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1 TAUSTAA
1.1 Hanke
VesiPoke-hankkeen (Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen – perusteet ja menettely) tehtävänä
oli tuottaa tietoa koskien Suomen oikeudellista nykytilaa ympäristötavoitteiden ja niistä poikkeamisen
kannalta, verrata sitä muiden valtioiden tilanteeseen ja esittää vaihtoehtoja lainsäädännön kehittämiseksi.
Tässä tarkoituksessa hankkeen tavoitteena oli:





selvittää, miten vesienhoidon ympäristötavoitteista ja niistä poikkeamisesta uuden hankkeen takia
on säädetty eräissä muissa EU-maissa ja miten sääntelyä ollaan mahdollisesti muuttamassa;
arvioida kansallisen sääntelyn kehittämistarpeita suhteessa vesienhoidon ympäristötavoitteista
poikkeamisen aineellisoikeudellisiin edellytyksiin, poikkeamisen menettelyihin ja lupaharkintaan;
esittää lainsäädäntöön ja ohjeistukseen sekä viranomaisten toimintatapoihin liittyviä
kehittämisvaihtoehtoja ottaen myös tuleva maakuntauudistus huomioon;
järjestää viranomaisille koulutusta; osallistua EU:n asiantuntijaryhmiin sekä laatia taustoituksia EU:n
asiantuntijaprosesseihin.

Selvityshanke (1.8.2017–31.5.2018) toteutettiin Suomen ympäristökeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston
yhteishankkeena. Hankkeen johtajana toimi Antti Belinskij (SYKE) ja Itä-Suomen yliopiston osahankkeen
johtajana Niko Soininen. Hankkeen tutkijat olivat Jukka Aroviita, Jussi Kauppila, Milla Mäenpää ja Elina
Raitanen Suomen ympäristökeskuksesta sekä Sara Kymenvaara ja Laura Leino Itä-Suomen yliopistosta. Pia
Rotko Innotiimi ICG:stä toimi hankkeen vuorovaikutustehtävissä ja Otso Myrsky Itä-Suomen yliopistosta
avusti raportin viimeistelyssä.
Hanke toteutettiin Valtioneuvoston VN-TEAS –hankkeena, jonka ohjausryhmässä olivat
ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja Uudenmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksen edustajat.
Hankkeella oli yhtymäkohtia LupaMuutos-hankkeeseen (Vesienhoidon ympäristötavoitteiden
toteuttaminen: ympäristöllisten lupien muutettavuutta koskevan lainsäädännön kehittäminen ja sen
valtiosääntöoikeudelliset perusteet), joka toteutettiin VesiPoke-hankkeen jälkeen.
Oikeusministeriön arviomuistio ”Kalatalousvelvoitteen määrääminen vesitalousluvan haltijalle”
(diaarinumero VN/335/2019) on valmistunut ja ollut lausunnolla. Ympäristöjärjestöt ovat jättäneet
oikeusministeriölle aloitteen, jossa toivotaan toimenpiteitä luonnonvaraisten vaelluskalakantojen
elinolosuhteiden parantamiseksi jokivesistöissä. Arviomuistiossa tarkastellaan nykyisen vesilain säännösten
riittävyyttä vaelluskalakantojen turvaamisen kannalta.

1.2 Lausuntomenettely
Lausuntopyyntö lähetettiin 29.5.2019 Lausuntopalvelu.fi –palvelun kautta yhteensä 90 taholle ja lausuntoa
pyydettiin 15.8. mennessä. Jatkettu lausuntoaika päättyi 30.8.2019. Useat tahot olivat pyytäneet lisäaikaa
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lausunnon antamiselle, joten lausuntoja vastaanotettiin syyskuun alkupuolelle saakka. Lausunnon saivat
jättää myös muut kuin pyynnön saaneet.
Ympäristöministeriö vastaanotti yhteensä 45 lausuntoa. Osa lausunnoista sisältää myös LupaMuutosloppuraportista annetut huomiot. Osa lausunnonantajista on antanut yhteisen lausunnon ja ne on merkitty
alla olevaan luetteloon. Muutama taho totesi, että ei anna lausuntoa asiasta.
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoa alla mainituilta viranomaisilta ja yhteisöiltä (x:llä merkityt antoivat
lausunnon):
Liikenne- ja viestintäministeriö

x

Maa- ja metsätalousministeriö

x

Oikeusministeriö
Puolustusministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö

x
x
x

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Sisäministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö

x

Ulkoministeriö

Valtiovarainministeriö

Korkein hallinto-oikeus

x

Vaasan hallinto-oikeus

x

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

x

Itä-Suomen aluehallintovirasto

x

Lapin aluehallintovirasto

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

x

Pohjois-Suomen
aluehallintovirasto
(yhteinen lausunto Etelä-Suomen, ItäSuomen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirastojen kanssa)

x

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

x

Etelä-Savon ELY-keskus

x

Hämeen ELY-keskus

Kaakkois-Suomi ELY-keskus

x

Kainuun ELY-keskus

Keski-Suomen ELY-keskus

x

Lapin ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus

x

Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

x

Pohjois-Savon ELY-keskus

x

Uudenmaan ELY-keskus

x

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

x

Satakunnan ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus

x

Luonnonvarakeskus LUKE

x

Metsähallitus

Museovirasto

x

Suomen ympäristökeskus
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Väylävirasto

x

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Pohjanmaan liitto

Etelä-Savon maakuntaliitto

Hämeen liitto

Kainuun liitto

Keski-Pohjanmaan liitto

Keski-Suomen liitto

Kymenlaakson liitto

Lapin liitto

Pirkanmaan liitto

Pohjanmaan liitto

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Pohjois-Savon liitto

Päijät-Hämeen liitto

Satakuntaliitto

Uudenmaan liitto

Varsinais-Suomen liitto

Aalto-yliopisto, Rakennetun ympäristön
laitos
Itä-Suomen yliopisto, Oikeustieteiden laitos

Helsingin
yliopisto,
oikeustieteellinen
tiedekunta
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta

Turun
yliopisto,
tiedekunta

x

oikeustieteellinen

Elinkeinoelämän keskusliitto

Elintarviketeollisuus ry

Energiateollisuus ry

x

Infra ry

Kaivosteollisuus ry

x

Metsäteollisuus ry

Pienvesivoimayhdistys ry

x

Suomen Suurpadot ry

Teknologiateollisuus ry

Kalatalouden keskusliitto

x

Suomen Kalankasvattajaliitto ry

Suomen vesiyhdistys ry

Suomen
Keskusjärjestö ry

Suomen Ammattikalastajaliitto ry

Vaelluskala ry

Maaja
keskusjärjestö ry

x

Vapaa-ajankalastajien

metsätaloustuottajain

x

Svenska
lantbruksproducenternas
centralförbund rf

Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry

x
x

Natur och Miljö rf
Maailman Luonnonsäätiö WWF

x

Saamelaiskäräjät

x

Matkailu- ja Ravintolapalvelut ry
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Suomen Asianajajaliitto
Suomen Lakimiesliitto ry

Suomen kuntaliitto
Suomen Yrittäjät ry

Ympäristöteollisuus ja –palvelut ry
Suomen Vesilaitosyhdistys ry

x

Lisäksi lausunnon ovat antaneet:
Bioenergia ry
Kemianteollisuus ry
Koskienergia Oy
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

x
x
x
x

Kuurnan Voima Oy (yhteinen lausunto
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n kanssa)
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x

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry

x

Fortum Oyj
Kemijoki Oy
Paikallisvoima ry
Pohjolan Voima Oyj

x
x
x

2 KOKOAVIA NÄKÖKOHTIA SAADUSTA LAUSUNTOPALAUTTEESTA
2.1 Yleinen kuvaus lausunnoista
Hallintoviranomaisia edustavat lausunnonantajat, kuten myös esimerkiksi vesiensuojelu- ja
luonnonsuojelujärjestöt, näkevät vesienhoidon ympäristötavoitteita koskevien lainsäädäntömuutosten
olevan tarpeen. Perusteluina esitetään muun muassa EU-oikeuden tehokas täytäntöönpano, sääntelyn
selkeyttäminen ja oikeusvarmuus.
Muutama lausunnonantaja katsoo, että muutostarve kohdistuu vain vesilain nollavelvoitelupiin. Jotkut
toimialoja edustavat liitot katsovat, että lainmuutokset eivät ole välttämättömiä tai johdu EU-oikeudesta.
Useat toiminnanharjoittajat eivät näe perusteita sääntelyn muuttamiselle Weser-tuomion johdosta.
Useat hallintoa ja hallintoviranomaisia edustavat tahot katsovat raportin olevan selkeä ja perusteellinen. Sen
sijaan esimerkiksi toiminnanharjoittajat katsovat raportissa olevan puutteellisuuksia. Perusteina on esitetty
muun muassa vesipuitedirektiivin joustojen liian suppeaa käsittelyä, keskittymistä vain poikkeamiseen uusien
hankkeiden osalta ja taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin puuttumista.

2.2 Ympäristötavoitteista poikkeaminen
Lausuntojen perusteella yhdenmukaisen suuntaista näkemystä oli siitä, että ympäristötavoitteista
poikkeamisen menettelyä ja toimivaltaa tulee selventää. Useiden eri toimialoja edustavien tahojen mukaan
poikkeamisten soveltamiselle on tarve, jos ympäristötavoitteiden merkitys korostuu. Poikkeamisen
perusteiden osalta eri tahojen näkemykset erosivat.

2.3 Vesipuitedirektiiviin liittyvät näkökohdat
Useat tahot lausuvat siitä, että kansallisen lainsäädännön muuttaminen on perusteltua EU-oikeuden
tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi.
Toiminnanharjoittajat ja eri toimialoja edustavat liitot korostivat kansallista täytäntöönpanoa siitä
näkökulmasta, että vesienhoitosuunnitelmilla ei ole suoraan vaikutuksia lupaedellytyksiin. Näissä
lausunnoissa myös korostetaan, että vesipuitedirektiivin kokonaisuus on monitahoinen ja direktiivin
mahdollistamat joustomahdollisuudet on jätetty liian vähälle huomiolle. Lisäksi lausunnoissa tuotiin esille
vesipuitedirektiivin luonnetta puitedirektiivinä ja sen kansallisen toimeenpanon liikkumavaraa.

2.4 Suhtautuminen lainmuutoksiin
Raportissa esitettyihin sääntelyvaihtoehtoihin saatiin paljon huomioita. Osa lausunnoista sisältää
yksityiskohtaista pohdintaa ehdotuksen käyttökelpoisuudesta tai jatkotyöstämistarpeista sekä kannanottoja
eri vaihtoehtojen välillä.
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Osa lausunnonantajista katsoo, että poikkeaminen soveltuisi lupaviranomaisessa tehtäväksi lupa-asian
yhteydessä. Muutamassa lausunnossa esitettiin näkökohtia sen puolesta, että kyse olisi erillisestä
päätöksestä.
Useat lausunnonantajat nostivat esiin tiedon merkityksen mm. vesimuodostuman määrittelyssä ja
luokittelussa. Sekä hallinnon että toiminnanharjoittajien lausunnoissa tuotiin esiin tiedon puutteet ja
resurssit sekä se, minkä tahon velvollisuus on tarvittavan tiedon tuottaminen.

2.5 Jatkovalmistelu
Muutoksiin kriittisesti suhtautuneiden lausunnoista käy ilmi, että mahdollisten muutosten valmisteluun
tarvitaan lisäselvityksiä ja aikaa. Lisävalmistelutarpeet kohdistuvat muun ohella tämän
lainsäädäntökokonaisuuden käsittelyyn ja säännösten muutosten vaikutuksiin eri toimialoihin. Useiden
toiminnanharjoittajien sekä eri toimialoja edustavien liittojen näkemys on, että lainsäädäntömuutoksiin ei
tule ryhtyä vesipuitedirektiivin tarkistamisen ollessa käynnissä.
Useat tahot lausuivat myös tarpeesta selkeyttää uuden ja vanhan hankkeen välistä rajanvetoa. Lausunnoissa
nostettiin esiin muun muassa haja- ja pistekuormituksen välinen vastuunjako ja se että, huomio ei voi
rajoittua vain pistekuormittajiin kohdistuviin vaatimuksiin. Muutamat tahot lausuivat tarpeesta täsmentää
nykyisen vesienhoitolain 23 § vastaamaan tarkemmin direktiivin sanamuotoa. Myös yksittäisten
säännösehdotusten kehittämisestä saatiin paljon huomioita.
Toiminnanharjoittajien mukaan vesipuitedirektiivin mahdollistamat joustot tulee hyödyntää täysimääräisesti
ja mahdollisessa jatkovalmistelussa tarkastella niiden yhteyksiä vesienhoitosuunnitteluun.
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3 LAUSUNNOISSA ESITETYT YLEISET NÄKÖKOHDAT
3.1 Yleisiä näkökohtia nykytilaan ja lainsäädännön muuttamistarpeeseen
Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että loppuraportin mukaan vesien tilatavoitteet ja niistä poikkeaminen
tulisi nostaa ympäristönsuojelulain ja vesilain lupajärjestelmissä keskeisempään asemaan. Lisäksi Suomessa
olisi harkittava lainsäädännön muuttamista noudattamaan EU-tuomioistuimen tiukentuneita linjauksia
vesienhoidon ympäristötavoitteista. Työ- ja elinkeinoministeriöllä ei ole asiaan huomautettavaa.
Sosiaali- ja terveysministeriö pitää hanketta tärkeänä ja siitä laadittua loppuraporttia selkeänä ja kattavana.
Saamelaiskäräjät pitää tehtyjä selvityksiä perusteellisina ja pitää erittäin tärkeänä loppuraporttien
johtopäätöksiä vesien tilatavoitteiden sekä vesienhoidon ympäristötavoitteiden nostamisesta
ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisessa luvituksessa nykyistä keskeisempään rooliin.
Väyläviraston mukaan raportti oli selkeä, eikä sen sisältöön ole huomautettavaa.
Liikenne- ja viestintäministeriö pitää sääntelyn päivittämistä unionin lainsäädännön mukaiseksi
perusteltuna. Lausuntopyyntöjen liitteinä olevissa raporteissa on kattavasti kuvattu nykytilaa ja erilaisia
sääntelyvaihtoehtoja sekä vertailtu sääntelyä eri maissa.
Maa- ja metsätalousministeriö katsoo, että vesilainsäädäntöä ja ympäristölainsäädäntöä on tarpeen
tarkistaa LupaMuutos-hankkeen ja VesiPoke-hankkeen loppuraporteissa esitettyjen tulosten pohjalta ottaen
huomioon vesienhoidon ympäristötavoitteita koskeva EU-oikeus ja sen kehittyvä soveltamiskäytäntö.
Oikeusministeriö toteaa, että oikeuskäytännön valossa voimassaolevaa vesienhoidon ja merenhoidon
järjestämisestä annettua lakia (1299/2004) sekä vesiympäristöön kohdistuvia päästöjä ja vesistöön
rakentamista säänteleviä ympäristönsuojelulakia (527/2014) ja vesilakia (587/2011) voidaan jo nykyään
soveltaa uusien hankkeiden osalta tavalla, joka vastaa pitkälti Euroopan unionin tuomioistuimen asiaa
koskevaa oikeuskäytäntöä. Korkein hallinto-oikeus on erinäisten ratkaisuiden (esim. turvetuotantoalueen
perustamista koskeva KHO 2014:176 ja vesivoimalaitoksen rakentamista koskeva KHO 2017:87) perusteluissa
antanut painoarvoa resipienttivesistön tilaluokitukselle ja hankkeen vaikutuksille tilaluokitukseen, vaikka
ratkaisut perustuvatkin ympäristönsuojelulain ja vesilain aineellisiin säännöksiin. Euroopan unionin
lainsäädännön täysimääräisen täytäntöönpanon näkökulmasta kansalliseen oikeuskäytäntöön nojautumista
ei kuitenkaan voida pitää riittävänä, vaan täytäntöönpanon varmistamisen on katsottava edellyttävän
lainsäädännöllisiä muutoksia.
Korkein hallinto-oikeus toteaa, että kysymys poikkeamismahdollisuuksien hyödyntämisen laajuudesta
lainsäädännön asettamissa rajoissa kuuluu ensisijaisesti poliittisen harkinnan piiriin eikä korkein hallinto
oikeus ota siihen kantaa. Korkein hallinto-oikeus katsoo, että loppuraportissa esitetty johtopäätös siitä, että
kansallinen lainsäädäntö ei tällä hetkellä ole kaikilta osin riittävän selkeää ja kattavaa etenkään EU-oikeuden
tehokkaan täytäntöönpanon näkökulmasta, on perusteltu. Korkein hallinto-oikeus lausuu, että
lausuntopyynnöissä on viitattu oikeusministeriön arviomuistioon "Kalatalousvelvoitteen määrääminen
vesitalousluvan haltijalle", jonka taustalla on muun muassa Euroopan unionin vesilainsäädännössä
tapahtunut kehitys osin vastaavasti kuin lausuntopyyntöjen kohteena olevissa loppuraporteissa. Korkein
hallinto-oikeus on antanut oikeusministeriölle arviomuistiosta lausunnon 14.2.2109 (VN/335/2019 ja
H26/19). Oikeusministeriön arviomuistio ja nyt lausunnoilla olevat loppuraportit liittyvät läheisesti toisiinsa
ja kaikkien taustalla ovat Euroopan unionin vesilainsäädännön kansalliselle lainsäädännölle asettamat
vaatimukset ja niiden täyttäminen. Arviomuistiossa ja loppuraporteissa on osin päällekkäisyyttä, mutta ne
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täydentävät myös toisiaan esimerkiksi kansainvälisen vertailun ja vaihtoehtoisen ohjauskeinojen tarkastelun
osalta.
Vaasan hallinto-oikeuden mukaan loppuraportissa on hyvin monipuolisesti käsitelty taustaa, tarvetta ja
kehittämisehdotuksia vesienhoidon ympäristötavoitteiden ja niistä poikkeamisen sääntelyyn Suomessa.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus lausuu, että EU-tuomioistuimen todettua Weser-tuomiossaan (C-461/13) että
vesipuitedirektiivin (VPD, 2000/60/EY) ja tätä myötä vesienhoitolain (1299/2004) mukaisilla
ympäristötavoitteilla on sitova merkitys, on syntynyt tarve nostaa uusien hankkeiden ympäristötavoitteiden
poikkeamismenettely keskeisempään rooliin lainsäädännössä. Lisäksi vesienhoidon tavoitteiden
toteutumisesta saatujen kokemusten perusteella on tarvetta tarkistaa ympäristötavoitteiden lieventämistä
ja määräaikojen pidentämistä koskevaa sääntelyä.
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen mukaan raportti on perusteellinen ja poikkeuksellisen selkeästi laadittu.
ELY-keskus toteaa kuitenkin, ettei poikkeuksien soveltamisesta ole ELY:ssä kovinkaan selkeää käsitystä ja
siten tietty selkeytys olisi varmaankin tarpeen. Poikkeusten käytölle tulee varmaankin jatkossa olemaan
tarvetta, koska vuoteen 2027 mennessä tavoitteita ei monin paikoin ole saavutettu ja toisaalta voi tulla eteen
merkittäviä hankkeita, joissa poikkeusten määrittely on perusteltua.
Keski-Suomen ELY-keskuksen mukaan lausunnolla olevassa raportissa on esitetty perusteellisia ja selkeitä
vaihtoehtoja lainsäädännön kehittämiseksi.
Pirkanmaan ELY-keskuksen näkemys on, että raportti on rakenteeltaan selkeä ja etenee johdonmukaisesti.
Raportti yhdessä LupaMuutos-hankkeen (Vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttaminen:
ympäristöllisten
lupien
muutettavuutta
koskevan
lainsäädännön
kehittäminen
ja
sen
valtiosääntöoikeudelliset perusteet) loppuraportin kanssa muodostavat selkeän kokonaiskuvan alan
sääntelykentästä ja sääntelyn kehittämisvaihtoehdoista. Raporttien laatiminen ja eri sääntelyvaihtojen
huolellinen arviointi ovat tarpeen ennen mahdollisten säädösmuutosten valmistelua. Pirkanmaan ELY-keskus
pitää raportissa esitettyjä muutoksia nykyiseen sääntelytilanteeseen yleisesti ottaen hyvinä ja tarpeellisina,
sillä ne edistävät vesienhoidon ja vesiluonnon monimuotoisuuden tavoitteiden toteutumista.
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mukaan raportti on perusteellinen ja selkeä kuvaus Suomen oikeudellisesta
tilanteesta vesienhoidon ympäristötavoitteiden ja niistä poikkeamisen kannalta sekä lainsäädännön
kehittämisen vaihtoehdoista. Siinä esitetään perusteltuja ehdotuksia vaihtoehtotarkasteluineen mm.
vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeamisen sääntelyn selkeyttämiseksi. Pohjois-Karjalan ELYkeskuksen mielestä erityisesti poikkeamismenettelyihin suhteessa hankkeiden luvittamiseen tarvitaan
selkeät säädökset.
Pohjois-Savon ELY-keskus toteaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain
(1299/2004, vesienhoitolaki), vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta viranomaisroolistaan lähtien ELYkeskus suhtautuu lähtökohtaisen myönteisesti sellaisiin lainsäädännön muutoshankkeisiin, joilla pyritään
oikeustilan selkeyttämiseen. Pidemmällä tähtäimellä vesienhoidon ympäristötavoitteiden oikeudellisen
aseman selkeyttäminen näyttäytyykin tarpeellisena sekä ympäristön (vesien hyvä tila) että oikeusvarmuuden
(lainsäädännön ja hallinnon toiminnan ennustettavuus) näkökulmasta. Nyt puheena olevien
muutosehdotusten osalta on ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota
siihen, että esitetyt muutokset kohdistuisivat ympäristönsuojelulain ja vesilain sääntelyn ehkäpä kaikkein
keskeisimpiin osa-alueisiin (so. lupajärjestelmä, luvan myöntämisedellytysten harkinta, lupien
muutettavuus). Tämän johdosta lakimuutokset edellyttävät pohjakseen erityisen huolellista ja kattavaa
vaikutustenarviointia ml. eri intressitahojen laajamittainen osallistaminen. ELY-keskus toteaa
loppuraportteihin sisältyvien pykäläehdotusluonnosten osalta tässä vaiheessa sen, että vesienhoidon
ympäristötavoitteiden merkityksen korostaminen luvan myöntämis- tai muutosperusteena onnistunee
11

suhteellisin yksinkertaisin lakiteknisin ratkaisuin. Osin avoimeksi jää kuitenkin se, millaisia muutoksia
mahdollisesti tarvittaisiin mm. ympäristönsuojelulakiin ja vesilakiin sisältyviin menettelynormeihin. Erityistä
huomiota jatkovalmistelussa tuleekin kiinnittää sen tarkasteluun, kuinka muutokset integroidaan ympäristöja vesilupamenettelyihin.
Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan raportti on hyvin valmisteltu ja siinä on kuvattu selkeällä tavalla
mahdolliset sääntelyvaihtoehdot vesienhoidon muuttuneiden tavoitteiden huomioimiseksi lupaharkinnassa.
Uudenmaan ELY-keskus on osallistunut hankkeen ohjausryhmään ja päässyt sitä kautta vaikuttamaan
hankkeen valmisteluun.
Museovirasto toteaa, että se on jo aikaisemmissakin vesilainsäädännön uudistamista käsitelleissä hankkeissa
todennut, että vesirakentamisella ja vesien käytöllä on olennainen yhteys kulttuuriperintöön ja -ympäristöön
liittyviin näkökohtiin. Vesien käyttö on luonut huomattavan määrän rakennus- ja kulttuuriperintöä,
vesistöjen säännöstelyllä on usein suuri merkitys kulttuurimaisemassa, muinaisjäännökset sijaitsevat usein
ranta-alueilla ja myös vesistöjen alle ja jokien pohjiin sedimenttien peittoon on jäänyt muinaisjäännöksiä sekä
arkeologisia rakenteita.
Metsäteollisuus ry toteaa, että lainsäädännön kehittämisen rinnalla olisi myös tarkasteltava, miten
suunnitelmien teon luonne muuttuisi mahdollisessa uudessa toimintaympäristössä ja minkälaisia muutoksia,
esim. poikkeuksia, tarvittaisiin vesipuitedirektiiviin, jotta toimintaympäristö olisi toimiva
toiminnanharjoittajan kannalta. Metsäteollisuus ry pitää VesiPoke- ja LupaMuutos-hankkeissa käytyä
sidosryhmäyhteistyötä erittäin hyvänä.
Kalatalouden keskusliitto pitää tärkeänä, että Suomi korjaa lainsäädäntönsä vesipolitiikan puitedirektiivin
mukaiseksi, ja samalla on tärkeä säilyttää lainsäädännön ja direktiivin nykyinen tavoitteenasettelu ja
ambitiotaso. Kalatalouden keskusliitto ei voi hyväksyä raportissa esitettyjä ehdotuksia direktiivin
heikentämiseksi, mikä voisi johtaa myös vesiemme tilan heikentymiseen. Kalatalouden keskusliiton mukaan
raportin johdannossa on selkeästi esitetty asian tausta ja sääntelymuutoksen tarve. Nykytilan arviointi
sisältää myös raportin myöhempiä osia tukevaa tietoa. Kalatalouden keskusliitto toteaa, että paremman
kokonaiskuvan saamiseksi olisi ollut parempaa yhdistää Lupamuutos-hanke ja VesiPoke-hanke keskenään.
Olisimme toivoneet, että lausuntokierrosta varten ympäristöministeriö olisi koostanut hankkeiden
johtopäätökset yhteen ja liittänyt mukaan myös tietoja asian jatkokäsittelystä. Näin olisi mahdollista
saavuttaa läpinäkyvämpi päätöksenteko, kuin järjestämällä erilliset lausuntokierrokset raporteista.
Suomen kalankasvattajaliitto ry toteaa, että EU-tuomioistuimen linjattua ns. Weser-päätöksellä
vesienhoidon ympäristötavoitteet oikeudellisesti sitoviksi, on ympäristötavoitteiden ja niistä poikkeamisen
sääntely Suomessa otettu uudelleen arvioitavaksi. Mikäli tämä arviointi johtaa nykyisen sääntelyn
kiristymiseen ja uusiin toiminnanharjoittajille kohdistettuihin velvoitteisiin on sillä merkittäviä vaikutuksia
koko elinkeinoon ja jokaisen kalankasvattajan toimintaedellytyksiin.
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry toteaa, että EU-tuomioistuimen antama Weser-tuomio
(C-461/13) on käynnistänyt Suomessa yhteiskunnallisen keskustelun, jossa on yllättävän suoraviivaisesti
lähdetty pohtimaan perustavanlaatuisia muutoksia kansalliseen sääntelyyn. Weser-tuomio on merkittävässä
roolissa molemmissa lausuntokierroksella olevissa loppuraporteissa, jotka ovat varsin laajoja ja sisältävät
myös kansainvälistä vertailua. Lisäksi raporteissa on hahmoteltu säännösehdotuksia eri sääntelyteemoista.
Raporttien fokus on EU-oikeuden kansallisessa soveltamisessa ja lainsäädännön kehittämisessä eikä niissä
oteta kantaa erilaisiin ympäristö- ja energiapoliittisiin kysymyksiin. Sääntelyvaihtoehtojen
vaikutustenarviointi jää niin ikään vajaaksi, mikä raporteissa tunnustetaan. Maa- ja metsätaloustuottajain
keskusliitto MTK ry esittää huolensa siitä kehityskulusta, joka raporteista ilmenee. MTK pitää yhteiskunnan
vakaan kehityksen kannalta huolestuttavana, mikäli omaisuuden suojan ja ympäristöperusoikeuden välinen
tasapaino järkkyy. MTK pitää ensiarvoisen tärkeänä, että kahden edellä mainitun oikeusnormin tasapaino
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säilyy ja muistuttaa, että ympäristönsuojeluun liittyvän vastuun on jakauduttava yhteiskunnassa kaikille.
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry toteaa, että vesien hyvän tilan saavuttamisessa tulee
ympäristöllisten näkökulmien ohella arvioida taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset, ja etsiä niiden pohjalta
kustannustehokkaimmat ohjauskeinot. Molempien lausunnolla olevien raporttien fokus on
lainsäädännöllinen eikä siten riittävä arvioitaessa sitä, mihin johtopäätöksiin Suomessa tulee päätyä lähinnä
EU-tuomioistuimen antaman yhden tuomion perusteella. Näiden näkökulmien puuttuessa MTK ei ota
tarkempaa kantaa raporteissa esitettyihin sääntelyvaihtoehtoihin.
Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n (SLL) mielestä vesilaki ja ympäristönsuojelulaki tulee uudistaa siten, että
ne vastaavat vesipuitedirektiivin asettamia vaatimuksia näiden uusien selvitysten (VesiPoke ja LupaMuutos)
tulosten mukaisesti. Näin säädökset mahdollistaisivat vesi- ja ympäristölupien ja esimerkiksi
kalanhoitovelvoitteiden päivittämisen aiheuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti. Suomen
luonnonsuojeluliitto ry:n mukaan myös muita vesivoimaloita kuin nollavelvoitelaitoksia, joilta puuttuu joko
koko lupa tai olemassa olevasta luvasta kalanhoitovelvoitteet, tulee voida käsitellä vesipuitedirektiivin ja
vesienhoitosuunnitelmien takia. Vastaavasti myös muiden toimintojen kuin vesivoimaloiden vesi- ja
ympäristölupia pitää voida päivittää samoista syistä. Lisäksi on tarpeen lisätä vesilakiin ympäristö- eli
ekologinen virtaama sekä parantaa muutenkin uhanalaisten luontotyyppien ja lajien turvaa.
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry toteaa, että Suomen aikaisempi tulkita vesipuitedirektiivin vain
viitteellisestä luonteesta on johtanut siihen, että nyt ja tulevaisuudessa meillä on toiminnoilla ympäristölupia
ja -lupamääräyksiä, joita ei ehkä voitaisi vesipuitedirektiivin tiukemman tulkinnan perusteella hyväksyä.
Maailman Luonnonsäätiö (WWF) lausuu, että vesipuitedirektiivi edellyttää Suomelta kalatalousvelvoitteita
laajempaa vesilain tarkistamista. On hienoa, että vesilain muuttamiseen velvoittavasta EU-lainsäädännöstä
on tehty kattavaa taustatyötä. Arvokasta on valtiosääntöoikeudellinen raamitus, jolla hälvennetään
vesivoiman tarkoituksellisesti ylläpitämää ”mystiikkaa” vesitalouslupien voimassaoloon liittyvien
perustuslaki- ja omaisuudensuojakysymysten ympäriltä.
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry:n mukaan varsinainen ongelma on se, että Suomessa EU:n
vesipuitedirektiiviin (2000/60/EY) perustuvia vesienhoitosuunnitelmien tavoitteita ei ole pidetty sitovina.
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry toteaa, että vesipuitedirektiiviin perustuva vesienhoidon ja
merenhoidon järjestämisestä annettu laki (VMJL) 1299/2004 pohjautuu hallituksen esitykseen 120/2004 vp.
Esityksen 1 sivulla on todettu, että esityksessä tarkoitetut vesienhoitosuunnitelman tavoitteet eivät
aiheuttaisi suoria velvoitteita toiminnan harjoittajille tai kansalaisille. Tavoitteet tulisivat sitoviksi erityisesti
muun lainsäädännön, lupapäätösten ja mahdollisesti annettavien paikallisten ympäristönsuojelumääräysten
kautta.
Suomen Vesilaitosyhdistys ry toteaa, että vesienhoidon suunnittelulla on merkittävä vaikutus
vesihuoltolaitosten luvanvaraiseen toimintaan, kuten veden ottoon ja jätevesien puhdistamiseen. Pidämme
tärkeänä ja tarpeellisena sitä, että vesipuitedirektiivin ja Weser -tuomion merkitystä ja niiden suhdetta
suomalaiseen lainsäädäntöön on huolellisesti ja kattavasti raportissa avattu ja tämän perusteella kartoitettu
toimia lainsäädännön uudistamisen eri vaihtoehdoiksi.
Fortum Oyj ja Kemianteollisuus ry lausuvat, että ympäristötavoitteiden sitovuus ja huomioonotto
lupaharkinnassa on määritetty vesienhoitolaissa, vesilaissa ja ympäristönsuojelulaissa. Kuten raportissakin
todetaan näiden osalta ei ole välttämätöntä muuttaa lakeja. Fortum Oyj lausuu, että nollavelvoitetta lukuun
ottamatta nykyinen lainsäädäntömme täyttää EU-oikeuden vaatimukset. Ympäristötavoitteiden sitovuus on
vahvistettu kansallisessa oikeuskäytännössä ja ympäristö- ja vesitalouslupien muuttaminen
ympäristönäkökohtien perusteella on mahdollista. Sekä VesiPoke- että Lupamuutos-raporteissa korostettua
tarvetta vesilain ja vesilain mukaisten lupien muutoksiin ei mielestämme ole eikä sitä ole perusteltu
asianmukaisesti. Fortum Oyj lausuu, että Weser-tapaus korostaa poikkeamisen merkitystä tilanteessa, jossa
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vesimuodostuman tila heikkenisi uuden hankkeen johdosta. Vesilaki ja vesienhoitolaki eivät tällä hetkellä
sisällä selkeitä menettelysäännöksiä siitä, miten mahdollisesti tarvittava poikkeaminen toteutetaan. Tästä
syystä menettelyn selkeyttäminen tältä osin on perusteltua.
Koskienergia Oy lausuu, että vesipuitedirektiivi on implementoitu Suomessa riittävän tehokkaasti ja laajasti
vesilain ja vesienhoitolain säännöksin. Koskienergia Oy lausuu, että hankkeiden loppuraporteissa ja
oikeudellisessa keskustelussa ei ole voitu osoittaa, että EU -lainsäädännön (mm. Weser-ratkaisu)
tulkintavaikutus ja oikeuskäytäntö olisi muuttanut Suomen vesilakia tai vesienhoitolakia koskevaa oikeustilaa
siten, että lakeja tulisi muuttaa vesienhoitosuunnitelmien ja ympäristötavoitteiden sitovuuden tai muun
huomioon ottamisen osalta raporteissa mainitulla tavalla. Yhtiö katsoo, että EU-oikeuden tehokas
toimeenpano tai sääntelyn selvyys ja ennakoitavuus eivät edellytä loppuraporteissa esitettyjen vesilakia ja
vesienhoitolakia koskevien muutosten tekemistä (lukuun ottamatta ympäristötavoitteista poikkeamista
koskevaa sääntelyä). Weser-ratkaisu ja EU:n komission palaute ja suositukset Suomelle on mahdollista
huomioida muilla vesienhoitoon ja vaelluskalakantoihin liittyvillä toimenpiteillä. Koskienergia Oy lausuu, että
kokemustensa perusteella se suhtautuu myönteisesti vapaaehtoisiin vesienhoitohankkeisiin, mutta
kielteisesti pakottavan lainsäädännön muutoksiin, jotka vaikeuttavat vesivoimatoiminnan harjoittamista,
aiheuttavat yhtiöille kohtuuttomia kustannuksia tai jopa vesivoimatoiminnan lopettamisen. Koskienergia
Oy:n käsityksen mukaan VesiPoke -työryhmän alkuperäinen tavoitteenasettelu koski nimenomaisesti
ympäristötavoitteiden poikkeamisen sääntelyä, kuten hankkeen otsikkokin kertoo. Työryhmä on kuitenkin
selvitystyönsä aikana ilman uutta valtioneuvoston tekemää tavoitteen asettelua keskittynyt ensisijaisesti
ympäristötavoitteiden oikeudellisten vaikutusten selvittämiseen ja niiden sitovuuteen sekä edellä
mainittujen seikkojen vaikutuksiin lupia myönnettäessä. Hankeraportissa keskitytään myös vahvasti muihin
kuin poikkeamisen sääntelyyn liittyviin lainsäädännöllisiin muutoksiin. Tavoitteiden painopisteen
muuttuminen kesken hanketta on sekä ympäristöhallinnollisesta näkökulmasta että lausunnon antajan
asemassa olevien luvan haltijoiden näkökulmasta ongelmallista.
Fortum Oyj lausuu, että voimakkaasti muutetuksi nimeämisen ja muiden ympäristötavoitteisiin liittyvien
joustojen käyttö on molemmissa raporteissa jäänyt vähälle huomiolle.
Joustojen käyttö ja
vesienhoitosuunnitelmissa usein hyvin vähäiseen seurantatietoon ja analyyseihin perustuvien vesien
luokittelujen haastaminen ja tarkistaminen tulee kuitenkin olemaan kaikille jäsenmaille erittäin tärkeää
uusien hankkeiden luvittamiselle ja vanhojen hankkeiden toiminnan jatkon mahdollistamiselle. Voimakkaasti
muutetuksi nimeäminen mahdollistaa vesitaloushankkeiden vaikutuksen huomioon ottamisen
ympäristötavoitetta määritettäessä.
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ja Kuurnan Voima Oy lausuvat, että toiminnanharjoittajana ne suhtautuvat
lähtökohtaisesti avoimesti lainsäädäntömuutoksiin, jotka kohdistuisivat uusiin vesivoima- tai muihin
vesitaloushankkeisiin. Suunnitellessaan hanketta toiminnanharjoittajalla tulee olla tiedossa lupien
myöntämiseen liittyvät lainsäädännölliset reunaehdot. Mikäli lupakysymykset nähdään liian haasteellisena
toiminnanharjoittaja ei ota riskiä eikä lähde viemään hanketta eteenpäin. Yhtiöiden näkemys on, että
VesiPoke-hankkeen osalta he voivat pääosin yhtyä niihin linjauksiin, mitä Energiateollisuus ry on asiassa jo
aikaisemmin ottanut.
Kaivosteollisuus ry toteaa, ettei komissio vesipuitedirektiiviin liittyvässä ns. maaraportissa ole esittänyt, että
Suomen lainsäädäntöä tulisi muuttaa Vesipuitedirektiivin takia. Kaivosteollisuus ry lausuu, että mitään EUoikeudesta johtuvaa tarvetta lainsäädännön muuttamiselle ei siis ole. Raporteissa tätä kysymystä on
kuitenkin käsitelty puutteellisesti ja osittain virheellisiä johtopäätöksiä esittäen, kuten jäljempänä esitetystä
ilmenee. Kaivosteollisuus ry:n mukaan VesiPoke-raportin yksi merkittävimmistä puutteista on se, että
raportissa keskitytään vesipuitedirektiivin mahdollistamista joustoista lähes pelkästään artiklan 4(7)
mukaiseen tilatavoitteesta poikkeamiseen, kun taas muita merkittäviä joustomahdollisuuksia käsitellään
erittäin suppeasti ja puutteellisesti
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Energiateollisuus ry pitää merkittävänä puutteena sitä, että muun muassa vesipuitedirektiivin
mahdollistamia joustoja ja tarvetta haastaa käytössä olevaa luokittelua on käsitelty raporteissa hyvin vähän.
Fortum Oyj toteaa, että lausunnoilla olevissa raporteissa vesipuitedirektiivin kokonaistarkastelu on varsin
puutteellinen, minkä johdosta direktiivin kansallisen toimeenpanon tavoitetaso ja velvoitteet näyttäytyvät
todellista tiukempina. Vesiensuojelun ja yhteiskunnan muiden tarpeiden yhteensovittaminen on
molemmissa raporteissa jäänyt vähälle huomiolle; toimeenpanoa tarkastellaan ainoastaan vesivoiman
näkökulmasta jättäen huomiotta direktiivin merkittävä vaikutus mm. teollisuuden eri toimintoihin sekä
yhteiskunnan muihin sektoreihin. Kokonaistarkastelu VPD:n ja muun sääntelyn, kuten ilmastotavoitteiden
vaikutuksista on myös jäänyt pintapuoliseksi.
Kemianteollisuus ry lausuu, että nyt lausunnoilla olevissa raporteissa vesipuitedirektiivin kokonaistarkastelu
on jäänyt varsin puutteelliseksi. Vesiensuojelun ja yhteiskunnan muiden tarpeiden yhteensovittaminen on
molemmissa raporteissa jäänyt vähälle huomiolle. Direktiivin merkitys teollisuuden eri toiminnoille ja
yhteiskunnan muille sektoreille jäävät tarkastelussa kokonaan huomiotta.
Pohjolan Voima Oyj lausuu, että lausunnolla olevissa VesiPoke- ja lupamuutoshankkeiden loppuraporteissa
on tarkasteltu vesilain muutostarpeita EU:n vaatimusten näkökulmasta. Tarkastelu on kuitenkin jäänyt
puutteelliseksi eikä esimerkiksi vesiensuojelun ja yhteiskunnan eri tarpeiden yhteensovittamista ole
juurikaan tarkasteltu. Tarkastelussa ei ole otettu myöskään huomioon vesipuitedirektiivin ja muiden yhteisön
tavoitteiden, kuten ilmastotavoitteiden vaikutuksia. Raporteissa annetaankin yhteisön tavoitteista ja
velvoitteista todellista tiukempi kuva.

