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´ Vesitaloudella´ tarkoitetaan luonnon vesitalout-
ta eli veden kiertokulkua sekä siihen liittyviä pro-
sesseja ja ihmisen toimia, joilla vesistöön ja vesi-
varoihin vaikutetaan. Ihmisten toimista esimer-
kiksi vesihuolto, vesirakentaminen ja vesiensuo-
jelu ovat osa vesitaloutta. Käytännössä vesitalo-
udellisiksi hankkeiksi erotellaan usein Suomen
vesilain 2-9 lukujen mukaiset toimenpiteet. Täs-
sä työssä vesitalous tarkoittaa kaikkia ihmisen
toimia, jotka vaikuttavat vesivaroihin eli myös
vesilain luvun 10 mukaista toimintaa.
vattenhushållning (ruotsi); water management,
water resources management (engl.); Wasserwirt-
schaft, Wasserhaushalt  (saksa); aménagement de
l´eau (ranska)

´Vesivarojen käyttö´ on vesivarojen hyödyntämis-
tä esimerkiksi yhdyskuntien tai teollisuuden ve-
denhankintaan tai maa- ja kalatalouden tarpeisiin.
vattenanvändning (ruotsi); water use (engl.);
Gewässerbenutzung (saksa);  usage des eaux (rans-
ka)

´Vesiensuojelu´ on vesien pilaantumisen ehkäisyä.
Vesiensuojelutoiminnan tavoite on joko vesi-
ympäristön tilan parantaminen tai ylläpito.
vattenvård (ruotsi); water pollution control, wa-
ter protection (engl.); Gewässerschutz (saksa);
lutte contre la pollution des eaux, protection des
eaux (ranska)

´Vesivaroilla´ tarkoitetaan tässä muita kuin meri-
alueen vesivaroja eli pinta- ja pohjavettä.
vattenförråd (ruotsi); water resources (engl.);
Gewässer, Wasserreichtum, Wasserschätze, Was-
servorrat (saksa);  ressources  aquatiques (rans-
ka)

´Vesistöllä´ tarkoitetaan sisämaan avopintaista
vesialuetta, joka muutoin kuin tilapäisesti on ve-
den peittämä. Vesistöön kuuluvat sekä luonnolli-
set että keinotekoiset uoman osat. Vesistönä ei

pidetä lähteitä, kaivoja tai pieniä vesiuomia, joissa
runsasvetisimpänäkään aikana ei ole riittävästi
vettä veneellä kulkua varten.
sjöar och vattendrag, vattensystem (ruotsi); wa-
ter body, water course (engl.); Gewässer, Fluß,
Wasserstraße (saksa); système fluvial, système
lacustre, cours d´eau (ranska)

´Valuma-alue´ on maa-alue,  josta vesistön vesi
kerääntyy.
avrinningsområde (ruotsi); drainage basin, drai-
nage area, catchment basin (engl.); Einzugsge-
biet, Wassereinzugsgebiet (saksa); bassin versant,
bassin hydrographique (ranska)

´Vesistöalueella´ tarkoitetaan vesistöä sekä siihen
liittyvää valuma-aluetta.
avrinningsområde (ruotsi); basin, river basin,  hyd-
rographic basin (engl.); Flusseinzugsgebiet (sak-
sa);  bassin hydrologique (ranska)

´Vesipiirillä´ tarkoitetaan tässä yhtä tai useampaa
toisiinsa rajoittuvaa vesistöaluetta, jossa hallinnoi-
daan yhdennetysti sekä vesistöjä että pohjavettä.
avrinningsdistrikt (ruotsi); river basin district
(engl.); Flußgebietseinheit (saksa); bassin, district
hydrographique (ranska)

KÄSITELUETTELO
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Vesitaloudellisten asioiden merkitys kasvaa maa-
ilmanlaajuisesti väestönkasvun ja ilmastomuutos-
ten vuoksi. Myös Euroopan mitassa on alettu et-
siä uusia toimintatapoja ja yhteistyömuotoja, jot-
ta vesivarojen käyttöedellytykset säilyvät tai pa-
ranevat. Euroopan unionissa on valmisteilla vesi-
politiikan puitedirektiivi, jolla pyritään yhtenäis-
tämään jäsenvaltioiden pinta- ja pohjavesien suo-
jeluun liittyvät periaatteet, päämäärät ja toimen-
piteet. Tarkoituksena on koota yhteen Euroopan
yhteisöjen vesioikeudellinen lainsäädäntö.

Direktiivin tavoitteena on saavuttaa pinta- ja poh-
javesien hyvä tila yhteisön alueella. Jäsenmaat vel-
voitettaisiin yhdenmukaiseen ja järjestelmälliseen
vesistöaluesuunnitteluun, toimenpideohjelmien
laadintaan ja vesien tilan seurantaan. Direktiivi ai-
heuttaisi muutoksia Suomen vesioikeudellisessa
lainsäädännössä ja sen soveltamisessa. Vaikutuk-
set kohdistuisivat myös vesitalousasioiden hallin-
toon - hallinnollisiin ohjausjärjestelmiin, viran-
omaistehtävien järjestämiseen ja viranomaisten
toimivaltaan.

Hallintokulttuurit ja toimeenpanon tehokkuus
vaihtelevat eri maissa. Vaikuttaminen yhteisön
vesipolitiikan valmistelussa sekä direktiivin mah-
dollinen toimeenpano ovat aiheuttaneet Suomes-
sa tarpeen lisätä muiden EU:n jäsenvaltioiden vesi-
hallinnon ja suunnittelujärjestelmien tuntemusta.
Jotta yhteisölainsäädännön tulkinta, toteutus ja
vaikutukset eivät jäisi kovin erilaisiksi eri valtiois-
sa, on yhteistoiminta muiden jäsenvaltioiden vi-
ranomaisten kanssa entistä tärkeämpää.

Tämän tutkimuksen tavoite on kuvata kahdentois-
ta EU:n jäsenvaltion nykyinen vesitaloudellisista
asioista vastaava hallinto. Tutkimuksessa tuodaan
esiin kohdemaiden viranomaisten toimivalta ja
tehtävien jako lukuun ottamatta terveyden-
hoitoasioista huolehtivia viranomaisia, jotka vas-
taavat esimerkiksi talousveden tai uimavesien ter-
veydellisen laadun valvonnasta. Toisena tavoittee-

na on kuvata vesivaroihin liittyvän hallinnollisen
ja oikeudellisen säätelyn pääperiaatteet, erityisesti
suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmät sekä ar-
vioida ehdotetun vesipolitiikan puitedirektiivin
vaikutuksia.

Tutkimusaineistona on ensisijaisesti käytetty kir-
jallisuutta eri maiden vesihallinnosta ja -lainsää-
dännöstä. Aiheesta on aiemmin laadittu kotimai-
nen, Lindströmin (1997) toimittama tutkimus,
johon EU-maiden osalta sisältyvät Saksa, Rans-
ka, Iso-Britannia, Ruotsi ja Suomi. Ranskan vesi-
hallinnosta tutkimuksen on laatinut Gustafsson
(1989). Euroopan yhteisöjen komission rahoitta-
mia eurooppalaisia tutkimuksia ovat Eurowater-
projekti ja sitä seurannut Water 21-projekti, jois-
sa tarkastellaan viiden jäsenvaltion: Saksan, Rans-
kan, Alankomaiden, Portugalin ja Yhdistyneen
kuningaskunnan vesitaloushallinnon institutionaa-
lisia rakenteita ja vesipolitiikka. Tietolähteenä on
käytetty lisäksi ympäristöhallintoa ja -lainsäädän-
töä käsittelevää kirjallisuutta. Moe (1995) on laa-
tinut yhteenvedon Tanskan ympäristöhallinnosta.
Kansainvälisistä järjestöistä OECD on julkaissut
useista maista ympäristöhallinnon maaraportteja.

Tietolähteenä viranomaisista ja heidän tehtävistä
on käytetty myös internetsivuja, joiden etuna on
mahdollisuus saada tuoretta tietoa mutta heikko-
utena se, että lähteet eivät ole samalla tavoin py-
syviä ja tarkistettavissa kuin kirjalliset julkaisut.
Etsittäessä yhteystietoja internetsivut ovat käyttö-
kelpoisia. Lisäksi suorat yhteydenotot ympäristö-
viranomaisiin ovat tuottaneet lisätietoa suunnittelu-
järjestelmistä sekä viranomaisten tehtäväjaosta.

1 JOHDANTO
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Ihmisille vesi on elintärkeää. Vesi on luonnonva-
ra, jota ihmiset käyttävät välittömästi fyysisten
ja henkisten tarpeiden sekä välillisesti muiden
hyödykkeiden tuottamiseen. Välitöntä vesistön
käyttöä ja vesistä aiheutuvien haittavaikutusten
torjuntaa on:

• vedenhankinta
• jätevesien purku vesistöön
• vesivoimatalous
• tulvasuojelu
• vesiliikenne ja uitto
• kalatalous sekä
• virkistyskäyttö

Eri käyttötarpeiden painotus riippuu ajasta ja pai-
kasta, minkä lisäksi makeiden vesivarojen pinta-
ja pohjaveden määrä vaihtelee ajallisesti ja pai-
kallisesti. Jo yhden valtion alueella paikallinen
vaihtelu on merkittävää ja Euroopan mittakaa-
vassa erot yhä suurenevat. Ihmisille on syntynyt
tarve parantaa vesistöjen käyttöedellytyksiä tai
suojata alueita tulvien varalta. Tämä on johtanut
toimenpiteisiin, joilla muutetaan vesistöjen omi-
naisuuksia vastaamaan paremmin kulloisiakin tar-
peita. Mahdollisia toimenpiteitä ovat säännöste-
ly, järjestely, muut vesistön rakentamis- ja kunnos-

tustoimenpiteet sekä ojitus. (Heikkilä, Tuononen
& Vakkilainen 1977) Vesiuomaan kohdistuvien
toimenpiteiden lisäksi vesivaroihin vaikuttavat
myös maankäyttö ja ilmasta tuleva laskeuma.

Vesistöjen hyödyntäminen aiheuttaa lähes aina
muutoksia vesistön laatuun, joka muodostuu ku-
vassa 1. esitetyistä tekijöistä. Vesistöjen laatuun
vaikuttavien tekijöiden painoarvo vaihtelee arvos-
tuksen ja myös aikakauden mukaisesti. Samoin eri
käyttötarpeiden vaatimukset vesistön ominai-
suuksien suhteen vaihtelevat. Veden laadulla on
merkitystä virkistykselle, vedenhankinnalle, ka-
lataloudelle sekä erityiskäytössä luonnonsuoje-
lulle ja tutkimukselle. Vedenhankinnan suhteen
veden laatuvaatimus määräytyy pääasiassa kä-
sittelykustannusten, terveydellisten ja miellyttä-
vyyteen vaikuttavien näkökohtien perusteella.
Muiden vesistön käyttötarkoitusten laatuvaati-
mukset määräytyvät kriteereillä, joihin vaikutta-
vat kyseisen käyttötarkoituksen tavoitteet. (Heik-
kilä, Tuononen & Vakkilainen 1977)

Vesistöjä on kautta aikojen hyödynnetty ja niiden
merkitys ihmisille säilyy tärkeänä myös tulevai-
suudessa. Yhteiskuntakehityksen myötä vesivaro-
jen käyttöä on alettu ohjata. Erityisesti vesivaro-

jen määrällisen ja laadullisen
niukkuuden sekä toisaalta
myös liiallisesta vesimääräs-
tä aiheutuvien haittojen takia
julkisen vallan on tarpeellis-
ta ohjata ja valvoa vesivaro-
jen hyödyntämistä ja maan-
käyttöä sekä yhteen sovittaa
eri intressiryhmien tavoitteet.

VESISTÖN LAATU
Ihmisten arvostukset

• Eliölajit

• Veden kemiallinen laatu

• Veden määrä

• Uoman morfologia

VESISTÖN
SÄÄNNÖSTELY

MAANKÄYTTÖHAJAKUORMITUS

PISTELÄHTEET VESISTÖN
KUNNOSTUS

VEDEN-
HANKINTA

HALLINNOLLINEN JA OIKEUDELLINEN OHJAUS

Kuva 1. Vesistön laatutekijät ja esimerkkejä laatuun vaikuttavista
asioista.

2 VESIVAROJEN KÄYTTÖ
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3.1  Hallinnon rakenne

Vesitalousasioiden hallinto on osa julkishallintoa,
joka Suomessa jakaantuu valtion ja kuntien hal-
lintoon. Perusmalli on, että keskushallintoa seu-
raava hallintotaso on aluehallinto ja alimpana on
paikallishallinto. Vesitalousasioiden hallintoa
tarkasteltaessa tässä työssä mielenkiinnon kohtee-
na on, onko maassa mahdollisesti vesistöaluehal-
linto, jolloin viranomaisten toimivalta-alueet
määräytyvät vesistöalueiden mukaisesti.

Hallinnon ohjaussuhteet kuvaavat viranomaisten
valtuuksia toisiinsa nähden. Hallintohierarkiassa
valtionhallinnon ylimpiä toimiyksiköitä ovat
hallitus ja ministeriöt, joiden lisäksi keskushallin-
nossa voi olla myös muita yksiköitä. Ministeri-
öillä on ohjausvaltaa alaiseen hallintoon. Ylempi
elin ohjaa antamalla määräyksiä, voimavaroja
ja ohjeita alaiselle hallinnolle. Ohjaussuhteista
riippuu hallinnon porrastuneisuus. Valtion kes-
kushallinto on yksiportainen, jos ministeriöllä
on suora ohjaussuhde aluehallintoon ilman, että
ohjaus tapahtuu keskusviraston kautta eikä kes-
kushallintoon kuulu muita alaista hallintoa ohjaa-
via hallintotasoja.

Hallinnon horisontaaliset toimivaltasuhteet mää-
räytyvät sen mukaan, miten vesitaloudelliset teh-
tävät ovat jakaantuneet kullakin hallintotasolla
viranomaisten kesken. Keskushallinnossa vastuu
vesitaloudellisista asioista on yleensä useammalla
kuin yhdellä ministeriöllä. Aluehallinnossa saat-
taa toimia lääninhallitusta vastaavien yleisten
hallintoviranomaisten rinnalla lisäksi vesi- tai
ympäristöasioihin erikoistunut hallinto. Tehtävi-
en hajauttamisen myötä kasvaa toimielimien lu-
kumäärää ja eri viranomaisten yhteistoiminnan
tarve.

3.2  Vesitalousasioiden hallinnon tehtävät

Vesitalousasioiden hallinnon tehtäviin kuuluu ve-
sivarojen käytön ohjaus. Julkishallinnon ohjauk-

sen keinoja ovat vesivarojen käyttöön oikeutta-
vat luvat, niiden noudattamisen valvonta sekä
muu vesien käytön ja tilan valvonta, suunni-
telmat,  tiedotus ja taloudelliset ohjauskeinot, joita
voidaan toteuttaa joko hallinnollisten tai oikeu-
dellisten päätösten kautta. Tutkimus ja seuranta
ovat tehtäväalue, joka palvelee suunnittelua ja
päätöksentekoa, sillä ne tuottavat tietoa vesiva-
rojen käytöstä, vesiympäristön tilasta, muutos-
kehityksestä ja siihen vaikuttavista seikoista. Jul-
kisen vallan toimintaan lukeutuu lisäksi vesistö-
ja vesihuoltohankkeiden käytännön toteutusta.

