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• VPD:n velvoitteet
• Näkökulmana rakennetut joet ja vesilain muutospaineet 

• Haasteet vesilain kannalta

• VPD:n joustot
• Näkökulmana vesivoimateollisuuden toimintaympäristö nyt ja tulevaisuudessa

• Mahdollisuudet vesilain kannalta

1. Miltä osin vesilain kalatalousvelvoitteiden muuttamista koskevaa sääntelyä (ja ylipäätään 
vesilakia) tulisi muuttaa VPD:n takia? 

2. Mitä VPD vaatii voimakkaasti muutetuissa vesimuodostumissa?

3. Millä tavalla VPD:n mahdollistamat joustot voitaisiin nykyistä tehokkaammin huomioida?

Esityksen aihe 
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Miltä osin vesilain kalatalousvelvoitteiden 
muuttamista koskevaa sääntelyä tulisi muuttaa 
VPD:n takia? 
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• Julkisessa keskustelussa ja oikeuskirjallisuudessa on perusteltu 0-velvoitteen 
avaamismahdollisuudesta säätämisen tarvetta muun ohella VPD 11(3e) artiklalla

• ”vesilakia tulisi muuttaa siten, että uusien kalatalousmääräysten lisääminen vanhaan vesilupaan 
olisi käytännössä mahdollista. Perusteina tälle ovat paitsi Kalatiestrategiassa esitetyt 
vaelluskalojen elvyttämisen tavoitteet myös vaatimukset toiminnanharjoittajien yhdenvertaisesta 
kohtelusta sekä vesipuitedirektiivissä tarkoitettu velvollisuus saattaa pintaveden patoamisen 
ennakkovalvontatoimenpiteet ajan tasalle (11(3e) art.)” (Koljonen, Saija, Maunula, Markku, Artell, 
Janne, Belinskij, Antti, Hellsten, Seppo, Huusko, Ari, Juutinen, Artti, Marttunen, Mika, Mustajoki, 
Jyri, Mäki-Petäys, Aki, Rotko, Pia, Soininen, Niko, Vehanen, Teppo: Vaelluskalakantojen 
elvyttäminen – ympäristövirtaama ja muut ratkaisut. Valtioneuvoston selvitys- ja 
tutkimustoiminnan julkaisusarja 69/2017)

• Artiklan kohta kuuluu seuraavasti
• 3. ”Perustoimenpiteet” ovat vähimmäisvaatimuksia, jotka tulee täyttää, ja niihin kuuluvat:

• e) makean pintaveden ja pohjaveden oton sekä makean pintaveden patoamisen ennakkovalvonta, 
mukaan lukien vedenottoa koskeva rekisteri tai rekisterit, ja vaatimus ennalta haettavasta vedenotto- ja 
patoamisluvasta. Kyseiset ennakkovalvontatoimenpiteet tarkistetaan säännöllisesti ja saatetaan 
tarvittaessa ajan tasalle. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa ennakkovalvonnasta sellaisen vedenoton ja 
patoamisen, joilla ei ole merkittävää vaikutusta veden tilaan (vrt. vesilain 3 luvun 20 § lupamääräysten 
määräaikainen tarkistaminen)

Tulkinnat muutostarpeesta
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• “According to this article, these uses shall be subject to prior authorisation and 
this authorisation shall be periodically reviewed (“arvioitava”) and if necessary 
revised .” (Ecological flows in the implementation of the Water Framework 
Directive. Guidance Document No. 31, Technical Report 2015 – 086)

• “Finland should include in the RBMPs a clear measure to review all existing 
hydropower permits to ensure the achievement of WFD objectives, in particular in 
relation to the ecological flow, fish passes and other mitigation measures.” 
(Commission staff working document, report on the progress in implementation of 
the Water Framework Directive Programmes of Measures accompanying the 
document Communication from the Commission to the European Parliament and 
the Council: The Water Framework Directive and the Floods Directive: Actions 
towards the 'good status' of EU water and to reduce flood risks. Brussels 
9.3.2015, COM(2015) 120 final)