3.2 Vesipuitedirektiiviin ja sen kansalliseen täytäntöönpanoon liittyvät näkökohdat
3.2.1 Yleisiä näkökohtia
Maa-ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry toteaa, että VesiPoke raportin johdannossa korostetaan,
että vesipuitedirektiivi on ympäristödirektiivi, jonka tavoitteista poikkeamisen ei tule muodostua säännöksi.
Toisaalta vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen yksittäistapauksessa on myös olennainen osa
direktiivin mukaista ympäristötavoitteiden asettamista ja ympäristönkäytön suunnittelua.
Poikkeamismahdollisuuksien
huolellinen
soveltaminen
ei
ole
ristiriidassa
vesienhoidon
ympäristötavoitteiden kanssa. MTK huomauttaa, että poikkeusten sallittavuus on tärkeä osa EU:n
vesipolitiikan puitedirektiiviä ja tulee korostumaan, mikäli ympäristötavoitteiden merkitys kasvaa
lupaharkinnassa. Poikkeamisen mahdollisuus tulee varmistaa kansallisessa sääntelyssä myös jatkossa.
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry toteaa, että vesipuitedirektiivissä on kaksi elementtiä. Yhtäältä
jäsenvaltiot ovat sitoutuneet siihen, ettei vesien tilaa huononneta. Toisaalta jäsenvaltiot ovat myös
sitoutuneet siihen, että keinotekoisten ja voimakkaasti muutettuja vesimuodostumien tilaa parannetaan
tavoitteena saavuttaa hyvä ekologinen potentiaali ja pintaveden hyvä kemiallinen tila vississä ajassa. Vaikka
kummastakin tavoitteesta jäsenvaltio voi direktiivin mukaan siinä säädetyin edellytyksin poiketa, lähtökohta
on varsin selvästi jäsenvaltiota sitova. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry toteaa, että direktiivi on
säädetty SEUT 192 artiklan mukaisessa menettelyssä. SEUT 291 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltion on
toteutettava kansallisen lainsäädäntönsä mukaiset toimenpiteet direktiivin toimeenpanemiseksi. Kuten
selvityksessä on huomautettu, perustuslain 80 §:n mukaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista
on säädettävä lailla. VMJL:n systeemissä ympäristöpiirit eli ELY-keskukset kuultuaan asiasta kiinnostuneita
laativat vesienhoitosuunnitelmat ja valtioneuvosto vahvistaa ne. Hallintolainkäyttölain mukaisessa
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järjestyksessä valtioneuvoston vahvistamispäätöksestä voidaan hakea muutosta korkeimmassa hallintooikeudessa, jonka ratkaisulla viimeistään vesienhoitosuunnitelmat saavat lainvoiman. Suomen
Ympäristöoikeustieteen Seura ry lausuu, että vesienhoitosuunnitelma sisältää käytännössä kaksi elementtiä
eli vesien huonontamiskiellon ja vesien tilan parantamisen. Selvityksessä on keskitytty
vesienhoitosuunnitelmien merkitykseen siinä tilanteessa, kun toiminnanharjoittaja joko pyytää vesilain tai
ympäristönsuojelulain mukaista lupaa tai tekee lain mukaisen ilmoituksen toiminnastaan viranomaiselle.
Selvityksessä ei ole, eikä liene ollut tarkoituskaan, tarkastella tilannetta, jossa joku ilman lupaa tai ilman
ilmoitusta ryhtyy toimenpiteeseen, jolla rikotaan vesienhoitosuunnitelman vesien huonontamiskieltoa.
Direktiivissä jäsenvaltioita sitovaa vesien huonontamiskieltoa ei ole rajattu niihin tapauksiin, joissa
lupajärjestelmässä harkitaan, voidaanko lupa myöntää. Selvityksessä ei ole, vaikka on havaittu perustuslain
80 §:n lailla säätämisvelvollisuus, tarkasteltu sitä, vastaako VMJL:n vesienhoitosuunnitelmien
hyväksymistapa perustuslain lailla säätämisvelvollisuutta. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry lausuu,
että jatkoselvityksissä tulisi vielä tarkastella kokonaisuudessaan sitä, miten vesipuitedirektiivi olisi
synkronoitavissa myös tapauksiin, joissa joku ilman lupaa tai lain mukaista ilmoitusta toimenpiteellään rikkoo
direktiivin tarkoittamaa huonontamiskieltoa. Voidaan todeta, että tämä tarkastelu johtaa välttämättä
kysymyksiin, onko VMJL:n vesienhoitosuunnitelmien hyväksymisjärjestelmä perustuslain mukaan riittävä ja
onko rikoslain 48 lukuun tehtävä muutoksia. Samoin jatkoselvityksissä tulisi pohtia direktiivin 10 artiklan
mukaisen piste- ja hajakuormitusta koskevan yhdistetyn lähestymistavan täytäntöönpanoa, eli sitä, mikä on
direktiivin velvoitteiden merkitys hajakuormitusta aiheuttaville toiminnoille, kuten maataloudelle. Lisäksi
jatkoselvityksessä tulisi tarkastella kysymystä siitä, olisiko VMJL 21 §:ää täsmennettävä sellaisten
laadukkaiden vesienhoitosuunnitelmien aikaansaamiseksi, jotka ottavat huomioon tulevaisuuden tarpeet.
Fortum Oyj toteaa, että vesipolitiikan puitedirektiivissä on vesilain tavoin korostettu vesitaloushankkeiden
pysyvää luonnetta ja annettu jäsenvaltioille mahdollisuus ottaa esimerkiksi vesivoiman muuttama vesistön
tila huomioon ympäristötavoitteita määriteltäessä. Direktiivin mukaan nämä tavoitteet tulee asettaa siten,
ettei tarvittavista toimenpiteistä aiheudu merkittävää haittaa tärkeälle käytölle, kuten vesivoiman
tuotannolle. EU-oikeuden ns. Weser-tapauksen päätöksessä direktiivin ympäristötavoitteisiin kuuluvan
vesien heikentämiskiellon katsottiin velvoittavan jäsenmaita. Päätöksen mukaan jäsenvaltio ei saa myöntää
lupaa uudelle vesien tilaa heikentävälle hankkeelle, elleivät vesipuitedirektiivin poikkeussäännön
edellytykset täyty. Weser-tapauksen osalta on kuitenkin tärkeää erottaa toisistaan vesipuitedirektiivin
tarkoittama uusi hanke ja vanhan hankkeen parantaminen tai muuttaminen. Vaikka vanhan hankkeen
muutos vaatisikin uuden luvan ympäristönsuojelulain mukaisesti, vesipuitedirektiivin mukaan kyse ei ole
uudesta hankkeesta. Fortum Oyj lausuu, että Suomen eduskunta edellytti vesipolitiikan puitedirektiivin
(VPD) hyväksyessään, että direktiivillä ei muuteta Suomen tapauskohtaista lupaharkintaa. VPD
toimeenpantiin vesienhoitolailla (1299/2004) ja pienillä muutoksilla vesilakiin ja ympäristönsuojelulakiin.
Molemmat nyt lausunnoilla olevat TEAS-tutkimushankkeet käsittelevät VPD:n tavoitteiden sitovuuden
lisäämistä Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. Tarvetta muutoksiin perustellaan lähinnä EU
tuomioistuimen päätöksellä (Weser) vesien tilan heikentämisestä uuden hankkeen vuoksi. Tämä päätös on
jo heijastunut Suomen lainsäädännön soveltamiseen. Tulokulma molemmissa raporteissa on suhteellisen
kapea, erityisesti, kun ottaa huomioon lainsäätäjän alkuperäisen tarkoituksen ja eduskunnan tahdon sekä
VPD:n luoman suunnittelujärjestelmän monitahoisuuden. Kuten tutkijatkin toteavat, VPD jättää jäsenmaille
suuren liikkumavaran direktiivin toimeenpanossa. Lisäksi direktiivi itsessään sisältää hyvän työkalun fyysisten
muutosten aiheuttaman vesien tilan muutoksen ”hyväksymiseen”. Uusien vesien tilaa kuormittavien
hankkeiden osalta VPD:n ympäristötavoitteiden ns. heikentämiskielto on sen sijaan jo tuonut
ongelmatilanteita luvitukseen. VPD:n suunnittelujärjestelmässä tila-tavoite on asetettu ns.
vesimuodostumalle, joka direktiivin artikla 2:n mukaan on pintaveden erillinen ja merkittävä osa.
Heikentämiskiellon osalta vesimuodostumien pitäminen riittävän suurina onkin ensiarvoisen tärkeää, jotta
mahdollistetaan yhteiskunnalle tärkeiden kuormitusta aiheuttavien toimintojen, kuten kaupunkien ja
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muiden taajamien kasvu ja uusien teollisuuslaitosten luvitus. Fortum Oyj lausuu, että tutkimushankkeissa
tämä direktiivin muodostaman suunnittelujärjestelmäkokonaisuus ja yhteiskunnan tarve mahdollistaa myös
uudet hankkeet on jäänyt vähälle huomiolle. Yksittäisten vesipuitedirektiivin artiklojen tarkastelu osittain
irrallaan kokonaisuudesta saattaa johtaa vääriin johtopäätöksiin. On jo tässä huomattava, että ns. Weser
päätös otti kantaa tarpeeseen käyttää VPD:n artikla 4.7, mikäli vesimuodostuman tila on vaarassa heiketä
uuden hankkeen takia. Päätöksessä ei siis ollut kyse tilatavoitteeseen pääsemiseksi tarvittavien
toimenpiteiden sitovuudesta olemassa olevien hankkeiden osalta. Näissä tulee sovellettavaksi artikla 4.5 (tai
artikla 4.3) ja tähän liittyen ei ole annettu EU-tuomioistuimen päätöksiä. Yhtiö lausuu, että vesienhoidon
toisen kierroksen suunnitelmien mukaan noin puolet Euroopan vesistä on hyvää huonommassa tilassa tai
potentiaalissa vielä 2021. Toistaiseksi jäsenmaat eivät ole juurikaan käyttäneet VPD:n artikla 4.5. mukaista
mahdollisuutta määrittää vesimuodostumille vähemmän vaativia ympäristötavoitteita, vaan ovat hakeneet
artikla 4.4. mukaista määräaikojen pidentämistä. Jo seuraavassa vesienhoitosuunnitelmassa tullaan
käyttämään myös artiklaa 4.5. Norja on raportoinut ensimmäisen vesienhoitosuunnitelmansa ja käyttänyt
artiklaa 4.5. suurelle joukolle vesimuodostumia. Fortum Oyj lausuu, että VPD:n järjestelmässä on siis kolme
mahdollisuutta päätyä hyvää ekologista tilaa lievempään ympäristötavoitteeseen: voimakkaasti muutettu
vesimuodostuma, artikla 4.3; vähemmän vaativat ympäristötavoitteet, artikla 4.5; heikentämisen salliminen
uuden hankkeen vuoksi, artikla 4.7. Näistä artikla 4.3 soveltaminen samoin kuin artikla 4.7. soveltaminen
johtavat tilanteeseen, jossa vesimuodostumalle määritetään oma hyvästä tilasta poikkeava, mutta tavallaan
sitä vastaava ympäristötavoite, ns. hyvä potentiaali. Yhtiö lausuu, että artikla 4.5. soveltaminen taas
hyväksyy, ettei näissä vesimuodostumissa hyvää tilaa tai potentiaalia voida saavuttaa. Riippumatta siitä mitä
lieventämisartiklaa käytetään, tilanne on direktiivin mukaan hyväksyttävä, kunhan soveltaminen on tehty
direktiivissä esitetyllä tavalla. Käytännössä toimeenpano jättää siis jäsenmaille mahdollisuuden ottaa niin
yhdyskuntien kuin teollisuudenkin tarpeet huomioon omien vesien tilatavoitteiden ja
parantamistoimenpiteiden määrittelyssä. Yhtiön näkemys on, kuten raporteissakin todetaan artikla 4.7.
antaa erittäin rajallisen mahdollisuuden luvittaa uusia hankkeita, jotka heikentävät vesien tilaa muutoin kuin
fyysisten muutosten kautta. Olemassa olevien hankkeiden toiminnan jatkuminen sen sijaan on mahdollista
varmistaa soveltamalla artiklaa 4.5, vaikka ympäristötavoitteeseen ei päästäisikään. Koska kansallisessa
lainsäädännössä jatkoluvat saatetaan mieltää uusiksi hankkeiksi, on erityisen tärkeää erottaa VPD:n
toimeenpanon ja kansallisen toimeenpanon uusi hanke toisistaan. Tämä tarkastelu puuttuu raporteista,
vaikka sen merkitys lainvalmistelutyössä on erittäin suuri. Mikäli olemassa olevien hankkeiden jatkoluvat
käsitellään uusina hankkeina, niin kaikki hankkeet, jotka vaikuttavat hyvää huonommassa tilassa oleviin
vesiin, ovat vaarassa jäädä ilman lupaa. Hyvä esimerkki on Kuusamon jäteveden puhdistamon luvitushanke,
jossa AVI pohtii voiko uusi vanhaa parempi puhdistamo saada lupaa, koska se vaikuttaa purkuvesistöön, jonka
tila on välttävä.
Koskienergia Oy katsoo, että vesivoimalle ei tulisi säätää sen tuotantoa ja kustannuskykyä haittaavaa tai
rajoittavaa lainsäädäntöä EU:n tulkinnanvaraisen ja lukumäärältään vähäisen (Weser-ratkaisu, C-461/13)
vesipolitiikan puitedirektiiviin (2000/60/EY; vesipuitedirektiivi) liittyvän oikeuskäytännön nojalla. Ympäristöja kalatalousasiat on huomioitu riittävän tehokkaasti Suomen voimassa olevassa lainsäädännössä. Suomessa
EU:n vesipuitedirektiivi on toteutettu vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetulla lailla
(vesienhoitolaki 1299/2004) ja vesilain (587/2011) lakiviittauksilla vesienhoitolakiin, joita koskevaa
oikeuskäytäntöä on linjattu useilla korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuilla. Koskienergia Oy lausuu, että
se on samaa mieltä VesiPoke- ja LupaMuutos- hankkeiden loppuraporttien kanssa siitä, että EU:n
tuomioistuimen Weser-ratkaisu on vaikuttanut joltain osin vesipuitedirektiivin tulkintaan. Koskienergia Oy
katsoo kuitenkin, että edellä mainituissa loppuraporteissa ja oikeudellisessa keskustelussa ei ole voitu
osoittaa, että EU:n oikeuskäytäntö ja erityisesti yhden tuomioistuinpäätöksen (Weser-tapaus)
tulkintavaikutus olisi muuttanut Suomen vesilakia tai vesienhoitolakia koskevaa oikeustilaa siten, että lakeja
tulisi muuttaa vesienhoitosuunnitelmien ja ympäristötavoitteiden sitovuuden tai muiden syiden vuoksi
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hankeraporteissa mainitulla tavalla. Weser -tuomio koski asiallisesti Pohjois-Saksassa sijaitsevan Weser-joen
eri osien syventämishanketta eikä ratkaisun yhteyttä koko EU:n alueen tai Suomen vesivoimantuotantoon
tai esim. voimalaitokseen kuuluvan kalatalousvelvoitteen määräämiseen ole asianmukaisesti selvitetty.
Yhtiön mukaan hankkeiden loppuraporteissa ei ole myöskään esitetty perustellusti ja yksityiskohtaisemmin
sitä, miten hankkeiden työryhmät ovat päätynyt EU-tuomioistuimen Weser -ratkaisun johdosta Suomessa
esitettyihin vesi- ja vesienhoitolain säännösten muutoksiin. [Lupamuutos-loppuraportissa mainituilla EU
tuomioistuimen Folk- (C-529/15) ja Protect -tapauksilla (C-664/15) ei liene merkittävää painoarvoa
loppuraportin johtopäätösten kannalta]. Koskienergia Oy:n näkemyksen mukaan lainsäädäntöä ei tule
muuttaa lähinnä yksittäisen EU-tuomioistuimen tulkinnanvaraisen ratkaisun perusteella. Koskienergia Oy:n
näkemys koskee sekä uusien lupien myöntämistä kuin myös lain- ja oikeusvoimaisten lupien muuttamista
koskevaa uutta lainsäädäntöä. Voimassa olevan vesilain 3:21 yleissäännös antaa jo nykyään mahdollisuuden
riittävässä määrin lupamääräysten tarkistamiseen ja uusien määräysten antamiseen sekä vesilain 3:22
erityissäännös kalatalousvelvoitetta tai -maksua koskevien määräysten tarkistamiseen. Yhtiö lausuu, että
EU:n tuomioistuin katsoi Schwarze Sulmin-tapauksessa (C-346/14), että verraten pieni vesivoimahanke
saattoi täyttää poikkeamisen edellytykset erityisesti EU:n uusiutuvan energian tavoitteet huomioiden.
Schwarze Sulm-tapauksen valossa jäsenvaltiolla on runsaasti ympäristötavoitteista poikkeamisen
soveltamiseen liittyvää harkintavaltaa. Koskienergia Oy:n näkemyksen mukaan taloudellista toimintaa
edistävää Schwarze Sulm-ratkaisua koskeva oikeuskäytäntö on jäänyt loppuraporteissa ja niitä koskevissa
säännösehdotuksissa pienelle huomiolle, kun taas loppuraporttien mukaisesti vesivoimatoimintaa
rajoittavalle Weser-ratkaisulle on annettu huomattavaa painoarvoa.
Kemijoki Oy toteaa, että vesipuitedirektiiviä implementoitaessa ei Suomessa katsottu direktiivin mukaisilla
vesienhoitosuunnitelmilla olevan suoria vaikutuksia luvanmyöntämisen edellytyksiin. Kemijoki Oy lausuu,
että asiaa on kommentoitu myös oikeuskirjallisuudessa. Seppälä on vuonna 2004 katsonut, että
vesienhoitosuunnitelman ei voida katsoa vaikuttavan suoraan intressivertailuun ja että
vesienhoitosuunnitelmien vaikutuksen kytkeminen ehdottomaan luvanmyöntämisesteeseen olisi sisältänyt
”mittakaavavirheen”. Hollo puolestaan on todennut vuonna 2002, että pintavesimuodostumatyyppien
luokittelussa ei ole kysymys lupapäätöksentekoon suoraan vaikuttavasta laadun heikentämiskiellosta.
Kemijoki Oy lausuu, että raporteissa [VesiPoke ja LupaMuutos] on pohjimmiltaan kyse siitä, tulisiko ja millä
tavalla ylläesitettyä lainsäätäjän tarkoituksen mukaista lähtökohtaa muuttaa. Kyse on huomattavasti
laajemmasta ja monitahoisemmasta asiasta, kuin yksittäisten vesilain ja vesienhoitolain säännösten
mahdollisesta muuttamisesta. Tätä näkökulmaa ei raporteissa ole huomioitu, vaan niissä on
vesipuitedirektiivin kokonaisuus ja joustomahdollisuudet liian vähälle huomiolle jättäen päädytty esittämään
vesivoiman tuotannon toimintaedellytysten kannalta erittäin haitallisia lainmuutoksia, jotka ovat vastoin
eduskunnan edellä kuvattua selkeää linjaa. Tällaista Suomen vesipuitedirektiivin implementointia koskevaa
merkittävää muutosta ei voida perustella raporteissa esitettynä teknisenä, ”EU-oikeuden vaatimana”
muutoksena, sillä kuten jäljempänä tässä lausunnossa on esitetty, mahdollistaa vesipuitedirektiivi ns.
minimidirektiivinä eduskunnan aikaisemman määrittelemän position säilyttämisen, vaikka vesienhoidon
ympäristötavoitteille on Euroopan unionin tuomioistuimen (”EUT”) oikeuskäytännössä annettu huomattavan
sitova merkitys. Tämä edellyttää sitä, että Suomi ottaa velvoittavina käyttöön Vesipuitedirektiivin
mahdollistamat joustot. Näin on toimittu myös Ruotsissa, jossa vuoden alussa voimaan astuneen laajan
lainsäädäntöuudistuksen keskeiseksi tavoitteeksi nostettiin Vesipuitedirektiivin joustojen täysimääräinen
hyödyntäminen. Kemijoki Oy lausuu, että on sinänsä kiistatonta, että Weser-tapauksen tuomiolauselma on
muotoilultaan tiukka. Asiakokonaisuuden kannalta on kuitenkin ratkaisevan tärkeää huomioida
vesipuitedirektiivin järjestelmä kokonaisuutena, erityisesti direktiivin jäsenvaltioille jättämä huomattava
liikkumavara sen toimeenpanossa. Weser-tapauksen tuomiolauselmassakin todetulla tavalla on selvää, että
Vesipuitedirektiivin mukaisen ympäristötavoitteista poikkeamisen edellytysten arvioinnin ja lupaharkinnan
yhteensovittamisen merkitys korostuu uusien hankkeiden luvituksessa. Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että
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tapauksen perusteella tulisi huomattavasti hankaloittaa uusien hankkeiden luvittamista jäsenvaltioissa.
Tapaus myös koski uutta, vesimuodostuman tilan heikkenemisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa. Kyse ei ollut
olemassa olevasta, lainvoimaisen lupapäätöksen nojalla toimivasta hankkeesta, kuten Suomen
vesivoimalaitoksista.
Bioenergia ry lausuu, että vesipuitedirektiivi (VPD) hyväksyttiin Suomessa ja muissa jäsenmaissa pitkälti
nimensä mukaisena eli ”puitteina” politiikalle vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Tämän mukaan direktiivi ei
muuttaisi tapauskohtaista ympäristölupaharkintaa. Näin VPD saatettiinkin voimaan vain pienillä muutoksilla
vesi- ja ympäristönsuojelulakiin. Vesienhoitolain (1299/2004) esityksessä todetaan, että ”Vesienhoidon
ympäristötavoitteet eivät sellaisenaan ole luvan myöntämisen edellytys tai este, eivätkä suunnitelmassa
esitetyt toimenpiteet tule suunnitelman perusteella toiminnanharjoittajaa sitoviksi.”
Fortum Oyj ja Kemianteollisuus ry lausuvat, että EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi (VPD) on luonut
jäsenmaille yhteisen vesienhoidon suunnittelujärjestelmän, joka sisältää myös yhteiset vesien tilatavoitteet.
Järjestelmä on hyvin monitahoinen; tilatavoitteiden, niiden lieventämisen ja niistä poikkeamisen
ymmärtäminen vaatii syvällistä paneutumista direktiiviin ja sen käytännön toteutukseen.
Kaivosteollisuus ry toteaa myös, että ns. Weser-tapauksen (asia C-461/134, Bund für Umwelt und
Naturschutz Deutschland e. V. vastaan Saksan valtio, ”Weser-tapaus”) tulkinnasta on esitetty eriäviä kantoja.
Lisäksi tapaus koski vain yhtä yksittäistapausta, eli Weser-joen ruoppausta koskevaa hanketta, ja esimerkiksi
ns. Schwarze Sulm –tapaus (asia C-346/14, Euroopan komissio vastaan Itävallan tasavalta) osoittaa, että
vesipuitedirektiivin tulkinta edelleen on dynaamisessa tilassa. Suomen lainsäädäntöön ei siksi tässä
tilanteessa tule tehdä sitovia muutoksia. Kaivosteollisuus ry:n mukaan Suomen tulisi siksi harkita aiempaa
täsmällisempää sääntelyä vesipuitedirektiivin mahdollistamista joustoista, jotta teollisuuden
toimintaedellytyksiä ei tarpeettomasti heikennetä.
Pohjolan Voima Oyj lausuu, että vesipuitedirektiivin mukaan tavoitteet tulee asettaa siten, ettei tarvittavista
toimenpiteistä aiheudu merkittävää haittaa tärkeälle käytölle, kuten vesivoiman tuotannolle.
Vesitaloushankkeiden pysyvä luonne onkin ymmärretty nykyisen vesilain lisäksi vesipuitedirektiivissä.

3.3 Muuttunut tulkinta ja siihen liittyviä näkökohtia
Oikeusministeriö lausuu, että vesipolitiikan puitedirektiiviä implementoitaessa vesienhoitosuunnitelmien ja
ympäristötavoitteiden merkitys lupaharkinnassa ymmärrettiin toisenlaiseksi kuin se Euroopan unionin
tuomioistuimen
oikeuskäytännön
kehittymisen
myötä
on
sittemmin
muodostunut.
Vesienhoitosuunnitelman ja ympäristötavoitteiden katsottiin olevan luonteeltaan lupaharkinnassa
huomioon otettavaa selvitystä, jonka painoarvo lupaharkinnassa ratkaistaan tapauskohtaisesti. Tämän
vuoksi ympäristötavoitteista poikkeamisesta suhteessa lupaharkintaan ja poikkeamisessa noudatettavasta
menettelystä ei pidetty aiheellisena säätää seikkaperäisesti. Sittemmin ympäristötavoitteiden painoarvon
lisääntyminen on korostanut tavoitteisiin liittyviä joustomahdollisuuksia, mikä puolestaan herättää
kysymyksen seikkaperäisemmän sääntelyn tarpeesta.
Aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueet (myöh. ”aluehallintovirastot”) toteaa, että Euroopan
Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön seurauksena vesienhoidon ympäristötavoitteilla on
lupaharkinnassa erilainen merkitys kuin voimassa olevien lakien ja niiden esitöiden perusteella on
pääteltävissä. Lainsäädännön tarkistaminen ja täsmentäminen on sen vuoksi perusteltua.
Aluehallintovirastot lausuvat, että Viimeaikaisen oikeuskäytännön valossa luvanmyöntämisen edellytysten
voidaan arvioida tiukentuvan, kun ekologisen tilan luokittelussa yhdenkään osatekijän heikkeneminen ei ole
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mahdollista. Esimerkiksi ympäristölupaharkinnassa luvan myöntämisen kynnys voi nousta, kun vesistön
merkittävän pilaantumisen vaaraa arvioidaan ekologisen tilan luokittelun yhden osatekijän heikkenemisen
perusteella ja ilman että siinä arviossa olisi mahdollista ottaa huomioon kalatalousvelvoitteita ja -maksua tai
virkistyskäyttö-, vesialue- ja ammattikalastuskorvauksia. Edellä sanottu voi vaikuttaa laitosten sijoittumiseen,
käytettäväksi valittavaan puhdistusteknologiaan, BAT:iin, jätevesien purkupaikan valintaan ja
purkuputkiratkaisuihin.
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry (SYS) lausuu, että perustuslakivaliokunta totesi omassa
lausunnossaan (PeVL 45/2004 vp), että vesienhoitosuunnitelmat voivat vaikuttaa lupaviranomaisen lakiin
perustuvaan harkintaan vain liitännäisaineistona. Valiokunta sanoi, etteivät vesienhoitosuunnitelmat aseta
välittömiä velvoitteita kansalaisille tai toiminnan harjoittajille. Edellä sanotusta lähtökohdasta johtuen
vesilain 11 luvun 21 §:n 3 momentissa on säädetty vain, että lupapäätöksestä on lisäksi käytävä ilmi, miten
vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukainen vesienhoitosuunnitelma ja
merenhoitosuunnitelma sekä tulvariskien hallinnasta annetun lain mukainen tulvariskien
hallintasuunnitelma on otettu huomioon. SYS lausuu, että selvityksessä on aivan oikein huomautettu, että
Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö (erityisesti Weser-tuomio C-461/13) on johtanut siihen,
että vesienhoidon suunnitelmien tavoitteiden tulisi olla sitovia ja että niistä voidaan poiketa vain direktiivissä
erikseen mainituissa tapauksissa. Nämä direktiivissä mainitut poikkeustapaukset on säädetty Suomessa
voimassaoleviksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 23, 24 ja 25 §:ssä. Kun tarkoitus
on ollut selvittää, miten poikkeustapaukset tulisi panna toimeen, selvityksessä on aiheellisesti huomautettu,
että kuitenkin ensin tulisi laissa selventää vesienhoidon suunnitelmien tavoitteiden oikeudellinen sitovuus
Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti. Kysymyksessä on siis loppujen lopuksi
direktiivin toimeenpaneminen Suomessa, kun nyt on havaittu, että direktiivi on pantu aikaisemmin Suomessa
puutteellisesti toimeen.

3.3.1 Vesipuitedirektiivin erilaisten joustojen hyödyntäminen
Fortum Oyj lausuu, että raportissa käsitellään myös vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteiden joustoja,
voimakkaasti muutetuksi nimeämistä ja poikkeamista ympäristötavoitteista. Näiden joustojen käsittely on
kuitenkin jäänyt osittain pintapuoliseksi, vaikka niiden merkitys VPD:n toimeenpanossa korostuu erityisesti
tulevalla viimeisellä vesienhoitokaudella. Tilannehan on sellainen, että kaikki jäsenmaat joutuvat ottamaan
käyttöön myös artikla 4.5 mukaiset lievemmät ympäristötavoitteet suurelle osalle vesimuodostumiaan.
Fortum Oyj lausuu, että vesipuitedirektiivi mahdollistaa joustokeinoina:
-

Vesimuodostuman voimakkaasti muutetuksi nimeämisen direktiivin 4(3) artiklan mukaisesti;
Määräaikojen pidentämisen direktiivin 4(4) artiklan mukaisesti;
Vähemmän vaativien ympäristötavoitteiden asettamisen direktiivin 4(5) artiklan mukaisesti; sekä
Tilatavoitteesta poikkeamisen uuden hankkeen yhteydessä direktiivin 4(7) artiklan mukaisesti.

Yhtiö katsoo, että vesipuitedirektiivi ei myöskään ole esteenä jo tehdyn tilaluokituksen haastamiselle
lupaprosessissa. Päinvastoin, tämä on mahdollista ja tilaluokituksen merkityksen korostuttua Wesertapauksen myötä, myös välttämätöntä. Yhtiö toteaa, että vesipuitedirektiivin ja Suomen luvitusjärjestelmän
kannalta on tärkeää huomioida direktiivin mahdollistamat joustot kokonaisuudessaan rajoittumatta
pelkkään 4(7) -artiklan mukaiseen poikkeamismenettelyyn. Vesipuitedirektiiviä ja kotimaista lainsäädäntöä
tulee tarkastella kokonaisuutena. VesiPoke-hanke on keskittynyt uusien hankkeiden luvittamiseen ja
vesipuitedirektiivin 4(7) -artiklan mukaiseen poikkeamismenettelyyn. VesiPoke-raportissa sivutaan kuitenkin
lyhyesti myös muita vesipuitedirektiivin mukaisia joustokeinoja, eli voimakkaasti muutetuksi nimeämistä,
määräaikojen pidentämistä ja vähemmän vaativien ympäristötavoitteiden asettamista. Lisäksi raportin
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kohdassa 5.1. tarkasteltu luokituksen haastamista lupaprossin yhteydessä. Johtopäätöksenä haastamisesta
on, että luokitusta voidaan tarkistaa lupaprosessissa. Joustojen käyttöä ja luokituksen haastamista ei
kuitenkaan raportissa ole kytketty ehdotettuihin sääntelyn muutoksiin. Esim. vähemmän vaativien
ympäristötavoitteiden asettamisesta todetaan raportissa, että ”Ympäristötavoitteiden lieventämisen
sääntelyyn ei ole näköpiirissä kehittämistarpeita”. Weser tapauksen tulkinta VPD:n heikentämiskiellosta
yhdistettynä usein vajavaisin tiedoin tehtyjen vesimuodostumien luokitusten kanssa on käsityksemme
mukaan aiheuttanut laajamittaisia haasteita koko Euroopassa. Toimivan lähtökohdan ja esimerkin
vesipuitedirektiivin joustojen käyttöönottoon ja luokituksen haastamisen sääntelylle tarjoaisi Ruotsissa tehty
lainsäädännön muutos, jossa joustojen käyttö on säädetty vesiviranomaista velvoittavaksi aina, kun
edellytykset täyttyvät, ja luokituksen haastamismenettely kirjattu selkeästi lakiin
Fortum Oyj sekä Kemijoki Oyj lausuvat, että lupaprosessissa tulisi arvioida seuraavat asiat:
-

-

-

-

Perustuuko vesimuodostuman tilan luokittelu luotettaviin tietoihin ja analyysiin. Lupaviranomaisella
on yleensä käytettävissään huomattavasti monipuolisemmat tiedot vesitaloushankkeesta kuin
vesienhoitosuunnitelman laativalla viranomaisella, ja lupaprosessissa voidaan myös esittää
tarkempaa tietoa vesimuodostuman tilasta. Kuten VesiPoke-raportissakin todetaan, niin tilaluokitus
tulee voida haastaa lupaprosessin yhteydessä ja mahdollinen puutteellisin tiedoin tai analyysein
tehty luokitus tulee voida tarkistaa ja lupa myöntää ajantasaiseksi ja oikeaksi katsotun luokituksen
mukaisista lähtökohdista. Tämä on erityisen tärkeää voimakkaasti muutettujen vesien osalta, koska
niiden luokitus on toistaiseksi perustunut eri toimenpideyhdistelmien mahdollisten vaikutusten
hyvin karkeaan suuruusluokka-arvioon. Huomioiden vesipuitedirektiivin muodostama kokonaisuus
Kemijoki Oyj pitää tärkeänä säätää asiasta velvoittavassa muodossa;
Onko luokittamisessa huomioitu täysimääräisesti vesipuitedirektiivin 4(3) artiklan mahdollisuus
nimetä vesimuodostuma keinotekoiseksi tai voimakkaasti muutetuksi, ja onko voimakkaasti
muutetun vesimuodostuman tilatavoite määritetty riittävän luotettavasti ja onko määritettäessä
huomioitu Vesipuitedirektiivin 4(3) artiklan määräykset siten, ettei tilatavoitetta saa asettaa niin, että
sen saavuttamisesta aiheutuisi merkittäviä haitallisia vaikutuksia vesimuodostuman tärkeille
toiminnoille, kuten vesivoiman tuotannolle;
Täyttyvätkö
edellytykset
vähemmän
vaativien
ympäristötavoitteiden
asettamiseksi
Vesipuitedirektiivin 4(5) artiklan mukaisesti;
Täyttyvätkö uuden hankkeen kohdalla Vesipuitedirektiivin 4(7) artiklan edellytykset
ympäristötavoitteesta poikkeamiseen. Lupaprosessin arvioinnin lopputulos tulisi ottaa huomioon
täysimääräisesti siten, että esim. uudelle hankkeelle voidaan myöntää lupa, jos vesipuitedirektiivin
4(7) artiklan edellytykset täyttyvät vesimuodostuman kohdalla. Muuttunut tilanne raportoitaisiin
hoitosuunnitelman päivityksen yhteydessä; sekä
Vesienhoitolain tarkistamista tulisi harkita siten, että vesipuitedirektiivin edellä mainittujen joustojen
käyttöä tulisi aina arvioida vesienhoitosuunnitelmia laadittaessa.

Fortum Oyj:n mukaan edellä kuvatun kaltaiselle sääntelylle ei ole EU oikeudellista estettä. Fortum Oyj lausuu
myös, että yllä esitetyn lisäksi olisi tärkeää muuttaa vesienhoitolain sanamuodot vastaamaan
vesipuitedirektiivin 4(7) artiklaa. Vesipuitedirektiivin vaatimuksia on vesienhoitolaissa muutettu siten, että
vesienhoitolain 23 § sisältää kvalifioinnin ”merkittävä”. Lisäksi vesienhoitolain 23 §:ssä on vesipuitedirektiivin
4(7) artiklan mukaiset vaihtoehtoiset edellytykset erittäin tärkeästä yleisestä edusta tai merkittävästä
kestävän kehityksen, ihmisten terveyden tai ihmisten turvallisuuden edistämisestä säädetty molemmat
pakollisiksi poikkeamisen edellytyksiksi. Vesienhoitolain 23 §:ää tulisi muuttaa lausunnosta tarkemmin esiin
käyvällä tavalla korjausehdotuksen mukaisesti. VMJL 23 §:m soveltamisalan piirissä ovat ainoastaan
merkittävät hankkeet. Kyseinen kvalifiointi on ristiriidassa vesipuitedirektiivin 4(7) artiklan sanamuodon
kanssa. Lisäksi lainkohdan 1 momentin 1) kohdan sanamuotoa tulisi yllä esitetyn mukaisesti muuttaa
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vesipuitedirektiivin 4(7) artiklan mukaiseksi siten, että hankkeen tärkeys erittäin tärkeän yleisen edun
kannalta olisi poikkeamisen edellytyksenä vaihtoehtoinen edellytys sille, että hanke edistää merkittävästi
kestävää kehitystä, ihmisen terveyttä tai turvallisuutta.
Kemijoki Oy lausuu, että vesipuitedirektiivi jättää jäsenvaltioille huomattavan liikkumavaran direktiivin
toimeenpanossa ja mahdollistaa huomattavat joustot sen mukaisista tilatavoitteista. Vesipuitedirektiivin
mukaisten joustokeinojen käyttö on jäsenvaltion harkinnassa. Tämä on välttämätöntä ja osoittaa, että
vesipuitedirektiivin tarkoituksena ei ole estää uusien vesitaloushankkeiden luvitusta, ja että
vesipuitedirektiivin tarkoituksena on mahdollistaa aikaisemmin luvan saaneiden vesitaloushankkeiden
jatkuminen. Kemijoki Oy lausuu, että yksi raporttien keskeinen puute on se, että niissä ei ole otettu riittävästi
huomioon yhteiskunnallista tarvetta teolliselle toiminnalle, mukaan lukien vesitaloushankkeet, eikä
direktiivin mukaisia joustokeinoja, joilla uutta teollista toimintaa voidaan luvittaa ja vanhan toiminnan
jatkumisen edellytykset säilyttää. Vesipuitedirektiivi mahdollistaa joustokeinoina:
-

Vesimuodostuman voimakkaasti muutetuksi nimeämisen direktiivin 4(3) artiklan mukaisesti;
Määräaikojen pidentämisen direktiivin 4(4) artiklan mukaisesti;
Vähemmän vaativien ympäristötavoitteiden asettamisen direktiivin 4(5) artiklan mukaisesti; sekä
Tilatavoitteesta poikkeamisen uuden hankkeen yhteydessä direktiivin 4(7) artiklan mukaisesti.

Kemijoki Oy lausuu, että uusien hankkeiden osalta joustokeinona on vesipuitedirektiivin 4(7) artiklan
mukainen poikkeusmenettely, joka on keskiössä VesiPoke-raportissa. Aikaisemmin luvan saaneiden
hankkeiden, joita käsitellään LupaMuutos-raportissa, osalta joustokeinona on vesipuitedirektiivin 4(3)
artiklan mukainen vesimuodostuman voimakkaasti muutetuksi nimeäminen ja direktiivin 4(5) artiklan
mukainen vähemmän vaativien ympäristötavoitteiden asettaminen. Suomessa 4(5) artiklaa ei vielä ole
sovellettu, mutta voimakkaasti muutetuiksi on nimetty merkittävä määrä vesimuodostumia. 4(5) artiklan
mukaista menettelyä tullaan kuitenkin käyttämään Suomessa ja muissa jäsenvaltioissa seuraavan kauden
hoitosuunnitelmissa siitä syystä, että direktiivin mukaisiin tilatavoitteisiin ei muuten tulla pääsemään
läheskään kaikissa unionin vesimuodostumissa. On vesipuitedirektiivin ja Suomen lainsäädännön
kokonaisuuden toiminnan kannalta olennaisen tärkeää, että mikäli lainmuutoksia tehdään, sidotaan tässä
kappaleessa tarkoitettujen joustokeinojen käyttö lupaprosesseihin esim. [yhtiön lausunnon] liitteessä 2
esitetyn mukaisesti, jotta teollisen toiminnan luvittamisen ja jatkamisen edellytyksiä ei tarpeettomasti
heikennetä nykyisestä. Kemijoki Oy toteaa, että Weser-tapaus yhdistettynä usein vajavaisin tiedoin tehtyjen
vesimuodostumien luokitusten kanssa on Kemijoki Oy:n käsityksen mukaan aiheuttanut laajamittaisia
haasteita koko Euroopassa. Onkin vesipuitedirektiivin ja Suomen luvitusjärjestelmän kannalta ratkaisevan
tärkeää huomioida direktiivin mahdollistamat joustot täysimääräisesti ja velvoittavina rajoittumatta
pelkkään 4(7) artiklan mukaiseen poikkeamismenettelyyn, mikäli lakia päädytään Suomessa mahdollisten
jatkoselvitysten jälkeen muuttamaan. VesiPoke-hanke on keskittynyt uusien hankkeiden luvittamiseen ja
edellä mainitulla tavalla vesipuitedirektiivin 4(7) artiklan mukaiseen poikkeamismenettelyyn. VesiPokeraportissa sivutaan kuitenkin lyhyesti myös muita vesipuitedirektiivin mukaisia joustokeinoja, eli
voimakkaasti muutetuksi nimeämistä, määräaikojen pidentämistä ja vähemmän vaativien
ympäristötavoitteiden asettamista. Näiden käsittelyä ei kuitenkaan raportissa ole kytketty ehdotettuihin
sääntelyn muutoksiin. Esim. vähemmän vaativien ympäristötavoitteiden asettamisesta todetaan raportissa,
että ”Ympäristötavoitteiden lieventämisen sääntelyyn ei ole näköpiirissä kehittämistarpeita”. Yhtiö lausuu,
että toimivan lähtökohdan ja esimerkin vesipuitedirektiivin mahdollistamien joustojen käyttöönottoa
koskevalle sääntelylle tarjoaisi Ruotsissa tehty lainsäädännön muutos. Ruotsi on 1.1.2019 voimaan astuneella
laajalla lainsäädäntömuutoksella päättänyt ottaa täysimääräisesti ja velvoittavana käyttöön
vesipuitedirektiivin mahdollistamat poikkeamismahdollisuudet ja joustot. Tämä on toteutettu sisällyttämällä
Vesipuitedirektiivin 4 artiklan kohdat 3, 4, 5 ja 7 miljöbalkeniin (1998:808) ja vattenförvaltningsförordningiin
(2004:660). Lisäksi ko. säädöksiin on sisällytetty säännös, jonka perusteella vesimuodostuman tilaluokitus
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voidaan haastaa lupaprosessin yhteydessä. Keskeisenä erona Suomen ja Ruotsin järjestelmien välillä on, että
Suomessa vesimuodostuman luokitus on oikeuskysymys, johon voidaan hakea muutosta. Ruotsissa taas
luokittaminen on norminantoa ilman muutoksenhakuoikeutta. Ruotsissa tehdyt ratkaisut tarjoavat kuitenkin
toimivan mallin sille, miten asiasta tulisi Suomessa säätää, mikäli lakia päädytään mahdollisten
jatkoselvitysten jälkeen muuttamaan. Lupaprosessissa tulisi siis muutoksen jälkeen aina ja soveltuvin osin
arvioida seuraavat asiat esim. liitteessä 2 esitetyn mallin mukaisesti. Kemijoki Oy toteaa, että raporteissa
esitettyjä selvityksiä tulisi vielä ylläesitetyin osin laajentaa. Yllä kuvatun kaltaiselle sääntelylle ei ole EUoikeudellista estettä. VesiPoke-hankkeessa on päädytty siihen, että vesipuitedirektiivin 4(7) artiklaa vastaava
säännös voidaan sisällyttää luvitusta koskevaksi normiksi vesilakiin, ja Ruotsin esimerkki osoittaa, että näin
voidaan toimia myös muiden vesipuitedirektiivin joustoja koskevien artikloiden osalta. Näin myös tulee
tehdä, mikäli lainsäädäntöä jatkoselvityksissä katsotaan tarpeelliseksi muuttaa. Kemijoki Oy lausuu, että
vesipuitedirektiivi on monitahoinen kokonaisuus. Kemijoki Oy:n näkemyksen mukaan raporteissa ei ole
otettu riittävästi huomioon tässä luvussa esiintuotuja seikkoja. Vesipuitedirektiivin implementointia
koskevaa merkittävää ja alkuperäisen lainsäätäjän tarkoituksen kanssa selkeästi ristiriidassa olevaa muutosta
Suomen vesilainsäädännössä ei voida perustella raporteissa esitettynä teknisenä, ”EU-oikeuden vaatimana”
muutoksena. Kyse on huomattavasti laajemmasta asiasta. Vesilainsäädännön muuttamistarve otetaan
raporteissa annettuna kiinnittämättä riittävää huomioita siihen, mitä Suomen lainsäädäntö ja
Vesipuitedirektiivi jo nykyisin mahdollistavat. Tämä on johtanut toisaalta liian pitkälle vieviin johtopäätöksiin,
ja toisaalta liian suppeisiin ja näkökulmaltaan yksipuolisiin esityksiin lainsäädännön muuttamiseksi. Yhtiö on
katsonut tarpeelliseksi tuoda tämän näkökulman esiin heti lausuntonsa aluksi, koska nämä puutteet
heijastuvat siihen, mitä yhtiö kommenteissaan raporttien johdosta [jäljempänä lausunnossaan] esittää.
Pohjolan Voima Oyj lausuu, että mikäli päädytään nollavelvoitteita laajempaan päivittämiseen, korostamme
seuraavia näkökohtia: vesipuitedirektiivin tavoitteisiin liittyvien joustojen käyttö on välttämätöntä direktiivin
toimeenpanossa. Ruotsissa joustojen käyttö on säädetty viranomaista velvoittavaksi. Pohjolan Voima Oyj
lausuu, että vesipuitedirektiivin tarjoamat mahdollisuudet lieventää ympäristötavoitteita täytyy käyttää
täysimääräisesti hyödyksi. Näitä mahdollisuuksia lausunnolla olevissa raporteissa ei ole juurikaan käsitelty.
Vesivoiman kannalta on olen-naista, että voimakkaasti muutetuksi nimeäminen mahdollistaa vesitaloushankkeiden vaikutuksen huomioon ottamisen ympäristötavoitteita määritettäessä.
Koskienergia Oy lausuu, että vesipuitedirektiivin mukaisten joustojen käyttö tulee toteuttaa Suomessa
täysimääräisesti, jos lainsäädännön muutostoimenpiteisiin ryhdytään.

3.3.2 EUTI:n päätösten merkityksestä kansallisessa toimeenpanossa
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toteaa, että kuten raportissa mainitaan, Schwarze Sulmin tapauksen
valossa jäsenmailla on paljon harkintavaltaa erittäin tärkeän yleisen edun määrittämisessä. Tässä mielessä
onkin oltava varovainen, ettei tulkintaan tule alueellisia eroja ja että tulkintaan on laaja valitusoikeus. Saman
tyyppinen hanke on vaikutuksiltaan aivan erilainen eri puolilla Suomea johtuen alueen ominaispiirteistä,
asutuksesta ja ko. alueen virkistyskäyttöarvoista. Näin ollen myöskään valtakunnallisten linjausten laatiminen
ei ehkä ole paras ratkaisu. On varmistettava, että ELY-keskuksen ja muiden alueellisten toimijoiden
näkemystä kuunnellaan, mutta samalla on kuitenkin kokonaisuuden vuoksi järkevämpää, että tämä
määrittely ja poikkeamien asettaminen tehdään AVI:ssa ja se liitetään osaksi lupaharkintaa.
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry huomauttaa, että yksittäiset EU-tuomioistuimen
päätökset eivät suoraan velvoita kansallisen lainsäädännön muuttamiseen. Ympäristötavoitteiden
vahvistamiseksi
voidaan
tukeutua
esimerkiksi
EU-oikeusmyönteiseen
laintulkintaan
tai
vesienhoitosuunnitelmien toimenpideohjelmien tarkistamiseen. MTK toteaa, että vesienhoitosuunnitelmat
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otetaan vakiintuneesti huomioon mm. eläinsuojien ympäristölupamenettelyssä ja niiden rooli KHO:n
oikeuskäytännössä on vahvistunut jo ennen Weser-tapausta.
Pohjolan Voima Oyj lausuu, että tarkastelussa on välttämätöntä erottaa toisistaan uusi ja vanha hanke.
Vaikka vanhan hankkeen muutos vaatisikin uuden ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, vesipuitedirektiivin
mukaan kysymyksessä ei ole uusi hanke. Paljon keskustelussa ollut ns. Weser-case ei myöskään ole
suoranainen este uuden hankkeen toteuttamiselle, sillä hanke on edelleen toteutettavissa, mikäli
vesipuitedirektiivin määrittelemän poikkeuksen edellytykset täyttyvät.
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ja Kuurnan Voima Oy lausuvat, että ns. Weser-tuomiosta on erityisesti
huomattava, että siinä oli kyse uudesta vesitaloushankkeesta, eikä aikaisemmin annetusta lupapäätöksestä
ja sen lupamääräysten muuttamisesta. Yhtiöt toteavat, että mitä tulee unionin oikeuskäytäntöön, joka liittyy
EU:n vesienhoidon ympäristötavoitteisiin ja vesitaloushankkeiden lupamääräyksiin, niin nähdäksemme se ei
ole vielä vakiintunutta. Päätösten lopputulokset ovat olleet vahvasti sidoksissa esillä olleen tapauksen
erityispiirteisiin ja lopputulos on perustunut tapauskohtaiseen harkintaan. Selkeätä linjaa oikeuskäytännön
perusteelle ei voi tehdä.
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4 RAPORTIN LUKUJA I-III KOSKEVAT HUOMIOT
Tähän lukuun on sisällytetty raportin jaksoja koskevat, osin yksityiskohtaisemmat huomiot lausunnoista.