Ohjaus voidaan jaotella suoraan ja välilliseen oh-
jaukseen. Suoralla ohjauksella tarkoitetaan hallin-
nollis-oikeudellista ohjausta, jolla määräysten,
kieltojen ja rajoitusten avulla määrätään sitovasti
esimerkiksi yrityksen toiminnasta. Suoraa ohjausta
on esimerkiksi lupaviranomaisen toiminta. Päin-
vastoin kuin välillisessä ohjauksessa suoran ohja-
uksen edellyttämä lopputulos on tarvittaessa
pantavissa toimeen julkisen vallan pakkokeinojen
avulla. Mahdollisia pakkokeinoja ja niihin rinnas-
tettavia toimenpiteitä ovat lupaehtojen tiukenta-
minen jälkikäteen, toiminnan kieltäminen tai kes-
keyttäminen, määräys ympäristön ennallistamises-
ta aiheutettujen vahinkojen osalta tai myönnetyn
luvan peruminen. (Marttinen, Saastamoinen &
Similä 1994)

Välillisellä ohjauksella pyritään vaikuttamaan kan-
salaisten tai yritysten toimintaan ilman toiminta-
pakkoa, jolloin heille jätetään itsenäinen päätös-
valta siitä, miten he käyttäytyvät (Marttinen, Saas-
tamoinen & Similä 1994). Välillisen ohjauksen
keinoja ovat ohjaavat suunnitelmat, tiedotus ja
valistus, koulutus, maksut, ja taloudelliset tuet.
Välillisen ohjauksen merkitys kasvaa, kun lainsää-
däntö tai hallinnolliset määräykset eivät aseta tiuk-
koja toimintavelvoitteita vaan puitteet, joiden ra-
joissa tulee toimia. Suomessa välillisin keinoin
pyritään erityisesti edistämään alueellista yhteis-

3 JULKINEN HALLINTO VESIVAROJEN KÄYTÖN SÄÄTELIJÄNÄ
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työtä ja lisäämään eri tahojen osallistumista yh-
teistyöprojekteihin.

3.2.1 Oikeudellinen säätely

Lainsäädäntö on viranomaistoiminnan perusta. Se
asettaa reunaehtoja ja toimintavelvoitteita viran-
omaisille ja ohjaa päätöksentekoa. Vesilainsäädän-
nön ja muun ympäristölainsäädännön sektoroitu-
neisuus vaikuttaa hallinnon rakenteeseen, toimin-
taan ja päätöksentekojärjestelmään. Vesivarojen
määrällinen ja laadullinen säätely voi olla pääasi-
allisesti koottu yhteen kattavaan vesilakiin tai on
vaihtoehtoisesti hajautettu useisiin vesialan sää-
döksiin. Toisaalta vesioikeudellinen säätely voi si-
sältyä kokonaan tai osittain yhtenäiseen ympäris-
tö- ja luonnonvaralainsäädäntöön.

Vesialueiden omistuksen ja veden hallintaan liit-
tyvien oikeuksien tarkastelu on osa tätä tutkimus-
ta. Vesialueet jaotellaan roomalaisen oikeuden
mukaisesti julkisiin ja yksityisiin vesiin ja niiden
lisäksi vielä yleisiin vesiin, joita varsinaisesti ku-
kaan ei omista vaan jotka palvelevat yleistä käyt-
töä (ECE 1986). EU-maiden osalta jaottelu julki-
siin ja yksityisiin vesiin on edelleen käyttökelpoi-
nen. Osassa EU-maita julkisten vesistöjen osuus
on hallitseva. Usein suuret ja valtakunnallisesti
merkittävät vesistöt ovat julkisia vesiä ja pienem-
mät yksityisiä. Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja
Yhdistyneessä kuningaskunnassa vallitsevaa on
vesialueiden yksityinen omistus. (Vihervuori 1996)

Vesien omistus- ja hallintajärjestelmällä on mer-
kitystä lupajärjestelmään ja vesivarojen käyttöoi-
keuteen. Omistus- ja hallintaoikeuteen liittyvät
omistajan käyttöoikeudet vaihtelevat maittain. Jos
vesialueen hallintaoikeus kuuluu valtiolle, on ta-
vanomaista, että hallintoviranomaiset käyttävät
päätösvaltaa ja myöntävät luvat vesistön käyttöön.
Vesi- tai ranta-alueiden ollessa yksityisessä omis-
tuksessa, tulee myös omistajan oikeudet turvata,
kun toteutetaan yleisen tarpeen edellyttämiä tai
muita hankkeita. Pohjavesien omistus on yleensä
sidottu maanomistukseen, mutta yksityiseen poh-
javesien hallintaan liittyviä oikeuksia on nykyään
yleensä voimakkaasti rajoitettu (ECE 1986). Suo-

messa vesialueen omistajan oikeudet ja rajoituk-
set perustuvat lähtökohtaisesti siihen, että itse ve-
siainetta ei omisteta. Vesialueen omistajalla on val-
lintaoikeus veteen, eli oikeus tietyin rajoituksin
käyttää vettä hyväkseen (Hollo 1991).

Vesien laadun säätelystä

Suomessa vesilain mukaisen hakemusasian käsit-
telyssä on keskeistä, että tehdään hankkeesta koi-
tuvien hyötyjen ja siitä aiheutuvien haittojen, va-
hinkojen ja edunmenetysten tapauskohtainen ar-
viointi, jonka perusteella asetetaan lupaehdot.
Tapauskohtaisen säätelyn rinnalla otetaan lisäksi
huomioon lainsäädännössä asetetut päästöstandar-
dit ja toimenpidevaatimukset, jotka ovat minimi-
vaatimuksia. Vastaanottavan vesistön ominaisuu-
det ja hankkeen vaikutukset vesistöön tai ympä-
ristöön yleensä saattavat kuitenkin aiheuttaa sen,
että luvassa asetetaan vähimmäisvaatimuksia tiu-
kempia vaatimuksia.

Euroopan yhteisö on antanut vesiensuojeludirek-
tiivejä, joissa on joko yhteisötasolla annettu tai
velvoitetaan kansallisella tasolla määrittelemään
päästöstandardeja, laatuvaatimuksia tai laa-
tutavoitteita, jotka tulee ottaa huomioon lupahar-
kinnassa, lupaehdoissa ja valvonnassa. Ehdotetun
vesipolitiikan puitedirektiivin myötä käyttöön otet-
taisiin ympäristötavoitteet, joihin sisältyvät bio-
logiset, hydromorfologiset, kemialliset ja fysikaa-
liset vesistön laatutekijät. Tavoitteena olisi saavut-
taa ympäristötavoitteiden mukainen tila ja ohjata
vesien tilaan vaikuttavia toimia laajemmin kuin
ainoastaan päästöjä säätelemällä. Nämä ympäris-
tötavoitteet jouduttaisiin ottamaan huomioon lu-
paharkinnassa.

Päästöstandardeilla tarkoitetaan suurimpia sallit-
tuja jätevesipäästön määrä- ja laatuarvoja, joita
saastuttaja ei saa ylittää. Samaa tarkoittavia ter-
mejä ovat päästöjen raja-arvo, päästönormi ja
emissionormi. Etuna on, että päästöstä aiheutu-
vaa haittaa torjutaan päästön lähteellä ja standar-
deja voidaan tiukentaa tekniikan kehittyessä. Yh-
tenäiset päästöstandardit eivät haittaa kilpailua,
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mutta toisaalta niiden suoraviivainen käyttö ei
ota huomioon paikallisia olosuhteita.

Laatuvaatimuksilla määritetään alhaisin hyväk-
syttävissä oleva vesistön veden laatu. Niitä on di-
rektiiveissä annettu vesistön käyttötarkoituksen
nojalla ja toimenpiteisiin ryhdytään, jos veden laa-
tu on laatuvaatimuksia huonompi. Päästön enim-
mäisarvot määritetään luvassa, jossa samalla ote-
taan huomioon paikalliset olosuhteet. Laatutavoite
on luonteeltaan laatuvaatimuksen kaltainen.
Laatutavoitteiden osalta pitää määrätä, mihin
mennessä ne tulee saavuttaa, jos veden laatu ei vas-
taa asetettuja tavoitteita. Laatuvaatimuksia ja -
tavoitteita on tähän mennessä otettu käyttöön
hajakuormituspäästöjä vähentävien toimenpitei-
den ohjaamiseksi.

3.2.2 Suunnittelu ohjauskeinona

Vesitalouteen liittyvää suunnittelua tehdään kai-
killa hallintotasoilla, joten asetetut tavoitteet ja
suunnitelmien käyttötarkoitus ovat riippuvaisia
kulloisestakin suunnitelmasta. Yleensä valtakun-
nalliset ja alueelliset suunnitelmat ovat strategisia
suunnitelmia, joilla ohjataan alemman tason vi-
ranomaistoimintaa ja suunnittelua. Yleensä pai-
kallisen tason, mutta joskus myös ylemmän tason
suunnitelmilla tähdätään varsinaisten toimenpitei-
den toteuttamiseen. (Nyroos 1994)

Suunnittelu voi olla joko lakiin tai hallinnolliseen
määräykseen perustuen sitovaa, jolloin viranomai-
sella on velvollisuus laatia tietty suunnitelma. Vaih-
toehtoisesti suunnittelu perustuu vapaaehtoisuu-
teen, jolloin viranomaisten harkintavallassa on
päättää ryhtymisestä tarvittaessa suunnitelman
tekoon.

Valmiiden suunnitelmien ohjausaste ja velvoitta-
vuus vaihtelee, mikä riippuu suunnitelman asemas-
ta ja sisällöstä. Niihin voi näin ollen sisältyä sekä
suoran että välillisen ohjauksen mukaisia keinoja
ja tavoitteita. Vaikka viranomainen velvoitettai-
siinkin tietyn suunnitelman laatimiseen, suunni-
telman sisällön ei kuitenkaan tarvitse olla viran-
omaisia tai muita tahoja sitova. Sen sijaan suun-

nitteluprosessilla saattaa olla suuri tietoa ja yh-
teistyötä lisäävä merkitys.

Suunnittelualueen laajuuden lisäksi suunnitelmi-
en sektoroituneisuus vaihtelee. Sektorikohtaisiksi
suunnitelmiksi voidaan määritellä esimerkiksi
maankäyttö-, ympäristönsuojelu- tai vesitalous-
suunnitelmat. Toisaalta näistäkin voidaan erotel-
la eri osa-alueita kuten kalatalous-, tulvasuojelu-
tai vesihuoltosuunnitelmat.

Erityisesti vesistö- ja aluetasolla on pyrkimys ko-
konaisvaltaiseen eri sektoreiden toimintavaihtoeh-
tojen tarkasteluun ja syy- ja seuraussuhteiden ar-
viointiin. Vesistöalueen kattavassa yleissuunnitte-
lussa yhdistetään pinta- ja pohjavesien määrän
sekä laadun suunnittelu. Huomioon otetaan ve-
sistön, pohjavesien ja maankäytön väliset vuoro-
vaikutussuhteet. Kaikista pisimmälle sektorikoh-
taisten suunnitelmien yhdistäminen menee, kun
arvioidaan ja pyritään vaikuttamaan kaikkeen
luonnonvarojen käyttöön sekä alueen taloudelli-
seen ja sosiaaliseen kehitykseen. Tämä lisää suun-
nittelun moniulotteisuutta, jolloin pitää huolehtia
siitä, että lopputulos ei ole liian yleisluontoinen ja
käytännössä merkityksetön.

3.2.3 Taloudellisten ohjauskeinojen käyttö

Julkisen vallan käyttämät taloudelliset ohjauskei-
not voidaan ryhmitellä seuraavasti:

1. Maksut
2. Kannustavat maksut
3. Tukitoimenpiteet

Vesivarojen käyttäjältä voidaan periä maksuja
kuten vedenotto-, päästö- tai ympäristömaksuja.
Maksut voivat olla myös verona kerättäviä mak-
suja. Komission laatimaan vesipolitiikan puitedi-
rektiiviehdotukseen sisältyy kustannusten katta-
misen periaate siten, että perittyjen maksujen tuli-
si kattaa vesi- ja jätevesihuoltopalvelujen tuotta-
misesta aiheutuneet kustannukset. Lisäksi tulisi
ottaa huomioon ulkoiset kustannukset, jotka ai-
heutuvat luonnonvarojen käytöstä kuten päästö-
jen laskemisesta vesistöön. Ulkoiset kustannukset
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voidaan määritellä esimerkiksi toteutettavien ve-
sistöjen kunnostustöiden kustannusten perusteel-
la silloin, kun kunnostustöihin on ryhdytty luon-
nonvarojen hyödyntämisestä aiheutuneiden vesis-
tövaikutusten takia.

Periaate on, että pilaajan tulee maksaa aiheutta-
mansa muutokset vesistössä. Viranomaiset kerää-
vät maksut, joita voivat olla myös verot, käytettä-
viksi vesistön tilaa parantaviin toimenpiteisiin.
Maksut voivat toimia kannustimena muuttaa toi-
mintaa ympäristöystävällisempään suuntaan. Pääs-
tömaksun etuna on sen taloudellinen tehokkuus,
joustavuus, tasapuolisuus ja pienet hallinnolliset
kustannukset. Maksuperusteita voidaan joustavas-
ti muuttaa optimaaliseksi arvioidun käsittelyasteen

saavuttamiseksi. Likaajalla säilyy kuitenkin valin-
nanvapaus toimenpiteiden mitoituksen ja ajoituk-
sen suhteen. (Heikkilä, Tuononen & Vakkilainen
1977) Ympäristömaksujen käyttö on ollut vähäi-
sempää, koska toiminnan ympäristövaikutusten
määrittäminen ja mittaaminen on työlästä.

Kannustava maksu on käänteinen menetelmä pääs-
tö- ja ympäristömaksuihin verrattuna, sillä tällöin
julkinen valta maksaa pilaajalle maksun kannus-
tuksena pilaamisen vähentämisestä. Maksu voi-
daan esimerkiksi määrätä verrannolliseksi lika-
aineyksikköjen määrään, jolla likaaja vähentää
kuormitustaan. (Heikkilä, Tuononen & Vakkilai-
nen 1977) Tukitoimenpiteitä ovat valtion myön-
tämät avustukset ja korkotukilainat.
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Euroopan yhteisöjen ympäristöpoliittiset periaat-
teet lisättiin Rooman sopimukseen Euroopan yh-
tenäisasiakirjan tultua voimaan 1.7.1987. Rooman
sopimus käsitetään muodossa, johon sen artiklat
on muutettu vuonna 1992 Maastrichtin sopimuk-
sella Euroopan unionista. Rooman sopimus on osa
yhteisöjen primaarioikeutta, jonka nojalla on an-
nettu ja annetaan sekundaarioikeuden säännök-
siä eli asetuksia, direktiivejä, päätöksiä sekä suo-
situksia ja lausuntoja.

Oikeudellisten lähteiden lisäksi ympäristöpolitii-
kan muotoutumiseen vaikuttavat ympäristöohjel-
mat, jotka on julistettu jäsenvaltioiden päämies-
ten eli Eurooppa-neuvoston kokouksissa. Ympä-
ristöohjelmat ovat oikeudellisesti sitomattomia.
Niissä määritellään pitkän tähtäyksen ympäristö-
poliittiset suuntaviivat ja tavoitteet, jotka ohjaa-
vat yhteisöjen lainsäädännön kehittämistä. Ensim-
mäinen ympäristöohjelma (1973-1976) loi perus-
tan yhteisöjen ympäristöpolitiikalle. Sen tavoitteet
ovat sittemmin muodostuneet pysyviksi ja kirjat-
tu suurimmaksi osaksi Rooman sopimukseen.
(Kiss & Shelton 1997)

Viidennen ympäristöohjelman (1993-2000) johta-
va teema on kestävän kehityksen turvaaminen eli
yleisellä tasolla tarpeiden tyydyttäminen tavalla,
joka ei riistä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta
tyydyttää omia perustavanlaatuisia tarpeitaan.
Kestävä kehitys edellyttää kansallisia strategioita,
joissa käytännössä määritellään kunkin valtion
kohdalla oikeat toimenpiteet. Ohjelmassa koros-
tetaan ympäristölainsäädännön toimeenpanon te-
hostamista, uudenlaisten ohjauskeinojen käyttöön-
ottoa sekä ympäristöasioiden yhdistämistä eri sek-
toripolitiikkoihin. Huomiota tulee kiinnittää ym-
päristöasioiden julkiseen tiedonsaantiin sekä kan-
salaisten ja järjestöjen vaikutusmahdollisuuksien
lisäämiseen hallinnollisissa menettelyissä.

