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haluavat muistella ympäristöministeriön 20-vuotista
taivalta. Se ei ole mikään kattava historiikki, vaan
siihen on lähinnä kerätty tärkeitä tapahtumia ja
tehtyjä päätöksiä vuosien varrelta. Valittujen asioiden
tärkeysjärjestyksestä voidaan olla montaa mieltä.
Poimitut esimerkit antavat kuitenkin kuvan siitä,
miten käsiteltyjen asioiden luonne on muuttunut
vuosien kuluessa, ja mitkä ovat olleet esimerkiksi
säädöstyön kannalta kiihkeimmät ajanjaksot. Myös
Suomen liittyminen EU:iin näkyy selvästi.
Omat kokonaisuutensa ovat tekstissä saaneet
ympäristöministeriön perustamisvaiheet, kansainväliset asiat sekä asuminen. Perustamisajan tapahtumilla on oma historiallinen arvonsa. Kansainväliset
sopimusprosessit puolestaan ovat usein hitaita ja
vaivalloisia; niiden eteen tehtyä työtä saattaa olla
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Asumisen edistäminen
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vaikea ymmärtää pelkästään jonakin säädöksenä
näyttäytyvän lopputuloksen kautta. Asumisen alue
jää usein hieman muita aihealueita vähemmälle,
kun käsitellään ja kuvataan koko ministeriön erittäin
laajaa tehtäväkenttää.
Materiaalin keräämisestä lankeaa suurin kiitos
ministeriön pitkäaikaiselle työntekijälle, ympäristönsuojeluosaston ylijohtaja Olli Ojalalle, joka uhrasi
ministeriön vaiheiden muisteluun monia kesäisiä
päiviä. Kiitos!

Kiistakapulasta kestävän
kehityksen vaikuttajaksi
Suomi oli eturintamassa 20

Ministeriön toimialastakin

vuotta sitten ympäristömi-

taitettiin peistä aina perus-

nisteriötä synnyttäessään.

tamisvuoteen saakka. Eh-

Sen jälkeen ympäristömi-

dotus laaja-alaisesta minis-

nisteriöitä perustettiin no-

teriöstä kuitenkin voitti ja

peassa tahdissa lähes jokai-

ministeriö aloitti toimintansa

seen maailman maahan.

lokakuun alussa 1983.

Ympäristöministeriöt

Ympäristöministeriön

ovat yhä merkittävämpiä

asiat, rakenteet ja toiminta-

vaikuttajia politiikassa.

tavat ovat kokeneet monia

Vaikka monia ympäristöon-

muutoksia 20 vuoden aika-

gelmia on saatu korjattua,

na. Työmäärästä ei ole ollut

vaikeampia on tullut tilalle.

puutetta; useat tänään tär-

Ympäristöministeriöiden ja
–ministerien työsarka vai-

Kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvi

kuttaa toistaiseksi loppumattomalta.
Hallinnon rakenteiden muuttaminen on aina
vaikeaa, eikä ympäristöministeriönkään perustaminen ollut läpihuutojuttu. Keskushallintokomitea

keät ja itsestään selvänä pidetyt aikaansaannokset ovat
aikanaan olleet kovan kiis-

telyn kohteena. Ympäristöhallinnon toimikentillä
on monia intressitahoja ja vastakkaisia etuja. Se tekee
työstä vaativan.
Kaikkia osapuolia on kuitenkin kuultava, eri

ehdotti ympäristöministeriön perustamista vuonna

näkökantaja punnittava ja yhteen sovitettava, uutta

1976. Ehdotusta vastustettiin ankarasti muun muassa

tietoa hankittava ja kyettävä ratkaisuihin silloinkin

sillä perusteella, että keskitettyyn ympäristöhallintoon

kun ne ovat vaikeita. Vain siten ympäristöministeriö

siirtyminen vaarantaisi ns. läpäisyperiaatteen toteu-

voi olla aidosti edistämässä kaikkia hallinnonaloja

tumisen. Sen mukaan ympäristönsuojelunäkökohdat

ja yhteiskunnallisia toimijoita velvoittavan kestävän

tulisi ottaa huomioon kaikilla yhteiskuntapolitiikan

kehityksen tavoitteen toteutumista.

aloilla.

Ympäristöministeriön
perustustyö
Ympäristöministeriö on valtioneuvoston kahdestoista

valiokunnan ja eduskunnan voimin. Valtioneuvoston

ministeriö, joka aloitti toimintansa1.10.1983. Sen

marraskuussa 1968 asettama työryhmä ehdotti

tehtävänä on edistää kestävää kehitystä, ja toiminnan

30.4.1969 vesihallituksen perustamista. Ehdotus

tavoitteina ovat hyvä ja turvallinen elinympäristö,

toteutui, ja vesihallitus koostettiin maataloushallituk-

luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, ympä-

sen, metsähallituksen, tie- ja vesirakennushallituksen

ristöhaittojen ehkäiseminen sekä asunto-olojen ke-

sekä valtion vesivoimatoimikunnan osista. Valmistelun

hittäminen. Ennen ympäristöministeriön perusta-

aikana selvitettiin myös merentutkimuslaitoksen

mista ympäristöhallinnon tehtäviä hoidettiin

asemaa, etenkin sen suhdetta vesientutkimuslaitok-

vesihallituksessa, valtioneuvoston kanslian luonnon-

seen, joka merentutkimuslaitoksen lausunnon mu-

suojeluvalvojan toimistossa, sisäasiainministeriön

kaan olisi ollut sijoitettava suoraan sisäasiainminis-

ympäristönsuojeluosastossa ja maa- ja metsätalous-

teriön alaiseksi. Hallitus esitti vesihallituksen

ministeriön luonnonvarainhoitotoimistossa.

sijoittamista maatalousministeriön alaiseksi. Edus-

Vaikka seuraava kuvaus ympäristöministeriön

kunta hyväksyi sijoituspaikkaesityksen, kuitenkin

perustamisesta keskittyy kansallisiin ja etenkin hal-

vain toistaiseksi.

linnollisiin tapahtumiin, kansainvälinen ympäristö-

Kun muut ympäristöviranomaiset olivat vielä

keskustelu vaikutti ratkaisevasti ympäristöministeriön

verraten heiveröisiä, vesihallinnon keskittäminen

perustamiseen ja kansainvälinen yhteistyö on muo-

loi vahvan keskusviraston, jolla oli suuri henkilökunta

kannut etenkin Euroopan unionin jäsenyyden myötä

ja melkoiset voimavarat. Vähitellen vesihallituksesta

ympäristöhallintoa merkittävästi.

kehittyi jopa maailman mitassa poikkeuksellisen
tehokas vesiensuojeluviranomainen.

Ympäristöhallinnon kehittäminen
alkoi vesihallinnosta 1960-luvulla

Ajatus ympäristöministeriöstä syntyy

Vesihallinnolla oli aluksi keskeinen asema ympäris-

Vesihallinnon keskittämisen ohella alettiin pohtia

töhallinnossa. Vesihallinnon keskittämistä valmistel-

koko ympäristöhallinnon vahvistamista. Vuonna1960

tiin vuosia vesihallintokomitean, vesihallinnon kes-

asetettu luonnonsuojelulakikomitea ehdotti mietin-

kittämistoimikunnan, valtioneuvoston ministeriö-

nössään silloisen luonnonsuojeluviranomaisen, luon-
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nonsuojeluvalvojan toimiston muuttamista itsenäi-

hoitavaksi ministeriöksi, ja esittikin ympäristöhallin-

seksi luonnonsuojelukeskukseksi. Myös sisäasiainmi-

non keskittämistä pääosiltaan maa- ja metsätalous-

nisteriö esitti vuonna 1968 valtioneuvoston kanslialle

ministeriön alaisuuteen ja yhteistyötä ympäristöasi-

selvityksen teettämistä maan ympäristönsuojelun ja

oista kiinnostuneen lääkintöhallituksen kanssa.

luonnonhoidon järjestämisestä. Silloinen valtion

Sisäasiainministeriö puolestaan valmisteli syksyllä

luonnonsuojeluvalvoja Reino Kalliola, ilmaisi selkeästi

1971 ehdotuksen, jossa ajettiin ympäristönsuojelu-

kantansa luonnonhoitoviraston perustamisen puo-

osaston perustamista sisäasiainministeriöön, ympä-

lesta. Oman ministeriön perustamisen luonnonsuo-

ristönsuojelun neuvottelukunnan muuttamista ym-

jelun hallinnonalalle otti ensimmäisen kerran esiin

päristöneuvostoksi, sen siirtämistä valtioneuvoston

Suomen luonnonsuojeluliitto vuonna 1970.

kansliasta sisäasiainministeriöön, vesihallituksen

Luonnonsuojeluvuonna 1970 valtioneuvoston

siirtämistä sisäasiainministeriöön sekä luonnonsuo-

kanslian asettama ympäristönsuojelun organisaatio-

jelutoimiston siirtämistä metsäntutkimuslaitoksesta

toimikunta päätyi esittämään neljää vaihtoehtoista

perustettavaan ympäristönsuojeluosastoon ja luon-

ympäristönsuojelun hallinnon organisaatiomallia:

nonsuojeluvalvojan virkanimikkeen säilyttämistä.

keskusvirastoa eli ympäristöhallitusta, hajautettua

Vuonna 1972 nimitetty Kalevi Sorsan I hallitus

organisaatiota, tehtävien keskittämistä vesihallituk-

antoi ohjelmansa mukaisesti eduskunnalle esityksen,

seen tai tehtävien keskittämistä yhdelle viranomai-

jonka mukaan sisäasiainministeriöön perustettaisiin

selle. Toimikunta itse kannatti viimeistä vaihtoehtoa

ympäristönsuojeluosasto ja maa- ja metsätalousmi-

ja piti tehtävien asianmukaisena sijoituspaikkana

nisteriölle kuuluisivat asiat, jotka koskevat ympäris-

sisäasiainministeriötä. Vuoden 1970 ympäristönsuo-

tönsuojelua uudistuvien luonnonvarojen osalta. Myös

jelutoimikunta pohti hallintokysymyksiä pääasiassa

luonnonsuojeluvalvojan tehtävien siirtämistä maa-

lainsäädännön kehittämisen näkökulmasta. Ympä-

ja metsätalousministeriöön esitettiin. Eduskunta

ristönsuojelun organisaatiotoimikunta valmisteli

hyväksyi nämä hallituksen esitykset muodossa, joka

valtioneuvoston kanslian määräyksestä asetuksen,

antoi sisäasiainministeriöön perustettavalle ympäris-

jolla perustettiin laaja ja vaikutusvaltainen ympäris-

tönsuojeluosastolle yleisvastuun ympäristönsuojelusta,

tönsuojelun neuvottelukunta.

kun taas maa- ja metsätalousministeriöön perustet-

Etenkin maa- ja metsätalousministeriö sekä

tavalle luonnonvarainhoitotoimistolle kuuluivat ne

sisäasiainministeriö ottivat toisistaan mittaa ympäris-

ympäristönsuojeluasiat, jotka oli nimenomaan sää-

töhallinnon uudistamisesta ja sijoittamisesta koko

detty sen tehtäviksi. Vesihallituksen asema jäi ennal-

1970-luvun ajan. 1972 Rafael Paasion hallitus esitti

leen.

vesihallinnon ja luonnonsuojelunvalvojan tehtävien

Kalevi Sorsan I hallituksen aikana valtioneuvos-

siirtämistä sisäasianministeriön hallinnonalalle, mutta

ton kanslia asetti jälleen helmikuussa 1973 työryhmän

Kalevi Sorsan I hallitus peruutti esitykset. Maa- ja

selvittämään ympäristöhallinnon kehittämistä. Työ-

metsätalousministeriön alainen vesihallitus suhtautui

ryhmä laati kaksi hallintomallia. Ns. laaja vaihtoehto

perustamisestaan saakka hyvin penseästi ajatukseen

vastasi keskushallinnon osalta toimialaltaan pääosin

sisäasiainministeriön kehittämisestä ympäristöasioita

nykyistä ympäristöministeriötä. Ehdotuksia koskevat
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lausunnot olivat ristiriitaisia, ja esimerkiksi MTK ja

Ympäristöministeriöhankkeen vastustajat veto-

teollisuus vastustivat ympäristöhallinnon keskittämis-

sivat usein siihen, että keskitettyyn ympäristöhallin-

tä. Jyrkimmän lausunnon antoi Kuopion lääninhal-

toon siirtyminen vaarantaisi ns. läpäisyperiaatteen

litus, joka lopetti kannanottonsa sanakääntein:

toteutumisen. Sen mukaan ympäristönsuojeslunäkö-

”Varjele meitä sodalta, rutolta ja ympäristöminis-

kohdat tulisi ottaa huomioon kaikilla

teriöltä.” Sorsan I hallituksen lakiehdotus ympäris-

yhteiskuntapolitiikan aloilla muiden, esimerkiksi

töhallinnon uudistamiseksi hyväksyttiin eduskunnassa

taloudellisten näkökohtien ohella, ja ympäristönsuo-

edellyttäen, että ”hallitus kiirehtii suunnitelmia

jelun tulisi olla ihmisen kaiken toiminnan ulottuvuus.

ympäristönsuojelun kannalta tärkeiden toimintojen

Vuodesta 1974 alkaen toiminut maa- ja metsä-

keskittämiseksi valtionhallinnossa omaksi

talousministeriön luonnonvaraintyöryhmä ehdotti

ympäristönsuojeluministeriöksi”.

helmikuussa 1976 maa- ja metsätalousministeriön

Eduskunnan lausuman jälkeen asetettiin valtion

muuttamista luonnonvarainministeriöksi, ja minis-

keskushallintokomitea syyskuussa 1974. Sen tuli

teriön myöhemmin asettama luonnonvaraintyöryh-

kiireellisesti selvittää ministeriöiden toimialajakoa.

mä II esitti ministeriön toimivaltaa laajemman luon-

Keskushallintokomitea päätyi esittämään tammikuus-

nonvarainneuvoston perustamista. Martti Miettusen

sa 1976 ympäristöministeriön perustamista. Ministe-

II hallituksen toukokuussa 1977 antamaan asetukseen

riön tehtäviksi ehdotettiin ympäristönsuojelua, luon-

luonnonvarainneuvostosta vedoten työryhmä ehdotti

nonsuojelua, kaavoitus- ja rakennustoimea,

luonnonvarain- ja ympäristönsuojeluministeriön

maanmittaushallintoa ja geodeettista tutkimusta,

perustamista, joka syntyisi siirtämällä ympäristönsuo-

vesiasioita muutamin poikkeuksin sekä säteilyturval-

jeluosasto sisäasiainministeriöstä maa- ja metsätalous-

lisuutta koskevien asioiden käsittelyä.

ministeriöön. Huhtikuussa 1977 vesihallitus puolestaan esitti vesihallituksen muuttamista ympäristönsuojelun keskusvirastoksi.

Vahvaa vastustusta
ja valtataistelua
Nyt ehdotusta ympäristöministeriön perustamisesta

Hanke etenee

vastusti ankarasti mm. maa- ja metsätalousministeriö,

Ympäristöministeriön perustamishanke eteni mer-

jonka mielestä se oli ”kummallinen, omalaatuinen,

kittävästi maaliskuussa 1977, kun valtioneuvosto teki

täysin asiaton, hämärä, ja keinotekoinen”. Sisäasiain-

periaatepäätöksen, jonka mukaan valtioneuvoston

ministeriö puolestaan kannatti uuden ministeriön

kanslian oli ympäristöhallintoviranomaisten ja val-

perustamista, ehkä osittain siksi, että sisäasiainminis-

tiovarainministeriön kanssa valmisteltava vuoden

teriön ympäristönsuojeluosasto ei päässyt kunnolla

1978 loppuun mennessä keskushallintokomitean

päättämään ympäristölle haitallisista hankkeista.

mietintöön perustuva ehdotus ministeriöiden toimi-

Uuden ministeriön perustaminen tulisi myös mer-

alojen tarkistamisesta, mitä ympäristöhallinnon

kitsemään asuntohallinnon siirtämistä sisäasiainmi-

organisaation uudistaminen edellytti.
1970-luvun loppupuolella ympäristöministeriö-

nisteriöstä uuteen ministeriöön.
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hanke oli edennyt hitaasti muun muassa siksi, että

lakialoitteita ja vastalauseita, jotka koskivat etenkin

hallitus ja ympäristöasioita käsittelevä ministeri

vesihallinnon asemaa.

vaihtui melko usein. Kalevi Sorsan II hallituksen

Eduskunta käsitteli ja hyväksyi ympäristöminis-

aikana 1977-1979 ympäristönsuojeluasiat kuuluivat

teriön perustamista koskevat lakiesitykset marras-

aluksi opetusministerin ja tämän jälkeen kauppa- ja

kuussa 1982. Toisen käsittelyn päättyessä 26.11.

teollisuusministerin tehtäviin. Valtion keskushallintoa

perustuslakivaliokunnan ehdotus ns. laaja-alaisesta

valmisteleva ministerivaliokunta päätti ympäristöhal-

ministeriöstä voitti äänestyksen äänin 124-51. Enem-

linnon uudistamisen valmistelun jatkamisesta työ-

mistöön kuuluivat kokoomuksen, SDP:n ja SKDL:n

ryhmässä, jonka työn lähtökohtana oli ajatus uudesta

eduskuntaryhmät kokonaisuudessaan sekä neljä

ministeriöstä. Toukokuussa 1979 nimitetty Mauno

keskustaryhmän liberaaliedustajaa, vähemmistöön

Koiviston II hallitus jatkoi samoilla linjoilla. Tällöin

puolestaan keskustapuolueen, ruotsalaisen kansan-

myös ensimmäistä kertaa kaikkien ministeriöiden

puolueen ja maaseudun puolueen edustajat sekä

ympäristöasioita käsitteli yksi ja sama ministeri,

Kristillisen Liiton eduskuntaryhmän enemmistö.

Johannes Koikkalainen.

Kolmas käsittely, jossa lait lopullisesti yksimielisesti

Kalevi Sorsan III hallitus antoi toukokuussa

hyväksyttiin, oli 30.11.1982. Eduskunnan päätöksen

1982 eduskunnalle ympäristöministeriön perusta-

mukaan ympäristöministeriö aloitti toimintansa

mista koskevan, kolme vaihtoehtoista toteutustapaa

1.10.1983.

sisältävän tiedonannon. Hallitus asetti eduskunnan
perustuslakivaliokunnan mietinnön mukaisesti parlamentaarisen ympäristöministeriökomitean selvit-

Alkutaival

tämään, mitkä muut kuin ympäristönsuojelua sup-

Suomen ensimmäisenä varsinaisena ympäristöminis-

peassa merkityksessä koskevat asiat olisi sijoitettava

terinä toimi sisäasiainministerin toimesta siirretty,

ympäristöministeriöön. Kysymys oli ennen kaikkea

ympäristöasioissa kokematon Matti Ahde, josta ke-

kaavoitus-, rakennus- ja asuntoasioista sekä siitä,

hittyi ministeriön kovassa koulussa monipuolinen

miltä osin vesihallinto jäisi ympäristöministeriön

ympäristöasiantuntija.
Yhteiskunnassa oli aluksi paljon epäluuloja uutta

toimialan ulkopuolelle.

ympäristöministeriötä kohtaan. Sitä nimitettiin jopa
”kuristusministeriöksi”, jota syytettiin maaseudun

Ministeriö perustetaan

autioittamisesta, virkamiesten kapasiteetin puutteesta,

Eduskunnalle annettiin vuoden 1982 syyskuussa

asioiden ruuhkauttamisesta ja täsmentämättömistä

valtion tulo- ja menoarvioesityksen yhteydessä halli-

ympäristönsuojeluvaatimuksista. Uuden ministeriön

tuksen esitys (147/1982), jossa ehdotettiin perustet-

tärkeimpänä tehtävänä olikin luottamusta herättävän

tavaksi ympäristöministeriö toimialanaan ympäris-

yhteistyöverkon luominen joka suuntaan, missä

tönsuojelu, luonnonsuojelu, ulkoilu ja luonnon

onnistuttiin hyvin. Ympäristöhallinnosta tuli

virkistyskäyttö sekä vesihallinnon tehtävistä vesien-

”hovikelpoinen”. Myös läpäisyperiaate on alkanut

suojelu. Syksyn mittaan esitettiin joukko rinnakkaisia

toteutua, kun ympäristönsuojelussa on edetty ensim-
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mäisen vaiheen piipunpääteknologioista ennaltaehkäisyn kautta kolmanteen vaiheeseen, eli ympäristöulottuvuuden sisäistämiseen kaikkeen yhteiskuntapolitiikkaan kestävän kehityksen periaatteiden
mukaisesti. Sen sijaan ulkopuolelta kuulunut tavoite,
jonka mukaan ympäristöhallinnon tärkein tehtävä
on tehdä itsensä tarpeettomaksi, on edelleen saavuttamatta vuonna 2003.
Parin viime vuosikymmenen aikana ympäristöhallintoa on hajautettu, ja kuntien itsehallinnon
ohella kansalaisten osallistumismahdollisuudet paranivat. Tähän vaikuttivat etenkin vuodesta 1994 asti
voimassa ollut ympäristövaikutusten arviointimenettely, maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön sekä
ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön uudistaminen vuonna 1999.
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Kansainvälinen
ympäristöyhteistyö
1983-2003
Kansainvälinen kehitys vaikutti keskeisesti ympäris-

Happosateet kuriin

töministeriön perustamiseen, jota edelsi yli kymme-

Happosateet olivat suuri huolen aihe Euroopassa jo

nen vuoden tiivis ympäristökeskustelu. Sen herät-

1970-luvulla. Myös Suomen järvissä oli havaittu

täjinä olivat mm. Rachel Carsonin "Äänetön kevät"

kalakuolemia ja metsissä harsuuntumista, joiden

1962, Rooman klubin ”Kasvun rajat” 1972 ja Maail-

arveltiin johtuvan happamista sateista. Lähes kaksi

man luonnonsuojelustrategian " World Conservation

kolmasosaa rikkilaskeumasta tuli naapurimaistamme.