4.1 Raportin jakso II Nykytilan arviointi
4.1.1 Luokittelu osana vesienhoidon suunnittelua
Luokittelua käsitellään myös jäljempänä jaksossa 5.4.1.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan sivun 13 kolmannen kappaleen tekstissä sanottu
"…pohjavesimuodostumien luokittelussa käytetään laadullisten tekijöiden sijaan määrällisiä testejä…" ei pidä
paikkaansa. Pohjavesimuodostumien luokittelussa käytetään myös laadullisia testejä, joita ei ole kuitenkaan
aiemmassa kappaleessa (1.7.) käyty yksityiskohtaisesti läpi. Pohjaveden kemiallisen tilan arviointiin liittyy viisi
tarkastelua: 1. Haitallisen aineen laajuus pohjavesimuodostumassa; 2. Suolaantuminen tai muu haitallisen
aineen pääsy pohjavesimuodostumaan; 3. Pohjavedestä mahdollisesti aiheutuva pintavesien kemiallisen ja
ekologisen tilan heikkeneminen; 4. Pohjaveden laadun vaikutuksen arvio pohjavedestä riippuvan
maaekosysteemin tilan heikkenemiseen; 5. Juomaveden ottoon käytettävien vesimuodostumien tilan
arviointi. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toteaa, että raportin sivulla 70 viimeisessä kappaleessa tulisi esittää
myös Suomen pohjavesimuodostumien tilaluokittelun ongelmat, jotka johtuvat hyvin puutteellisesta
pohjaveden laadun seurannasta. Luokittelu joudutaan tekemään nykyisin niukoilla pohjaveden laatutiedoilla.
Erityisen ongelmallista on se, että jos merkittäviä riskejä (huom. kohtalaisetkin riskit ovat voineet aiheuttaa
pohjaveden pilaantumista) ei ole tunnistettu (kokonaisriski = 3), luokitellaan pohjavesialue automaattisesti
hyvään kemialliseen tilaan, vaikka alueelta ei olisi olemassa ainuttakaan vedenlaatuanalyysiä.3 Näin ollen
erittäin suuri osa hyvään kemialliseen tilaan arvioiduista pohjavesimuodostumista päätyy hyvään tilaan
ainoastaan asiantuntija-arviolla riskien merkittävyydestä. Tästä johtuen nykyinen pohjavesien kemiallinen
luokittelu perustuu puutteelliseen tietoon ja todellinen tilanne pohjavesimuodostumissa on hyvin
todennäköisesti tiedettyä huonompi.
Etelä-Savon ELY-keskuksen näkemys on, että ongelmaksi saattaa tulla A.3. ja myös muissa vaihtoehdoissa
luokitukseen käytettävän tiedon puutteellisuus, koska nykyisin käytössä olevat resurssit eivät mahdollista
kohtalaisen merkittävästä osasta kohteita erityisen kattavaa biologista ym. aineistoa. Näin tarvitaan joko
ennakointia, jotta riittävä tieto on tietystä kohteesta käytössä luokitteluun lupamenettelyä varten tai
luokittelua
on
tarvittaessa
pystyttävä
vielä
tarkentamaan
vesienhoitosuunnitelmassa/
toimenpideohjelmassa esitetystä lupamenettelyn yhteydessä mm. hankkimalla lisäaineistoa, jotta voidaan
varmistua luokittelun kaikinpuolisesta luotettavuudesta.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa, että ELY-keskuksen asiantuntijat antavat lausuntoja vireillä olevista
lupahakemuksista ja arvioivat hankkeiden vaikutuksia vesienhoidon tavoitteisiin. Jos jatkossa vaikutukset
arvioidaan jokaiseen biologiseen muuttujaan, tulee selvitysten olla ehdottomasti riittäviä jo ennen
lupahakemuksen jättämistä ja tästä olisi myös syytä mainita lakitasolla. Käytännössä luvituksessa ei ole
useinkaan vaadittu riittäviä tietoja arvion tekemiseen. Emme näe, että riittävien tietojen kokoaminen
viivästyttäisi hankkeen etenemistä, kunhan tästä laaditaan selkeä ohjeistus ja toiminnanharjoittaja
velvoitetaan tekemään selvitykset erityisesti herkimmistä muuttujista jo ennen lupahakemuksen vireille
saattamista. ELY-keskus toteaa huomionarvoista olevan myös se, että vesienhoidon yksikkö on
vesimuodostuma. Kun tilaa ja tavoitteita sekä poikkeamia arvioidaan, on otettava huomioon
25

vesimuodostuman rajaus ja myös toiminnan paikallinen vaikutus vesimuodostuman tilaan ja määriteltävä
tähän valtakunnalliset pelisäännöt. Tämä on olennaista erityisesti virtavesissä, joissa muodostumat voivat
olla hyvinkin pitkiä, mutta lisäksi suurikokoisissa tai esim. morfologialtaan vaihtelevissa ja rikkonaisissa
järvialtaissa.
Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan tuotettuun tietoon liittyy vielä epävarmuuksia, ja luokittelun,
ympäristötavoitteiden sekä vesienhoitosuunnitelmien muuttaminen tulisi olla mahdollista.
Metsäteollisuus ry toteaa, että eri vaihtoehdoissa on todettu niiden lisäävän selvitysvelvoitteita.
Metsäteollisuus näkee, että selvityksiä tehdään jo nyt tarpeeksi, eikä lisäselvityksillä välttämättä asia ratkea.
Selvitysvelvoitteiden osalta toisena huolena on ns. jälkilypsy. Toiminnanharjoittajan kannalta on tärkeää
tietää mitä edellytetään. Metsäteollisuus ry toteaa, että yleisen tiedon tuottaminen ei ole
toiminnanharjoittajan velvollisuus. Viitaten hankkeen yhteydessä käytyihin keskusteluihin,
viranomaispuolella vaikuttaa olevan epäselvää mihin toiminnanharjoittajaa voi velvoittaa.
Kaivosteollisuus toteaa, että Weser-tapauksen johdosta vesimuodostuman tilaluokitus ja sen oikeellisuus on
saanut huomattavan merkityksen luvituksessa. Kuten myös VesiPoke-raportin s. 70 todetaan, on
luokittelutieto kuitenkin Suomessa vielä monin paikoin vajavaista ja useissa vesimuodostumissa tilan arviointi
perustuu asiantuntija-arvioon. Kaivosteollisuus ry pitää tärkeänä, että viranomaisille varataan luokitusta
varten riittävät resurssit ja että lupaviranomaisille asetetaan velvollisuus tarvittaessa yksittäisessä
luvitustilanteessa tarkistaa luokituksen oikeellisuus, tarvittaessa pyytämällä lisäselvityksiä luokittavalta
viranomaiselta. Toiminnanharjoittajille tulee varata mahdollisuus esittää omaa näyttöä luokituksen
oikeellisuudesta, mutta tätä viranomaistehtävää ei luvituksen yhteydessä tai muutoinkaan tule siirtää
toiminnanharjoittajille. Edellä mainituista syistä johtuen on tärkeää, että luokituksen oikeellisuus voidaan
arvioida myös luvituksen yhteydessä, eikä tälle ole oikeudellista estettä. Tämä on todettu myös VesiPokeraportissa, jonka s. 70 esitetään nimenomaisesti, että ”luokittelutieto ei kuitenkaan ole lupaviranomaista
sitovaa”. Luokituksen oikeellisuuden varmistamien on kuitenkin selkeästi viranomaistehtävä, eikä vastuuta
tältä osin tule siirtää toiminnanharjoittajille. Viranomaisten tulee huolehtia siitä, että luokitus tehdään oikein
ja myös tarkistetaan tarvittaessa yksittäisen luvituksen yhteydessä. Edellä mainituista syistä Kaivosteollisuus
pitää tärkeänä, että viranomaisille varataan luokitusta varten riittävät resurssit ja että lupaviranomaisille
asetetaan velvollisuus tarvittaessa yksittäisessä luvitustilanteessa tarkistaa luokituksen oikeellisuus,
tarvittaessa pyytämällä lisäselvityksiä luokittavalta viranomaiselta. Toiminnanharjoittajille tulee varata
mahdollisuus esittää omaa näyttöä luokituksen oikeellisuudesta, mutta tätä viranomaistehtävää ei luvituksen
yhteydessä tai muutoinkaan tule siirtää toiminnanharjoittajille.
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry toteaa, että luokittelutieto, luokittelujärjestelmän edelleen
kehittäminen ja tiedon tuottaminen vesistämme on erittäin tärkeää ja on olennaista, että tietoa soveltavat
henkilöt, joilla on siihen riittävä osaaminen. Ei voi olla niin, että tietotason noustessa, tietoa sovelletaan lupaja tuomioistuinpäätöksissä aikaisempaa heikommin, virheellisesti tai jätetään kokonaan huomiotta.
Luokkarajoista ei ehkä kannata säätää asetustasolla, sillä se avaa mahdollisuuden poliittisiin
lehmänkauppoihin.
Suomen Kalankasvattajienliitto ry toteaa, että vaikka luokituksen tasoa ja luotettavuutta on pyritty
parantamaan, on siinä edelleen kehittämistarpeita ja mahdollisuus tapaus-/aluekohtaiseen asiantuntijaarvioon hankkeiden kohdalla tulee ottaa huomioon. Kysymys toiminnan vaikutusalueen suhteesta koko
vesimuodostumaan ja sen tilaluokkaan on myös haasteellinen.
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4.1.2 Ympäristötavoitteet lupaharkinnassa
Pirkanmaan ELY-keskus toteaa, että loppuraportin osassa II on kuvattu ja arvioitu Suomen oikeuden
nykytilaa ja kehittämisen tarpeita. ELY-keskus kiinnittää huomiota siihen, että tarkastelu on tehty lähinnä
voimalaitosten lupiin ja niiden aiheuttamien nousuesteellisyyksien näkökulmasta. Jatkossa tulisi kuitenkin
kiinnittää laajemmin huomioita myös muun muassa pohjavesialueiden vedenottolupien ja säännöstelyn
aiheuttamiin muutoksiin ja vaihteluihin vesimuodostumien ympäristövirtaamissa. Esimerkiksi
vedenottoluvasta seuraavilla luontaisen virtaaman muutoksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia muun muassa
puroluonnon tilaan sekä sen uhanalaiseen lajistoon. Myös tällaisissa tapauksissa tulee voida varmistaa, että
ympäristövirtaama on riittävä vesimuodostuman ekosysteemin ja hyvän tilan turvaamiseksi
Väylävirasto toteaa sillä olevan hankkeita, jotka ovat vesiluvan alaisia ja joilla voi olla vaikutuksia pinta- tai
pohjavesiesiintymiin. Tällaisia hankkeita on mm. uudet ja saneerattavat sillat, väyläverkon rakentaminen ja
ylläpito sekä satamien ja vesiväylien rakentaminen ja ylläpito. Väyläviraston ylläpitämän väyläverkon
tarkoituksena on taata turvallinen, luotettava ja tehokas liikennöinti niin maantie-, rautatie- kuin vesitse
tapahtuville kuljetuksille, ja se on tärkeää myös Suomen kilpailukyvylle viennin mahdollistamiseksi.
Liikenneinfran hoito ja kehittäminen palvelevat sekä yksityisiä väylän käyttäjiä että kaupallisia toimijoita.
Hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon sekä ympäristöön kohdistuvat vaikutukset
että taloudelliset ja yhteiskunnalliset näkökulmat.
Museoviraston kokemuksen mukaan vesienhoidon ympäristötavoitteet sekä kulttuuriympäristön vaalimisen
tavoitteet voidaan yleensä yhdistää. Tämä edellyttää museoviranomaisten (maakuntamuseo ja/tai
Museovirasto) osallistamista riittävän hyvissä ajoin ympäristöhankkeisiin sekä niihin liittyviin
lupaprosesseihin. Sekä ympäristötavoitteiden toimenpiteillä (esim. ruoppaukset veden virtaamisen
edistämiseksi) että ympäristötavoitteista poikkeamisella voi olla eräissä tapauksissa myös negatiivisia
vaikutuksia kulttuuriympäristöön (esim. vesien tilan huononeminen ei edistä kulttuuriperinnöstä
nauttimista). Mahdollisia negatiivisia vaikutuksia voidaan lieventää kulttuuriympäristön huomioivan
lupaprosessin yhteydessä.
Luonnonvarakeskus (LUKE) toteaa, että sitovat ympäristötavoitteet edistäisivät vesienhoidon vaikuttavuutta
ja parantaisivat mahdollisuuksia vesien hyvän tilan saavuttamiseen ja säilyttämiseen. Tarvetta niistä
poikkeamiseen on kuitenkin useistakin syistä. Vesistöä käyttävien hankkeiden osalta poikkeamien harkinta
soveltuu selvimmin ympäristölupaprosessissa ratkaistavaksi. Hajakuormituksesta johtuva vesien hyvää
heikompi tila ja sen mahdollisesti vaatima hyvän tilan saavuttamisen lykkääminen on taas luontevinta
käsitellä Vesienhoitosuunnitelmissa. Poikkeamistarpeita ja "toivottomia tapauksia”, esimerkiksi happamien
sulfaattimaiden alueiden pienet joet, on joka tapauksessa, joten poikkeamien hyväksyntään on syytä olla
selvä järjestelmä, joka ei kuitenkaan saa kyseenalaistaa ympäristötavoitteita ja niiden aikarajoja muissa
vesistöissä.
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry toteaa, että poikkeamisen luomisessa ja lievennyksissä tulee
tarkkaan miettiä, että ei vesitetä koko vesienhoitolainsäädäntöä. Poikkeamisen edellytykset tulee olla
tarkkaan ohjeistettuna ennen käytännön luomista. Lisäksi tulee olla tieto siitä, minkä verran tällaisia kohteita
on ja miten ne tulevat vaikuttamaan vesien tilaan tulevaisuudessa. Keskeinen kysymys on, että kuinka suuri
osa vesimuodostumien tilaa nykyisin heikentävistä päästöistä aiheutuu luvanvaraisesta toiminnasta. Tämän
perusteella on mahdollista myös arvioida (laatia skenaarioita) tulevien kuormituspaineiden tasoa. Tällä on
huomattavaa merkitystä, jotta voidaan arvioida poikkeamismenettelyn ja muiden muutosten vaikutusta
vesistöjen tilaan ja tavoitteisiin. Pelkkään lakien pohdintaan liittyvät selvitykset eivät tässä tarkastelussa ole
ollenkaan riittäviä. Vuoteen 2027 on vielä aikaa, joten nyt tulee resursoida vesien tilan tutkimiseen ja
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luokitusten kehittämiseen. Viivästämiset, lieventämiset ja poikkeukset ehtii aivan hyvin myöhemminkin.
Tavoitteena tulee olla vesien hyvä tila myös Suomessa.
Suomen Vesilaitosyhdistys ry lausuu raportissa todettavan, että EU-tuomioistuimen (Weser-tuomio) linjaus,
että vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteet sitovat lupaharkintaa, poikkeaa Suomessa vesipuitedirektiivin
kansallisen täytäntöönpanon yhteydessä omaksutuista kannoista. Vesienhoitolain valmistelussa korostettiin
vesienhoidon suunnitelmallista luonnetta ja ympäristötavoitteita tulkittiin sovellettavan lupaharkinnassa
vain välillisesti. Tämä on johtanut siihen, että Suomen vesienhoidon toimienpideohjelmissa ei ole otettu
riittävästi huomioon niiden vaikutusta lupaharkintaan. Hankkeisiin ryhtyvillä ei esimerkiksi ole ollut tietoa
millaisia selvityksiä tarvitaan, jotta ympäristötavoitteista poikkeaminen voitaisiin tarkastella
vesienhoitosuunnitelman laatimisen yhteydessä (vrt. Viinivaaran pohjavesihanke). Suomen
Vesilaitosyhdistys ry pitää hankkeisiin ryhtyvien kannalta tärkeänä, että hankekohtaisen vesienhoidon
ympäristötavoitteista poikkeamisen menettelyt selvitetään ja ohjeistetaan. Suomen Vesilaitosyhdistys ry
lausuu, että raportissa on ansiokkaasti avattu vesipuitedirektiivin tulkintaa. On tärkeää, että niin
viranomaisilla kuin toiminnanharjoittajilla on hyvä ymmärrys toimintaympäristöstä ja siihen liittyvistä
säännöistä, jotta hankkeita suunniteltaessa voidaan ennakoida vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisten
lupien myöntämisen edellytyksiä ja ehtoja. Suomen Vesilaitosyhdistys ry lausuu, että raportin jaksossa 2.4
todetaan, että ”Vesien tilaa vesipuitedirektiivissä kielletyllä tavalla heikentävät hankkeet ovat helposti
kiellettyjä jo ympäristönsuojelulain tai vesilain perusteella ilman vesienhoidon ympäristötavoitteiden
huomioon ottamistakin. ” Esitettyjen esimerkkien valossa tilanne on usein näin. On kuitenkin tarpeen
tunnistaa ne tilanteet, joissa kansallinen lainsäädäntö sallisi hankkeet, mutta vesipuitedirektiivin ja Wesertuomion mukaan lupaa ei voida myöntää. Onkin tarpeen selventää, onko uusia hankkeita ylipäätään
mahdollista toteuttaa sellaisissa vesistöissä, joissa vesistö ei saavuta hyvää tilaa viimeistään vuonna 2027.
Suomen Vesilaitosyhdistys ry toteaa raportin [luvun II] jaksossa 2.4. todettavan seuraavaa: ”Jos toiminta
aiheuttaa YSL 49 §:ssä tarkoitettuja seurauksia, kuten merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa
tai pohjaveden pilaantumista, lupaa ei voida myöntää. EU-oikeuden tulkintavaikutus voi
ympäristölupaharkinnassa tarkoittaa, että hankkeelle, joka aiheuttaa vesienhoidon ympäristötavoitteiden
vastaisia vaikutuksia, ei myönnetä ympäristölupaa pilaantumisvaikutusten takia.” Vesistön laadun ja tilan
vertailukohtana voi olla joko vesistön olemassa oleva laatu tai sen luontainen tila ilman kuormitusta.
Oleellista on, kummasta lähtökohdasta vesistön pilaantumista tarkastellaan. Olemassa olevan puhdistamon
tapauksessa kuormituksen vähentämisellä esimerkiksi käsittelyä tehostamalla voidaan vesistön olemassa
olevaa tilaa parantaa. Jos vesistön tilaa tarkastellaan 0-kuormituksen lähtökohdasta, kaikki kuormitus
vaikuttaa osaltaan negatiivisesti vesistön tilaan. Tarkastelunäkökulmalla on oleellinen merkitys
pilaantumiskäsitteen tulkintaan, mikä voi johtaa erilaisiin johtopäätöksiin myös viranomaistoiminnassa.
Raportissa tehdyn juridisen tarkastelun ohella näemmekin tarpeelliseksi myös konkretisoida ja avata tehtyjen
tulkintojen merkitystä vesienhoidon suunnittelussa ja luvituksessa. Yhdistys toteaa, että vesienhoidon
ympäristötavoitteiden toteuttaminen ei saa perustua yksin lupaehtoihin ja luvanvaraisten toimijoiden lupiin.
On otettava huomioon myös sellaiset toimijat, jotka eivät tarvitse lupaa. Vesistöjen kuormittajia ei tulisi
kohdella eri tavoin. Kaikki kuormittajat tulee ottaa mukaan vesienhoidon ympäristötavoitteiden
toteuttamiseen.

4.1.3 Ympäristötavoitteista poikkeaminen uuden merkittävän hankkeen toteuttamiseksi
Maa- ja metsätalousministeriö pitää perusteltuna sitä, että laissa säädettäisiin nykyistä sitovammin
ympäristötavoitteista ja niiden saavuttamisen merkityksestä vesilain mukaisessa lupaharkinnassa.
Ministeriön mielestä säännösehdotuksen ongelmana kuitenkin on, että ympäristötavoitteiden
saavuttamisen vaarantuminen rinnastettaisiin terveydelle, ympäristölle ja elinkeinoille aiheutuviin
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huomattavan vahingollisiin seurauksiin, jotka vesilainsäädännössä ovat vakiintuneesti muodostaneet
ehdottoman esteen luvan myöntämiselle. Rinnastus antaa virheellisen käsityksen ympäristötavoitteiden
merkityksestä verrattuna vesitalous-hankkeista aiheutuviin muihin vastaaviin vaikutuksiin. Säännöksessä
hakasulkeisiin merkitty vesienhoitolain 23 §:n mahdollistama poikkeus osoittaa myös, ettei säännös kuuluisi
luontevasti sille esitettyyn paikkaan.
Puolustusministeriön näkemys on, että sitoviksi kirjatut ympäristötavoitteet luvan myöntämisen
edellytyksinä voivat aiheuttaa ristiriidan erityisissä tilanteissa YSL:n mukaisiin maanpuolustusta koskeviin
poikkeuksiin, koska laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä ei suoraan sisällä maanpuolustusta
koskevaa poikkeusta. Tosin voidaan tulkita, että 23§:n ihmisten turvallisuus termi pitää joissakin tilanteissa
sisällään myös maanpuolustuksen tarpeet.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa, että ELY-keskuksen asiantuntijat antavat lausuntoja vireillä olevista
lupahakemuksista ja arvioivat hankkeiden vaikutuksia vesienhoidon tavoitteisiin. Jos jatkossa vaikutukset
arvioidaan jokaiseen biologiseen muuttujaan, tulee selvitysten olla ehdottomasti riittäviä jo ennen
lupahakemuksen jättämistä ja tästä olisi myös syytä mainita lakitasolla. Käytännössä luvituksessa ei ole
useinkaan vaadittu riittäviä tietoja arvion tekemiseen. Emme näe, että riittävien tietojen kokoaminen
viivästyttäisi hankkeen etenemistä, kunhan tästä laaditaan selkeä ohjeistus ja toiminnanharjoittaja
velvoitetaan tekemään selvitykset erityisesti herkimmistä muuttujista jo ennen lupahakemuksen vireille
saattamista. Kuitenkin luvan hakija on tietoinen uusista hankkeista usein jo vuosia lupahakemusten
vireillepanoa aikaisemmin. Usein hankkeiden viivästyminen johtuu tälläkin hetkellä liian suppeista
lähtötiedoista hakemusvaiheessa. Lupaharkinnan tehokkuutta voisi myös merkittävästi parantaa
järjestämällä aina hankkeista ennakkopalaverit, joissa ELYt ja AVIt toisivat esille hakemuksen
sisältövaatimukset ja reunaehdot lupaharkinnalle.
Pohjois-Savon ELY-keskuksen mukaan ympäristötavoitteista poikkeamiseen liittyen voi tulla tarvetta
määritellä tarkemmin kestävän kehityksen mukaisten hankkeiden arviointikriteerejä ja tarkastelun
mittakaavaa. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan päätöksen vesienhoitotavoitteista poikkeamisesta voisi
luontevimmin tehdä lupaviranomainen lupaprosessin yhteydessä kuultuaan ensin vesienhoitoviranomaista
(kokonaisarvio tilaan vaikuttavien tekijöiden merkityksestä, luokituksen taso, hankkeen vaikutusarvio).
Sanottava tosin on, että tämäkin järjestely voi edellyttää lisäpanostusta viranomaisresurssien näkökulmasta.
Väyläviraston mukaan selvityksessä vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeamisesta on tunnistettu
Väyläviraston vastuualueelle kuuluvia kokonaisuuksia, kuten liikennepalvelut ja vähäisiltä osin
satamarakentaminen todennäköisesti poikkeamisen edellytykset täyttäviksi, yleisen edun kannalta erittäin
tärkeiksi toiminnoiksi. Toisinaan Väyläviraston hankkeet saattavat ainakin väliaikaisesti heikentää
ympäristöllisiä arvoja (mm. uudet tielinjaukset tai sillat, vesiväylien ja satamien syventäminen ruoppaamalla)
ja niiden toteuttamisen arvioinnissa huomioidaan intressitarkastelun mukaisesti laajemmin taloudelliset ja
ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat asiat.
Suomen Vesilaitosyhdistys ry lausuu, että olemassa olevien toimintojen osalta on hyvin oleellista, milloin ne
tulkitaan uusiksi hankkeiksi (artikkelin 4.7. poikkeus mahdollinen) ja milloin kyseessä on olemassa oleva
toiminto (poikkeus artikkeli 4.5.mahdollinen). Uusien hankkeiden osalta poikkeusmahdollisuudet
ympäristöluvan varaisissa hankkeissa ovat hyvin kapeat, koska poikkeusta voidaan hyödyntää ainoastaan,
mikäli vesistön tilassa (tai yhdessä laatuparametrissa?) tapahtuu muutos erinomaisesta hyvään.
Vesipuitedirektiivin artikkelin 4.7 ja 4.5. mukaiset poikkeuksen ehdot eivät siis ole keskenään koherentit.
Ympäristötavoitteita on mahdollista lieventää myös kemiallisen laadun tavoitteiden osalta ja vesistön laatu
voi olla lähtötilanteessa erinomaista heikompi. Esimerkiksi puhdistamon kuormituksen kasvu voi aiheuttaa
sen, että hanke tulkitaan uudeksi. Poikkeusten käytön mahdollisuus voikin ohjata ratkaisuihin, jossa tulkintaa
”uudeksi hankkeeksi” vältetään esimerkiksi kuormituksen kasvua rajoittamalla. Suomen Vesilaitosyhdistys ry
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lausuu, että artikkelin 4.7. mukaista poikkeusta on teoreettisesti mahdollista hyödyntää tilanteessa, jossa
jätevedenpuhdistusta sijoitetaan uuteen paikkaan. Käytännössä artiklan edellytys siitä, että tilamuutos
sallitaan vain erinomaisesta hyvään, rajaa merkittävästi poikkeuksen käytön mahdollisuuksia ja voi näin ollen
vaikuttaa jätevedenpuhdistamoiden rakentamiseen. Vesipuitedirektiiviä noudattaen ei ole mahdollista
keskittää tyydyttävässä tai hyvässä tilassa olevan vesistön äärelle uuteen puhdistamoon useita välttävässä
tai huonossa tilassa olevan vesistön äärellä olevia puhdistamoita, jos hankkeen seurauksena minkä tahansa
uuden purkuvesistön laatutekijän tila heikkenee heikompaan luokkaan. Vesipuitedirektiivi on tässä suhteessa
joustamaton, eikä anna mahdollisuutta päätöksentekoon yhtä vesistöä laajemman hyötyjen ja haittojen
arvioinnin kautta. Suomen Vesilaitosyhdistys ry sanoo raportissa todettavan, että EU-tuomioistuimen
(Weser-tuomio) linjaus, että vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteet sitovat lupaharkintaa, poikkeaa
Suomessa vesipuitedirektiivin kansallisen täytäntöönpanon yhteydessä omaksutuista kannoista.
Vesienhoitolain valmistelussa korostettiin vesienhoidon suunnitelmallista luonnetta ja ympäristötavoitteita
tulkittiin sovellettavan lupaharkinnassa vain välillisesti. Tämä on johtanut siihen, että Suomen vesienhoidon
toimienpideohjelmissa ei ole otettu riittävästi huomioon niiden vaikutusta lupaharkintaan. Hankkeisiin
ryhtyvillä ei esimerkiksi ole ollut tietoa millaisia selvityksiä tarvitaan, jotta ympäristötavoitteista
poikkeaminen voitaisiin tarkastella vesienhoitosuunnitelman laatimisen yhteydessä (vrt. Viinivaaran
pohjavesihanke). Suomen Vesilaitosyhdistys ry pitää hankkeisiin ryhtyvien kannalta tärkeänä, että
hankekohtaisen vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeamisen menettelyt selvitetään ja ohjeistetaan.
Fortum Oyj lausuu, että vesipuitedirektiivin tarkoituksena on mahdollistaa myös uudet
vesirakentamishankkeet EU:ssa. VPD:ssä vesivoimahankkeiden vesistön ekologista tilaa heikentävä vaikutus
on mahdollistettu vanhojen hankkeiden osalta voimakkaasti muutetuksi vesimuodostumaksi nimeämisen
kautta ja uusien hankkeiden osalta VPD:n artiklan 4.7 poikkeusmenettelyllä. Myös EU-tuomioistuimen
päätökset tukevat näkemystä, että eri kokoiset vesivoimaprojektit on mahdollista luvittaa, vaikka vesien tila
rakentamisen johdosta heikkenisi. VPD:n yhteisen toimeenpanostrategian (CIS) ohjeistuksen päivitystyössä
artikla 4.7. soveltamisesta ovat olleet esillä niin ns. Weser-case kuin myös ns. Schwarze Sulm-case. Vuonna
2017 uusittu artikla 4.7. CIS-ohje tarkentaa uusien vesivoimahankkeiden ja vanhojen vesivoimahankkeiden
päivityksen luvitus-prosessin kuvausta tilanteissa, joissa vesien tila heikkenee. Fortum Oyj lausuu, että kuten
Weser-tapauksen päätöksessäkin todetaan, vesistön tilan heikkeneminen ei sinällään estä vesirakentamista,
vaan siinä määritellään, että poikkeusmenettelyä tulee käyttää, mikäli vesimuodostuman tilaa heikennetään.
Poikkeusmenettelyn tulisi jatkossa mahdollistaa uudetkin hankkeet. Tällä hetkellä Suomessa käytäntö on
rajattu direktiiviä tiukemmaksi (Vesienhoitolaki 23 §, ympäristötavoitteista poikkeaminen). Direktiivin
vaatimuksia on muutettu lisäämällä vaatimus hankkeen merkittävyydestä ja muuttamalla direktiivin
vaihtoehtoiset edellytykset yleisestä edusta tai haittoja suuremmista hyödyistä molemmat pakollisiksi.
Fortum Oyj lausuu, että EU:ssa käytäntö on ollut, että jos joku fyysisesti vesistöä muuttava hanke heikentää
vesien tilaa ja se saa luvan, niin seuraavassa vesienhoitosuunnitelmassa se nimetään voimakkaasti
muutetuksi. Luvituksen sujuvuuden kannalta olisi tärkeää, että päätös poikkeamisesta tehtäisiin
lupaprosessissa ja se vain raportoitaisiin seuraavassa vesienhoitosuunnitelmassa. Lupaviranomaisen pitäisi
siis pystyä tekemään arvio tilan heikentymisestä sekä tarpeen vaatiessa arvio poikkeamisen edellytysten
täyttymisestä lupaharkinnan yhteydessä (tämä sujuvoittaisi luvitusprosessia). Vesien tilan heikentymistä
tarkasteltaessa pitäisi pystyä tarvittaessa haastamaan vesienhoitosuunnitelman usein hyvin karkealla tasolla
tehty tilaluokitus sekä vastaavasti tarvittaessa arvioimaan uudelleen, onko kyseessä voimakkaasti muutettu
vesimuodostuma. Fortum Oyj lausuu, että lupaviranomaisella (aluehallintovirasto) on paras edellytys
arvioida, täyttyvätkö artiklan 4.7 poikkeusmenettelyn edellytykset. Poikkeusmenettelyn arviointi sisältää
hankkeen hyötyjen ja vesimuodostuman tilan heikentymisestä aiheutuvien haittojen punnintaa, mikä
edellyttää syvällistä paneutumista koko hakemussuunnitelmaan ja siihen liittyviin selvityksiin. Fortum Oyj
lausuu, että artiklan 4.7. mukainen poikkeusmenettely tulisi määritellä siten, että poikkeaminen
tosiasiallisesti olisi mahdollista.
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Koskienergia Oy lausuu, että EU:n tuomioistuin katsoi Schwarze Sulmin-tapauksessa (C-346/14), että
verraten pieni vesivoimahanke saattoi täyttää poikkeamisen edellytykset erityisesti EU:n uusiutuvan
energian tavoitteet huomioiden. Schwarze Sulm-tapauksen valossa jäsenvaltiolla on runsaasti
ympäristötavoitteista poikkeamisen soveltamiseen liittyvää harkintavaltaa. Koskienergia Oy:n näkemyksen
mukaan taloudellista toimintaa edistävää Schwarze Sulm-ratkaisua koskeva oikeuskäytäntö on jäänyt
loppuraporteissa ja niitä koskevissa säännösehdotuksissa pienelle huomiolle, kun taas loppuraporttien
mukaisesti vesivoimatoimintaa rajoittavalle Weser-ratkaisulle on annettu huomattavaa painoarvoa.

4.1.4 Ympäristötavoitteiden lieventäminen
Ympäristötavoitteiden lieventämistä käsitellään jäljempänä myös jaksossa 5.3.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus mukaan yksi esille tuotava asia on poikkeusten käyttö kuormitusta lisäävissä
hankkeissa. Periaatteessahan ympäristötavoitteita voidaan lieventää alle hyvän tilan (jos vesimuodostuma
on jo alle hyvässä tilassa) mikäli esim. yhdyskuntajätevedenpuhdistamolle ei löydy soveltuvaa paikkaa, jossa
vesienhoidon tavoitteet eivät ole riskissä. Usein kuitenkin tarkastelu on rajattu tiettyjen hallinnollisten
rajojen sisälle (kuntien välinen yhteistyö usein vaikeaa). Tästä syystä ennen tällaisten lieventämisten
käyttöönottoa tai niiden harkitsemisvaiheessa tulisi toiminnanharjoittaja velvoittaa kartoittamaan
purkuvesistövaihto-ehdot myös hallinnollisia rajoja laajemmalla alueella. Nyt hallinnolliset rajat joissakin
tapauksissa rajoittavat aitoa vesienhoidon tavoitteita edistävää suunnittelua merkittävissä hankkeissa.
Metsäteollisuus ry toteaa raportissa todetun, että ympäristötavoitteiden lieventämisen sääntelyyn ei ole
näköpiirissä kehittämistarpeita. Metsäteollisuus ry näkee kuitenkin, että vaikkei itse sääntelyyn ole
kehittämistarpeita, niin ympäristötavoitteiden lieventämisen roolia ja merkitystä mahdollisessa uudessa
tilanteessa pitää myös tarkastella. Ympäristötavoitteiden lieventämisestä on omaa sääntelyä ja kun
lainsäädännön muutostarpeita mietitään, on erikoista, ettei tähän keskeiseen asiaan oteta tarkemmin kantaa
kuin mitä raportin IV-luvussa on tehty. Metsäteollisuus ry:n mukaan, jos lainsäädäntöä tiukennetaan, niin
ympäristötavoitteiden lieventäminen tulee merkittävään asemaan. Sinänsä tavoitteen lieventäminen ei ole
koskaan myönteinen asia, mutta tähän keskusteluun on pakko mennä, jos tulkintoja tiukennetaan. Miten
ympäristötavoitteen lieventäminen sopii yhteen hankekohtaisen poikkeuksen ja lainsäädäntöpohdinnan
kanssa? Missä vaiheessa ja miten voidaan tätä poikkeusta käyttää? Pitääkö toiminnanharjoittajien ajaa
lievennyksiä suunnitelmiin varmuuden vuoksi?
Suomen Vesilaitosyhdistys ry lausuu, että olemassa olevien toimintojen osalta on hyvin oleellista, milloin ne
tulkitaan uusiksi hankkeiksi (artikkelin 4.7. poikkeus mahdollinen) ja milloin kyseessä on olemassa oleva
toiminto (poikkeus artikkeli 4.5.mahdollinen). Uusien hankkeiden osalta poikkeusmahdollisuudet
ympäristöluvan varaisissa hankkeissa ovat hyvin kapeat, koska poikkeusta voidaan hyödyntää ainoastaan,
mikäli vesistön tilassa (tai yhdessä laatuparametrissa?) tapahtuu muutos erinomaisesta hyvään.
Vesipuitedirektiivin artikkelin 4.7 ja 4.5. mukaiset poikkeuksen ehdot eivät siis ole keskenään koherentit.
Ympäristötavoitteita on mahdollista lieventää myös kemiallisen laadun tavoitteiden osalta ja vesistön laatu
voi olla lähtötilanteessa erinomaista heikompi. Esimerkiksi puhdistamon kuormituksen kasvu voi aiheuttaa
sen, että hanke tulkitaan uudeksi. Poikkeusten käytön mahdollisuus voikin ohjata ratkaisuihin, jossa tulkintaa
”uudeksi hankkeeksi” vältetään esimerkiksi kuormituksen kasvua rajoittamalla.
Suomen Vesilaitosyhdistys ry lausuu raportin jakson 5.3. alussa todettavan, että ”Ympäristötavoitteiden
lieventämisen syyn tulee olla sellainen, että se ei ole jäsenvaltion suoraan kontrolloitavissa.” Tämän lauseen
sisältö ja viite on syytä tarkistaa. Raportin jakson 5.3. tekstissä todetaan seuraavasti ”Kun
ympäristötavoitteiden lieventämistä harkitaan, tulee kiinnittää huomiota siihen, johtuuko
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ympäristötavoitteiden saavuttamatta jääminen ihmistoiminnasta vai luonnonoloista. Ihmistoiminnalle on
pyrittävä löytämään ympäristön kannalta parempi vaihtoehto. Jos taas luonnonolot estävät
ympäristötavoitteiden saavuttamisen, voidaan siirtyä tarkastelemaan teknisiä ja taloudellisia
mahdollisuuksia tavoitteiden saavuttamiseen.” Teksti on sinällään oikein, mutta selvyyden vuoksi olisi
suotavaa täydentää ja tarkentaa, että myös olemassa olevan ihmistoiminnan vuoksi ympäristötavoitteita
voidaan lieventää silloin, kun ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja ei ole. Suomen Vesilaitosyhdistys
ry lausuu, että jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvissa on toisinaan velvoitettu selvittämään
vaihtoehtoisia ratkaisuita. Joissakin tilanteissa mikään lähialueen purkuvesistöistä ei ole ihanteellinen
purkupaikka. Usein joudutaan myös arvottamaan purkuvesistönä toimineen vesistön ja ei-purkuvesistönä
toimineen vesistön soveltuvuutta purkukohteeksi. Pidämme tärkeänä, että myös jatkossa voidaan vertailla
erilaisia vaihtoehtoja ja ottaa lopullisessa ratkaisussa huomioon eri vaihtoehtojen vaikutukset ja
kustannukset. Vesipuitedirektiivin noudattaen on kuitenkin kyseenalaista, voidaanko näin jatkossa toimia.
Suomen Vesilaitosyhdistys ry lausuu, että Ruotsissa viranomaisia on ohjeistettu käyttämään poikkeuksia
silloin, kun niihin liittyvät ehdot täyttyvät. Vesipuitedirektiiviin kirjattujen lieventämisen perusteet on kirjattu
siten, että niitä hyödyntämällä saavutetaan vesistön paras mahdollinen tila ilman kohtuuttomia
kustannuksia. Suomen Vesilaitosyhdistys ry näkemyksen mukaan on tärkeää toimeenpanna
vesipuitedirektiiviä ja toteuttaa kunnianhimoisesti toimenpiteitä kuormituksen vähentämiseksi ja vesistöjen
hyvän tilan saavuttamiseksi. Toimeenpanossa pitää kuitenkin ottaa huomioon myös toimien
kustannustehokkuus ja kohtuullisuus. Myös Suomessa lievennyksiä on syytä hyödyntää toteuttaen ne toimet,
jotka ovat kohtuullisesti toteutettavissa.
Fortum Oyj lausuu, että artiklan 4.5 mukaista vesien tilan lievempää tavoitetta tulisi käyttää aina, silloin kun
sen edellytykset täyttyvät.

4.2 Raportin jakso III Kansainvälinen vertailu
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toteaa, että raportti antaa esimerkit Ruotsin ja Tanskan malleista, joissa
vesimuodostumakohtaisista ympäristötavoitteista säädetään asetuksissa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen
mielestä myös tätä vaihtoehtoa olisi syytä pohtia tarkemmin jatkovalmistelussa. Tämä malli parantaisi
ympäristötavoitteiden vesimuodostumakohtaista vaikuttavuutta sekä ennakoitavuutta. Vaihtoehto tosin
lisäisi merkittävästi viranomaisten työtä, joten sen toteuttaminen edellyttäisi myös resurssien lisäämistä
ympäristösektorille.
Metsäteollisuus ry viittaa tässä kohdassa LupaMuutos- hanketta koskevaan lausuntoonsa.
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry toteaa, että niin Ranskassa kuin nähdäksemme Suomessakin
suurimpana haasteena luvituksen kannalta on monien pienten toimien ja hankkeiden yhteisvaikutusten
huomioon ottaminen. Todellisuudessahan ei yhtään pienen hankkeen ympäristölupaa ei ole evätty, vaikka
kuormitus välttävässä tai jopa heikossa tilassa oleviin vesiin on jatkunut. Tässä lienee kyse lähinnä siitä, että
yksinään ko. toiminta ei vesien tilaa olisi heikoksi muuttanut, mutta kaiken muut toiminnan ohella se
vähintään varmistaa, että tila säilyy huonona tai välttävänä.
Kalatalouden keskusliiton mukaan raportin oikeusvertaileva osa jää melko erilliseksi eikä ole selkeää, onko
muiden maiden kokemuksia hyödynnetty sääntelyvaihtoehtojen muotoilussa. Kalatalouden keskusliitto
katsoo, että ympäristöministeriön hallinnonalalla on syytä tehostaa kansainvälistä yhteistyötä etenkin
Ruotsin kanssa, jonka kanssa Suomella on yhteinen lainsäädäntöhistoria.
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5 RAPORTIN JAKSO IV KEHITTÄMISVAIHTOEHDOT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
5.1 Ympäristötavoitteiden oikeudellisen merkityksen sääntely
Liikenne- ja viestintäministeriö toteaa, että eri sääntelyratkaisujen välillä ei näytä liikenne- ja
viestintäministeriön hallinnonalan näkökulmasta olevan suuria eroja. Lupien muuttamista koskevaa
sääntelyä muutettaessa on olennaista arvioida näiden muutosten vaikutuksia eri tyyppisten
toiminnanharjoittajien toimintaan, mukaan lukien kustannusvaikutukset.
Korkein hallinto-oikeus lausuu, että ympäristötavoitteiden oikeudellisen merkityksen sääntelyn vaihtoehtoja
arvioitaessa tulee lainsäädännön selkeyden ja ennakoitavuuden ohella ottaa huomioon vesien tilaa ja
ympäristötavoitteita koskevan tiedon tosiasiallinen laatuja luotettavuus. Kuten loppuraportin nykytilan
kuvauksesta ja kansainvälisestä vertailusta käy ilmi, perustuu vesimuodostumien luokittelu osin varsin
puutteellisiin tietoihin, minkä lisäksi jo vesimuodostumien jaottelussa ja tyypittelyssä on saatettu tehdä
ratkaisuja, joilla voi yksittäisen hankkeen lupaharkinnassa olla vaikeasti ennakoitavia vaikutuksia. Tämä tulee
säännöksiä muotoiltaessa ottaa huomioon, jos ympäristötavoitteiden sitovuudesta säädetään laissa.
Lainsäädännöstä ei myöskään missään tilanteessa saisi muodostua estettä sille, että lupaharkinnassa voidaan
hyödyntää vesienhoitosuunnitelman hyväksymisen jälkeen saatua tarkempaa tietoa vesimuodostumien
tilasta ja toiminnan vaikutuksista.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toteaa, että raportissa on valittu Suomessa nytkin käytössä oleva linjaus, jossa
ympäristötavoitteet kuvataan lainsäädännössä yleisellä tasolla, joten ympäristötavoitteiden tarkentaminen
jää niiden perusteella edelleen vesienhoidon suunnittelun tehtäväksi. Raportti antaa myös esimerkit Ruotsin
ja Tanskan malleista, joissa vesimuodostumakohtaisista ympäristötavoitteista säädetään asetuksissa. EteläPohjanmaan ELY-keskuksen mielestä myös tätä vaihtoehtoa olisi syytä pohtia tarkemmin jatkovalmistelussa.
Tämä malli parantaisi ympäristötavoitteiden vesimuodostumakohtaista vaikuttavuutta sekä
ennakoitavuutta. Vaihtoehto tosin lisäisi merkittävästi viranomaisten työtä, joten sen toteuttaminen
edellyttäisi myös resurssien lisäämistä ympäristösektorille.
Väylävirasto toteaa sääntelyn uudelleenarviointia tehtäessä ja poikkeusmenettelystä päätettäessä on
huomioitava, että Suomen kansallinen erityispiirre moniin EU-valtioihin verrattuna on runsas
vesistömuodostumien määrä. Vesistömuodostumien suuren määrän vuoksi Väyläviraston hankkeet, joissa
vesistövaikutuksia ei tule arvioitavaksi lainkaan, on hyvin vähän. Väyläviraston hankkeet sekä väylien
kunnossapito saattavat ulottua myös useamman vesimuodostuman tai jopa vesienhoitoalueen alueelle.
Lisäksi Suomen olosuhteet edellyttävät alueellisten erojen huomioonottamista esimerkiksi teiden
talvikunnossapidon osalta tienkäyttäjien turvallisuuden takaamiseksi ja ympärivuotisesti toimivien
liikenneyhteyksien mahdollistamiseksi.
Energiateollisuus ry:n mukaan vesienhoitotavoitteiden sitovuus sekä huomion kiinnittyminen
vesimuodostuman kokonaisluokituksesta yksittäisten laatutekijöiden luokkiin vaikuttavat hankkeiden
lupaharkintaan merkittävästi. Samalla mahdollisten poikkeusten käyttöala ja kriteerit voivat muodostua
hyvin rajoittaviksi siten, että ne eivät tuo tarvittavaa joustoa tavoitteiden sitovuuden vastapainoksi.
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n mukaan maatalouden ollessa monin paikoin merkittävin
kuormitustekijä, tulisi lupaharkinnassa vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi lisätä keinovalikoimaa
huomattavasti nykyisin käytettyyn nähden. Sama koskee esim. turkistuotannon vaikutusten vähentämistä
lupaharkinnassa. Koska suurin osa maatalouden ympäristölupakohteista on kuntien luvittamia, tulee
ohjeistuksen olla selkeä. Lisäksi juuri luotua ilmoitusmenettelyä tulee korjata paremmin vesienhoidon
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tavoitteet huomioivaksi. Näkemyksemme mukaan lupakäytäntöjen alue- tai sektorikohtaiset erot tulisi
minimoida riippumatta valittavasta vaihtoehdosta. Lupaprosessin, lupaehtojen ja lupien tarkkailujen tulee
olla tasapuolista ja ennakoitava koko Suomessa.
Bioenergia ry lausuu, että VesiPoke-hankkeen johtopäätökset, että lainsäädäntövaihtoehdoilla ei ole
merkittävää eroa toiminnanharjoittajien kannalta, ja että sitovista tavoitteista ja poikkeamisesta säätäminen
voisi lieventää liiketoimintaan kohdistuvia rajoituksia nykytilaan (0-vaihtoehtoon) nähden, ovat liian
kategorisia ja asettaisivat eri toimialat eriarvoiseen asemaan. Bioenergia ry katsoo, että eri näkökohdat
huomioivaa ja kokonaisvaltaista lupaharkintaa rajoittaisi, jos ehdottomasta luvanmyöntämisesteestä
säädettäisiin. Tämä vaikeuttaisi perusteettomasti lupaprosessia ja saattaisi jopa estää käytännössä
kohtuullisten lupamääräysten antamisen. Mikäli vesienhoitotavoitteiden sitovuudesta säädettäisiin vielä
nykyistä tarkemmin, olisi myös säädettävä viranomaisia velvoittavasta poikkeusmenettelystä ja taattava
mahdollisuudet soveltaa poikkeamista laajasti.
Koskienergia Oy lausuu, että vesienhoidon ympäristötavoitteista voidaan poiketa 1) uuden merkittävän
hankkeen toteuttamiseksi; 2) lieventämällä vesimuodostumakohtaisia ympäristö(tila)tavoitteita tai 3)
pidentämällä tavoitteiden saavuttamisen määräaikoja enintään vuoteen 2027 asti. Suomessa näistä
poikkeuksista on käytetty vain määräaikojen pidennyksiä. Koskienergia Oy katsoo, että vesienhoidon
ympäristötavoitteista poikkeamisen lainsäädännöstä on tarpeen säätää tarkemmin kansallisesti sekä
poikkeamisen aineellisten edellytysten, että menettelyn osalta siten, että tavoitteista poikkeaminen olisi
käytännössä nykyistä laajemmin mahdollista. Koskienergia Oy toteaa, että jatkossa kaikkia
poikkeamismahdollisuuksia tulisi käytännössä soveltaa laajemmin lupakäytännössä. Koskienergia Oy katsoo,
että VesiPoke- ja Lupamuutos -raportissa mainitut nollavaihtoehdot, jossa vesilakia ja vesienhoitolakia ei
tarkisteta muilta osin kuin ympäristötavoitteista poikkeamista koskevien säännösten osalta, varmistaa sen,
ettei Suomen ilmastonmuutoksen vastustamisen kannalta tärkeää vesivoimatoimintaa ”ylisäännellä” lähinnä
yhden EU:n tuomioistuimen ratkaisun ja epävarman tulkintavaikutuksen perusteella. Koskienergia Oy lausuu,
että keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien tila tulee ottaa huomioon
ympäristötavoitteita määritettäessä.