4.1 Euroopan yhteisöjen ympäristöpolitiikka

Rooman sopimuksen kolmessa artiklassa 130r-
130t säädellään yhteisöjen ympäristöpolitiikan

4 EUROOPAN YHTEISÖJEN ASETTAMAT REUNAEHDOT

tavoitteista ja periaatteista. Artiklan 130r (1) mu-
kaisesti, yhteisöjen ympäristö- ja vesipolitiikalla
myötävaikutetaan seuraavien tavoitteiden edis-
tämistä:

1) ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja
parantaminen;

2) ihmisten terveyden suojelu;
3) luonnonvarojen harkittu ja järkevä käyttö;
4) sellaisten toimenpiteiden edistäminen kan-

sainvälisellä tasolla, joilla puututaan alueel-
lisiin tai maailmanlaajuisiin ympäristöongel-
miin

Ympäristöpolitiikan ohjaavia periaatteita artiklan
130r (2) mukaan ovat pyrkimys suojelun korke-
aan tasoon yhteisön eri alueiden tilanteiden erilai-
suus huomioon ottaen, varautumisperiaate sekä
periaate ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimiin, tavoi-
te torjua ympäristövahingot ensisijaisesti niiden
lähteillä sekä periaate, että pilaajan olisi makset-
tava.

Varautumisperiaate korostaa haittojen ja vahin-
kojen välttämisen tärkeyttä, ja sen voidaan kat-
soa menevän pidemmälle kuin ennaltaehkäisy.
Ennalta voidaan ehkäistä haittoja, joiden aiheu-
tuminen on tiedossa, mutta varautumisperiaatteen
mukaisesti voidaan toimintavelvoitteita asettaa
silloinkin, kun ei ole tieteellisesti perustellusti var-
maa tai edes todennäköistä, että toiminnasta ai-
heutuu haitallisia seurauksia. Periaatetta sovellet-
taessa tulevat arvioitavaksi ympäristöhaittojen ris-
ki sekä kustannukset, jotka aiheutuvat esimerkik-
si päästöjen vähentämisestä tai myöhemmin ilmen-
neiden haittavaikutusten poistamiseksi tehtävistä
toimenpiteistä. (Kiss & Shelton 1997) Ennaltaeh-
käisyperiaatetta toteuttavia keinoja ovat päästö-
jen rajoittaminen ja toiminnan luvanvaraisuus.

Ympäristövahinkojen torjumista niiden lähteillä
sovelletaan, kun toimintaa ei saatavien hyötyjen
vuoksi lopeteta. Esimerkkinä on maatalouden lan-
noitteiden ja torjunta-aineiden käytön vähentämi-
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nen. Pilaaja maksaa -periaatteen mukaan ympä-
ristörasituksen estämisen ja vähentämisen kus-
tannukset kuuluvat yritykselle, jonka toiminnas-
ta rasitus aiheutuu. (Marttinen, Saastamoinen &
Similä 1994) Jäsenvaltiot ovat sisällyttäneet näi-
tä periaatteita kansallisiin säädöksiin, strategi-
oihin ja muihin suunnitelmiin.

Lisäksi yhteisön tulee ympäristödirektiivejä tai mui-
ta säädöksiä laatiessaan ottaa huomioon Rooman
sopimuksen artiklassa 130r (3) luetellut seikat:

• saatavilla olevat tieteelliset ja tekniset tiedot;
• ympäristöolot yhteisön eri alueilla;
• toimista ja niiden toteuttamatta jättämisestä

mahdollisesti johtuvat edut ja kustannukset;
• yhteisön taloudellinen ja sosiaalinen kehitys

kokonaisuutena ja yhteisön eri alueiden tasa-
painoinen kehitys.

4.2 Euroopan yhteisön voimassaoleva vesilainsää-
däntö

Jotta Euroopan yhteisön toiminta johtaa myös
konkreettisiin toimenpiteisiin, on säädetty sekun-
daarilainsäädäntöä, joka yhteisön ympäristösuo-
jelusäädösten osalta tarkoittaa pääasiassa direk-
tiivejä. Vesiasioiden kannalta merkittävät direk-
tiivit, jotka jäsenvaltioiden viranomaisten on toi-
meenpantava kansallisessa lainsäädännössä ja
hallintomenettelyissä, on lueteltu liitteessä 1. Di-
rektiivien täytäntöönpanotilanteesta eri jäsenval-
tioissa on yhteenveto komission vuosittaisessa
valvontaraportissa (KOM 1998a).

Yhteisö on antanut vesiensuojelusäännöksiä lähin-
nä kahdesta lähtökohdasta. Toisaalta on säädetty
laatuvaatimuksia erilaisiin käyttötarkoituksiin tar-
koitetuille vesille ja toisaalta päästöstandardeja
tietyille pilaantumista aiheuttaville aineille. Juo-
maveden hankintaan tarkoitetuille pintavesille on
annettu laatuvaatimukset direktiivissä 75/440/
ETY. Lisäksi on annettu laatuvaatimukset kala-
tai simpukkavesiksi määritetyille vesille direktii-
veissä 78/659/ETY ja 79/923/ETY.

Vaarallisten aineiden päästämisen ja rajoittamisen
perussäännöt sisältyvät direktiiviin 76/464/ETY,

jossa vaaralliset aineet on jaoteltu kahteen luet-
teloon. Luetteloa I kutsutaan “mustaksi listaksi”,
sillä se sisältää myrkyllisyyden, pysyvyyden tai
biokertyvyyden vuoksi erityisen vaarallisia ainei-
ta. Mustan listan aineille asetetaan direktiivin 76/
464/ETY tytärdirektiiveissä (kts. liite 1) pääs-
töstandardit ja vaihtoehtoisesti veden laatu-
tavoitteet. Yhteisötasolla on ollut vaikeuksia pääs-
tä yhteisymmärrykseen mustan listan aineiden
päästöstandardeista tai laatutavoitteista, joten
kaikista luetteloon I sisältyvistä aineista ei ole an-
nettu tytärdirektiiviä.

Luettelo II, nk. “harmaa lista” muodostuu vesi-
ympäristölle vaarallisista aineista, joiden käytön
rajoittamiseksi jäsenvaltioiden tulee laatia toimen-
pideohjelmat ja kansallisesti määrätyt veden laa-
tutavoitteet. Kansallinen toimeenpano on ollut
hidasta, sillä vuoden 1991 loppuun mennessä jä-
senvaltioista yksikään ei ollut toimittanut komis-
siolle toimenpideohjelmaa eikä myöskään  har-
maan listan aineiden laatutavoitteita. Neuvosto voi
antaa myös yhteisötasolla laatutavoitteita harmaan
listan aineiden päästöjen rajoittamiseksi, mutta
niistä ei ole päästy yksimielisyyteen. (Kiss & Shel-
ton 1997)

Vaarallisten aineiden päästäminen on luvanvarais-
ta. Luvat voidaan antaa vain määräajaksi, ja nii-
den tulee sisältää vaarallisten aineiden päästömää-
räykset. Direktiivien säännökset ovat yleensä
minimivaatimuksia, joita tiukempia määräyksiä
voidaan asettaa kansallisessa lainsäädännössä.
Direktiivien soveltaminen ei myöskään saa johtaa
vesien laadun heikkenemiseen.

Yhdyskuntajätevesien puhdistamiselle ja tarkkai-
lulle asetetaan vähimmäisvaatimukset direktiivis-
sä 91/271/ETY, joka kattaa laajalti teollisuuden-
kin jätevedet. Pohjavesien suojelemiseksi tiettyjen
aineiden päästöiltä on annettu erillinen direktiivi.
Lisäksi on annettu direktiivi maatalouden nitraat-
tipäästöjen rajoittamisesta ja vesivarojen suojele-
misesta nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta.
Luonnonsuojeludirektiiveillä 79/409/ETY ja 92/
43/ETY saattaa olla vaikutuksia esimerkiksi kui-
vatushankkeiden edellytyksiin.
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Kokonaisvaltaisesta ympäristön pilaantumisen
ehkäisystä on annettu direktiivi 96/61/EY. Direk-
tiivissä säädetään toimenpiteistä, jotka ovat tar-
peellisia erilaisten laitosten aiheuttaman ympäris-
tön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vähentämisek-
si. Viranomaisten tulee laitoksille lupia myöntäes-
sään varmistua siitä, että toimenpiteet ilman, ve-
den ja maaperän yhtenäiseksi suojelemiseksi on
suunniteltu. Päästöihin liittyvien lupaehtojen tu-
lee perustua parhaisiin käytettävissä oleviin me-
netelmiin, minkä lisäksi tulee ottaa huomioon lai-
toksen maantieteellinen sijainti ja paikalliset ym-
päristöolot. Direktiivin tarkoitus on taata, että
kaikki ympäristön kannalta tärkeät näkökohdat
tulevat otetuiksi huomioon lupamenettelyssä ja
valvonnassa.

Vesien käytön ohjaus vesistön käyttötarkoituksen
perusteella, kuten talousveden valmistukseen käy-
tettävien vesien tai kalojen elinolosuhteiden mu-
kaisilla laatuvaatimuksilla, on koettu kokonaisval-
taisen vesiensuojelun kannalta ongelmalliseksi.
Lainsäädäntö on keskittynyt vesiensuojeluun.
Yhdistetty lähestymistapa, jolla vesiin kohdistu-
vat vaikutukset kokonaisvaltaisesti otetaan huo-
mioon, on puuttunut, sillä määrällisiin muutok-
siin tai vesirakentamiseen kohdistuvia säädöksiä
ei toistaiseksi ole laadittu. Ehdotetun vesipolitii-

kan puitedirektiivin on tarkoitus yhtenäistää vesi-
lainsäädäntöä, ja sen myötä suurin osa direktii-
veistä, joissa laatuvaatimukset määritellään käyt-
tötarkoituksen mukaisesti, on suunniteltu kumot-
taviksi (liite 1.). Useiden muiden direktiivien mu-
kaiset toimenpiteet yhdistettäisiin uuden direktii-
vin mukaisiin menettelyihin.

4.3 Vesipolitiikan puitedirektiiviehdotus

Ehdotetussa vesipolitiikan puitedirektiivissä koko-
naistavoitteeksi asetetaan yhteisön pinta- ja poh-
javesien suojelu ja vesien hyvän tilan saavuttami-
nen. Tarkoitus on tarvittaessa yhteensovittaa hal-
linnolliset rakenteet ja menettelyt, joilla taataan
vesien määrällinen ja laadullinen suojelu. Ensisi-
jaisena suunnittelualueena pidetään vesistöaluet-
ta, joten direktiivi velvoittaisi määrittämään vesi-
piirit ja niihin toimivaltaiset viranomaiset valvo-
maan että direktiivin velvoitteet yhteensovitetaan
ja toimeenpannaan kaikissa vesipiireissä. (KOM
1998b)

Vesipiireille tulisi määrittää ympäristötavoitteet,
pinta- ja pohjavesien seurantaohjelma sekä toimen-
pideohjelma, jolla tähdätään vesipiirin ympäristö-
tavoitteiden toteutumiseen. Direktiivin mukainen
pinta- ja pohjavesien hyvä tila on vähimmäista-
voite, joka tulisi saavuttaa koko yhteisön alueel-

* vuoden kuluessa direktiivin voimaantulosta eli julkaisemisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä

Seuraavat
suunnittelukaudet
max 3 X 6 vuotta

VESIPIIRIN
OMINAISPIIRTEET

selvitetään 5 *

VEDEN KÄYTÖN
TALOUDELLINEN ANALYYSI 

tehdään 5 *

SEURANTAOHJELMAT 
laaditaan 7 *

VESIPIIRIN
HOITOSUUNNITELMA

     laaditaan 10 *
     tarkistetaan ja ajantasaistetaan 16 *

TOIMENPIDEOHJELMA
laaditaan 10 *
täytäntöönpannaan 13 *

SUOJELUALUEIDEN
REKISTERI
laaditaan 5 *

IHMISTOIMINNAN
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

selvitetään 5 *

Kuva 2. Vesipiirin hoitosuunnitelmaan sisällytettävät selvitykset ja suunnitelmat sekä toimenpiteiden
aikataulu.
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la 16 vuoden kuluessa direktiivin voimaantulos-
ta. Määräajasta ja ympäristötavoitteista olisi
mahdollista tietyin edellytyksin joustaa. (KOM
1998b)

Määritettyjen vesipiirien pintavedet tulisi jakaa
tyyppeihin. Kullekin pintavesityypille laadittaisiin
vertailuolosuhteet, jotka vastaavat pintavesityypin
erinomaista ekologista tilaa, joka määritellään
ensisijaisesti biologisten, ja niitä tukevien morfo-
logisten sekä fysikaalis-kemiallisten laatutekijöi-
den perusteella. Tyyppikohtaiset vertailuolosuhteet
perustuisivat joko paikkaan, jossa ekologinen tila
on erinomainen, mallintamiseen tai asiantuntija-
arvioon. Biologisten vertailuolosuhteiden laatimi-
seksi perustetaan kullekin pintavesityypille viite-
verkosto. (KOM 1998b) Pintavesien jako tyyppei-
hin noudattaa Rooman sopimukseen kirjattua
yleistä periaatetta, jonka mukaan paikalliset ym-
päristöolot tulee ottaa huomioon.

Viiden vuoden kuluessa direktiivin voimaantulos-
ta tehtäisiin selvitys vesipiirien ominaispiirteistä

ja ihmistoiminnan aiheuttamista ympäristövaiku-
tuksista, jotta saadaan arvio vesien käytöstä ja
tunnistetaan vesipiirissä alueet, joissa ympäristö-
tavoitteet eivät toteudu (kuva 3.). Näillä alueilla
tulisi ryhtyä toimenpiteisiin ympäristötavoitteiden
saavuttamiseksi. (KOM 1998b)

Vedenkäytön taloudellinen analyysi tulisi tehdä
vesi- ja jätevesipalvelujen kustannuksista ja arvi-
oida tulevat investointikustannukset, jotta voidaan
valita kustannuksiltaan edullisimmat toimenpide-
yhdistelmät ja kattaa maksuilla aiheutuvat kus-
tannukset. Huomioon tulisi ottaa myös ympäris-
tö- ja luonnonvarakustannukset, mutta direktii-
vin velvoitteet vesien käytön maksusäätelyn osal-
ta ovat kuitenkin vielä ratkaisematta.

Direktiivin mukaisesti tehtyjen selvitysten perus-
teella laadittaisiin vesipiirin seurantaohjelmat ja
toimenpideohjelma. Seurantaohjelma tulisi laatia
myös kaikille suojelualueiden rekisteriin sisällytet-
täville alueille, joita olisivat juomavedenottoon
tarkoitetut vedet, virkistyskäyttöön tarkoitetut

Kuva 3. Ympäristötavoitteiden toteutumisen arviointi ennen vesipiirin toimenpideohjelman laadintaa.

