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Aihe: Vetoomus nro 1282/2009, Ilpo Karppinen, Suomen kansalainen, paikallisten 
ympäristöviranomaisten vesipuitedirektiivin (2000/60/EY) väitetystä rikkomisesta 
Porissa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että 1900-luvun alkupuoliskolla jokea ruopattiin säännöllisesti 
noudattaen vuoden 1902 lakia, jossa annettiin ruoppausyhtiöille rajattomat yksinoikeudet. 
Ruoppaus hävitti useita koskia ja tuhosi kaikki veden biotoopit. Ruoppaustoimet lopetettiin 
1900-luvun viimeisinä vuosikymmeninä. Vuonna 2008 esitettiin suunnitelma joen 
elvyttämiseksi. Tämän seurauksena ruoppausyhtiöt alkoivat perätä oikeuksiaan säännöllisten 
ruoppaustoimien jatkamiselle. Kaupungissa toimiva Suomen ympäristökeskus vetoaa 
vuoden 1902 lakiin, jolla se perustelee ruoppausten jatkamista.

Vetoomuksen esittäjä on jo vedonnut kansallisiin ympäristöviranomaisiin ja 
oikeusasiamieheen ruoppaustöiden lopettamiseksi Euroopan unionin vesipuitedirektiivin 
tavoitteiden mukaisesti. Kumpikaan viranomainen ei ole puuttunut asiaan. Tällä välin Suomen 
hallitus on äänestänyt Selkämeren kansallispuistosta, johon kyseinen joki virtaa. 
Vetoomuksen esittäjä pyytää selvennystä siihen, voidaanko vuoden 1902 ruoppausta 
koskevaa lakia noudattaa Euroopan unionin vesipuitedirektiivin ja yleisten 
ympäristönäkökohtien vastaisesti.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 16. joulukuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 202 artiklan 6 kohdan mukaisesti).
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3. Komission vastaus, saatu 19. helmikuuta 2010

Vetoomuksen esittäjä kääntyy Euroopan unionin puoleen Uksjoen perkaustöiden 
käynnistämisen estämiseksi siihen saakka, kunnes ne on osoitettu tarpeellisiksi. Hän pyytää 
myös, että Uksjoen vesistöalue tutkitaan kokonaisuudessaan vesipuitedirektiivin mukaisesti, 
ja ehdottaa kunnollista arviointia perkaustöiden vaikutuksista Itämereen.

Vetoomuksen esittäjän mukaan Suomessa sijaitseva Uksjoki ruopataan (perataan) ottamatta 
huomioon vesipuitedirektiivin (2000/60/EY)1 vaatimuksia. Kuivausyhtiöt vastustivat joen 
elvytysaloitteita vuonna 2008, ja niiden väitetään laatineen perkaussuunnitelman, jolla 
estetään Uksjoen kalakantojen elvytys. Vetoomuksen esittäjä väittää, että 1900-luvun 
alkupuolelta peräisin olevat ruoppausoikeudet menevät perusteettomasti vesipuitedirektiivin 
edelle. Vetoomuksen esittäjä on kääntynyt Suomen kansallisten ympäristöviranomaisten ja 
oikeusasiamiehen puoleen ruoppaustöiden pysäyttämiseksi.

Vetoomusta päivitettiin ensimmäisen kerran 20. tammikuuta 2010 tiedoilla aloitteesta, jonka 
vetoomuksen esittäjä on tehnyt Suomen maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalle. Sitä 
päivitettiin uudelleen 10. helmikuuta 2010, kun vetoomuksen esittäjä oli tavannut alueellisen 
ympäristökeskuksen edustajia Porissa.

Vesipuitedirektiivin päätavoite on vesimuodostumien hyvä tila vuoteen 2015 mennessä.