5.1.1 Sääntelyvaihtoehdot A1, A2 ja A3
Maa- ja metsätalousministeriö katsoo, että vaihtoehto A2 ei olennaisesti selventäisi voimassa olevaa
sääntelyä. Säännös ei auttaisi toiminnanharjoittajia, viranomaisia ja muita osallisia muodostamaan
perusteltua ja yhtenäistä käsitystä ympäristötavoitteiden merkityksestä lupaharkinnassa. Maa- ja
metsätalousministeriö pitää perusteltuna sitä, että laissa säädettäisiin nykyistä sitovammin
ympäristötavoitteista ja niiden saavuttamisen merkityksestä vesilain mukaisessa lupaharkinnassa.
Ministeriön mielestä säännösehdotuksen ongelmana kuitenkin on, että ympäristötavoitteiden
saavuttamisen vaarantuminen rinnastettaisiin terveydelle, ympäristölle ja elinkeinoille aiheutuviin
huomattavan vahingollisiin seurauksiin, jotka vesilainsäädännössä ovat vakiintuneesti muodostaneet
ehdottoman esteen luvan myöntämiselle. Rinnastus antaa virheellisen käsityksen ympäristötavoitteiden
merkityksestä verrattuna vesitalous-hankkeista aiheutuviin muihin vastaaviin vaikutuksiin. Säännöksessä
hakasulkeisiin merkitty vesienhoitolain 23 §:n mahdollistama poikkeus osoittaa myös, ettei säännös kuuluisi
luontevasti sille esitettyyn paikkaan. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan säännöksen sanamuoto
”vaarantaa ympäristötavoitteiden saavuttamisen” merkitsisi, että lupahakemus olisi hylättävä, vaikka
toiminnan ei voitaisi osoittaa konkreettisesti heikentävän vesimuodostuman tilaa tai huonontavan sen
perusteena olevaa laadullista tekijää. Kuten edellä on todettu Lupamuutos-hankkeen loppuraportin
yhteydessä (Ympäristötavoitteet luvan muuttamisen perusteeksi, säännösehdotus A), ympäristötavoitteiden
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saavuttamisen vaarantuminen on perusteena liian tulkinnanvarainen, jotta sen avulla voitaisiin määritellä
luvanhaltijan oikeuksia ja velvollisuuksia oikeusvarmuuden edellyttämällä tavalla tai ohjata
valvontaviranomaisen ja lupaviranomaisen päätöksentekoa yhdenmukaisesti ja ennakoitavasti. Maa- ja
metsätalousministeriö katsoo, että luvan epäämisperuste on välttämätöntä muotoilla ehdotettua säännöstä
tarkkarajaisemmin niin, että lupaa ei voitaisi myöntää, jos hankkeen toteuttaminen estäisi saavuttamasta
vesienhoitolain 21 §:ssä säädettyjä ympäristötavoitteita. Arviointi tehtäisiin sen jälkeen, jos hankkeen
ympäristötavoitteille haitallisia vaikutuksia ei voitaisi luvassa annettavin määräyksin riittävästi ehkäistä.
Edellytyksenä luvan epäämiselle tulee lisäksi olla, ettei hanketta voitaisi toteuttaa vesienhoitolain
vaatimusten mukaisesti poikkeamalla ympäristötavoitteista tai lieventämällä niitä vesienhoitolain 23 ja 24
§:ssä säädetyllä tavalla.
Oikeusministeriö lausuu, että loppuraportti sisältää kolme sääntelyvaihtoehtoa ja kaksi
säännöshahmotelmaa ympäristötavoitteiden oikeudellisen sitovuuden lisäämiseksi. Vaihtoehto A1
(nollavaihtoehto) ei edellyttäisi lainsäädännöllisiä muutoksia, vaan sitovuuden lisääminen tapahtuisi
ympäristötavoitteita suunnitelmissa täsmentämällä. Tämä ei kuitenkaan poistaisi mahdollisia
täytäntöönpanovajeita lainsäädännössä. Vaihtoehdossa A2 nykyiseen sääntelyyn esitetään tehtäväksi
täsmennyksiä ympäristötavoitteiden painoarvon lisäämiseksi. Nämä eivät muuttaisi sääntelyn
perusrakennetta, eli vesienhoitosuunnitelmat ja ympäristötavoitteet välittyisivät päätöksentekoon edelleen
välillisesti lupaharkinnan tausta-aineistona. Epäselvää on, voidaanko vaihtoehdon A2 mukaista ratkaisua
pitää riittävänä EU-oikeuden tehokkaan täytäntöönpanon näkökulmasta. Oikeusministeriö lausuu, että
vaihtoehdossa A3 lupaharkintaa sitovat ympäristötavoitteet muodostaisivat käytännössä itsenäisen
edellytyksen lupaharkintaan. Esitetyistä vaihtoehdoista tämä olisi selkeäpiirteisin ratkaisu EU-oikeuden
täytäntöönpanon näkökulmasta. Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa lupamenettelyissä ei
nykyäänkään ole vierasta, että muusta lainsäädännöstä johtuvat velvoitteet tai muuhun lakiin perustuva
viranomaispäätös ulottavat vaikutuksensa hankkeen sallittavuuden arviointiin. Vaihtoehdossa A3 on kyse
kuitenkin ainakin eräissä suhteissa uudentyyppisestä vaikutusmekanismista, jos viranomaispäätöksenä
hyväksyttävien ympäristötavoitteiden tulisi muodostaa itsenäinen elementti lupaharkinnassa. Käytännössä
saattaa lisäksi syntyä tilanteita, jossa vasta lupamenettelyssä esitetyn seikkaperäisen selvityksen perusteella
havaitaan vesimuodostuman luokittelun ja asetettujen ympäristötavoitteiden perustuvan puutteellisiin tai
vanhentuneisiin tietoihin. Vesimuodostuman tilaa koskeva seikkaperäinen selvitys tulisikin voida ottaa
lupaharkintatilanteessa huomioon.
Puolustusministeriöllä ei ole vahvaa näkemystä esitettyihin vaihtoehtoihin. Sitovat ympäristötavoitteet (VE
A.3) ovat toisaalta selkeitä, mutta voivat olla hankalia käytännön toteutuksessa. Sitoviksi kirjatut
ympäristötavoitteet luvan myöntämisen edellytyksinä voivat aiheuttaa ristiriidan erityisissä tilanteissa YSL:n
mukaisiin maanpuolustusta koskeviin poikkeuksiin, koska laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä
ei suoraan sisällä maanpuolustusta koskevaa poikkeusta. Tosin voidaan tulkita, että 23§:n ihmisten
turvallisuus termi pitää joissakin tilanteissa sisällään myös maanpuolustuksen tarpeet. Puolustusministeriö
pitää A1 ja A2 vaihtoehtoja parempina lähtökohtina lainsäädännön kehittämiselle kuin vaihtoehtoa A3.
Aluehallintovirastojen näkemyksen mukaan voimassa oleva lainsäädäntö saattaa aiheuttaa jopa
perusteettomia odotuksia ja vääriä tulkintoja, joten lainsäädännön täsmentämistä tarkoittavat
sääntelyvaihtoehdot A2 tai A3 ovat parempia kuin nollavaihtoehto.
Etelä-Savon ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus ja Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskus pitävät selkeimpänä ja vaikuttavimpana vaihtoehtoa A3.
Etelä-Savon ELY-keskuksen mukaan kaikki vaihtoehdot parantavat vesien tilaa hitaammin tai nopeammin
mutta vaihtoehto A.3. on todettu vesistövaikutuksiltaan yhdenmukaisemmaksi ja mahdollisesti nopeimmin
vaikuttavaksi. Kaikki vaihtoehdot tulevat kuitenkin vaatimaan lisäselvityksiä lupavaiheessa ja laajentavat
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selvitys- ja tarkkailuvelvoitteita, mutta vaihtoehdolla 3 on enemmän vaikutusta pienempiin hankkeisin /
kuntien luvat. Kaikki vaihtoehdot aiheuttavat jonkin verran toiminta-rajoituksia. Vaihtoehto A3 parantaa
selkeämpänä lupahakemusten laatua ja vähentää lisäselvitysten tarvetta. Vesiviranomaisille aiheutuu
lisätyötä säännönmukaisista lausunnoista ja myös kunnan lupa-asioissa on lisätyötä. AVI:ssa lisätyö/merkitys
on selvä. EU:n suuntaan A.3. vaihtoehto on selkein vesipuitedirektiivin toimeenpanon kannalta. Lakia
soveltavalle A.3.- vaihtoehto antaa selkeät tavoitteet ja velvoitteet ja luvan-hakijalle tämä on myös selkeä ja
ennakoitava samoin kuin muille prosessiin osallistuville tahoille. Lisäksi kaikissa vaihtoehdoissa vesien
luokittelun ja ympäristötavoitteiden merkitys lupa-menettelyssä kasvaa, mutta vaihtoehdossa A.3. näillä on
suora vaikutus lupamenettelyyn. Etelä-Savon ELY-keskuksen näkemys on, että ongelmaksi saattaa tulla A.3.
ja myös muissa vaihtoehdoissa luokitukseen käytettävän tiedon puutteellisuus, koska nykyisin käytössä
olevat resurssit eivät mahdollista kohtalaisen merkittävästä osasta kohteita erityisen kattavaa biologista ym.
aineistoa. Näin tarvitaan joko ennakointia, jotta riittävä tieto on tietystä kohteesta käytössä luokitteluun
lupamenettelyä varten tai luokittelua on tarvittaessa pystyttävä vielä tarkentamaan
vesienhoitosuunnitelmassa/ toimenpideohjelmassa esitetystä lupamenettelyn yhteydessä mm. hankkimalla
lisäaineistoa, jotta voidaan varmistua luokittelun kaikinpuolisesta luotettavuudesta. Vaihtoehto A.3. täyttää
EU- oikeuden linjaukset ympäristötavoitteista, mm. Weser- päätöksen pohjalta. Myös esim. raportissa
kuvattujen Ruotsin kokemusten perusteella luokittelujärjestelmän olisi syytä olla joustava
vesimuodostumien tilan arvioinnin epävarmuuksien takia. Luokittelun ja mm. tästä seuraavien
vesimuodostumakohtaisten ympäristötavoitteiden muuttaminen tulisi olla mahdollista myös
vesienhoitokauden aikana ja osana lupaharkintaa mm. pohjatiedon täydentämisen osalta.
Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoo, kuten vaihtoehtojen arvioinnissa on todettu, että vaihtoehto A3 lisää
selkeyttä ja ennakoitavuutta niin luvanhakijalle kuin lainsoveltajallekin ja ympäristötavoitteiden sitovuuden
vahvistaminen parantaa vesienhoidon vaikuttavuutta ja todennäköisesti myös nopeuttaa
ympäristötavoitteiden (vesien hyvä tila) saavuttamista. Kaikissa kolmessa vaihtoehdossa luokittelun merkitys
ja sen vaikutus lupamenettelyyn kasvaa. Haasteena tuleekin olemaan, kuten raportissa todetaan, luokittelun
luotettavuus ja käytettävissä oleva tietopohja. Läheskään kaikista vesimuodostumista ei ole kattavaa
biologista aineistoa käytettävissä ja erityisesti merialueella, jossa vesimuodostumat voivat olla hyvinkin
suuria, käytettävissä oleva aineisto ei ole välttämättä alueellisesti kattavaa.
Keski-Suomen ELY-keskus toteaa, että direktiivin toimenpanon kannalta sekä säätelyn selkeyttämiseksi
vesienhoidon tavoitteet on tarpeellista ottaa lainsäädäntöön. Vaihtoehto A3 lisäisi, kuten raportissa
todetaankin, ennakoitavuutta ja selkeyttä sekä luvanhakijalle että lainsoveltajalle. Lisäksi
ympäristötavoitteiden sitovuuden vahvistamisen arvioidaan nopeuttavan vesien tilan paranemista ja niillä
on yhdenmukaisempi vaikutus vesimuodostumiin. Raportin mukaan vaihtoehdossa A3 luokittelulla on suora
vaikutus lupamenettelyyn. Myös muissa vaihtoehdoissa luokittelun merkitys kasvaa. Tällä hetkellä kaikista
vesimuodostumista ei ole saatavissa riittävän kattavaa aineistoa luotettavaa luokittelua varten erityisesti
biologisen aineiston osalta, minkä vuoksi jouduttaneen laajentamaan vesien tilan seurantaa ja
vaikutustarkkailua. Näiden lisääminen vaatii resursseja niin viranomaisilta kuin toiminnanharjoittajiltakin.
Kaakkois-Suomen ELY katsoo, että vaihtoehdoista paras olisi joko A2 tai A3. Vaihtoehto A3 olisi ehkä kaikkein
selkein, mutta toisaalta sen arviointiin voi liittyä suuria epävarmuuksia koska tietoa ei yleensä ole riittävästi.
Sen käyttöönotto edellyttäisikin nykyistä suurempaa tietämystä biologisten muuttujien herkkyydestä
erilaisille paineille ja toisaalta tietyillä sektoreilla huomattavasti nykyistä kattavampaa näytteenottoa ennen
hankkeiden aloittamista. Käytännössä tämä vaatisi niin kattavia esiselvityksiä, että vesimuodostuman tila
voidaan lupaharkinnassa määritellä. Lisäksi käsityksemme mukaan poikkeamien käyttö on mahdollista vain
vesimuodostumiksi nimetyillä vesistöillä, vaikka tavoitteet koskevat kaikkia vesistöjä. Tulisiko pieniä vesistöjä
voida "nostaa" kesken suunnittelukauden vesimuodostumiksi, mikäli niille haetaan ympäristönsuojelu- tai
vesilain mukaista lupaa? Nollavaihtoehto ei ole käytännössä kovinkaan hyvin edistänyt vesienhoidon
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tavoitteiden saavuttamista tai se on johtanut ehkä luvituksessa erilaisiin linjauksiin. Kaakkois-Suomen ELYkeskus toteaa, että ELY-keskuksen asiantuntijat antavat lausuntoja vireillä olevista lupahakemuksista ja
arvioivat hankkeiden vaikutuksia vesienhoidon tavoitteisiin. Jos jatkossa vaikutukset arvioidaan jokaiseen
biologiseen muuttujaan, tulee selvitysten olla ehdottomasti riittäviä jo ennen lupahakemuksen jättämistä ja
tästä olisi myös syytä mainita lakitasolla. Käytännössä luvituksessa ei ole useinkaan vaadittu riittäviä tietoja
arvion tekemiseen. Emme näe, että riittävien tietojen kokoaminen viivästyttäisi hankkeen etenemistä,
kunhan tästä laaditaan selkeä ohjeistus ja toiminnanharjoittaja velvoitetaan tekemään selvitykset erityisesti
herkimmistä muuttujista jo ennen lupahakemuksen vireille saattamista. Kuitenkin luvan hakija on tietoinen
uusista hankkeista usein jo vuosia lupahakemusten vireillepanoa aikaisemmin. Usein hankkeiden
viivästyminen johtuu tälläkin hetkellä liian suppeista lähtötiedoista hakemusvaiheessa. Lupaharkinnan
tehokkuutta voisi myös merkittävästi parantaa järjestämällä aina hankkeista ennakkopalaverit, joissa ELYt ja
AVIt toisivat esille hakemuksen sisältövaatimukset ja reunaehdot lupaharkinnalle. Poikkeukset tulisi
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kuitenkin käsitellä lupaviranomaisessa (vaihtoehto
B2). Lisäksi jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon se, että mikäli poikkeuksia tullaan käyttämään, tulisi
kuitenkin tavoitella mahdollisimman hyvää tilaa ja näin ollen lupien tarkastaminen ja tiukentaminen voi olla
siitä huolimatta paikoin tarpeen. Tällä hetkellä esim. turvetuotannon osalta luvan muuttaminen on melko
hankalaa ja erittäin hidasta erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa toiminnanharjoittaja kieltäytyy ottamasta
vastuuta ympäristölle aiheutuneista haitoista. Tässä mielessä lainsäädäntöä tulisi kehittää myös siihen
suuntaan, että puuttuminen vesien tilaa heikentäviin vaikutuksiin olisi suoraviivaisempaa ja nopeampaa.
Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että sääntelyvaihtoehtoja harkittaessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että
vesienhoitosuunnitelmien ja vesimuodostumien tilojen luokitteluun on käytettävissä rajallisesti ja
vaihtelevasti resursseja sekä tutkimustietoa. Luokittelussa käytettävän seurantatiedon kattavuus ja samalla
tilastollinen luotettavuus vaihtelee huomattavasti vesimuodostumittain. Suomessa, toisin kuin joissakin
Euroopan valtioissa, on tuhansia erilaisia vesimuodostumia, eikä niiden kaikkien hoidon suunnittelua ja
tilaluokitusta ole ainakaan tällä hetkellä mahdollista tehdä yhtä luotettavasti, vaikka tähän pyritäänkin.
Luokittelu sekä vesienhoidon suunnittelu ja toteutus kehittyvät ja päivittyvät jatkuvasti. Tuotettuun tietoon
liittyy vielä epävarmuuksia, ja luokittelun, ympäristötavoitteiden sekä vesienhoitosuunnitelmien
muuttaminen tulisi olla mahdollista. Nämä epävarmuudet ja muutokset tulisi voida ottaa huomioon
lupaharkinnassa, mikä edellyttäisi osaltaan sitä, että myös ympäristötavoitteiden huomioimista koskevan
sääntelyn olisi syytä olla joustavaa (sääntelyvaihtoehdot A1 tai A2). Edellä mainittuja seikkoja on tunnistettu
myös VesiPoke-raportissa. Sinänsä ELY-keskus on kuitenkin raportin kanssa samaa mieltä siitä, että
vaihtoehto A3 (Sitovat ympäristötavoitteet) olisi sääntelyn selkeyden ja ennakoitavuuden näkökulmasta
paras ratkaisu ja myös EU-oikeus edellyttänee tätä.
Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että nykyinen sääntely ei ole riittävää ja aiheuttaa epäselviä tilanteita
lupaharkinnassa ja vesienhoidon poikkeamien asettamisessa. Sääntelyn selkeyden ja ennakoitavuuden
kannalta paras vaihtoehto olisi, että vesienhoidon tavoitteet sidottaisiin nykyistä paremmin lainsäädäntöön
(vaihtoehto A3). Vaihtoehto täyttää myös parhaiten EU:n vaatimukset direktiivin toimeenpanoa koskien.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus näkee toteuttamiskelpoisimpana A3-vaihtoehdon. Siinä VMJL 21 §:n
mukaiset ympäristötavoitteet sitovat suoraan lupaviranomaista kansallisen lainsäädännön sanamuotojen
perusteella, ympäristötavoitteet kuvataan itsenäisinä luvan myöntämisen edellytyksinä ja tarvittavat
lainsäädäntömuutokset tehtäisiin joko lupalakeihin tai vesienhoitolakiin. EU:n suuntaan vaihtoehto on
vesipuitedirektiivin toimeenpanon kannalta selkein ja lakia soveltavalle se antaa selvät tavoitteet ja
velvoitteet. Myös luvanhakijalle ja muille prosessiin osallistuville tahoille tämä on vaihtoehdoista selkein ja
ennakoitavin.
Energiateollisuus
ry:n
mukaan
VesiPoken-hankkeen
johtopäätöksinä
esitetään,
että
lainsäädäntövaihtoehdoilla ei ole merkittävää eroa toiminnanharjoittajien kannalta. Lisäksi todetaan, että
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sitovista tavoitteista ja poikkeamisesta säätäminen voisi lieventää liiketoimintaan kohdistuvia rajoituksia
nykytilaan (0-vaihtoehtoon) nähden. Nämä johtopäätökset näyttävät Energiateollisuus ry:n näkökulmasta
liian suoraviivaisilta. Energiateollisuus ry näkee, että lähtökohtaisesti ehdottomasta luvanmyöntämisesteestä
säätäminen tulisi käytännössä rajoittamaan lupaharkintaa yleisesti sekä mutkistamaan kohtuullisten,
suhteellisten ja kokonaisnäkökulmaa korostavien lupamääräysten antamista. Selvää on, että mikäli
tavoitteiden sitovuudesta säädettäisiin nykyistä tarkemmin, on myös poikkeusmenettelystä säädettävä
viranomaista velvoittavasti niin, että poikkeusten käyttöala on mahdollisimman laaja. Vesipuitedirektiivin
tarkoituksena on mahdollistaa myös uudet hankkeet EU:ssa. VPD:ssä vesistön ekologista tilaa heikentävä
vaikutus on mahdollistettu uusien hankkeiden osalta VPD:n artiklan 4.7 poikkeusmenettelyllä. Vanhojen
vesivoima-hankkeiden osalta tämä on mahdollistettu voimakkaasti muutetuksi vesimuodostumaksi
nimeämisen kautta. VPD:n yhteisen toimeenpanostrategian (CIS) ohjeistuksen päivitystyössä ovat olleet
esillä niin ns. Weser-tapaus kuin myös ns. Schwarze Sulm -tapaus. CIS-ohje vuodelta 2017 tarkentaa uusien
vesivoima-hankkeiden ja vanhojen vesivoimahankkeiden päivityksen luvitusprosessin kuvausta tilanteissa,
joissa vesien tila heikkenee.
Kaivosteollisuus ry toteaa, ettei VesiPoke- raportissa esitettyjen vaihtoehtojen ”A2: Ympäristötavoitteiden
huomioon ottamisen vahvistaminen” tai ”A3: Sitovat ympäristötavoitteet lupalaeissa” perusteella tule ryhtyä
lainsäädäntömuutoksiin.
Metsäteollisuus ry:n mukaan sääntelyvaihtoehtoihin on vaikea ottaa tarkemmin kantaa, koska auki olevia
kysymyksiä on paljon. Sääntelyteemassa A metsäteollisuus ei näe hyvin tiukkaa A3-vaihtoehtoa
kannatettavana, eikä järkevänä. Metsäteollisuus näkee, että vaihtoehto rajoittaisi merkittävästi
metsäteollisuuden kehittämismahdollisuuksia. Jos vaihtoehto koskisi olemassa olevia hankkeita tai tehtaita,
niin tehtaita voisi jopa mennä kiinni tämän takia. Vaikka raportin mukaan A3-vaihtoehto lisäisi luvanhakijan
näkökulmasta selkeyttä ja ennakoitavuutta, niin tämä ei paljon lohduta, jos lupia ei saisi. Tämä vaihtoehto
tarkoittaisi joka tapauksessa hyvin paljon poikkeustarpeita. Mutta koska vesienhoitolain 23 §:n poikkeamisen
käyttöala on kuitenkin rajoitettu, niin poikkeukset eivät olisi kuitenkaan ratkaisu. Vesienhoitolain 24 §:n
merkitys korostuisi. Metsäteollisuus ry toteaa, että raportissa jää epäselväksi koskeeko pohdinta
sääntelyvaihtoehdoista vain uusia hankkeita vai myös olemassa olevia. Poikkeus koskisi uusia merkittäviä
hankkeita. Mikä on uusien merkittävien hankkeiden määritelmä? Koskeeko sääntelyteema vain uusia
hankkeita, myös olennaisia muutoksia, vai kaikkia lupia? Metsäteollisuuden näkökulmasta on keskeistä rajata
mahdolliset lainsäädäntötiukennukset koskemaan uusia hankkeita tai muutoshankkeita, joissa tapahtuu
ympäristövaikutusten osalta merkittäviä muutoksia. Mikäli lainsäädäntömuutoksiin ryhdyttäisiin, A2vaihtoehto olisi metsäteollisuuden näkemyksen mukaan parempi vaihtoehto sääntelyteemassa A.
Metsäteollisuus ry näkee erikoisena raportin johtopäätöksen, että ympäristötavoitteiden sääntelyn
vaihtoehdot eivät näytä eroavan toisistaan merkittävästi toiminnanharjoittajiin kohdistuvien
liiketoimintarajoitusten (luvan edellytykset tai lupamääräykset) näkökulmasta. Metsäteollisuus pitää
selvänä, että vaihtoehto 3 olisi toiminnanharjoittajan näkökulmasta selvästi hankalin vaihtoehto.
Kalatalouden keskusliitto toteaa, että sääntelyn selkeyden ja ennakoitavuuden näkökulmasta he
kannattavat vaihtoehtoa A3. Tämän vaihtoehdon on arvioitu vaikuttavan nopeammin lupakäytäntöön.
Toisaalta poikkeusten määrää on syytä seurata ja ryhtyä pikaisesti toimenpiteisiin, jos näiden määrä nousee
huomattavaksi. Vesienhoitolain näkökulmasta poikkeuksiin on suhtauduttava varauksellisesti ja poikkeuksen
myöntämisen ehtoihin tulee soveltaa tiukkaa laintulkintaa.
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry katsoo, että vaihtoehto A3, sitovat ympäristötavoitteet
lupalakien lupaharkintasäännöksissä, on paitsi selkein myös paras vaihtoehto. Nykytilan säilyttämisen (A1)
ongelmana on, että nykyinen lainsäädäntö ei ota huomioon EU–tuomioistuimen päätöksiä.
Vesienhoitoviranomaisen eli ELY-keskuksen myöntämä poikkeus sisältäisi periaatteellisen ristiriidan eikä tule
kysymykseen. ELY –keskus voi olla myös ympäristö- tai muun luvan hakija. Hallinnollisesti ei ole läpinäkyvää,
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että sama viranomainen voi olla luvanhakija ja sama viranomainen myöntäisi poikkeamisluvan. Suomen
Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry toteaa, että jos vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteita ei saavuteta v.
2027 mennessä, tulee tavoitteiden saavuttamiseksi tehtäviä toimia lisätä ja tehostaa eikä tavoitteita tule
missään nimessä alentaa. Outoa, että tällaista vaihtoehtoa ei esitellä lainkaan, vaikka se tosiaan on vesien
tilan kannalta paras vaihtoehto. Toimet tulee jyvittää vesienhoitoalueelle ja jopa sakkoluontoisia maksua
tulee harkita toimijoille, kunnes tavoitteisiin päästään. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry toteaa,
että poikkeamista koskevissa pykäläehdotuksissa vesienhoitoviranomaisen lausunto tulee siirtää pois
suluista varsinaiseen tekstiin ja ilmoitusta koskevat kohdat tulee siirtää varsinaiseen tekstiin.
Suomen Asianajajaliitto katsoo, että ympäristönsuojelulain (527/2014) sanamuoto mahdollistaa jo
nykyisellään vesipolitiikan puitedirektiivin ja Weser-ratkaisun mukaisen tulkinnan, mutta kuten raportissakin
on todettu, ympäristötavoitteiden sitovuuden sovittaminen vesilain (587/2011) mukaiseen
intressipunnintaan on haastavampaa. Jos sääntelyn täsmentämiselle katsotaan olevan tarvetta, on
loppuraportissa ehdotetuista sääntelyvaihtoehdoista toteuttamiskelpoisempana pidettävä vaihtoehtoa, joka
perustuu ympäristötavoitteiden huomioon ottamisen vahvistamiseen. Tämä vaihtoehto istuisi paremmin
nykyjärjestelmään ja mahdollistaisi lupaharkinnassa tarvittavan tapauskohtaisen joustavuuden säilymisen.
Ympäristötavoitteiden asemaa kansallisessa lainsäädännössä koskeva keskustelu laajemmin ja sekä
loppuraportin muutosehdotukset perustuvat pääasiassa EU-tuomioistuimen Weser-tuomioon.
Ympäristötavoitteiden huomioon ottamisen vahvistamiseen perustuva sääntelyvaihtoehto lienee
joustavuutensa vuoksi tarvittaessa myös yksinkertaisin sovittaa yhteen jatkossa mahdollisesti kehittyvän
oikeuskäytännön kanssa.
Suomen Vesilaitosyhdistys ry toteaa, että esitettyjen vaihtoehtojen välillä ei ole merkittävää eroa
lopputulokseen, kun on kyse luvan myöntämisedellytysten harkinnasta. Raportissa on todettu, että mikäli
ympäristötavoitteiden sitovuudesta säädetään vesienhoitolaissa (A3), on vaihtoehdon etuna sen yleinen
vaikutus,
koska
tällöin
ympäristötavoitteet
voivat
tulla
sovellettaviksi
myös
muissa
ennakkovalvontatilanteissa kuin ympäristöluvan ja vesiluvan harkinnassa. Velvoite ympäristötavoitteiden
huomioon ottamisesta tulisi kohdistua laajasti kaikkiin vesistöjä kuormittaviin toimintoihin. Suomen
Vesilaitosyhdistys ry toteaa, että ehdotettujen muutosten myötä velvoite kohdistuu selkeästi ja vaikuttavasti
luvan varaisiin toimintoihin. Merkittävä osa vesistöön kohdistuvasta kuormituksesta tulee kuitenkin
hajakuormituksena. Hajakuormitukseen tulisi myös pystyä puuttumaan nykyistä tehokkaammin.
Vesienhoidon toimenpiteet tulee kohdistaa sellaisiin toimenpiteisiin, joilla voidaan kustannustehokkaasti
edistää vesien hyvää tilaa. Edellä mainituin perustein ympäristötavoitteiden sitovuuden kirjaaminen
vesienhoitolakiin (A3) on kannatettava vaihtoehto. Kuten raportissa todetaan (kohta 2.4),
ympäristötavoitteiden sitovuudesta säätäminen vesienhoitolaissa tarkoittaa puolestaan vesilain ja
ympäristönsuojelulain (ja ehkä muidenkin lakien) mukaiseen ennakkovalvontaan uutta lupaedellytystä, jota
sovelletaan samaan tapaan kuin nykyisin LSL 66 §:ssä tarkoitettua vaatimusta Natura-alueen suojelusta.
Suomen Vesilaitosyhdistys ry lausuu, että ympäristötavoitteiden sitovuuden kirjaaminen vesienhoitolakiin
(A3) voi olla lupaharkinnan näkökulmasta selkein vaihtoehto. Intressivertailu tulee kuitenkin saada mukaan.
Ilman sitä hyvin pienet asiat saattavat estää luvan myöntämisen yhteiskunnallisesti tärkeälle hankkeelle.
Vaikka vesienhoidon ympäristötavoitteet olisivat keskeisiä, kun harkitaan luvan myöntämistä,
lupaharkinnassa tulee ottaa huomioon myös muut intressit. Sellaisia ovat esimerkiksi yleinen etu,
kustannusten kohtuullisuus ja muut ympäristövaikutukset. Intressivertailua tarvitaan, jotta lopputulos olisi
kokonaisuutena paras mahdollinen.
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry katsoo, että systeemin selkeyden kannalta olisi parasta, että
vesienhoitosuunnitelmien sitovuus säädettäisiin vesienhoitolaissa. Tällöin se olisi riippumaton siitä, missä
yhteydessä asia tulisi esille. SYS katsoo myös, että sitovuus tulee olla riippumaton siitä, onko kysymys
lupaharkinnasta tai toiminnanharjoittajan tekemän ilmoituksen hyväksymisestä.
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5.2 Ympäristötavoitteista poikkeamisen menettely uuden hankkeen lupaharkinnan
yhteydessä
5.2.1 Sääntelyvaihtoehdot B1, B2 ja B3 ja niiden vaikutukset
Maa- ja metsätalousministeriö ei kannata vaihtoehtoa B1. Poikkeamismenettelyn tulee olla käytettävissä
ennakoitavasti ja joustavasti osana tavanomaista lupaprosessia erityisesti silloin, kun hankkeen
toteuttaminen ei edellytä valtioneuvoston tasolla päätettävää Natura-poikkeusta. Sen sijaan maa- ja
metsätalousministeriö kannattaa vaihtoehtoa B2, jossa lupaviranomainen päättäisi hankekohtaisesta
poikkeamisesta lupa-asian yhteydessä. Ehdotuksen mukaan poikkeuksen myöntäminen integroitaisiin lupaasian käsittelyyn niin, ettei poikkeuksen myöntäminen olisi erillinen päätös vaan osa muuta luparatkaisua.
Vaihtoehto B3, jonka mukaan poikkeamisesta päättäisi vesienhoitoviranomainen ennen lupapäätöstä ja
toiminnanharjoittajan erillisestä hakemuksesta, on hallinnollisesti vaihtoehtoa B2 raskaampi eikä näyttäisi
sisältävän siihen verrattuna mitään etua toiminnan-harjoittajan, viranomaisten tai muiden osallisten
kannalta.
Oikeusministeriö lausuu, että vesienhoitosuunnitelmien ja ympäristötavoitteiden sitovuuden lisäämiseen
muiden lakien mukaisissa lupamenettelyissä liittyy kysymys niistä poikkeamiseen yksittäisen hankkeen
vuoksi, oikeastaan poikkeamisasian käsittelyssä noudatettavaan menettelyyn. Voimassa oleva vesienhoidon
ja merenhoidon suunnittelua koskeva laki lähtee siitä, että poikkeaminen ratkaistaisiin vesienhoidon
suunnittelun yhteydessä. Ratkaisusta seuraa kuitenkin se, että poikkeaminen etääntyy konkreettisen
hankkeen lupamenettelystä. Ennen konkreettista hankesuunnittelua saattaa olla mahdotonta ennalta
arvioida, vaikuttaisiko hankkeen toteuttaminen vesimuodostuman ympäristötavoitteiden saavuttamiseen.
Lisäksi eräissä tilanteissa asia saattaa ilmetä vasta lupamenettelyvaiheessa. Toisaalta hankesuunnittelulla ja
hanketta koskevilla lupamääräyksillä voidaan monesti puuttua hankkeen vaikutuksiin siten, että
poikkeamista ei tarvittaisi. Nämä seikat puoltaisivat poikkeamismenettelyn järjestämistä siten, että asia
voitaisiin tarvittaessa käsitellä ja ratkaista lupamenettelyn yhteydessä tai ainakin ajallisesti lupamenettelyn
kanssa koordinoidusti. Jos poikkeamisasian käsittely päädytään järjestämään lupamenettelystä erilleen, on
tällöin kiinnitettävä huomiota myös muutoksenhakua koskevaan sääntelyyn.
Puolustusministeriö pitää vaihtoehtona B2 toimivampana vaihtoehtona kuin B3. Raportissa mainitun
mukaisesti B2 vaihtoehdossa ”ympäristötavoitteesta poikkeamisesta integroidaan lupa-asian käsittelyyn
siten, että poikkeuksen myöntäminen ei ole erillinen päätös, vaan osa muuta luparatkaisua”. Lähtökohta,
jossa hankekohtaisesta poikkeamisesta vesienhoidon ympäristötavoitteista päättää lupaviranomainen lupaasian käsittelyn yhteydessä on selkein toiminnanharjoittajan näkökulmasta.
Korkein hallinto-oikeus toteaa, että loppuraportissa on esitetty nollavaihtoehdon lisäksi kaksi vaihtoehtoa
ympäristötavoitteista poikkeamiseen liittyväksi menettelyksi uuden hankkeen lupaharkinnan yhteydessä
siten, että poikkeus voitaisiin myöntää joko lupaviranomaisen tai vesienhoitoviranomaisen ratkaisulla.
Voimassa olevasta lainsäädännöstä löytyy esimerkkejä vastaavan tyyppisistä poikkeamista koskevista
ratkaisuista, joista osan tekee lupaviranomainen lupa-asian käsittelyn yhteydessä, kuten vesilain 2 luvun 11
§:ssä tarkoitetun päätöksen eräiden vesiluontotyyppien suojelusta poikkeamisesta, ja osan muu
viranomainen erillisellä päätöksellä, kuten luonnonsuojelulain 49 §:n mukaisen päätöksen Euroopan yhteisön
lajisuojelua koskevasta erityissäännöksestä poikkeamisesta. Vaihtoehtojen vaikutusten vertailussa
loppuraportissa näkyy raportin laatimisajankohtana vireillä olleen maakuntauudistuksen vaikutus, miltä osin
arviointia olisi ollut mahdollista vielä ennen lausuntokierrosta päivittää. Korkein hallinto-oikeus lausuu, että
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olemassa olevien poikkeamismenettelyiden perusteella voidaan arvioida, että molempiin vaihtoehtoisiin
malleihin liittyy hyötyjä ja haittoja, jotka vaihtelevat myös siitä riippuen, millaiselle hankkeelle poikkeusta
oltaisiin hakemassa ja millaisia muita lupamenettelyttä kyseisen hankkeen toteuttaminen edellyttää. Silloin
kun poikkeaminen vesienhoidon ympäristötavoitteista on hankkeen vaikutusten ja toteuttamisen kannalta
kriittinen kysymys, voi olla tarkoituksenmukaista, että poikkeaminen voidaan ratkaista erillisellä päätöksellä
ennen muita luvan myöntämisen edellytyksiä. Usein kuitenkin poikkeamista ja luvan myöntämisen
edellytyksiä koskevan lupaharkinnan yhdistäminen samaan päätöksentekomenettelyyn voi tuoda paremman
kokonaisnäkemyksen asiasta ja mahdollisesti myös nopeuttaa asian käsittelyä. Myös muutoksenhaun
näkökulmasta malleihin liittyy erilaisia etuja ja haittoja.
Vaasan hallinto-oikeus katsoo, että poikkeuksia tulisi käsitellä kehittämisvaihtoehdon B2 pohjalta eli
lupaviranomaisen tulisi ratkaista poikkeus lupa-asian käsittelyn yhteydessä. Poikkeamismenettelystä tulisi
säätää lupalaeissa. Poikkeaminen ei ole rinnastettavissa Luonnonsuojelulain Natura-alueita, luontotyyppejä
tai lajistoa koskevaan poikkeamiseen tai vesilain mukaisia luontotyyppejä koskevaan poikkeamiseen.
Poikkeaminen vesienhoidon ympäristötavoitteista on suorassa suhteessa hankkeen vaikutuksiin
vesimuodostumassa ja vaikutuksien hallintaan lupamääräyksillä tai toimenpiteillä ja muodostaa siten
kiinteän osan luvan myöntämisen edellytysten kokonaisharkinnassa. Kokonaisuuden hallinta hämärtyy
oleellisesti, jos poikkeamisen ratkaisee muu taho kuin lupaviranomainen. Vähäisemmässä määrin samaan
johtaa säädösten sijoittaminen muualle kuin lupalakeihin.
Aluehallintovirastojen näkemyksen mukaan voimassa olevaa lainsäädäntöä on tarpeen täsmentää
säätämällä selvästi poikkeamistoimivallasta. Aluehallintovirastot pitävät näin ollen lainsäädännön
täsmentämistä tarkoittavia sääntelyvaihtoehtoja B2 tai B3 parempina kuin nollavaihtoehtoa.
Aluehallintovirastot toteavat, että poikkeusta lupaviranomaisen vahvistamana (B2) voidaan pitää parempana
vaihtoehtona prosessiekonomian kannalta, kun osin samoja elementtejä sisältävät poikkeaminen ja lupa
käsiteltäisiin samassa viranomaisessa. Vaihtoehto sopii hyvin myös ns. yhden luukun asiointia koskevaan
lainsäädäntöhankkeeseen varsinkin, jos asiat on käsiteltävä yhtä aikaa. Ennestään lupaviranomaisella on
vesienhoitoon liittyvää poikkeamistoimivaltaa VNA vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 6 b
§:n mukaisissa sekoittumisvyöhykeasioissa. Poikkeamisasioiden lähtökohtaisesti vaativa käsittely lisäisi
lupaviranomaisen työmäärää ja lisäksi sääntelyvaihtoehto toisi lupaviranomaisen harkintavaltaan kokonaan
uuden elementin, tarkoituksenmukaisuusharkinnan. Aluehallintovirastot eivät kuitenkaan näe estettä säätää
poikkeamistoimivalta lupaviranomaiselle, jollei EU-oikeuden vaatimuksista muuta seuraa.
Aluehallintovirastojen mukaan poikkeus vesienhoitoviranomaisen ratkaisemana (B3) kytkeytyisi tiukemmin
vesienhoitosuunnitelmien järjestelmään. Vaihtoehdossa toimivalta olisi sama kuin vesienhoidon
ympäristötavoitteista poikkeamisessa ympäristötavoitteita lieventämällä ja määräaikaa pidentämällä.
Aluehallintovirastojen lupamenettelyjen kannalta sääntelyvaihtoehto B3 on kuitenkin selvästi huonompi,
koska muiden viranomaisten ratkaisujen yhteensovittaminen aluehallintovirastojen lupamenettelyihin ei
välttämättä käy sujuvasti (vrt. Natura-poikkeukset ja harkinnanvaraista YVAa koskevat päätökset). Teknisesti
poikkeusmenettelystä voitaisiin säätää joko lupalaeissa tai vesienhoitolaissa. Tärkeää on säätää
menettelyistä ja poikkeamisen edellytyksistä riittävästi ja täsmällisesti. Esimerkiksi ”uusi merkittävä hanke”
on määriteltävä mahdollisimman yksiselitteisesti. Lisäksi voidaan tarvita sääntelyä muun muassa
poikkeamisen voimassaoloajasta ja poikkeamisratkaisun täytäntöönpanosta sekä luvan tai lupamääräysten
säännönmukaisesta tarkistamisesta niissä tilanteissa, joissa on poikettu ympäristötavoitteista. Voimassa
olevan VMJL 23 § 4 momentin sanamuodon tarkistaminen voi lisäksi olla tarpeen.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan vesienhoidon ympäristötavoitteiden tiukentuessa ja sitoessa
entistä tiukemmin lupaharkintaa voivat niin hanke- kuin vesimuodostumakohtaiset poikkeukset tulla
aiempaa enemmän tarpeeseen. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on vesimuodostumia,
joissa on tehdyistä toimenpiteistä huolimatta vaikeuksia saavuttaa hyvää tilaa tai keinotekoisilla ja
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voimakkaasti muutetuilla vesimuodostumilla hyvää saavutettavissa olevaa ekologista tilaa ja hyvää
kemiallista tilaa. Näistä syistä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen mielestä olisi tärkeää, että
poikkeamismenettelyt ja edellytykset poikkeamiin olisivat selvästi kirjattu myös kansalliseen lainsäädäntöön.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toteaa, että tästä syystä uutta merkittävää hanketta koskevasta
ympäristötavoitteista poikkeamisesta olisi säädettävä nykyistä tarkemmin, mikä taas tarkoittaa B1 eli
nollavaihtoehdon poissulkemista niiltä osin, kun sillä tarkoitetaan lainsäädännön pysymistä nykyisessä.
Mutta tässä vaihtoehdossa esitetty käytäntö, jossa valtioneuvosto tekee päätöksen poikkeamisesta, olisi
ollut syytä ottaa tarkastelun kohteeksi myös lain menettelysäännöksillä täydennettynä. Valtioneuvosto
päättää jo nyt esimerkiksi luonnonsuojelulain (LSL, 1096/1996) 66 §:n mukaisesta poikkeamisesta Naturaalueen suojelusta sekä antaa vesilain (VL, 587/2011) 6 § mukaisesta lausunnon yhteiskunnan kannalta
tärkeästä hankkeesta, jolla on valtakunnallista merkitystä. On erittäin todennäköistä, että mikäli
poikkeamisesta päättää valtioneuvosto, tulisi poikkeamisen kynnys nousemaan vaihtoehtoa B2
(lupaviranomaisen ratkaisema poikkeus) tai B3 (vesienhoitoviranomaisen ratkaisema poikkeus)
korkeammalle. Mutta tämä kynnys olisi yksi niistä yksityiskohdista, jonka lainsäätäjän olisi otettava
huomioon päättäessä miten poikkeamisesta säädetään. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ei vielä ota kantaa
näiden kolmen vaihtoehdon tai nyt raportissa esitettyjen vaihtoehto B2 ja B3:n keskinäiseen paremmuuteen.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toteaa yhteenvetona A- ja B-kohtien vaihtoehdoista, että loogista olisi säätää
vesienhoitolaissa ympäristötavoitteiden sitovuudesta sekä myös siitä millä edellytyksillä
ympäristötavoitteista voidaan poiketa. Koska lupaharkinta perustuu useiden tekijöiden kokonaisarviointiin,
kuuluisi ympäristötavoitteista poikkeamisen ratkaiseminen lupaviranomaiselle joka kuulisi asiassa
vesienhoitoviranomaista.
Muussa
tapauksessa
jouduttaisiin
luonnonsuojelulain
mukaista
poikkeusmenettelyä muistuttava päätöksentekomenettely, jossa vesienhoitoviranomainen tekisi
valituskelpoisia päätöksiä. Ympäristötavoitteiden lieventämisen ja määräaikojen pidentämisen osalta ainakin
vesienhuoltolain 25 § olisi syytä tarkistaa vesipuitedirektiivin kanssa yhdenmukaiseksi siten, että määräajan
pidentäminen on mahdollista yli vuoden 2027.
Etelä-Savon ELY-keskus katsoo vaihtoehdon B2 käytännössä selkeimmäksi ja toimivimmaksi menettelyksi.
Tässä vaihtoehdossa koko prosessi säilyy enemmän samoissa käsissä ja esim. lausuntoa voidaan painottaa
mm. hankeen vaikuttavuuden/merkittävyyden suhteen. Teknisesti poikkeusmenettelystä voitaisiin säätää
joko lupalaeissa tai vesienhoito-laissa. Molemmissa alavaihtoehdoissa hanke ei saa aiheuttaa vesienhoidon
ympäristötavoitteiden vastaisia vaikutuksia, mutta se voidaan sallia, jos VMJL 23 §:ssä tarkoitetut
poikkeamisen edellytykset täyttyvät. Kokonaisuutena B2 ja B3 johtavat samansuuntaisiin lopputuloksiin.
Toiminnanharjoittajien kannalta B2 vaihtoehto on kuitenkin Etelä-Savon ELY-keskuksen näkemyksen mukaan
paras vaihtoehto, koska poikkeamisvaihtoehto on tässä ennakoitavampi kuin muissa vaihtoehdoissa koska
lupaviranomaiselle annettu koko-naisharkinta- ja päätöksentekovalta tuottaa todennäköisesti
yhdenmukaisemman käytännön poikkeamisen edellytysten tulkintaan kuin vesienhoitoviranomaisen
päätöksenteko. Etelä-Savon ELY-keskus toteaa, että muista esitetyistä vaihtoehdoista, B1 nojaisi vain
ohjeistukseen ja käytännön kautta syntyviin menettelytapoihin. Valtioneuvosto tekisi päätöksien
poikkeamisesta, minkä jälkeen lupaviranomainen voisi tehdä ratkaisun. Tässä vaihtoehdossa ei ole selkeää
säännöstä menettelylle.
Keski-Suomen ELY-keskuksen mielestä vaihtoehto B2 on vaihtoehdoista selkein ja käytännössä toimivin sekä
yksinkertaisin, koska siinä poikkeaminen myönnetään osana luparatkaisua, eikä poikkeamiseen tarvita hakea
erillistä päätöstä vesienhoitoviranomaiselta. Ratkaisu säästää myös aikaa ja päällekkäistä työtä.
Kaakkois-Suomen ELY lausuu, että poikkeukset tulisi sen näkemyksen mukaan kuitenkin käsitellä
lupaviranomaisessa (vaihtoehto B2). Lisäksi jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon se, että mikäli
poikkeuksia tullaan käyttämään, tulisi kuitenkin tavoitella mahdollisimman hyvää tilaa ja näin ollen lupien
tarkastaminen ja tiukentaminen voi olla siitä huolimatta paikoin tarpeen. Tällä hetkellä esim. turvetuotannon
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osalta luvan muuttaminen on melko hankalaa ja erittäin hidasta erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa
toiminnanharjoittaja kieltäytyy ottamasta vastuuta ympäristölle aiheutuneista haitoista. Tässä mielessä
lainsäädäntöä tulisi kehittää myös siihen suuntaan, että puuttuminen vesien tilaa heikentäviin vaikutuksiin
olisi suoraviivaisempaa ja nopeampaa.
Pirkanmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan lupaviranomaisella olisi hyvät edellytykset arvioida myös
hankekohtaista ympäristötavoitteista poikkeamista ja sääntely vaihtoehto B2 näyttäytyy muutoinkin
menettelyltään selkeimpänä.
Pohjois-Karjalan ELY-keskus kannattaa vaihtoehtoa B2, poikkeuksen myöntäminen lupaviranomaisen
ratkaisemana. Luvussa 3.2 (Sääntelyvaihtoehtojen arviointi) esitetään tälle vaihtoehdolle myös selkeät
perustelut. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen toteaa, että tähän saakka ympäristötavoitteiden poikkeamisen
perusteena on käytetty ainoastaan määräaikojen pidentämistä, mutta nähtävissä on, että tavoitteiden
lieventämisen edellytyksiä joudutaan joissain vesimuodostumissa tulevaisuudessa pohtimaan. ELY-keskus
pitää tarpeellisena voimassa olevien säädösten soveltamista ja ohjeistamista nykyistä tarkemmin.
Poikkeamismenettelyyn soveltuu parhaiten luvussa 3 kuvattu vaihtoehto B2. Tällöin tulee myös huomioida
ympäristötavoitteiden lieventämistä koskevan lupapäätöksen vaikutus/suhde vesienhoitosuunnitelmassa
esitettävien ympäristötavoitteiden tarkistamiseen suunnitelmakausittain.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan esitetyistä vaihtoehdoista parhaaksi se näkee B2:n, jossa
päätös ympäristötavoitteista poikkeamiselle integroidaan lupakäsittelyyn ja hankekohtaisesta
poikkeamisesta päättää lupaviranomainen lupa-asian käsittelyn yhteydessä ELY-keskusta kuultuaan.
Poikkeaminen on mahdollista raportoida vesienhoitosuunnitelmassa jälkikäteen sen päivittämisen
yhteydessä. Myös toiminnanharjoittajien kannalta B2 on paras vaihtoehto, koska lupaviranomaiselle annettu
kokonaisharkinta- ja päätöksentekovalta tuottaa todennäköisesti yhdenmukaisemman käytännön
poikkeamisen edellytysten tulkintaan kuin useiden alueellisten vesienhoitoviranomaisten päätöksenteko.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan vesienhoidon ympäristötavoitteiden vastaiset vaikutukset
voidaan sallia, jos VMJL 23 §:ssä tarkoitetut poikkeamisen edellytykset täyttyvät. Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksen vesienhoitoviranomainen on jo joutunut alustavasti pohtimaan ympäristötavoitteista
poikkeamisen käytännön menettelyä joidenkin hankkeiden yhteydessä. Ympäristötavoitteesta poikkeamisen
yhteydessä tulee arvioida seuraavien edellytysten täyttyminen: 1) vesien käytöstä tai kuormituksesta
aiheutuvia hyötyjä ei voida saavuttaa muilla ympäristön kannalta merkittävästi paremmilla keinoilla ja 2)
toimintojen haittoja ei voida vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. Näihin tulee Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan saada vastaus jo YVA-menettelyn aikana, mikäli hankkeen toteutuminen
vaikuttaa vaativan poikkeamismenettelyä. Tämän takia myös YVA-lainsäädäntö vaatisi täsmentämistä siten,
että jo hankesuunnittelun varhaisessa vaiheessa mainitut kohdat tulisivat tarkastelluksi riittävällä
tarkkuudella. Sen lisäksi, että YVA-prosessi tuottaisi tällöin selvemmin pohjaa poikkeamisen edellytysten
arvioimiseksi, selventäisi se mm. poikkeamismenettelyä ja sen edellytyksiä myös luvanhakijalle. Jo YVAvaiheessa tulisi kiinnittää huomiota tilatiedon kattavuuteen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan
vesienhoitoviranomaisen tulee lausunnossaan kyetä ottamaan kantaa lisäksi muihin tavoitteesta
poikkeamisen edellytyksiin, joita ovat 3) saavutetaan paras mahdollinen pintavesimuodostumien tila ottaen
huomioon vaikutukset, joita ei ihmisen toiminnan tai pilaantumisen luonteen vuoksi ole kohtuudella voitu
välttää ja 4) vesimuodostuman tila ei heikkene. Nämä perustuvat pitkälti kuuden vuoden välein tehtäviin tilaarvioihin, seuranta- ja tarkkailuaineistoihin sekä mm. YVA-selostuksessa esitettyihin tietoihin toiminnan
vaikutuksista. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että tarkkailu on niin kattavaa, että tulosten
perusteella voidaan tehdä mahdollisimman luotettava tila-arvio ja sen pohjalta arvio ympäristötavoitteista
poikkeamisesta. Mikäli näin ei ole, tulee lupaviranomaisen edellyttää lisäselvityksiä. Ympäristötavoitteista
poikkeamisen soveltamista on tarvetta ohjeistaa nykyistä tarkemmin, edellytysten täyttymisen osalta
mielellään myös käytännön esimerkein.
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Pohjois-Savon ELY-keskuksen näkemyksen mukaan päätöksen vesienhoitotavoitteista poikkeamisesta voisi
luontevimmin tehdä lupaviranomainen lupaprosessin yhteydessä kuultuaan ensin vesienhoitoviranomaista
(kokonaisarvio tilaan vaikuttavien tekijöiden merkityksestä, luokituksen taso, hankkeen vaikutusarvio).
Sanottava tosin on, että tämäkin järjestely voi edellyttää lisäpanostusta viranomaisresurssien näkökulmasta.
Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoo, että näistä vaihtoehdoista B2 on selkein ja käytännössä toimivin
vaihtoehto. Siinä poikkeamisen myöntäminen on osa muuta luparatkaisua, eikä poikkeamiseen tarvitse
hakea erillistä päätöstä vesienhoitoviranomaiselta. Tämä säästää mm. viranomaisia mahdolliselta
päällekkäiseltä työltä ja on myös toiminnanharjoittajan kannalta selkeämpi vaihtoehto. Lisäksi vaihtoehto B2
on linjassa ympäristöllisten lupamenettelyjen yhdentämisen eli ns. "yhden luukun periaatteen”
toteuttamisen kanssa.
Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan hankekohtaisten poikkeamisten myöntäminen lupaviranomaisen
toimesta (vaihtoehto B2) olisi luontevin vaihtoehto. Vaihtoehto sitoisi poikkeamamenettelyn lupaharkintaan,
olisi luvanhakijoille selkeämpi ja yhdenmukaisempi ja voisi parhaimmillaan sujuvoittaa hakemusten
käsittelyä. Tässä tapauksessa vesienhoitoviranomaisen kuuleminen on välttämätöntä ja se tulee kirjoittaa
myös lainsäädäntöön.
Väylävirasto toteaa, että lupaharkinnassa luvan myöntämisen tai hylkäämisen ehtojen perusteiden tulisi olla
yhtäältä yksiselitteisiä, mutta kuitenkin maantieteelliset erot ja paikalliset ominaispiirteet huomioivia.
Sitovien päästöarvojen kirjaamisen lakiin voi katsoa johtavan yksiselitteisyyteen lupaharkinnassa. Riskinä on
mahdollinen aikaisempaa yleisempi lupien epääminen ja lupaehtojen kiristyminen, ja toisaalta tarve lisätä
hankekohtaisen poikkeusmenettelyn käyttöä. Sitovien ympäristötavoitteiden käyttö tulee todennäköisesti
lisäämään lupaa hakiessa tarvittavan selvitystyön määrää sekä hakijan että viranomaisen kannalta, ja jo
toteutuneilla hankkeilla laajentamaan lupapäätöksen tarkkailuvelvoitteita. Muutosten kustannusvaikutuksiin
ja kohtuullisuuteen eri toimialoilla tulisi kiinnittää jatkovalmistelussa huomioita. Ainakin laajemmissa
hankkeissa, joissa vesienhoidon ympäristötavoitteet ovat vain yksi osakokonaisuus lupaharkinnassa,
poikkeamispäätöksen integroinnin osaksi muuta luparatkaisua voisi nähdä helpottavan hankkeen arviointia
kokonaisuutena. Vesienhoidollisten asioiden erottaminen muusta lupaharkinnasta voi aiheuttaa yhden osaalueen liiallista korostumista lupaharkinnassa ja toisaalta riski päällekkäisten selvitysten tai käsittelyaikojen
pitenemisen suhteen korostuu ylimääräisen viranomaistahon käytössä, kuten selvityksessä oli arvioitu.
Suomen ympäristöoikeustieteen seura ry lausuu, että aikaisemmin mainituilla perusteilla se kannattaa
seuraavaa vaihtoehtoa:
VMJL 25 a § Ympäristötavoitteet lupaharkinnan yhteydessä
Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai hyväksyä ilmoitusta, jos
hanke vaarantaa 21 §:ssä tarkoitettujen ympäristötavoitteiden saavuttamisen.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, viranomainen saa kuitenkin myöntää luvan tai
hyväksyä ilmoituksen, jos 23 §:ssä tarkoitetut ympäristötavoitteista poikkeamisen edellytykset
täyttyvät. Ennen päätöksen tekemistä viranomaisen on pyydettävä asiasta
vesienhoitoviranomaisen lausunto.
Energiateollisuus ry:n mukaan EU-tuomioistuimen päätökset tukevat näkemystä, että poikkeaminen
tavoitteista uuden hankkeen toteuttamiseksi on mahdollista, vaikka hanke heikentäisi vesistön tilaa.
Linjauksen mukaan myös pieni (vesivoima)hanke voi olla yleisen edun kannalta merkittävä ja painoarvoa
tulee antaa uusiutuvan energiantuotannon lisäämiselle ja yleisemmin ilmastopolitiikkaa tukeville hankkeille.
Energiateollisuus ry toteaa, että pistekuormittajien kannalta poikkeamisessa on merkittävää se, millaiset
hankkeet ovat direktiivin tarkoittamalla tavalla yleisen edun kannalta tärkeitä, kestävän kehityksen mukaisia
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ja vaihtoehdottomia. VesiPoke-selvityksessä on todettu, että vesienhoidon tavoitteet tulisi yhteen sovittaa
liikenne- ja raaka-ainepolitiikan, tulvasuojelun, merenhoidon, vesihuollon ja ilmastopolitiikan kanssa VPD:n
ohjeistuksessa mainitusti. Hankkeet voivat tukea kestävää kehitystä ja EU:n muitakin kuin em.
politikkasektoreita esim. vanhan tuotannon korvautuessa kokonaisvaikutusten ja ominaispäästöjen kannalta
paremmalla uudella tekniikalla tai ympäristömyönteisten uusien tuotteiden tuotannon lisääntyessä.
Esimerkiksi
energiantuotannossa
tehokkaat
märkämenetelmään
perustuvat
savukaasujen
puhdistusmenetelmät voivat olla tarpeen ilmansuojelu- ja/tai energiatehokkuusvaatimusten
noudattamiseksi. Nämä vesistöpäästöjä aiheuttavat investoinnit voivat myös olla toimialan BAT-vaatimusten
edellyttämiä. Näiden hankkeiden osalta vesistövaikutukset voivat lisääntyä, mutta hankkeet ovat
kokonaisnäkökulma huomioon ottaen kannatettavia. Energiateollisuus ry edellyttää, että lainsäädännön
kehittämisessä otetaan huomioon näiden investointien mahdollistaminen.
Energiateollisuus ry:n mukaan on huomionarvoista, että uutta hanketta koskeva poikkeus on mahdollista
vain silloin, kun vesimuodostuman tila heikkenee erinomaisesta hyvään. Tämä rajoittaa poikkeuksen käyttöä
merkittävästi. VesiPoke-selvityksessä todettiin, että ei ole selvää tuleeko heikkenemistä tarkastella
laadullisten tekijöiden tasolla vai vesimuodostuman kokonaistilan suhteen, kun tarkastelussa on
poikkeaminen. Kysymys on merkittävä poikkeusten käyttöalaan ja tarpeeseen nähden. Kokonaisluokitukseltaan erinomaisia vesistöjä on vähemmän kuin sellaisia vesistöjä, joissa vain joku laatutekijä on
erinomainen. Selvityksestäkin välittyvä johtopäätös, että laaja poikkeusmahdollisuus on hyvä, on sinällään
perusteltu. Toisaalta taas tilanne, jossa lupa voidaan myöntää ilman poikkeusta, on lähtökohtaisesti
toiminnan-harjoittajalle parempi. Energiateollisuus ry:n mukaan lupaviranomaisella on parhaat edellytykset
tehdä arvio tilan heikentymisestä sekä tarpeen vaatiessa arvio poikkeamisen edellytysten täyttymisestä
lupaharkinnan yhteydessä. Poikkeuksen käsittelyn tulee siis olla osa lupaharkintaa ja normaalia prosessia.
Poikkeuksen käsittelyssä on tutkittava hanke kokonaisuutena ja ei ole mielekästä, että kaksi tahoa tekevät
(lähes) vastaavan laajuisen harkinnan. Vesilain mukaisten hankkeiden osalta poikkeusmenettelyn arviointi
sisältää hankkeen hyötyjen ja vesimuodostuman tilan heikentymisestä aiheutuvien haittojen punnintaa, joka
edellyttää syvällistä paneutumista koko hakemussuunnitelmaan ja siihen liittyviin selvityksiin. YSL:n
mukaisissa hankkeissa taas harkittavaksi tulee päästöjen vähentämiseen liittyvien tekniikoiden
käyttökelpoisuus sekä yleinen pilaamiskielto. Menettelyä monimutkaistaisi se, jos toinen viranomainen
myöntää luvan ja toinen luvan myöntämisedellytyksenä olevan poikkeuksen. Tällöin kysymyksiksi muodostuu
se, kumpi - lupa vai poikkeus - pitäisi myöntää ensin vai voiko varsinainen lupa olla ehdollinen.
Metsäteollisuus ry pitää keskeisenä, että poikkeusvaihtoehdot ovat olemassa ja kannattaa
poikkeusmahdollisuuksien selkeyttämistä ja laajentamista. Poikkeusta antavan viranomaisen osalta B2 on
metsäteollisuuden mielestä selkeämpi ja kannatettava.
Kaivosteollisuus ry katsoo, että mikäli lainsäädäntömuutoksia harkitaan, tulisi poikkeamisesta luvituksen
yhteydessä antaa nimenomaiset säännökset, joiden perusteella poikkeamismahdollisuus tutkittaisiin viran
puolesta osana lupaharkintaa. Koska Schwarze Sulm –tapaus kuitenkin osoittaa, että EU-oikeus tältä osin
vielä kehittyy, tulisi poikkeamisesta säätää väljästi siten, että säännöksen soveltamisessa voitaisiin huomioida
EU-oikeuden kehitys. Sääntelyssä tulisi myös huomioida vesimuodostumakohtainen kompensaatio VesiPokeraportin s. 72 esitetyn mukaisesti.
Kalatalouden keskusliitto toteaa kannattavansa vaihtoehtoa B3, joka näyttäytyy selkeimpänä vaihtoehtona.
Vaihtoehto B1 ei täytä sääntelyn selkeyden ja ennakoitavuuden tavoitteita. Poikkeamisen tulisi olla erillinen,
valituskelpoinen päätös, mikä ei toteudu vaihtoehdossa B2. Kalatalouden keskusliitto pitää perusteltuna sen,
että poikkeamisesta päättäminen kuuluisi vesienhoidosta vastaavan viranomaisen toimivaltaan.
Suomen Asianajajaliitto lausuu, että ympäristötavoitteiden sitovuuden täsmentyessä vesipolitiikan
puitedirektiivin poikkeamismahdollisuuksien merkitys kasvaa. Näin ollen olisikin tärkeää, että kansallinen
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lainsäädäntö sisältäisi riittävät säännökset myös direktiivin mahdollistamista poikkeuksista. Tällä hetkellä
kansallinen sääntely on kuitenkin puutteellista ja jättää epäselväksi muun muassa poikkeamiseen
sovellettavan menettelyn. Suomen Asianajajaliitto lausuu, että se pitää raportin esitystä
poikkeamismenettelyä koskevan
sääntelyn
selkeyttämisestä
kannatettavana.
Luontevimmin
poikkeamisasian käsitteleminen istuisi vesi- tai ympäristölupa-asian yhteyteen. Kun poikkeamisasiasta tulisi
yksi uusi lupaharkinnassa huomioon otettava seikka, vältyttäisiin turhalta hallinnollisen taakan
lisääntymiseltä
sekä
viranomaisten
että
toiminnanharjoittajien
näkökulmasta.
Myös
osallistumismahdollisuudet toteutunevat parhaiten lupa-asian yhteydessä, kun asianosaisten ei tarvitse
seurata useita päällekkäisiä lupaprosesseja.
Suomen ympäristöoikeustieteenseura ry toteaa, että selvityksessä on myös tarkasteltu kysymystä siitä, mikä
viranomainen voisi myöntää luvan ympäristötavoitteista poikkeamiseen. Systeemin mukaan
vesienhoitosuunnitelman vahvistaa valtioneuvosto. Siten systeemin kannalta olisi luonnollista, että
valtioneuvosto myös antaisi luvan poikkeamiseen. Toisaalta poikkeamisen kriteerit on säädetty laissa, joten
ympäristötavoitteista poikkeaminen on oikeusharkintaa. Koska kysymys on oikeusharkinnasta,
poikkeamisluvasta päättäminen sopii myös lupaviranomaisen tehtäviin ja olisi myös tehokkainta, koska se
tapahtuisi samanaikaisesti varsinaista lupakysymystä ratkaistaessa. Lienee selvää, että
vesienhoitoviranomaisen eli ELY-keskuksen tulisi antaa asiasta lausuntonsa lupaviranomaiselle.
Suomen Vesilaitosyhdistys ry:n näkemyksen mukaan yksittäisen hankkeen osalta on luontevinta ja
toiminnanharjoittajan kannalta selkeintä ja ennakoitavinta, että ympäristöluvan myöntävä taho tekee
päätöksen ympäristötavoitteista poikkeamisesta (vaihtoehto B2). Sivulla 64 todetaan, että ”Hankekohtaisen
poikkeamisharkinnan piiriin voivat tulla vesilain mukaisen luvan varaiset merkittävät hankkeet kuten
vesivoima-, säännöstely-, satama- ja laivaväylähankkeet.” Ehdotamme, että tähän esimerkkilistaan lisätään
vedenottohankkeet ja jätevedenpuhdistamot, jotka ovat usein tällaisia merkittäviä hankkeita.
Bioenergia ry lausuu, että pistekuormittajien osalta tämän poikkeamisen osalta on merkittävää, millaiset
hankkeet ovat direktiivin tarkoittamalla tavalla yleisen edun kannalta tärkeitä ja kestävän kehityksen
mukaisia. VesiPoke-selvityksessä on todettu, että vesienhoidon tavoitteet tulisi yhteen sovittaa liikenne- ja
raaka-ainepolitiikan, tulvasuojelun, merenhoidon, vesihuollon ja ilmastopolitiikan kanssa VPD:n
ohjeistuksessa mainitusti. Hanke voi aiheuttaa vesistövaikutuksia, mutta kokonaisvaikutuksiltaan se voi olla
kannatettava. On tärkeää varmistaa, että lainsäädännön kehittämisessä otetaan huomioon tällaisten
hankkeiden mahdollisuudet. Bioenergia ry lausuu, että jos poikkeaminen on mahdollista vain, kun
vesimuodostuman tila heikkenee erinomaisesta hyvään, se rajoittaa poikkeamismahdollisuuksia
merkittävästi. VesiPoke-selvityksessä todettiin, että poikkeamisen tarkastelussa ei ole selvää, tuleeko
heikkenemistä tarkastella laadullisten tekijöiden tasolla vai vesimuodostuman kokonaistilan suhteen. Tämä
on kuitenkin aivan ratkaiseva kysymys poikkeusten käyttöalaan ja tarpeeseen nähden, koska
kokonaisluokitukseltaan erinomaisia vesistöjä on jo lähtökohtaisesti vähemmän kuin vesistöjä, joissa vain
jokin laatutekijä on erinomainen. Laaja poikkeusmahdollisuus on hyvä ja perusteltu, mutta vielä parempi
lupavelvolliselle olisi, jos lupa voidaan myöntää ilman poikkeusta.
Fortum Oyj lausuu, että raportissa esitetty vaihtoehto B2, lupaviranomaisen myöntämä poikkeus, toimisi
ehdottomasti parhaiten. Artikla 4.7 poikkeusmenettelyssä tulee arvioida hankkeen vaikutuksia
monipuolisesti. Lupaviranomainen tutustuu hankkeen asiakirjoihin perusteellisesti, joten lupaviranomainen
olisi luontevin taho arvioimaan täyttyvätkö poikkeuksen myöntämisen edellytykset.
Fortum Oyj ja Kemianteollisuus ry lausuvat, että Ns. Weser-tapaus korostaa poikkeamisen merkitystä
tilanteessa, jossa vesimuodostuman tila heikkenisi uuden hankkeen johdosta. Vesilaki ja vesienhoitolaki eivät
tällä hetkellä sisällä selkeitä menettelysäännöksiä siitä, miten mahdollisesti tarvittava poikkeaminen
toteutetaan. Tästä syystä menettelyn selkeyttäminen tältä osin on perusteltua. Kemianteollisuus ry lausuu
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lisäksi, että raportissa esitetty vaihtoehto B2, eli lupaviranomaisen myöntämä poikkeus, toimisi ehdottomasti
parhaiten. Lupaviranomainen olisi luontevin taho arvioimaan, täyttyvätkö poikkeuksen myöntämisen
edellytykset. Poikkeuksen käsittelyn tulee siis olla osa lupaharkintaa ja normaalia prosessia. Poikkeuksen
käsittelyssä on tutkittava hanke kokonaisuutena. eikä ole mielekästä, että kaksi tahoa tekevät lähes
vastaavan laajuisen harkinnan.
Kemianteollisuus ry lausuu, että poikkeamisen osalta on merkittävää, millaiset hankkeet ovat direktiivin
tarkoittamalla tavalla yleisen edun kannalta tärkeitä, kestävän kehityksen mukaisia ja vaihtoehdottomia.
VesiPoke-selvityksessä on todettu, että vesienhoidon tavoitteet tulisi yhteen sovittaa liikenne- ja raakaainepolitiikan, tulvasuojelun, merenhoidon, vesihuollon ja ilmastopolitiikan kanssa VPD:n ohjeistuksessa
mainitusti. Hankkeet voivat tukea kestävää kehitystä ja EU:n muitakin kuin em. politikkasektoreita esim.
vanhan tuotannon korvautuessa kokonaisvaikutusten ja ominaispäästöjen kannalta paremmalla uudella
tekniikalla tai ympäristömyönteisten uusien tuotteiden tuotannon lisääntyessä. Näiden hankkeiden osalta
vesistövaikutukset voivat lisääntyä, mutta hankkeet ovat kokonaisnäkökulma huomioon ottaen
kannatettavia. Lainsäädännön kehittämisessä tulee ottaa huomioon näiden investointien mahdollistaminen.
Mahdollisessa jatkotyössä lähtökohdaksi tulisi ottaa erilaisten hankkeiden luvituksen varmistaminen
vesipuitedirektiivin joustojen järkevän käytön avulla.
Kemijoki Oy toteaa, että VesiPoke-raportissa esitetään useita eri sääntelyvaihtoehtoja. Raportissa esitettyjen
menettelysäännösten osalta Kemijoki Oy pitää ehdottomasti parhaana vaihtoehtoa B2, eli lupaviranomaisen
myöntämää poikkeusta.
Lupaviranomainen olisi luontevin taho tekemään poikkeusharkinnan ja
lupaviranomaisella olisi parhaat edellytykset arvioida, täyttyvätkö poikkeuksen myöntämisen edellytykset
kulloinkin kyseessä olevan hankkeen kohdalla. Kemijoki Oy toteaa, että sen näkemyksen mukaan
luontevimpana lakiteknisenä valintana olisi, mikäli tällainen pykälä säädetään, säätää asiasta erillisessä
lainkohdassa. Vesienhoidon ympäristötavoitteen sitovuus istuu huonosti vesilain pitkän tradition mukaisiin
intressivertailusäännöksiin, eikä tätä voida pitää myöskään perinteisessä mielessä luonteeltaan
ehdottomana luvanmyöntämisesteenä, jonka soveltamiskynnys on ollut erittäin korkea. Vesitaloushankkeen
lupahakemus on hylätty ainoastaan kerran ehdottoman luvanmyöntämisesteen perusteella (KHO 2002:86).
Koska lupaharkinta ei siis tältä osin perustu vesilain tradition mukaiseen intressivertailuun, eikä ehdottomaan
luvanmyöntämisesteeseen, tulisi asiasta säätää uudessa erillisessä säännöksessä. Kemijoki Oy toteaa
edelleen, että samassa säännöksessä tulisi kuitenkin säätää laajasti vesipuitedirektiivin mahdollistamien
joustojen huomioimisesta lupaprosessissa luvussa 1.3 esitetyn mukaisesti.