KANSALLISET JA KANSAINVÄLISET VESIPIIRIT

PINTAVEDET

Jaetaan tyyppeihin ja selvitetään
alustavasti ominaispiirteet sekä
ihmistoiminnan vaikutukset

POHJAVESIMUODOSTUMAT

Ominaispiirteet selvitetään alustavasti:
• sijainti ja rajat
• maaperän luonne
• todennäköiset ihmistoimien vaikutukset

VESISTÖTYYPPIKOHTAISET
VERTAILUOLOSUHTEET

• vertailuolosuhteet vastaavat vesistön paras-
ta mahdollista eli erinomaista ekologista tilaa

POHJAVEDET

• pohjavesien hyvä määrällinen ja kemiallinen tila
on määritelty direktiivissä

TOIMENPIDEOHJELMA

MÄÄRITETÄÄN VESIPIIRISSÄ ALUEET,
JOISSA YMPÄRISTÖTAVOITTEET EIVÄT TOTEUDU

VERTAILU
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vesistöt, ravinteiden aiheuttamalle pilaantumisel-
le herkät alueet sekä vesielinympäristöjen ja lajien
suojelemiseksi määritellyt alueet. (KOM 1998b)

Vesipiirien toimenpideohjelmista muodostuisi kat-
tava suunnitelma, sillä siihen sisällytettäisiin an-
netun yhteisön vesiensuojelulainsäädännön sekä
direktiiviehdotuksessa lueteltujen muiden yhteisön
ympäristösäädösten täytäntöönpanemiseksi edel-
lytettävät toimenpiteet. Toimenpideohjelmissa esi-
tettäisiin toimenpiteet piste- ja hajakuormituspääs-
töjen, vedenoton sekä vesistötoimenpiteiden
ohjaamiseksi ja valvomiseksi. Ohjelmiin tulisi si-
sällyttää myös toimenpiteet pohjavesien pilaantu-
misen ehkäisemiseksi. (KOM 1998b)

Jotta ympäristötavoitteet saavutetaan vesipiirissä,
jäsenvaltiot voivat perustoimenpiteiden lisäksi si-

sällyttää toimenpideohjelmiin täydentäviä toi-
menpiteitä kuten ympäristösopimuksia, lainsää-
dännöllisiä välineitä, hallinnollisia toimenpiteitä
tai taloudellisia ohjauskeinoja. (KOM 1998b)

Selvitykset ja suunnitelmat koottaisiin yhteen laa-
jaksi vesipiirin hoitosuunnitelmaksi, jonka valmis-
telusta ja kuulemismenettelystä tulisi tiedottaa
kansalaisille vähintään kolme vuotta ennen hoi-
tosuunnitelmakauden alkua. Hoitosuunnitelmaeh-
dotus tulee julkaista vähintään vuotta ennen sen
voimaantuloa, ja eri osapuolille on varattava kuusi
kuukautta aikaa toimittaa huomautuksia suunni-
telman sisällöstä. Yhden suunnittelujakson pituus
on kuusi vuotta, jonka jälkeen toimenpideohjelmat
ja muut suunnitelmat tulisi tarkistaa ja ajantasais-
taa. Direktiivin voimaantulo on mahdollista aikai-
sintaan vuoden 2000 alussa.
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Tarkasteltaviksi valtioiksi on valittu seuraavat:
Yhdistynyt kuningaskunta (lähinnä vain Englanti
ja Wales), Ranska, Suomi, Ruotsi, Tanska, Saksa,
Itävalta, Alankomaat, Espanja, Portugali, Italia ja
Kreikka. Nykyisistä EU:n jäsenvaltioista tarkas-
telun ulkopuolelle on rajattu Irlanti, Belgia ja Lu-
xemburg. Tutkimuksessa ei myöskään ole muka-
na Norjaa, Islantia tai Liechtensteinia, jotka kui-
tenkin ETA-sopimuksen allekirjoittajina ovat si-
toutuneet toimeenpanemaan yhteisön vesilainsää-
dännön.

Tarkastelu järjestyksessä ensimmäisinä ovat Yh-
distynyt kuningaskunta ja Ranska, joiden vesita-
lousasioiden suunnittelujärjestelmät vastaavat
melko pitkälle vesipolitiikan puitedirektiiviehdo-
tuksen mukaista mallia, joten näiden maiden
suunnittelujärjestelmät on kuvattu yksityiskohtai-
sesti. Tämän jälkeen seuraavat Suomi, Ruotsi ja
Tanska, joita yhdistää vesialueiden pääasiallinen
yksityisomistus. Saksan sekä Itävallan liittovaltio-
rakenne vaikuttaa myös vesitalousasioiden hallin-
toon.

Alankomaat on pinta-alaltaan kaikista EU:n jä-
senvaltioista kolmanneksi pienin, mutta se on otet-
tu mukaan tutkimukseen maantieteellisten olosuh-

5 TARKASTELTAVAT VALTIOT

teiden takia. Alankomaita ei käytännöllisesti kat-
soen olisi olemassa ilman vesitaloushallintoa, sil-
lä suuri osa maasta on merenpinnan alapuolella
ja olisi jatkuvasti tai ajoittain veden vallassa il-
man suojarakennelmia. Viimeisiksi olen ryhmitel-
lyt Etelä-Euroopan valtiot. Espanja on pinta-alal-
taan EU maiden toiseksi suurin (kuva 4.) Sen vesi-
hallinto on kuvattu melko yksityiskohtaisesti, jon-
ka jälkeen seuraa katsaus naapurivaltion Portu-
galin vesihallintoon. Viimeisinä seuraavat Italian
ja Kreikan vesihallinnon kuvaukset.

Vesitaloudellisia ominaispiirteitä

Pohjoismaista Suomessa ja Ruotsissa on runsaat
vesivarat, lukuisasti järviä, joita Keski-Euroopas-
sa on vähän, sekä tyypillisesti paljon suhteellisen
pieniä pohjavesiesiintymiä. Käytettävissä olevia
vesivaroja ei tarvitse varastoaltaita rakentamalla
lisätä. Vesistötoimenpiteet painottuvat vesistöjen
kunnostukseen ja säännöstelyehtojen tarkistami-
seen, sillä suuret peruskuivatus- ja tulvasuojelu-
hankkeet ovat Suomessa pääasiassa jo valmistu-
neet (Uudenmaan ympäristökeskus 1997). Kuvan
5. mukaisesti myös Itävallassa on runsaat vesiva-
rat. World Resource Institute on laatinut vuonna
1986 ryhmittelyn, jonka mukaisesti maan vesiva-

rat ovat runsaat, jos käytettävis-
sä olevat vesivarat asukasta koh-
ti ylittävät 10 000 m3/vuosi
(Swinnerton & Sherriff 1993).
Käytettävissä olevat vesivarat ei-
vät sijoitu yhdenkään tarkastel-
tavan valtion osalta luokkaan
erittäin vähäiset.

Vedenhankinta on tärkeä vesita-
louden osa-alue, sillä juomave-
sihuolto pyritään ensisijassa tur-
vaamaan kaikissa olosuhteissa ja
tarjoamaan kulutukseen mah-
dollisimman hyvälaatuista ta-
lousvettä. Suomessa ja Ruotsis-
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Kuva 5. Uusiutuvat vesivarat asukasta kohti tarkasteltavissa valtioissa (OECD 1995a).
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sa vesivarojen runsaudesta huolimatta paikalli-
sesti kaikkialla ei ole saatavissa vedenhankintaan
hyvälaatuista raakavettä. Vesi- ja jätevesihuol-
topalveluiden ylläpito ja kehittäminen edellyttä-
vätkin toimenpiteitä kaikissa tarkasteltavissa val-
tioissa.

Tanskassa pohjavesivarat kokonaisuudessaan
riittävät tyydyttämään kaiken maan vedenhan-
kinnan tarpeen, mutta väestökeskittymissä poh-
javedenpinta on laskenut. Kööpenhaminan alu-
eella pohjavedenpinta on laskenut paikoitellen
jopa 15 m luonnollisesta tasosta. Pohjavedenpin-

nan alenemisen lisäksi toi-
nen yleinen ongelma on
pohjavesien asteittain ete-
nevä pilaantuminen. Poh-
javesien pilaantuminen
uhkaa erityisesti vanhoil-
la teollisuusalueilla sekä
maatalousalueilla, joista
nitraatit tai kasvinsuojelu-
myrkyt kulkeutuvat poh-
javeteen. (Moe 1995) sa-
moja asioita ratkotaan
myös useissa muissa Eu-
roopan suurkaupungeissa
ja maataloustuotanto-
alueilla.

Kuva 6. Kokonaisvedenhankinta (OECD 1995a; Rautanen 1995; Cor-
reia 1998).
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Etelä-Euroopassa turismi ja kesäaikaan paikoi-
tellen moninkertaistuva väestömäärä aiheuttaa
paineita vesihuollon järjestämisessä. Vesivarojen
riittävyys on rannikkoalueilla kesäaikaan ongel-
ma, joka vaikuttaa myös veden laatuun. Runsas
vesivarojen käyttö kasteluun ja turismin tarpei-
siin on aiheuttanut suolaisen meriveden tunkeu-
tumista pohjavesiesiintymiin.  (Hatzilacou &
Haynes 1996)

Kasteluveden käyttö muissa tarkasteltavissa val-
tioissa on vähäistä verrattuna  Etelä-Euroopan
maihin, joissa yli 50 % käytetystä vedestä on kas-
teluvettä (kuva 8.) Runsas kasteluveden käyttö
johtuu ensinnäkin ilmastosta. Myös harjoitettu
vesipolitiikka sekä veden hinta ja uusien kastelu-
järjestelmien käyttöönottokustannukset ovat mer-
kityksellisiä tekijöitä, sillä ne vaikuttavat veden-
käyttötottumuksiin.

Kuva 7. Kokonaisvedenhankinnan osuus käytettävissä olevista vesivaroista (OECD 1995a).
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Espanja on yksi maista, joissa ongelma on vesi-
varojen vähäisyys. Kasteluveden tarve on enim-
millään kuivuuskausina, joten veden riittävyyden
turvaamiseksi on rakennettu varastoaltaita. Ai-
nakin Espanjassa ja Portugalissa tullaan yhä te-
kemään vesistötöitä, joilla lisätään käytettävis-
sä olevia vesivaroja kokonaisuudessaan ja alue-
kohtaisesti. Sateet ajoittuvat epätasaisesti, joten
toisaalta on varauduttava myös tulvien varalle.
Espanjassa jokien kaltevuus on pieni ja koko
maassa on tulville riskialttiita alueita, koska jo-
kien vedenjohtokyky ei kaikissa olosuhteissa ole
riittävä. (Menéndez & Aguilera 1996)

Kansainväliset vesistöt

Euroopassa on paljon kansainvälisiä vesistöjä, joita
hyödynnetään usean valtion alueella. Euroopassa
on useita jokia joiden tasapuolisesta hyödyntämi-
sestä ja suojelusta on voimassa valtioiden välisiä
vesistösopimuksia. Rein on yksi merkittävimmistä
vesistöistä, jonka suojelemiseksi ja käytön ohjaa-
miseksi tehdään valtioiden välistä yhteistyötä.

Kaikkien merkittävien kansainvälisten vesistöjen
käytön ohjaamiseksi ja rajoittamiseksi ei kuiten-
kaan ole tehty sitovia sopimuksia. Tällainen esi-
merkki kansainvälisistä vesistöistä on joet, joi-
den vesivaroja sekä Espanja että Portugali hyö-
dyntävät.

Portugali jakaa suurimmat jokensa Espanjan kans-
sa, joten merkittävä osa Portugalissa käytettävis-
tä vesivaroista virtaa Espanjan puolelta. Kuvassa
5. Portugalin uusiutuvat vesivarat asukasta kohti
näyttävät riittäviltä, mutta Portugali on kärsinyt
vesivarojen niukkuudesta Espanjan veden käytön
takia.  Vesivarojen tasapuolisen käytön turvaami-
seksi ei ole määrätty maiden välisten jokien osalta
esimerkiksi pienintä sallittua virtaamaa (Hatzila-
cou & Haynes 1996). Tähänastinen yhteisön vesi-
lainsäädäntö ei ole tarjonnut keinoja virtaaman sää-
telemiseksi, mutta vesipolitiikan puitedirektiivistä
Portugali toivoo tukea maiden väliseen yhteistyöhön,
sillä maa on alajuoksun valtio ja hyvin voimakkaas-
ti riippuvainen Espanjassa tehtävistä vesitaloudel-
lisista toimenpiteistä (Correia 1998).
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Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt
kuningaskunta on saarivaltio. Isoon-Britanniaan
kuuluvat Englanti, Wales ja Skotlanti. Yhdisty-
nyt kuningaskunta on valtiotyypiltään yhtenäis-
valtion ja liittovaltion välimuoto eli alueiden it-
sehallinto ei ole täydellinen. Englannin, Walesin,
Skotlannin ja Pohjois-Irlannin välisissä institutio-
naalisissa rakenteissa ja lainsäädännössä on kes-
kinäisiä eroja. Englanti ja Wales jakaantuvat 47
kreivikuntaan (county), joita seuraavat 333 pii-
riä (district) ja 11 000 kuntaa. Skotlannissa hal-
linnollisia alueita ovat yhdeksän aluetta (region)
ja 53 piiriä. Pohjois-Irlannissa on kuusi kreivikun-
taa ja kaksi kreivikuntakaupunkia (county bo-
rough).

6.1 Vesivarojen omistus- ja käyttöoikeus

Vedet ovat joko yksityisiä tai julkisia. Pääpaino
on yksityisessä omistuksessa. Julkisia vesistöjä ovat
kulkukelpoiset vedet, tekoaltaat, maan kuivatus-
ta varten rakennetut kanavat ja vuorovesivaiku-
tuksen alaiset vedet. (Vihervuori 1996) Vesien yk-
sityinen hallintaoikeus perustuu käsitykseen, että
kiinteistöllä on ensisijainen käyttövalta niiden
edustalla oleviin vesialueisiin (ns. riparian right).
Vallintaoikeus nauttii kuitenkin konfliktitilanteissa
heikompaa suojaa kuin suomalaisen järjestelmän
mukainen vesialueiden omistusoikeus. (Hollo
1991)

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan rannan-
omistajalla on oikeus vesistön luonnolliseen vir-
taamaan, mikä velvoittaa näin ollen ylävirran toi-
mijoita vesivarojen kohtuukäyttöön. Toimenpiteis-
tä, jotka muuttavat luonnollista virtaamaa tai ve-
den laatua, velvoitetaan maksamaan korvaus hai-
tan kärsijälle. Sekä oikeuskäytäntöä että siviilioi-
keuden säännöksiä voidaan käyttää ran-
nanomistajan oikeuksien suojana. (Vihervuori
1997)

Vedenotto on yleensä kielletty ilman ve-
denottolupaa, mistä on kuitenkin eräitä poikke-

6 YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

uksia. Rannan- ja maanomistajan oikeus käyt-
tää pinta- tai pohjavettä on määritelty vesilais-
sa. Maanomistaja voi ottaa vettä ilman lupaa ja
maksua enintään 20 m3/d. Vettä saa tällöin ottaa
kotitalouskäyttöön pohja- tai pintavesilähteestä
ja maatalouskäyttöön pintavesilähteestä lu-
kuunottamatta sadetuskastelua. Sadetuskastelu
on määritelty asetuksessa The Spray Irrigation
Order 1992. Ilman vedenottolupaa kertaottona
sallitaan enintään 20 m3, jos vettä otetaan enem-
män kuin 5 m3 tarvitaan ottoon kuitenkin lupavi-
ranomaisen suostumus.

Vesistörakentaminen ja veden varastointikykyyn
vaikuttavien vesirakenteiden kuten patojen muut-
taminen on mereen laskevien jokien osalta (not
discrete waters) luvanvaraista toimintaa. Myös
pilaavien päästöjen johtamiseksi vesistöön tarvi-
taan lupa. (Vihervuori 1997)

6.2 Vesioikeudellinen lainsäädäntö

Vesistöjen käytön ja suojelun säätely on Britanni-
assa luonteeltaan julkisoikeudellista, joskin myös
kirjoittamattomalla oikeuskäytännöllä (common
law) on edelleen painoarvoa. Vesien käytön ja suo-
jelun kannalta merkittäviä ovat seuraavat säädök-
set:

• vesilaki
(Water Resources Act, 1991)

• maankuivatuslaki
(Land Drainage Act 1991)

• vesiyhtiölaki
(Water Industry Act 1991)

• ympäristönsuojelulaki
(Environmental Protection Act 1990)

• ympäristölaki
(Environment Act 1995)

Yleiset pinta- ja pohjavesisäännökset sisältyvät
vesilakiin, jossa säädetään muun muassa veden-
otosta, vesistön säännöstelystä, kuivatuksesta,
tulvasuojelusta ja kastelusta. Lisäksi lakiin sisäl-
tyy säännöksiä pinta- ja pohjaveden pilaamises-
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ta. Perinteisesti Ison-Britannian vesistöjen pilaa-
mislainsäädäntö perustuu tapauskohtaiseen kä-
sittelyyn, eli päästöjen vaikutukset vastaanotta-
vassa vesistössä ovat olennaisia. Euroopan yh-
teisön direktiivien myötä päästöstandardien ja
laatutavoitteiden käyttö on lisääntynyt. (Viher-
vuori 1997)

Vesilain rinnalla on useita muita vesistöjen käyt-
töön liittyviä lakeja. Maankuivatuslaki sisältää
säännöksiä tulvasuojelusta ja kuivatuksesta ja vel-
voittaa näistä toimenpiteistä vastaavia viran-
omaisia. Vesihuoltoyhtiöiden toimintaa säätelee
vesiyhtiölaki. Ympäristölain tavoite on ehkäistä
kokonaisvaltaisesti ympäristön pilaamista. Kuiten-
kin edellä mainitut ympäristölakia aikaisemmin
säädetyt lait sisältävät pääasialliset vesistön käy-
tön ohjaukseen vaikuttavat säännökset. Ympäris-
tölakiin sisältyy lisäsäännöksiä viranomaisten teh-
tävistä ja velvollisuuksista. Laki täydentää lisäksi
vesiyhtiölakia ja velvoittaa vesiyhtiöitä ohjaamaan
kuluttajia, jotta niukkoja vesivararesursseja käy-
tettäisiin entistä säästäväisemmin.

