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• Mikä ihmeen vesipuitedirektiivi?

• Euroopan Unionin jäsenvaltioiden pinta- ja pohjavesien tilaa 
säädellään vesipolitiikan puitedirektiivillä (VPD). 

• Vesipuitedirektiivi määrittää tavoitteet pinta- ja pohjavesien tilalle 

– Suunnittelu- ja seurantajärjestelmät

– Vesienhoitosuunnitelmat olennaisia

• Direktiivin tavoitteena on saada vesien tila hyvälle tasolle, 
estää vesien edelleen huononeminen sekä edistää kestävää 
vesivarojen käyttöä. 

• Komissio arvioi paraikaa direktiivin toimivuutta ja eri jäsenvaltioiden 
tilannetta ja toimia. 

– Prosessi on kesken ja syksyllä 2018 odotetaan komission ulostuloa siitä, 
tarvitaanko nykyiseen direktiiviin muutoksia ja jos tarvitaan, minkälaisia.
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Vesivoima ja VPD

• Suomessa vesipuitedirektiivi on toimeenpantu säätämällä ns. 
vesienhoitolaki 

• Lisäksi vesivoimalaitoksia säätelevässä vesilaissa: 

– Vesienhoitosuunnitelmat tulee ottaa huomioon lupaharkinnan 
intressivertailussa

– luvan tarkkailuohjelmaa voidaan muuttaa.  

• Nykyinen vesipuitedirektiivi antaa jäsenvaltiolle mahdollisuuden 
määrittää muita vesiä lievempi tavoite vesivoiman tai muun 
tärkeän toiminnan vuoksi voimakkaasti muuttuneille vesille. 

• Toimeenpanossa ja mahdollisissa muutoksissa tulee edelleen 
korostaa erilaisten toimenpiteiden kustannustehokkuutta ja 
toimenpiteiden hyötyjen arvioimista riittävän luotettavalla tasolla.



Mikä viesti pitäisi viedä ja 
kenelle?



On varmistettava, että mahdollisessa 
vesipuitedirektiivin uudistamisessa vesivoiman 

tuotannon ja erityisesti säädettävyyden 
varmistaminen on edelleen mahdollista. 

Toisin sanoen: voimakkaasti muutettuihin 
vesistöihin liittyvä säätely säilyy.



Vesivoiman rooli
energiajärjestelmässä

Ilmastonmuutoksen 
torjunta

Vesistöjen hyvä tila

Kaikki otettava 
huomioon



Vesivoima ja ilmastonmuutos
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Vesivoima

• Tuottaa energiaa. 
Tuotanto tyypillisesti
joustavaa.

• Käytettävyys varmaa.

• Säätö mahdollista
sekunneista kuukausiin. 

• Siirtää kulutusta
hetkestä toiseen. 

• Käytettävyys riippuu
kuluttajasta: paljonko
kuluttaja on valmis
osallistumaan säätöön? 

AkutKysyntäjousto

• Varastoi energiaa, siirtää
kulutusta hetkestä
toiseen. 

• Kannattavimmillaan
mahdollisimman
lyhytaikaisessa säädössä.

Vesivoima ja energiajärjestelmä
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Vesivoima ja ympäristö

• Yhtiöt ovat sitoutuneet edistämään 
vaelluskalakantojen vahvistamista.

• Tehokkaaseen vesivoimantuotantoon 
rakennetuissa joissa olosuhteet luontaiselle 
lisääntymiselle ovat erittäin haastavat. 
– Tehdään se, mistä on kaloille hyötyä. 

• Parhaat tulokset saavutetaan yhteistyöllä, 
etenemällä vaiheittain ja monipuolisella 
keinovalikoimalla.



Kenelle: olennaiset sidosryhmät

VPD

Neuvosto

Komissio Muut

Parlamentti

Ministeriöt

DG ENER

DG ENVI

FIN MEPs

MEP avustajat

MMM
TEM

YM

Liitot ja
järjestöt

Teollisuus

Eurelectric

Swedenergy

Ympäristö-
järjestöt

Muut

EK
Business
Europe

Kataisen 
kabinetti



Teollisuuden kanta Euroopan tasolla / Eurelectric:

•Improve the implementation and governance of the WFD by using the existing tools in a more pragmatic and integrated way and by conducting a 
systematic assessment of the impacts of the River Basin Management Plans (RBMP) as well as their respective measures on the existing and 
future renewable electricity systems.

•Keep Heavily Modified Water Bodies (HMWB) designation as a key category for the integration of ecological, human and economic aspects.

•Keep hydromorphological quality criteria as they serve as points of reference for the classification of water bodies.

•Implement the “non-deterioration” principle in a practicable and integrated way; and when applying the WFD exemption for projects, 
systematically consider hydropower generation’s role in fulfilling EU’s priorities in terms of energy and climate objectives.

•Implement only cost-effective measures in order to prevent ecologically unsatisfying solutions as well as unnecessary costs.
•

•Weight the costs and benefits of implementing measures to avoid disproportionate costs. 

•Regard water pricing as an inappropriate instrument for hydropower in the context of the WFD as it can neither increase the efficiency of water 
use nor incentivize the implementation of mitigation measures.

•Close the knowledge gap by increasing integrated expertise on all scientific questions arising from the WFD, such as river ecology and mitigation 
measures. 

•Involve all relevant stakeholders in the discussion and development of the WFD in order to ensure a fair sharing of responsibilities and costs in 
defining and implementing mitigation measures to reach the Directive’s goals.

•Address best practice procedures rather than unspecific standard solutions especially within guidance documents like the Common 
Implementation Strategy, and thereby take into account site specific ecological and socioeconomic conditions.
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