EU-tason näkemyksiä 
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• Vaatimuksessa on katsottava olevan kyse ennakkovalvontatoimenpiteiden 
tarkistamisesta hoitosuunnitelman yhteydessä

• Komissio ei tiettävästi ole esittänyt muita näkemyksiä tähän liittyen

• Direktiivi on tullut saattaa voimaan vuonna 2003, eli 15 vuotta sitten

• Artiklassa ei kuitenkaan tehdä eroa sen välille, onko kyseessä lupa, joka sisältää 
kalatalousvelvoitteen vai ns. 0-velvoitelupa

• 0-velvoitteisiin puuttuminen ei nykyisen oikeuskäytännön mukaan ole mahdollista, tämän voidaan 
katsoa olevan ongelmallista 11(3e) artiklan tarkistamismahdollisuusvaatimuksen kanssa

• Muutoin olemassa olevan kalatalousvelvoitteen muuttaminen on Suomessa mahdollista 
tarvittaessa

Voidaan katsoa, että nykyinen oikeuskäytäntö 0-velvoitelupien osalta on 
ongelmallinen VPD 11(3e) artiklan valossa

Muilta osin vesilain tarkistamistarpeita ei VDP:n takia tiettävästi ole

Mitä VPD 11(3e) artiklasta seuraa?
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Mitä VPD vaatii voimakkaasti muutetuissa 
vesimuodostumissa?
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• Voimakkaasti muutetuksi nimeämisen edellytykset (VPD 4 artiklan 3 kohta)
• Jäsenvaltiot voivat nimetä pintavesimuodostuman keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetuksi, 

kun

• Vesimuodostuman hydrologis-morfologisten ominaisuuksien muutoksista, jotka olisivat tarpeen hyvän 
ekologisen tilan saavuttamiseksi, aiheutuisi merkittäviä haitallisia vaikutuksia

• Ympäristöön laajemmin

• Vesiliikenteeseen, satamatoiminnat mukaan lukien, tai vesien virkistyskäyttöön

• Toimintoihin, joita varten vettä varastoidaan, esimerkiksi juomaveden hankintaan, voiman tuotantoon tai kasteluun

• Vedensäännöstelyyn, tulvasuojeluun tai maankuivatukseen

• Muihin yhtä tärkeisiin kestävän kehityksen mukaisiin ihmisen toimiin

• -> vesivoimatuotanto voi siis olla voimakkaasti muutetun vesimuodostamisen nimeämisen perustana

Voimakkaasti muutetun vesimuodostuman 
tilatavoitteen asettaminen ja siihen pääsemisen 
keinot
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• Voimakkaasti muutetun vesimuodostuman vertailutila on paras saavutettavissa oleva 
ekologinen tila (VPD:n tekstissä paras ekologinen potentiaali), ei luonnontila

• Paras saavutettavissa oleva tila edellyttää biologisten laatutekijöiden vastaavan mahdollisimman hyvin lähinnä 
vastaavan pintavesimuodostuman arvoja huomioon ottaen vesimuodostuman keinotekoisista tai voimakkaasti 
muutetuista ominaispiirteistä johtuvat fyysiset olosuhteet (“valjastettua patoallasketjua ei voida verrata Tenojokeen”)

• Hydrologis-morfologisilta olosuhteiltaan parhaassa saavutettavissa olevassa tilassa havaitaan ainoastaan 
sellaisia vaikutuksia, jotka ovat seurausta veden keinotekoisesti tai voimakkaasti muutetuista ominaispiirteistä, 
kun kaikki teknis-taloudellisesti toteutettavissa olevat lieventävät toimenpiteet on toteutettu, jotta päästäisiin 
mahdollisimman lähelle ekologista jatkumoa erityisesti eläimistön vaelluksen ja sopivien kutemis- ja 
lisääntymisalueiden kannalta (“parhaassa tilassa ekologisella jatkumolla on itsenäistä merkitystä”)