5.2.2 Uuden hankkeen määritelmä
Energiateollisuus ry toteaa, että VesiPoke-selvityksessä on esitetty tulkintaa siitä, mikä on uusi hanke.
Selvityksessä on päädytty siihen, että olemassa olevan toiminnan osalta ratkaisevaa olisi luvan muutostarve
uusien vaikutusten perusteella. Todettakoon, että käytännössä luvanmuuttamiskynnys toiminnan
muutosten vuoksi on hyvin harkinnanvaraista. Merkittäviä muutoksia on toisaalta voitu tehdä valvovan
viranomaisen kannanoton mukaan ilman varsinaista lupakäsittelyä. Näissä tapauksissa vaadittujen
selvitysten laajuudet ovat vaihdelleet hyvin suppeasta vähintään lupahakemuksen laajuiseen selvitykseen.
Toisinaan luvanmuutosta on edellytetty vähäisimmistäkin muutoksista. Toiminnan laajennukset on saatettu
käsitellä siten, että olemassa olevaan lupaan ei tehdä muutoksia, vaan laajennukselle myönnetään erillinen
lupapäätös – joskus siinäkin tapauksessa, että laajennuksen käyttöönotto pienentää jo luvitetun toiminnan
päästöjä. Joissain tapauksissa uuden luvan mukainen toiminta aiheuttaa päästöjä, mutta vähentää niitä
samalla paikalla (tai muualla) olleen aiemman toiminnan korvautuessa/loppuessa. Kun lupamuutos tai uusi
lupa on tarpeen, on ympäristötavoitteiden mukaisuutta tarkasteltava nettovaikutusten periaatteella
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riippumatta luvitustavasta. Lähtökohtaisesti olemassa olevan hankkeen muutosten ei tule katsoa muuttavan
hanketta uudeksi.

5.3 Ympäristötavoitteiden lieventäminen ja määräaikojen pidentäminen
Maa- ja metsätalousministeriö pitää perusteltuna raportin päätelmää (4.1), jonka mukaan
ympäristötavoitteiden lieventämissäännösten soveltamista tulisi hallinnossa tarkentaa.
Maa- ja
metsätalousministeriö toteaa, että raportin mukaan (4.2) ympäristötavoitteiden saavuttamisen määräaikoja
tulisi varautua pidentämään, koska kaikkien vesimuodostumien kohdalla hyvää tilaa ei todennäköisesti
pystytä saavuttamaan vuoteen 2027 mennessä. Raportissa esitetty vesienhoitolain 25 §:n muuttaminen
vesipuitedirektiivin mukaisesti siten, että määräajan pidentäminen olisi luonnonolojen perusteella
mahdollista yli vuoden 2027 aikarajan, on ympäristöministeriössä jo valmisteilla. Maa- ja
metsätalousministeriö pitää tämän lisäksi perusteltuina raportin ehdotuksia, joiden mukaan määräaikoja
pyrittäisiin pidentämään vesipuitedirektiivin luokittelujärjestelmää kehittämällä sekä muuttamalla
määräaikoja koskevaa direktiivin sääntelyä.
Aluehallintovirastot lausuvat, että kuten raportissakin todetaan, ympäristötavoitteiden lieventämisen
soveltamista ja ohjeistamista nykyistä tarkemmin on syytä harkita. Tämä koskee varsinkin sellaisia
moniongelmaisia vesimuodostumia, joissa ympäristötavoitteiden saavuttaminen on epätodennäköistä edes
vuoteen 2021 tai 2027 pidennetyn määräajan puitteissa. Kuten raportissa todetaan, tällaisista
vesimuodostumista ja niille asetettavista tavoitteista tarvitaan erillinen selvitys. Aluehallintovirastot
esittävät, että lievemmän ympäristötavoitteen ”voimaantuloa” selvitetään. Tilatavoitteiden muutoksen
voimaantuloa on syytä tarkentaa, jollei voimaantuloa ole tarkoitus kytkeä valtioneuvoston
vesienhoitosuunnitelmien hyväksymispäätökseen. Esimerkiksi Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa vireillä
olevassa hakemuksessa haetaan lupaa jätevesien johtamiseen vesimuodostumaan, jonka vesienhoidon
toimenpideohjelmassa kirjattu tavoite on ’hyvä tila vuoteen 2027 mennessä’, mutta vesienhoitoalueen
ohjausryhmä on sittemmin päättänyt asettaa vesimuodostuman tavoitteeksi tyydyttävän ekologisen tilan.
Selvennystä kaivataan siitä, voiko lupaharkinnan lähtökohtana pitää lievennettyjä ympäristötavoitteita
ennen kuin lievennyksestä on vesienhoitoviranomaisen tai valtioneuvoston valituskelpoinen ja
täytäntöönpanokelpoinen päätös, jolloin lievennyksestä on kuultu asianosaisia. Mahdollisuudet harkita
tavoitteiden lievennystä vesienhoitosuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai tehokkaasti valittaa tältä
osin vesienhoitosuunnitelman hyväksymispäätöksestä saattavat heikentyä, jos lievennystä on käytetty
lähtökohtana lupaharkinnassa ennen kuin lievennys on hyväksytyssä vesienhoitosuunnitelmassa.
Määräaikojen pidentämiseen voi liittyä samantapaisia voimaantuloon liittyviä asioita.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan ympäristötavoitteiden lieventämisen ja määräaikojen
pidentämisen suhteen suurimmat tarpeet ovat itse EU:n vesipolitiikan puuttuvissa linjauksissa siitä mitä
tapahtuu vuoden 2027 jälkeen. Raportissa onkin hyvin käsitelty tähän suoraan liittyviä vesipuitedirektiivin
muutostarpeita. Tähän ja määräaikojen lieventämiseen liittyen Etelä-pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on
käytännössä huomattu, että aikarajojen jatkuva siirtomahdollisuus vähentää sidosryhmien kunnianhimoa
toteuttaa vaadittavia toimenpiteitä. Tämä olisi hyvä ottaa huomioon pohdittaessa direktiivin muutostarpeita.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toteaa, että lievennysten harkinta-kappaleessa ja/tai muussa sopivassa
yhteydessä (sivu 68) tulisi huomioida parasta aikaa käynnissä oleva (2017-2019) POAKORI-hanke, jonka
tavoitteena on kehittää kemiallisesti huonoon tilaan luokiteltujen pohjavesialueiden kokonaisvaltaista
riskinhallintaa.
Etelä-Savon ELY-keskus toteaa, että ympäristötavoitteiden lieventämisen soveltamista ja ohjeistamista
nykyistä tarkemmin on syytä harkita. Tämä koskee varsinkin sellaisia moniongelmaisia vesimuodostumia,
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joissa ympäristötavoitteiden saavuttaminen on epätodennäköistä edes vuoteen 2021 tai 2027 pidennetyn
määräajan puitteissa. Tällaisista vesimuodostumista ja niille asetettavista tavoitteista tarvitaan erillinen
selvitys. Kuten raportissa todetaan, ympäristötavoitteiden saavuttamisen määräaikojen kannalta vaikuttaa
jo nyt selvältä, että kaikkien vesimuodostumien kohdalla hyvää tilaa ei pystytä saavuttamaan vuoteen 2027
mennessä. Etelä-Savon ELY-keskus toteaa, että määräajan pidentämisen takarajaa voidaan oikeudellisesti
lähestyä kolmesta näkökulmasta:
vesienhoitolain muuttaminen; VMJL 25 § voidaan muuttaa VPD 4(4) artiklan c alakohdan
mukaiseksi siten, että määräajan pidentäminen on mahdollista yli vuoden 2027 aikarajan, jos
luonnonolot eivät mahdollista vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamista.
vesipuitedirektiivin luokittelujärjestelmän kehittäminen; raportissa todetaan, että jos Suomi
haluaa ehdottaa muutoksia direktiivin liitteen V mukaiseen luokitteluun, edellyttää tämä asian
tarkempaa selvittämistä luonnontieteen näkökulmasta ja erityisesti Suomen vesien
ominaispiirteet huomioon ottaen. Tässä on huomioitava mm. myös rajalliset käytettävissä
olevat resurssit vesien tilan seurantaan kattavamman kuvan saamiseksi vesimuodostumien
tilan kehityksestä.
ympäristötavoitteiden saavuttamisen määräajoista vesipuitedirektiivissä annetun sääntelyn
muuttaminen: Vesipuitedirektiivin 4 artiklan sääntelyn kehittämiselle suhteessa 2027
aikarajaan voidaan puolestaan esittää kolme vaihtoehtoa: 1) 0-vaihtoehto, 2) aikarajan
poistaminen ja 3) aikarajan pidentäminen. Nämä asiat ovat EU- tasollakin käsittelyssä
vesipuitedirektiivin kehittämisasiana ja yksityiskohtaisempaa linjausta saataneen lähivuosina.
Keski-Suomen ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus ja Varsinais-Suomen ELY-keskus toteavat, että on selvää,
ettei tavoitteiden mukaista hyvää tilaa pystytä saavuttamaan kaikissa vesimuodostumissa vuoteen 2027
mennessä. Keski-Suomen ELY-keskus toteaa, että tähän saakka ympäristötavoitteiden poikkeamisen
perusteena on käytetty ainoastaan määräaikojen pidentämistä. Saattaa kuitenkin olla, että joissain
vesimuodostumissa tavoitteiden lieventämistä joudutaan tulevaisuudessa harkitsemaan. Ensisijaisena
tavoitteena tulisi kuitenkin olla direktiivin mukainen hyvä tila, eikä tavoitteen lieventäminen.
Todennäköisesti joidenkin moniongelmaisten muodostuminen tilatavoitetta ei voida saavuttaa määräajan
pidentämiselläkään. Keski-Suomen ELY-keskus pitää hyvänä raportin esittämää ehdotusta, että tällaisille
vesimuodostumille asetettavista tavoitteista tehtäisiin erillinen selvitys kuitenkin niin, että hyvän tilan
tavoitteesta pidettäisiin mahdollisimman pitkälle kiinni.
Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, ettei vuoden 2027 aikarajasta kiinni pitäminen (0-vaihtoehto) vaikuta
tarkoituksenmukaiselta. Sen sijaan kannatettava vaihtoehto olisi määräajan pidentäminen, vaikka siihen
raportin mukaan liittyykin eräitä kielteisiä vaikutuksia. Määräaikaa pidennettäessä ja uutta määräaikaa
harkittaessa tulee kuitenkin kiinnittää huomiota muun muassa vesienhoitoviranomaisille osoitettaviin
resursseihin ja keinoihin sekä valtion rahoitukseen, jotta myös ne olisivat oikeassa suhteessa uuteen
määräaikaan sekä tukisivat osaltaan tavoitteiden saavuttamista. Määräajan poistaminen saattaa kielteisellä
tavalla laskea ympäristötavoitteiden vaikuttavuutta, mihin myös raportissa viitataan.
Varsinais-Suomen ELY-keskus lausuu, että ympäristötavoitteiden lieventämistä tulee kuitenkin harkita hyvin
tarkkaan ja ensisijaisena tavoitteena tulee edelleen olla hyvä tila. Tämä tukee tarvittavien toimenpiteiden
toteuttamista ja luo paineita päätöksenteolle. On kuitenkin selvää, että tiettyjen moniongelmaisten
yksittäisten vesimuodostumien kohdalla hyvän tilan tavoite voi olla käytännössä mahdotonta saavuttaa
pidemmälläkään aikavälillä. Varsinais-Suomen ELY-keskus pitää tarpeellisena raportin ehdotuksen mukaisesti
laatia erillinen selvitys tällaisista vesimuodostumista ja niiden ympäristötavoitteista kuitenkaan tinkimättä
ekologisen hyvän tilan tavoitteesta.
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toteaa, että Suomessa ei ole edellisillä hoitokausilla myönnetty
lievempiä ympäristötavoitteita kuin yksittäisissä poikkeustapauksissa. Raportissa todetaan, että lievennysten
soveltaminen voi tulla ajankohtaiseksi vuoden 2027 jälkeen, kun määräaikoja on direktiivin mukaisesti
mahdollista pidentää enää ainoastaan luonnonolosuhteiden perusteella. Tavoitteen lieventämiseen liittyy
saman tyyppisiä edellytyksiä kuin tavoitteista poikkeamiseen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen näkemys
on, että VMJL 24 §n kohdat 1) vesien käytöstä tai kuormituksesta aiheutuvia hyötyjä ei voida saavuttaa muilla
ympäristön kannalta merkittävästi paremmilla keinoilla sekä 2) toimintojen haittoja ei voida vähentää ilman
kohtuuttomia kustannuksia, vaativat laajempia taustatietoja ja mahdollisesti osin valtakunnallisia linjauksia.
Sen sijaan edellytykset 3) saavutetaan paras mahdollinen pintavesimuodostumien tila ottaen huomioon
vaikutukset, joita ei ihmisen toiminnan tai pilaantumisen luonteen vuoksi ole kohtuudella voitu välttää; 4)
muutokset pohjaveden hyvään tilaan verrattuna jäävät mahdollisimman vähäisiksi eikä näitä vaikutuksia ole
mahdollista kohtuudella välttää ottaen huomioon ihmisten toiminta ja pilaantumisen luonne; ja 5)
vesimuodostuman tila ei heikkene, kuuluvat luontevasti vesienhoitoviranomaisen osaamisalueelle ja
arvioitavaksi samaan tapaan kuin tavoitteista poikkeamisen yhteydessä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
lausuu,
että
ympäristötavoitteiden
lieventämistä
jouduttaneen
pohtimaan
seuraavissa
toimenpideohjelmissa laajemminkin, mm. vaihtoehtona lupien ajan tasalle saattamiselle. Lisäksi PohjoisPohjanmaan ELY-keskus on eri yhteyksissä tuonut esille tarpeen tilatavoitteen lieventämisestä
luonnonolosuhteiden perusteella. Pohjois-Pohjanmaan tiettyjen alueiden järvet ovat maaperän ja
pohjavesien yhteisvaikutuksesta niin reheviä, etteivät vesienhoidon tyypittely- ja luokittelujärjestelmät
sovellu niiden tilan arvioimiseen. Tilan parantamiseksi ei ole myöskään toimenpiteitä, koska ihmisen
aiheuttamaa kuormitusta ei ole. Ympäristötavoitteiden lieventämisen soveltamista on tarvetta ohjeistaa
nykyistä tarkemmin, edellytysten täyttymisen osalta mielellään myös käytännön esimerkein. PohjoisPohjanmaan ELY-keskuksen mukaan määräaikojen pidentämisen tarpeen edellytysten täyttymisen
arvioiminen kuuluu selkeästi vesienhoitoviranomaisen arvioitavaksi. Se tehdään aiempaan tapaan
vesienhoitosuunnitelmien päivittämisen yhteydessä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kannattaa raportissa
esitettyä lisäystä VMJL 25 §:ään.
Energiateollisuus ry:n näkemyksen mukaan näiden poikkeusten käyttöala on tehtävä direktiivin sallimissa
puitteissa mahdollisimman laajaksi. Näin senkin vuoksi, että uutta hanketta koskevan poikkeuksen käyttöala
on suppea. Määräaikojen pidentämistä vuoden 2027 jälkeen on mahdollista, kun direktiivin vaatimukset
toimenpiteiden suorittamisesta ja ylivoimaisista luonnonolosuhteista täyttyvät. Myös ympäristötavoitteiden
lieventäminen on mahdollista, kun tavoitteisiin ei kohtuulliset toimet huomioiden päästä. On
huomionarvoista, että nämäkin poikkeukset ovat direktiivin mukaan lähtökohtaisesti määräaikaisia, mikä on
hankkeiden ja toiminnanharjoittajien näkökulmasta ennakoimatonta. Näiden poikkeusten käyttöalaa
kaventaa myös direktiivin edellytys, että poikkeusten käyttö ei saa aiheuttaa vesimuodostuman tilan
heikkenemistä. Energiateollisuus ry näkee, että näiden poikkeusten käyttö- ja menettelytapoja sekä suhdetta
vesienhoitosuunnitelmiin / toimenpideohjelmiin tulee selvittää kattavammin mahdollisessa
jatkotarkastelussa. Energiateollisuus näkee, että jo nyt valmistelussa olevissa uusissa suunnitelmissa
vesimuodostuminen tavoitteiden lieventäminen tulee ottaa käyttöön kriteerien täyttyessä. Tällöin
lievemmät tavoitteet tulevat huomioiduksi kaikkien, myös uusien, hankkeiden luvituksessa.
Metsäteollisuus ry:n mukaan on hyvä, että raportin lopussa otetaan kantaa ympäristötavoitteiden
lieventämisen soveltamiseen ja ohjeistamiseen. Raportissa todetaan kuitenkin, että tästä tarvitaan erillinen
selvitys. Metsäteollisuus kannattaa ympäristötavoitteiden lieventämisen tarkempaa selvittämistä, mutta
pitää samalla hankalana, että lainsäädäntömuutoksia selvitetään ilman tarkempaa pohdintaa
ympäristötavoitteiden lieventämisestä. Tämä korostaa sitä, että tiukennuksia lainsäädäntöön ei ole syytä
tehdä, ennen kuin vesipuitedirektiivin soveltamiseen liittyvää kokonaisuutta on tarkasteltu. Metsäteollisuus
ry kannattaa vesipuitedirektiivin muutostarpeiden selvittämistä. On selvä, että poikkeusten rooli muuttuu,
mikäli oikeuskäytäntöä ja lainsäädäntöä tiukennetaan. Määräaikojen pidentäminen on kannatettavaa jo siitä
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syystä, että tieteen näkökulmasta vesien tilan parantuminen vie enemmän aikaa kuin vesipuitedirektiiviä
säädettäessä ennakoitiin, kuten raportissa todetaan.
Kaivosteollisuus ry toteaa, että vesipuitedirektiivin 4(4) artiklan perusteella tilatavoitteen saavuttamiseksi
asetettuja määräaikoja voidaan tietyin edellytyksin pidentää, ja näin on Suomessa myös toimittu monien
vesimuodostumien osalta. Kaivosteollisuus katsoo, että tätä mahdollisuutta tulisi arvioida myös luvituksen
yhteydessä, mikäli lainsäädäntömuutoksia harkitaan. Myöskään tälle sääntelylle ei ole oikeudellista estettä:
artikla ei rakenteeltaan olennaisesti poikkea artiklasta 4(7), jonka soveltaminen luvituksen yhteydessä on
todettu ongelmattomaksi VesiPoke-raportissa. Kaivosteollisuus ry toteaa, että vesipuitedirektiivin 4(5)
artiklan perusteella vesimuodostumalle voidaan tietyin edellytyksin asettaa vähemmän vaativat
ympäristötavoitteet. Tätä mahdollisuutta ei ole Suomessa käytetty, mutta artiklan soveltamisen merkitys
kasvaa jo pelkästään siitä syystä, että artiklaa 4(4) määräaikojen pidentämisestä voidaan soveltaa vain hyvin
rajoitetusti vuoden 2027 jälkeen. Tämä yhdistettynä artiklan 4(7) etenkin päästöjä aiheuttavan toiminnan
osalta hyvin ahtaan soveltamismahdollisuuden kanssa (vain heikentäminen erinomaisesta tilasta hyvään on
sallittua) voi johtaa tilanteeseen, jossa edes kuormitusta vähentävälle hankkeen muutokselle ei voida
myöntää lupaa, jos kuormituksen kohteena olevan vesimuodostuman tila on esim. tyydyttävä. Tällaisessa
tilanteessa ja myös muutoin Kaivosteollisuus katsoo, että mikäli lainsäädäntömuutoksia harkitaan, olisi
tärkeää, että luvituksen yhteydessä arvioitaisiin viran puolesta täyttyvätkö vesipuitedirektiivin 4(5) artiklan
edellytykset ja että lupa myönnettäisiin edellytysten täyttyessä. Tälle ei ole oikeudellista estettä artiklan
rakenteesta johtuen.
Kalatalouden keskusliitto vastustaa ehdotuksia siitä, että Suomi yrittäisi vaikuttaa sen puolesta, että
vesipuitedirektiivin ambitiotasoa alennettaisiin. Tämä ei sovi yhteen Suomen maabrändiin puhtaiden vesien
maana, ja pyrkimykset vesienhoidon heikentämisestä voisivat vaikuttaa kielteisesti maamme
julkisuuskuvaan.
Suomen Asianajajaliitto lausuu, että varsinaisen poikkeamismenettelyn lisäksi kansallista lainsäädäntöä olisi
raportin mukaan kehitettävä tilatavoitteiden saavuttamiseksi säädetyistä määräajoista poikkeamisen osalta.
Kansallinen lainsäädäntö mahdollistaa määräajoista poikkeamisen enintään vuoteen 2027 saakka, vaikka
vesipuitedirektiivi mahdollistaa poikkeamisen tietyissä tilanteissa tämän jälkeenkin. Asianajajaliitto
kannattaa määräaikojen pidentämismahdollisuuden laajentamista vastaamaan vesipuitedirektiivin mukaan
sallittua poikkeamista.
Suomen Vesilaitosyhdistys ry lausuu, että jaksossa 4.2 todetaan: ”VMJL 25 § voidaan muuttaa VPD 4(4)
artiklan c alakohdan mukaiseksi siten, että määräajan pidentäminen on mahdollista yli vuoden 2027
aikarajan, jos luonnonolot eivät mahdollista vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamista.” Suomen
Vesilaitosyhdistys ry kannattaa ehdotettua muutosta. Kappaleessa 4 käsitellään vesipuitedirektiivin
muutostarpeita ja todetaan, että ”vesienhoidon luokittelujärjestelmä ei reagoi herkästi vesien tilassa
tapahtuvaan kehitykseen. Tieteen näkökulmasta vesien tilan parantuminen vie enemmän aikaa kuin
vesipuitedirektiiviä säädettäessä ennakoitiin.” Raportissa esitetään vesipuitedirektiivin 4 artiklan sääntelyn
kehittämiselle suhteessa 2027 aikarajaan kolme vaihtoehtoa: 1) 0-vaihtoehto, 2) aikarajan poistaminen ja 3)
aikarajan pidentäminen. Suomen Vesilaitosyhdistys ry näkee vesipuitedirektiivin aikarajassa samoja haasteita
kuin raportissa on esitetty. Käytännössä vuonna 2027 vesien hyvää tilaa ei tulla useiden vesimuodostumien
kohdalla saavuttamaan. Suunnittelukaudelle 2021-2027 kohdistuu paljon paineita niin toimenpiteiden
osoittamiseen kuin toisaalta ympäristötavoitteiden lieventämiseen. Toimenpiteiden vaikutuksiin liittyy
kuitenkin
paljon
epävarmuutta
ja
vesienhoidon
suunnitteluun
liittyvä
toimenpiteiden
kustannustehokkuustarkastelu on hyvin suurpiirteistä ja puutteellista. Näkemyksemme mukaan on
osoittautunut, että vesipuitedirektiivin 2027 aikaraja ei ole tarkoituksenmukainen, joten aikarajaa tulisi
muuttaa.
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Bioenergia ry lausuu, että poikkeaminen ympäristötavoitteita lieventämällä (artikla 4.5) tai määräaikoja
pidentämällä (artikla 4.4) on tehtävä direktiivin sallimissa rajoissa mahdollisimman laajaksi. Tätä puoltaa
sekin, että uutta hanketta koskevan poikkeuksen käyttöala on suppea. Määräaikojen pidentäminen vuoden
2027 jälkeen on direktiivin mukaan mahdollista, kunhan vaatimukset toimenpiteiden suorittamisesta ja
ylivoimaisista luonnonolosuhteista täyttyvät. Myös ympäristötavoitteiden lieventäminen on mahdollista, kun
tavoitteisiin ei kohtuulliset toimet huomioiden päästä. Nämäkin poikkeukset ovat direktiivin mukaan
lähtökohtaisesti määräaikaisia, mikä on hankkeiden ja toiminnanharjoittajien näkökulmasta
ennakoimatonta. Lisäksi näiden poikkeusten käyttö ei salli vesimuodostuman tilan heikkenemistä. Bioenergia
ry lausuu, että artiklojen 4.4. ja 4.5 mukaisten poikkeusten käyttö- ja menettelytapoja sekä suhdetta
vesienhoitosuunnitelmiin ja toimenpideohjelmiin tulee selvittää perusteellisesti. Poikkeukset voidaan katsoa
välttämättömiksi eikä niiden käyttöalaa tule kansallisesti kaventaa. VesiPoke-hankkeen tulkinta, että
lieventäminen on poisluettu uuden hankkeen osalta (s. 36), johtaa ongelmiin. Uusissa vh-suunnitelmissa
vesimuodostumien tavoitteiden lieventäminen tulisikin ottaa käyttöön, kun kriteerit täyttyvät. Näin
lievemmät tavoitteet voitaisiin ottaa huomioon kaikkien hankkeiden luvituksessa toimialasta riippumatta.
Bioenergia ry lausuu, että poikkeuksen käsittelevän viranomaisen tulisi olla yksi ja sama lupaviranomainen.
Menettelyä monimutkaistaisi, jos toinen viranomainen myöntää luvan ja toinen luvan
myöntämisedellytyksenä olevan poikkeuksen. Kumpi pitäisi myöntää ensin vai voiko varsinainen lupa olla
ehdollinen?
Koskienergia Oy lausuu, että ympäristötavoitteiden määräaikoja on vesienhoitolain perusteella mahdollista
pidentää enintään kahdella vesienhoitosuunnitelmakaudella eli korkeintaan vuoteen 2027 asti. Koskienergia
Oy yhtyy VesiPoke -raportissa esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan Suomen lainsäädäntöä on tarpeen
tarkistaa direktiivin kanssa yhdenmukaiseksi siten, että ympäristötavoitteiden saavuttamisen vuoden 2027
määräaikaa voidaan pidentää, jos tavoitteita ei voida saavuttaa em. ajankohtaan mennessä. Yhtiön mukaan
on selvää, että huomattavassa osaa Suomen vesiä tilatavoite ei toteudu vuoteen 2017 mennessä.
Pohjolan Voima Oyj lausuu, että vesipuitedirektiivin tarjoamat mahdollisuudet lieventää
ympäristötavoitteita täytyy käyttää täysimääräisesti hyödyksi. Näitä mahdollisuuksia lausunnolla olevissa
raporteissa ei ole juurikaan käsitelty. Vesivoiman kannalta on olennaista, että voimakkaasti muutetuksi
nimeäminen mahdollistaa vesitaloushankkeiden vaikutuksen huomioon ottamisen ympäristötavoitteita
määritettäessä.