Strategy" 1980, valmistelu. Globaaliin heräämiseen

Suomi osallistui siksi aktiivisesti Euroopan talousko-

liittyi myös öljykriisin puhkeaminen ja uuden kan-

missiossa (ECE) käytyihin ilmansaasteiden vähentä-

sainvälisen talousjärjestyksen vahvistaminen 1974.

misneuvotteluihin.

Ensimmäinen YK:n ympäristökonferenssi järjestettiin

Ensimmäiset ilman epäpuhtauksien kaukokul-

1972 Tukholmassa, jossa perustettiin myös YK:n

keutumissopimukseen perustuvat päästöjen vähen-

ympäristöohjelma (UNEP). Tukholman konferenssin

tämisneuvottelut johtivat hyvään tulokseen. Suomi

suosituksesta järjestettiin ensimmäinen YK:n asuin-

sai 1985 isännöidä Euroopan talouskomission minis-

yhdyskuntien kehittämiskonferenssi Vancouverissa

terikokousta, jossa allekirjoitettiin sitoumus rikkipääs-

1976. Seuraavana vuonna järjestettiin Maailman

töjen vähentämisestä 30 % vuoden 1980 tasosta

Aavikoitumiskonferenssi, jossa tarkasteltiin luonnon-

vuoteen 1990 mennessä. Tämä pöytäkirja ja sen

varojen ja köyhyyskierteen välisiä yhteyksiä.

emosopimus (Ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumissopimus 1979) muodostivat perusmallin, jota
noudatetaan monissa kansainvälisissä ympäristöso-

Välittömien
ympäristöuhkien torjunta

pimuksissa. Ensin neuvotellaan puitesopimus yhteistyön yleisistä tavoitteista ja yhteistyömuodoista, ja

Ministeriön toiminnan ensimmäiset merkittävät

yksityiskohtaisista velvoitteista päästöjen vähentämi-

hankkeet kansainvälisen ympäristöpolitiikan alueella

seksi sovitaan erillisissä pöytäkirjoissa.

koskivat ilman epäpuhtauksien vähentämistä ja ym-

Ensimmäinen yleiseurooppalainen ympäristö-

päristönsuojelusuhteiden järjestämistä Neuvostoliit-

sopimus syntyi poliittisen liennytyksen ilmapiirissä.

toon.

Vuonna 1975 valtioiden päämiehet olivat kokoontu-
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neet Helsinkiin Euroopan turvallisuus- ja yhteistyö-

kahdenväliset rajajokisopimukset.

kokoukseen, ja ETYK:in päätökset velvoittavat jäsen-

Neuvostoliiton kanssa ympäristöyhteistyötä oli

maita yhteistyöhön myös ympäristönsuojelussa. Näin

harjoitettu Tieteellis-teknisen sopimuksen mukaisesti.

virisi Euroopan ilmansuojeluyhteistyö. Kun ETYK:in

Ministeriön perustamisen jälkeen neuvoteltiin ja

kymmenvuotisjuhlia vietettiin Helsingissä heti rik-

solmittiin itsenäinen ympäristösopimus vuonna 1985.

kipöytäkirjan allekirjoituskokouksen jälkeen 1985,

Yhteistyö oli aluksi juhlallista kokousten järjestämistä

kutsuttiin Suomen ministerikokousta Ympäristö-

ministereiden johdolla. Komiteoiden sekä ilman-,

ETYKiksi. Nyt yleissopimukseen on liitetty kahdeksan

vesien-, luonnonsuojelu- ja jätehuoltotyöryhmien

pöytäkirjaa, jotka kattavat tärkeimpien epäpuhtauk-

lisäksi järjestettiin asiantuntijakokouksia. Tapaamisissa

sien vähentämistavoitteet sekä tutkimustoiminnan

vaihdettiin tietoja ympäristön tilasta ja etsittiin rat-

rahoituksen.

kaisuja yhteisiin ongelmiin. Pian siirryttiin tietojen

Ilmansuojelun malli rohkaisi neuvottelemaan

vaihdosta toimintaan. Tärkeimpiä kysymyksiä olivat

myös muiden alojen yhteistyösopimuksia. Suomen

ilmaan ja vesiin päästettyjen saasteiden vähentäminen

aloitteesta käynnistettiin neuvottelut Maasta toiseen

sekä yhteisten uhanalaisten eläin- ja kasvilajien elin-

ulottuvien vesistöjen ja kansainvälisten järvien käyttöä

ympäristöjen suojelu. Yhteisestä ilmansuojelun toi-

koskevasta sopimuksesta sekä Maan rajojen yli ulot-

mintaohjelmasta sovittiin 1990 ja vesiensuojelun

tuvia teollisuusvahinkoja koskevasta sopimuksesta.

ohjelmasta 1992. Ensimmäinen yhteinen luonnon-

Molemmat allekirjoitettiin Espoossa 1992 ja myös

suojelualue, Ystävyyden luonnonsuojelualue, perus-

näihin on liitetty pöytäkirjoja. Valtioiden rajat ylit-

tettiin 1990. Neuvostoliiton kanssa solmitut kahden-

tävien ympäristövahinkojen arvioimista koskeva

väliset ja Euroopan talouskomission ECE:n

sopimus solmittiin 1997.

ympäristösopimukset täydentävät toisiaan. Kun

Kansainväliset sopimukset ovat hyvä tapa rat-

ECE:n puitteissa sovittiin ilman epäpuhtauksien

kaista ympäristöongelmia eri maiden kesken. Sopi-

vähentämisestä 30%:lla, niin Neuvostoliiton kanssa

muksia ovat valmistelleet ja toimeenpanneet etenkin

sovittiin vähennyksestä 50%:lla rajanläheisillä alueilla.

Euroopan Talouskomissio ECE sekä Taloudellisen

Venäjän perustamisen myötä solmittiin suhteet

yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD, jonka maa-

uuteen naapuriin, ja uusi aikaisemman yhteistyön

tutkinnat 1988 ja 1997 ovat olleet Suomen ympäris-

tavoitteet ja muodot vahvistava sopimus allekirjoitet-

töpolitiikan merkittäviä etappeja.

tiin 1992. Venäjän epävakaa sisäinen kehitys on
heijastunut selvästi kahdenväliseen ympäristö- ja
asiantuntijayhteistyöhön, joka käy säästöliekillä.

Suhteet naapureihin järjestetään

Ministeritapaamisia on kuitenkin järjestetty erityisesti

Ympäristöyhteistyö Pohjoismaiden kanssa oli järjes-

kansainvälisten kokousten yhteydessä 2-3 kertaa

tetty jo vuonna 1976 ympäristösopimuksella, jota

vuodessa.

täydentävät öljyonnettomuuksien torjuntaa koskeva
sopimus vuodelta 1971, rajanläheisten onnettomuuksien torjuntaa koskeva sopimus vuodelta 1992 sekä
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Baltian itsenäistyminen

oli jaettu maksuosuuksien mukaan, otsonirahaston

Baltian maiden itsenäistyttyä Suomi järjesti uudelleen

johtokuntaan tuli tasapuolisesti maksajien ja vastaan-

yhteistyönsä myös näihin maihin. Virolaisten kanssa

ottajien edustus.
Vaarallisten jätteiden kansainvälistä kuljetusta

Suomella oli ollut jo pitkät yhteistyöperinteet erityisesti Suomenlahden suojelemiseksi. Viron kanssa

ja käsittelyä koskeva sopimus, ns. Baselin sopimus,

tehtiin kahdenvälinen sopimus 1992, Latvian ja

allekirjoitettiin Baselissa 1989. "Suurten sopimusten",

Liettuan kanssa yhteistyö on järjestetty pöytäkirjoin.

ilmastosopimuksen ja biodiversiteettisopimuksen

Ympäristönsuojelun puitesopimuksen lisäksi Viron

valmistelu oli jo käynnissä ja sitä vauhditti tuleva

kanssa on tehty erilliset sopimukset ilmansuojelusta

YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992, jossa

(1994), vesiensuojelusta (1994), öljyonnettomuuk-

sopimukset haluttiin allekirjoittaa. Rohkeimmissa

sien torjunnasta (1995) ja ilmastokaasujen päästö-

suunnitelmissa kangasti myös metsien käyttöä ja

kaupasta (2002).

suojelua koskeva sopimus.
Globaali suuntautuminen näkyi myös kahdenvälisten suhteiden laajenemisena. Suomen ympäris-

Globaalit
ympäristöasiat

töministeriötä arvostettiin asuinyhdyskunta-asioiden

1980-luvun loppupuolella huomio kohdistui globaa-

nosta valmistamaamme yhdyskuntasuunnittelun

lien ongelmien hallintaan ja niitä ryhdyttiin järjes-

käsikirjaa käytettiin kehitysmaiden asunto-olojen

tämään kansainvälisin sopimuksin. Otsonikerroksen

parantamisessa.

ajajana YK:ssa, jonka Habitat-keskuksen toimeksian-

suojelua koskevat Wienin sopimus vuonna 1985 ja
Montrealin pöytäkirja vuonna 1987 olivat ensimmäi-

Biodiversiteetin hyödyntäminen
ja säilyttäminen

set merkittävät ympäristösopimukset YK:n ympäristöohjelman UNEP:in perustamisen jälkeen.

Biodiversiteettisopimuksen valmistelussa sovellettiin

Wienin sopimuksen voimaatulovaiheessa Suomella oli merkittävä rooli yhteistyön edistämisessä.

uudenlaista lähestymistapaa, kun lajien suojelun

Sekä sopimuksen että pöytäkirjan ensimmäiset osa-

lisäksi painotettiin niiden elinympäristöjen suojelua.

puolikokoukset järjestettiin Helsingissä 1989. Päätös

Sopimus ei korosta vain luonnonsuojelua vaan myös

tehtiin Helsinkiin kokoontuneiden ministereiden

luonnon kestävää käyttöä, missä heijastuu ympäristön

poliittisena julistuksena, joka vahvistettiin vuotta

tilan ja taloudellisen kehityksen yhteys. Sopimusta

myöhemmin Lontoossa seuraavan osapuolikokouk-

toimeenpannaan sektorikohtaisilla, esimerkiksi met-

sen päätöksellä.

säympäristöille, maatalousmaille, kuiville alueille,
vuoristoalueille ja vesiympäristöille laadituilla ohjel-

Kehitysmaiden toimien rahoittamista varten
perustettiin otsonirahasto 1990. Suomi veti tähän

milla. Sopimusta on täydennetty bioturvapöytäkirjalla

liittyvät neuvottelut ja teki kansainvälisen ympäristö-

vuonna 2000. Suomi on toiminut etulinjassa sopi-

rahoituksen hallinnoinnin historiaa. Kun aiemmissa

muksen toimeenpanossa ja metsäympäristöä koske-

rahoitusjärjestelyissä päätösvaltaa hallintoelimissä

van ohjelman valmistelussa. Se on puolustanut alku-
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peräiskansojen ja kehitysmaiden oikeuksia hallita

Kioton pöytäkirjan toimeenpanomekanismeista

omia geenivarojaan.

käytiin vaikeat ja perusteelliset neuvottelut. Suomi
vaikutti keskeisesti läpimurron syntymiseen Bonnissa
kesällä 2001. Kun neuvottelut olivat epäonnistuneet

Ilmastonmuutoksen hallinta

Haagissa syksyllä 2000, EU rakensi muun muassa

Ilmastonmuutoksen hallinta nousi 1990-luvun tär-

Suomen vaikutuksesta kompromissiesityksiä, joiden

keimmäksi kestävän kehityksen haasteeksi. Sopimus-

tuloksena Bonnissa voitiin saavuttaa riittävä yhteisym-

neuvotteluja edelsi perusteellinen tieteellinen selvi-

märrys. Suomen läpimurtoesitys koski erityisesti

tystyö, jota johti 1988 työnsä aloittanut

pöytäkirjan oikeudellista sitovuutta, jolloin Japani

hallitustenvälinen ilmastopaneeli (IPCC). Se on

saattoi yhtyä konsensukseen. Pöytäkirjan ratifiointi

esittänyt neljä laajaa raporttia kansainvälisen yhteis-

joutui laskelmoinnin kohteeksi Yhdysvaltojen uuden

työn pohjaksi. Raportesissa arvovaltainen tiedemies-

hallituksen ilmoitettua, että se jättäytyy pöytäkirjan

joukko päätyi yksimielisesti johtopäätökseen, jonka

ulkopuolelle. Venäjän ratifiointi tarvitaan voimaan

mukaan ihmisen toiminnasta johtuvat ilmastokaasut

astumiseen.

aiheuttavat ilmakehän lämpenemisen. Ilmastokaa-

Rinnan sopimusneuvottelujen kanssa syntyi

sujen pitoisuuden saattaminen ympäristön kannalta

Maailmanpankin yhteyteen Maailman ympäristöra-

kestävälle tasolle edellyttäisi pitkällä tähtäyksellä 60-

hasto, GEF, josta rahoitetaan kehitysmaiden toimia

80% päästövähennyksiä.

sopimusten toteuttamiseksi.

Ilmastosopimusneuvottelut käynnistettiin 1990
edellisen vuoden lopulla tehdyllä YK:n yleiskokoukdessa eli hyvin arvovaltaisella mandaatilla. Muut

Kestävä kehitys
maailman johtajien vastuulle

edellä mainitut sopimukset on neuvoteltu YK:n

1980-luvun lopulla ryhdyttiin ympäristöasioita lähes-

ympäristöohjelman, UNEP:n alaisuudessa. Sopimuk-

tymään kokonaisvaltaisemmin, osana yhteiskuntien

sella oli merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, eikä

kehitystä. Muut pilarit olivat taloudellinen ja sosiaa-

sen valmistelua siksi haluttu antaa pelkästään ympä-

linen kehitys, joiden vastakohdaksi lyhytnäköinen

ristöasiantuntijoiden vastuulle. Suomi puhui etenkin

kasvun tavoittelu usein asetti ympäristönsuojelun.

metsäasioiden puolesta ja korosti metsien roolia

Kokonaisvaltaisempi lähestymistapa johti Brundtlan-

hiilen sitojana.

din komission työskentelyyn ja raportin esittämiseen

sen päätöksellä ja ne käytiin yleiskokouksen alaisuu-

Ilmastosopimusta täydentävä vuonna 1997 alle-

YK:n yleiskokoukselle 1987 sekä YK:n toisen ympä-

kirjoitettu Kioton pöytäkirja oli ensimmäinen sitou-

ristökonferenssin, Rio de Janeirossa 1992 pidetyn

mus päästöjen vähentämisessä. Teollisuusmaat sitou-

YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssin valmisteluun.
Rion konferenssin tärkeimmät tulokset olivat

tuivat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään
keskimäärin viisi prosenttia ja EU puolestaan kah-

Rion poliittinen julistus ja toimintaohjelma, Agenda

deksan prosenttias vuosien 2008 - 2012 välisenä

21, jolla maapallo saatettaisiin paremmassa kunnossa

jaksona vuoden 1990 tasoon verrattuna.

tulevalle vuosituhannelle sekä ilmasto- ja biodiver-
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siteettisopimusten allekirjoittaminen. Lisäksi hyväk-

YK:n Asuinyhdyskuntakomission muuttamiseksi YK:n

syttiin metsäperiaatteet ja sovittiin aavikoitumissopi-

ohjelmaksi 2002.

muksen neuvottelujen aloittamisesta.

Suomi on osallistunut aktiivisesti myös YK:n

Päätökset vahvistivat kestävän kehityksen maail-

ympäristöohjelman (UNEP) työhön sekä sisällöllisesti

man hallitusten ja kansainvälisen yhteistyön tavoit-

että rahoittajana ja tukenut sen asemaa YK:n järjes-

teeksi. Rioon kokoontunut siihen saakka laajin YK:n

telmässä. UNEP:n tuella on neuvoteltu useita kan-

kokous merkitsi historiallista ajattelutavan muutosta.

sainvälisiä sopimuksia. Tuoreimpia näistä ovat glo-

Parikymmentä vuotta jatkuneiden ympäristövahin-

baalit kemikaalisopimukset: vaarallisten kemikaalien

kojen korjaamisen ja " piipunpääteknologian" kehit-

kansainvälistä kauppaa koskeva Rotterdamin yleisso-

tämisen jälkeen huomio kohdistettiin siihen, miten

pimus vuodelta 2000 sekä Tukholman yleissopimus

ympäristönäkökohdat otetaan huomioon taloudel-

pysyvistä orgaanisista yhdisteistä vuodelta 2001.

lisessa kehityksessä. Myös köyhyyden vähentäminen

Rion konferenssi oli kansainvälisen yhteistyön

on keskeinen osa kestävää kehitystä. Köyhyyden

kulminaatio. Laman vaikeuksista huolimatta ryh-

vähentämiseksi tarvitaan taloudellista kasvua, joka

dyimme toteuttamaan Rion sitoumuksia. Kestävän

huomioi ympäristön ja tulevien sukupolvien tarpeet.

kehityksen toimikunta aloitti pääministerin johdolla

Rion konferenssi tarjosi ensi kertaa myös kan-

1993, jolloin valmistui myös toimenpideohjelma

salaisjärjestöille mahdollisuuden osallistua kansain-

päätösten toteuttamiseksi. Suomi laati ensimmäiset

väliseen yhteistyöhön ja YK:n toimintaan. Ne osallis-

sektoriohjelmat maatalouden, metsätalouden ja

tuivat myös konferenssin valmisteluihin, ja nykyään

liikenteen aloille. Myöhemmät hallitukset ovat jat-

niistä ja yksityisestä sektorista niistä on tullut kehi-

kaneet pääministerin johdolla kestävän kehityksen

tystyön tärkeitä kumppaneita. Tämä tuli näkyvästi

toteuttamista.

esille Johannesburgissa vuonna 2002 hyväksytyssä

Valmistautuminen vuoden 2002 Johannesburgin

"Kumppanuus - Partnership" –ohjelmassa.

huippukokoukseen tapahtui tiukemmassa ilmapii-

Suomi keskittyi etenkin metsäperiaatteita kos-

rissä. Eri maiden kehitysyhteistyömäärärahat olivat

keviin neuvotteluihin, koska halusimme suojella

laskeneet koko 90-luvun ja asenteet kauppaneuvot-

kansallisomaisuuttamme. Halusimme myös tasaver-

teluissa koventuneet. Kaupan vapautumisella ja

taisen kilpailutilanteen maailman markkinoille.

kehitysmaiden markkinoillepääsyllä on huomattavasti

Metsäperiaatteissa yhdistyvätkin suojelun ja taloudel-

tärkeämpi merkitys kehitysmaille kuin avustustoimil-

lisen käytön tavoitteet. Suomen vetämin neuvotteluin

la. Kun Yhdysvaltoja kohtasi ennen näkemätön ter-

perustettiin YK:n hallitustenvälinen metsäfoorumi

rori-isku 11.9.2001, se vaikutti merkittävästi kansain-

vuonna 2000.