6.3 Hallinnon yksiköt ja toimivalta

6.3.1 Keskushallinto

Englannissa vesipolitiikan ylin valta on ympäris-
tö-, liikenne-, ja alueministerillä (Secretary of Sta-
te for the Environment, Transport and the Regions)
sekä maatalous-, kalastus- ja elintarvikeministe-
rillä (Minister of Agriculture, Fisheries and
Food)(kuva 9.). Walesissa, Skotlannissa sekä Poh-
jois-Irlannissa on koko valtakunnan tasolla vai-
kuttava ministeri (Secretary of State). Nämä mi-
nisterit ovat kabinetin eli valtioneuvoston jäse-
niä ja eräänlaisia ´ykkösministereitä´, joiden alai-
sena toimii ministeriön ministeri (Minister of Sta-
te) tai ministerit ja ministeriö (Department) sekä
neuvoa antavia komiteoita. Walesin asiain minis-
teri (Secretary of State for Wales), johtaa Wale-
sin toimistoa (Welsh Office). Skotlannin ja Poh-
jois-Irlannin toimistojen johdossa toimivat vastaa-
vat valtakunnan tason päätöksentekoon osallistu-
vat ministerit (liite 2.).

Englannissa ympäristö-, liikenne- ja alueministe-
riön (Department of the Environment, Transport

and the Regions, DETR) ja Walesissa Walesin
toimisto johtaa vesipolitiikkaa, asettaa vedenlaa-
tutavoitteet ja ympäristölliset laatuvaatimukset.
DETR muodostettiin kesäkuussa 1997, kun ym-
päristö- ja liikenneministeriö yhdistettiin yhdeksi
ministeriöksi. Toimialaa on vedenhankintaan,
viemäröintiin, jäteveden käsittelyyn ja sen pois
johtamiseen liittyvä lainsäädäntötyö sekä sisävesi-
en kokonaisvaltainen kunnostus (Rees & Zabel
1997a). Ministeriölle neuvoa antavia komiteoita
ovat Inland Waterways Amenity Advisory Coun-
cil ja Water Regulations Advisory Committee (The
Stationery Office 1997).

Englannin maatalous-, kalatalous-, ja elintarvike-
ministeriön (Ministry of Agriculture, Fisheries and
Food, MAFF) ja Walesin toimiston toimivaltaan
kuuluvat tulvasuojelu ja kuivatus. Ensisijainen tar-
koitus on suojella ihmisiä ja ympäristöä tulvilta ja
eroosiolta, mitä edistävät seuraavat toimenpiteet:

• tulvasuojelun suunnittelu
• vesirakentaminen, vesirakenteiden sekä

vesistön rakentamattomien osien hoito ja
valvonta

• tulvavaroitusjärjestelmien ylläpito

MAFF vastaa maaseutu- ja kaupunkialueiden tul-
vasuojelusta Englannissa. Tulville tai eroosiolle
alttiiden alueiden kaavoituksen MAFF hoitaa yh-
teistyössä DETR:n kanssa. Walesissa Walesin toi-
mistolla on sen sijaan vastuu sekä tulvasuojelusta
että kaavoituksesta. Ministeriö valvoo ja opastaa
alaista hallintoa, ja myöntää määrärahoja
tulvasuojeluhankkeisiin, jotka ovat teknisesti,
ympäristön kannalta ja taloudellisesti hyväksyt-
tävissä. (MAFF 1993) Tulvasuojelun lisäksi minis-
teriö rahoittaa kalataloushankkeita ja vastaa maa-
ja kalatalouden päästöihin liittyvistä asioista (Ho-
warth 1988; The Stationery Office 1997).

Ympäristövirasto (Environment Agency) toimeen-
panee ministeriöiden määrittelemän vesipolitiikan
Englannissa ja Walesissa. Virasto aloitti toimin-
tansa huhtikuussa 1996, jolloin useita valtion toi-
mielimiä yhdistettiin ja perustettiin yksi taho hal-
linnoimaan kaikkea luonnonvarojen käyttöä sekä
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päästöjä maahan, veteen ja ilmaan. Toimialaan
kuuluvat pinta- ja pohjavesien käytön hallinnoin-
ti sekä määrän että laadun osalta. Ympäristövi-
raston hallintorakenne ilmenee kuvasta 9. Ympä-
ristöviraston keskusvirasto vastaa yleisestä vesipo-
litiikasta ja yhteydenpidosta ministeriöihin.

Skotlannissa Scottish Environment Protection
Agency (SEPA) hoitaa samantyyppisiä tehtäviä
kuin ympäristövirasto. Pohjois-Irlannissa vesipo-
litiikan toimeenpanosta vastaavat River Agency ja
Environment and Heritage Service, jotka on mai-
nittu liitteen 3. organisaatiokaaviossa. Wallingfor-
dissa Englannissa on kansallinen vesialan tutki-
mus- ja kehityslaitos, Hydrologiainstituutti (Insti-
tute of Hydrology), joka tuottaa vesihallinnolle
asiantuntijapalveluja.

Vesihuolto

Vesi- ja jätevesiyhtiöt ovat Englannissa ja Wale-
sissa yksityisessä omistuksessa. Englannissa ym-
päristö-, liikenne- ja alueministeri myöntää yhti-
öille toimiluvat. Sensijaan viranomainen, joka hy-
väksyy yhtiöiden kanssa palvelun standardit ja
vesimaksujen raja-arvot sekä valvoo niiden nou-
dattamista on Office of Water Services (OFWAT).

Kuva 9. Valtion vesitalousasioiden hallinto Englannissa (The Statio-
nery Office 1997).

Ympäristö-, liikenne- ja
alueministeriö

Department of the Environment,
Transport and the Regions, DETR

Maatalous-, kalatalous- ja
elintarvikeministeriö

Ministry of Agriculture, Fisheries
and Food, MAFF

YMPÄRISTÖVIRASTO
Environment Agency

Keskusvirasto
Head Office

Alueyksiköt
Regions (8)

Paikallisia yksikköjä
Areas

Alueelliset tulva-
suojelulautakunnat

Regional Flood
Defense Committees (9)

OFWAT on ministeriöistä riippumaton keskushal-
linnon viranomainen, jonka johtajan Englannin
ympäristö-, liikenne- ja alueministeri sekä Wale-
sin asiain ministeri nimittävät ja delegoivat tälle
täyden vastuun vesiyhtiöiden taloudellisesta ohja-
uksesta. (OFWAT 1998)

OFWAT valvoo vesiyhtiöiden toimintaa ja kulut-
tajien etua, mitä varten toimii kymmenen kulut-
tajien palvelukomiteaa (Customer Services Com-
mittees). Jos vesihuoltopalvelut eivät toimi ja ai-
heutuu esimerkiksi suunnittelemattomia katkok-
sia veden jakelussa niin OFWAT määrää vesiyhti-
ön maksamaan korvauksia (Rautanen 1995).
OFWAT vaatii vesiyhtiöitä laatimaan ohjeidensa
mukaisesti suunnitelman veden käytön tehostami-
sesta, sillä lain mukaan vesivarojen tehokkaam-
paa käyttöä tulee edistää. Suunnitelmat tarkiste-
taan ja niitä kehitetään vuosittain. (OFWAT 1998)

6.3.2 Alue- ja paikallishallinto

Englannin ja Walesin kahdeksan alueellisen ym-
päristöviraston rajat seuraavat paikallisia hallin-
toalueita. Ympäristövirastot ovat lisäksi määrit-
täneet sisäiset toimialuerajansa, jotka vastaavat
vesistöjen valuma-alueita. Hallintoalueen rajat
ylittävän vesistön hallinnointivastuu on sovittu

vain yhdelle ympäristöviras-
tolle. Esimerkiksi Severnjoki
saa alkunsa Walesista, mutta
keski- ja alajuoksu ovat Eng-
lannin puolella. Koko vesistön
hoidosta vastaa kuitenkin
Midlandin alueellinen ympä-
ristövirasto. Vesilaissa sääde-
tään ympäristöviraston tehtä-
vistä ja ympäristölain mukaan
niiden tulee arvioida toimien-
sa hyödyt ja haitat silloinkin,
kun rahallista arvoa ei suoraan
voida mitata. Ympäristöviras-
tot toimivat lupaviran-
omaisena, valvovat päästöjä
vesistöihin, valvovat jäteve-
denpuhdistamoiden toimintaa,
laativat suunnitelmia ja teke-
vät tutkimus- ja kehitystyötä.
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Ympäristövirastoilla ei ole suoraa ohjausvaltaa
vesiyhtiöihin nähden, mutta ne myöntävät veden-
ottolupia. Ympäristövirastot vastaavat vesivaro-
jen käytön säätelystä, johon liittyy varautuminen
poikkeuksellisiin olosuhteisiin ja kuivuus-tilantei-
siin. Vesiyhtiöiden tulee tämän vuoksi laatia poik-
keustilanteisiin varautumisesta yksityiskohtainen
toimenpidesuunnitelma ja hyväksyttää se ympä-
ristövirastossa.

Paikallishallinnon viranomaiset, kreivikunnan val-
tuustot (County Councils) ja piirivaltuustot
(District Councils) vastaavat kaavoituksesta ja
toimivat tiiviissä yhteistyössä ympäristövirastojen
kanssa, jotta ympäristövirastojen laatimat vesis-
töstrategiat sisällytetään muuhun aluesuunnitte-
luun. Paikalliset viranomaiset ottavat valmistelu-
vaiheessa kantaa ympäristövirastojen vesistösuun-
nitelmiin, sillä suunnitelmien voimaantulon jälkeen
paikalliset viranomaiset ovat velvoitettuja otta-
maan suunnitelmat huomioon omassa työssään.

Tulvasuojelu

Tulvasuojelupolitiikan toimeenpano on jaettu toi-
meenpanosta vastaavien viranomaisten (operating
authorities) kesken. Näitä ovat ympäristövirastot,
alueelliset tulvasuojelulautakunnat (Regional
Flood Defence Committees), kuivatuslautakunnat
(Internal Drainage Boards) ja paikallishallinnon
viranomaiset. (MAFF 1993)

Päävesistöissä (´main rivers´) ja vuoroveden vai-
kutuksille alttiilla alueilla tulvasuojelutoimenpitei-
siin liittyvä vesirakentaminen sekä rakenteiden yl-
läpito ja hoito on ympäristövirastojen vastuulla
(MAFF 1993). Toimeenpanon hoitavat yleensä
alueelliset tulvasuojelulautakunnat, joiden lisäksi
on myös paikallisia tulvasuojelulautakuntia (Vi-
hervuori 1997). Ympäristöviraston alaisiin alueel-
lisiin tulvasuojelulautakuntiin ministerit nimeävät
puheenjohtajan, valitsevat osan jäsenistä sekä
määrittelevät lautakunnan toimialueen rajat.
Muut jäsenet nimeää ympäristövirasto ja asian-
omainen kreivikunnan valtuusto. Ympäristövi-
rasto rahoittaa tulvasuojelutoimet MAFF:n

myöntämillä määrärahoilla sekä paikallisilta hyö-
dynsaajilta kuten maanomistajilta kerätyillä mak-
suilla. (Hampshire County Council 1990)

Piirivaltuustoilla on yleinen vastuu päävesistöluo-
kittelun ulkopuolelle jäävistä vesistöistä (´non-
main rivers´). Niillä on valta toteuttaa ylläpitotoi-
menpiteitä, mutta käytännössä tehtävä on jätetty
maanomistajien vastuulle. Ongelmatilanteissa
ympäristövirasto antaa apua, ja sillä on myös val-
ta poistaa esteet ja tukkeumat vesistöstä. (Hamp-
shire County Council 1997)

Eräillä alueilla, jotka säännöllisesti kärsivät kui-
vatusongelmista ja jotka eivät ole päävesistöjä,
tulvasuojeluvastuu on kuivatuslautakunnilla. Kui-
vatuslautakunta toimii erityisesti määritellyn pii-
rin (internal drainage district) alueella (Vihervuo-
ri 1997). Lautakunnan jäseninä on vaalein valit-
tuja paikallisia maanomistajia tai heidän edustaji-
aan (Wisdom 1962). Teknisissä asioissa ympäris-
tövirastot antavat apua kuivatuslautakunnille, joil-
la on lain mukainen oikeus kerätä kuivatus-
toimenpiteiden rahoittamiseksi varoja maanomis-
tajilta ja paikallisilta viranomaisilta (Hampshire
County Council 1997).

6.4 Lupajärjestelmä

Vesistötoimenpiteille haetaan lupaa hallintoviran-
omaiselta eli ympäristövirastolta. Ympäristöviras-
tot myöntävät vedenottolupia, vesirakennus- ja
päästölupia. Luvanhakijalla tulee olla hallintaoi-
keus maahan pohjavesiesiintymän alueella tai
pintavesiesiintymän äärellä. Hakemuksen vireillä
olosta tiedotetaan lehdissä, ja se annetaan
asianmukaisten viranomaisten kuten kuivatuslau-
takuntien ja paikallisten vesiyhtiöiden tietoon.
Hakemus on määrätyn ajan julkisesti nähtävillä,
jotta halukkaat voivat esittää siitä mielipiteensä.
Ympäristövirasto käsittelee hakemuksen ja voi
määrätä lupaehtoja, jotta luvan saannin edelly-
tykset täyttyisivät. Päästölupaan voidaan sisäl-
lyttää tarpeellisia määräyksiä esimerkiksi pääs-
töpaikasta, päästöjen määrästä ja laadusta, kä-
sittelyprosessista ja näytteenotosta. (Vihervuori
1997)
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Lupien myöntämisessä noudatetaan ensisijaisuus-
periaatetta eli uusia lupia ei myönnetä, jos ne vaa-
rantavat aikaisempien luvanhaltijoiden oikeudet.
Luvanhakija voi valittaa ympäristöviraston pää-
töksestä ympäristö-, liikenne- ja alueministerille.
Jotta valitus menisi läpi, täytyy ministerin harjoit-
taman politiikan erota ympäristöviraston linjas-
ta, mikä käytännössä on harvinaista. Poikkeusta-
pauksissa ministeri voi siirtää hakemusasiassa lu-
vanmyöntämisvallan itselleen. Ministerin pää-
töksestä voi valittaa korkeimpaan oikeuteen vain,
jos ministeri on ylittänyt toimivaltuutensa tai pää-
tös on lain vastainen. (Vihervuori 1997)

Vedenottolupa sisältää määräyksiä käytettävissä
olevista vesivaroista tiettyinä ajanjaksoina ja toi-
menpidevaatimuksia kulutuksen mittaamisesta.
Luvassa määritetään onko se voimassa määräajan
vai toistaiseksi. Tietyissä tapauksissa luvanhalti-
jalla on oikeus korvauksiin vahingon tai haitan
takia. Voimassa olevaan lupaan voi  hakea muu-
tosta joko luvan tai kalastusoikeuksien haltija.
Muutosaloitteen voi tehdä myös ympäristöviras-
to tai ministeri. Poikkeuksellisen vähäisen sateen
vuoksi ympäristövirastoilla on oikeus rajoittaa tai
kieltää sadetuskasteluun myönnetyn pintaveden-
ottoluvan mukainen veden käyttö. Sama koskee
pohjavedenottolupia, jos vaikutus ulottuu joen
virtaamaan. (Vihervuori 1997)

6.5 Muu ohjaus

6.5.1 Suunnittelu

Viranomaiset toimeenpanevat säädöksiä laatimalla
vesitaloudellisia suunnitelmia ja ohjeita. Englan-
nin ja Walesin vesivarastrategian lisäksi on laadit-
tu ainakin Keski-Englannin Severn- ja Trentjoki-
en alueelle alueellinen vesivarastrategia, jonka ai-
kajänne ulottuu vuoteen 2021.