5.4 Muut sääntelyteemat ja käytäntöjen kehittämistarpeet
5.4.1 Vesimuodostuman määrittely ja luokittelu
Maa- ja metsätalousministeriön näkemys on, että tulkinnanvaraisuutta lisää se, että ympäristötavoitteiden
asettamisessa ja niiden toteutumisen seurannassa käytettävä tietopohja on usein puutteellinen.
Aluehallintovirastot toteavat, että loppuraportin kohdassa 5.1. kuvataan vesimuodostumien tilan
luokittelutietoihin liittyvää epävarmuutta sekä lupaviranomaisen mahdollisuuksia ottaa lupaharkinnan
pohjaksi muutakin saatavilla olevaa tietoa. Tässä kohdassa olisi voitu käsitellä myös vesimuodostumien
uudelleen määrittelyn edellytyksiä ja ”voimaantuloa”. Raportissa todetaan, että luokittelutieto ei sido
lupaviranomaista ja luvan hakijan vahvat perusteet uudelle luokitukselle voivat olla luparatkaisun pohjana.
Vesimuodostumien tilan luokittelutiedosta poikkeaminen yksittäisissä lupapäätöksissä edellyttää
vesienhoitoviranomaisen kuulemista ja tiiviin yhteyden vesienhoitojärjestelmään. On syytä tarkemmin
selvittää menettelyjä edellä kuvatussa tilanteessa. Aluehallintovirastojen mukaan ympäristölupa- ja
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vesitalouslupahakemuksen sisältövaatimuksiin on syytä lisätä luvan hakijalle velvollisuus esittää riittävä tieto
hankkeen/toiminnan vaikutuksista vesienhoidon ympäristötavoitteisiin. Aluehallintovirastojen mukaan
sisällöllisesti oikeiden luparatkaisujen turvaamiseksi lainsäädännön täsmentämisessä tulee ottaa huomioon
vesimuodostumien tilaluokitteluun liittyvät epävarmuudet. Vesimuodostumien luokittelussa tietojen
tarkkuustaso vaihtelee eikä kaikkia muodostumia ole luokiteltu, kuten loppuraportissa on todettu. Lisäksi
vesimuodostumien tilassa on saattanut tapahtua vesienhoitokauden aikana muutoksia, jotka tulee voida
ottaa huomioon lupaharkinnassa. Voisi vieläkin tarkemmin selvittää, miten lupaharkinnassa tulee suhtautua
voimassaolevasta
vesienhoitosuunnitelmasta
ja
toimenpideohjelmasta
poikkeavaan
vesienhoitoviranomaisen, luvan hakijan tai muun asianosaisen tarjoamaan tietoon ja luokittelemattomien
vesimuodostumien muuttamiseen. Aluehallintovirastoissa on lisäksi kiinnitetty huomiota vesimuodostumien
määrittelyn vaikutukseen lupaharkinnassa: esimerkkinä päästöjen vaikutusten arvioiminen pinta-alaltaan eri
kokoisissa vesimuodostumissa. Loppuraportissa ei ole selvitetty, millä edellytyksillä ja missä menettelyssä
vesimuodostuma on mahdollista määrittää uudelleen (alueiden yhdistäminen, uusien muodostumien
määritys) ja missä vaiheessa sellainen muutos alkaisi sitoa lupaharkinnassa. Vastaavasti tulisi selkeyttää
sääntelyä tilanteessa, jossa päästön seurauksena vesistön tila heikkenee osassa vesimuodostumaa. Kuinka
suuressa osassa vesimuodostumaa heikkeneminen voi tapahtua, ennen kuin se on katsottavissa koko
vesimuodostuman tilan heikkenemiseksi. Kemiallisen tilan osalta säädetty sekoittumisvyöhykkeestä
määrääminen voisi olla toimiva vaihtoehto myös ekologisen tilan osalta.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus suhtautuu varauksellisesti siihen, että vesimuodostuman luokittelun
tarkistaminen voisi tulla ajankohtaiseksi kesken lupaprosessin, ja lupaviranomainen voisi siirtää asian
vesienhoitoviranomaisen käsiteltäväksi, jos vesimuodostumasta saadaan lisää tietoa. Tämä voisi tulla
kyseeseen vain poikkeuksellisesti, kun hankkeen osuus vesimuodostuman kuormituksesta on erityisen suuri.
Nykyinen tietämys vesien tilasta lienee jo sillä tasolla, että merkittävän uuden tiedon ilmaantuminen kesken
lupaprosessin ei vaikuta todennäköiseltä. Tästä tekevät kuitenkin poikkeuksen pohjavesimuodostumat,
joiden uudelleen luokittelu on parhaillaan meneillään. Lupaviranomaisilla on nytkin mahdollisuus pyytää
vesienhoitoviranomaisen lausunto lupa-asiassa ja poikkeuksien sekä määräaikojen pidennyksien
käyttäminen on mahdollista. Yksittäisen toimijan vaikutusta vesialueen tilaan on vain harvoin mahdollista
määritellä selkeästi. Yksittäisten lupakäsittelytilanteiden kautta vireille tulevat vesimuodostuman luokittelun
tarkistamiset olisivat omiaan häiritsemään säännönmukaista vesienhoidon suunnittelua ja luomaan uusia
monimutkaisia viranomaismenettelyjä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan vesienhoidon
suunnittelun tulisi kulkea lupaprosessien edellä. Vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseen tulisi
ensisijaisesti pyrkiä ajantasaisten toimenpideohjelmien kautta, jotka olisivat lupaviranomaisten
käytettävissä. Tällöin yksittäisen kuormittajan merkitys tulisi vesien tilaan tulisi otetuksi huomioon oikeassa
mittakaavassa ottaen huomioon myös muut, sekä luvanvaraiset että muut kuormittajat. Laajan
suunnittelutyön yhteydessä saadaan myös kokonaiskäsitys sekä luvanhaltijoita koskevien
perustoimenpiteiden, että muita tahoja koskevien lisätoimenpiteiden käyttömahdollisuuksista. Lisäksi
toimenpideohjelmien tulisi olla päivitetty niin, että niiden sitova merkitys on ehditty laadinnassa ottaa
huomioon. Raportissa käsitellään myös kompensaatiomekanismin mahdollisuutta. Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus pitää kompensaation nostamista osaksi vesienhoidon keinovalikoimaa erittäin tervetulleena ja toivoo
että asia selvitettäisiin perusteellisesti tulevissa valmistelussa.
Etelä-Savon ELY-keskus toteaa, että vesipuitedirektiivin luokittelujärjestelmän kehittämisessä on
huomioitava mm. myös rajalliset käytettävissä olevat resurssit vesien tilan seurantaan kattavamman kuvan
saamiseksi vesimuodostumien tilan kehityksestä. Kuten raportissakin todetaan, luokittelutieto on Suomessa
vielä monin paikoin vajavaista ja useissa vesimuodostumissa tilan arviointi perustuu osin asiantuntijaarvioon. Näin lupaprosessiin on tapauksesta riippuen tuotettava entistä enemmän tietoa varsinkin
biologisista tekijöistä, joita hyödynnetään ekologisen tilan arvioinnin pohjana. Edes edustava luokittelutieto
ei kuitenkaan aina takaa sitä, että vesimuodostuman tila ja lupahakemuksen kohteena olevan toiminnan
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vaikutukset siihen ovat riidattomia. Etelä-Savon ELY-keskuksen mukaan luokittelua on parannettu toisella
luokittelukierroksella ja nyt valmistumassa olevan kolmannen luokittelukierroksen valmistelussa
luokittelujärjestelmässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, joten luokittelu on käytännössä
vertailukelpoista 2. kierroksen kanssa.
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanta on, että myös vuoden 2027 jälkeen vesienhoidon suunnittelu on
edelleen tarpeen ja sen tavoitetason on oltava riittävä. Erityisen haasteen aiheuttaa kuitenkin ns. "One out
all out" -periaatteen soveltaminen Suomessa ja sen kytkeminen poikkeusten määrittelyyn ja lupaharkintaan.
Nykyiselläänhän Suomessa luokittelujärjestelmä ei suoraan anna mahdollisuutta periaatteen käyttöön,
vaikka se joissakin tapauksissa olisikin tarpeellista ja perusteltua. Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa, että
Suomessa tulisi kuitenkin jatkossa panostaa myös VPD-seurantamenetelmien tutkimukseen, jonka
päämääränä on tunnistaa tietyille toiminnoille herkimmät biologiset muuttujat ja siten etukäteisseuranta
voitaisiin kohdentaa direktiivin mukaisesti toiminnan vaikutuksille herkimpiin tekijöihin. Joka tapauksessa
vesien tilan arviointiin liittyy paljon asiantuntija-arviota ja epävarmuutta, joka on syytä ottaa huomioon
jatkotyössä. Myös vesilain mukaisten lupien tarkistaminen tukeutuu ELY-keskuksen asiantuntemukseen ja
rajallisiin resursseihin.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan seuranta- ja tarkkailuaineistoja hyödynnetään vesienhoidon
suunnittelun lisäksi vesien tilaa mahdollisesti muuttavien hankkeiden vaikutuksia ennakoitaessa. Vesistöjen
rakennetta muuttavien hankkeiden vaikutukset kalastoon tai pohjaeläimistöön, osin myös kasvillisuuteen
ovat tietyiltä osin pääteltävissä, mutta esimerkiksi vedenottohankkeiden ja kuormitusta aiheuttavien
hankkeiden vaikutuksia biologisiin laatutekijöihin on usein hyvin vaikea ennustaa siitä huolimatta, että
käytettävissä olisi mitattua taustatietoa. Biologinen aineisto on herkkä muillekin kuin yksittäisen hankkeen
mahdollisille vaikutuksille ja ajallinen ja/tai paikallinen vaihtelu voi olla luontaisestikin suuri. Arvioinnissa on
siis epävarmuuksia ja kuitenkin luokittelun ja arvioiden lopputuloksia tulkitaan sitovasti lupaprosessissa.
Lisähaastetta tulee siitä, että kaikkia velvoitetarkkailujen, tutkimusten, YVA-arviointien ja muiden selvitysten
tuloksia ei ole edelleenkään tallennettu rekistereihin, eikä niitä näin ollen voi hyödyntää arvioinnissa. PohjoisPohjanmaan ELY-keskuksen pintavesien seurantaohjelmassa biologisia laatutekijöitä seurataan seitsemällä
havaintopaikalla vuosittain (7/660 vesimuodostumaa), muutoin kolmen, kuuden tai kahdentoista vuoden
välein. Valtaosalla seurantapaikoista on vain fysikaaliskemiallista seurantaa. Vuosittaisella seurannalla
päästään käsiksi luonnolliseen vaihteluun, mutta harvemmin tapahtuvalla seurannalla luokittelutulos voi
riippua vuodesta. Esimerkiksi kasviplanktonin biomassa ja koostumus vaihtelevat kasvukauden aikana
nopeastikin ja yksittäinen näytteenotto voi antaa hyvinkin erilaisen kuvan eri vuosina samaan aikaan.
Hailuodon intensiiviaseman vuosien 2012-2017 vuosittaisessa pohjaeläinnäytteenotossa pohjaeläinten tila
vaihteli rinnakkaisilla paikoilla huonosta hyvään. Kaikista vesimuodostumista ei ole mahdollista saada
aineistoa biologisista laatutekijöistä (riittämätön vesisyvyys, kivikkorantojen puuttuminen, ym. seikat). Mikäli
ekologista tilaa tarkasteltaisiin kokonaisuutena eikä jokaista osatekijää erikseen, eivät yksittäisen biologisen
laatutekijän vaihtelut, aineistojen pienuus ym. vaikuttaisi lopputulokseen ehkä aivan yhtä paljon.
Ainepitoisuuksissa ja vesimäärissä tapahtuvat muutokset voidaan ennakoida huomattavasti luotettavammin.
Käytännössä niiden perusteella voikin yrittää hahmottaa, minkä suuntaisia muutoksia biologisissa
laatutekijöissä voisi hankkeen johdosta mahdollisesti tapahtua. Toiminnanharjoittajien tilaajavastuuta tulee
korostaa. Rajatapauksissa, joissa ympäristötavoitteen vaarantuminen on lähellä muodostua luvan
myöntämisen esteeksi, on tietenkin mahdollista tiukentaa lupamääräyksiä seurannan ja raportoinnin osalta,
mutta menettelyä olisi syytä ohjeistaa tarkemmin. Yleisperiaatteena voisi olla se, että tarkkailun raportointi
ei ole valmis ennen kuin tulokset on syötetty tietojärjestelmiin, jolloin ne ovat käytettävissä myös
vesienhoidon suunnittelussa. Kuten raportissa todetaan, luokittelun sääntely on syytä pitää mahdollisimman
joustavana, jotta viranomaiset voivat harkinnassaan ottaa huomioon muun ohella seuranta- ja
tarkkailutietoon liittyvät epävarmuudet. Lisäksi osana lupaharkintaa voisi olla hyvä kyetä muuttamaan
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luokitustulosta ja vesimuodostumakohtaisia ympäristötavoitteita vesienhoitokauden aikana esimerkiksi
luokittelujakson jälkeen tuotetun aineiston perusteella.
Pohjois-Savon ELY-keskus toteaa, että yksi haasteista on VesiPoke -hankkeen loppuraportissakin esille
nostetut erot vesienhoidon luokituksen tietopohjassa. Vesimuodostumia joudutaan nykyisellään puuttuvien
tietojen vuoksi luokittelemaan eritasoisilla aineistoilla. Kuinka jatkossa varmistetaan se, että esimerkiksi
ympäristölupiin liittyvät tapauskohtaiset tarkastelut (luvan myöntämisedellytykset/luvan muutostarve)
voidaan toteuttaa riittävään, yhdenmukaiseen ja luotettavaan tietopohjaan perustuen. Useimmiten paras
tieto luokitteluun käytettyjen lähtötietojen luotettavuudesta on vesienhoitoviranomaisella. Käytännössä
tapauskohtaisen tarkastelun vaatima työmäärä (luokittelutietojen analyysi ja tietojen soveltaminen
yksittäistapaukseen) voi kuitenkin muodostua vesienhoitoviranomaiselle huomattavan suureksi. Lisäksi,
kuten VesiPoke-hankkeen loppuraportissa on todettu, aina edes edustava luokittelutieto ei välttämättä takaa
sitä, että vesimuodostuman tila ja lupahakemuksen kohteena olevan toiminnan vaikutukset siihen olisivat
selvästi tunnistettavissa olevassa yhteydessä toisiinsa. Koska yksittäisen toiminnan vaikutusten arvioinnissa
voidaan joutua haasteellisiin tulkintatilanteisiin, pitää ELY-keskus hyvänä ajatusta, jonka mukaan luvituksen
yhteydessä voitaisiin kiinnittää huomiota vesimuodostumaan muista lähteistä tulevan kuormituksen
vähentämiseen kompensaatio mukaan lukien.
Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan luokittelujärjestelmän joustavuus ja mahdollisuus luokittelun
tarkistamiseen vesienhoitokauden aikana on suotavaa. Tarkistuksia tehtäessä tulee ottaa huomioon
luokittelutyötä tekevän vesienhoitoviranomaisen käyttämät laatutekijäkohtaisten raja-arvojen lisäksi
käyttämät tausta-aineistot ja asiantuntija-arviot. Mahdolliset luokittelun tarkistukset tulee kaikissa
tapauksissa tehdä vesienhoitoviranomaisen toimesta tai hyväksymänä, vaikka luokittelun aineistot
koottaisiinkin esimerkiksi toiminnanharjoittajan käyttämän konsultin toimesta. Erityisen haasteen
ympäristötavoitteiden arviointiin aiheuttaa seuranta-aineistojen hajanaisuudesta johtuvat luokittelun
epävarmuudet. Aineistoista voi olla mahdotonta erottaa yhden toimijan laatutekijäkohtaisia vaikutuksia tai
arvioida hankkeen aiheuttamia muutoksia tulevaisuudessa. Kuten raportissa todetaankin, arviot hankkeen
vaikutuksista ympäristötavoitteisiin jäävät jo nykyisin hyvin vajavaisiksi. Tämä on nähtävissä sekä YVAarvioinneissa että lupaharkinnassa. Biologisen havaintoaineiston parantamisen lisäksi olisi tarpeen kehittää
uusia toimintamalleja ja ohjeita hanketoimijoille ja konsulteille myös tilanteissa, joissa seurata-aineistot ovat
puutteellisia.
Varsinais-Suomen ELY-keskus Monien hankkeiden vaikutuksia eri laatutekijöihin on etukäteen vaikea
arvioida. Käytännön työssä törmätään toistuvasti myös hankkeisiin, joiden ravinnekuormitus olisi
huomattava, mutta joissa vaikutukset on arvioitu vähäisiksi. Näissä yhteyksissä on noussut esiin mm.
seuraavia seikkoja, joita ELY-keskus tuo esiin lausunnossaan:
-

-
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Voidaanko hyvässä tilassa olevaan vesimuodostumaan, jonka tila on lähellä tyydyttävän rajaa, tai
hyvää huonommassa tilassa (tyydyttävä tai välttävä) olevaan vesimuodostumaan puoltaa
lisäkuormitusta, jos esim. mallitarkastelujen ja muun asiantuntija-arvion perusteella
lisäkuormituksella ei ole oleellista vaikutusta vesimuodostuman tilaan? Käytännössä tämä
tarkoittaisi isokokoista ja syvällä / syvähköllä vesialueella sijaitsevaa vesimuodostumaa, jossa vesi
vaihtuu hyvin, ja jonka tila määräytyy pääasiassa muualta virtausten mukana tulevien ravinteiden
mukaan. Vai onko tulkinta se, että jos vesimuodostuma ei ole turvallisesti hyvän puolella, ja sille on
asetettu
vesienhoitosuunnitelmassa
kuormituksen
vähennystavoitteita,
minkäänlainen
kuormituslisä ei ole hyväksyttävää?
Raportissa puhutaan laatutekijän ja laadullisen tekijän huononemisesta. Laatutekijään voi kuitenkin
sisältyä useita muuttujia. Tekstissä tulisi täsmentää tarkoitetaanko myös muuttujatasoa. On
mahdollista, että esim. yhden muuttujan luokka heikkenee hyvästä tyydyttäväksi, mutta laatutekijän
luokka pysyy hyvänä, koska laatutekijän toisten muuttujien tila ei heikkene.

-

-

Miten Weser -päätöksen tausta-aineistossa olevaa perustelua "... vesimuodostuman kaikki
heikentäminen on kiellettävä sen tilasta riippumatta ja että kaikki muut paitsi sellaiset hankkeet,
joilla ei ole lähes lainkaan vaikutusta vesimuodostumien tilaan, kuuluvat heikentämiskiellon
soveltamisalaan..." tulisi asian harkinnassa ottaa huomioon, mitä tarkoitetaan hankkeilla "joilla ei ole
lähes lainkaan vaikutusta”?
Ekologisen luokittelun yksikkö on vesimuodostuma. Voidaanko puoltaa lisäkuormitusta, jonka
arvioidaan heikentävän tilaa osassa vesimuodostumaa (kuormituslähteen ympäristössä), jos
vesimuodostuman tilan kokonaisuudessaan ei kuitenkaan arvioida muuttuvan (vesimuodostuman
tila määritetään sen kaikkien seurantapaikkojen tulosten perusteella). Tämä koskee erityisesti
suurikokoisia vesimuodostumia.

Metsäteollisuus ry pitää hyvänä, että vesimuodostuman määrittelyn ja luokittelun puutteisiin otetaan
kantaa raportissa. Kuten raportissa todetaan, luokittelutiedon tarkkuus ja luotettavuus ovat uudella tavalla
merkityksellinen seikka, kun ympäristötavoitteita katsotaan sitovammin. On keskeistä, ettei luokittelutieto
ole lupaviranomaista sitovaa, vaan annetaan mahdollisuus myös muunlaiselle luokitukselle. Samalla on
kuitenkin tärkeää, että vesimuodostuman määrittely ja luokittelu saadaan kehitettyä luotettavampaan
suuntaan. Metsäteollisuus ry ei kannata ajatusta luokkarajoista säätämisestä asetustasolla. Metsäteollisuus
ry viittaa luokittelu osana vesienhoidon suunnittelua- kohdassa LupaMuutos-hanketta koskevaan
lausuntoonsa.
Kaivosteollisuus ry:n mukaan myös vesimuodostuman tilaluokituksen oikeellisuuden haastamista luvituksen
yhteydessä käsitellään puutteellisesti, vaikka tällä käytännössä voi olla hyvinkin suuri merkitys teollisuuden
toimintaedellytysten näkökulmasta. Edelleen VesiPoke-raportissa käsitellään liian suppeasti eri
luvitustilanteita ja vesipuitedirektiivin tilatavoitteiden ja joustojen huomioimista käytännössä. Eri käytännön
luvitustilanteiden kytkennät vesipuitedirektiivin tilatavoitteeseen liittyviin vaatimuksiin yhdistettynä
vesipuitedirektiivin mahdollistamiin joustoihin edellyttää huomattavasti laajempaa ja myös käytännön
esimerkkeihin pohjautuvaa selvitystä kuin mitä VesiPoke-raportissa on tehty.
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry toteaa, että vesien hyvä tila on MTK:n edustamien
tahojen vahva intressi. Esimerkiksi vesistöjen läheisyydessä toimivat maatalousyrittäjät ovat usein myös
vesialueiden omistajakunnassa sekä muuten hyödyntävät lähivesiä elinkeino- ja virkistystoimintaan. MTK
kannattaa raportin esitystä siitä, että vesipuitedirektiivin luokittelujärjestelmään tarvitaan paremmin vesimuodostumien tilan kehityssuuntia osoittavia indikaattoreita. Vesien tilan parantamiseksi toteutettujen
toimenpiteiden riittävyys on kriittistä järjestelmän legitimiteetin kannalta, erityisesti maanomistajien ja
toiminnanharjoittajien näkökulmasta
Suomen Vesilaitosyhdistys ry lausuu, että raportin [luvun IV] jaksossa 5.1 todetaan, että vesistöjen
luokittelutieto on Suomessa vielä monin paikoin vajavaista ja useissa vesimuodostumissa tilan arviointi
perustuu asiantuntija-arvioon. Lisäksi todetaan, että lupaprosessiin on tuotettava entistä enemmän tietoa
varsinkin biologisista tekijöistä, joita hyödynnetään ekologisen tilan arvioinnin pohjana.
Ympäristötavoitteiden sitovuus tekee vesien tilan luokittelutiedosta lupaharkinnan yhteydessä hyvin
merkityksellistä. Suomen Vesilaitosyhdistys ry haluaa muistuttaa, että ympäristöluvan kynnys on
jätevedenpuhdistamoiden kohdalla hyvin alhainen – asukasvastineluvun sata ylittäviltä
jätevedenpuhdistamoilta edellytetään ympäristölupaa. Uusien vedenottohankkeiden vesilupaprosessit ovat
puolestaan venyneet kohtuuttoman pitkiksi osaltaan vedenottajilta edellytettävien vaikutusselvitysten
laajuuden vuoksi. Luotettava tieto vesistön tilasta on tärkeää, mutta luvanvaraisille toimijoille ei voi asettaa
kohtuuttoman kalliita ja laajoja selvitysvelvoitteita, vaan valtion on osaltaan vastattava kustannuksista, joita
vesipuitedirektiivin asiallinen toimeenpano, vesistöjen laadun selvittäminen mukaan lukien, vaatii.
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Energiateollisuus ry toteaa, että VesiPoke- että LupaMuutos -selvityksissä on perustellusti todettu, että
viranomainen ei ole sidottu nykyiseen luokitukseen, vaan harkinnan pohjaksi voidaan ottaa uuteen tietoon
pohjautuva luokitus. Energiateollisuus ry kannattaa tätä periaatetta. Lähtökohdaksi on otettava, että luokitus
voitaisiin avata laajasti kattaen vesimuodostuman rajaus, tyypittely, vertailuolot ja luokkarajojen
määräytyminen sekä laadullisten tekijöiden että kokonaisluokan osalta. Luvanhakijan oikeutena tulee siis olla
se, että viranomainen ottaa arvioitavaksi luokituksen ajantasaisuuden ja oikeellisuuden. Selvityksissä ei
esitetty lakiteknisiä ehdotuksia asiasta säätämiseksi. On kuitenkin oleellista huomioida, että vesistön tilaa
koskevan riittävän ja luotettavan perustiedon tuottaminen ei ole lähtökohtaisesti yksittäisen
toiminnanharjoittajan tehtävä etenkään laajoissa vesimuodostumissa, joissa vesistöön tilaan vaikuttaa useat
tekijät. Tämän vuoksi perustiedon puutteellisuus on kohtuullinen varovaisuusperiaate huomioiden
katsottava toiminnanharjoittajan eduksi.
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry toteaa VesiPoke-raportissa todettavan, että
vesienhoidon luokittelujärjestelmä ei reagoi herkästi vesien tilassa tapahtuvaan kehitykseen. Tieteen
näkökulmasta vesien tilan parantuminen vie enemmän aikaa kuin vesipuitedirektiiviä säädettäessä
ennakoitiin. MTK kannattaa raportin esitystä siitä, että vesipuitedirektiivin luokittelujärjestelmään tarvitaan
paremmin vesi-muodostumien tilan kehityssuuntia osoittavia indikaattoreita. Vesien tilan parantamiseksi
toteutettujen toimenpiteiden riittävyys on kriittistä järjestelmän legitimiteetin kannalta, erityisesti
maanomistajien ja toiminnanharjoittajien näkökulmasta.
Bioenergia ry lausuu, että yleisesti tunnustetaan, että vesimuodostumien tai yksittäisten laadullisten
tekijöiden luokitus ei aina pohjaudu kattavaan tutkimustietoon. VesiPoke -selvityksen mukaan Suomessa ei
myöskään ole järjestelmällisesti käytetty ”One out all out” -periaatteen mukaan määräytyvää laskennallista
tilaluokkaa, vaan kokonaisluokan määrittämisessä on voitu käyttää asiantuntija-arviota. Sitovien tavoitteiden
ja poikkeusmenettelyn tulisi ehdottomasti pohjautua siihen, että luokitus on oikein. Bioenergia ry lausuu,
että käytännössä lupaviranomainen nojaa lupakäsittelyn aikana olemassa olevaan tietoon, jos lupakäsittelyn
aikana saatavilla ei ole uutta tietoa. Molemmissa nyt lausuttavissa selvityksissä on todettu, että viranomainen
ei ole sidottu nykyiseen luokitukseen, vaan harkinnan pohjaksi voidaan ottaa uuteen tietoon pohjautuva
luokitus. Tämä onkin kannatettavaa. Lähtökohdaksi on otettava, että luokitus voitaisiin avata laajasti kattaen
vesimuodostuman rajaus, tyypittely, vertailuolot ja luokkarajojen määräytyminen sekä laadullisten tekijöiden
että kokonaisluokan osalta. Luvanhakijan oikeutena tulee siis olla se, että viranomainen ottaa arvioitavaksi
luokituksen ajantasaisuuden ja oikeellisuuden. Bioenergia ry lausuu, että vesistön tilaa koskevan riittävän ja
luotettavan perustiedon tuottaminen ei kuitenkaan voi olla yksittäisen toiminnanharjoittajan tehtävä
etenkään laajoissa vesimuodostumissa, joissa vesistön tilaan vaikuttavat useat tekijät. Tämän vuoksi
perustiedon
puutteellisuus
on
kohtuullinen
varovaisuusperiaate
huomioiden
katsottava
toiminnanharjoittajan eduksi. Toiminnanharjoittajan on useimmiten mahdotonta ja kohtuutonta tuottaa
uutta, ajallisesti ja alueellisesti kattavaa tietoa hankekehityksen ja lupaprosessin edellyttämässä ajassa.
Fortum Oyj lausuu, että vesienhoitosuunnitelmien usein hyvin karkealla tasolla tehty luokitus (erityisesti
voimakkaasti muutetuille vesille) tulisi voida haastaa nykyistä selkeämmin jo suunnitelman
hyväksymisvaiheessa ja sitä pitäisi pystyä tarvittaessa muuttamaan lisääntyneen tiedon ja tarkemman
tarkastelun perusteella luvituksen yhteydessä.
Pohjolan Voima Oyj lausuu, että vesienhoitosuunnitelman luokitukset on pystyttävä haastamaan
suunnitteluvaiheessa ja luokituksia pitää pystyä tarvittaessa muuttamaan tiedon lisääntyessä myös
lupaprosessissa. Näin siksi, että vesien luokittelu on vesienhoitosuunnitelmissa perustunut usein vähäiseen
seurantatietoon ja analyyseihin. Tarkempaa tietopohjaa ei pidetty alun alkaen tarpeellisena, koska
luokittelua ei ollut tarkoitettu velvoittavaksi.
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Kemijoki Oy toteaa, että vesipuitedirektiivi ei myöskään ole esteenä jo tehdyn tilaluokituksen haastamiselle
lupaprosessissa. Päinvastoin, tämä on mahdollista ja tilaluokituksen merkityksen korostuttua Wesertapauksen myötä, myös välttämätöntä toiminnanharjoittajien kannalta. Asia on huomioitu VesiPokeraportissa, jossa todetaan, että (korostus lisätty): Lupaviranomaiset ottavat lupaharkinnan pohjaksi olemassa
olevan luokittelutiedon. Luokittelutie-to ei kuitenkaan ole lupaviranomaista sitovaa. Jos luvanhakija esittää
vahvat perusteet muunlaiselle luokitukselle, lupaviranomainen voi perustaa luparatkaisun luvanhakijan
selvitykselle.
Pohjolan Voima Oyj lausuu, että vesienhoitosuunnitelman luokitukset on pystyttävä haastamaan
suunnitteluvaiheessa ja luokituksia pitää pystyä tarvittaessa muuttamaan tiedon lisääntyessä myös
lupaprosessissa. Näin siksi, että vesien luokittelu on vesienhoitosuunnitelmissa perustunut usein vähäiseen
seurantatietoon ja analyyseihin
Kaivosteollisuus ry toteaa tilaluokituksen oikeellisuuden merkityksen kasvaneen Weser-tapauksen
seurauksena. Kaivosteollisuus pitää siksi tärkeänä, että luokituksen laadukkaaseen toteutukseen on
käytettävissä riittävästi resursseja. Myös vesimuodostumien rajaukseen tulee kiinnittää huomiota ja
vesimuodostumia tulee tarvittaessa laajentaa, jotta luokituksessa tarkoituksenmukaisella tavalla voidaan
ottaa huomioon vesimuodostuman kokonaisuus ja eri kuormituslähteet ja myös sellainen kuormitus, joka on
luvituksen
ulkopuolella,
kuten
hajakuormitus.
Myös
toiminnanharjoittajien
todellisia
vaikutusmahdollisuuksia luokituksen yhteydessä tulee vahvistaa.

5.4.2 Hankekohtaisen poikkeamisen aineelliset edellytykset
Etelä-Savon ELY-keskus toteaa hankekohtaisen poikkeamisen aineellisten edellytysten osalta: aineellisten
edellytysten sääntelyn kehittämiseksi vesien- ja merenhoitolain (VMJL) 23 §:ään esitetyt muutokset / 1.
viittaus selvemmin hyvän ekologisen potentiaalin ja tilan huononemisen estämisen tavoitteista
poikkeamiseen fyysisten muutosten yhteydessä ja 2. erittäin tärkeän yleisen edun edellytysten
täsmentäminen VPD 4(7) artiklan sanamuodon mukaisesti intressivertailuedellytyksellä, jolloin
vaihtoehtoisena edellytyksenä erittäin tärkeän yleisen edun täyttymiselle olisi, että hankkeen hyödyt
terveydelle, turvallisuudelle ja kestävälle kehitykselle ylittävät ympäristötavoitteiden saavuttamisesta
koituvat hyödyt katsotaan hyviksi ja tarpeellisiksi.
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toteaa, että kuten raportissa mainitaan, Schwarze Sulmin tapauksen
valossa jäsenmailla on paljon harkintavaltaa erittäin tärkeän yleisen edun määrittämisessä. Tässä mielessä
onkin oltava varovainen, ettei tulkintaan tule alueellisia eroja ja että tulkintaan on laaja valitusoikeus. Saman
tyyppinen hanke on vaikutuksiltaan aivan erilainen eri puolilla Suomea johtuen alueen ominaispiirteistä,
asutuksesta ja ko. alueen virkistyskäyttöarvoista. Näin ollen myöskään valtakunnallisten linjausten laatiminen
ei ehkä ole paras ratkaisu. On varmistettava, että ELY-keskuksen ja muiden alueellisten toimijoiden
näkemystä kuunnellaan, mutta samalla on kuitenkin kokonaisuuden vuoksi järkevämpää, että tämä
määrittely ja poikkeamien asettaminen tehdään AVI:ssa ja se liitetään osaksi lupaharkintaa.
Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan ympäristötavoitteiden tiukemman määrittelyn rinnalla on hyvä kehittää
hankekohtaisten lieventämis- ja kompensaatiotoimien kehittämistä. Näillä voidaan parhaassa tapauksessa
vähentää merkittävästi poikkeusmenettelyjen tarvetta. Lainsäädännön kehittämisen lisäksi tulee kiinnittää
huomiota selkeiden menettelytapojen ja riittävään ohjeistukseen laatimiseen kaikille toimijoille.
Vesienhoidon siirtymäaikojen päättyminen tulee lisäämään poikkeamien käyttöä riippumatta valittavasta
sääntelyvaihtoehdosta, mistä johtuen ELY-keskusten ja lupaviranomaisten resurssit ja osaaminen tulee
turvata.
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Suomen Vesilaitosyhdistys ry toteaa, että [luvussa IV] jaksossa 5.2 todetaan, että hankekohtaisen
poikkeamisen erittäin tärkeän yleisen edun edellytystä voitaisiin täsmentää vesipuitedirektiivin sanamuodon
mukaisesti intressivertailuedellytyksellä. Tällöin vaihtoehtoisena edellytyksenä erittäin tärkeän yleisen edun
täyttymiselle olisi, että hankkeen hyödyt terveydelle, turvallisuudelle ja kestävälle kehitykselle ylittävät
ympäristötavoitteiden saavuttamisesta koituvat hyödyt. Tällainen vesilain mukaisessa lupaharkinnassa jo
edellytetty intressivertailu on tärkeä instrumentti, sillä se mahdollistaa luvanvaraisista hankkeista saatavien
hyötyjen ja haittojen vertailun yleisen edun kannalta. Suomen Vesilaitosyhdistys ry kannattaa täsmentämistä
intressivertailun osalta.