välisen keskustelun asialistaan ja painotuksiin myös

YK:n toinen Asuinyhdyskuntakonferenssi vuon-

valmistauduttaessa YK:n kestävän kehityksen huip-

na 1996 Istanbulissa vakiinnutti kestävän kehityksen

pukokoukseen 2002 Johannesburgissa.

periaatteen myös yhdyskuntien kehittämisessä. Suomi

Kaksi vuotta aiemmin maailman johtajat olivat

sai tunnustusta konferenssin toisen pääkomitean

New Yorkissa hyväksyneet Vuosituhannen julistuk-

puheenjohtajana. Vakiintuminen johti sittemmin

sen, jonka keskeinen tavoite oli nujertaa köyhyys.
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Julkistuksen ympäristötavoitteisiin ei kuitenkaan

minimilainsäädäntöä, joten kansallisesti voimme

sisältynyt uusia avauksia

säätää tiukempiakin määräyksiä, toisin kuin sisämark-

EU halusi Johannesburgissa täydentää Vuositu-

kinasäädöksissä yleensä. Saimme pitää polttoaineille

hatjulistusta uusilla ympäristötavoitteilla ja onnistui

muita tiukemmat rikkirajat. Jäsenyyssopimuksemme

siinä Yhdysvaltain vastustuksesta huolimatta. EU:n

allekirjoitettiin kesäkuussa 1994 Kreikan Korfulla ja

seitsemästä konkreettisesta tavoitteesta hyväksyttiin

varsinainen jäsenyys alkoi vuoden 1995 alusta.
EU-jäsenyys muutti perusteellisesti hallinnon

viisi: sovittiin 10-vuotisesta kulutuksen ja tuotannon
puiteohjelmasta, vaarallisten kemikaalien käytön

työtapoja ja toi ympäristöpolitiikalle uusia haasteita

haittojen merkittävästä vähentämisestä vuoteen 2020

sekä Suomelle parempia mahdollisuuksia vaikuttaa

mennessä, biodiversiteetin vähenemän merkittävästä

kansainvälisessä yhteistyössä. Se lisäsi samalla työtä

hidastamisesta vuoteen 2010 mennessä, sanitaatio-

ja byrokratiaa. Koska Suomessa pelättiin vallan siir-

tavoitteen liittämisestä puhtaan veden saatavuuden

tymistä Brysseliin, haluttiin päätöksenteon valmiste-

rinnalle ja kalastuksen saattamisesta tasapainoon

lun avoimuutta lisätä. EU-asioiden komitean alaisuu-

kalakantojen kanssa 2015 mennessä. Uusiutuvien

teen perustettiin ympäristöjaosto, jonka työhön

energialähteiden käytön lisäämisestä ei kuitenkaan

osallistuvat kaikki ministeriöt, teollisuus, tuottajat ja

pystytty sopimaan.

keskeiset kansalaisjärjestöt. Koordinaatiojärjestelmän
kautta voidaan välittää tietoa ja saada hallituksen

Kauppaneuvotteluihin liittyvät ympäristökysymykset ja sitoumusten rahoitus olivat Johannesburgin

politiikalle laaja tuki. Näin EU-jäsenyys on vahvistanut

kokouksen vaikeimmin ratkaistavat kysymykset. Näistä

suomalaisen yhteiskunnan avoimuutta ja demokra-

asioista Suomi oli erityisesti valmistellut kokoukselle

tiaa. Ulkopoliittinen päätöksenteko oli perinteisesti

kestävää tuotantoa ja kulutusta koskevan 10-vuotisen

ollut suljettua. Se ja lainsäädännön valmistelu avau-

puiteohjelman. EU ryhtyi ajamaan ohjelmaamme

tuivat EU-jäsenyyden myötä.
EU-jäsenyys on myös pakottanut Suomen tarkis-

määrätietoisesti. Ohjelma pyrkii osoittamaan, miten
kasvu voidaan irrottaa haitallisista ympäristövaiku-

tamaan ympäristölainsäädäntöään tiukempaan suun-

tuksista lisäämällä ympäristötehokkuutta.

taan ja laatimaan merkittäviä ohjelmia.
Suomi ajoi ensimmäisessä jäsenyytemme aikai-

Kun Rion kokous oli optimismin ja uusien visioiden Earth Summit, oli Johannesburgin kokous

sessa hallitustenvälisessä konferenssissa kestävää

Down to Earth -kokous. Se konkretisoi toiminta-

kehitystä Unionin tavoitteeksi ja ympäristönäkökoh-

ohjelman ja ne kansainvälisen yhteistyön alueet,

tien ottamista huomioon kaikilla sektoreilla. Nämä

joissa voidaan seuraavien vuosien aikana edetä.

hyväksyttiin Amsterdamin sopimuksessa 1997. Suomi
vaikutti myös sisämarkkina- ja ympäristösäännöstön
suhteiden selkiyttämiseen. Tärkeimpiä aloitteitamme

Pikavauhtia EU:n jäseneksi

EU:ssa on ollut Pohjoisen ulottuvuuden ohjelma

Alkuvuodesta 1993 Suomi jätti Euroopan yhteisöjen

2000-2003, jossa ympäristö on yksi painopistealueista.

jäsenanomuksen. Neuvottelut onnistuivat ympäris-

Vuonna 1998 Gardiffin huippukokouksessa

töasioiden osalta hyvin. Ympäristölainsäädäntö on

päätettiin sektorikohtaisten kestävän kehityksen
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Suomen EU-puheenjohtamiskaudella 1999 ympäristöministereiden “perhekuva”.
ohjelmien laatimisesta. Tärkeimmät olivat maatalou-

Lähialueyhteistyö tiivistyy

den, liikenteen ja energian sektorit, joiden ohjelmat

Itä- ja Keski-Euroopassa muutokset 1980-luvulta

hyväksyttiin Helsingin huippukokouksessa vuonna

lähtien ja Neuvostoliiton romahtaminen 1991 loivat

1999. Suomi oli havainnut sektorikohtaisten ohjel-

lähialueillamme uuden poliittisen tilanteen, ja hal-

mien rakentamisen hyväksi työtavaksi Rion huippu-

litus päätti lähialueohjelman valmistamisesta 1990.

kokouksen jälkeen ja halusi jakaa kokemuksiaan

Tuolloin Itämeren alueen pääministerit kokoontuivat

EU:ssa. Suomi jatkoi tällä linjalla myös Johannesbur-

Ruotsin Rönnebyssä ja sopivat muun muassa ympä-

gin huippukokouksen jälkeen ja maaliskuussa 2003

ristönsuojeluohjelman tekemisestä. Ympäristöminis-

Eurooppa-neuvosto päätti, että EU tekee myös oman

teriöön perustettiin lähialueprojekti. Seuraavana

tuotantoa ja kulutusta koskevan ohjelmansa ja ottaa

vuonna valmistui ministeriön selvitys Karjalan, Le-

johtavan aseman kansainvälisessä työssä.

ningradin ja Viron kiireellisimmistä ympäristönsuojelukohteista. Itämerikomissiossa käynnistyi vastaavanlainen työ ja 1992 listattiin Itämeren alueella 132
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ensisijaista kohdetta ympäristövahinkojen korjaami-

Arktinen neuvosto

seksi tai poistamiseksi. Näin yhteistyömme Baltian

Suomi halusi yhteistyötä Suomelle tärkeillä alueilla

maiden, Puolan ja Venäjän kanssa sai nopeasti uuden

myös Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen välillä. Rova-

konkreettisen sisällön.

niemellä järjestettiin 1991 ympäristöministerikokous

Ensimmäisen kymmenen vuoden aikana toteu-

Arktisen alueen ympäristönsuojelusta. Aloitteemme

tettiin 163 hanketta, joihin käytettiin 110,3 miljoonaa

johti Arktisen Neuvoston perustamiseen 1996. Yh-

euroa. Hankkeet olivat investointi- ja teknisen avun

teistyö on tuottanut tietoa ympäristön tilasta, erityi-

hankkeita, erityisesti vesien ja ilmansuojelun, jäte-

sesti kemikaalien ja raskasmetallien kasaantumisesta,

huollon ja luonnonsuojelun sekä ympäristöhallinnon

happamoitumisesta, ilmaston muutoksesta ja biolo-

ja lainsäädännön kehityshankkeita. Vesiensuojelun

gisesta monimuotoisuudesta. Tiedot ovat vahvistaneet

yhteistyö on onnistunut parhaiten. Merkittäviä tu-

arktisen ympäristön erityisen haavoittuvuuden ja

loksia ovat mm. Tallinnan (1998), Klaipedan (1998),

antaneet pohjan tarvittaville toimenpiteille.

Kaunasin (1999) ja Riian (1999) jätevedenpuhdistamojen valmistuminen. Pietarin lounaisen jätevedenpuhdistamon peruskivi muurattiin maaliskuussa

Itämeren neuvosto

2003. Puhdistamo vähentää kolmanneksella Pietarista

Baltian maiden itsenäistyttyä haluttiin Itämeren

Suomenlahteen tulevaa kuormaa.

alueen yhteistyön poliittista statusta nostaa. Itämeren

Tärkeä tekijä yhteistyön onnistumisessa on ollut

pääministerit kokoontuivat ensimmäisen kerran

kansainvälisen rahoituksen saaminen ympäristöhank-

Visbyssä, ulkoministerit Kalmarissa ja ympäristömi-

keille. Tärkeä roolinsa on EU:n ja Venäjän kumppa-

nisterit Saltsjöbadenissa 1996. Neuvosto on tärkeä

nuus- ja yhteistyösopimuksen ympäristöohjelmalla

poliittinen foorumi Itämeren alueen ympäristönsuo-

(1994) ja Pohjoisen ulottuvuuden 1. toimintaohjel-

jeluasioissa; ympäristöministerit saavat siinä tukea

malla 2000-2003 sekä Pohjoisen ulottuvuuden ym-

työlleen pää- ja ulkoministereiltä.

päristökumppanuusrahaston perustamisella (2002).

Helsingin komissio

Barentsin neuvosto

Itämeren alueen meriympäristön suojelulla on pitkät

Barentsin neuvoston työ käynnistyi vuonna 1993.

perinteet. Vuonna 1974 solmittu HELCOM-

Myös tämän yhteistyön ensimmäisiä hankkeita oli

yhteistyösopimus oli uraa uurtava, kun se Suomen

alueen pahimpien saastuttajien kartoitus ja hankkei-

aloitteesta solmittiin erilaisia poliittisia ja taloudellisia

den käynnistäminen niiden nujertamiseksi. Suomi

järjestelmiä edustavien maiden kesken. Ympäristö-

toimii syyskuussa 2003 alkaneen kaksivuotiskauden

politiikan, lainsäädännön ja poliittiset muutokset

puheenjohtajana. Tärkeimpinä tavoitteina on pa-

alueella johtivat sopimuksen uusimiseen. Uusi, entistä

himmin saastuttavien kohteiden luettelon ajantasais-

sitovampi ja kattavampi sopimus astui voimaan vuon-

taminen ja hankkeiden käynnistäminen tärkeimmissä

na 2000.

kohteissa. Myös puhtaan teknologian ohjelma käynnistettiin.
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Esihistoria
1734

1880

Vesiä koskevista oikeuksista oli vuosisatojen kuluessa

A.E. Nordenskiöld vaati suuren luonnonsuojelu-

säädetty tai syntynyt säännöksiä, jotka koottiin yhteen

alueen perustamista Pohjoismaihin.

ja esitettiin sekä suomeksi että ruotsiksi eli myös
kansalaisten ymmärrettäväksi. Pohjoismaissa katsottiin jo hyvin varhain veden, kuten maan ja metsänkin,

1902

voivan olla yksityistä omaisuutta. Tämä ajatus vaikutti

Säädettiin vesioikeuslaki, johon teollisuuden sittem-

merkittävästi Suomen vuonna 1961 säätämän ja

min vesiensuojelun kannalta täysin riittämättömiksi

vuonna 1962 voimaan tulleen vesilain periaatteisiin

osoittautuneet jätevesiluvat perustuivat siihen saakka,

ja sisältöön.

kun vesilain voimaantulo vuonna 1962 alkoi edellyttää uusien lupien hakemista.

1803
Punkaharjun nähtyään Venäjän keisari Aleksanteri

1905

I määräsi viranomaiset huolehtimaan siitä, ettei

JJ. A. Palmén, mm. Tvärminnen eläintieteellisen

Punkaharjun Venäjään kuuluneessa eteläosassa kaa-

aseman perustaja, ehdotti, että Suomeen pitäisi

deta puita.

perustaa luonnonsuojeluyhdistys.

1843

1914

Punkaharjun kruununpuiston alue hankittiin Suo-

Suomeen perustettiin ensimmäinen luonnonsuoje-

men Suuriruhtinaskunnan haltuun maanvaihdoin.

lualue, nykyinen Pyhä-Häkin kansallispuisto.

1870

1916

Linnuston turvaksi perustettiin Kevät-yhtiö

Perustettiin nykyinen Mallan luonnonpuisto.

Helsingissä.
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1917

1948

Societas pro Fauna et Fennica esitti senaatille luon-

Kansainvälinen luonnonsuojelujärjestö (IUCN) pe-

nonsuojelulain säätämistä.

rustettiin.

1922

1949

Säädettiin suojametsälaki.

ARAVA-järjestelmä perustettiin poistamaan sodanjälkeistä asuntopulaa. Erityisvirasto myönsi aravalainoja asutuskeskusten osaketalojen ja vuokratalojen

1923

sekä hartiapankilla toteutettujen omakotitalojen

Suomi sai luonnonsuojelulain, joka oli muutoksin

rakentamiseen. Pääpaino oli aluksi omistusasuntojen

voimassa vuoden 1996 loppuun saakka.

rahoittamisessa. Vuokratalojen lainoitusta alettiin
lisätä 1960-luvulta lähtien.

1926
Kaarlo Linkolan ehdotus kansallis- ja luonnonpuis-

1953

tojen perustamisesta valmistui.

• Pohjoismaiden öljyvahinkokomitea ehdotti
valtioneuvostolle öljyvahinkojen estämistä.
• Luonnonsuojeluopetus alkoi Yhteiskunnallisessa

1927

korkeakoulussa.

Terveydenhoitolaki säädettiin; sitä ennen oli voimassa
autonomian aikana annettu terveydenhoitosääntö,
jossa oli todennäköisesti periaatteiltaan lähes keski-

1954

ajalta peräisin olevia säännöksiä puhtaanapidosta.

Luonnonsuojeluopetus alkoi Helsingin
yliopistossa.

1938
1955

• Neljä kansallispuistoa, mm. Pallas-Ounaksen ja

Kuusamon koskisota leimahti liekkeihin.

Pyhätunturin kansallispuistot, ja kuusi luonnonpuistoa perustettiin.
• Suomen Luonnonsuojeluyhdistys, nykyinen

1956

suomen luonnonsuojeluliitto perustettiin.

• Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen mukaan
luonnonsuojelussa on kolme ulottuvuutta: luonnon

1939

kulttuuriarvot, luonnon sosiaaliset arvot ja luonnon

Valtion luonnonsuojeluvalvojan virka vakinaistettiin.

taloudelliset arvot.
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1967

• luonnonsuojeluopetus alkoi Teknillisessä
korkeakoulussa

• kansainvälinen öljysuojasopimus tuli voimaan

• soidensuojelun tarpeellisuuden toi ensimmäistä

• Suomen Luonto –lehdessä vaadittiin komitean

kertaa esille Suomen luonnonsuojeluyhdistys

perustamista Suomen puutteellisen kansallispuistoverkon täydentämistä varten

1957
1970

• säädettiin ensimmäinen laki öljyvahinkojen
estämisestä

• vietettiin Euroopan luonnonsuojeluvuotta

•säteilysuojauslaki ja atomienergialaki säädettiin

• SITRA:n selvitys Suomen ympäristön tilasta
julkaistiin
• Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

1958

(OECD) perustettiin

Säädettiin rakennuslaki, joka tuli voimaan seuraavana
vuonna ja oli voimassa aina vuoteen 2000 saakka;

1971

lakia tosin muutettiin monta kertaa matkan varrella.

• YK:n Euroopan talouskomissio (ECE) järjesti
Prahassa ensimmäisen ympäristökonferenssinsa

1960
Asetettiin komitea uudistamaan

1972

luonnonsuojelulakia.

• YK:n ensimmäinen erityiskonferenssi, ympäristökonferenssi, järjestettiin Tukholmassa; konferens-

1961

sissa päätettiin mm. YK:n ympäristöohjelman

• säädettiin vesilaki, joka tuli voimaan seuraavana

(UNEP) perustamisesta

vuonna

• öljynjalostamon sijoittamisesta Hankonimelle

• rachel Carsonin teos ”Silent Spring” ilmestyi;

käytiin vilkasta keskustelua; hallitus päätti, ettei

kirja ilmestyi suomeksi (Äänetön kevät) seuraa-

jalostamoa sijoiteta Hankonimelle, ja sijoitus-

vana vuonna

paikaksi valittiin lopulta Porvoon Sköldvik
• Rooman klubin ”Kasvun rajat” (The Limits of
Growth) –raportti ilmestyi; suomennos ilmestyi

1966

vuonna 1973

Suunnitelma Etelä-Suomen soiden suojelusta
valmistui.
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1974

1978

• Itämeren suojelusopimus allekirjoitettiin

• torjunta-aineiden lentolevitys tehtiin riippuvai-

Helsingissä

seksi maa- ja metsätalousministeriön luvasta

• Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan välien

• valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kansallis-

ympäristönsuojelusopimus tuli voimaan

ja luonnonpuistoverkon kehittämisohjelmasta

• M/t Enskeriin lastattiin Porvoossa joukko

• maailman siihen mennessä pahin öljyonnetto-

ongelmajätetynnyreitä, joissa oli mm. katalysaatto-

muus tapahtui, kun Amoco Cadiz haaksirikkou-

reista peräisin olevaa arseeniyhdistettä; tarkoitus

tui Ranskan Bretagnen rannikolla

oli upottaa jätteet Atlanttiin aluksen kiertäessä
Afrikkaa matkallaan Persianlahdelle, mikä olisi
ollut Lontoon ns. dumppaussopimuksen mukaista,

1979

jos Suomen viranomainen olisi antanut siihen

Kalevi Sorsan II hallitus erosi toukokuussa. Sisäasiain-

luvan. Lontoon sopimus ei silloin vielä ollut voi-

ministerinä oli Eino Uusitalo ja maa- ja metsätalous-

massa Suomessa, mutta kansainvälisen oikeuden

ministerinä Johannes Virolainen, mutta ympäristöasiat

eriaatteiden mukaan sitä oli noudatettava, joten

sisäasiainministeriössä kuuluivat vuonna 1979 halli-

Neste Oy haki lupaa valtioneuvostolta, joka ei

tuksen vaihtumiseen saakka kauppa- ja teollisuusmi-

lupaa kuitenkaan antanut; alus palasi espanjalai-

nisteri Eero Rantalalle. Toukokuussa 1979 nimitettiin

seen satamaan purkamaan jätelastinsa, joka kulje-

Mauno Koiviston II hallitus, jonka sisäasiainministerinä

tettiin toisella aluksella Naantaliin, missä tynnyrit

toimi Eino Uusitalo. Toisen sisäasiainministeriössä

betonoitiin.

toimineen ministerin, Johannes Koikkalaisen, tehtävänä oli ensimmäistä kertaa käsitellä kaikkien ministeriöiden ympäristönsuojeluasioita. Maa- ja metsä-

1975

talousministerinä oli Taisto Tähkämaa.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin

Ympäristöaktivistit yrittivät pelastaa Koijärven

päätösasiakirjassa käsiteltiin laajasti ympäristöongelmia,

kuivatukselta, mistä tuli suomalaisen ympäristöliikkeen

kuten happamoitumista, ja ehdotettiin kansainvälisiä

merkittävä ennakkotapaus. Harrisburgissa Pennsylva-

toimia niiden ratkaisemiseksi; Leonid Breznev ehdotti

niassa tapahtui maailman siihen asti vakavin ydinvoi-

ETYK:n jatkamista erityiskonferenssein mm. ympäris-

malaonnettomuus, 200 000 ihmistä evakuoitiin.

töasioissa.