• Hyvä saavutettavissa oleva ekologinen tila (VPD:n tekstissä hyvä ekologinen potentiaali) 
on voimakkaasti muutetun vesimuodostuman tavoitetila

• Hyvässä ekologisessa tilassa havaitaan ainoastaan vähäisiä muutoksia biologisten laatutekijöiden arvoissa 
verrattuna parhaan saavutettavissa olevan ekologisen tilan mukaisiin arvoihin (”vähäisempi kuin parhaassa tilassa”)

• Hydrologis-morfologiset muutokset ovat sellaisia, että ne eivät haittaa yksilöityjen biologisten laatutekijöiden 
arvojen saavuttamista (“ekologisella jatkumolla ei itsenäistä merkitystä hyvän tilan arvioinnissa”)

(Mukailtu ja lyhennetty dokumentista Vesienhoidon suunnittelun ohjeistus 2.kaudelle. Voimakkaasti muutettujen ja 
keinotekoisten pintavesien tunnistaminen ja tilan arviointi. Suomen ympäristökeskus 15.3.2013)

Voimakkaasti muutetun vesimuodostuman 
tilatavoitteen asettaminen ja siihen pääsemisen 
keinot
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VPD liite V 
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Common Implementation Strategy for the
Water Framework Directive (2000/60/EC) – Guidance document n.o 13
Overall approach to the classification
of ecological status and ecological potential
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• Komission CIS-ohjeistus hydrologis-morfologisesta tilasta
• Paras ekologinen potentiaali

• “The hydromorphological conditions at MEP are the conditions that would exist if all hydromorphological mitigation 
measures were taken to ensure the best approximation to the ecological continuum. The mitigation measures for 
defining MEP should: (a) not have a significant adverse effect on the specified use” (Common Implementation 
Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) Guidance document n.o 4 Identification and Designation of 
Heavily Modified and Artificial Water Bodies) (“paras ekologinen jatkumo, joka voidaan saavutta ilman merkittävää 
haittaa tärkeälle käytölle”)

• “The mitigation measures must be compatible with the use for which the water body is designated (see Section 
4.1.3), making them and the resulting values for MEP hydromorphology potentially very specific to particular 
water bodies or groups of water bodies. Since the MEP hydromorphology dictates the MEP biological and 
physico-chemical conditions, it is appropriate in the case of those HMWBs and AWBs that may be at MEP to 
check if their hydromorphology is at MEP before considering the condition of the other quality elements” 
(Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) – Guidance document n.o 
13 Overall approach to the classification of ecological status and ecological potential) (“lieventävien 
toimenpiteiden sovittava yhteen pääkäytön kanssa”)

• Hyvä ekologinen potentiaali

• “The hydromorphological conditions at GEP must be such as to support the achievement of the GEP biological values 
(Example in the toolbox).This will require the identification of the hydromorphological conditions necessary to support 
the achievement of the GEP values for the biological quality elements, and in particular the achievement of the values 
for those biological quality elements that are sensitive to hydromorphological alterations” (Common Implementation 
Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) Guidance document n.o 4 Identification and Designation of 
Heavily Modified and Artificial Water Bodies) (“tapauskohtaista harkintaa, ei ekologista jatkumoa”)

Voimakkaasti muutetun vesimuodostuman 
tilatavoitteen asettaminen ja siihen pääsemisen 
keinot
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• Kysymys siitä, onko toteutettu kaikki toteutettavissa olevat lieventävät 
toimenpiteet, jotta varmistetaan pääseminen mahdollisimman lähelle parasta 
toteutettavissa olevaa ekologista jatkumoa, on VPD:n mukainen lähtökohta 
arvioitaessa voimakkaasti muutetun vesimuodostuman vertailuoloja eli  parasta  
ekologista potentiaalia 

• Arvio on aina tapauskohtainen ja siinä otetaan huomioon kyseisen vesimuodostuman 
ominaispiirteet

• On huomattava, että kaikkien arviossa käytettävien toimenpiteiden tulee olla sellaisia, ettei niistä 
aiheudu merkittävää haittaa tärkeälle käytölle

