
Kirjoituskutsu Ympäristöjuridiikka-lehden erikoisnumeroon 

”Ennallistaminen ja ympäristöoikeus” 

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja luonnonvarojen liikakäyttö ovat 

aikamme keskeisimpiä globaaleja haasteita, ja niiden ratkaisulla on kiire. Ympäristöllisten haasteiden 

juurisyyt ovat yhteiskunta- ja talousjärjestelmissä, joiden toiminta nojaa pitkälti aina uuden 

taloudellisen, luonnonvaroja kuluttavan toiminnan varaan, vaikkakin herääminen globaaleihin 

kestävyyshaasteisiin on korostanut tarvetta tuottaa uutta entistä pienemmällä ympäristöjalanjäljellä 

(mitigaatio). Keskeisenä haasteena on, että luontoa ja ympäristön kantokykyä on jo merkittävästi 

menetetty. Kestävyyshaasteiden ratkaiseminen edellyttää kehityksen kääntämistä luonnonvarojen 

käytössä kokonaan toisin päin: aiemmin menetettyä luontoa ja ympäristön kantokykyä tulee pystyä 

ennallistamaan. 

Kesällä 2022 annettu komission ehdotus EU:n luonnon ennallistamisasetukseksi pyrkii vastaamaan 

tähän tarpeeseen. Asetusluonnos on aiheuttanut kiivasta yhteiskunnallista keskustelua, jota ovat 

dominoineet ennallistamisasetuksen vaikutusten arviointi ja taloudelliset näkökohdat. Sen sijaan 

vähemmän puheenvuoroja on kuultu siitä, miten ennallistamisvelvoitteet istuvat nykyisen 

ympäristölainsäädännön kehykseen ja millaisia sääntelyratkaisuja mahdollisesti tarvitaan 

asetusluonnoksen kunnianhimoisten ennallistamistavoitteiden saavuttamiseksi.  

Vaikka ennallistaminen ei ole ympäristöoikeudessa uusi teema, on syytä kysyä, onko myös 

ympäristöoikeuden järjestelmä virittynyt kohti uuden toiminnan vaikutusten minimoimista 

ennallistamisen jäädessä marginaaliin. Kykeneekö ympäristöoikeus ohjaamaan yhteiskuntaa kohti 

sellaista laajempien kestävyyshaasteiden ratkaisemista, jonka edellytyksenä on luonnon ja 

ympäristön kantokyvyn palauttaminen? Miten ennallistaminen voitaisiin valtavirtaistaa nykyiseen 

ympäristöoikeuteen ja laajemmin oikeusjärjestelmään vai tarvitaanko tähän aivan uudenlaista, 

ympäristöoikeuden vanhat rakenteet haastavaa sääntelyä? 

Tätä taustaa vasten Ympäristöjuridiikka-lehti esittää kirjoittajakutsun erikoisnumeroon 

”Ennallistaminen ja ympäristöoikeus”. Haluamme haastaa suomalaiset oikeustieteilijät pohtimaan 

ennallistamisen roolia ympäristöoikeudessa tai laajemmin oikeusjärjestelmässä ja sääntelyn 

kehittämistä tässä suhteessa. Kirjoittajat voivat kiinnittää tarkastelun EU:n 

ennallistamisasetusluonnokseen ja sen vaikutuksiin ympäristöoikeuden eri sektoreilla tai tarkastella 

ennallistamisen teemaa laajemmin reflektoiden esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: 

• Mikä on ennallistamisen ”perinteinen rooli” ympäristöoikeudessa? 

• Miten ennallistamispainotus muuttaa alan yleisiä oppeja? 

• Miten ennallistaminen suhtautuu toiseen ympäristöoikeuden nousevaan teemaan, ekologiseen 
kompensaatioon? 

• Millaisia sääntelyratkaisuja ennallistaminen kaipaa tuekseen eri ympäristöoikeuden sektoreilla? 

• Haastaako ennallistaminen nykyisen ympäristöoikeudellisen järjestelmän laajasti vai pystyykö oikeus 

sopeutumaan ja siirtämään katsetta luonnonvarojen käytöstä luonnon palauttamiseen? 

 

Artikkelikäsikirjoitusten ohjepituus on 5 000–6 000 sanaa ja katsausten 2 000–4 000 sanaa. 

Kirjoittajia pyydetään toimittamaan käsikirjoitukset toimitukselle sähköpostitse osoitteeseen 

yj@sysry.fi 15.8.2023 mennessä. Artikkelikäsikirjoitusten mukana pyydetään toimittamaan 

suomenkielinen ja englanninkielinen tiivistelmä artikkelista. Yksityiskohtaiset kirjoittajaohjeet 

löytyvät seuran www-sivuilta www.sysry.fi.  
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