Ympäristönsuojelu
• ilman epäpuhtauksien kulkeutumista valtiosta

1977

toiseen koskeva yleissopimus hyväksyttiin Genevessä
marraskuussa

Tilastokeskus julkaisi ensimmäisen

• laki meren pilaantumisen ehkäisemisestä tuli

Ympäristötilaston.

voimaan
• jätehuoltolaki ja –asetus tulivat voimaan
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• Suomen Ongelmajäte Oy

Ympäristönsuojelu

– Finlands Problemavfall

• ehdotus laiksi jätteiden

Ab:n perustamissopimus

hyötykäytön edistämisestä

allekirjoitettiin; valtion

valmistui ja romutyöryh-

osuudeksi tuli 33,3 %

mä jätti mietintönsä

osakepääomasta

• ympäristöntutkimuksen
työryhmä jätti mietintönsä

Luonnonsuojelu

ja valtioneuvosto teki peri-

• soidensuojeluohjelmasta

aatepäätöksen ympäris-

tehtiin valtioneuvoston

töntutkimusten perusedel-

periaatepäätös

lytysten parantamisesta
• vesihallitus sai valmiiksi

Alueiden käyttö

laajan selvityksen yhdys-

• koko maan alueidenkäytön

kuntien jätevedenpuhdis-

kehittämistä varten ilmestyi

tamoiden toimivuudesta

tiedote ”Näkökohtia valtakunnallisesta alueraken-

Luonnonsuojelu

teesta”

• kansainvälinen Luonnon-

• kolme seutukaavaa vahvistettiin, kun niitä aikaisemmin oli voimassa vain

suojelujärjestö (IUCN)
80-luku oli ympäristöliikkeiden aikaa.

julkaisi Maapallon suojelustrategian (World

neljä

Conservation Strategy)
• vuonna 1979 vahvistettua soidensuojeluohjelmaa

Rakentaminen

täydennettiin

• rakennusten energiataloudesta annetut
määräykset tulivat voimaan

Alueidenkäyttö
• eduskunta lausui toivomuksen, että hallitus ryhtyisi
toimiin kaupan lähipalvelujen turvaamiseksi ja

1980

selvittäisi, tarvittaisiinko suurmyymälöiden

Vietettiin ympäristövuotta ja järjestettiin jättiläis-

perustamiselle ehtoja tai rajoituksia

mäinen 5 000 hengen energiamielenosoitus Helsin-

• katumaksulaki tuli voimaan

gissä maaliskuussa. Ilomantsin Hattuvaarassa luon-

• kunnille myönnettiin ensimmäiset valtionavus-

nonsuojelijat tappelivat vesakkomyrkkyjen lentoruis-

tukset ulkoilureittien perustamiseen

kutuksia vastaan suoralla toiminnalla.

Asumisen edistäminen
• asumistukea sai 105 00 perhettä
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Mielenosoitus erämaametsien puolesta Smolnan edustalla.

1981

Luonnonsuojelu

Urho Kekkonen luopui presidentin tehtävistä.

• vuoden 1979 Saaristomeri-toimikunta ja luonnonsuojelualueiden perustamistoimikunta luovut-

Ympäristönsuojelu

tivat mietintönsä, ja Urho Kekkosen kansallis-

• ongelmajätteitä koskevat jätehuoltolain ja

puiston suunnittelutoimikunta ensimmäisen
osamietintönsä

–asetuksen säännökset tulivat voimaan

• eduskunta edellytti, että hallitus ryhtyy viipy-

• SITRAn teollisuuden jätevesiprojekti saatiin

mättä toimiin luonnonsuojelualueiden suunnit-

päätökseen

telun kehittämiseksi niin, että ristiriitaisilta

• Euroopan yhteisöjen kanssa aloitettiin kirjeen-

aluevarauksilta vältytään

vaihto ympäristönsuojelua koskevista asioista
• eduskunta edellytti hallitukselta lakiesitystä,
jonka mukaan vesakontorjunta-aineen levitys

Rakentaminen

ilmasta pääsääntöisesti kiellettäisiin

• energianeuvojia palkattiin ensimmäisen kerran;
vuoden lopussa heitä oli 200
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1982

Alueidenkäyttö

Mauno Koivistosta tuli presidentti ja Mauno Koiviston

• kaupunkimaisten yhdyskuntien vuonna 1980

II hallitus erosi helmikuussa. Kalevi Sorsan III hallitus

alkanut kehittämiskampanja ”Kaupunkimme

nimitettiin, ja sisäministeriksi tuli Matti Ahde sekä

hyväksi elää” päättyi

maa- ja metsätalousministeriksi Taisto Tähkämaa.
Sisäasiainministeri käsitteli kaikkien ministeriöiden

Asumisen edistäminen

ympäristönsuojeluasiat.

• asuntolainoitusjärjestelmää uudistettiin mm.
laina-aikoja pidentämällä

Dragsfjärdin vesillä paljastui myrkkyskandaali,

• laki vuokra-asuntojen lunastamisesta omaksi

kun lähes 10 000 litraa ongelmajätettä löytyi mereen

tuli voimaan

upotetuista tynnyreistä. Helsingin metro avattiin.

Ympäristönsuojelu

Rakentaminen

• eduskunta totesi, että ongelmajätteiden käsitte-

• määräykset kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteiden
työnjohtajista ja ohjeet rakennusten käyttö- ja

lyn järjestäminen on vielä kovin keskeneräinen

huoltoturvallisuudesta valmistuivat

• lääninhallituksiin perustettiin ympäristönsuojelutoimistot
• ilmansuojelulaki ja –asetus tulivat voimaan
• Lievestuoreen jätelipeälammen tyhjennys
aloitettiin; eduskunta edellytti, ettei tämä saa
pilata Lievestuoreenjärven tilaa
• ympäristönsuojeluneuvostossa valmistui selvitys
Suomen ympäristön tilasta
• YK:n merioikeussopimuksen allekirjoittivat
mm. kaikki Pohjoismaat
• vesirakennustöiden tarvetoimikunta jätti
mietintönsä

Luonnonsuojelu
• lait 11 uuden kansallispuiston, viiden uuden
luonnonpuiston ja 59 soidensuojelualueen
perustamisesta tulivat voimaan 1.1.1982
• lintuvesien suojeluohjelmasta tehtiin
periaatepäätös
• eduskunta äänesti lain Ounasjoen erityissuojelusta lepäämään yli vaalien
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Vuodet 1983 - 2003
1983

• ilmansuojeluneuvottelukunta asetettiin

Kalevi Sorsan III hallitus

• ympäristöntutkimuksen

erosi toukokuussa ja tilalle
nimitettiin Kalevi Sorsan IV

kehittämistyöryhmä, PCB-

hallitus. Matti Ahde toimi

toimikunta ja maatilata-

edelleen sisäasiainministe-

louden vesiensuojelutoi-

rinä ja maa- ja metsätalous-

mikunta luovuttivat mie-

ministeriksi tuli Toivo

tintönsä
• pohjoismainen selvitys

Yläjärvi.

”Ympäristö ja kehitys-

Ympäristöministeriö

yhteistyö” valmistui

perustettiin, ja se aloitti toi-

• Euroopan yhteisöjen

mintansa 1.10.1983. Matti

komission ympäristö-

Ahteesta tuli ensimmäinen
ympäristöministeri.

Ministeri Matti Ahde

Keski-Euroopan metsien

viranomaisten edustajat
vierailivat ensi kertaa
Suomessa

saastekuolemista kohistiin.

Ympäristönsuojelu

Luonnonsuojelu

• ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista valtios-

• valaiden suojelusta annettu laki tuli voimaan
• eduskunta hyväksyi lepäämässä olleen lain

ta toiseen koskeva yleissopimus tuli kansainväli-

Ounasjoen erityissuojelusta

sesti voimaan

• annettiin asetukset eräiden kasvien, eräiden

• yhdeksän valtiota kannatti Norjan, Ruotsin ja
Suomen aloitetta rikkipäästöjen vähentämisestä

harvinaisten eläinten sekä matelijoiden ja

30 prosenttia

sammakkoeläinten ja eräiden lintulajien rauhoittamisesta ja valaiden suojelusta

• jätteiden hyödyntämistä ryhdyttiin tukemaan

• Saaristomeren kansallispuisto ja Urho Kekkosen

korkotukilainoin

kansallispuisto perustettiin

• lyijyn ja bentseenin enimmäispitoisuudesta

• Tvärminnen ja Vehoniemenharjun luonnon-

bensiinissä tehtiin päätös

suojelualueet perustettiin
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• pohjoismaat alkoivat valmistella toimia

Alueidenkäyttö

moottoriajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi

• OECD:n kolmivuotinen tutkimus kaupunkien

• teollisuuden ympäristönsuojelun taloudellista ja

ongelmista päättyi

tuki- ja ohjausjärjestelmää ja sen kehittämistar-

• keskusverkkotoimikunta ja rakennusjärjestys-

peita ja –mahdollisuuksia selvittänyt työryhmä

työryhmä luovuttivat mietintönsä

luovutti mietintönsä

• kuntien etuosto-oikeus ulotettiin yleiskaavassa

• Suomen Ongelmajäte Oy:n ongelmajätelaitos

varattuihin virkistys- ja suojelualueisiin

valmistui Riihimäelle

• aluearkkitehtitoiminnan kokeilu aloitettiin
neljällä alueella

Luonnonsuojelu
• Suomi liittyi Etelämantereen suojelua

Asumisen edistäminen

koskevaan sopimukseen

• YK:n asuinyhdyskuntakomissio (UNCHS) piti

• eduskunta kiirehti luonnonsuojelulain

Espoon Dipolissa kuudennen istuntonsa

uudistamista
• eduskunta edellytti, että luonnonsuojelualueita

Rakentaminen

perustettaessa niiden sisälle jäävät muut kuin

• rakennussuojeluun alettiin kiinnittää entistä
enemmän huomiota kaavoituksessa ja rakenta-

valtion omistamat alueet hankitaan ensisijaisesti

misessa

vapaaehtoisin kaupoin, ja että yksityismaita
hankittaessa annetaan alueen omistajalle mahdollisuus valita joko tilusvaihto tai rahallinen

1984

korvaus
• valtioneuvosto teki periaatepäätöksen harjujen-

Greenpeacen epävirallinen suomalainen toiminta-

suojeluohjelmasta

ryhmä Sateenkaari järjesti protestin Vuorikemian

• jokamiehenoikeuksista julkaistiin suosittu esite,

titaanioksidia tuottavien tehtaiden luona Porissa,

josta on sittemmin otettu yhä uusia painoksia

tehtaiden jätevesien väitettiin saavan aikaan silmättömiä silakoita. M/s Eiran öljyvahinko Merenkurkussa pani vauhtia öljyntorjuntavalmiuden paranta-

Alueidenkäyttö

miseen. Käytiin ns. Pieksämäen myrkkyjupakka.

• uusi ehdotus kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Ympäristönsuojelu

• aluearkkitehtikokeilua valvova työryhmä luovutti

valmistui
mietinnön ja jatkoi työtänsä; aluearkkitehtejä

• eduskunnalle annettiin valtioneuvoston selonteko

oli neljä

ympäristönsuojelusta

• Suvannon kylä –työryhmä luovutti mietintönsä

• ilmansuojelun ja jätehuollon voimavaratyöryhmät

• valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Billnäsin

luovuttivat mietintönsä

ja Fiskarsin historiallisten ruukkialueiden säilyt-

• valtioneuvosto antoi päätöksen ilmanlaadun

tämisestä

ohjearvoista
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Torronsuon maanomistajien kokous Tammelassa. Ministeri Ahde ja maanomistaja Siiri Mäkelä.

1985

• Suomi ratifioi yleissopimuksen maailman
kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta

Happosateet herättivät huolta ja vilkasta keskustelua
Keski-Euroopassa ja Suomessa.

Asumisen edistäminen
• asuntosäästöpalkkiolaki (ASP) tuli pysyvästi

Ympäristönsuojelu

voimaan 1.1.1984

• eduskunta edellytti, että hallitus ryhtyy välittömästi
toimiin öljyntorjunnan parantamiseksi vähintään

Rakentaminen

sellaiseksi kuin Itämeren suojelusopimus Suo-

• rakennusten lämmityksen tehon- ja energian-

melta vaatii

tarpeen laskentaohjeet ja ohjeet muuratuista

• Neuvostoliiton kanssa solmittiin sopimus

tulisijoista valmistuivat

ympäristönsuojelun yhteistyöstä
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1986

• Helsingissä järjestettiin ilmansaasteiden kaukokulkeutumisesta maasta toiseen tehdyn yleis-

Vesihallitus ja muu vesihallinto siirtyivät yleishallin-

sopimuksen sopimuspuolten kokous, missä

noltaan ympäristöministeriön hallinnonalalle ja

sovittiin, että kukin maa vähentää rikkipäästöjään

ympäristöministeriön hallinnonalan tehtäviksi vesi-

30 prosenttia vuoteen 1993 mennessä; sopimus-

asioissa tulivat vesiensuojelun lisäksi vesien käytön,

pöytäkirjan allekirjoitti 21 valtiota

hoidon ja suojellun kokonaissuunnittelu, vesientut-

• Suomen hallitus ilmoitti ryhtyvänsä toimiin

kimus ja vesien virkistyskäytön edistäminen. Veden-

suomen rikkipäästöjen vähentämiseksi puoleen

hankinta ja viemäröinti jäivät edelleenkin maa- ja

• happamoitumisen tutkimusohjelma

metsätalousministeriön hallinnonalalle.

(HAPRO) alkoi

Vesivoiman käytön edistäminen poistettiin vesi-

• yläilmakehän otsonikerroksen suojelemisesta

hallinnon tehtävistä; sen katsottiin kuuluvan yhteen

tehtiin Wienissä yleissopimus

yhteiskunnan muun energianhuollon kanssa. Kun-

• Suomen ympäristöpolitiikan OECD-tutkinta

nallinen ympäristöhallinto syntyi ja kuntien ympä-

aloitettiin

ristönsuojelulautakunnat aloittivat toimintansa.

• bensiinin lyijy- ja bentseenipitoisuuksien rajoi-

Tshernobylin ydinvoimalassa sattui tuhoisa on-

tukset tulivat voimaan

nettomuus. Hanke viidennen ydinvoimalan rakentamiseksi haudattiin toistaiseksi.

Luonnonsuojelu
• perustettiin 43 soidensuojelualuetta

Ympäristönsuojelu

• Kitkanniemi-toimikunta jätti mietintönsä

• valtioneuvosto hyväksyi ensimmäisen koko maata

• maastoliikennetoimikunta jätti mietintönsä

koskevan suunnitelman (vuosille 1987-1991)
ympäristönsuojelun kehittämisestä

Alueidenkäyttö

• rikkitoimikunta jätti mietintönsä siitä, miten

• maisemansuojelun kehittämistoimikunta jätti

rikkipäästöjä saadaan vähennetyksi 50 prosenttia

mietintönsä

vuoteen 1993 mennessä

• koko maassa vietettiin Vihervuotta

• Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön

• rakennussuojelulaki tuli voimaan

OECD:n jäsenmaiden asiantuntijoista koostuva
ryhmä perehtyi Suomen ympäristönsuojeluun

Asumisen edistäminen

yli viikon ajan syyskuussa

• annettiin laki asunto-olojen kehittämisestä

• vesiensuojelun neuvottelukunnan ehdotus
vesiensuojelun tavoiteohjelmaksi vuoteen 1995

Rakentaminen

valmistui; ympäristöministeriö ryhtyi perusteelli-

• puukaupunkien suojelusta ja vanhojen teollisuus-

sesti tarkistamaan sitä

rakennusten käytöstä valmistuivat tutkimukset

• valtioneuvosto teki periaatepäätöksen jätteiden

• annettiin ohjeet kattilahuoneiden ja polttoaine-

hyödyntämisestä

varastojen paloturvallisuudesta
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Luonnonsuojelu

1987

• eduskunta kiirehti jälleen

Kalevi Sorsan IV hallitus

luonnonsuojelulain

erosi ja Harri Holkerin hal-

uudistamista

litus nimitettiin; ympäristö-

• hallituksen esitys koskien-

ministeriksi nimitettiin Kaj

suojelulaiksi annettiin

Bärlund ja maa- ja metsäta-

eduskunnalle ja eduskunta

lousministeriksi Toivo Poh-

hyväksyi lain joulukuussa

jala.

• Euroopan luonnonvarai-

Ympäristön ja kehityk-

sen kasviston ja eläimis-

sen maailmankomission eli

tön sekä niiden elinym-

ns. Brundtlandin komission

päristön suojelusta

raportti ”Our Common

Bernissä vuonna 1979

Future” valmistui ja ilmestyi

tehty sopimus tuli voimaan

Ministeri Kaj Bärlund

samana vuonna suomeksi

Suomessa; suomi oli tehnyt

nimellä ”Yhteinen tulevai-

varaumat sudesta, kar-

suutemme.” Raportti lan-

husta, kanahaukasta, lapinmyyrästä ja kyystä

seerasi kestävä kehitys –termin osaksi kansainvälistä
ja suomalaista ympäristökeskustelua. YK:ssa käsiteltiin

Alueidenkäyttö

Brundtlandin komission raporttia myönteisesti ja

• eduskunta hyväksyi uuden lausuman rakennus-

tunnustettiin yleisesti kehityksen ja ympäristöongel-

lain kokonaisuudistuksesta

mien riippuvuus toisistaan, mikä oli tuotu esiin jo

• tutkimukset maaseutukuntien yhtenäisistä pien-

vuonna 1972 Tukholmassa pidetyssä YK:n ympäris-

taloalueista ja asuntoalueiden kaavoitus- ja

tökonferenssissa.

käyttökustannuksista valmistuivat

Ympäristönsuojelusta tuli muotia 1980-luvun

• aluearkkitehtitoiminta jatkui viiden kunta-

loppupuoliskolla. Teollisuus ja talouselämä vihertyi-

ryhmän alueella

vät, yritykset palkkasivat ympäristöjohtajia, ympäris-

• valtionavustusta arvokkaan rakennetun ympäris-

töystävällisyydestä tuli yksi myyntivaltti ja kierrätys-

tön säilyttämiseen myönnettiin Billnäsin ja

ja kuluttajaliikkeet saivat vaikutusvaltaa markkinoilla.