Jos vesimuodostumaa on muutettu aiemmin, jäsenvaltiot voivat nimetä tietyn 
vesimuodostuman voimakkaasti muutetuksi (vesipuitedirektiivin 4 artiklan 3 kohta). Näin 
voidaan toimia vain silloin, kun muutoksen luonne estää hyvän tilan saavuttamisen. Lisäksi 
on oltava selvää, ettei toiminnalle ole olemassa ympäristön kannalta parempaa keinoa ja että 
toiminnan muuttamisella niin, ettei se vaikuta hyvään tilaan, olisi huomattavia vaikutuksia 
kestävän kehityksen mukaisiin toimiin. Voimakkaasti muutetussa vesimuodostumassa on 
saavutettava hyvä ekologinen potentiaali hyvän ekologisen tilan sijaan.

Tapauksissa, joissa vesimuodostuman fyysisiä ominaisuuksia muuttavat uudet toimenpiteet 
aiheuttavat tilan huononemisen tai estävät hyvän tilan saavuttamisen, vesipuitedirektiivin 
mukaan tiettyjen ehtojen on täytyttävä (vesipuitedirektiivin 4 artiklan 7 kohta)2. On 
esimerkiksi arvioitava, voidaanko käyttää ympäristön kannalta parempia keinoja, ja 
muutosten syiden on ylitettävä ympäristölle koituvat hyödyt.

Perkaustöiden syy ja laajuus eivät selviä vetoomuksessa esitetyistä tiedoista, eikä 
vetoomuksessa ole tarkkoja tietoja perkaustöiden vaikutuksesta vesiympäristöön. Siksi ei ole 
selvää, aiheuttaisivatko toimet tilan huononemista tai estäisivätkö ne hyvän tilan 
saavuttamisen. Vetoomuksessa ei ole osoitettu, mitä direktiivin velvoitteita olisi rikottu. 
Annetut tiedot eivät tarjoa todisteita siitä, että vesipuitedirektiivin säännöksiä olisi tässä 
tilanteessa rikottu.

                                               
1 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1–73.
2 Vesipuitedirektiivin 4 artiklan 7 kohdan soveltamisesta on sovittu Euroopan unionin vesijohtajien kanssa ja 
ohjeistus on saatavilla seuraavassa osoitteessa:
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/documentn20_ma
rs09pdf/_EN_1.0_&a=d.
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Annettujen tietojen perusteella komissio ei voi todeta, että direktiiviä 2000/60/EY olisi 
rikottu.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 6. toukokuuta 2011

Vetoomusta päivitettiin viimeksi 15. marraskuuta 2010 tiedoilla joen ruoppauksen tilasta. 
Toimitetuissa tiedoissa vetoomuksen esittäjät toistavat valokuviensa osoittavan, ettei juuri 
ruopatun uoman reunalla ole kolmen metrin levyistä suojavyöhykettä. Tällaisten 
suojavyöhykkeiden todetaan olevan pakollisia vesistöjen reunalla. Vetoomuksen esittäjä 
kertoo myös, että joen uudelleenruoppaukseen on käytetty maaseudun kehittämisvaroja.

Komissio haluaa selventää, että EU:n lainsäädännön mukaan suoran tuen saaminen 
täydentäviin ehtoihin liittyviin toimenpiteisiin edellyttää, että vesialueella on 0,6 metrin 
levyinen suojavyöhyke. Lisäksi Suomen maaseudun kehittämisohjelma sisältää maatalouden 
ympäristösuunnitelman, jonka mukaan suojavyöhykevaatimus vaihtelee yhdestä kymmeneen 
metriin suojellun vesistön luonteesta ja maan profiilista riippuen. Ohjelmassa määritetään 
myös, miten suojavyöhykkeitä ylläpidetään. Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ei 
rahoiteta vesistöjen ruoppaamista.

Komissio haluaa muistuttaa vetoomusvaliokuntaa siitä, että suojavyöhykevaatimusten 
noudattamisen valvonta kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. Suomessa maaseudun 
kehittämisohjelmaan liittyvistä suorista maksuista ja korvauksista vastaava toimivaltainen 
viranomainen on MAVI (Maaseutuvirasto, PL 405, 60101 Seinäjoki). Komissio on pyytänyt 
MAVIa antamaan vetoomuksessa kuvailtuun tapaukseen liittyviä yksityiskohtaisia tietoja 
täydentävien ehtojen ja maaseudun ympäristösitoumusten mahdollisista rikkomuksista ja käy 
tiedot tarkasti läpi päättääkseen sopivista jatkotoimista.