5.4.3 Kompensaatiomekanismin mahdollisuus
Aluehallintovirastot toteavat, että raportin [luvun IV] kohdassa 5.3 on selvitetty kompensaatiomekanismin
mahdollisuutta. Loppuraportista on pääteltävissä, että kompensaatioita olisi tarkoitus kohdistaa niihin vesimuodostumiin, joita poikkeaminen koskisi. Aluehallintovirastojen mielestä olisi vielä syytä selventää
kompensaation suhdetta haittojen lieventämiseen. Vesilain 3 luvun 14 §:n mukaan määrättävät
kompensaatiot kohdistuvat aina luvan mukaiseen vahinkoalueeseen toisin kuin luonnonsuojelulain
mukaisessa lajisuojelussa. Vesimuodostumaan muista lähteistä tulevan kuormituksen vähentämisen
merkitys kompensaatiomekanismina jää vielä tässä vaiheessa epäselväksi. Haitan kompensoiminen toisessa
vesimuodostumassa on sekä vesilain että ympäristönsuojelulain perusperiaatteiden kannalta ongelmallista.
Loppuraportissa kompensaatiotoimenpiteiden yhteydessä mainitussa ns. itämerirehun käytössä ei ole
aluehallintovirastojen käsityksen mukaan kysymys kompensaatiotoimenpiteestä, sillä Itämeren kalasta
valmistetun rehun käyttö ei itsessään vähennä kalankasvatuksen aiheuttamaa ravinnekuormaa meressä.
Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa, että raportissa on esitetty yhtenä sääntelyvaihtoehtona erityisesti
ravinnekuormituksen osalta vesimuodostumakohtaista kompensaatiota, jossa luvituksen yhteydessä
otettaisiin huomioon vesimuodostumaan muista toiminnoista aiheutuvan ravinnekuormituksen
vähentäminen. Tällainen kuormituksen vähentäminen voisi tapahtua toimenpideohjelman mukaisten tai
luvanhakijan itse toteuttamien tai sopimien toimenpiteiden avulla. Yhtenä toimenpidevaihtona on esitetty
kalastusta. Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoo, että tällainen kompensaatiomekanismi toimisi vain
vesimuodostumissa, jotka ovat hyvässä tai erinomaisessa tilassa ja vesienhoidon ympäristötavoitteiden
kannalta riittäisi, että ravinnekuormitus pysyy kyseisessä vesimuodostumassa samalla tasolla. VarsinaisSuomen ELY-keskuksen alueella suurin osa vesimuodostumista on hyvää huonommassa tilassa ja heikentynyt
tila johtuu pääasiassa ravinnekuormituksen aiheuttamasta rehevöitymisestä. Vesienhoidon
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi vesimuodostumiin kohdistuvaa ravinnekuormitusta tulee
merkittävästi vähentää, eivätkä ravinnekuormitukseen liittyvät kompensaatiotoimenpiteet näin ollen ole
mahdollisia.
Lisäksi
kompensaatiotoimenpiteet
merialueella
on
hankala
toteuttaa
vesimuodostumakohtaisesti. Kuten raportissakin todetaan esimerkiksi yksittäisen kalankasvatuslaitoksen
ravinnekuormitusta ei voida kompensoida esim. ns. itämerirehun käytöllä, koska se ei vähennä ravinteita
erityisesti kyseisestä vesimuodostumasta. Kalankasvatuksen yhteydessä vain samaan vesimuodostumaan
kohdistuva laajamittainen kalastus tuskin onnistuu missään kohteessa poistamaan ravinteita yhtä paljon kuin
sinne lisätään. Itämerirehun kalaraaka-aineena käytetään pääasiassa silakasta tehtyä kalajauhoa. Nykyään
Suomen silakan kalastuskiintiö on kokonaan käytössä, joten lisäkalastus ei tule kyseeseen. Näin ollen
kompensaatiossa käytettäisiin laskennallisesti samaa fosforia ja typpeä, jotka muutoinkin kalastamalla
poistuvat Itämerestä. Toisin sanoen meren ravinnekuormitus ei vähenisi. Tässä yhteydessä pitää myös
tunnistaa, että ekosysteemin kannalta ei ole sama ovatko ravinteet sitoutuneena kaloihin vai vapaana
vedessä levien käytössä, nämä asiat eivät ole ekosysteemissä yhteismitallisia. Kompensaatio-mekanismi on
myös hankala toimijoiden näkökulmasta, mikäli kompensaatio- toimenpiteenä otettaisiin huomioon esim.
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ravinnekuormituksen vähentämisessä toisen toimijan toteuttamat toimenpiteet ja niiden avulla saavutettu
ravinnekuormituksen vähennys. Tämä todennäköisesti heikentäisi merkittävästi toimijoiden halukkuutta
panostaa vesienhoidon toimenpiteisiin, mikäli saavutettavat hyödyt osoitettaisiin kompensaationa toisen
toimijan vesistöä kuormittavalle toiminnalle. Lisäksi on otettava huomioon, että monia vesien tilaa ja
ravinnekuormitusta vähentäviä toimenpiteitä toteutetaan tai tuetaan julkisin varoin. Suomen
merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman 2016-2021 mukaan Suomen merialueen hyvän tilan
saavuttaminen ravinnekuormituksen ja rehevöitymisen osalta edellyttää Suomen merialueelle tulevan
kuormituksen vähentämistä vähintään 440 fosfori- ja 6 600 typpitonnilla vuodessa vuosien 2006-2011
keskimääräiseen tasoon nähden. Varsinais- Suomen ELY-keskus toteaakin, että luvan myöntäminen uudelle
ravinnekuormitusta lisäävälle toiminnalle, joko ilman kompensaatiota tai kompensoituna, on ristiriitaista em.
ravinnekuormitusvähennystavoitteiden kanssa niin kauan, kunnes tavoitteet on saavutettu.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan raportissa on todettu aivan oikein, että hankekohtaisen
poikkeamisen soveltamisala on rajattu ja poikkeamisen edellytykset vaativia. Vesienhoidon tavoitteista
poikkeaminen kuormittavan toiminnan takia on direktiivin ja lainsäädännön mukaan mahdollista ainoastaan
siinä tapauksessa, että vastaanottava vesimuodostuma on erinomaisessa tilassa, joka tulisi heikentymään
hyväksi. Toisaalta ympäristötavoitteiden lieventäminen koskee ilmeisesti vain olemassa olevia toimintoja.
Olisi suotavaa, että harkittavana olisi myös muita ratkaisumalleja ja joissakin tapauksissa kompensaatio voisi
olla niistä yksi. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus näkee kompensaatiomekanismin harkinnanarvoiseksi
vaihtoehdoksi esimerkiksi tapauksissa, joissa joudutaan arvioimaan uuden toiminnan aloittamista tai vanhan
jatkamista tilanteessa, jossa vesimuodostumaan kohdistuu muutakin kuin suunnitellun tai olemassa olevan
toiminnon kuormitusta. Se mahdollistaisi jossain määrin vaikkapa biotuotetehtaan päästöjä edellyttäen, että
toiminnanharjoittaja osallistuisi samalla alueella esimerkiksi maa- tai metsätalouden päästövähennysten tai
kunnostusten kustannuksiin. Laajimmin kuormitusta tulee yleensä maa- ja metsätaloudesta, minkä
vähentämiseen kolmannella kierroksella tulisi erityisesti löytää keinoja.
Luonnonvarakeskus (LUKE) lausuu, että vesiä käyttävän tai kuormittavan toiminnan aiheuttama tilan
heikkeneminen olisi mahdollista kompensoida samaan vesimuodostumaan kohdistettavilla
vesiensuojelutoimilla, tietysti vesipuitedirektiivin sallimissa rajoissa. Ne voitaisiin määrätä ympäristöluvassa.
Luonnonvarakeskus kannattaa kompensaatiomekanismien käyttöön ottamista vesienhoidon
keinovalikoimaan.
Kaivosteollisuus ry katsoo, että mikäli lainsäädäntömuutoksia harkitaan, tulisi poikkeamisesta luvituksen
yhteydessä antaa nimenomaiset säännökset, joiden perusteella poikkeamismahdollisuus tutkittaisiin viran
puolesta osana lupaharkintaa. Koska Schwarze Sulm –tapaus kuitenkin osoittaa, että EU-oikeus tältä osin
vielä kehittyy, tulisi poikkeamisesta säätää väljästi siten, että säännöksen soveltamisessa voitaisiin huomioida
EU-oikeuden kehitys. Sääntelyssä tulisi myös huomioida vesimuodostumakohtainen kompensaatio VesiPokeraportin s. 72 esitetyn mukaisesti.
Metsäteollisuus ry toteaa, että raportissa esitettyyn kompensaatiomekanismiin liittyen voi kysyä, onko se
uuden toiminnon tehtävä vähentää vesimuodostumaan kohdistuvaa muuta kuormitusta. Jos on mahdollista
vähentää muista toiminnoista aiheutuvaa kuormitusta, eikö se ole tämän toiminnon tehtävä vähentää
päästöjä, varsinkin jos uuteen toimintaan käytetään uusinta puhdistustekniikka. Lähtökohtaisesti
metsäteollisuus ei näe järkevänä menetelmää, jossa esimerkiksi metsäteollisuus osallistuisi maatalouden
kuormituksen vähentämiseen.
Suomen Kalankasvattajaliitto ry:n mukaan elinkeinona kalankasvatus on täysin riippuvainen
vesiympäristöstä ja sen käytön sallimisesta. Toisaalta kalankasvatuselinkeinon mahdollisuudet edistää vesien
hyvän tilan saavuttamista ovat lopulta rajalliset – käytetäänpä kalankasvatuksessa mitä tekniikka tahansa,
vapautuu kalojen aineenvaihdunnan kautta ravinteita vesiympäristöön. Näiden päästöjen hyvittämiseksi on
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tarpeen tarkastella kompensaatiomekanismien tai korvaavien toimien mahdollisuuksia ja edelleen kehittää
niitä. Suomen Kalankasvattajaliitto ry toteaa, että kompensaatiomenetelmiä on mahdollista kehittää
tapauskohtaisesti siten, että niillä saavutetaan merkittäviä pintavesien tilaan vaikuttavia etuja erityisesti
hyvää heikommaksi luokitetuilla vesimuodostumilla, ja erityisesti lähellä rannikkoa. Valitettavasti nykyisestä
sääntelystä johtuen asiasta ei ole kattavaa empiiristä tutkimustietoa.
Koskienergia Oy:n näkemys on, että vesilakiin tulisi sitä mahdollisesti tarkistettaessa lisätä kalataloutta ja
ekologista korvaavuutta koskevat kompensaatiosäännökset siten, että monimuotoisuutta ja vaelluskalojen
liikkumista voitaisiin toteuttaa (kustannus)tehokkaammin niissä vesistöissä, joissa se on ekologisesti ja
kalataloudellisesti järkevintä ja jotka eivät ole jo tällä hetkellä osana voimantuotantoa.
Suomen Vesilaitosyhdistys ry toteaa, että [luvussa IV] jaksossa 5.3 käsitellään kompensaatiomekanismia.
Raportissa todetaan, että erityisesti ravinnekuormituksen kannalta voidaan ajatella Suomeen sellaista
sääntelyvaihtoehtoa, jossa luvituksen yhteydessä voidaan kiinnittää huomiota vesimuodostumaan muista
toiminnoista aiheutuvan ravinnekuormituksen vähentämiseen. Kompensaation käytön mahdollisuuksia ja
juridista suhdetta vesipuitedirektiiviin on syytä jatkossa selvittää. Kompensaatiomenettelyn ei tule hämärtää
pilaaja-maksaa -periaatteen noudattamista tai siirtää muiden sektoreiden vastuuta omasta
kuormituksestaan luvanvaraisten toimintojen vastuulle ja kustannettavaksi
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6 TOIMIALAKOHTAISIA KOMMENTTEJA
6.1 Vesivoimaan liittyviä näkökohtia
Energiateollisuus ry mukaan on ensiarvoisen tärkeää, että vesivoimalle ei säädetä kansainvälistä
kilpailukykyä rasittavia lisäkustannuksia tai säätökäyttöä rajoittavia toimenpiteitä. Lainsäädännön on
mahdollistettava uusien/muutettavien teollisuuslaitosten ja yhteiskunnallisten toimintojen (esim. jäteveden
puhdistamot) luvittaminen ja toiminta. Useimmat näistä investoinneista ovat yhteiskunnan ja
elinkeinoelämän sekä myös ympäristönsuojelun kannalta perusteltuja ja jopa välttämättömiä.
Fortum Oyj, Kemijoki Oy ja Pohjolan Voima lausuvat, että Suomessa tuotetusta sähköstä vesivoiman osuus
on noin 20 prosenttia, ja uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta sähköstä osuus on noin puolet. Sekä Fortum
Oyj että Pohjolan Voima Oyj toteavat, että vesivoima vastaa keskimäärin yli 70 prosentista vuorokausitasolla
tarvittavasta sähköjärjestelmän säädöstä eli sähkönkulutuksen ja -tuotannon tasapainottamisesta, ja että
vesivoimalla on keskeinen rooli Suomen täyttäessä sitoumuksensa kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämisessä ja uusiutuvan energian lisäämisessä. Säätövoimaa tarvitaan varmistamaan
sähköjärjestelmän tasapaino sään mukana vaihtelevan tuotannon (tuuli- ja aurinkovoima) kasvaessa ja
yhteiskunnan sähköistyessä.
Fortum Oyj lausuu, että vesi- ja ydinvoima ovat energiajärjestelmän perusta. Kansainvälisen
Ilmastonmuutospaneelin (IPCC) mukaan vesivoima ja muut uusiutuvan energian lähteet ovat entistä
tärkeämpiä globaalissa energia-järjestelmässä ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.
Vesivoimalla varmistetaan sähköjärjestelmämme toiminta sekä toimitus- ja huoltovarmuus pitkälle
tulevaisuuteen. On ensiarvoisen tärkeää, että vesivoimalle ei säädetä kansainvälistä kilpailukykyä rasittavia
lisäkustannuksia tai säätökäyttöä rajoittavia toimenpiteitä, jotka johtaisivat vesivoiman tuotannon
korvautumiseen ympäristön kannalta huonommilla energiantuotantomuodoilla. Fortum Oyj lausuu, että
ydinvoima on vesivoiman ohella merkittävin tuotantovaiheessa hiilidioksidivapaan sähköntuotannon muoto.
Euroopan hiilidioksidivapaasta sähköntuotannosta noin 50 % tuotetaan ydinvoimalla. Suomen
sähköntuotannosta noin 32 % tuotettiin vuonna 2018 ydinvoimalla, mistä Loviisan voimalaitoksen osuus on
reilut 10 %. Loviisan voimalaitoksen ja hiilidioksidivapaan ydinvoiman rooli puhtaan energian tuottajana on
ilmastonmuutoksen hillinnässä merkittävä. Ydinvoiman elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat
samaa tasoa kuin tuuli-, vesi- ja aurinkovoimalla. Loviisan ydinvoimalaitoksen sähköntuotannolla vältetään
Suomessa vuosittain noin 6 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöt ilmakehään verrattuna siihen, että vastaava
määrä tuotettaisiin fossiilisilla polttoaineilla.
Kemijoki Oy lausuu, että se on Suomen suurin yksittäinen vesivoiman tuottaja ja sillä on erittäin merkittävä
yksityinen intressi vesilakiin (587/2011, ”Vesilaki”) kohdistuvia muutospaineita koskevassa
yhteiskunnallisessa keskustelussa. Kemijoki Oy:n mukaan vesivoiman tuotannon toimintaedellytyksistä
huolehtimisessa on kuitenkin kyse myös erittäin merkittävästä yhteiskunnallisesta kysymyksestä ja yleisistä
intresseistä. Kuten Kemijoki Oy:n ulkopuolisella tutkimusyrityksellä teettämässä selvityksessä ja liitteessä 1
on esitetty, on vesivoiman merkitys Suomen sähköjärjestelmälle, huoltovarmuudelle ja ilmastonmuutoksen
torjunnalle ratkaisevan tärkeä, eikä tätä roolia voida vaikeudetta korvata muilla sähköntuotantomuodoilla
(yhtiön lausunnon liitteenä on Huoltovarmuuskeskuksen muistio). Vesivoima on päästötön, kotimainen ja
uusiutuva energian-tuotantomuoto, jonka säätöominaisuuksia lisäksi tarvitaan entistä enemmän, kun
sähköntuotannossa siirrytään sääriippuvaisiin uusiutuviin energialähteisiin ilman säätöominaisuuksia (tuulija aurinkoenergia). Liitteen 1 mukaan ”vesivoiman nykyinen rooli on kyettävä säilyttämään, jotta muutos
hiilineutraaliin energiajärjestelmään on hallittu.” Kyseinen lainaus edustaa Huolto-varmuuskeskuksen kantaa
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vesivoiman merkityksestä energiahuoltovarmuuden näkökulmasta. Kemijoki Oy:n mukaan yksi VesiPoke ja
LupaMuutos raporttien keskeisimmistä puutteista onkin se, että vesivoiman merkitystä mm. säätövoiman
tuotannossa ei huomioida niissä käytännössä lainkaan. Raporttien tarkastelukulma on näin ollen aivan liian
yksipuolinen, ja niissä keskitytään juridisteknisiin muutoksiin lainsäädännössä. Erityisesti LupaMuutoshankkeessa on mahdollisten lainsäädäntömuutosten vaikutusten tarkastelu jäänyt vähäiselle huomiolle.
Kokonaistarkastelun tekeminen on kuitenkin välttämätöntä eri vaihtoehtojen vaikutusten arvioimiseksi.
Vesipuitedirektiivi tarjoaa jäsenmaille laajat joustomahdollisuudet, eikä lainsäädäntömuutoksilla tule
tarpeettomasti rajoittaa yhteiskunnalle tärkeitä toimintoja. Vesivoiman tuotannon toimintaedellytysten
turvaaminen tuleekin huomioida asian mahdollisessa jatkovalmistelussa, jotta tässä kappaleessa esitetyt
erittäin tärkeät yleiset intressit eivät vaarannu.
Pohjolan Voima Oyj lausuu, että vesivoiman toimintaedellytykset on turvattava välttämällä säätökäyttöä
rajoittavia toimenpiteitä ja kilpailukykyä rasittavia lisäkustannuksia. Vesilakia mahdollisesti päivitettäessä on
välttämätöntä ottaa huomioon muutosten vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään, sähköjärjestelmään
sekä sähkön toimitus- ja huoltovarmuuteen. Lisäksi on välttämätöntä varmistaa, että muutokset perustuvat
aiheutettuun haittaan eivätkä ne ole kohtuuttomia saavutettavaan hyötyyn nähden. Myös jatkossa muut
kuin vähäiset menetykset tulee korvata vesiluvanhaltijoille. Olemme mielellämme käytettävissä
jatkokeskusteluissa ja pidämme tärkeänä, että mahdolliset vesilakiin tehtävät muutokset valmistellaan
laajapohjaisesti.
Energiateollisuus ry lausuu, että EU-oikeuden tehokkaan toimeenpanon kannalta ainoa tarpeellinen muutos
on kalatalousmääräyksiä koskevan velvoitteen asettamismahdollisuus hankkeille, joilla velvoitetta ei
aiheutuvasta kalataloushaitasta huolimatta ole aiemmin asetettu vesilain mukaisissa luvissa. EUlainsäädännön arviointivaihe sekä lausuttavana olevat raportit eivät anna riittävää pohjaa käynnistää muita
lainsäädäntömuutoksia.
Koskienergia Oy lausuu, että vesivoima on uusiutuvaa kotimaista energiaa, joka vähentää fossiilisten
polttoaineiden käyttöä ja vähentää kasvihuonepäästöjä. Säätöominaisuutensa vuoksi vesivoimalla on tuulija aurinkoenergian lisäämisen ja Suomen sähköjärjestelmän toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta
olennainen merkitys. Koskienergia Oy toteaa, että vesivoimayhtiöt huolehtivat myös useiden ensisijaisesti
tulvasuojelua varten rakennettujen altaiden käytöstä sekä vedenkäytön ja virkistyskäytön kannalta tärkeiden
järvien säännöstelystä voimantuotannon yhteydessä. Voimantuotannon muuttaminen tai äärimmäisessä
tapauksessa patojen purkaminen tulee aiheuttamaan useissa tapauksissa huomattavia tulvasuojelullisia
vahinkoja ja säännöstelyongelmia. Koskienergia Oy:n mukaan vesivoimaan perustuvien ilmastoratkaisujen
tulisi olla lähtökohtaisesti painoarvoltaan ensisijaisia mm. monimuotoisuus-, kalatalous- ja muihin
ympäristökysymyksiin nähden. Erityisesti edellä mainittu koskee tapauksia, joissa ilmasto-, monimuotoisuussekä vaelluskalaintressit eivät ole voimatuotannon kannalta kohtuullisesti yhteen sovitettavissa. Vesivoiman
edistäminen ja säilyttäminen tulee pääsääntöisesti katsoa ensisijaiseksi ratkaisuksi useissa niissäkin
tapauksissa, joissa voimantuotanto aiheuttaa kohtuullisen suurenkin vaikutuksen vaelluskaloille tai
monimuotoisuudelle. Ilmastonmuutoksen torjumiselle olisi tullut antaa selvästi tärkeämpi merkitys
hanketyöryhmien työssä ja loppuraporteissa. Koskienergia Oy katsoo, että vesistöt tulisi jakaa
valtionhallinnon toimesta selvemmin niihin a) rakentamattomiin jokiin, joissa vaelluskalakantoja ja muita
vesistön hoidon tavoitteita voidaan edistää kustannustehokkaammin ja joissa se on vesienhoidollisesti ja
ekologisesti järkevintä sekä b) voimaantuotantoa varten rakennettuihin jokiin, joiden ekologinen ja
kalataloudellinen vaatimustaso on alempi. Edellä mainitun kaltaisia esityksiä on esitetty myös kalatalous- ja
monimuotoisuustutkijoiden keskuudessa. Koskienergia Oy katsoo, että hankeraporttien johtopäätöksiä
tarkasteltaessa ja mahdollisia vesilainsäädännöllisiä muutoksia toteutettaessa tulee huomioida seuraavat
seikat:
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Vesipuitedirektiivi on implementoitu Suomessa riittävän tehokkaasti ja laajasti vesilain ja
vesienhoitolain säännöksin.
Hankkeiden loppuraporteissa ja oikeudellisessa keskustelussa ei ole voitu osoittaa, että EU lainsäädännön (mm. Weser-ratkaisu) tulkintavaikutus ja oikeuskäytäntö olisi muuttanut Suomen
vesilakia tai vesienhoitolakia koskevaa oikeustilaa siten, että lakeja tulisi muuttaa
vesienhoitosuunnitelmien ja ympäristötavoitteiden sitovuuden tai muun huomioon ottamisen osalta
raporteissa mainitulla tavalla.
Asiassa ei ole myöskään selvitetty riidattomasti ja riittävällä tasolla EU:n vesipuitedirektiivin sekä EUtuomioistuimen oikeuskäytännön todellisia vaikutuksia EU:n valtioiden lainsäädäntöön ja esim.
vaelluskala-asiaan.
EU-oikeuden tehokas toimeenpano tai sääntelyn selvyys ja ennakoitavuus eivät edellytä
loppuraporteissa esitettyjen vesilakia ja vesienhoitolakia koskevien muutosten tekemistä (lukuun
ottamatta ympäristötavoitteista poikkeamista koskevaa sääntelyä). Weser-ratkaisu ja EU:n
komission palaute ja suositukset Suomelle on mahdollista huomioida muilla vesienhoitoon ja
vaelluskalakantoihin liittyvillä toimenpiteillä.
Vesienhoidon tavoitteita (ml vaelluskala-asiat) tulisi ensisijaisesti edistää viranomaisten, luvan
haltijan ja muiden toimijoiden kesken osapuolten välisin neuvotteluin.
Raporteissa esitetyt muutokset (erityisesti Lupamuutos-hanke) muuttaisivat olennaisesti vesilain ja
vesienhoitolain sekä niihin liittyvien oikeusjärjestelmän pysyvyys-, omaisuuden ja luottamuksen
suojaan sekä lupapäätöksen oikeusvoimaan rakennettua systematiikkaa. Voimassa olevat vesilaki,
vesienhoitolaki ja niihin liittyvät säännökset ja oikeusperiaatteet muodostavat
sääntelykokonaisuuden.
Raporteissa ei ole huomioitu Euroopan ihmisoikeussopimuksen sekä Europan unionin
perusoikeuskirjan omaisuudensuojaan liittyviä oikeussäännöksiä ja niihin liittyvää oikeuskäytäntöä.
Sen sijaan EU:n vesipolitiikan puitedirektiiville on annettu muistiossa huomattavaa painoarvoa.
Raporttien
perusoikeuksiin
liittyvässä
punninnassa
perustuslain
20
§:n
ympäristöperusoikeussäännökselle
on
annettu
suhteessa
perustuslain
15
§:n
omaisuudensuojasäännökseen huomattavan suuri painoarvo. Raporteissa esitetyissä
säännösluonnoksissa ei ole otettu riittävästi tai ollenkaan huomioon elinkeinonharjoittajan PL 15 §:n
mukaista omaisuudensuojaa puoltavia seikkoja.
Sen sijaan ympäristöasioille ja PL 20 §:n ympäristöperusoikeudelle (pois lukien vesivoiman
myönteinen vaikutus ilmastolle) on annettu taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia huomattavasti
suurempi merkitys. Raporttien sisältämät säädösesitykset ovat monelta osin epätasapainossa ja
säännösten keskinäinen punninta on jäänyt tekemättä.
Vesivoiman huomattava myönteinen vaikutus ilmaston muutoksen ehkäisyssä (PL 20
ympäristöperusoikeus) on jäänyt työryhmien työssä vähäiselle huomiolle, kun taas vaelluskala- ja
vesienhoitoon liittyvät asiat ovat saaneet merkittävää painoarvoa.
Lakiluonnoksissa toiminnanharjoittajalle asetettavia velvoitteita ja rajoitteita ei voi pitää
laajuudeltaan oikeasuhtaisena perusoikeuksien suojaamaan oikeushyvään ja rajoituksen taustalla
olevaan yhteiskunnallisen intressin painoarvoon verrattuna.
Jos asiassa päädytään vastoin Koskienergia Oy:n näkemystä muuttamaan lainsäädäntöä,
lainvalmistelu tulee suorittaa laajapohjaisessa intressiedustajat sisältävässä neljän ministeriön (OM,
TEM, YM ja MMM) ohjauksessa olevassa työryhmässä, jossa myös pieni ja keskisuuri vesivoima ovat
edustettuina.
Lupamuutos- ja VesiPoke-hankkeiden taloudellisia, sosiaalisia ja ilmastollisia vaikutuksia ei ole
tutkittu arviomuistiossa.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ja Kuurnan Voima Oy lausuvat, että Tilastokeskukselta saatavien tietojen mukaan
energian kokonaiskulutus oli Suomessa vuonna 2018 1,38 miljoonaa terajoulea (TJ). Tämä vastasi 2 prosentin
kasvua edellisvuoteen verrattuna. Kasvu johtui sekä fossiilisten polttoaineiden ja turpeen, että uusiutuvien
energialähteiden käytön lisääntymisestä. Polttoaineiden energiakäytön hiilidioksidipäästöt kasvoivat 3
prosenttia, mihin vaikutti erityisesti turpeen käytön kasvu. Sähkön kokonaiskulutus kasvoi 2 prosentilla 87
terawattituntiin (TWh). Moninaisista syistä johtuen meillä ei julkaista yksiselitteistä tilastoa siitä, kuinka suuri
osuus Suomessa käytettävästä energiasta tyydytetään tuonnilla. Saatavilla olevan tiedon perusteella voidaan
arvioida, että runsas 60 % Suomessa kulutetusta energiasta on ulkomaista alkuperää. Pohjois-Karjalan Sähkö
Oy ja Kuurnan Voima Oy toteavat, että viime vuonna Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 10,7 miljardin
euron arvosta. Tämä oli 21 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten energiatuotteita tuotiin
Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli noin 61 %. Vastaavasti Suomesta vietiin energiatuotteita 5,4
miljardin euron arvosta, joka oli 14 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kansainvälisen
energiajärjestön IEA:n tekemän arvion mukaan Suomen suurin haaste on energiavarmuus eli
tuontiriippuvuus ja riippuvuus yhdestä tuontimaasta. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n ja Kuurnan Voima Oy:n
näkemys on, että ilmastonmuutoksen torjunnassa ydinvoimalla on keskeinen rooli. Vesivoiman ohella se on
merkittävin päästöttömän sähköntuotannon muoto. Valmisteilla ja rakenteilla olevien uusien
ydinvoimayksiköiden valmistuttua Suomen sähköntuotannosta lähes 50 prosenttia tuotetaan
ydinvoimalaitoksissa. Energiaturvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta on kuitenkin perusteltua, että
sähköntuotantoa tehdään myös jatkossa hajautetusti eri puolilla Suomea. Pohjoismaisen sähköntuotannon
erityispiirre on vesivoiman hallitseva rooli. Vesivoimalla tuotettu sähköntuotantomäärä on äärimmäisen
kriittinen tekijä tarkasteltaessa hinnanmuodostusta ja riippuvuutta tuonnista. Norjassa sähköntuotanto
perustuu lähes kokonaan vesivoimaan. Ruotsissa sähköntuotannosta tuoteteen tyypillisesti puolet
ydinvoimalla ja noin 40 % vesivoimalla. Suomessa vesivoimalla tuotetaan vain 10 – 20 prosenttia riippuen
vuosittaisesta vesitilanteesta. Suomi onkin toisin kuin Norja ja Ruotsi erittäin riippuvainen ulkomailla
tuotettavasta sähköstä. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ja Kuurnan Voima Oy katsovat, että
sähkönhuoltovarmuuden ja tarvittavan säädön kannalta vesivoimalla on erityinen asema, jolla se olennaisesti
poikkeaa muista sähköntuotantomuodoista. Samalla kun sähkötuotanto on voimalaitosten osalta
keskittymässä maantieteellisesti yhä harvempiin kohteisiin Ruotsin ja Suomen kilpailuviranomaiset ovat
huomauttaneet, että energia-alalle tarvitaan lisää kilpailua ja kapasiteettia, jotta sähkön hinta pysyisi
kohtuullisena.

6.2 Kalankasvatukseen liittyvät näkökohdat
Suomen kalankasvattajaliitto ry toteaa, että suomalainen kalankasvatus nykymuodossaan on kestävä tapa
tuottaa eläinproteiinia eikä elinkeino sinänsä uhkaa vesien hyvää tila tai sen saavuttamista. Vesivarojen
hyödyntäminen on välttämätöntä elinkeinoa harjoitettaessa, koska kalojen luontainen elinympäristö on vesi.
Hyvä vedenlaatu ja vesiympäristön tilan vaaliminen ovat tärkeitä elinkeinon kannalta. Suomen
kalankasvattajaliitto ry toteaa kalankasvatuksen olevan jo nykyisellään tarkoin valvottua ja säädeltyä
toimintaa. Kalankasvatuksen ympäristöluvassa yhdistyvät vesilain mukainen vesilupa ja ympäristösuojelulain
mukainen ympäristölupa. Tämä lupa on samalla lupa elinkeinon harjoittamiseen. Kalankasvatuksen
ympäristövaikutukset ovat viime vuosikymmeninä pienentyneet merkittävästi mm. rehu- ja
ruokintatekniikan kehityksen kautta. Suomen Kalankasvattajaliitto ry:n mukaan elinkeinona kalankasvatus
on täysin riippuvainen vesiympäristöstä ja sen käytön sallimisesta. Toisaalta kalankasvatuselinkeinon
mahdollisuudet edistää vesien hyvän tilan saavuttamista ovat lopulta rajalliset – käytetäänpä
kalankasvatuksessa mitä tekniikka tahansa, vapautuu kalojen aineenvaihdunnan kautta ravinteita
vesiympäristöön. Näiden päästöjen hyvittämiseksi on tarpeen tarkastella kompensaatiomekanismien tai
korvaavien toimien mahdollisuuksia ja edelleen kehittää niitä. Liitto toteaa, että käydyssä keskustelussa ja
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myös tässä raportissa on keskitytty säädöksiin ja mahdollisiin muutostarpeisiin uusien hankkeiden
näkökulmasta. Kun nyt näyttää ilmeiseltä, ettei asetettuja tilatavoitteita tulla saavuttamaan aikataulussa,
nousee kalankasvatuksen osalta keskeiseksi kysymykseksi se, mitkä ovat toiminnan jatkamismahdollisuudet
ja mitä tapahtuu niiden olemassa olevien laitosten luville, joiden vesistövaikutukset kohdistuvat
tyydyttävässä tilassa oleviin vesistöihin. Syytä on myös ryhtyä toimiin määräajan pidentämiseksi.

7 LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOSEHDOTUSTEN MAHDOLLISEEN
VALMISTELUUN LIITTYVIÄ NÄKÖKOHTIA
7.1 Vaikutusten arviointiin liittyviä näkökohtia ja lisäselvitystarpeita
Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan väyläviraston hankkeissa vesilain ja ympäristönsuojelulain
mukaisia lupia tarvitaan maantie- ja rataverkon hankkeissa vesistöön rakennettaessa (esimerkiksi sillat,
penkereet) ja vesiväylien rakentamis- ja parantamishankkeissa. Pääsääntöisesti väylien rakentamishankkeet
voivat vaikuttaa hetkellisesti pintaveden laatuun rakentamisaikana, mutta niistä on harvoin vastaavia pysyviä
vaikutuksia vesimuodostumien tilaan. Siten lainsäädännön uudistamisella ei odoteta olevan suuria
vaikutuksia liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla. Väylälainsäädäntö edellyttää joka tapauksessa
sekä uudis- että parantamishankkeissa eri toteutusvaihtoehtojen ympäristövaikutusten arvioimista ja
negatiivisten vaikutusten hallintaa ja vähentämistä. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää erityisesti
kiinnittämään huomiota Väyläviraston lausunnossaan esiin nostamiin seikkoihin.
Maa- ja metsätalousministeriö katsoo, että vesilainsäädäntöä ja ympäristölainsäädäntöä on tarpeen
tarkistaa Lupamuutos-hankkeen ja VesiPoke-hankkeen loppuraporteissa esitettyjen tulosten pohjalta ottaen
huomioon vesienhoidon ympäristötavoitteita koskeva EU-oikeus ja sen kehittyvä soveltamiskäytäntö. Maaja metsätalousministeriö toteaa kuitenkin loppuraporttien perusteella, että lainsäädäntöön tarvittavat
aineelliset ja prosessuaaliset muutokset vaativat vielä merkittävästi lisävalmistelua ja aikaa. Maa- ja
metsätalousministeriö lausuu, että VesiPoke-hankkeessa on yleisellä tasolla arvioitu sääntelyvaihtoehtojen
vaikutuksia vesien tilaan, toiminnanharjoittajiin, viranomaisiin ja muihin asianosaisiin. Maa- ja
metsätalousministeriö toteaa, että vaikutusten arviointien johtopäätökset ovat nykytiedon valossa oikean
suuntaisia, ja niitä voidaan hyödyntää jatkovalmistelussa. [VesiPoke ja LupaMuutos] hankkeiden
toimeksiantoihin ei kuitenkaan sisältynyt niin perusteellista vaikutusten arviointia, jota aiheiden laajuus ja
niihin liittyvien kysymysten moniulotteisuus edellyttäisi. Hankkeissa tehtyjä vaikutusarviointeja on siksi
täydennettävä esimerkiksi siltä osin, miten vaihtoehdot vaikuttaisivat ympäristöön, uhanalaisiin ja muihin
kalakantoihin, kalatalouteen sekä muuhun vesivarojen käyttöön ja hoitoon. Lisäksi lausuntopalautteen
käsittelyn jälkeen on tarpeen arvioida, millaisia lisäselvityksiä tarvitaan, jotta lainsäädäntövaihtoehtoja
voidaan arvioida eri elinkeinojen harjoittamisen, hallinnon sekä laajempien yhteiskunnallisten ja
taloudellisten intressien kannalta.
Puolustusministeriö katsoo, että esimerkiksi vesipuitedirektiivissä tulisi nykyistä selkeämmin huomioida
kansallisen turvallisuuden tarpeet ja mahdollistaa poikkeusmenettelyt kansallista turvallisuutta koskevissa
erityistilanteissa. Nämä tilanteet voivat tapahtua nopeasti, jolloin tarvittavat kansallisen turvallisuuden
edellyttämät toimenpiteet tulee voida aloittaa EU-säädösten kuten vesipuitedirektiivin rajoittamatta.
Puolustusministeriö pitää tärkeänä, ettei raportissa esitetyt mahdolliset lakimuutokset aiheuta rajoituksia
esimerkiksi ympäristönsuojelulakiin sisältyvien maanpuolustusta koskeviin poikkeuksiin tai niiden tulkintaan.
Aluehallintovirastojen mukaan loppuraportin kohdassa ”Nykytilan arviointi” on tiivistäen luotu katsaus
laajaan asiakokonaisuuteen. Oikeuskäytännön ja aluehallintovirastojen ratkaisukäytännön laajempi esittely
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olisi voinut tuoda esille vesienhoitolainsäädännön sitovuuden muutoksesta seuranneet lupaharkinnan
nykyiset ongelmat. Aluehallintovirastojen mukaan viimeaikaisen oikeuskäytännön valossa
luvanmyöntämisen edellytysten voidaan arvioida tiukentuvan, kun ekologisen tilan luokittelussa yhdenkään
osatekijän heikkeneminen ei ole mahdollista. Esimerkiksi ympäristölupaharkinnassa luvan myöntämisen
kynnys voi nousta, kun vesistön merkittävän pilaantumisen vaaraa arvioidaan ekologisen tilan luokittelun
yhden osatekijän heikkenemisen perusteella ja ilman että siinä arviossa olisi mahdollista ottaa huomioon
kalatalousvelvoitteita ja -maksua tai virkistyskäyttö-, vesialue- ja ammattikalastuskorvauksia. Edellä sanottu
voi vaikuttaa laitosten sijoittumiseen, käytettäväksi valittavaan puhdistusteknologiaan, BAT:iin, jätevesien
purkupaikan valintaan ja purkuputkiratkaisuihin.
Pohjois-Savon ELY-keskuksen toteaa yhteenvetona, että sen näkemyksen mukaan loppuraporteissa
käsitellyt muutokset ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden eteenpäinviemisen yhteydessä on perusteltua
puhua ympäristö- ja vesilupajärjestelmään tehtävistä huomattavista muutoksista. Tällaisten muutosten
tekeminen edellyttää riittävää aikaa lainvalmisteluun, mutta myös sen toimeenpanoon. Oman haasteensa
jatkovalmisteluun kuitenkin tuovat 3. vesienhoitokauden läheisyys sekä vesienhoidon tavoitevuosi 2027. ELYkeskuksen näkemyksen mukaan kiireellisimmät ja keskeisimmät muutostarpeet liittyvät vesitalouslupiin ja
erityisesti niiden muutettavuuteen. Vesitalouslupiin liittyvä tarkastelu on kuitenkin syytä tehdä laajasti, ei
vain kalatalousvelvoitetta ja - maksuja koskien. Tarkastelu vaatinee pohjakseen myös laaja-alaisempaa
jokijatkumo-tyyppistä tarkastelua (useiden lupien yhtäaikainen tarkastelu). Sinällään Ruotsin uudistetussa
vesilainsäädännössä ja energiapoliittisessa sopimuksessa voisi olla Suomeenkin soveltuvia elementtejä, joilla
voitaisiin tehokkaasti vähentää vesivoimatuotannon ja vesienhoidon välisiä intressiristiriitoja. Pohjois-Savon
ELY-keskus toivoo erityisesti, että jatkoselvittelyssä ja –vaikutustenarvioinnissa tarkastellaan myös sitä,
millaisia heijastusvaikutuksia ympäristönsuojelulain ja vesilain muutoksilla olisi vesienhoidon
suunnittelujärjestelmään. On huomattava, että vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat sekä niiden
laatimisprosessi ovat muodostuneet nykyisen kaltaiseksi verrattain erilaisista lähtökohdista, kuin mihin
lainsäädäntö nyt muun ohessa Weser-tuomion johdosta näyttää kehittyvän. Tämän johdosta on tarpeellista
arvioida esimerkiksi sitä, onko vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien sisältövaatimuksista
tarpeen säätää tai ohjeistaa aiemmasta eroavalla tavalla. Edellä mainitut dokumentit tullevat jatkossa
olemaan aiempaa keskeisemmässä asemassa lupa- ja valvontaviranomaisten arvioidessa luvan
myöntämisedellytyksiä tai luvan muutostarvetta. Vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien
oikeudellistuminen voi heijastua myös niiden valmisteluprosessiin (vesienhoidon yhteistyö).
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan on selvää, että raportissa ei ole ollut vielä mahdollista syventyä
eri hanketyyppeihin. Mutta koska raportin mukaan (s.2) vesienhoidon tavoitteet ulottuvat kaikkeen vesiin
vaikuttavaan toimintaan, niin tulevassa valmistelussa olisi syytä selvittää lainsäädännön mahdollisten
muutosten vaikutus myös ojitushankkeisiin. Maankuivatushankkeita on määrällisesti paljon mutta ne
tarvitsevat nykyisen lainsäädännön mukaan erittäin harvoin vesilupa. VPD 11(3) artiklassa ja
vesienhoitoasetuksen (1040/2006) 24 §:ssä puhutaan piste- ja hajakuormituksen päästöistä ja tätä kautta
pilaavasta vaikutuksesta. Ojituksen kuormitus on hajakuormitusta ja sen vaikutukset on yleensä nähty ennen
kaikkea muuttavina mutta esimerkiksi Halonen on korostanut myös ojituksen pilaavia vaikutuksia.4 Ojituksen
pilaavat vaikutukset ovat merkittäviä erityisesti, mikäli ojitus on suoritettu happamilla sulfaattimailla, joissa
suoritettaville ojituksille on jo aiemmin aika ajoin esitetty luvanvaraisuutta. Raportissa esitetyt lainsäädännön
muutosvaihtoehdot antavat aiheen selvittää, ovatko ojitushankkeet tulevaisuudessa entistä useammin
lupavelvollisia tai olisiko ojitushankkeiden vesistövaikutusten vähentämiseen löydettävissä uusia
ohjauskeinoja. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan tulisi pohtia sitä, minkä vuoksi pohjaveden
pilaamiskielto ei ole Suomessa toteutunut ja miten tilannetta voisi parantaa. Pilaantumisen tapahduttua
pohjaveden ennallistaminen on yleensä mahdotonta tai ainakin hyvin pitkäaikaista ja kallista.
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Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa, että Suomessa tulisi kuitenkin jatkossa panostaa myös VPDseurantamenetelmien tutkimukseen, jonka päämääränä on tunnistaa tietyille toiminnoille herkimmät
biologiset muuttujat ja siten etukäteisseuranta voitaisiin kohdentaa direktiivin mukaisesti toiminnan
vaikutuksille herkimpiin tekijöihin. Joka tapauksessa vesien tilan arviointiin liittyy paljon asiantuntija-arviota
ja epävarmuutta, joka on syytä ottaa huomioon jatkotyössä.
Museovirasto toistaa kantanaan, että vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeamista koskevan
jatkovalmistelun yhteydessä kulttuuriperinnön huomiointiin osana ympäristötavoitteita, niistä poikkeamista
ja lupaharkintaa, tulisi kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota. Kulttuuriperintöarvojen selvittäminen ja
vaikutusten arviointi tulisi ottaa aikaisempaa selvemmin mukaan osana vesitalouslupamenettelyä.
Lupamääräyksiä koskevia säännöksiä tulee tästä näkökulmasta myös kehittää. Todettakoon, että
Museovirasto julkaisi keväällä 2019 verkkosivuillaan ”Ohjeen kulttuuriperinnön huomioimisesta virtavesien,
kosteikkojen ja ranta-alueiden hankkeissa”. Ohjeessa kuvataan mm. virtavesin monipuolista
kulttuuriperintöä, kosteikkojen arkeologista löytöpotentiaalia ja tutkimusta, kulttuuriperinnön tietolähteitä
sekä kulttuuriperinnön huomioimisen prosesseja. Lisäksi, kuten Museovirasto on aiemminkin tuonut esiin,
Museoviraston havaintojen mukaan kulttuuriympäristöön kohdistuvia vaikutuksia nykyisin sivuutetaan sekä
hankesuunnittelussa että vesitalouslupien käsittelyssä. Tämä on omiaan aiheuttamaan luonnon kauneuden,
ympäristön viihtyisyyden ja kulttuuriarvojen selvää vähenemistä. Tähän on kiinnitetty huomiota myös
muualla Euroopassa, esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Virossa ja eräissä muissakin EU-maissa
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry toteaa, että vesien hyvän tilan saavuttamisessa tulee
ympäristöllisten näkökulmien ohella arvioida taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset, ja etsiä niiden pohjalta
kustannustehokkaimmat ohjauskeinot. Molempien lausunnolla olevien raporttien fokus on
lainsäädännöllinen eikä siten riittävä arvioitaessa sitä, mihin johtopäätöksiin Suomessa tulee päätyä lähinnä
EU-tuomioistuimen antaman yhden tuomion perusteella. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry
korostaa, että molemmissa raporteissa esitellään erilaisia lainsäädäntövaihtoehtoja, joista jyrkimmät
muuttaisivat selvästi ja osin tuntemattomin seurauksin vesilakiin ja ympäristönsuojelulakiin perustuvaa
oikeustilaa. Vaikutukset perustuslain turvaamaan omaisuuden suojaan ovat ilmiselvät. Lisäksi taloudelliset ja
sosiaaliset vaikutukset, joita ei vielä toistaiseksi ole edes riittävällä tavalla arvioitu, olisivat kiistattomat. Näin
ollen ennen lainsäädännöllisiin muutoksiin ryhtymistä Suomessa tulee saada päätökseen omaisuuden suojaa
vahvistava lunastuslain uudistus. Sen jälkeen tulee huolellisesti ja vielä nykyistä tarkemmin selvittää
raporteissa esitettyjen sääntelyvaihtoehtojen vaikutukset omaisuuden suojaan sekä ennen kaikkea se, onko
lainsäädännön muutos ylipäätään tarkoituksenmukaisin ohjauskeino vesienhoitosuunnitelmien
ympäristötavoitteiden saavuttamisessa.
Energiateollisuus ry lausuu, että Rinteen hallituksen ohjelman mukaan vesilakia on tarpeen päivittää siten,
että kalatalousvelvoitteita voidaan asettaa voimalaitoksille, joilla velvoitteita ei vielä ole. Vesilain päivityksen
yhteydessä tulee ottaa huomioon muutosten vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään, sähköjärjestelmään
sekä sähkön toimitus- ja huoltovarmuuteen. Muilta osin vesilakia ei ole tarpeen muuttaa. Energiateollisuus
ry lausuu, että vesilakia mahdollisesti uudistettaessa tulee varmistaa, että muutokset perustuvat
aiheutettuun haittaan, muutokset eivät ole kohtuuttomia pienillekään vesivoima-laitoksille ja muutokset
eivät ole kohtuuttomia saavutettavaan hyötyyn nähden (VesiL 3.14 §). Muut kuin vähäiset menetykset tulee
korvata vesiluvanhaltijoille täysimääräisesti. Energiateollisuus ry lausuu, että YSL mahdollistaa nykyisin
vesistöpäästöjen sääntelyn useammalla perusteella. Vesienhoitolainsäädännön huomioon ottamisen lisäksi
harkittavaksi tulee mm. pilaamisen käsite sekä päästövähennystekniikkaan ja päästörajoihin liittyvät
vaatimukset. YSL:n mukaisilla luvilla ei tälläkään hetkellä ole juuri pysyvyyssuojaa, vaan luvan aukaiseminen
on mahdollista useilla perusteilla. Myöskään YSL:n muuttaminen ei ole tarpeen. Energiateollisuus ry toteaa,
että vesipuitedirektiivin (VPD) soveltamiseen liittyy EU-tuomioistuimen ratkaisutkin huomioiden edelleen
merkittäviä tulkinta- ja soveltamiskysymyksiä. Weser-tuomion mukainen yhden laadullisen tekijän tilan
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huonontuminen tarkoittaisi VPD:n mukaista tilan heikkenemistä silloinkin, kun tämä ei johda
vesimuodostuman luokan alenemiseen. Tuomion jälkeen on kuitenkin esitetty erilaisia tulkintoja siitä, onko
yksittäisen laatutekijän luokan huononeminen tulkittava eri lailla riippuen siitä, missä kohtaa viisiportaista
asteikkoa huononeminen tapahtuu ja vaikuttaako tulkintaan se, missä tilassa vesimuodostuma
kokonaisuudessaan on. Näitä luokan muutoksia on mahdollista tulkita yleisen tavoitteen kautta
kiinnittämällä huomiota hyvään tilaan pääsemisessä tai siinä pysymisessä, jolloin huononeminen voisi olla
sallittua, kun luokka ei putoa tyydyttäväksi tai alemmaksi. On myös erilaisia tulkintoja siitä, miten tulisi tulkita
yksittäisen laatutekijän luokan sisäistä huononemista, vaikkakin tämän osalta VesiPoke-selvityksessä on
perustellusti otettu lähtökohdaksi se, että laatutekijän luokan sisäisellä huononemisella ei ole merkitystä.
Kaiken kaikkiaan Weser-tuomiossa kysymys on kuitenkin vain yhdestä tuomiosta. Lisäksi olemassa olevat
tuomiot koskevat tilan heikentämisen määrittelyä ja vastaavan tasoista oikeuskäytäntöä ei ole tilatavoitteen
saavuttamisen vaarantamista koskien. Energiateollisuus ry toteaa, että vesipuitedirektiivin arviointiin liittyvä
kuuleminen on päättynyt, ja komissio tekee johtopäätökset direktiivin mahdollisesta avaamisesta piakkoin.
Useimmat jäsenvaltiot ovat tulkinneet direktiivin mukaisen heikentymisen yllä mainitusta
tuomioistuinratkaisusta eroavalla tavalla. Energiateollisuus ry:n näkemyksen mukaan on perusteetonta
aloittaa laajaa kansallista lainsäädäntötyötä ennen kuin EU-tason keskustelu direktiivin tilanteesta ja
mahdollisesta muuttamisesta on käyty. Energiateollisuus ry lausuu, että on merkityksellistä, että
säädettäessä vesienhoitolakia (HE 120/2004) katsottiin, että ympäristötavoitteilla ei ole suoraa vaikutusta
yksittäisen luvan myöntämisedellytyksiin. Selvityksissä esitettyjen lainsäädäntömuutoksien ei siten voida
katsoa olevan virkamiesvalmistelulla tehtäviä lainsäädäntöteknisiä muutoksia, vaan ehdotukset muuttaisivat
Suomeen haluttua oikeustilaa merkittävästi. Yksittäisten hankkeiden osalta huomiota tulee kiinnittää jo
tehtyihin vapaaehtoisiin toimenpiteisiin sekä edistää ensisijaisesti laajalla yhteistyöllä vapaaehtoisesti
tehtäviä toimenpiteitä. Energiateollisuus ry lausuu, että jos lainsäädännön laajempaan muuttamiseen
kuitenkin lähdetään, tulee muutosten valmistelussa erityisesti huomioida:
- Vesilain pitää jatkossakin olla ensisijaisesti vesien käyttölaki, jossa sovitetaan yhteen vesistön
eri käyttötarpeet kuten veden käyttö, vesivoiman tuotanto, kalastus ja virkistyskäyttö.
- Vesipuitedirektiivin tavoitteisiin liittyvien joustojen käyttö on välttämätöntä direktiivin
toimeenpanossa; Ruotsissa joustojen käyttö on jo säädetty viranomaista velvoittavaksi, jotta
yhteiskunnalle tärkeiden vesienkäyttömuotojen yhteensovittaminen olisi mahdollista.
- Vesimuodostuman tilaluokituksen haastaminen tulee mahdollistaa myös lupaprosessien
yhteydessä.
- On välttämätöntä, että keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien tila
otetaan huomioon ympäristötavoitteita määritettäessä. Vesipuitedirektiivi edellyttää, että
nämä tavoitteet on asetettava siten, ettei tarvittavista toimenpiteistä aiheudu merkittävää
haittaa tärkeälle käytölle, kuten vesivoimatuotannolle.
- Mahdolliset lupamuutokset on tehtävä tapauskohtaisesti siten, että vaatimukset selkeästi
perustuvat aiheutetun haitan vähentämiseen tai kompensoimiseen ja että näköpiirissä on
todellinen mahdollisuus vesimuodostuman ekologisen tilan parantumiseen - Vesilakia
uudistettaessa tulee varmistaa, että mahdolliset lupamuutokset eivät ole kohtuuttomia
saavutettavaan hyötyyn nähden. Myös jatkossa muut kuin vähäiset menetykset tulee korvata
vesiluvanhaltijoille.
Koskienergia Oy lausuu, että EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön vaikutus Suomen vesilakiin ja
vesienhoitolakiin sekä muut kansallisen lainsäädännön muuttamisen edellytykset tulee arvioida EU:ssa ja
Suomessa nyt käytyä laajemmassa ja syvällisemmässä tieteellisessä keskustelussa. Koskienergia Oy lausuu,
että asiassa ei ole myöskään selvitetty riidattomasti ja riittävällä tasolla EU:n vesipuitedirektiivin sekä EU69