Fiskarsin ruukkeja ja Suvannon kylää varten

Samoihin aikoihin elettiin kulutusjuhlan huippuvuosia.
M/t Antonio Gramsci ajoi helmikuussa karille
Porvoon saaristossa; vain alle neljäsosa öljystä saatiin
talteen, mutta koska päästö ei ollut kovin suuri,
vahingot jäivät ohimeneviksi.
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• laaja selvitys Suomen linnuston seurannasta

Ympäristönsuojelu

valmistui

• Suomen ympäristöpolitiikan ensimmäinen

• Pallas-Ounas –toimikunta ja Saaristomeren

OECD-tutkinta päättyi

kansallispuiston suunnittelutyöryhmä luovut-

• Euroopan vapaakauppaliitto EFTA ja Euroopan

tivat mietintönsä

Yhteisöt pitivät ensimmäisen yhteisen ympäristö-

• ehdotus Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen

ministerikokouksen, missä tärkeiksi aiheiksi kat-

perustamisesta valmistui

sottiin mm. ilmaston muutokset, ilmansaasteet ja
vesiensuojelu

Alueidenkäyttö

• öljyvahinkojen torjunta siirrettiin ympäristö-

• valtioneuvosto teki uuden periaatepäätöksen

ministeriöstä vesi- ja ympäristöhallitukseen,

kiinteistötietojärjestelmän kehittämisestä

lukuun ottamatta ylintä johtoa ja valvontaa

• luonnonsuojelulle ja luonnon virkistyskäytölle

• rikkipäästöjä ja polttoaineiden rikkipitoisuuksia

koko maan kannalta tärkeitä kuntien yleiskaava-

sekä kattilalaitosten hiukkaspäästöjä rajoitettiin

hankkeita tuettiin ensi kerran

• satamien jätehuoltotyöryhmä luovutti mietintönsä

• aluearkkitehtitoimintaa laajennettiin ja sitä oli

• öljyjätemaksu otettiin käyttöön

seitsemällä alueella

• kaksi uutta öljyntorjunta-alusta valmistui, kuuden

• rakentamisen ohjaamista vanhoilla pientalo-

väylänhoito- ja öljyntorjunta-aluksen varustelua

alueilla sekä hidaskatujen ja keskusta-alueiden

parannettiin huomattavasti ja yksi uusi väylänhoito-

pysäköinnin suunnittelusta valmistui julkaisut

ja öljyntorjunta-alus tilattiin

• kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden teollisuus-

• laaja vesilain muutos tuli voimaan, mikä vahvisti

ympäristöjen alustava inventointi valmistui

vesiluonnon suojelun asemaa vesilain mukaisen

• valtionavustusta arvokkaan rakennetun ympäris-

lupaharkinnan intressivertailussa

tön säilyttämiseen myönnettiin Billnäsin ja

• maatilatalouden vesiensuojelutoimien avusta-

Fiskarsin ruukkeja, Suvannon kylää ja Outo-

mista varten saatiin tulo- ja menoarviossa varoja

kummun kaivosaluetta varten

• Lievestuoreen lipeälammen hävittämisen
suunnittelu ja kokeilu jatkuivat

Asumisen edistäminen

• happamoitumisen tutkimusohjelman (HAPRO)
selvityksen mukaan merkkejä happamoitumisesta

• uusi huoneenvuokralaki tuli voimaan

oli havaittavissa pienissä järvissä ja havupuiden

• kansliapäällikkö Lauri Tarastin selvitys hallituk-

neulaskadon yksi todennäköinen syy ainakin Etelä-

sen välittömistä asuntopoliittisista toimista

Suomessa olivat ilmansaasteet

hyväksyttiin

Luonnonsuojelu
• koskiensuojelulaki tuli voimaan

Rakentaminen

• Kitkaniemen alue hankittiin valtiolle

• teräsrakenteista annettiin ohjeet
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1988

kokous hyväksyi julkilausuman ravinne-, raskas-

Mauno Koiviston toinen presidenttikausi alkoi.

metalli- sekä hitaasti hajoavien ja myrkyllisten
yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta

Metsäsodat syttyivät: Kessi-liike toimi voimakkaasti
julkisuudessa ajaen Suomen Lapin vanhojen metsien

• pohjoismaat saivat Oslon ja Pariisiin komissiossa

suojelua. Murhijärvi-liike vastusti metsien hakkuita

aikaan päätöksen jätteiden polton lopettamisesta

Kuivajärven kylän ympäristössä Suomussalmella.

merellä

Talaskangas-liike julisti sodan metsähallitukselle ja
esti metsurien pääsyn hakkuutyömaalle. Talaskan-

Luonnonsuojelu

kaan metsäsodasta tuli valtakunnan ykkösuutinen

• Suomi ratifioi yleissopimukset muuttavien eläin-

kuukausiksi ja se laukaisi keskustelun metsien moni-

lajien suojelusta ja etelämantereen meren elollis-

muotoisuudesta.

ten luonnonvarojen säilyttämisestä
• usean kunnan yhteisten virkistysalueiden hankintaa ryhdyttiin tukemaan

Ympäristönsuojelu
• ydinenergialaki tuli voimaan korvaten

Alueidenkäyttö

atomienergialain.

• rakennuslainsäädännön kokonaisuudistuksesta

• eduskunnalle annettiin selonteko ympäristö-

oli luovuttu

politiikasta

• rakennussuojelun rahoituskomitea luovutti

• Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön

mietintönsä

OECD:n Suomen ympäristöpolitiikasta tekemä

• tutkimus tiiviisti rakennettujen asuntoalueiden

tutkinta päättyi

ympäristön parantamisesta ja selvitys kulttuuri-

• valtioneuvosto teki periaatepäätöksen autojen

historiallisesti arvokkaista teollisuusympäristöistä

pakokaasujen raja-arvoista

valmistui

• meluntorjuntalaki ja –asetus tulivat voimaan 1.3.
• valtioneuvosto teki periaatepäätöksen vesien-

Asumisen edistämien

suojelun tavoiteohjelmasta

• oman asunnon hankintaan myönnettävien

• yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa

korkotukilainojen laina-aikoja pidennettiin

aloitettiin laaja tutkimus maatalouden vesien-

• asuntohallinnon kehittämistyöryhmä luovutti

kuormituksesta ja sen vähentämisestä

mietintönsä

• lehtojen suojelutyöryhmän ja erämaakomitean

• asunnottomien määrä oli vähentynyt vuoden

mietinnöt valmistuivat

1986 noin 18 000 henkilöstä vajaaseen 16 000

• Pohjoismaiden neuvosto hyväksyi Pohjoismaiden

henkilöön

ympäristöohjelman ja meriympäristön saastumisen
toimintasuunnitelman

Rakentaminen

• Sofiassa allekirjoitettiin pöytäkirja typen yhdistei-

• rakennusten sisäilmastosta annetuista uusista

den päästöjen rajoittamisesta

määräyksistä ja ohjeista julkaistiin tiedote

• Itämeren suojelukomission (Helcom) ministeri-
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1989

halogenoitujen kloorifluorivetyjen ja halonien

Suomen akateemikot vetosivat valtioneuvostoon ja

käytön rajoittamisesta

Suomen kansalaisiin ja kiirehtivät omia toimia ilma-

• Suomi sopi Neuvostoliiton kanssa Suomesta ja

kehän, veden, maaperän, metsien ja kaiken elollisen

Suomea lähellä olevilta Neuvostoliiton alueilta

suojelemiseksi.

tulevien rikkipäästöjen vähentämisestä puoleen
viimeistään vuoden 1995 loppuun mennessä

Ympäristön ja kehityksen Suomen toimikunta

• energiantuotantolaitosten typpityöryhmän ja

luovutti mietintönsä.

liikennetyöryhmän mietinnöt valmistuivat

Exxon Valdez –tankkerin öljyvuoto aiheutti en-

• asetettiin keskimääräinen enimmäisarvo sellu-

nennäkemättömän suuren katastrofin Alaskanlahden

loosan valkaisussa syntyvien orgaanisten kloori-

rannikolla maaliskuussa.

yhdisteiden päästöille

Historiamme suurimman luonnonsuojeluadres-

• turvetuotantoalueet sekä suurehkot turkistarhat

sin, Vetoomuksen suomalaisen metsäluonnon puo-

ja kotieläinsuojat määrättiin vesilain nojalla

lesta, allekirjoittaa Luonto-liiton ja Suomen luon-

velvollisiksi tekemään ennakkoilmoitus

nonsuojeluliiton aloitteesta 220 000 suomalaista.

• uittoa koskevat asiat siirrettiin vesi- ja ympäristö-

Pohdittiin ympäristöministeriön toimitilakysy-

hallinnosta Metsähallitukseen

mystä; asia oli vireillä vuodesta 1973 aina vuoteen

• metsäteollisuuden ympäristönsuojelun kolmi-

1998.

vuotinen kehittämishanke aloitettiin Metsä-

Ympäristönsuojelu

teollisuuden Keskusliiton sekä Maj ja Tor

• eduskunta katsoi ympäristönsuojelun kuuluvan

Nesslingin säätiön kanssa
• ympäristötalouskomitean mietintö jätettiin

kansainvälisen politiikan tärkeimpiin lohkoihin
• eduskunta edellytti vuoden 1990 tulos- ja meno-

• vuoden alussa Suomen hallitus teki seitsemälle

arvioon ympäristömaksuja; asiaa ryhdyttiin kii-

muulle pohjoiselle valtiolle aloitteen arktisen

reesti selvittämään

ympäristön suojelusta ja sitä varten järjestettävästä
ministerikonferenssista

• laadittiin uusi pöytäkirja täysin halogenoitujen

• pohjoismaiden ympäristöministerit päättivät

kloorifluorihiilivetyjen tuotannon ja käytön lopettamisesta; se tiukensi olennaisesti otsonikerroksen

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön (Nefco)

suojelua koskevaan yleissopimukseen liittyvää

perustamisesta Itä-Euroopan ympäristöhankkeiden

Montrealin pöytäkirjaa

rahoitusta varten sekä vahvistivat ympäristöalan
uuden periaateohjelman ja meriensuojelu-

• ympäristölupakomitea jätti mietintönsä, jossa

ohjelman

ehdotettiin ns. yhtenäislupaan tähtääviä toimia

• Neuvostoliiton kanssa tehtiin sopimus öljy-

• kemikaalilaki säädettiin ja vahvistettiin

vahinkojen torjunnasta merellä

• ilmansuojelulakia muutettiin siten, että sen

• Ympäristön ja kehityksen Suomen toimikunta

nojalla voidaan puuttua ilmakehälle haitallisiin

jätti mietintönsä

aineisiin, ja tehtiin valtioneuvoston päätös täysin
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Luonnonsuojelu

jossa teollisuus ja poliitikot määrittelivät omaa käsi-

• Neuvostoliiton kanssa tehtiin sopimus Ystävyyden

tystään kestävästä kehityksestä Suomessa. Kansalaisjärjestöt järjestivät varjotapahtumana ”Me olemme

luonnonsuojelualueesta

aika kypsiä” –nimisen ympäristökokouksen.

• eduskunta kiirehti luonnonsuojelulain
kokonaisuudistusta

Ympäristönsuojelu

• Tammisaaren saariston kansallispuisto perustettiin

• pääministerin johtama valtuuskunta osallistui

ja Oulangan ja Seitsemisen kansallispuistoja

Røsnnebyssä pidettyyn Itämeren maiden pää-

laajennettiin

ministerikonferenssiin, jonka aiheena oli Itämeren

• Telkkämäen ja Laajalahden luonnonsuojelu-

ja sen alueen ympäristön suojelu; konferenssiin

alueet perustettiin
• lehtojensuojeluohjelmasta tehtiin periaatepäätös

osallistuivat Latvia, Liettua ja Viro omin valtuus-

• Mikkelinsaarten suojelusta tehtiin periaatepäätös

kunnin.
• Suomen ja Puolan kesken allekirjoitettiin sopimus

Alueidenkäyttö

ympäristönsuojelusta ja Puolan ns. ekokonversio

• kuntien maanhankinnan tehostamiseksi annettiin

eli valtionvelan kuolettaminen ympäristöinvestoinnein alkoi

hallituksen esitykset etuostolain ja rakennuslain

• typenoksiditoimikunta luovutti mietintönsä, johon

muuttamisesta

sisältyivät ehdotukset toimista typenoksidipääs-

• rakennuslupamenettelyä joustavoitettiin;
poikkeuslupia koskevien valitusten käsittely siirret-

töjen vähentämiseksi noin 30 prosenttia vuoteen

tiin ympäristöministeriön tehtäväksi

1998 mennessä
• otsonikerroksen suojelua koskevaan yleissopi-

• rakennussuojelun neuvottelukunta aloitti

mukseen liittyvää Montrealin pöytäkirjaa päätet-

toimintansa

tiin sopimuspuolten kokouksessa muuttaa mm.

Asumisen edistäminen

siten, että täysin halogenoitujen kloorifluori-

• asuntorahastotoimikunta teki ehdotuksen valtion

hiilivetyjen käytöstä luovutaan vuoteen 2000
mennessä

tulo- ja menoarvion ulkopuolisen asunto-olojen

• ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalous-

kehittämisrahaston perustamisesta; hallitus antoi

ministeriön yhteinen ympäristön happamoitu-

esityksen eduskunnalle

misen tutkimusohjelma (HAPRO) saatiin päätökseen ja sen päätösraportti valmistui

1990

• Ilmakehän muutosten tutkimusohjelma (SILMU)

Ulkoasiainministeri Pertti Paasio kiinnitti YK:n yleis-

aloitettiin Suomen Akatemian ja ympäristömi-

kokouksen 45. istunnossa pitämässään puheenvuo-

nisteriön johdolla

rossa erityisesti huomiota ympäristöongelmiin ja

Luonnonsuojelu

niiden ratkaisupyrkimyksiin.

• Koloveden ja Torronsuon kansallispuistot,

Pääministeri järjesti ”Aika on kypsä” –seminaarin,
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Ystävyyden puiston Suo-

1991

men puoleiset luonnon-

Harri Holkerin hallitus erosi

suojelualueet sekä Udd-

huhtikuussa ja tilalle tuli

skatanin luonnonsuojelu-

Esko Ahon hallitus. Ympä-

alue perustettiin

ristöministerinä toimi Sirpa

• erämaalaki säädettiin ja

Pietikäinen ja ministerinä

sillä perustettiin kaksitoista

käsittelemässä ympäristö-

erämaa-aluetta, joiden

ministeriön asunto- ja ra-

yhteispinta-ala on 1,5

kentamisasioita Pirjo Rusa-

miljoonaa hehtaaria

nen.

• valtioneuvosto teki peri-

Ympäristöministeriö

aatepäätöksen rantojen-

kutsui selvitysmiehen sel-

suojeluohjelmasta, joka

vittämään asunto- ja raken-

koostui 128 alueesta ja
noin 8 000 kilometristä

Ympäristöministeri Sirpa pietikäinen

nusasioiden päällekkäisyyksien poistamista ja

rantaa

selkiyttämään työnjakoa
näitä asioita hoitavien yksiköiden välillä.

Alueidenkäyttö

Jerisjärvellä Pallas-Ounastunturin kansallispuis-

• rakennuslupamenettelyä joustavoittava

tossa käytiin tiekiista.

säännöstö tuli voimaan

Worldwatch-instituutin ensimmäinen Maailman

• rakennuslain toinen osauudistus tuli voimaan;

tila –raportti julkaistiin suomeksi. Suomi ajautui

uudistus tähtäsi kestävän kehityksen edistämiseen

lamaan.

alueiden käytön suunnittelussa
• kunnan maapoliittista asemaa vahvistettiin sää-

Ympäristönsuojelu

döksiä muuttamalla

• neuvottelut Maapallonlaajuisen ympäristörahaston

• arvokkaan rakennetun ympäristön säilyttämi-

(GEF) perustamisesta saatiin päätökseen; rahaston

seen saivat valtionavustusta edelleen Pohja

tarkoitus on edistää kehitysmaiden osallistumista

(Billnäs ja Fiskars), Porvoo (Vanha Porvoo) ja

kansainvälisten vesien, luonnon biologisen moni-

Pelkosenniemi (Sauvon kylä)

muotoisuuden ja otsonikerroksen suojeluun sekä
kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseen

Asumisen edistäminen

• YK:n Euroopan talouskomissiossa (ECE) valmistel-

• Valtion asuntorahasto perustettiin; valtion talous-

tu yleissopimus menettelystä maiden rajojen yli

arvion ulkopuolinen asunto-olojen kehittämis-

vaikuttavien hankkeitten ympäristövaikutusten

rahasto rahoittaa aravalainoja markkinaehtoisesti.

arvioinnissa allekirjoitettiin
• liikenneministeriöstä esiteltiin ajoneuvoasetuksen
muutos, jonka mukaan myös pakettiautojen oli
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täytettävä määräykset, jotka

• arktisten maiden ympäris-

edellyttävät kolmitoimi-

töministerit aloittivat

katalysaattoria

pohjoisten alueiden ympä-

• ongelmajätteiden ja eräi-

ristönsuojeluyhteistyön

den muiden jätteiden

pitämällä kokouksen Rova-

maiden rajat ylittävää

niemellä

vientiä ja tuontia koskeva

• Suomen laatimat ympäris-

Baselin sopimus hyväksyt-

tökasvatuksen strategia

tiin ja ratifioitiin

ja toimintasuunnitelma

• valtioneuvosto teki peri-

sekä ympäristön tilaan

aatepäätöksen rikin

koskeva raportti luovutet-

kokonaispäästöjen vähen-

tiin Unescolle, joka oli

tämisestä 80 prosenttia

pyytänyt Suomea valmiste-

LEHTIKUVA

vuoden 1980 määrästä
• moottoriajoneuvojen

Asuntoministeri Pirjo Rusanen

lemaan nämä asiakirjat

joutokäyntiä rajoitettiin

Luonnonsuojelu

• ilman epäpuhtauksien
kaukokulkeutumisesta

• laki Kyrönjoen erityissuojelusta tuli voimaan

tehdyn yleissopimuksen nojalla allekirjoitettiin

• erämaalaki tuli voimaan

Genevessä pöytäkirja haihtuvien orgaanisten

• maanvaihdot otettiin entistä laajempaan käyttöön maan hankinnassa luonnonsuojelua varten,

yhdisteiden päästöjen vähentämisestä

etenkin rantojensuojeluohjelman toimeenpanossa

• öljyvahinkojen torjuntavalmiudesta ja –yhteis-

• Kolin ja Perämeren kansallispuistot sekä Punka-

työstä Lontoossa vuonna 1990 tehty yleissopimus

harjun, Ruunaan, Haapasuon ja Syysniemen,

allekirjoitettiin

Valtavaran ja Pyhävaaran, Jonkerinsalon, Siika-

• merialueella tapahtuvien kemikaalivahinkojen

vaaran, Jaaskamonvaaran, Mustarinnantunturin

torjuntaa selvittänyt toimikunta jätti mietintönsä

ja Pitsloman luonnonsuojelualueet perustettiin

• ensimmäinen jääoloihin suunniteltu öljyntorjuntalaitteisto otettiin käyttöön
• Pietarin vesihuollon kehittäminen alkoi

Alueidenkäyttö

• Viron kanssa tehtiin sopimus ympäristönsuo-

• Kainuun seutukaavasta jätettiin vahvistamatta
Vuokattia ja Oulujärveä ylittävät tiet

jelun yhteistyöstä

• Suomi liittyi Euroopan arkkitehtuuriperinnön

• hallitus kiirehti Kuolan nikkelisulattojen

suojelusta vuonna 1985 tehtyyn Granadan yleis-

uudistamista

sopimukseen

• ympäristöpolitiikasta tuli yksi Taloudellisen
yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ns.
painopistealueista
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Asumisen edistäminen

metsäperiaatteet ja sovittiin aavikoitumissopi-

• asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämi-

muksen neuvottelujen aloittamisesta

seksi säädetty laki yhteishallinnosta vuokrataloissa

• laki ympäristölupamenettelystä tuli voimaan

tuli voimaan

• hallitus antoi eduskunnalle esityksen kemikaalilainsäädännön muuttamisesta Euroopan Yhteisö-

• laki yhtiöjärjestykseen perustuvasta kunnan

jen direktiivien edellyttämiltä osin

lunastusoikeudesta ja osakkeiden enimmäis-

• valtioneuvoston päätös halonien käytön rajoit-

hinnoista, ns. HITAS –järjestelmä tuli voimaan

tamisesta annettiin
• selvitys, jossa ehdotettiin haihtuvien orgaanisten

Rakentaminen

aineiden päästöjen vähentämisestä 30 prosenttia,

• rakentamisen ekologisista vaikutuksista

valmistui

valmistui selvitys

• kehitysmaille otsonikerroksen suojeluun tarkoitettu
tarkoitettu rahoitusjärjestelmä tuli voimaan

1992

• rakennuskoneiden ja –laitteiden sekä ruohon-

Rio de Janeirossa pidettiin kesäkuussa YK:n ympäris-

leikkureiden melupäästöjen rajoittamista koske-

tö- ja kehityskonferenssi (UNCED).

vat Euroopan Yhteisöjen direktiivit pantiin toimeen
• metsäteollisuuden ympäristönsuojelun vuonna

Ensimmäinen selvitys ympäristöhallinnon kehit-

1989 aloitettu tutkimus- ja kehittämisohjelma

tämisestä valmistui; se sisälsi ehdotuksen vesi- ja

almistui

ympäristöhallituksen muuttamisesta ympäristökes-

• laaja tutkimus maatalouden vesienkuormituksesta

kukseksi sekä ympäristöhallinnon aluekeskusten
perustamisesta lääninhallitusten ympäristönsuojelua

ja sen vähentämisestä saatiin päätökseen

ja alueiden käytön suunnittelua hoitavien yksiköiden

• aloitettiin maa- ja metsätalousministeriön ja

sekä vesi- ja ympäristöpiirien tilalle, sekä ehdotuksen

ympäristöministeriön yhteinen maaseudun
ympäristöohjelma

Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatuosaston, maanmit-

• uudistettu Itämeren suojelusopimus

taushallinnon, ympäristöterveydenhuollon sekä

(Helsingin sopimus) allekirjoitettiin

virkistyskalastuksen ja kalavesien hoidon siirtämisestä

• meriympäristön suojelua koskeva Koillis-Atlantin

ympäristöministeriön hallinnonalalle.

suojelusopimus allekirjoitettiin

Der Spiegel –lehden artikkeli Suomen metsien

• YK:n Euroopan talouskomission (ECE) vesi- ja

tilasta herätti suurta kohua. Vuotoksen tekoaltaan

ympäristökomiteassa valmistellut yleissopimukset

vastustajat näkyivät voimakkaasti julkisuudessa.