Suomen viranomaiset ovat hyväksyneet ja julkaisseet vesipiirin hoitosuunnitelmansa ja 
raportoineet niistä komissiolle määräajassa. Komissio arvioi parhaillaan saatuja suunnitelmia 
ja julkistaa arvionsa kolmannen vesipuitedirektiivin täytäntöönpanoa koskevassa 
kertomuksessa vuoden 2012 lopussa.

Komissio ei pysty ennen saatujen suunnitelmien laaja-alaista arviointia antamaan arviota 
minkään yksittäisen suunnitelman sisällöstä ja sääntöjenmukaisuudesta. Parlamentille 
ilmoitetaan kuitenkin heti, kun asiaan liittyvien vesipiirin hoitosuunnitelmien arviointi 
saadaan päätökseen vuonna 2012.

Komissio on myös tutkinut, kuuluvatko kyseinen joki ja Haminaholman lahti, johon se laskee, 
Natura 2000 -verkoston erityissuojelualueeseen tai ovatko ne sellaisen lähellä, ja tullut siihen 
lopputulokseen, että näin ei ole.

5. Komission vastaus, saatu 16. joulukuuta 2011

Vetoomus vastaanotettiin alun perin syksyllä 2009 mutta sitä on sen jälkeen päivitetty useaan 
otteeseen lisävaatimuksin. Tuoreimmat väitteet koskivat maatalouslainsäädännön ja sen 
täytäntöönpanon noudattamatta jättämistä joenvarsipalstojen penkereillä ja suodattavilla 
maakaistaleilla. Uudelleenruoppaushanketta ei rahoiteta EU:n varoilla mutta viljelijät, joiden 
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palstat sijaitsevat jokien varsilla, saavat suoria maksuja ja muita maksuja suomalaisen 
maatalouden ympäristösuunnitelmasta.

Komissio on pyytänyt vastaavalta viranomaiselta (MAVIlta) tietoja jokivarsilla sijaitsevilla 
viljelypalstoilla suoritetusta penkereitä ja suodattavia maakaistaleita koskevasta valvonnasta 
ja sen tuloksista.

Vastaavalta viranomaiselta saatujen tietojen mukaan uudelleenruoppaushankkeen 
rahoituspäätökseen sisältyy vaatimus, jonka mukaan mahdollisia vahinkoja kärsineet 
penkereet ja puskurivyöhykkeet on palautettava ennalleen hankkeen 
täytäntöönpanoajanjakson päättymiseen mennessä (30. syyskuuta 2012). Vastaava 
viranomainen on suorittanut töiden päättymistarkastuksen syksyllä 2011. Tarkastuksesta kävi 
ilmi, että kaikkien palstojen puskurivyöhykkeet ja penkereet oli yhtä lukuun ottamatta 
palautettu ennalleen. Viljelijän on tämän palstan osalta sallittu palauttaa viherpeite ensi 
keväänä, jolloin viljelijällä on edelleen mahdollisuus noudattaa 
ennalleenpalauttamisvaatimusta syyskuuhun 2012 mennessä.

Mitä tulee viljelijöille maksettavan maataloustuen valvontaa koskevan lainsäädännön 
täytäntöönpanoon, vastaava viranomainen on esittänyt näyttöä siitä, että viljelijöille annetun 
tuen tarkastaminen on suoritettu neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista 
koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1975/2006 
mukaisesti ja että tarkastuksissa ei ole mainittu, että vaatimuksia olisi rikottu.

Lopuksi

Annettujen tietojen perusteella komissio ei voi todeta, että maatalouslainsäädäntöä tai sen 
täytäntöönpanoa olisi rikottu joenvarsipalstojen penkereiden ja suodattavien maakaistaleiden 
osalta.