tuomioistuimen oikeuskäytännön todellisia vaikutuksia EU:n valtioiden lainsäädäntöön ja esim. vaelluskalaasiaan.
Fortum Oyj lausuu, että kansallisen sääntelyn kehittämisessä on jatkossa tarpeen selvittää
vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteiden lieventämiseen liittyvien joustojen täysimääräistä käyttöä,
vesienhoitosuunnitelman luokituksen haastamista suunnitteluvaiheessa ja myös lupaprosessissa.
Lähtökohdaksi tulee ottaa luvituksen varmistaminen joustojen ja VPD:n poikkeusten avulla hankkeissa, joilla
on vaikutusta vesien tilaan. Fortum Oyj lausuu, että mikäli vesilakia uudistetaan nollavelvoitelaitosten osalta,
tulee varmistaa, etteivät muutokset ole kohtuuttomia pienillekään vesivoimalaitoksille, eivätkä
kohtuuttomia saavutettavaan hyötyyn nähden.
Metsäteollisuus ry toteaa, että lainsäädännön kehittämisen rinnalla olisi myös tarkasteltava, miten
suunnitelmien teon luonne muuttuisi mahdollisessa uudessa toimintaympäristössä ja minkälaisia muutoksia,
esim. poikkeuksia, tarvittaisiin vesipuitedirektiiviin, jotta toimintaympäristö olisi toimiva
toiminnanharjoittajan kannalta. Metsäteollisuus ry:n mukaan, jos lainsäädäntöä tiukennetaan, niin
ympäristötavoitteiden lieventäminen tulee merkittävään asemaan. Sinänsä tavoitteen lieventäminen ei ole
koskaan myönteinen asia, mutta tähän keskusteluun on pakko mennä, jos tulkintoja tiukennetaan. Miten
ympäristötavoitteen lieventäminen sopii yhteen hankekohtaisen poikkeuksen ja lainsäädäntöpohdinnan
kanssa? Missä vaiheessa ja miten voidaan tätä poikkeusta käyttää? Pitääkö toiminnanharjoittajien ajaa
lievennyksiä suunnitelmiin varmuuden vuoksi?
Kaivosteollisuus ry lausuu, että raportissa ei ole riittävällä tavalla huomioitu Vesipuitedirektiivin
muodostamaa kokonaisuutta, eikä EU-oikeudesta seuraa velvoitetta muuttaa Suomen lainsääntöä raportissa
esitetyllä tavalla. Mikäli lupien jälkikäteisen muuttamisen mahdollistavan lainsäädännön laajentamista
harkitaan, edellyttää tämä huomattavasti Raporteissa tehtyä pidemmälle menevää analyysiä muutosten
todellisesta tarpeesta ja käytännön vaikutuksista. Kaivosteollisuus ry katsoo, mikäli muutoksia kuitenkin
harkitaan, vaatii tämä raportteja huomattavasti laajemmat selvitykset. Kaivosteollisuus ry toteaa, että mikäli
lainsäädännön muutosta huolellisen valmistelun jälkeen harkitaan, tulee erityistä huomiota kiinnittää
Vesipuitedirektiivin mahdollistamiin joustoihin. Vesipuitedirektiivin tulkinta näyttää Weser-tapauksen
valossa olevan kehittymässä toisenlaiseen suuntaan kuin mitä Suomessa arvioitiin Vesipuitedirektiivin
implementoinnin yhteydessä, jolloin mm. yksiselitteisesti katsottiin, että ”Vesienhoidon ympäristötavoitteet
eivät sellaisenaan olisi luvan myöntämisen edellytys tai este” (HE 120/2004). Siksi on tärkeää, että myös
Suomessa huolellisen valmistelun perusteella jäljempänä kuvatulla tavalla varaudutaan ottamaan
täysimääräisesti käyttöön Vesipuitedirektiivin mahdollistamat joustot. Näin on toimittu myös Ruotsissa, eikä
tälle ole olemassa EU-oikeudesta johdettavaa tai muutakaan estettä. Mahdollisessa jatkovalmistelussa tulee
kiinnittää huomiota myös eräisiin muihin jäljempänä tässä lausunnossa kuvattuihin kysymyksiin.
Kaivosteollisuus ry lausuu, mikäli lainsäädäntömuutoksia lisäselvitysten perusteella katsotaan tarvittavan,
tulee Suomen kuten Ruotsin harkita vesipuitedirektiivin tarjoamien joustojen täysimääräistä hyödyntämistä
myös luvituksen yhteydessä, eikä rajata tätä Vesi-Poke-raportissa esitetyllä tavalla vain Vesipuitedirektiivin
4(7) artiklan mukaiseen ympäristötavoitteesta poikkeamiseen. LupaMuutos-raportissa ei ole riittävällä
tavalla huomioitu vesipuitedirektiivin muodostamaa kokonaisuutta, eikä EU-oikeudesta seuraa velvoitetta
muuttaa Suomen lainsääntöä raportissa esitetyllä tavalla. Mikäli lupien jälkikäteisen muuttamisen
mahdollistavan lainsäädännön laajentamista harkitaan, edellyttää tämä huomattavasti Raporteissa tehtyä
pidemmälle menevää analyysiä muutosten todellisesta tarpeesta ja käytännön vaikutuksista.
Kaivosteollisuus ry toteaa, että mikäli lainsäädäntömuutoksia harkitaan, Kaivosteollisuus katsoo myös
tarpeelliseksi muuttaa Vesienhoitolakia siten, että Vesipuitedirektiivin mahdollistamien joustojen käyttö
tehdään pakolliseksi, esim. korvaamalla Vesienhoitolain 22 – 25 §:ien 1 momentin sana ”voidaan” sanalla
”tulee”. Lisäksi vesienhoitolain 23 §:n 1 momentin kohtaa 1) tulee muuttaa niin, että sana ”ja” korvataan
sanalla ”tai” ja siten, että sana ”merkittävästi” poistetaan. Nykyinen sanamuoto ei tältä osin vastaa
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Vesipuitedirektiivin 4(7) artiklan sisältöä. Kaivosteollisuus toteaa, että Ruotsi on toiminut edellä ehdotetun
mukaisesti, eli Vesipuitedirektiivin mahdollistamien joustojen hyödyntäminen vesienhoitosuunnitelmia
laadittaessa on Ruotsissa pakollista. Vastaavaa Vesipuitedirektiivin tarjoamaa joustoa tulisi hyödyntää myös
Suomessa, mikäli lainsäädäntömuutoksia harkitaan. Kaivosteollisuus ry katsoo, että mikäli
lainsäädäntömuutoksia harkitaan, tulisi poikkeamisesta luvituksen yhteydessä antaa nimenomaiset
säännökset, joiden perusteella poikkeamismahdollisuus tutkittaisiin viran puolesta osana lupaharkintaa.
Koska Schwarze Sulm –tapaus kuitenkin osoittaa, että EU-oikeus tältä osin vielä kehittyy, tulisi
poikkeamisesta säätää väljästi siten, että säännöksen soveltamisessa voitaisiin huomioida EU-oikeuden
kehitys. Sääntelyssä tulisi myös huomioida vesimuodostumakohtainen kompensaatio VesiPoke-raportin s. 72
esitetyn mukaisesti.
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry huomauttaa, että VesiPoke ja LupaMuutos raporteissa
hahmotellaan lainsäädäntömuutoksia, joiden vaikutukset omaisuuden suojaan olisivat merkittäviä. Lupien
pysyvyyssuoja on yleisesti tunnustettu omaisuuden suojan yhden ulottuvuuden ilmentymä. LupaMuutosraportissa tunnustetaan, että sääntelyn muuttamisen perustuslailliset reunaehdot tulevat pohdittaviksi
erityisesti vesitalouslupien pysyvyys-suojan kannalta. Suomessa laadittiin edellisellä hallituskaudella mietintö
lunastuslain uudistamistarpeista ja siinä havaituista omaisuuden suojan puutteista. Tämä kokonaisuus tulee
saattaa päätökseen ennen kuin LupaMuutos- ja VesiPoke-hankkeiden loppuraporttien esiin tuomia
jatkotoimenpiteitä harkitaan.
Suomen Vesilaitosyhdistys ry lausuu, että jatkoselvittelyssä on tarpeen tarkastella myös muutosten
vaikutusta
vesienhoidon
suunnittelujärjestelmään.
Jatkossa
vesienhoitosuunnitelmilla
ja
toimenpideohjelmilla on merkittävä painoarvo lupia määrättäessä, jolloin voidaan edellyttää, että niiden
sisältö ja taustalla oleva tietopohja ovat sellaisella tasolla, että niihin voidaan pohjata oikeusvaikutteiset
luvat. Vesienhoidon suunnittelun lähtötiedot ovat kuitenkin tällä hetkellä monella tavalla puutteelliset. On
myös tarpeen selventää vesienhoitosuunnitelmien ja muun käytössä oleva tiedon välistä suhdetta. Luvan
tulisi aina perustua parhaaseen ja uusimpaan saatavilla olevaan tietoon. Raportissa todetaan, että
”ympäristötavoitteiden suhde jälkivalvontaan ei ole raportin varsinaisena aiheena.” Jälkivalvontaa käsitellään
Lupamuutos -hankkeen raportissa, jossa tarkastellaan kansallista lainsäädäntöä etenkin vesienhoidon
ympäristötavoitteiden ja lupien muuttamisen näkökulmasta.
Suomen Kalankasvattajaliitto ry mukaan toiminnanharjoittajien kannalta toistaiseksi avoimiksi ovat jääneet
vielä monet kysymykset – jatkoselvitystä kaipaa mm. tavoitetason tulkinta ja toiminnan vaikutusten
merkittävyyden arviointi vesimuodostumien rajavyöhykkeillä toimittaessa. Vesimuodostumien rajaus
laajoilla vesialueilla perustuu veteen piirrettyihin viivoihin. Luokituskriteerit muuttuvat rajan kohdalla, mutta
muuttujien arvojen vaihettuminen tapahtuu laajemmalla vyöhykkeellä.
Kemianteollisuus ry lausuu, että vesilakia on tarpeen päivittää hallitusohjelman mukaisesti siten, että
kalatalousvelvoitteita voidaan asettaa myös niille voimalaitoksille, joilla velvoitteita ei vielä ole. Muilta osin
nykyinen lainsäädäntömme täyttää EU-oikeuden vaatimukset. Vesilain päivityksen yhteydessä tulee ottaa
huomioon muutosten vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään, sähkö-järjestelmään sekä sähkön toimitusja huoltovarmuuteen.

7.2 Jatkovalmistelusta yleisesti
Maa- ja metsätalousministeriö toteaa loppuraporteissa [VesiPoke ja LupaMuutos] käsiteltyjen muiden
lainsäädäntövaihtoehtojen jatko-valmistelusta seuraavaa: jatkovalmistelussa on tarkasteltava kokonaisuutta
laajasti ja mahdollisesti käynnistettävä lisäselvityksiä, ennen kuin varsinaista lainsäädäntöhanketta EU71

oikeuden mahdollisesti edellyttämien muutosten valmistelemiseksi on tarkoituksenmukaista aloittaa. Myös
jatkovalmistelun jakamista tarkoituksenmukaisiin osiin tulee harkita.
Korkein hallinto-oikeus pitää tärkeänä, että lainsäädännön kehittämistä jatketaan arviomuistion ja
loppuraporttien pohjalta yhteistyössä oikeusministeriön ja ympäristöministeriön kesken siten, että
selvityksiä ja niistä annettua lausuntopalautetta voidaan hyödyntää täysimääräisesti ja tulevat lainsäädännön
muutosesitykset sovittaa yhteen.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus esittää huolensa tilatiedon riittävyydestä ja ehdottaa, että
ympäristönsuojelulakiin ja YVA-lakiin tulisi maininta tarkkailutulosten välittömästä tallentamisesta
ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin.
Pohjois-Savon ELY-keskuksen toteaa yhteenvetona, että sen näkemyksen mukaan loppuraporteissa
käsitellyt muutokset ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden eteenpäinviemisen yhteydessä on perusteltua
puhua ympäristö- ja vesilupajärjestelmään tehtävistä huomattavista muutoksista. Tällaisten muutosten
tekeminen edellyttää riittävää aikaa lainvalmisteluun, mutta myös sen toimeenpanoon. Oman haasteensa
jatkovalmisteluun kuitenkin tuovat 3. vesienhoitokauden läheisyys sekä vesienhoidon tavoitevuosi 2027. ELYkeskuksen näkemyksen mukaan kiireellisimmät ja keskeisimmät muutostarpeet liittyvät vesitalouslupiin ja
erityisesti niiden muutettavuuteen. Vesitalouslupiin liittyvä tarkastelu on kuitenkin syytä tehdä laajasti, ei
vain kalatalousvelvoitetta ja - maksuja koskien. Tarkastelu vaatinee pohjakseen myös laaja-alaisempaa
jokijatkumo-tyyppistä tarkastelua (useiden lupien yhtäaikainen tarkastelu). Sinällään Ruotsin uudistetussa
vesilainsäädännössä ja energiapoliittisessa sopimuksessa voisi olla Suomeenkin soveltuvia elementtejä, joilla
voitaisiin tehokkaasti vähentää vesivoimatuotannon ja vesienhoidon välisiä intressiristiriitoja.
Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan raporttien laatiminen ja eri sääntelyvaihtojen huolellinen arviointi ovat
tarpeen ennen mahdollisten säädösmuutosten valmistelua.
Museovirasto toteaa, että lausunnossaan (MV/14/05.00.00/2019) oikeusministeriölle ”Kalatalousvelvoitteet
määrääminen vesitalousluvan haltijalle” -arvomuistiosta Museovirasto totesi vesistö- ja merialueiden
ympäristöhankkeiden olevan tarpeellisia kalatalouden kestävyyden turvaamiseksi sekä vesien hyvän
ekologisen tilan saavuttamiseksi. Museovirasto kiinnitti kuitenkin huomiota siihen, ettei arviomuistiossa oltu
käsitelty minkälaisia vaikutuksia kalatalousvelvoitteiden määräämisellä on kulttuuriperintöön, tai voiko
velvoitteiden määrääminen arviomuistiossa tunnistetuille kohteille edellyttää kalatalousvelvoitteiden
yhteensovittamista kulttuuriperinnön arvojen kanssa. Lausunnossaan virasto katsoi, että mahdollisen
jatkovalmistelun yhteydessä kulttuuriperinnön huomiointiin osana lupamenettelyä tulee kiinnittää
aikaisempaa enemmän huomiota ja kulttuuriperintöarvojen selvittäminen tulee ottaa mukaan osana
vesitalouslupamenettelyä. Lupamääräyksiä koskevia säännöksiä tulee tästä näkökulmasta myös kehittää.
Myös VesiPoke-hankkeen raportissa fokus on selvästi luonnonympäristöön liittyvissä seikoissa.
Suomen luonnonsuojeluliitto ry:n toteaa, että selvitykset muodostavat hyvän pohjan jatkotyölle
vesipuitedirektiivin toimeenpanon parantamiseksi. Luonnonsuojeluliiton mielestä sen on tärkeää tapahtua
jo tämän hallituksen aikana. Muuten vesipuitedirektiivin tavoitteiden saavuttaminen myöhästyisi yhä
enemmän. Luonnonsuojeluliitto on mielellään mukana jatkotyössä.
Suomen kalankasvattajaliitto ry katsoo, että yleisesti ottaen tulisikin sääntelyn kiristämisen sijasta pyrkiä
kohdentamaan huomiota ja suuntaamaan vesienhoidon toimenpiteitä niihin kuormituslähteisiin, joiden
merkitys vesimuodostumiin on keskeisin ja joissa tämän takia on suurimmat mahdollisuudet saavuttaa
tuloksia.
Kaivosteollisuus ry toteaa, että VesiPoke-raportti ja LupaMuutos-raportti antavat liian suppean ja
yksipuolisen kuvan vesipuitedirektiivin muodostamasta kokonaisuudesta. Etenkin raporteissa esitetyt
72

näkemykset EU-oikeuden vaatimista muutoksista Suomen lainsäädäntöön ja vesipuitedirektiivin
jäsenvaltioille antamien joustojen käytöstä ovat liian suppeat. Mikäli lainsäädäntömuutoksia harkitaan,
edellyttää tämä merkittävää jatkovalmistelua, johon Kaivosteollisuus omalla asiantuntemuksellaan on valmis
osallistumaan.

Metsäteollisuus ry pitää VesiPoke- ja LupaMuutos-hankkeissa käytyä sidosryhmäyhteistyötä erittäin hyvänä.
Kemianteollisuus ry lausuu, että vesipuitedirektiivin arviointiin liittyvä kuuleminen on päättynyt, ja komissio
tekee johtopäätökset direktiivin mahdollisesta avaamisesta. Katsomme, että on perusteetonta aloittaa laajaa
kansallista lainsäädäntötyötä ennen kuin EU-tason keskustelu direktiivin tilanteesta ja mahdollisesta
muuttamisesta on käyty. Mikäli muiden lainsäädäntömuutosten käynnistäminen kuitenkin katsotaan
tarpeelliseksi, muutokset tulee valmistella perusteellisesti ja laajapohjaisesti. Kemianteollisuus ry lausuu, että
vesilakia on tarpeen päivittää hallitusohjelman mukaisesti siten, että kalatalousvelvoitteita voidaan asettaa
myös niille voimalaitoksille, joilla velvoitteita ei vielä ole. Muilta osin nykyinen lainsäädäntömme täyttää EUoikeuden vaatimukset.
Suomen Vesilaitosyhdistys ry toteaa, että VesiPoke -hankkeessa tehtyä tarkastelua onkin syytä
mielestämme jatkaa siten, että vesipuitedirektiivin ja Weser-tuomion merkitys erilaisten ja erilaisiin
vesistöihin sijoittuvien toimintojen lupaharkinnan kannalta kirkastuu. Raportissa on hyvin tuotu esiin myös
niitä epäselvyyksiä, joita vesipuitedirektiivin ja Weser-casen tulkintaan edelleen liittyy. Avointen kysymysten
esiin nostaminen on yhteisen ymmärryksen ja tiedon lisäämisessä oleellista. Suomen Vesilaitosyhdistys ry
lausuu liittyen liitteen 1 pykäläluonnoksien sääntelyvaihtoehtoihin, että lakimuutoksiin liittyen on tarpeen
harkita, onko siinä syytä ottaa § 23:n poikkeuksen ohella huomioon tilanne, jossa § 24 nojalla on alennettu
ympäristötavoitteita tai asetuksen 1022/2006 §: 6 b asetettu sekoittamisvyöhyke.
Bioenergia ry:n näkemys on, että lainsäädäntöä tulee kehittää niin, että se mahdollistaa nykyisten
toimintojen jatkoluvat ja myös uusien hankkeiden luvituksen edellyttäen, että niiden ympäristövaikutukset
hoidetaan mahdollisimman hyvin. Tämä näkökulma on jäänyt raporteissa kenties vähemmälle huomiolle.
Lainvalmistelun lähtökohtana täytyy pitää, että vesipuitedirektiivin joustot ja poikkeukset mahdollistavat
edelleen erilaisten hankkeiden luvituksen, kunhan niitä sovelletaan järkevästi Suomen oloihin.
Bioenergia ry lausuu, että ajatuksena siis oli luoda puitteet vesiensuojelulle, ja tavoitteisiin pääsemiseksi
tehtävän suunnitelman vesiensuojelutoimenpiteet eivät ole suoraan toiminnanharjoittajia sitovia. Vesi- ja
ympäristönsuojelulakien mukaisessa lupaharkintaprosessia toimenpiteet kuitenkin voidaan viedä
lupaehtoihin. Tämä lähtökohta on syytä muistaa, kun mahdollista lainsäädäntöä kansallisesti kehitetään.
Bioenergia ry lausuu, että ympäristönsuojelulakia (YSL) ei ole tarpeen muuttaa vesienhoitolainsäädännön
huomioon ottamiseksi, koska nykyinen YSL mahdollistaa vesistöpäästöjen sääntelyn monella eri perusteella.
Ympäristölupa voidaan avata uudelleen mm. 89:n perusteella ja vaatia luvanhaltijalta mittaviakin selvityksiä.
Bioenergia ry lausuu, että kansallisen lainsäädännön päivittämistarpeeseen vaikuttaa väistämättä, että VPD:n
soveltamiseen liittyy EU-tuomioistuimen ratkaisutkin huomioiden edelleen merkittäviä tulkinta- ja
soveltamiskysymyksiä. Direktiivin arviointiin liittyvä kuuleminen on vasta päättynyt ja komissio tekee
johtopäätökset direktiivin mahdollisesta avaamisesta piakkoin. Jo tässäkin eri maiden ja intressitahojen
kannat eroavat. Useimmat jäsenvaltiot ovat tulkinneet direktiivin mukaisen heikentymisen ym.
tuomioistuinratkaisusta eroavalla tavalla. Bioenergia ry:n kanta on yhteneväinen monen muun
elinkeinoelämän järjestön kanssa, että kansallista lainsäädäntötyötä ei ole syytä aloittaa ennen EU:n
laajemman konsensuksen saamista direktiivistä ja sen mahdollisesta avaamisesta. Bioenergia ry lausuu, että
taannoisen EU:n Weser-tuomion mukainen laadullisen tekijän tilan huonontuminen tarkoittaisi VPD:n
mukaista tilan heikkenemistä silloinkin, kun tämä ei johda vesimuodostuman luokan alenemiseen. Tulkinnat
eroavat mm. siitä, onko yksittäisen laatutekijän luokan huononeminen tulkittava eri lailla riippuen siitä, missä
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kohtaa viisiportaista asteikkoa huononeminen tapahtuu ja vaikuttaako tulkintaan se, missä tilassa
vesimuodostuma kokonaisuudessaan on. Näitä luokan muutoksia on mahdollista tulkita yleisen tavoitteen
kautta kiinnittämällä huomiota hyvään tilaan pääsemiseen tai siinä pysymiseen, jolloin huononeminen voisi
olla sallittua, kun luokka ei putoa tyydyttäväksi tai alemmaksi. VesiPoke-selvityksessä on perustellusti otettu
lähtökohdaksi se, että laatutekijän luokan sisäisellä huononemisella ei ole merkitystä. Bioenergia ry lausuu,
että vesilaki (VL) on vesien käyttölaki, jossa sovitetaan yhteen vesistön eri käyttötarpeet kuten veden käyttö,
vesivoiman tuotanto, kalastus ja virkistyskäyttö. Lain mukaan vesirakentamisen haitat ehkäistään ja pysyvät
haitat kompensoidaan tai korvataan. Bioenergia ry lausuu, että nykyinen vesilaki mahdollistaa olemassa
olevien lupaehtojen päivityksen esimerkiksi kalatalousvelvoitteiden suhteen. Mikäli vesilakia muutetaan
esim. näiden suhteen, pitää varmistaa niiden kohtuullisuus ja menetysten korvaaminen luvanhaltijoille.
Fortum Oyj toteaa, että vesilaki on vesien käyttölaki, jossa sovitetaan yhteen vesistön eri käyttötarpeet kuten
veden käyttö, vesivoiman tuotanto, kalastus ja virkistyskäyttö. Lain mukaan vesirakentamisen haitat
ehkäistään ja pysyvät haitat kompensoidaan tai korvataan. Nykyinen vesilaki mahdollistaa olemassa olevien
lupaehtojen päivityksen esimerkiksi kalatalousvelvoitteiden ja säännöstelyn osalta. Fortum Oyj:n näkemys
on, että vesien tilan heikentymistä tarkasteltaessa pitäisi pystyä tarvittaessa haastamaan
vesienhoitosuunnitelman usein hyvin karkealla tasolla tehty tilaluokitus sekä vastaavasti tarvittaessa
arvioimaan uudelleen, onko kyseessä voimakkaasti muutettu vesimuodostuma. Fortum Oyj katsoo, että
raporteissa esitetyistä vesilain muutostarpeista ja -ehdotuksista ainoastaan ns. nolla-velvoitteiden
muuttaminen on tarkoituksenmukaista vesipuitedirektiivin ja sitä koskevan oikeuskäytännön huomioimiseksi
ja EU-oikeuden tehokkaan toimeenpanon varmistamiseksi. Vesilakia on tarpeen päivittää hallitusohjelman
mukaisesti siten, että kalatalousvelvoitteita voidaan asettaa voimalaitoksille, joilla velvoitteita ei vielä ole.
Parhaillaan lausunnolla olevien selvitysten perusteella ei kuitenkaan ole edellytyksiä käynnistää muita
lainsäädäntömuutoksia. Fortum Oyj lausuu, että mikäli muiden lainsäädäntömuutosten käynnistäminen
kuitenkin katsotaan tarpeelliseksi raporttien perusteella, tulee muutokset valmistella perusteellisesti ja
laajapohjaisesti huomioiden tässä lausunnossa jäljempänä esitetyt seikat. Kansallisen sääntelyn
kehittämisessä on jatkossa tarpeen selvittää vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteiden lieventämiseen
liittyvien joustojen täysimääräistä käyttöä, vesienhoito-suunnitelman luokituksen haastamista
suunnitteluvaiheessa ja myös lupaprosessissa. Lähtökohdaksi tulee ottaa luvituksen varmistaminen joustojen
ja VPD:n poikkeusten avulla hankkeissa, joilla on vaikutusta vesien tilaan. Fortum Oyj:n näkemys on, että
vesilakia on tarkoituksenmukaista päivittää siten, että kalatalousvelvoitteita voidaan asettaa voimalaitoksille,
joilla velvoitteita ei vielä ole (ns. nollavelvoitelaitokset). Sen sijaan laajasti vesilain periaatteita ja lupaehtojen
muuttamisen reunaehtoja laajasti muuttava vesilain uudistaminen ei ole tarpeen. VPD antaa mahdollisuuden
ottaa esimerkiksi vesivoiman vaikutukset huomioon tilatavoitteita määriteltäessä. Voimakkaasti muutetuissa
vesissä vesien tilaa parantavista toimenpiteistä ei saa aiheutua merkittävää haittaa tärkeille käytöille. Tämä
on täysin linjassa nykyisen vesi-lain kanssa, jonka mukaan ympäristösyillä on mahdollisuus muuttaa
lupaehtoja, kunhan hyöty ei vähene huomattavasti tai alkuperäinen tarkoitus vaarannu. Fortum Oyj katsoo,
mikäli vesilakia uudistetaan nollavelvoitelaitosten osalta, tulee varmistaa, etteivät muutokset ole
kohtuuttomia pienillekään vesivoimalaitoksille, eivätkä kohtuuttomia saavutettavaan hyötyyn nähden.
Kemijoki Oy lausuu, että Weser-tapaus korostaa poikkeamisen merkitystä. Voidaankin katsoa, että vesilaissa
ja vesienhoitolaissa on tällä hetkellä puute, koska ne eivät sisällä selkeitä menettelysäännöksiä, joiden nojalla
voitaisiin hankekohtaisesti poiketa vesienhoidon ympäristötavoitteista kesken suunnitelmakauden. Kemijoki
Oy toteaa, että oikeustilan voitaneen katsoa tältä osin olevan tosiasiallisesti muuttunut jo nyt Wesertapauksen myötä. Kemijoki Oy toteaa kuitenkin, että poikkeamismenettelystä säätäminen olisi
oikeusvarmuuden kannalta perusteltua. Kemijoki Oy pitää tärkeänä, että vesienhoitolain sanamuodot
muutettaisiin vastaamaan Vesipuitedirektiivin 4(7) artiklaa. Vesipuitedirektiivin vaatimuksia on
vesienhoitolaissa muutettu siten, että vesienhoitolain 23 § sisältää kvalifioinnin ”merkittävä”. Lisäksi
vesienhoitolain 23 §:ssä on vesipuitedirektiivin 4(7) artiklan mukaiset vaihtoehtoiset edellytykset erittäin
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tärkeästä yleisestä edusta tai merkittävästä kestävän kehityksen, ihmisten terveyden tai ihmisten
turvallisuuden edistämisestä säädetty molemmat pakollisiksi poikkeamisen edellytyksiksi. Kemijoki Oy:n
näkemyksen mukaan vesienhoitolain 23 §:ä tulisikin muuttaa liitteessä 2 esitetyn mukaisesti. Kemijoki Oy
lausuu, että se on tiiviisti esittänyt edellä kommenttinsa VesiPoke-raportista. Lienee varsin kiistatonta, että
Weser-tapaus on jo muuttanut oikeustilaa Suomessa. Kemijoki Oy:n tekemä keskeinen johtopäätös
VesiPoke-raportista on se, että vesipuitedirektiivin mahdollistamien joustojen käyttöönottoa ja
lupaprosessin yhteydessä tulee järjestelmän toiminnan kokonaisuuden näkökulmasta selvittää
huomattavasti laajemmin uusien hankkeiden luvittamista koskevan poikkeamismenettelyn lisäksi. Samassa
yhteydessä tulisi harkita ja selvittää tilaluokituksen haastamisen käyttöönottoa lupaharkinnassa
velvoittavana normina. Raportissa esitettyjen menettelysäännösten osalta Kemijoki Oy pitää ehdottomasti
parhaana vaihtoehtoa B2 eli lupaviranomaisen myöntämää poikkeusta. Edelleen tulisi vesienhoitolain 23 §
muuttaa sanamuodoiltaan vesipuitedirektiivin 4(7) artiklaa vastaavaksi.
Koskienergia Oy katsoo, että ympäristöministeriön VesiPoke ja Lupamuutos -hankkeiden loppuraportteja ja
oikeusministeriön arviomuistiota sekä niitä koskevia perusteluja ja johtopäätöksiä tulee arvioida sekä
hankekohtaisesti että lisäksi yhtenä kokonaisuutena. Lainsäädännön muutosten tulee täyttää kaikkien
kolmen hankkeen/selvityksen yhteydessä esitetyt perustelut ja muutosten oikeudelliset edellytykset.
Koskienergia Oy n mukaan, jos asiassa päädytään vastoin sen näkemystä muuttamaan lainsäädäntöä,
lainvalmistelu tulee suorittaa laajapohjaisessa intressiedustajat sisältävässä neljän ministeriön (OM, TEM, YM
ja MMM) ohjauksessa olevassa työryhmässä, jossa myös pieni ja keskisuuri vesivoima ovat edustettuina.
Koskienergia Oy toteaa, että jos ympäristötavoitteiden sitovuudesta ja niistä poikkeamisesta tullaan
valmistelemaan uutta vesilakia ja/tai vesienhoitolakia koskevia lainmuutoksia, tavoitteiden sitovuuden ja
niistä poikkeamisen säätämisen tulee muodostaa lainsäädännöllinen kokonaisuus, joka ei heikennä
vesivoimantuotannon luvanmyöntämisedellytyksiä tai puutu takautuvasti lainvoimaisiin lupiin
vesivoimatuotannon edellytyksiä heikentäen ja kustannuksia lisäten.
Pohjolan Voima Oyj lausuu, että vesilaki on ensisijaisesti vesien käyttölaki, jossa sovitetaan yhteen vesistön
eri käyttötarpeet kuten veden käyttö, vesivoiman tuotanto, kalastus ja virkistyskäyttö. Lain mukaan
vesirakentamisen haitat ehkäistään ja pysyvät haitat kompensoidaan tai korvataan. Vesilakia mahdollisesti
päivitettäessä on välttämätöntä varmistaa, että vesilain perusluonne eri käyttötarpeet yhteen sovittavana
lakina säilyy. Pohjolan Voima Oyj lausuu, että vesilakia on tarpeen päivittää pääministeri Rinteen hallituksen
ohjelman mukaisesti siten, että kalatalousvelvoitteita voidaan asettaa voimalaitoksille, joilla velvoitteita ei
vielä ole. Nykyinen vesilaki mahdollistaa olemassa olevien lupaehtojen päivityksen esimerkiksi
kalatalousvelvoitteiden ja säännöstelyn osalta. EU-oikeus ja vesipuitedirektiivi antavat jäsenmaille
mahdollisuudet erilaisille kansallisille ratkaisuille, joita lausunnolla olevissa raporteissa on tarkasteltu varsin
vähän. Näin ollen tarvetta vesilain laajemmalle päivittämiselle ei mielestämme ole eivätkä lausunnolla olevat
selvitykset anna edellytyksiä vesilain muille muutoksille.
Kaivosteollisuus ry lausuu, että vesipuitedirektiivin 19(2) artiklan mukaisesti komissio tarkastelee uudelleen
Vesipuitedirektiiviä viimeistään 19 vuoden kuluttua sen voimaantulopäivästä ja ehdottaa siihen tarvittavia
muutoksia.1 Tähän perustuva vuonna 2017 aloitettu fitness check on kesken, mutta alkuperäisenä
tavoitteena on ollut julkaista komission arviointiraportti (Evaluation Report) vuoden 2019 aikana.
Vesipuitedirektiivin 19(2) artiklan mukaisessa prosessissa komission tulee tarkastella uudelleen
Vesipuitedirektiiviä kokonaisuudessaan ja ehdottaa siihen tarvittavia muutoksia. Koska kyseinen
kokonaisarviointi on edellä kuvatulla tavalla kesken, ja ottaen huomioon, että tämä arviointiprosessi saattaa
johtaa merkittäviin vesipuitedirektiivin muutoksiin, ja ottaen vielä huomioon, että uusi komissio aloittaa
työnsä vasta tänä syksynä, ei Suomen tässä keskeneräisessä tilanteessa tule ryhtyä lainsäädäntömuutoksiin
ennen kuin tiedetään, miten vesipuitedirektiiviä tullaan muuttamaan. Kaivosteollisuus ry katsoo, ettei
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nykyisessä tilanteessa, jossa mm. vesipuitedirektiivin kokonaisarviointi on kesken, tule Suomessa ryhtyä
lainsäädäntömuutoksiin. Mikäli muutoksia kuitenkin harkitaan, vaatii tämä raportteja huomattavasti
laajemmat selvitykset.

7.3 Vesienhoitolain 23 §:n tarkistaminen
Bioenergia ry lausuu, että tällä hetkellä Suomessa käytäntö on rajattu direktiiviä tiukemmaksi
(Vesienhoitolaki 23 §, ympäristötavoitteista poikkeaminen). Direktiivin vaatimuksia on muutettu lisäämällä
vaatimus hankkeen merkittävyydestä ja muuttamalla direktiivin vaihtoehtoiset edellytykset yleisestä edusta
tai haittoja suuremmista hyödyistä molemmat pakollisiksi.
Fortum Oyj:n näkemys on, että vesienhoitolain 23 §:n sanamuoto tulee muuttaa vastaamaan
vesipuitedirektiivin 4(7) artiklaa. Vesipuitedirektiivin vaatimuksia on vesienhoitolaissa muutettu siten, että
vesienhoitolain 23§ sisältää kvalifioinnin ”merkittävä”. Lisäksi vesienhoitolain 23 ½:ssä on vesipuitedirektiivin
4(7) artiklan mukaiset vaihtoehtoiset edellytykset erittäin tärkeästä yleisestä edusta tai merkittävästä
kestävän kehityksen, ihmisten terveyden tai ihmisten turvallisuuden edistämisestä säädetty molemmat
pakollisiksi poikkeamisen edellytyksiksi.
Energiateollisuus ry:n käsityksen mukaan Weser-tapauksen päätös ei sinällään estä uutta hanketta, vaan
siinä määritellään, että poikkeusmenettelyä tulee käyttää, mikäli vesimuodostumaan tilaa heikennetään.
Poikkeusmenettely tulisi määritellä siten, että poikkeaminen tosiasiallisesti olisi mahdollista. Tällä hetkellä
Suomessa käytäntö on rajattu direktiiviä tiukemmaksi (Vesienhoitolaki 23 §, ympäristötavoitteista
poikkeaminen). Direktiivin vaatimuksia on muutettu lisäämällä vaatimus hankkeen merkittävyydestä ja
muuttamalla direktiivin vaihtoehtoiset edellytykset yleisestä edusta tai haittoja suuremmista hyödyistä
molemmat pakollisiksi.

7.4 Jälkivalvonta
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n mukaan jälkivalvonta ei varsinaisesti kuulu hankkeen
tehtävänantoon, mutta sen merkitys on ennakkovalvonnan ohella olennainen vesienhoidon
ympäristötavoitteiden saavuttamisen ja niistä poikkeamisen tarpeen kannalta. Ruotsissa esitetään
lupaviranomaiselle tehtäväksi tarkistaa olemassa olevien lupien ehtoja niin, ettei toiminta vaaranna
ympäristönlaatunormien saavuttamista tai heikennä vesien tilaa. Tämä jälkivalvonnan muutosehdotus on
merkittävä, sillä lupien muuttaminen on nykyisen sääntelyn perusteella hyvin rajoitettua.

7.5 Järjestelmä lupien uudelleentarkisteluun
Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry toteaa, että Suomen aikaisempi tulkita vesipuitedirektiivin vain
viitteellisestä luonteesta on johtanut siihen, että nyt ja tulevaisuudessa meillä on toiminnoilla ympäristölupia
ja -lupamääräyksiä, joita ei ehkä voitaisi vesipuitedirektiivin tiukemman tulkinnan perusteella hyväksyä. Tulee
luoda järjestelmä, jolla tällaiset luvat tarkastellaan uudelleen ja vesipuitedirektiivin vaatimukset otetaan
tosissaan huomioon. Tämä tulee toteuttaa ennen tai viimeistään saman aikaisesti poikkeusmenettely
luomisen kanssa.
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7.6 Aloite vesilain tarkistamiseksi kalatalousvelvoitteen määräämisen osalta
WWF lausuu, että Maailman Luonnonsäätiö (WWF), Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja
Suomen luonnonsuojeluliitto ovat yhdessä tehneet 6.4.2017 päivätyn esityksen vesilain tarkistamiseksi
kalatalousvelvoitteen määräämisen osalta. Kalatalousvelvoitteen määräämistä koskevan lakialoitteemme
taustalla on yleisesti tunnustetut ja tiedostetut seikat: luonnonvaraiset vaelluskalakannat ovat uhanalaisia;
Suomen virtavedet on pääosin padottu ja valjastettu vesivoiman tuotantoon; padot katkaisevat
vaelluskalojen elinkierron; vanhoihin vesitalouslupiin ei sisälly kalatalousvelvoitteita; nykyinen vesilaki ei
mahdollista kalatalousvelvoitteen määräämistä lupaan, jossa sellaista ei ole; EU:n vesipolitiikan
puitedirektiivin vaatimuksia vesitalouslupien ehtojen päivittämisestä ei ole huomioitu, kun vesilakia
muutettiin vuonna 2011; ja vapaaehtoisuuteen perustuvat toimenpiteet kalakantojen elvyttämiseksi eivät
tuota riittävää tulosta. WWF toteaa, että vesilain muuttaminen kalatalousvelvoitteiden määräämisen osalta
on ympäristönsuojelun ja vesien hyvän ekologisen tilan saavuttamisen kannalta välttämätöntä. Luvituksen
lähtökohtana pitää olla määrällisesti, laadullisesti ja ajallisesti riittävä ympäristövirtaama, jotta ekosysteemin
hyvä tila turvataan. Kalatalousvelvoitteita koskevan muutoksen yhteydessä pitää purkaa vesitalouslupien
ajallisesti rajoittamaton voimassaolo ja luoda mekanismi lupaehtojen määräaikaiselle tarkastamiselle.
Määräaikainen lupaehtojen ajanmukaistaminen pitää olla mahdollista ilman että luvanhaltijalla on oikeutta
korvaukseen mahdollisesta kustannusten noususta tai tuotannonmenetyksestä. EU:n vesipuitedirektiivi
velvoittaa Suomen päivittämään lainsäädäntönsä direktiivin edellyttämälle tasolle. Ympäristöperusoikeuden
ja omaisuudensuojan yhteensovittaminen mahdollistaa tarvittavien muutosten tekemisen ilman
perustuslainsäätämisjärjestystä. Lainsäädäntöhanke vesilain muuttamiseksi pitää käynnistää viipymättä.
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