maasta toiseen ulottuvien vesistöjen suojelusta

Ympäristönsuojelu

sekä teollisuusonnettomuuksista johtuvien,

• Rion konferenssin tärkeimmät tulokset olivat

rajojen yli ulottuvien vaikutusten ehkäisemisestä
allekirjoitettiin Helsingissä

Rion poliittinen julistus ja toimintaohjelma,

• Pohjoismaiden pääministerit hyväksyivät pohjois-

Agenda 21, sekä Ilmasto- ja biodiversiteetti-

maisen yhteistyön asiakirjan, jonka mukaan ympä-

sopimusten allekirjoittaminen, lisäksi hyväksyttiin
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ristö on yksi seitsemästä hallitusten välisen yhteis-

pantiin voimaan Euroopan Yhteisöjen raken-

työn tärkeimmästä alueesta.

nustuotedirektiivi

• Itämeren valtiot hyväksyivät Itämeren suojelu-

• säädettiin laki ulkomailla asuvien ja ulkomaisten

ohjelman

yhteisöjen kiinteistönhankintojen valvonnasta;

• Pohjoismaiden ministerineuvosto vahvisti Baltia

laki tuli voimaan 1.1.1993

ja Itä-Eurooppa –ohjelman, jossa ympäristö on

• Lapin seutukaava vahvistettiin, Vuotoksen allas-

yksi kolmesta painopistealueesta

varaus jätettiin vahvistamatta

• Venäjän kanssa uudistettiin Neuvostoliiton kanssa

• Kansallismaisematyöryhmän työ valmistui;

vuonna 1985 tehdyt luonnonsuojelun ja vesien-

siinä nimettiin 27 kansallismaisemaa

suojelun toimintaohjelmat

• valtionrakennusten suojelusta Keski-suomen ja

• lähialueilla avustettiin Kostamuksen rauta-

Pohjois-Karjalan lääneissä tehdyt luettelot esitel-

metallurgiteollisuuden sekä viron Irun ja Narvan

tiin valtioneuvostolle

voimalaitosten rikinpoistoa ja Tallinnan jäteveden-

Asumisen edistäminen

puhdistamon parantamista

• vuokrasäännöstely lakkasi koskemasta 1.2.1992

• Liettuan ja Latvian kanssa tehtiin pöytäkirjat

jälkeen tehtyjä vuokrasopimuksia koko maassa

ympäristöyhteistyöstä

Luonnonsuojelu

Rakentaminen

• Rio de Janeiron YK:n ympäristö- ja kehitys-

• korjausrakentamisen kehittämisohjelma

konferenssissa (UNCED) tehtiin maailmanlaa-

toimeenpantiin vuosille 1992-1996

juinen sopimus luonnon monimuotoisuuden

• ekologista rakentamista edistettiin tutkimus-

uojelusta

ja kehittämishankkein

• luonnonsuojelualueiden hankintaan tarkoitettua
määrärahaa lisättiin tuntuvasti

1993

• Martinselkosen luonnonsuojelualue ja 53 lehto-

Euroopan talousalue (ETA) perustettiin; ympäris-

jensuojelualuetta perustettiin

tönsuojelulainsäädäntö oli toiseksi suurin voimaan

• Pohjois-Karjalan biosfäärialue hyväksyttiin

pantava lainsäädäntökokonaisuus, vaikka luonnon-

Unescon Ihminen ja biosfääri (MAB) –ohjelmaan

suojelu vielä jäikin ETA:n ulkopuolelle. Suomen

Alueiden käyttö

neuvottelut Euroopan Yhteisöjen jäsenyydestä alkoi-

• ympäristövaikutusten arviointia ryhdyttiin

vat 1.2.1993.
Vuosiksi 1993-1997 asetettiin kestävän kehityksen

sisällyttämään kaavoitukseen

toimikunta.

• etuosto-oikeuden käytössä pääkaupunkiseudulla

Ympäristöministeriön organisaatiota tarkistettiin.

ja lainhuudatuksessa koko maassa havaitut

Entinen kaavoitus- ja rakennusosasto muutettiin

epäkohdat poistettiin etuostolakia muuttamalla

alueidenkäytön osastoksi siirtämällä osastoon

• rakennustuotteiden markkinavalvonnassa
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suojeluosastosta ja alueidenkäytön osastosta raken-

• uusista otsonikerroksen suojelun edellyttämistä

taminen asunto-osastoon, josta tuli asunto- ja raken-

eräiden yhdisteiden torjunnasta ja käyttörajoi-

nusosasto. Entisestä luonnon- ja ympäristönsuojelu-

tuksista ja vientikielloista tehtiin päätöksiä

osastosta tuli ympäristönsuojeluosasto.

• Suomi ratifioi vuoden 1990 kansainvälisen yleis-

Metsähallitus palkkasi metsäaktivisteja vanhojen

sopimuksen öljyvahinkojen torjuntavalmiudesta,

metsien kartoitukseen.

torjunnasta ja yhteistyöstä
• luonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelma

Ympäristönsuojelu

(LUMO) aloitettiin

• Keski- ja Itä-Euroopan ympäristön tilan paranta-

• ympäristötaloustoimikunta jätti mietintönsä

misohjelma vahvistettiin Luzerin ministeri-

Luonnonsuojelu

konferenssissa
• ehdotus Pohjoismaiden ympäristöstrategiaksi

• Saaristomeri hyväksyttiin Unescon Ihminen ja

vuosina 1994-1995 valmistui; siihen kuului

biosfääri (MAB) –ohjelman alueeksi

mm. ympäristönäkökulman yhdentäminen

• Päijänteen sekä Puurijärven ja Isonsuon kansallis-

muiden lohkojen toimintoihin

puistot perustettiin, Levanevan luonnonsuojelu-

• Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön

alue perustettiin ja Lauhanvuoren kansallispuis-

(OECD) ministerikokous hyväksyi menettely-

toa laajennettiin tuntuvasti

tapaohjeet kauppa- ja ympäristöpolitiikan

• eduskunta edellytti hallituksen huolehtivan siitä,

yhteensovittamisesta

että luonnonsuojelualueiden perustamisesta kun-

• Euroopan metsäministerit kokoontuivat Suomessa

nille aiheutuvat metsäverotulojen menetykset

ja allekirjoittivat julistuksen Euroopan metsä-

korvataan täysimääräisesti

luonnon monimuotoisuuden suojelun sekä

Alueidenkäyttö

kestävän käytön periaatteista
• Barentsin Euro-Arktisen alueen perustamisesta

• maankäytön uudistamista selvittäneen työryh-

päätettiin Kirkkoniemessä; Suomesta alueeseen

män mietintö valmistui

kuuluu Lapin lääni

• rakennuksen suojelemista rakennussuojalain

• Suomen ja Viron kesken tehtiin ilmansuojelu-

nojalla koskevan päätöksen tekeminen siirrettiin

sopimus sekä sopimus ympäristövahinkojen

valtioneuvostolta ympäristöministeriölle

torjunnasta merellä

• Helsingin seudun liikenteestä ja sen vaikutuksista

• hiilidioksiditoimikunta II valmisteli ilmaston-

yhdyskuntarakenteeseen yhdessä liikenneministe-

muutoksen torjunnasta Riossa 1992 tehdyn

riön kanssa teetetty kansainvälinen arvio valmistui

sopimuksen ratifiointia

• maaseudun kulttuurimaisemista valmistui selvitys,

• ilmanlaadun ohjearvotyöryhmä teki ehdotuksen

jossa esitettiin koko maan näkökulmasta arvokkaiksi 150 maisema-aluetta

uusista ilmanlaadun ohjearvoista

• Petäjäveden kirkko hyväksyttiin Unescon

• rikkitoimikunta II:n mietintö valmistui

Maailmanperintöluetteloon
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• Viipurissa tuettiin Alvar

• pohjavesien suojelua ja

Aallon suunnitteleman

yhdyskuntajätevesiä

kirjaston korjausta

koskevat Euroopan Unionin direktiivit pantiin

Asumisen edistäminen

voimaan valtioneuvoston

• asumistuen maksatus ja

päätöksin

toimeenpano siirrettiin

• ympäristötaloustoimi-

KELAlle, ja asumistuen

kunnan ehdottamat muu-

kehittäminen siirtyi

tokset ympäristöperustei-

asuntohallituksesta ympä-

seen energiaverotukseen

ristöministeriölle

tulivat voimaan vuoden
alusta lukien

Rakentaminen
• Euroopan Yhteisöjen
rakennustuotedirektiivin

LEHTIKUVA

• eduskunta edellytti, että

Asuntoministeri Anneli Taina

hallitus ryhtyy toimiin
alusjätelainsäädännön
uudistamiseksi, jotta

mukaiset säännökset tulivat
voimaan 1.1.1994 alkaen; ne koskevat mm. mark-

aluksissa syntyvien jätteiden ja jätevesien vaikutuk-

kinavalvontaa

set jäisivät mahdollisimman vähäisiksi
• ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista
valtiosta toiseen koskevaan yleissopimukseen liittyvä

1994

uusi pöytäkirja rikkipäästöjen vähentämisestä

Martti Ahtisaaresta tuli presidentti. Suomalaiset

allekirjoitettiin Oslossa

äänestivät kansanäänestyksessä Euroopan Unioniin

• puhdistamolietteen käytöstä maanviljelyksessä

liittymisen puolesta. Kestävän kehityksen toimikunta

ja yhdyskuntajätteiden polttolaitoksista tehtiin

valmisteli kestävän kehityksen laajan toimintaohjel-

valtioneuvoston päätökset
• saastuneiden maa-alueiden selvitys- ja kunnos-

man vuoteen 1997.

tushankkeen päätösraportti valmistui

Asuntoministeri vaihtui; Pirjo Rusasen tilalle

• ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalous-

nimitettiin Anneli Taina.

ministeriön yhteinen metsätalouden ympäristö-

Ympäristöhallinnon uudistamishankkeen päätös-

ohjelma valmistui

raportti valmistui.

• eduskunnalle annettiin kirjelmät Euroopan

Ympäristönsuojelu

Unionin pakkausdirektiivin ja haihtuvien

• jätehuoltolain korvaava jätelaki ja –asetus tulivat

orgaanisten aineiden päästöjä koskevien

voimaan 1.1.1994

direktiivien vaatimista toimista

• ympäristövaikutusten arviointimenettelystä sää-

• kemikaalilainsäädäntöön tehtiin Euroopan talous-

dettiin laki ja asetus ja ne tulivat voimaan 1.9.1994

alueen edellyttämät muutokset, eli pantiin voi-
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maan asianomaiset Euroopan Unionin asetukset

• tuettiin mm. uittoperinteen säilyttämiseksi

sekä annettiin asetus suojauskemikaaleista ja ympä-

välttämättömien uittotukikohtien hankkimista

ristöministeriön päätös näiden ennakkohyväksymi-

Kemijoen varrella

sestä ja valvonnasta

Asumisen edistäminen

• rajavartiolaitos otti käyttöön uuden ulkovartio-

• vuokra-asuntojen peruskorjaukseen alettiin

laivan, jossa on kemikaali- ja öljyvahinkojen
torjuntalaitteet

myöntää myös pitkäaikaisia korkotukilainoja

Luonnonsuojelu

Rakentaminen

• luonnonsuojelulakityöryhmän II välimietintö

• valmisteltiin määräykset ja ohjeet valtion

valmistui; mietintö sisälsi ehdotuksen luonnon-

tukemasta asuntorakentamisesta

suojelulain kokonaisuudistukseksi

• rakentamismääräyskokoelmaa uusittiin

• Metsähallituksella oli ensi kertaa velvollisuus käyt-

Euroopan yhdentymisen vaatimusten täytäntöön

tää omaa kiinteää omaisuuttaan luonnonsuojelu-

panemiseksi

ohjelmien toteuttamiseen
• Nuuksion kansallispuisto ja Talaskankaan
luonnonsuojelualue sekä 92 vanhojen metsien

1995

suojelualuetta perustettiin

Suomesta tuli Euroopan unionin jäsen 1.1.1995.

• Etelä-Suomen yksityismaiden vanhojen metsien

Esko Ahon hallitus erosi huhtikuussa ja Paavo Lip-

suojelusta valmistui selvitys

posen ensimmäinen hallitus nimitettiin, ympäristö-

• kunnille luonnonsuojelualueiden perustamisesta

ministerinä Pekka Haavisto ja asunto- ja rakentamis-

aiheutuvan verotulojen menetyksen korvaaminen

asioita käsittelevänä ministerinä sosiaali- ja

järjestettiin

terveysministeri Sinikka Mönkäre.

• Natura 2000 –verkostoa valmistelemaan asetet-

Ympäristöhallinto uudistui 1.3.1995, kun laki ym-

tiin ympäristöministeriön työryhmä

päristöhallinnosta tuli voimaan; ympäristöasioiden
aluehallintoa vahvistettiin ja koottiin ympäristömi-

Alueidenkäyttö

nisteriön alaisiin kolmeentoista alueelliseen ympä-

• ympäristövaikutusten arviointimenettelystä sää-

ristökeskukseen. Vesi- ja ympäristöhallitus muutettiin

dettiin laki ja asetus ja ne tulivat voimaan 1.9.1994

ympäristöalan tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi,

• eduskunnalle annettiin hallituksen esitys raken-

Suomen ympäristökeskukseksi. Ympäristöneuvosto

nuslain muuttamisesta mm. siten, että rakennus-

ja luonnonvarainneuvosto yhdistettiin.

kieltojen enimmäisaikoja rajoitetaan

Vietettiin Euroopan luonnonsuojeluvuotta.

• kaikkien Itämeren maiden yhteinen visio ja

Kettutytöt nousivat parrasvaloihin.

strategia Itämeri 2010 valmistui
• vanhojen rakennusten korjauskortisto julkaistiin
yhdessä Museoviraston kanssa
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• Itämeren uuden suojelu-

Ympäristönsuojelu

sopimuksen, Koillis-

• Suomi sai Euroopan
Unionin jäsenenä ympä-

Atlantin suojelusopimuk-

ristön kemiallista kuor-

sen sekä maasta toiseen

mitusta koskevissa asioissa

ulottuvien vesien suojelua

ns. ympäristötakuun, eli

ja käyttöä koskevan

oikeuden pitää voimassa

ECE:n yleissopimuksen

omia, EU:n säännöksiä

edellyttämät lainmuutok-

tiukempia säännöksiään;

set tulivat voimaan

myöhemmin Suomi vaati

1.1.1995
• ilmastonmuutosta koske-

EU:n säännösten tiuken-

van ns. puitesopimuksen

tamista.

sopimuspuolten ensimmäi-

• valtion talousarvioon liitettiin katsaus ”Luon-

Ympäristöministeri Pekka Haavisto

nen kokous hyväksyi

nonvarat ja ympäristö”

Berliinissä toimeksiannon,

• eduskunta edellytti halli-

jonka mukaan teollisuus-

tuksen kiirehtivän uusien

maiden on asetettava selvät määrälliset tavoit-

työpaikkojen luomista ympäristönsuojelun ja

teet kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiselle
• Euroopan ympäristöministerit hyväksyivät Sofiassa

–hoidon tehtävissä

julistuksen, joka tavoittelee EU:n ympäristömää-

• valtioneuvosto lupasi Suomen työllistämisohjelmasta tekemässään periaatepäätöksessä määrä-

räyksien soveltamista koko YK:n Euroopan talous-

rahoja mm. saastuneiden maa-alueiden ja vanhojen

komission alueella
• Suomi ratifioi sopimuksen aavikoitumisen

kaatopaikkojen kunnostukseen sekä uuden ympä-

estämisestä

ristöteknologian kehittämiseen ja kokeiluun

• YK:n kestävän kehityksen toimikunta (CSD) sopi

• ympäristönsuojelun ja –hoidon työohjelmaa

mm. Suomen ajaman, hallitustenvälisen uuden

valmistelemaan asetettiin työryhmä

asiantuntijaraadin, ns. metsäpaneelin perusta-

• ministeriön ensimmäinen ympäristöohjelma,

misesta

” Ympäristöohjelma 2005” valmistui
• valmisteltiin hallinnonalan ympäristötietoisuus-

• Suomi sai ensimmäisen kerran EU:n Life-rahaston

strategia ja ympäristöministeriön ensimmäinen

varoja ympäristön- ja luonnonsuojeluhankkeisiin
• energiantuotannon typenoksidipäästöjen vähen-

tutkimus- ja kehittämisstrategia

tämistoimista ja näiden kustannuksista valmistui

• laki teollisuusyritysten vapaaehtoisesta osallistu-

selvitys

misesta ympäristönsuojelun hallinta- ja auditointi-

• pakkausalan kanssa tehtiin sopimus pakkaus-

järjestelmään, EMAS-järjestelmään, tuli voimaan

jätteiden talteenotosta ja hyödyntämisestä

1.1.1995
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• moottoriajoneuvojen

Alueidenkäyttö

käytöstä poistettujen

• seutukaavoitus siirtyi

renkaiden hyödyntämisestä

maakuntien liitoille

ja käsittelystä tehtiin

• rakennuslain muuttamista

valtioneuvoston päätös

koskeva hallituksen

• laadittiin koko maan kat-

esitys raukesi eduskunnassa

tava sekä alueittaiset

• Suomen alueidenkäytön ja

jätesuunnitelmat

aluerakenteiden kehitys-

• Lahdenpohjan jäteveden-

kuva vuoteen 2017

puhdistamo Karjalassa

valmistui

valmistui

• valtioneuvosto teki periaa-

• geenitekniikkalaki ja

tepäätöksen koko maan

–asetus annettiin
• ympäristömerkinnän toimeenpanosta tehtiin

kannalta arvokkaista maisema-alueista

Asuntoministeri Sinikka Mönkäre

• maiseman ja perinne-

Suomen EU-jäsenyyden

biotooppien hoitoon

vuoksi uusi sopimus ympäristöministeriön, kauppa-

alettiin myöntää maatalouden ympäristötukea

ja teollisuusministeriön ja Suomen Standardi-

• kaupunkipolitiikan työryhmä jätti mietintönsä

soimisliiton kesken

Asumisen edistäminen
Luonnonsuojelu

• aravalainoitukselle vaihtoehtoisia korkotuki-

• ulkoilulain leirintäsäännökset uudistettiin

lainoja alettiin myöntää omakotitalojen ja asumis-

1.1.1995 lukien

oikeustalojen peruskorjaukseen 1.1.1995 alkaen

• valtioneuvosto teki periaatepäätöksen vanhojen

• asumisyhdistyksistä annettu laki ja siihen liittyvät

metsien suojelusta

lait tulivat voimaan 1.3.1995

• Porkkalan saariston luonnonsuojelualue ja useita

• annettiin määräykset ja ohjeet valtion tukemasta

muita pienehköjä luonnonsuojelualueita perus-

asuntorakentamisesta

tettiin
• Helvetinjärven ja Tammisaaren saariston
kansallispuistoja laajennettiin
• esitys Natura 2000 –verkoston ensimmäisestä
vaiheesta saatiin valmiiksi
• Pihlajavesi-työryhmä jätti mietintönsä
• luonnonsuojelulakityöryhmä jätti mietintönsä
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1996

• ympäristöterveysohjelma valmistui

Uusi, aiempaa laajempi ja radikaalimpi ympäristöliike

• kuntien ympäristönsuojeluhallintoa yhtenäistettiin

nosti päätään, keskeisinä sisältöinään eläinoikeus-,

mm. vapaakuntakokeilun kokemusten perusteella
• jäteveroa alettiin periä kuntien kaatopaikoille

tasa-arvo-, rauhan- ja solidaarisuuskysymykset. Kuluttajaliike voimistui ja Suomessa järjestettiin laaja

tuotavista jätteistä ja öljyjätemaksu säädettiin

McDonald’s-boikotti, maailmalla Shell ja Nestlé

pysyväksi
• käytöstä poistettujen renkaiden hyödyntämis-

joutuivat laajamittaisten ja näkyvien boikottien koh-

ja käsittelyjärjestelmä tuli voimaan

teiksi.