• VPD:n vaatima tilatavoite voimakkaasti muutetuille vesimuodostumille on hyvä 
ekologinen potentiaali

• Tilatavoitteeseen pääseminen ei edellytä sitä, että ”vesistö on luonnontilassa” 

• Tätä ei edellytä edes paras ekologinen potentiaali

• Tällainen vaatimus vesittäisi koko voimakkaasti muutetuksi nimeämisen tarkoituksen

Päätelmät
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• Arvioitaessa sitä, onko voimakkaasti muutettu vesimuodostuma hyvässä 
ekologisessa potentiaalissa, eli tavoitetilassaan, vaatimuksena on, että vallitsevat 
hydrologis-morfologiset olot eivät haittaa biologisten laatutekijöiden arvojen 
saavuttamista -> tapauskohtaista harkintaa

• VPD:n mukaisen tilatavoitteen saavuttaminen voimakkaasti muutetuissa vesistöissä ei siis 
edellytä, että on niissä on tehty toteutettavissa olevat lieventävät toimenpiteet, jotta varmistetaan 
pääseminen mahdollisimman lähelle parasta toteutettavissa olevaa ekologista jatkumoa

• Vesistön tärkeälle käytölle ei myöskään saa aiheutua merkittävää haittaa eli myös tilatavoite on alisteinen 
syylle, jonka takia vesimuodostuma on nimetty voimakkaasti muutetuksi (art. 4(3)

Suomessa herää myös kysymys siitä, onko kaikki voimakkaasti muutetut vesistöt 
luokitettu oikein? Ovatko suuret vesivoimajoet merkittäviä vaelluskalavesistöjä, joihin on 
mahdollista aikaansaada luontaisesti lisääntyvä vaelluskalakanta ilman, että tästä 
aiheutuu merkittävä haitta vesistön tärkeälle käytölle?

Päätelmät
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Millä tavalla VPD:n mahdollistamat joustot 
voitaisiin nykyistä tehokkaammin huomioida?
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• VPD mahdollistaa
• Vesimuodostuman voimakkaasti muutetuksi nimeämisen (VPD 4 artiklan 3 kohta)

• Määräaikojen pidentämisen (VPD 4 artiklan 4 kohta)

• Vähemmän vaativien ympäristötavoitteiden asettamisen (VPD 4 artiklan 5 kohta)

• Ympäristötavoitteista poikkeamisen uuden hankkeen yhteydessä (VPD 4 artiklan 7 kohta)

• VesiPOKE-hankkeessa on selvitetty laajasti menettelyä koskien viimeiseksi 
mainittua

• VPD ei kuitenkaan rajoitu joustojen osalta tähän, tulisiko säätää myös laajemmin joustojen 
käyttöönotosta?

VPD:n mahdollistamat joustot
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• Schwarze-Sulm tapauksen perusteella jäsenvaltiolla varsin laaja 
poikkeamistoimivalta

• Poikkeamisen edellytykset täyttyivät pienikokoisen vesivoimalaitoksen kohdalla 

• “Tuomioistuimen ratkaisua voidaan tulkita niin, että direktiivissä ei ole ollut tarkoitus säätää tarkasti 
kansallisten viranomaisten suorittaman punninnan perusteista, vaan ennemminkin taata se, että 
tilatavoitteista poikkeamista edeltää tapauskohtainen systemaattinen arvio ja punninta.” (Kauppila, Jussi: 
Vesienhoitosuunnitelman oikeudellisen vaikuttavuuden rakentuminen. Itä-Suomen yliopisto 2016)