Alueellisen ympäristöviraston toimivalta-alue
muodostaa vesipiirin, joka jakaantuu suurten jo-
kien mukaisiin vesistöalueisiin ja edelleen osava-
luma-alueisiin. Kaikille osavaluma-alueille laadi-
taan LEAP-suunnitelma (Local Environment
Agency Plan) vuoteen 2000 mennessä. Lisäksi laa-

ditaan tarvittaessa sektorikohtaisia suunnitelmia.
Aluekohtaisia tulvasuojelusuunnitelmia laaditaan
rannikoille ja jokisuistoihin (MAFF 1995a).

Englannin ja Walesin vesivarastrategia

Ympäristövirastoa edeltävä organisaatio laati
vuonna 1994 pitkän tähtäyksen strategian Eng-
lannin ja Walesin vesivarojen käytölle. Keskeiset
periaatteet ovat kestävä kehitys, varovaisuusperi-
aate ja veden kysynnän hallinta. Päätöksenteossa
tulee noudattaa varovaisuutta, jotta puutteellisen
tietämyksen takia toimenpiteillä ei aiheuteta mer-
kittäviä ympäristövaurioita. Nykyinen ja tuleva
veden kysyntä asettaa haasteet, joihin pitäisi pys-
tyä vastaamaan. Vesivarojen riittävyyteen liittyvät
ongelmat ovat kuivuuskaudet ja tuhlaava veden
kulutus, joista aiheutuviin alivirtaamiin etsitään
lievennystä. Strategian lähtökohdaksi on valittu
erilaiset skenaariot veden kysynnän kasvulle seu-
raavan 30 vuoden aikana. Jos kysyntä tule-
vaisuudessa kasvaa voimakkaasti, nykyisin käy-
tettävissä olevat vesivarat ovat riittämättömät.
(NRA 1994; Swinnerton & Sherriff 1993)

Veden kysynnän kasvua pyritään hillitsemään en-
naltaehkäisevästi, jotta mittaviin toimenpiteisiin
vesivarojen lisäämiseksi ei tarvitsisi ryhtyä lähim-
män kahdenkymmenen vuoden aikana. Vesiyhti-
öiltä vaaditaan jakeluverkoston vuotojen vähen-
tämistä ja kulutuksen mittaamisen tehostamista
ennen kuin uusia vedenottolupia myönnetään.
Maatalouden vedentarpeen uskotaan lisääntyvän
enemmän kuin teollisuuden tai yhdyskuntien.
Ongelmaan etsitään ratkaisua  opastamalla ja kan-
nustamalla taloudellisin keinoin maanviljelijöitä
rakentamaan kasteluveden tarvetta varten varas-
toaltaita, jotka täytetään talviaikana vesistöjen
virtaaman ollessa suurimmillaan. Kasvuskenaa-
rioiden toteutuessa suurin vesipula kohdistuisi
Thamesin valuma-alueelle. Paikallisesti veden
kasvavaan kysyntään voitaisiin vastata toteut-
tamalla vesistöjen välisiä vedensiirtohankkeita tai
lisäämällä vesistöjen säännöstelyä, jolloin tarvit-
taessa juoksutusta lisättäisiin tai käytettäisiin va-
rastoon kerättyä vettä. (NRA 1994)
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Luonnonvarojen käytön suunnitelma

Luonnonvarojen käytön suunnitelmat (LEAP) tu-
levat korvaamaan ennen ympäristövirastojen pe-
rustamista laaditut pitkän tähtäyksen valuma-alue-
suunnitelmat (Catchment Management Plan).
Ympäristöviraston toiminta perustuu kokonaisval-
taiseen ympäristöasioiden hallintaan. Veden käy-
tön valvonnan lisäksi ympäristövirasto ohjaa esi-
merkiksi teollisuuden ja maatalouden jätteiden
vähentämisestä, joten LEAP-suunnitelmissa ei kes-
kitytä pelkästään veteen, vaan toimenpidevaihto-
ehtoja arvioitaessa huomioidaan myös sellaisia
seikkoja kuten energiakysymykset ja jätteiden syn-
ty. LEAP-suunnitelma on sisällöllisesti laajempi
ympäristösuunnitelma kuin valuma-aluesuunnitel-
ma, mutta se kattaa edelleen hydrologisesti yhte-
näisen alueen. Esimerkiksi Derbyshire Derwent
suunnittelualueen laajuus on 1200 km2 (Environ-
ment Agency 1998). Vastuuta on siirretty enene-
vässä määrin paikalliselle tasolle, minkä ympäris-
töviraston hallintorakenne mahdollistaa. (Environ-
ment Agency 1997)

LEAP-suunnitelma syntyy suunnitteluprosessissa,
jossa aluksi neuvotellaan suunnittelualueella vai-
kuttavien etutahojen kanssa. Ympäristövirasto
laatii ja julkaisee konsultointiraportin, jossa hah-
motellaan, mitä vesistöalueella pitäisi tehdä ja ke-
nen toimesta. Raportissa tuodaan esille tärkeim-
mät paikalliset, suunnittelualueella useasti esiin-
tyvät ja valtakunnallisesti merkittävät alueen ke-
hittämistarpeet, toimenpidevaihtoehtoja ja vastuu-
tahot. Raportissa käsitellään lisäksi ihmisten toi-
mintaa suunnittelualueella, sen vaikutuksia sekä
kuvataan ympäristön tilaa ja asetetaan veden laa-
tutavoitteet. Etutahot tutustuvat raporttiin ja an-
tavat siitä palautteen. Vasta tämän jälkeen laadi-
taan varsinainen toimenpideohjelma, joka ohjaa
ympäristövirastoa, paikallisia viranomaisia ja
muita toimijoita seuraavan viisivuotiskauden.
LEAP-suunnitelman valmistumisen jälkeen sitä
ylläpidetään vuosittaisilla katsauksilla, joita seu-
raa uusi konsultointiprosessi viisivuotiskauden
jälkeen. (Environment Agency 1998)

Vesistöjen säännöstelyn suunnittelu

Säännöstelysuunnitelma laaditaan, kun viran-
omaisen toimenpiteet aiheuttavat merkittäviä
muutoksia vedenkorkeuksiin muutoksille herkillä
alueella. Suunnitelma kattaa hydrologisesti yhte-
näisen alueen, yleensä osavaluma-alueen, ja sisäl-
tää tavoitteet sekä keinot vedenkorkeuden sääte-
lemiseksi siten, että niin maatalouden, tulvasuoje-
lun kuin myös luonnonsuojelun kannalta tärkeät
näkökohdat tulevat huomioon otetuiksi. Suunni-
telmassa yhdistetään tekniset ja ympäristölliset
tavoitteet, ja sen laatimiseen velvoitetaan kaikilla
suojelullisesti merkittävillä alueilla, missä veden-
korkeuden vaihtelulla on merkitystä. Ensisijaisia
alueita ovat tieteellisesti erityisen mielenkiintoisiksi
tai kansainvälisesti merkittäviksi määritetyt alu-
eet. (MAFF 1995b)

Tulvasuojelun ja maan kuivatuksen toimeenpanos-
ta vastaavat viranomaiset ovat vastuussa säännös-
telysuunnitelmien laatimisesta. Suunnitelmassa
otetaan huomioon kaikki suunnitelma-alueella tai
sen ulkopuolella olevat vesistöt sekä niissä olevat
rakenteet, jotka voivat vaikuttaa suunnitelma-alu-
een vedenkorkeuksiin. Koska kaikkien vesistön-
käyttäjien intressit tulee ottaa huomioon, suunni-
telman laadinnasta on tehty vuorovaikutteinen
prosessi. Viranomainen konsultoi maanomistajia,
kastelijoita, muita vedenottajia, eri organisaatioi-
ta jne. tiedon keräämiseksi alueen käyttötarpeis-
ta. Kunkin konsultaatiotahon tulee toimittaa tii-
vistelmä tärkeiksi katsomistaan seikoista. Tämän
jälkeen viranomainen arvioi esille tulleiden toimen-
piteiden tarpeellisuuden ja asettaa lopulliset pää-
määrät, joihin vesistötoimenpiteillä pyritään.
(MAFF 1995b)

Valmiissa suunnitelmassa kuvataan alueiden pää-
asiallinen käyttö, ja se sisältää yksityiskohtaiset
tiedot eri vuodenaikojen tavoitevedenkorkeuksiin,
veden pumppausjaksoihin, alivirtaamiin ja ylläpi-
totoimenpiteisiin liittyvistä menettelyistä. Mahdol-
liset muutokset kuivatustoimenpiteisiin esitetään
ohjelmaluonnoksena. Lisäksi kartoitetaan veden-
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hankintaongelmat ja hahmotellaan tulvien, kui-
vuuden ja muiden poikkeustilanteiden aikaiset
toimenpiteet. Suunnitelmaa pidetään ajantasalla
tekemällä muutoksia, jos asetettuja tavoitteita ei
saavuteta tai olosuhteet muuttuvat. Suunnitelma-
kopio toimitetaan joko MAFF:n alueelliselle insi-
nöörille tai Walesin toimiston insinööreille, ym-
päristövirastoon ja paikallisille viranomaisille.
Suunnitelma on keskeinen väline vesistötoimen-
piteitä toteutettaessa ja tarkennus LEAP-suunni-
telman rinnalla. Ne eivät ole oikeudellisesti vel-
voittavia mutta ovat käyttökelpoisia lähteitä, kun
paikalliset viranomaiset laativat lakiin verrattavia
sitovia kaavoja (Structure Development Plans,
District Local Plans). (MAFF 1995b)

Lohijokisuunnitelmat

Ympäristövirastot johtavat mittavaa lohijokien
kunnostuskampanjaa, joka aloitettiin vuonna
1996. Lohijokien hoidon toimintaohjelma (Salmon
Action Plan, SAP) tulee laatia kaikille merkittä-
ville Englannin ja Walesin lohijoille vuoteen 2001
mennessä. Ainoastaan Walesin alueella on monta
jokea, jolle SAP tulee laatia (taulukko 1.). Tavoit-
teena on ylläpitää ja parantaa vesistöjen lohikan-
toja sekä hyödyntää kalasaaliista saatavissa oleva
taloudellinen tuotto. (Environment Agency Wales
1998)

Suunnitelmassa käsitellään joen nykytilanne, ke-
hitystarpeet ajatellen jokea lohien elinympäristönä
ja toimenpidevaihtoehdot seuraavan viiden vuo-
den ajalle. Esimerkiksi Teifijoelle tehdyssä suun-
nitelmassa käsiteltäviä asiaryhmiä ovat  maatalou-
den, teollisuuden ja yhdyskuntien aiheuttamat
päästöt, laillinen ja luvaton vedenotto, kalojen
pääsy kutualueille sekä biotooppien väheneminen.
(Environment Agency Wales 1998)

Vesistöjen laatutavoitteet

Ympäristövirasto asettaa jokivesistöille laatuta-
voitteet, jotka ovat perusta jokiekosysteemien luo-
kittelussa (river ecosystem classification). Luokit-
teluasteikko kuvaa joen tai sen osan yleistä käyt-
tökelpoisuutta ja perustuu kemiallisiin analyysei-
hin. Päästöluvissa määritellään päästöstandardit,
joiden tulee olla yhteneväiset vesistön laatutavoit-
teen kanssa. Keskeiset parametrit, joita luokitte-
lussa käytetään, ovat veden happipitoisuus, bio-
kemiallinen hapen kulutus, typpi, pH, kupari ja
sinkki. Näistä ensimmäiset kuvaavat altistumisas-
tetta jätevesi- ja maatalouspäästöille. Toksisilla
aineilla mitataan joen kelpoisuutta eliöiden elin-
ympäristönä. Ympäristöviraston asettamat tavoit-
teet ovat hallinnollisia ohjeita, kun taas Euroopan
yhteisön antamat vesistöjen pilaamissäädökset si-
sältyvät kansalliseen lainsäädäntöön lakisääteisi-
nä  laatutavoitteina. (DETR 1998)

Vesistösuunnitteluun sisällytetään uusia osa-alu-
eita ympäristötiedon lisääntyessä. Kemialliset pa-
rametrit koetaan riittämättömiksi määritettäessä
vesistön ekologista laatua, minkä vuoksi on kehi-
telty biologisia analyysimenetelmiä vesistön eko-
logisen laadun mittaamiseksi. Ympäristökeskuk-
set ovat selvittäneet biologisten indikaattorien
käyttöä verrattuna perinteisiin kemiallisiin ana-
lyyseihin. Biologisten indikaattorien etu on, että
niitä voidaan käyttää päästöjen vaikutusten arvi-
ointiin esimerkiksi lyhytaikaisten päästöjen valvon-
nassa. Päästö, jota ei havaita kemiallisissa analyy-
seissä näytteenottoajankohdan takia, on voinut
vaikuttaa eliöihin, joissa päästön vaikutukset il-
menevät pidempään. (Gee & Jones 1995) Yleisen
käyttökelpoisuusluokittelun rinnalla on käytössä
biologinen veden laadun arviointi, jossa vesistön
laadun mittarina ovat selkärangattomat eliöt
(DETR 1998).

Taulukko 1. Lohijokisuunnitelmat Walesissa (Environment Agency Wales 1998).

Suunnitelman laadinnan aikataulu Joen nimi
1996/7 Dee, Mawddach, Teifi, Wye
1997/8 Dwyfawr, Ogwen, Seiont, Gwyrfai, Tywi, Usk
1998/9 Cleddau, Clwyd, Conwy, Dysynni, Taff, Tawe

1999/2000 Dyfi, Glaslyn and Dwyryd, Ogmore
2000/2001 Nevern, Rheidol
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6.5.2 Taloudellinen ohjaus

Ympäristövirastot kattavat vesitalouden toimiala-
menoja lupien myöntämiseen liittyvillä maksuil-
la. Päästölupa sisältää hakemusmaksun ja vuosit-
taisen maksun, joka kattaa viranomaiselle luvan
valvonnasta aiheutuvat kulut, mutta ei yleistä ve-
sistöjen tilan seurantaa tai muita menoja, jotka
syntyvät viranomaisten toimiessa yleisen edun
hyväksi. Kun päästölupaan sisältyvät määräykset
on asetettu, on niiden valvominen tämän jälkeen
melko vaivatonta. Lupa ohjaa pilaajaa toteutta-
maan lupaehdot, mutta ei erityisesti kannusta tä-
män jälkeen uusien pilaamista vähentävien toimen-
piteiden käyttöönottoa. (DETR 1998)

Taloudellisten ohjauskeinojen käyttöä tutkitaan,
jotta pilaaja maksaa -periaate toteutuisi entistä
paremmin. Nykyisellään pilaaja maksaa omat si-
säiset kustannukset, jotka aiheutuvat pilaantumi-
sen vähentämisestä sekä vuosittaisen maksun ym-
päristövirastolle. Jäljelle jäävä toiminnanhar-
joittajan aiheuttama ympäristön pilaantuminen on
pilaajalle maksutonta. Tavoitteena on sisällyttää
myös ulkoiset kustannukset pilaajan maksettavik-
si. (DETR 1998)

Vedenottoluvasta maksetaan hakemusmaksu ja
yleensä vuosittainen maksu sen mukaan, paljon-
ko vettä luvan mukaisesti saa ottaa käyttöön eikä
todellisen kulutuksen mukaan. Vedenottoa säädel-
lään täysin luvilla ilman taloudellista ohjausta.
Uusia vedenottolupia ei käytännössä myöskään
enää myönnetä. Suurin osa luvista on myönnetty
ennen vuotta 1963, jolloin ne ovat pysyviä, sillä
lupia voidaan muuttaa tai perua vain luvan halti-
jan suostumuksella. Tämä joudutaan ottamaan
huomioon taloudellisten ohjauskeinojen käyttöön-
ottoa suunniteltaessa. (DETR 1998)

6.6 Yhteenveto ja kehitysnäkymät

Yhdistyneessä kuningaskunnassa alueiden itse-
määräämisoikeus on mahdollistanut alueittain

omat hallintojärjestelmät sekä osittain myös
omaa lainsäädäntöä. Englannin keskushallinnos-
sa kahdella ministeriöllä on vastuu vesiasioiden
hoidosta. Ministeriöiden ohjauksessa keskus- ja
aluehallinnossa toimiville ympäristövirastoille on
uskottu erittäin laaja toimivalta kaikissa ympä-
ristöasioissa. Ne suunnittelevat, toimeenpanevat
hankkeita sekä ovat lupa- ja valvontaviranomai-
sia. Ympäristövirastojen toimialueena on Englan-
ti ja Wales, mutta on mahdollisesta, että Wales-
iin perustetaan erillinen ympäristöhallinto Poh-
jois-Irlannin ja Skotlannin tapaan. Toisaalta on
tehty myös selvitys mahdollisuudesta yhdistää
Skotlannin SEPA nykyiseen ympäristövirastoon.