• bensiinin jakelusta ja varastoinnista aiheutuvista

Ympäristönsuojelu

orgaanisten yhdisteiden päästöjen vähentämisestä

• Pohjoismaiden investointipankille (NIB) päätettiin

sekä ilmanlaadun ohjearvoista, määräyksistä ja
raja-arvoista annettiin valtioneuvoston päätökset

antaa Pohjoismaiden yhteiset 100 miljoonan ecun

• teos ”Suomen ympäristön tulevaisuus” ilmestyi

valtiontakuut lähialueiden ympäristölainoja varten

• Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

• Suomen, Venäjän ja Viron kesken vietettiin

OECD arvioi toistamiseen Suomen ympäristö-

Suomenlahden vuotta

politiikan tuloksellisuutta

• ympäristörikoksia koskeva yleissopimus valmistui

• Pietarin Nevan valtakadun (Nevski Prospekt)

Euroopan neuvostossa

viemärien kunnostus valmistui

• arktisen ympäristöstrategian maiden ympäristöministerien kolmas kokous Inuvikissa Kanadassa
hyväksyi julkilausuman arktisen ympäristön

Luonnonsuojelu

suojelusta ja kestävästä kehityksestä

• eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen uudeksi
luonnonsuojelulaiksi ja uusi laki astui voimaan;

• Suomi ratifioi Etelämantereen ympäristönsuojelua

uuteen luonnonsuojelulakiin sisällytettiin EU:n

koskevan Madridin pöytäkirjan

luonnonsuojeludirektiivit, eli luonto- ja lintu-

• Suomi ratifioin YK:n merioikeussopimuksen ja

direktiivit

se tuli Suomessa voimaan

• talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi

• aavikoitumisen estämistä koskeva sopimus tuli

luonnonsuojeluohjelmien rahoitusohjelman

kansainvälisesti voimaan

• valtioneuvoston vahvistamiin luonnonsuojelu-

• YK:n Euroopan talouskomissio (ECE) aloitti
järjestelmälliset Keski- ja Itä-Euroopan maiden

ohjelmiin kuului 260 000 ha yksityismaita,

ympäristönsuojelun maakohtaiset tutkinnat

joiden suojelu oli järjestämättä
• vanhojen metsien suojelun valmistelu saatiin

• EU:n neuvosto hyväksyi direktiivin ympäristön

päätökseen ja valtioneuvosto teki periaatepäätök-

pilaantumisen yhdennetystä torjunnasta

sen uusien luonnonsuojelualueiden perustamisesta

• Suomi kiirehti EU:n sellaisen ympäristölainsäädännön parantamista, josta Suomi on saanut

Pohjois-Suomen valtionmaille, pinta-alaltaan n.

poikkeuksen, koska Suomen määräykset olivat jo

293 000 ha, sekä yhteensä 13 780 hehtaarin

ennen jäsenyyttä tiukempia kuin EU:n

laajuisten luonnonsuojelualueiden perustamisesta
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Kuusamon yhteismetsän alueelle ja menetysten

Asumisen edistäminen

korvaamisesta yhteismetsälle

• Habitat II, YK:n toinen yhdyskuntakonferenssi,

• Valkmusan kansallispuisto perustettiin ja Kolin

järjestettiin Istanbulissa; konferenssi hyväksyi

kansallispuistoa laajennettiin

Istanbulin julistuksen ja toimintaohjelman ja

• ehdotus 2,4 miljoonasta hehtaarista valtionmaiden

vahvisti oikeuden asuntoon kuuluvan kaikille

Natura-alueita lähetettiin EU:n komissioon

• eduskunta hyväksyi esityksen asuntorahoituksen

tammikuussa

uudistamisesta; asuntorahoitus uudistui 1.4.1996

• ensimmäiset ehdotukset yksityismaiden Natura

alkaen

2000 –alueista valmistuivat ympäristökeskuksissa
ja otettiin ympäristöministeriön käsittelyyn

Rakentaminen
• rakennusten paloturvallisuutta koskevat määräykset

Alueidenkäyttö

ja ohjeet viimeisteltiin

• asetettiin toimikunta valmistelemaan maankäy-

• ehdotus rakennusten äänieristävyyttä koskeviksi

tön suunnittelua ja rakentamista koskevan lain-

määräyksiksi valmistui

säädännön kokonaisuudistusta

• Saksan kanssa tehtiin sopimus yhteistoiminnasta

• Itämeren alueen valtioiden aluesuunnittelu-

lähialueiden asunto- ja rakennusasioissa

ministerit hyväksyivät julistuksen aluesuunnittelun
painopisteistä ja asiakirjan rannikkoalueiden

1997

suunnittelun periaatteista
• selvitys suomalaisista kävelykeskustoista valmistui

YK:n yleiskokouksen erityisistunto arvioi vuoden

ja keskustojen kehittäminen oli meneillään

1992 Rion ympäristö- ja kehityskonferenssin jälkeisiä

seitsemässä kaupungissa

saavutuksia.

• lähiöiden parantamisesta valmistui työryhmän

Ympäristöministeriön organisaatiota tarkistettiin;

mietintö ja kriisiytyvistä kaupunkialueista selvitys

ympäristöpolitiikan osasto lakkautettiin ja sen tehtävät

• yksityisten omistamia rakennuksia suojeltiin

ja henkilöstö jaettiin muille tulosalueille.

kahdeksan; vuoden lopussa suojeltuja rakennuksia

Hollannin suurimmat paperinostajat vetosivat

oli 976

Suomen metsäteollisuuteen aarniometsien puolesta.

• YK:n Euroopan talouskomission yhdyskunta-

Greenpeace lopetti toimintansa Suomessa.

komitea painotti maarekisterien tärkeyttä sekä
pohti kaupunkien kestävää kehitystä ja siirtymä-

Ympäristönsuojelu

talousmaiden kaupunkien suurten lähiöiden

• YK:n ilmastokokous Kiotossa päätti teollisuus-

parantamisongelmia

maiden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

• Verlan puuhiomo ja pahvitehdas hyväksyttiin

• Suomen hallituksen aloite EU:n pohjoisen ulottu-

Unescon Maailmanperintöluetteloon

vuuden kehittämiseksi julkistettiin syyskuussa
• Välimeren koko alueen ensimmäinen ympäristöohjelma hyväksyttiin
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1998

• OECD:n tekemä Suomen ympäristöpolitiikan toinen arviointi valmistui; erityisaiheena oli ympäris-

Hallitus hyväksyi kesäkuussa ensimmäisen kestävän

tönäkökulman yhdentäminen metsätalouteen

kehityksen ohjelman ja asetti pääministerin johtaman

• eduskunta edellytti, että hallitus mahdollisimman

kestävän kehityksen 2. toimikunnan. Itämeren alueen

pian selvittää realistiset keinot toteuttaa Kioton

valtiot hyväksyivät seitsemästä toimintalohkosta koos-

ilmastosopimuksen velvoitteet

tuvan kestävän kehityksen ohjelman ”Baltic 21”.

• eduskunta edellytti, että pienhiukkasten lähteitä,

Ympäristöministeriön organisaatiota tarkistettiin;

pitoisuutta ja haittoja Suomessa selvitetään ja

asumisen ja rakentamisen tulosalueet yhdistettiin.

ryhdytään toimiin pienhiukkasten vähentämiseksi

Ympäristöministeriön laboratorioita ryhdyttiin yh-

• Suomen energiaverotusta kiristettiin

distämään osittain muihin alueellisiin tai kuntien

• ehdotus vuoteen 2005 ulottuvaksi vesiensuojelun

laboratorioihin. Alueellisten ympäristökeskusten

uudeksi tavoiteohjelmaksi valmistui

toimialueita muutettiin mm. perustamalla Pirkanmaan ympäristökeskus ja lakkauttamalla Keski-

Luonnonsuojelu

Pohjanmaan ympäristökeskus sekä muuttamalla

• uusi luonnonsuojelulaki tuli voimaan 1.1.1997

toimialueet maakuntia vastaaviksi. Ympäristöhallin-

ja korvasi vuonna 1923 säädetyn vanhan luonnon-

non Hyvän palvelun hanke aloitettiin. Suomen ym-

suojelulain; samalla rakennuslaki muuttui siten,

päristökeskuksen toiminta arvioitiin kansainvälisesti.

että rantavyöhykkeelle rakentaminen edellyttää
kaavan laatimista ja luonnonsuojelu on otettava

Ympäristönsuojelu

huomioon alueidenkäytössä ja rakennuslain

• EU:n komissio antoi pohjoista ulottuvuutta koske-

mukaisessa lupaharkinnassa

van tiedonannon, joka sisälsi suositukset mm.

• eduskunta edellytti, että hallitus kehittää

Venäjän länsi- ja luoteisosien sekä Itämeren ympä-

ohjauskeinoja biologisen monimuotoisuuden

ristönsuojelun edistämisestä sekä Luoteis-Venäjän

turvaamiseksi

ydinturvallisuuden ja ydinjätehuollon tehosta-

• Suomen biologisen monimuotoisuuden suojelusta

misesta

vuosina 1997-2005 valmistui ehdotus

• ympäristöasiat päätettiin säilyttää yhtenä priori-

• maa-aineslakia tiukennettiin pohjavesien suojelun

teettina YK:n Euroopan talouskomission ECE:n

parantamiseksi

toiminnassa
• EU:n komissio sopi jäsenmaiden keskinäisestä

Alueidenkäyttö

taakanjaosta kasvihuonekaasupäästöjen vähentä-

• jälleen valmistui uusi ehdotus maankäyttö- ja

misessä; Suomelta edellytettiin päästöjen vähentä-

rakennuslaiksi

mistä vuoden 1990 määriin
• haitallisten kemikaalien kansainvälisen kaupan

Asumisen edistäminen

tiedonvaihdosta ja ennakkohyväksynnästä alle-

• asumistuen ja yleisen toimeentulotuen

kirjoitettiin maapallonlaajuinen sopimus

yhteensopivuutta parannettiin
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• ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumisesta

Alueidenkäyttö

valtiosta toiseen tehtyä yleissopimusta täydennettiin

• eduskunta päätti rakennuslainsäädännön

kahdella pöytäkirjalla, jotka koskevat raskasmetal-

kokonaisuudistuksesta; uusi maankäyttö- ja

leja ja kuuttatoista hitaasti hajoavaa orgaanista

rakennuslaki korvasi vuoden 1958 lain ja sen

ainetta tai näiden ryhmää

lukuisat muutokset

• YK:n Euroopan talouskomissiossa ECE:ssä
valmisteltu sopimus kansalaisten ympäristötiedon

Asumisen edistäminen

saatavuudesta, oikeudesta osallistua päätöksente-

• eduskunta edellytti, että hallitus seuraa asunto-

koon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeu-

tilanteen ja rakennuskustannusten kehitystä ja

desta ympäristöasioissa allekirjoitettiin Århusissa

esittää tarvittaessa arava- ja korkotukilainojen

• asetettiin ympäristöministeriön johdolla toimiva,

myöntämisvaltuuden lisäämistä

Suomen ilmastostrategiaa koordinoiva ministeri-

• eduskunta edellytti, että hallitus selvittää mahdol-

työryhmä sekä laajapohjainen ilmastotoimikunta

lisuudet luopua erillisestä esityksestä asunto-

• happamoitumistoimikunta totesi, ettei Suomella

rahaston varainhankintavastuullisiksi ja päättää

ole enää tarvetta vähentää happamoitumista ai-

asiasta ainoastaan valtion talousarvion yhteydessä

heuttavia omia päästöjään, mutta kylläkin ulko-

• eduskunta edellytti asumistukilain muuttamista

mailta peräisin olevaa hapanta laskeumaa

niin, että asumistukea voidaan tarkistaa myös

• valtioneuvosto hyväksyi jätesuunnitelman koko

kesken vuoden, jos asuinmenot muuttuvat

maata varten vuoteen 2005 toimialoittaisin

huomattavasti

tavoittein

• eduskunta edellytti, että sääntely, jonka tarkoitus

• Itämeren suojelukomission ministerikokous totesi,

on valtion tuella rahoitetun asuntokannan säi-

ettei Itämeren typpikuormituksen vähentämistä

lyttäminen vuokrakäytössä, ulotetaan koskemaan

koskevaa tavoitetta oltu saavutettu, ja että tavoit-

kaikkia yksityisoikeudellisia yhteisöjä sekä että

teeseen olisi päästävä vuoteen 2005 mennessä

hallitus valmistelee strategian hinnaltaan kohtuul-

• valtioneuvosto teki periaatepäätöksen vesien

listen vuokra-asuntojen tuotannon turvaamisesta

suojelun tavoitteista vuoteen 2005

• ympäristöministeriö kutsui selvitysmiehen laati-

• annettiin nitraattien päästöjä maataloudesta

maan ehdotusta hallituskauden pituisesta asunto-

vesistöihin rajoittavia määräyksiä

poliittisesta strategiasta, joka koskee erityisesti
vuokra- ja asumisoikeusasumisen tarpeita, tuki-

Luonnonsuojelu

ehtojen pitkän ajan toimivuutta ja elinkaariajattelua

• luonnonsuojeluohjelmien toimeenpano
nopeutui edellisiin vuosiin verrattuna

Rakentaminen

• Valtioneuvosto teki ehdotuksen Suomen Natura

• valtioneuvosto teki periaatepäätöksen ekologisen

2000 -verkostoksi; alueita olisi yhteensä 1 457,

rakentamisen ohjelmasta

ja pinta-ala 4,77 miljoonaa hehtaaria, lisäksi

• valtion tukemaa asuntorakentamista koskevat

Ahvenanmaan maakuntahallitus esitti 66 aluetta

määräykset ja ohjeet uusittiin
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• veden ja kosteuden eris-

ja bentseenipitoisuuden

tämistä sekä äänieristystä

raja-arvoista

ja meluntorjuntaa koske-

• ilmastosopimuksen sopi-

via rakentamismääräyksiä

japuolten viides kokous

ja –ohjeita tiukennettiin

Bonnissa loka-marraskuussa onnistui sopimaan
sen selvittämisestä, millä

1999

keinoin ja millä aloilla

Paavo Lipposen ensimmäi-

kehitysmaiden osallistumi-

nen hallitus erosi ja tilalle

sesta ilmastonmuutoksen

nimitettiin Lipposen toinen

kansainvälisiin torjuntatoi-

hallitus, jossa ympäristömi-

miin voitaisiin tukea

nisterinä oli Satu Hassi ja
asunto- ja rakennusasioita
hoiti toinen valtiovarain-

• Suomen kasvihuonekaaYmpäristöministeri Satu Hassi

ministeri Suvi-Anne Siimes.

supäästöt eivät vielä olleet
kasvaneet yli vuoden 1990
määrän

Suomi oli EU:n puheenjohtajamaa 1.7.-31.12.

• ympäristövahinkovakuutuksen järjestelmä tuli

Suomi painotti ympäristöasioita ja etenkin ilmaston-

voimaan 1.1.1999

muutoksen ehkäisyä, bioturvallisuutta ja neuvotteluja

• maatalouden uuden ympäristöohjelman toimeen-

metsäsopimuksen valmistelun aloittamisesta.

pano alkoi

Kestävään kehitykseen tähtäävälle kansainväliselle

• nitraattien päästöjä maataloudesta vesistöihin

toiminnalle olivat ominaisia keskustelut globalisaation

rajoittavia määräyksiä tiukennettiin

ympäristövaikutuksista sekä kansainvälisen kaupan

• Latviassa saatiin päätökseen Riian jäteveden

ja ympäristön suhteista.

puhdistamon uudistaminen ja Ligatnen paperi-

Ympäristö- ja luonnonvarainneuvosto lakkautet-

tehtaan jätevesien käsittelyn tehostaminen ja

tiin.

Kaunasin jätevedenpuhdistamo valmistui

Ympäristönsuojelu

Luonnonsuojelu

• hallituksen kestävän kehityksen ohjelman

• eduskunta edellytti, että pääosa Metsäntutkimus-

tavoitteita ja velvoitteita täydennettiin liikenteen

laitoksen hallinnassa olleista luonnonsuojelu-

ja rakentamisen alueilla

alueista siirretään Metsähallituksen hallintaan

• kestävän kehityksen toimikunta laati koosteen

• EU:n komissio pyysi Suomea täydentämään

kestävän kehityksen indikaattoreista

ehdotusta Suomen Natura 2000 –verkostoksi

• EU teki päätöksen romuautodirektiivistä sekä

• Suomi liittyi vaeltavien eläinlajien suojelusta tehdyn

direktiiveistä suunnitelmien ja ohjelmien ympä-

Bonnin sopimuksen mukaisiin alueellisiin sopi-

ristövaikutusten arvioinnista ja ilman hiilidioksidi-

muksiin Pohjanmeren ja Itämeren pikkuvalaiden
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ja Euroopan lepakoiden

Rakentaminen

suojelusta

• rakennustyön valvonnasta,
rakennusten käyttö- ja

Alueidenkäyttö

huolto-ohjeesta sekä eräis-

• eduskunta edellytti, että

tä pätevyyksistä valmis-

uuden rakennuslain-

teltiin uudet rakentamis-

säädännön toimivuutta

määräykset

seurataan, mitä tulee

• rakennusten käyttö- ja

etenkin kansalaisten yh-

huoltoturvallisuudesta

denvertaisuuteen ja vaiku-

saatiin valmiiksi määräyk-

tusmahdollisuuksiin,

set

kaupan suuryksiköiden
sijoittamiseen, kuntien
yhteistoimintaan ja viranomaisten voimavaroihin

Asuntoministeri Suvi-Anne Siimes

• toimikaupan suuryksiköiden sijoittumista koskevat maankäyttö- ja rakennus-

2000

lain säännökset tulivat voimaan

Tarja Halosesta tuli presidentti.

• lähiöalueiden tulevaisuustyöryhmän ehdotus

Suomen ympäristöhallinto arvioitiin maailman

Lähiöuudistusohjelma 2000 valmistui

parhaaksi Maailman talousfoorumille (World Eco-

• rajoitukset ulkomailla asuvien oikeudesta hank-

nomic Forum) laaditussa asiantuntijaselvityksessä.

kia Suomessa vapaa-ajan asuntoja kumottiin, koska

Vesioikeudet lakkautettiin ja tilalle perustettiin

siirtymäaika oli päättynyt

ympäristölupavirastot Helsinkiin, Kuopioon ja Ouluun.

Asumisen edistäminen

Yritysten rooli kestävän kehityksen toteuttajina

• arava- ja korkotukilainoihin oikeutetuilta yhteisöiltä

nousi esille entistä selvemmin, kun kestävän kehityk-

edellytetystä yleishyödyllisyydestä säädettiin lailla,

sen taloudellista, ympäristöllistä ja sosiaalista ulottu-

jotta varmistettaisiin asukkaiden valinta sosiaalisin

vuutta ilmentävä yritysten yhteiskuntavastuu –termi

perustein

yleistyi keskustelussa.

• asumistuen maksatus ja tuensaajien määrä pysyivät
suurina; yhteensä heitä oli 207 000

Ympäristönsuojelu

• asumistukea saavia, vuokra- tai asumistukiasunnossa

• yhtenäinen ympäristölupajärjestelmä tuli voimaan,

asuvia opiskelijoita (lapsiperheitä lukuun ottamat-

mikä merkitsi myös ympäristölupavirastojen perus-

ta) ryhdyttiin siirtämään asumislisäjärjestelmään

tamista ja vesioikeuksien lakkauttamista
• kansainvälinen bioturvallisuuspöytäkirja allekirjoitettiin Nairobissa
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• selvitettiin Suomen kasvihuonekaasupäästöjen

lispuiston alueella voidaan etsiä malmeja ja tarvit-

vähentämismahdollisuuksia toimilla, jotka koskevat

taessa harjoittaa kaivostoimintaa

alue- ja yhdyskuntasuunnittelua, rakennuksia ja

• Suomen kolmas eliölajien uhanalaisuuden arviointi

rakenteita, jätteitä ja jätehuoltoa sekä työkoneita

valmistui; uhanalaistuminen uhkaa sen mukaan

• moottoribensiinin ja dieselöljyn uudet ympäristö-

eniten metsien sekä erilaisten perinneympäristöjen

perusteiset laatuvaatimukset tulivat voimaan ja

lajeja

lyijyllisen bensiinin markkinointi kiellettiin

• Afrikan ja Euraasian välillä muuttavien vesilintujen

• EU päätti vesipolitiikan puitedirektiivistä

suojelusta tehty sopimus (AEWA) tuli voimaan

• EU:ssa saatiin valmiiksi direktiivi ulkoilman

Suomessa

hiilimonoksidi- ja bentseenipitoisuuksista

• maakotka pesi Varsinais-Suomessa ensimmäisen

• uusi Itämeren suojelusopimus sekä Itämeren

kerran sataan vuoteen

suojelukomission organisaatiouudistukset tulivat

• Etelä-Suomen ja Pohjanmaan metsien suojelu-

voimaan

tarpeen selvitys (ESSU) valmistui

• ympäristöministeriön lähialuestrategia uudistettiin,
ja lähialueyhteistyöstä valmistui ulkoasiainminis-

Alueidenkäyttö

teriön teettämä arviointi, jonka mukaan se on

• uusi maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan
1.1.2000

pääosiltaan ollut tuloksellista

• hallitus antoi eduskunnalle selonteon valtakun-

• EU:ssa hyväksyttiin Suomen ehdotuksesta alkunsa

nallisista alueidenkäytön tavoitteista ja teki

saanut pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelma

niistä periaatepäätöksen

• Pohjoismaille ja niiden lähialueyhteistyölle tehtiin

• aluearkkitehtitoimintaa laajennettiin merkittävästi;

uusi, vuoteen 2004 ulottuva kestävän kehityksen

vuoden lopussa aluearkkitehtejä oli 18 ja toimi-

strategia

alueita 21

• Suomessa vietettiin ensimmäistä kertaa
Autotonta päivää 22.9.

