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TÄYDENNÄMME AIEMMIN ANTAMAAMME LAUSUNTOA  
Olemme jättäneet aiemmin lausunnon ehdotukseen Oulujoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi 
vuosille 2022-2027. Täydennämme sitä. 
 
Saatamme Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tietoon uuden ja ajankohtaisen kirjeen, jolla EU:n komission 
ympäristöstä, valtameristä ja kalastuksesta vastaava komissaari Virginijus Sinkevičius ottaa kirjallisesti kantaa 
virtavesien ja vaelluskalojen tilaan. Vaellusesteisiin on puututtava, hän toteaa. Hän muistuttaa EU:n 
vesipuitedirektiivin vahvasta määräävästä asemasta ja painottaa virtavesiluonnon erittäin suurta 
merkityksellisyyttä koko Euroopassa. Vaadimme, että Lapin Ely -keskus huomioi komissaarin kirjeen 
täysimääräisesti. 
 
Lisäksi muistutamme Pohjois-Pohjanmaan Ely -keskusta, että vesienhoidon lähtökohta on vesien tilan 
turvaaminen ja vesien hyvän tilan saavuttaminen. ELY-keskusten tulee sijoittaa ja mitoittaa 
toimenpideohjelmassa esitettävät toimenpiteet ja niiden riittävyys hyvän tilan saavuttamiseksi ja hyvän ja 
erinomaisen tilan säilyttämiseksi vuoteen 20271.  Aikaraja on selvä. Silti olemme saaneet tietoomme, että 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus suunnittelee palautteestamme huolimatta jättävänsä vesienhoidon kaudelle 
2022-2027 rajaamatta perusteltuja ei-voimakkaasti muutettuja vesimuodostumia. Näin ei voi menetellä. 
Tämä on tiedotetun ja ohjeistuksen vastaista. Se myös laiminlyö EU:n vesipuitedirektiiviä. Erityisiesti 
korostamme, että Ala-Oulujoen osuuden tärkeyttä. On esitettävä toimet sen luonnollisten osien tilan 
säilyttämiseksi. Asia on erittäin merkityksellinen. 
 
 
 
 
 

 
1 Ympäristöministeriö. Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2022-2027 - Opas ELY-keskuksille. 2020 



EU:n Komissio on huomautuksessaan vuonna 2019 muistuttanut Suomea vesimuodostumien direktiivin 
vastaisesta rajaamisesta ja luokittelusta. Voimakkaasti muutetun -statusta on käytetty muun kuin vesistön 
edun mukaan.2 Tämä on korjattava mm. palautteessamme mainitulla tavalla. 
 
Vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseksi komissio esittää Suomelle myös kaikkien vesivoimalaitosten 
lupien tarkastelua, jotta vesipuitedirektiivin ympäristötavoitteet toteutuisivat, erityisesti ekologisen 
virtaaman, kalateiden ja muiden haittoja lieventävien toimenpiteiden osalta.3 Nämä on sisällytettävä 
vesienhoitosuunnitelmaan 2022-2027. 
 
Ala-Oulujoen voimakkaasti muutetut osat on luokiteltava hyvää huonompaan tilaan. 
 
Kirjeensä lopuksi komissaari esittää vahvan muistutuksen Suomen viranomaisille kaikille tasoilla. Me 
yhdymme tähän vaatimukseen – ” We trust the Finnish authorities at all levels are aware of the obligations 
under the Water Framework Directive and will fully apply the legislation.” 
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2 Bryssel 26.2.2019 SWD (2019) FINAL. S.121 
3 https://valtioneuvosto.fi/-/1410837/komission-suositukset-suomelle-vesienhoidon-ja-tulvadirektiivin-taytantoonpanosta. 



 