Kulkukelpoiset vedet ovat valtion hallinnassa,
minkä lisäksi vesialueiden yksityinen omistus on
merkittävää. Englannissa yksityisten vesistöjen
hoito ei ole valtion viranomaisten tehtävä. Niistä
huolehtivat yleensä maanomistajat ja eräille alu-
eille perustetut kuivatuslautakunnat.

Hallintomallissa ennakoivien vesistösuunnitelmi-
en laadinnalla on merkittävä asema.  Ympäristö-
virastot laativat vesistöaluesuunnitelmia, joihin on
sisällytetty vesitalousasioiden lisäksi muita ympä-
ristöasioita. Suunnitteluprosessissa korostetaan
paikallista osallistumista. Tarkoitus on tiedotta-
misen ja avoimuuden kautta saada hyväksyntä
yleisen tarpeen edellyttämille hankkeille, jotka vi-
ranomaiset toteuttavat.

Vesistöt luokitellaan käyttöluokkiin ja vesilain
nojalla on mahdollista asettaa sitovat laatutavoit-
teet. Onkin ehdotettu, että suunnitelmiin sisälly-
tettäisiin lakisääteiset veden laatutavoitteet, joiden
mukaisiin käyttöluokkiin toimeenpanolla tähdät-
täisiin. Seuraavaksi lakisääteisten veden laatuta-
voitteiden käyttökelpoisuutta arvioidaan todennä-
köisesti vesipolitiikan puitedirektiivin kansallisen
toimeenpanon yhteydessä.
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Ranska on vallankumouksesta asti ollut jaettuna
96 lääniin (départements). Läänejä laajempi suh-
teellisen uusi hallintotaso on alue (région), joita
on yhteensä 22. Läänien kuten myös alueiden joh-
dossa on aikaisemmin ollut maaherraa vastaava
valtionhallinnon virkamies eli prefekti. Vuonna
1982 Ranskassa tuli voimaan hallinnonhajautta-
mislaki, josta lähtien alue- ja lääninneuvostojen
johtoon on valittu valituksi tulleiden joukosta
puheenjohtaja valtion nimeämän prefektin sijaan.
Lain tarkoitus on lopettaa valtion harjoittama
hallinnollinen ja taloudellinen holhous ja siirtää
vastuuta alueelliselle ja paikalliselle tasolle. Alue-
ja läänitasolla toimii kuitenkin edelleen sekä
valtionhallintoa että vaaleilla valittujen alueneu-
voston tai lääninneuvoston johtamaa hallintoa.
Alueneuvoston ja lääninneuvoston puheenjohta-
jan tulee toimia yhteistyössä prefektin kanssa,
joiden virkoja ei ole lakkautettu. (Gilbert 1989)

Läänit on jaettu arrondissementteihin, joiden ala-
puolella ovat kantonit. Niillä on merkitystä lä-
hinnä vero- ja nimismiespiirinä (Morange 1993).
Paikallishallinnon merkittäviä yksiköitä ovat kun-
nat. Kunnanvaltuusto valitsee pormestarin, jon-
ka rooli on olla sekä kunnan toimeenpanovaltaa
käyttävä henkilö että valtion edustaja kunnassa.
Kuntia on yli 36 000 ja niiden koko vaihtelee huo-
mattavasti. Joskin enemmistö kunnista on pieniä,
alle 2 000 asukkaan kuntia, niin maassa on myös
muutama yli 500 000 asukkaan kunta. Kuntien
pienuuden vuoksi ne ovat muodostaneet yhteen-
liittymiä tehtäviensä hoitamista varten. (Gilbert
1989) Erilaisia kuntien yhteenliittymiä on yhteen-
sä neljää eri tyyppiä (Morange 1993).

7 RANSKA

Keskushallinnon ja aluetason hallinnon välille si-
joittuvat vesipiirit. Ranskan vesivarojen hallin-
non kehitykseen on vaikuttanut vuoden 1964 ve-
silain uudistus, jonka jälkeen maahan perustet-
tiin kuusi vesivirastoa (Agence de l’Eau) koordi-
noimaan yhteistyötä sekä hallinnon eri tasojen
välillä että eri vesistön käyttäjäryhmien kesken.
Toimialueet rajattiin vesistöalueittain, joita viras-
tojen nimet kuvastavat (taulukko 2.). (Water
Academy 1997)

7.1 Vesivarojen omistus- ja käyttöoikeus

Julkiset vedet

Pintavedet jaotellaan julkisiin ja ei-julkisiin ve-
siin. Julkisiksi vesiksi luokitellaan liikennöitävät
ja uittokelpoiset vesistöt, kanavat, teollisuuden,
maatalouden ja asutuksen raakavesilähteet sekä
tulvatorjunnan kannalta merkitykselliset vesistöt.
Julkisten vesistöjen vesiväylät ja rantapenkereet
ovat valtion julkisoikeudellista omaisuutta, ja

Vesivirasto Vesipiirin pinta-ala
(1000 km2)

Väestötiheys
(as/km2)

Vesivarat
(m3/as/vuosi)

Loire-Bretagne 156 73 1094
Rhône-Méditerranée- Corse 127 101 6015
Adour-Garonne 116 60 2927
Seine-Normandie 98 175 766
Rhin-Meuse 31 141 2012
Artois-Picardie 21 242 451

Taulukko 2. Ranskan vesivirastot (Water Academy 1997; Barraqué, Berland & Cambon 1997).

Kuva 10. Ranskan hallintoalueet.
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vesivarojen käyttöoikeus kuuluu valtiolle. (Hol-
lo 1997)

Yleiskäyttöoikeuden perusteella jokaisella on
kuitenkin oikeus käyttää julkista vesistöä venei-
lyyn, uintiin, karjan juottoon ja tilapäiseen ve-
denottoon. Lähinnä vedenottoa tai kalastusta
varten voi valtio korvausta vastaan luovuttaa ve-
sistön käyttöoikeuden yksityiselle tai yhteisölle.
Käyttöoikeus voidaan siirtää yksityiselle vain
erillisellä päätöksellä. (Gustafsson 1989) Julkisen
vesistön käyttöön oikeuttava lupa ei ole pysyvä.
Lupa voidaan myöntämisen jälkeen milloin ta-
hansa lakkauttaa tai muuttaa uudessa lupa-pro-
sessissa. (Hollo 1997)

Ei-julkiset vedet

Pienemmät vesistöt luokitellaan ei-julkisiksi, jol-
loin rannanomistajalla on vesistön käyttöoikeus,
mutta ei veden omistusoikeutta. Suurimmassa
osassa maan joista käyttöoikeudet kuuluvat yk-
sityisille. Käyttöoikeuksiin kuuluu vedenotto-oi-
keus koti- ja maatalouskäyttöön tai kasteluun
sekä kalastusoikeus vesistössä. (Gustafsson 1989)

Oikeuksien lisäksi rannanomistajalle on asetettu
rajoituksia ja velvoitteita. Vesistöjen pilaantumi-
sen ehkäisyyn liittyvät säännökset koskevat sekä
julkisia että ei-julkisia vesiä, joten rannalla ja
vesistössä ei saa käsitellä vaarallisia aineita niin,
että ne voivat joutua vesistöön. Maanomistaja ei
saa käyttää vesistöä niin, että siitä aiheutuisi
haittaa muille vesistön käyttäjille. Rannanomis-
tajan tulee ylläpitää vesistön luonnollinen virtaa-
ma sekä hoitaa rannan kasvillisuutta. Ne, jotka
hoitavat aluettaan valtion suunnitelmien mukai-
sesti, ovat oikeutettuja saamaan yksityisten ve-
sien hoitotukea. Virtaaman säätely voidaan sal-
lia erillisellä päätöksellä, jolloin sallimisen edel-
lytyksenä on yleinen tarve. (Hollo 1997)

Vesialueen omistaminen on ei-julkisten vesien
osalta vesialueen käytön edellytyksenä. Ranskas-
sa pakkotoimioikeuksien perustaminen rannan-
omistajiin kuulumattomien toiminnanharjoittaji-
en hyväksi ole pääsääntöisesti ollut mahdollista.

Yleiseltä kannalta merkittävän vesivoiman käy-
tön osalta voi pakkolunastus kuitenkin tulla ky-
seeseen. Näin ollen ei-julkisten vesien taloudel-
lista hyödyntämistä ja kunnostustoimenpiteitä ei
ole aina voitu toteuttaa tehokkaasti, sillä toimen-
piteisiin ryhtymiseksi tarvitaan rannanomistaji-
en yhteisymmärrys.

Ei-julkisista vesistä nk. suljetut vedet eli lammet
ja pienet järvet kuuluvat yksityiseen omistukseen.
Taloudellisesti ja oikeudellisesti tämä on kuiten-
kin melko merkityksetön ryhmä. Maanomistajalla
on vapaa oikeus käyttää sade- ja lähdevettä, min-
kä katsotaan vastaavan omistusoikeutta.

Pohjavedet

Pohjavesien omistus on sidoksissa maan omistuk-
seen. Pohjavedet ovat pääasiassa yksityisessä
omistuksessa, mutta ranskan vesilaissa yksityis-
tä käyttöä rajoitetaan voimakkaasti yleisen edun
hyväksi. Pohjavettä saa ottaa yksityiseen talous-
käyttöön enintään 40 m3/d. Yksityistä talouskäyt-
töä lukuunottamatta pohjaveden käyttöä säädel-
lään lupajärjestelmällä. Ilmoitus viranomaiselle
riittää, kun otetun veden määrä ylittää 8 m3/h,
mutta on vähemmän kuin 80 m3/h. Lupa tarvi-
taan, kun vedenotto ylittää 80 m3/h. Eräissä ta-
pauksissa luvanvaraisuus ei ole riippuvaista ote-
tusta vesimäärästä vaan pohjaveden ottosyvyy-
destä. Tiukkojen rajoitusten asettamiseen on vai-
kuttanut liiallinen pohjaveden käyttö, mikä on
aiheuttanut ongelmia erityisesti taajaan asutulla
Pariisin alueella. (Hollo 1997)

7.2 Vesioikeudellinen lainsäädäntö

Julkisessa omistuksessa olevien vesien käyttöä
säädellään vuonna 1964 voimaan tulleella ja
vuonna 1992 uudistetulla vesilailla (Nro 92/3).
Vesilakiin sisältyy säännöksiä sekä vesistöjen käy-
töstä että pilaamisesta. Pohja- ja pintavesivarat
käsitellään yhtenä toisistaan erottamattomana
kokonaisuutena, jonka tasapainoista hallintaa ko-
rostaa lain mukainen suunnittelujärjestelmä.
Pääperiaatteena on koko vesistökokonaisuuden
kattava lähestymistapa. Vuoden 1992 lai-
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nuudistuksella korostetaan vesivarojen arvoa
kansallisena rikkautena, ja lakiin sisältyy selväs-
ti ympäristönsuojelullisia tavoitteita. (Hollo
1997)

Lähes kaikkia teollisuuden aloja, jotka johtavat
päästöjä vesistöön, koskee luokitelluista laitok-
sista annettu laki (Nro 76/663). Laissa on annet-
tu yli 400 teollisuudenalalle päästöstandardit,
jotka ovat vähimmäisvaatimuksia. päästöjen joh-
tamiseksi vesistöön. Teollisuuden päästöjen joh-
tamiseksi vesistöön tulee hakea lain mukainen
lupa tai tehdä ilmoitus viranomaiselle. (Reez &
Zabel 1997b)

Lisäksi maassa on muita vesistöjen käyttöä sää-
televiä lakeja sekä lukuisia asetuksia. Ranskassa
lakeja kerätään asiaryhmittäin lakikokoelmiksi
(Code). Vesitaloudellisia säädöksiä sisältyy usei-
siin tällaisiin lakikokoelmiin (Gustafsson 1989):

• Code civil,
• Code rural,
• Code du domaine public fluvial et de la na-

vigation intérieure,
• Code minier ja
• Code de la santé publique.

7.3 Hallinnon yksiköt ja toimivalta

7.3.1 Keskushallinto

Ministeriöt

Vesipolitiikkaa koordinoi aluesuunnittelu- ja ym-
päristöministeriö (Ministère de l’Aménagement
du Territoire et de l’Environnement) (kuva 11).
Ministeriö ohjaa ja valvoo vesistösuunnittelua ja
kehittää lainsäädäntöä (Noël 1991).  Aluesuun-
nittelu- ja ympäristöministeriön vesihallitus (Di-
rection de l’eau) jakaantuu kolmeen osastoon,
joiden toimialat ovat:

1. Vesistösuunnittelu, ohjelmien ja toimenpitei-
den esittely aluetasolle sekä vesivirastojen
toiminnan ohjaus

2. Luonnonvesistöt ja kalatalous
3. Kansainvälinen koordinointi, ministeriöiden

välinen koordinointi ja oikeusasiat

Vuonna 1991 luonnonvesistöistä ja kalataloudes-
ta vastaavaan osastoon siirrettiin osa maatalous-
ministeriön henkilöstöstä.

Vesihallituksen toimialaa on vesistöjen käytön
valvonta, vesiensuojelu ja osittain tulvasuojelu.
(Barraqué, Berland & Cambon 1997) Vesihalli-
tuksessa laaditaan karttoja tulvaherkistä alueis-
ta, jotta asutus ei enää leviä tulville alttiille alu-
eille. Ministeriö laatii Ranskan vesistöille kaik-
kia eri käyttäjiä koskevia kymmenvuotissuunni-
telmia, joihin sisältyy toimenpiteitä luonnollisen
virtaaman ja tulva-alueiden säilyttämiseksi sekä
hankesuunnitelmia, joilla suojataan tulva-aluei-
den asutusta. (Ministère de l’Aménagement du
Territoire et de l’Environnement 1998a)

Yleisten töiden ministeriö (Ministère de
l’Equipement) vastaa suurten vesistöjen laivalii-
kennöinnistä, säännöstelystä sekä tulvasuojelus-
ta. Kaupunkialueilla jätevesihuolto sekä pohja-
vedet ovat niinikään ministeriön valvonnassa.
(Barraqué, Berland & Cambon 1997) Maatalo-
us-, kalastus- ja elintarvikeministeriön (Ministè-
re de l’Agriculture, de la Pêche et de
l’Alimentation) vastuulla on toimialaansa liitty-
viä vesitaloudellisia tehtäviä (Noël 1991). Minis-
teriö vastaa kuivatus- ja kastelukysymyksistä,
maaseutualueiden jätevesihuollosta ja pohjave-
sistä sekä pienten vesistöjen hoidosta (Barraqué,
Berland & Cambon 1997).