Asumisen edistäminen

• Ympäristöministeriö jätti Vaasan hallinto-oikeudelle

• valtion sekä pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien

valituksen Vuotoksen allashankkeesta

yhteistoiminta-asiakirja, joka koskee mm. asunto-

Luonnonsuojelu

oloja, yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä,

• Korkein hallinto-oikeus ratkaisi 1 600 Natura 2000

hyväksyttiin hallituksessa sekä asianomaisissa

–verkostosta tehtyä valitusta; valtioneuvoston vuon-

kaupungin- ja kunnanhallituksissa

na 1998 tekemäs Natura-verkostoa koskeva päätös

• eduskunta edellytti, että asukkaiden valinnan

tuli voimaan lukuun ottamatta noin 0,5 prosenttia

tulorajoja asumistukeen oikeuttavaa enimmäis-

ohjelmaan otettujen alueiden pinta-alasta

vuokratasoa korotetaan ja että valtion tukemassa

• Syötteen kansallispuisto perustettiin

asuntotuotannossa nostetaan mahdollisimman

• eduskunta edellytti, että Repoveden kansallispuisto

pian

perustetaan ja että perustettavan Syötteen kansal-

• hallitus hyväksyi uuden asuntopoliittisen strategian
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• n. 33 000 uuden asunnon rakentaminen aloitettiin;

Slovakian, Slovenian, Tsekin tasavallan, Unkarin

niistä noin 10 500 oli valtion tukemia

ja Viron kanssa

• asumistukea sai n. 170 000 henkeä ja asumislisää

• hitaasti hajoavien orgaanisten yhdisteiden

n. 30 000 opiskelijaa; todellinen vuokra ylitti

(Persistent Organic Pollutants, POP) käytön ja

asumistuessa hyväksyttävät enimmäismenot noin

päästöjen rajoittamissopimus allekirjoitettiin

puolella vuokra-asunnoissa asuvista asumistuen

Tukholmassa

saajista

• vuonna 1998 allekirjoitettu Århusin sopimus tuli

• kiinnitysluottolainsäädäntö uusittiin, minkä

voimaan; sopimus koskee kansalaisten ympäristö-

uskottiin selkiyttävän asuntorahoitusta

tiedon saatavuutta, oikeutta osallistua päätöksentekoon ympäristöstä sekä muutoksenhaku- ja

Rakentaminen

vireillepano-oikeutta

• ilmasto-ohjelman toteuttamiseksi valmisteltiin

• Suomen ilmasto-ohjelmaa koskeva selonteko

ehdotus erillisistä energiakorjausavustuksista ja

annettiin eduskunnalle ja aloitettiin sen toimeen-

vapaaehtoisista energiansäästösopimuksista ja

pano

–katselmuksista

• ilmastosopimuksen sopimuspuolet saavuttivat

• rakennusten käyttöturvallisuusohjeet ja määräykset

yksimielisyyden Kioton pöytäkirjan tarkentamisesta

saatiin valmiiksi

hiilinieluja, ns. joustomekanismeja, velvoitteiden

• eurooppalaisten standardien mukaisen eli

noudattamisen valvontaa ja tietojen ilmoittamista

CE-merkittyjen rakennustuotteiden markkina-

koskevilta osin

valvonnan järjestämisestä tehtiin sopimus

• Pohjoismaiden ympäristöohjelma vuosiksi 2001-

Turvatekniikan keskuksen kanssa

2004 hyväksyttiin ja sen toimeenpano aloitettiin
• ulkoilman epäpuhtauksille asetettiin uudet
raja-arvot

2001

• haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC)

Maailman talousfoorumi arvioi Suomen ympäristö-

päästöjen rajoittamisesta annettiin asetus; Suomi

politiikan jo toisen kerran maailman parhaaksi.

ei ollut täysin pystynyt noudattamaan näitä päästöjä

Suomalaisten henkeä kohti laskettu raaka-aineiden

koskevan kansainvälisen pöytäkirjan velvoitteita

ja energiankulutus on silti maailman suurimpia.

• EU pääsi yksimielisyyteen kustakin jäsenmaasta

EU hyväksyi yhteisölle kestävän kehityksen stra-

ilmaan tulevien kokonaispäästöjen enimmäis-

tegian.

määrää sääntelevästä ns. päästökattodirektiivistä
ja suurten polttolaitosten päästöjä rajoittavasta

Ympäristönsuojelu

direktiivistä

• EU:n ympäristöministerit saivat aikaan yhteisen

• tehtiin päätös Suomen osallistumisesta Pietarin

kannan unionin kuudennesta ympäristöohjelmasta

lähellä olevan Krasnyi Borin ongelmajätelaitoksen

• ympäristöasiat saatiin neuvotelluiksi EU:n jäseniksi

rahoitukseen

pyrkivien Kyproksen, Latvian, Liettuan, Puolan,
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• asunnottomia oli 800

Luonnonsuojelu
• Suomen luonnonsuojelu-

perhettä ja 10 000 yksinäis-

järjestelmän edustavuu-

tä, heistä pääkaupunkiseudulla 5 800

den ja toimivuuden arvi-

• asumistuen saajia oli

ointi valmistui; kiireelli-

158 500

simmiksi tehtäviksi todettiin perinneympäristöjen
ja Etelä-Suomen metsien,

Rakentaminen

etenkin lehtojen, suoje-

• EU:n energiaministerit
pääsivät yksimielisyyteen

lun parantaminen

rakennusten energiatehok-

• Natura 2000 –verkoston

kuuden direktiivistä

täydennysehdotus

• monitieteinen ”Hyvän

valmistui
• harmaahylkeille perust-

Ympäristöministeri Jouni Backman

ettiin seitsemän suojelu-

mielenterveyden ympäristöt” –tutkimus valmistui
• rakennuksen käyttö- ja

aluetta

huolto-ohjetta koskevista määräyksistä annettu

• ensimmäinen kansallinen kaupunkipuisto

asetus tuli voimaan

perustettiin Hämeenlinnaan

• uudet ohjeet betoni- ja puurakenteista tulivat

• Metsäntutkimuslaitoksen luonnonsuojelualueista

voimaan 1.1.2001

suurin osa siirtyi Metsähallituksen hallintaan

Alueidenkäyttö
• valtioneuvosto hyväksyi rakennusperintöstrategian
• aluearkkitehtitoimintaa laajennettiin; vuoden

2002

lopussa toimialueita oli 23

YK:n kestävän kehityksen kokous järjestettiin Johan-

• luonnon virkistyskäytön kehittämisohjelma

nesburgissa. Suomen tärkeimmän tavoitteen mukai-

valmistui

sesti loppuasiakirjaan sisällytettiin kymmenvuotinen

• Suomen ensimmäinen maakuntakaava vahvis-

ohjelma tuotanto- ja kulutustapojen muuttamisesta

tettiin Rovaniemen seudulle

kestäviksi.
Vihreät erosivat hallituksesta ja ympäristöministe-

Asumisen edistäminen

riksi nimitettiin hallituksen loppukaudeksi Jouni

• asunnottomuuden vähentämisohjelma

Backman.

2001-2003 valmistui

Eduskunta äänesti toukokuussa viidennen ydinvoi-

• n. 29 000 uuden asunnon rakentaminen aloitettiin;

malan rakentamisen puolesta äänin 107-92.

niistä n. 13 000 oli valtion tukemia
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Ympäristönsuojelu

Alueidenkäyttö

• EU:ssa päästiin sopuun päästökauppadirektiivin

• ympäristöministeriö tuki useita kymmeniä tiiviin

laatimisesta

ja matalan kaupunkimaisen pientalorakentamisen

• valtioneuvosto teki periaatepäätöksen suojelu-

tutkimus- ja kehityshankkeita ja julkaisi viisi tutki-

ohjelmasta Itämeren tilan parantamiseksi ja

musta tällaisesta rakentamisesta

meriluonnon suojelemiseksi

• ympäristöministeriö puuttui Helsingin kaupungille

• Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin

osoitetussa kirjeessä Töölönlahden kaavoitusta

(EBRD) yhteyteen perustettiin Pohjoisen

koskeviin menettelytapoihin

ulottuvuuden ympäristökumppanuusrahasto

Asumisen edistäminen

• valtioneuvosto tarkisti vuoteen 2005 ulottuvaa

• Suomen asuntopolitiikasta tehtiin kansainväli-

valtakunnallista jätesuunnitelmaa

nen arviointi, joka oli pääosin myönteinen

• mahdollisesti pilaantuneita maa-alueita arvioitiin

• valtioneuvosto päätti ottaa käyttöön avustuksen,

olevan n. 20 000, joista 3 300 tulisi tutkia ja tarvit-

jolla käynnistetään ja nopeutetaan pääkaupunki-

taessa kunnostaa pikaisesti

seudun ja sen kehyskuntien uusien asuntoalueiden

• valtioneuvosto hyväksyi vuoteen 2010 ulottuvan

kunnallistekniikan rakentamista

ilmansuojeluohjelman, jolla pannaan täytäntöön

• noin 28 000 uuden asunnon rakentaminen

ilmaan tulevien kokonaispäästöjen enimmäis-

aloitettiin; niistä 8 600 oli valtion tukemia

määrää EU:ssa sääntelevä ns. päästökattodirektiivi

• asunnottomia oli edelleen noin 800 perhettä

• suurten polttolaitosten päästöjä rajoittava direktiivi

ja 10 000 yksinäistä

pantiin täytäntöön antamalla asetus yli 50 mega-

• asumistuen saajia oli 159 600

watin polttolaitosten ja kaasuturbiinien päästöjen
rajoittamisesta

Rakentaminen

• Suomen ympäristöpolitiikasta EU:ssa tehtiin
selvitys, jonka mukaan politiikka on herras-

• EU:n energianeuvosto hyväksyi rakennusten

miesmäistä, mutta ei erityisen aloitteellista

energiatehokkuutta parantavan direktiivin
• rakennuksen lämmöneristystä sekä sisäilmastoa ja

Luonnonsuojelu

ilmanvaihtoa koskevat määräykset ja ohjeet uusittiin

• Etelä-Suomen sekä Oulun läänin länsiosan ja

uusien rakennusten energiankulutuksen vähentä-

Lapin läänin lounaisosan metsien monimuotoi-

miseksi

suuden suojelusta eli Metso-ohjelmasta tehtiin

• rakennusten paloturvallisuutta koskevat määräyk-

valtioneuvoston päätös

set ja ohjeet uusittiin vastaamaan Euroopan

• valtioneuvosto päätti ehdottaa Euroopan Unionin

paloluokitusta

Natura 2000-verkostoon 289 uutta aluetta ja

• ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö

entisen alueen laajennusta.

rahoittivat koulutus- ja viestintäkampanjan

• Repoveden ja Leivonmäen kansallispuistot

”Sisäilmavuosi 2002”

perustettiin
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Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam

Asuntoministeri Hannes Manninen

2003

Luonnonsuojelu

Paavo Lipposen toinen hallitus erosi ja tilalle nimi-

• valtioneuvosto päätti esittää useita muutoksia

tettiin Anneli Jäätteenmäen, sittemmin Matti Van-

luonnonsuojelulakiin; yhtenä syynä olivat EU:n

hasen hallitus, jossa ympäristöministerinä on Jan-

Suomea kohtaan aloittamat valvontamenettelyt

Erik Enestam ja asunto- ja rakennusasioita käsittelee

Alueidenkäyttö

alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen.

• voimaan tuli maankäyttö- ja rakennuslain muutos,

Asuntoneuvosto lakkautettiin.

jonka nojalla asemakaavasta merkittävästi hyötyvät

Julkisuudessa käytiin voimakasta keskustelua
Itämeren öljykuljetusten riskien vähentämisestä

maanomistajat maksavat oman kaavan toteuttamis-

etenkin Venäjän nopeasti kasvavien öljykuljetusten

ustannuksista
• vietettiin Rakennusperinnön vuotta 2003

osalta. Julkisten rakennusten kattojen romahdukset
herättivät huolta.

Asumisen edistäminen
• työryhmä esitti asumisoikeusjärjestelmään

Ympäristönsuojelu

useita muutoksia

• valtioneuvosto antoi asetuksen, joka velvoittaa
Suomen siirtymään kokonaan rikittömiin poltto-

Rakentaminen

aineisiin viimeistään vuoden 2009 alusta

• valtioneuvosto teki periaatepäätöksen rakennus-

• valtioneuvosto antoi asetuksen talousjätevesien
käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

poliittisesta ohjelmasta, ja sen toimeenpano

ulkopuolisilla alueilla

aloitettiin
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Asumisen edistäminen
Ministeriö jatkoi toimintansa

markkinaehtoisesti, omis-

alussa jo 1970-luvulla vah-

tusasuntojen aravalainoitusta

vistunutta linjaa, jossa pyrit-

vähennettiin ja se lopetettiin

tiin lievittämään asuntopulaa

kokonaan vuonna 1997.

uudisrakentamisella, huo-

Ensiasunnon hankkijoille

mioimaan asuntoympäris-

tarkoitetun asuntosäästö-

töjen laatu ja korjaamaan

palkkiojärjestelmän (ASP-

nykyistä asuntokantaa.

järjestelmä) tarjoamia

Asunto-olojen kehittä-

etuuksia lisättiin, jotta oman

misestä säädettiin vuonna

asunnon hankintakynnystä

1985 tavoitelaki, jonka poh-

voitaisiin alentaa. Samasta

jalta pystyttiin määritte-

syystä käynnistettiin vuonna

lemään asuntopolitiikan ta-

1996 omistusasuntolainojen

voitteet. Lain pohjalta tehtiin

valtiontakausjärjestelmä.

kolme valtakunnallista

Vuokra-asuntojen raken-

asunto-olojen kehittämis-

tamista ja peruskorjausta piti

ohjelmaa, jotka valtioneu-

edelleen lainoittaa arava-

vosto hyväksyi vuosina

lainoin, mutta olosuhteet

1987–1991. Asunnottomien

muuttuivat siten että järjes-

määrää ryhdyttiin vähen-

telmä piti uudistaa. Arava-

tämään ja siinä onnistuttiin

lainajärjestelmän kokonais-

paremmin kuin useimmissa

uudistuksen osana lainojen

muissa maissa. Myös asu-

pääomamenojen ja sitä

mistukijärjestelmää kehitet-

kautta vuokrien kehityksen

tiin vaiheittain niin, että tuki

ennakoitavuus ja tasaisuus

kattoi vuodesta 1987 alkaen

haluttiin varmistaa. Asumis-

kaikki väestöryhmät ja asu-

oikeusjärjestelmä toteutettiin

mismuodot.

uutena vaihtoehtona omis-

Kun omistusasunto-

tus- ja vuokra-asuntojen

tuotanto alkoi yhä laajemmin

välille vuonna 1990.

toimia vapaarahoitteisesti eli
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Kun rahoitusmarkkinoiden säännöstely oli pu-

konsernien tytäryhtiöitä. Yleishyödyllisten asuntoyh-

rettu, tarve rahoittaa aravalainoja valtion talousarvion

teisöjen toimintaedellytyksistä ja toimintakriteereistä

kautta poistui. Tämä johti vuonna 1990 valtion

säädettiin laki. Vuoden 2000 alusta voimaan tulleiden

talousarvion ulkopuolisen asunto-olojen kehittämis-

säännösten tuli varmistaa asuntotuotantoon valtion

rahaston perustamiseen. Rahasto hankkii rahoituk-

asuntolainoina tai pitkäaikaisena korkotukena myön-

sensa markkinaehtoisesti suurissa erissä koti- ja

netyn valtion tuen ohjautuminen sosiaalisin perustein

ulkomaisilta pääomamarkkinoilta joko arvopaperis-

valittaville asukkaille.

tamalla tai perinteisemmillä lainoilla. Jotta pääoma-

Vuokra-asuntojen korkotukilainajärjestelmä

markkinoita voitaisiin täysimääräisesti hyödyntää,

osoittautui 1990-luvun lopulla asuntopoliittisesti ja

lisättiin vuodesta 1993 alkaen korkotukilainoitusta.

valtiontaloudellisesti tehottomaksi. Vuokrataso ei

Rakentamista voitiin täten lisätä tilanteessa, jossa

aina pysynyt kohtuullisena suuresta korkotuesta

vapaarahoitteinen omistusasuntotuotanto ja muukin

huolimatta, eikä asuntojen säilyminen vuokrakäytössä

talonrakennustoiminta oli pahan laman takia erityi-

ollut riittävän varmaa. Vuokra- ja asumisoikeusasun-

sen vähäistä.

tojen korkotukilainajärjestelmä uudistettiin siksi

Suhdannepoliittisista syistä ja etenkin nykyisen

vuoden 2002 alusta uudella lailla, jossa määriteltiin

asuntokannan ongelmien vähentämiseksi otettiin

vuokrien omakustannusperiaate ja asuntojen käyttö-

käyttöön korjausavustusjärjestelmä vuonna 1982.

ja luovutusrajoitusajat pidennettiin vastaamaan

Asuntohallintoa uudistettiin vuonna 1993 siten,

arava-asuntojen rajoitusten pituutta.

että Asuntohallitus korvattiin Valtion asuntorahas-

Valtioneuvosto hyväksyi vuonna 2000 asuntopo-

tolla. Samalla merkittävä osa asuntohallituksen teh-

liittisen strategian, jonka linjaukset ja toimenpiteet

tävistä siirrettiin kunnille ja ympäristöministeriölle.

edistävät hyvää, kohtuuhintaista asumista siten, että

Huoneenvuokralain kokonaisuudistuksen myötä

samalla tuetaan asuntomarkkinoiden tasapainoa,

luovuttiin vuokrien sääntelystä vaiheittain vuosina

elinkaarilaatua, sosiaalista eheyttä ja ihmisten valin-

1991–1995.

nanmahdollisuuksia. Strategiassa päätettiin muun

Pahentunut työttömyys kaksinkertaisti 1990-

muassa teettää ulkopuolinen arviointi Suomen asun-

luvun alussa yleisen asumistuen saajien määrän,

topolitiikasta. Sen toteutti vuonna 2002 englantilai-

vaikka tukiperusteita jouduttiin tiukentamaan. Asu-

sista, hollantilaisista ja kanadalaisista asiantuntijoista

mistuki turvasi sen, että kaikkein pienituloisimmat

koostunut arvioitsijaryhmä. Arvioijat totesivat, että

pystyivät säilyttämään asuntonsa myös laman aikana.

Suomen asuntorahoitus- ja asumistukijärjestelmät

Asumistuen myöntäminen ja maksaminen siirrettiin

ovat monin tavoin esimerkillisiä ja että asuntopoli-

vuonna 1994 kunnilta Kansaneläkelaitokselle. Asu-

tiikka on eri mittareilla mitaten ollut kolmen viime

mistuen ja toimeentulon yhteensovitusta on paran-

vuosikymmenen ajan varsin tuloksellista. Arvioijat

nettu, jotta työssä käyminen olisi kannustavampaa.

esittivät myös parannusehdotuksia, kuten asuntopo-

Vuokra-asuntoja tuottavat yhteisöt muuttuivat

liittisen tuen tarkempaa kohdentamista ja kotitalo-

ja kasvoivat voimakkaasti1990-luvulla. Osa yhtiöistä

uksien valinnanmahdollisuuksien lisäämistä.

oli suurien, myös vapaarahoitteisia asuntoja tuottavien
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