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Naapurien ympäristökiistat ja lainsäädäntö 

Kiistojen käsittelyssä noudatettava hallintolain periaatteita! 



NaapL 

Terveydensuojeluviranomainen 

Ympäristönsuojeluviranomainen 

Rakennusvalvontaviranomainen 

Jätehuoltoviranomainen 

Poliisi ?? 

Kuka tulkitsee, milloin on kyseessä 
puuttumista vaativa tapaus? 

käräjäoikeus 

ELY 

Vaasan 
hallinto-oikeus 

ELY 

paikallinen 
hallinto-oikeus 



kiistan 

kohde 

 

 

 

esimerkki 

 

 

noudatet-

tava laki 

 

 

menettely 

 

 

 

viran-

omainen 

1 alueiden 

omistus-

oikeus ja 

rajaam. 

4 elin-

keino- 

toiminta 

asuin-

alueella 

 

7 

taloudelliset 

sosiaaliset 

ym. tekijät 

rajariita ojitusriita kaava- 

erimielisyys 
maa-

aines-lupa 

 

rakennus-

lupa 

 

immissiot vahingon-

korvaus 

KML vesilak

i 

MRL MAL MRL 
NaapL, 

YSL, 

MRL JL, 

TSL 

VahkL 

kiinteistö

-toimitus 
riita- tai 

rikosproses

si 

kaava-

prosess

i 

lupa-

prosess

i 

lupa-

prosess

i 

ojitus-

toimitus 

maanmitta

uslaitos 

toimitusmies

, uskotut 

miehet 

kaavoittaj

a 

maa-aines 

lupavirano

mainen 

 

rakennus-

lupaviranom

ainen 

 

kunnan 

 ympäristö-

viranomainen 

käräjä-

oikeus 

5 

rakenta-

minen 

asuin-

alueella 

3 kaavoitus 

ja muu 

 asuin-

alueiden 

suunnittelu 

2 yhteis. 

käytett. 

alueet tai 

resurssit 

6 muu 

piharauhan 

loukkaus 

Ympäristön käyttöön liittyviä naapuruuskiistoja 
muu  

naapurikiista 



kytevä kiista 

leimahdus 

akuutti kiista 

laantuva kiista 

laukaiseva  

tekijä 

uusi labiili 

tasapainotila 

in
te

n
s
it
e
e
tt

i 

aika 

kiistaväsymys 

herkkyysvaihe 

Kiistan elinkaari 



Yksittäisen 

kiistan elinkaari  
esim. keväiset 

epäsiisteysvalitukset  

Kasautuvat 

kiistat  

sama osapuoli nostaa aina 

uusia juttuja toista vastaan 

Ketjuuntuvat 

kiistat  

molemmat osapuolet 

toimivat vuorotellen uuden 

kiistan esiin nostajina  

Laajenevat 

kiistat  

kiista leviää koko 

naapuriyhteisöön  

Toistuvien kiistojen elinkaaria 



Naapurin ja viranomaisen erilaiset haitta-

asteikot 

Naapurin kokema haitta Viranomaisen puuttumismahdollisuus 

sietovelvollisuus, NaapL 
vähäinen 

 haitta 

kohtuuton rasitus, NaapL ympäristölupavelvollisuus (YSL 28 §, 42 §) 
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Ympäristövalvonta ja hyvä hallinto  

(HL 6 §) 

• viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia 
tasapuolisesti (PL 6 §: yhdenvertaisuus) 

• tarkoitussidonnaisuuden periaate: viranomainen ei saa 
ryhtyä edistämään muita tarkoitusperiä kuin niitä, jotka 
kuuluvat sen tehtäväpiiriin ja sisältyvät tapaukseen 
sovellettavan lain tavoitteisiin  

• suhteellisuusperiaate: viranomainen mitoittaa toimintansa 
alimmalle sellaiselle tasolle, jolla saadaan aikaan tarvittava 
vaikutus.  

=>suuret riskit=> tiukka, suunnitelmallinen valvonta 

 vähäinen riski=> löysä valvonta, tarkastukset perustuvat 
pistokokeisiin tai ilmiantoihin 



Miten säilyttää tasapuolisuus? 

 

– aktiivinen naapuri => valituksia usein, myös 

vähäisistä asioista /  

– passiivinen naapuri => viranomaisella ei tietoa 

haitoista /  

– ”yhtäköyttä”-naapurit => viranomaisen 

tiedonsaantivaikeus 

– viranhaltijan päivittäinen työmatka / muut 

alueet 
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YSL JL, TSL, MRL sovittelun mahdollisuus? 



Pohdittavaa 

- Miten kasvattaa osapuolten ja viranomaisen 

yhteistä ymmärrystä kiistan kohteesta? 

 

- Minkälaiset kiistat ja missä vaiheessa 

voidaan/tulisi ohjata sovitteluun 

viranomaistoiminnan sijasta? 

 

- Mitä opittavaa viranomaistoiminnassa on 

sovittelumenettelyistä?  

 

 

 



Haluaisiko asiakkaasi purkaa 

kiistakokemustaan? 
 

 

Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa 2011-2015 

http://www.uef.fi/fi/oikeustieteet/naapuruuskiistat 

 

• Naapuruuskiistan kuvailulomake 

  - kirjoittaa voi nimettömänä 

  - kuvauksia voidaan käyttää tutkimustarkoituksissa 

http://www.uef.fi/fi/oikeustieteet/naapuruuskiistat
http://elomake.joensuu.fi/lomakkeet/3915/lomake.html
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