• ”on tosin todettava, että valtaosa luvan saaneista ja mahdollisesti 
huononemiseen johtavista hankkeista kuuluu jonkin vesipuitedirektiivin 4 artiklan 
7 kohdassa säädetyn poikkeuksen soveltamisalaan, vaikka huononemisen kielto 
koskisi niitä lähtökohtaisesti. Tällainen lähestymistapa vaikuttaa minusta kuitenkin 
asianmukaiselta, koska sen avulla muihin pakottaviin (lähinnä taloudellisiin) 
tarpeisiin vastaavia hankkeita voidaan panna täytäntöön siten, että samalla 
noudatetaan vesipuitedirektiivin tarkoitusta ja tärkeimpiä tavoitteita, kun lupaan 
voidaan liittää asianmukaiset ehdot ja rajoitukset” (Julkisasiamies Niilo Jääskisen 
ratkaisuehdotus Weser-tapauksessa)

VPD mahdollistaa vesivoiman tuotannon 
toimintaedellytysten jatkumisen myös 
tulevaisuudessa
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• Ruotsissa on tehty laajat lakimuutokset koskien VPD:n mahdollistamien 
joustojen käyttöä

• Lähtökohtaisesti asetettu velvoite viranomaisille ottaa joustot täysimääräisesti käyttöön

• Taustalla komission rikkomuskanne, ei tältä osin verrannollinen Suomen tilanteeseen; mutta

• Tämä olisi mahdollista myös Suomessa

Ruotsin esimerkki
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• Mahdollinen säännös voisi sisältää esim. seuraavat elementit
• Lupaprosessissa huomioitaisiin viran puolesta vesimuodostuman tilaluokituksen oikeellisuus, 

sisältäen sen;

• Onko luokittamisessa huomioitu täysimääräisesti keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetuksi 
vesimuodostumaksi nimeämisen edellytykset (vesienhoitolain 22 §, VPD 4 artiklan 3 kohta)

• Mikäli lupaviranomainen päätyisi siihen, että vesimuodostuma tulisi nimetä keinotekoiseksi tai voimakkaasti 
muutetuksi tai, että sen luokitusta tulisi tarkistaa (esim. tyydyttävästä hyvään saavutettavissa olevaan tilaan), 
tulisi lupa hankkeelle myöntää tämän arvion mukaisesti

• Lupaprosessissa arvioitaisiin edelleen täyttyvätkö hankkeen kohdalla edellytykset; 

• Ympäristötavoitteesta poikkeamiselle (vesienhoitolain 23 §, VPD 4 artiklan 7 kohta)  

• Edellytykset ympäristötavoitteiden lieventämiselle (vesienhoitolain 24 §, VPD 4 artiklan 5 kohta) 

• Edellytysten täyttyessä tulisi lupa hankkeelle myöntää tämän mukaisesti

VPD:n sallimien joustojen laaja huomioiminen 
vesilain mukaisessa lupaprosessissa
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• Vesienhoidon ympäristötavoitteet lupaharkinnassa. 
• Lupaviranomainen arvioi lupapäätöksen yhteydessä viran puolesta kyseessä olevan 

vesimuodostuman tilaluokituksen oikeellisuuden, mukaan lukien sen, onko luokittamisessa 
huomioitu täysimääräisesti vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 22 
§:ssä tarkoitetut keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetuksi vesimuodostumaksi 
nimeämisen edellytykset. Mikäli lupaviranomainen päätyy arvioinnissaan siihen, että 
vesimuodostuma tulisi nimetä keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetuksi tai, että 
vesimuodostuman luokitusta tulisi tarkistaa, tulee lupa hankkeelle myöntää lupaviranomaisen 
ajantasaiseksi katsoman nimeämisen ja luokituksen mukaisesti.

• Lupaviranomainen arvioi lupapäätöksen yhteydessä viran puolesta, täyttyvätkö hankkeen 
kohdalla vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 23 §:ssä tarkoitetut 
ympäristötavoitteesta poikkeamisen edellytykset ja täyttyvätkö vesimuodostuman kohdalla 
kyseisen lain 24 §:ssä tarkoitetut edellytykset lievempien ympäristötavoitteiden asettamiselle. 
Mikäli edellytykset täyttyvät, tulee lupa hankkeelle myöntää tämän mukaisesti. 
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Kiitos!
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