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Vesipuitedirektiivin 
tavoitteellisuuden lyhyt historia
• Hyvän tilan tavoite täytäntöönpantiin vaihtelevasti

• ”yritin parhaani” vai ”tulos tai ulos”

• huomio kuitenkin hyvään tilaan pääsemisessä tai siinä 
pysymisessä

• laajaa ja perusteellista kritiikkiä
•  teknisyys, pikkutarkkuus, normien määrittäminen tieteellisessä 

analyysissa…

• sitä saa mitä tilaa: VPD tietoisesti tieteentekoa & hallintaa yhdistävä 
instrumentti

• EUTI:n tapauksissa pohdittiin täytäntöönpanon kysymyksiä
• Jo tapaus Nomarchiaci (C-43/10) viittasi Weserin tielle



Heikentämiskiellon sisältö 
vesipuitedirektiivin mukaan
• Tapaus Weser C-461/13: tilaluokista laatutekijöihin
• heikentämiskielto ja velvoite parantaa tilaa
• sitä saa mitä tilaa, osa 2: tilaluokituksiin sitoutumisen & 

teknisyyden laaja kritiikki
• mieluummin heikentämiskielto, vesioikeuden ikivanha periaate
• tilaluokituksella on vain välineellinen arvo, ei itseisarvoa
• laatutekijöin mitattu tila ei saa heikentyä

• biologiset, kemialliset, fysikaalis-kemialliset, hydromorfologiset 

• erityyppisissä muodostumissa omansa

 tukevasti ollaan yhä kiinni liitteessä V



Vesipuitedirektiivin sisäinen ja ulkoinen 
oikeusvaikutus

Marko Myllyaho Design



A+(b1+b2)+C = yksittäiset hankkeet

• vesiin vaikuttavat yksittäiset hankkeet jakautuvat tyhjentävästi 
kolmeen luokkaan

• Hankkeella voi olla

A) heikentäviä vaikutuksia, joita laatutekijät eivät paljasta;

B) heikentäviä vaikutuksia, jotka näkyvät laatutekijöissä. 
Tällainen hanke

b1) voi olla riittävän merkittävä kuuluakseen Art. 
4(7) alaan; tai

b2) voidaan sallia riittävien korvaavien toimien myötä;

C) heikentäviä vaikutuksia, eikä hanke kuulu kategorioihin 
b1) tai b2). Tällaiselle hankkeelle ei voida myöntää lupaa.



b1) Poikkeukset

b1) Poikkeukset à la Art. 4(7)
• vasta, kun kaikki muu on yritetty
• on otettu VHS:aan
• hyödyt yleiselle edulle ja/tai terveydelle, turvallisuudelle, 

kestävälle kehitykselle ylittävät haitat
• tapaus Schwarze Sulm C-346/14:

• harkintavalta kriteerien täyttymisestä on jäsenvaltioilla

• punninnan suorittaminen riittää

 heikentämiskielto VPD:n sisällöllistä oikeutta, poikkeukset 
menettelyllisiä kysymyksiä



b) Korvaavat toimet

b2) Korvaavat toimet

• kompensaatioista puhuminen ei ehkä kaikkein 
informatiivisinta

• pääosa kompensaatiotapausten problematiikasta ei läsnä

• mitigaatiohierarkiakaan ei aktivoidu

• ajan & paikan rajat säädetty

• toimenpiteiden kokonaisuus siten, että heikentämiskieltoa ei 
rikota

• bubbling under: ohjauskeinot ja niiden puute



Kiitoksia!
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@BlueAdapt @TPaloniitty

tiina.paloniitty@ulapland.fi


	Dia 1
	Heikentämiskiellon sisältö vesipuitedirektiivin mukaan
	Vesipuitedirektiivin tavoitteellisuuden lyhyt historia
	Heikentämiskiellon sisältö vesipuitedirektiivin mukaan
	Vesipuitedirektiivin sisäinen ja ulkoinen oikeusvaikutus
	A+(b1+b2)+C = yksittäiset hankkeet
	b1) Poikkeukset
	b) Korvaavat toimet
	Dia 9