Teollisuusministeriö sekä aluesuunnittelu- ja ym-
päristöministeriö hoitavat yhteisesti teollisuuden
ympäristönsuojeluun liittyviä asioita sekä hallin-
noivat syvällä olevia pohjavesiesiintymiä (Barra-
qué, Berland & Cambon 1997). Lain (Nro 76/663)
mukaisten ympäristön pilaantumista aiheuttavi-
en rekisteröityjen laitosten valvontaan osallistu-
via ministeriöitä ovat mm. ympäristö-, teollisuus-
, terveys-, yleisten töiden- ja valtiovarainminis-
teriöt, joiden kaikkien tulee hyväksyä päätökset,
jotka tehdään rekisteröidyistä laitoksista (Vas-
seur, Férard & Babut 1991). Conseil Supérieur
des Installations Classées (C.S.I.C.) on komitea,
joka antaa aluesuunnittelu- ja ympäristöministe-
riölle suositukset rekisteröidyistä laitoksista (La-
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meranta & Rautio 1995; Ministère de
l’Aménagement du Territoire et de l’Environne-
ment 1998a). Ulkoministeriö on toimivaltainen
asioissa, jotka liittyvät kansainvälisiin vesistöi-
hin. Aluehallinnon viranomaisia koordinoivat
prefektit ovat sisäasiainministeriön hallinnon alai-
suudessa (Barraqué, Berland & Cambon 1997).

Valtakunnan tason yhteistyöelimet

Valtion keskushallinnossa yksiköitä, joissa eri mi-
nisteriöiden edustajat ja mahdolliset muut tahot
vaikuttavat maan vesipolitiikkaan, ovat ministe-
riöiden välinen luonto- ja ympäristökomitea, mi-
nisteriöiden välinen vesitoimikunta ja kansallinen
vesikomitea (taulukko 3). Ministeriöiden välinen
luonto- ja ympäristökomitea on yhteistyöelin, jon-
ka tehtävä on taata, että ympäristön ja vesiva-
rojen kestävän käytön näkökohdat tulevat ote-
tuksi huomioon eri ministeriöiden suunnitelmissa

ja toimintapolitiikassa (kuva
11) (Ministère de
l’Aménagement du Territoire
et de l’Environnement 1998a).

Ministeriöiden välisessä vesi-
toimikunnassa käsitellään
Ranskan vesipolitiikan suuret
suuntaviivat, kuten lait ja ase-
tukset, vesipiirien viisivuotis-
suunnitelmat ja alueelliset oh-
jelmat ennen kuin ne hyväk-
sytetään pääministerin johta-
massa ministeriöiden välises-
sä luonto- ja ympäristökomi-
teassa. (Gustafsson 1989)

Kansallinen vesikomitea on
neuvoa antava elin, jota kuul-
laan vesitaloudellisissa asiois-
sa, jotka ovat luonteeltaan
kansallisia, alueellisesti mer-
kittäviä tai joiden vaikutus
ulottuu kahteen tai useam-
paan vesipiiriin. Kansallisen
komitean jäseniksi nimetään

kuusivuotiskausiksi valtio- ja paikallishallinnon
edustajia, poliitikkoja sekä vesistön käyttäjien
edustajia. Aluesuunnittelu- ja ympäristöministe-
riön vesihallituksessa valmistellaan sekä minis-
teriöiden välisen vesitoimikunnan että kansalli-
sen vesikomitean kokoukset. (Gustafsson 1989)

Muita ministeriöille neuvoa antavia toimielimiä
ovat (Barraqué, Berland & Cambon 1997):

• CORPEN, viranomaisten, teollisuuden sekä
maatalouden edustajien yhteistyökomitea,
(typpi- ja fosforipäästöt)

• Conseil supérieur des Installations clas-
sées (pilaamis- ja ympäristöasiat)

• Comité technique permanent des barrages
(padot ja yleiset työt)

• Conseil supérieur  de la pêche (kalatalous)

Taulukko 3. Vesitalousasioiden ohjaukseen osallistuvat yksiköt eri
hallintotasoilla.

Hallintotaso Toimiyksikkö

Ministeriöiden välinen luonto- ja ympäristökomitea
 (Comité Interministériel d´Action pour la Nature et l´Environnement)

Aluesuunnittelu- ja ympäristöministeriö

VALTAKUNTA

Vesihallitus

(Ministère de l´Aménagement du Territoire et de l´Environnement)

(Direction de l´eau)

Ministeriöiden välinen vesitoimikunta

(Mission Interministérielle de l´Eau)

Kansallinen vesikomitea
(Comité National de l´Eau)

VESIPIIRI Vesistökomitea (Comité de Bassin)

Vesivirasto (Agence de l´Eau)

ALUE Prefekti (Préfet Régional)

(Région) Aluevaltuusto (Conseil Régional)

LÄÄNI Prefekti

(Département) Lääninneuvosto (Conseil Général)

Pormestari
KUNTA Kunnanvaltuusto

Paikallinen vesikomissio
(Comission Locale de l´Eau)



38

Tutkimus- ja kehitystyö

Keskushallintoa palvelevia tutkimuslaitoksia ovat
(Barraqué, Berland & Cambon 1997):

• CEMAGREF, jonka yhdeksän toimipistettä
ovat erikoistuneet esimerkiksi hydrobiologi-
aan, vesiviljelyyn tai hydrauliikkaan liitty-
vään tutkimukseen

• IFEN, Ranskan ympäristöinstituutti (tilas-
totiedot ja poliittiset analyysit)

• INRA, Ranskan maatalouden tutkimusinsti-
tuutti

• Electricité de France on puoliksi valtion
laitos, jossa tehdään vesistötutkimusta

IFEN on valtion laitos, joka kerää ja analysoi
ympäristötietoa. Päätöksenteon ongelma on ol-
lut tarpeellisten tietojen puute vesistöjen tilasta,
päästöistä, tehdyistä toimenpiteistä ja niiden te-
hokkuudesta. Tätä varten on perustettu IFEN,
jonka tehtävä on keskitetysti kerätä tietoja ja yl-
läpitää ympäristötietokantoja (Barraqué, Berland
& Cambon 1997). Maatalousministeriön sekä
opetus-, tutkimus- ja teknologiaministeriön (Mi-
nistère de l’Education Nationale de la Recherche
et la Technologie) alaisuudessa toimiva Cemag-
ref on teknis-tieteellinen tutkimuslaitos, jonka
toimintaa rahoittavat maatalousministeriö, alue-
suunnittelu- ja ympäristöministeriö sekä paikal-
liset yhteisöt. Cemagref kehittää muun muassa
malleja ja arviointimenetelmiä, joita vesistösuun-
nittelussa voidaan hyödyntää.

7.3.2 Vesipiiri

Kussakin vesipiirissä toimii kaksi tärkeää elintä
eli vesistökomitea ja vesivirasto, joiden lisäksi
vesipiiriin ulottuvien valtion virastojen toimintaa
koordinoi vesipiirin koordinoiva prefekti.

Vesistökomitea

Vesistökomiteaa on kuvailtu vesiparlamentiksi,
joka kokoaa neuvotteluihin eri osapuolet. Komi-
teassa on edustettuna valtion eri hallintotasojen
virkamiehiä, alue- ja paikallistason poliitikkoja
sekä vesistön käyttäjiä. Valtion edustajia ovat

vesipiirin prefektit ja eri toimialojen ministeriöi-
den edustajat. Poliitikkojen ryhmään kuuluvat
alueneuvostojen ja lääninneuvostojen edustajat.
Ranskan pormestarien yhdistys valitsee kunnan
edustuksen. Vesistön käyttäjistä tulee aina olla
edustettuna ainakin rannikkokalastus- ja vesivoi-
mateollisuus, aluekehitysyhdistys, vesihuoltoyh-
tiöt ja vedenkuluttajat. (Gustafsson 1989)

Vesistökomitea kokoontuu vähintään kerran vuo-
dessa ja vaikuttaa päätöksiä tekevänä elimenä
vesipiirissä toteutettavan vesipolitiikan muotou-
tumiseen ja vesiviraston toimintaan. Toiminta-
ohjelmat, joissa määritellään vesivirastojen toi-
meenpanemat vesistön käyttömaksut sekä tuki-
rahoitus, käsitellään aina komiteassa. Komiteal-
la on merkittävä vaikutus kansallisten viisivuo-
tissuunnitelmien ja alueellisten vesistösuunnitel-
mien laadintaan. (Gustafsson 1989)

Vesivirasto

Vesivirastot ovat yksityisoikeudellisia, teknis-ta-
loudellisia toimiyksiköitä, jotka tekevät käytän-
nön työn vesipiireissä. Aluesuunnittelu- ja ympä-
ristöministeriö ohjaa vesivirastoja, jotka ovat
kuitenkin riippumattomia ministeriön rahoituk-
sesta, sillä ne saavat tulot keräämillään maksuil-
la (Barraqué, Berland & Cambon 1997). Vesivi-
rastoja on yhteensä kuusi ja suurimmilla viras-
toilla on alueellisia toimistoja.

Kunkin vesiviraston johdossa on johtokunta, jon-
ka jäseninä on useiden ministeriöiden edustajia,
paikallisten yhteisöjen edustajia, vesistön käyt-
täjiä, sekä yksi vesiviraston henkilöstön edusta-
ja. Johtokunta kokoontuu vähintään kaksi ker-
taa vuodessa. Se toimeenpanee vesistökomitean
määrittelemän vesipolitiikan ja vahvistaa vesivi-
raston viisivuotistoimintasuunnitelman sekä vuo-
sittaisen budjetin (Teniere-Buchot 1992). Johto-
kunnan pöytäkirjat tulevat lopullisesti voimaan
vasta aluesuunnittelu- ja ympäristöministeriön
hyväksynnän jälkeen. (Gustafsson 1989)

Vesiviraston toimintaa luonnehtii eri intressita-
hojen yhteistyö, vesivarojen käytön taloudellinen
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säätely sekä koordinoitu, hallinnon eri yksiköitä
palveleva vesistön tilan ja käytön seuranta. Li-
säksi virastot tekevät tutkimus- ja koulutustyö-
tä. Vesivirastot eivät ole vesistöhankkeiden ensi-
sijaisia toteuttajia, sillä valtiolla, alueellisilla ja
paikallisilla toimijoilla on vastuu ja aloiteoikeus
investointien toteuttamisessa. Sen sijaan ne an-
tavat teknistä tai taloudellista avustusta julkisesti
tai yksityisesti toteutettaville hankkeille, joilla on
yleishyödyllistä merkitystä. (Gustafsson 1989)

Koordinoiva prefekti

Kussakin vesipiirissä on koordinaatiovastuussa
oleva prefekti (Préfet coordinateur de Bassin),
joka on sen alueen prefekti, jossa vesiviraston
päätoimipaikka sijaitsee. Prefektit valvovat val-
tion virastoja, joilla on vesitaloudellisia tehtäviä.
Tämä koordinoivan prefektin tehtävä on ensisi-
jassa huolehtia, että toimenpiteet koko vesipiirissä
ovat keskushallinnon linjaaman valtakunnallisen
politiikan mukaisia, sekä hyväksyä vesitaloudel-
liset kokonaissuunnitelmat (SDAGE). (Betlem
1997) Suunnittelua käsitellään Ranskan osalta
kappaleessa 7.5.1.

7.3.3 Aluetaso

Aluesuunnittelu- ja ympäristöministeriön toimi-
alan tehtäviä hoitavat ministeriön aluetason yk-
siköt, ympäristövirastot (Direction Régionale de
l’Environnement, DIREN). Ympäristövirastoja
on 26 ja ne on perustettu ministeriön alaisuuteen
vuonna 1991. Kutakin ympäristövirastoa valvoo
alueen prefekti, jotta valtion vesipolitiikkaa to-
teutetaan aluetason toiminnassa. Kukin virasto
on erikoistunut alueensa maantieteellisten omi-
naisuuksien mukaisesti. Toiminnan painopistee-
nä voi olla esimerkiksi rannikkoalueet, vesistöt,
tulvasuojelu tai vuoristoalueet. (Ministère de
l’Aménagement du Territoire et de
l’Environnement 1998a)

Ympäristövirastoista kuusi on vastuussa vesipii-
rin vesistöjen tilan seurannasta yhdessä vesivi-
rastojen kanssa. Erityisesti ympäristövirastot
valvovat toimien lainmukaisuutta, mitä vesiviras-
tot eivät tee. (SOU 1997:155). Vesivirastot val-

vovat laitosten päästöjä pääasiassa maksujen
keräystä varten (Vasseur, Férard & Babut 1991).
Ympäristövirastojen muita tehtäviä ovat veteen
liittyvän kansallisen ja Euroopan yhteisöjen lain-
säädännön toimeenpano, vesistösuunnitteluun
osallistuminen yhdessä vesivirastojen, paikallis-
ten viranomaisten ja käyttäjien kanssa sekä ve-
siympäristön suojelusuosituksien valmistelu. Li-
säksi ne kehittävät vesistötietokantoja ja osallis-
tuvat ympäristötaloudellisten analyysi-
menetelmien kehittämistutkimuksiin. (The French
Water Agencies 1993)

Teollisuus-, tutkimus- ja ympäristövirastoja (Di-
rections Régionales de I’Industrie de la Recher-
che et de l’Environnement, DRIRE) on 24. Ne
vastaavat sekä alueensa teollisuuden edistämises-
tä että ympäristönsuojelusta. Ympäristön suoje-
lemiseksi on annettu laki rekisteröidyistä laitok-
sista, jonka mukaisesti DRIRE:t sekä prefektit
ohjaavat ja valvovat rekisteröityjen laitosten toi-
mintaa aluetasolla (Vasseur, Férard & Babut
1991). Virastoilla on tehtäviä viiden eri ministe-
riön tehtäväkentästä. Ne hoitavat mm. teollisuus-
ministeriön ja ympäristöministeriön toimialan
tehtäviä. Ympäristönsuojelukysymyksissä ne saa-
vat ohjeensa suoraan ympäristöministeriöstä.
Yhden viraston tehtäviä hoidetaan pääkonttorissa
sekä sivutoimipisteissä, jotka tarvittaessa kysy-
vät neuvoa pääkonttorista sekä edelleen
asianomaisesta ministeriöstä. (Lameranta &
Rautio 1995)

Aluehallinnon virastojen kanssa rinnakkain toi-
mii vesihallintoyksikkö (Service Regional de
l’Aménagement des Eaux), joka on vesiasioissa
lähinnä neuvoa-antava ja koordinoiva elin (Blan-
chard 1991). Tekninen vesikomitea (Comité
Téchnique de l’Eau) tutkii alueellisia vesitalo-
usongelmia ja tuottaa tietoa päätöksentekoa var-
ten (Hiitiö 1997; Gustafsson 1989).

7.3.4 Läänitaso

Erityisesti lääneissä prefektillä on merkittävä
asema. Toimialaa on valtakunnallisen vesipo-
litiikan ja lainsäädännön toimeenpano lääneissä.
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Prefekti koordinoi ministeriöiden läänitason vi-
rastojen toimintaa (kuva 11), johon kuuluu muun
muassa veden käytön ja jätevesien vesistöön joh-
tamisen valvonta, jokien kunnostustyöt sekä ve-
sistötiedon kerääminen. Prefekti toimii lisäksi lu-
paviranomaisena. Ranskassa on nimetty myös
alueelliset prefektit. Alueellinen prefekti on sen
läänin prefekti, jossa sijaitsee kyseisen alueen
keskuskaupunki. Alueellisen prefektin on ollut
tarkoitus saattaa muut prefektit kiinnittämään
enemmän huomiota ympäristö- ja vesipolitiik-
kaan, mutta  viimeaikoina hallituksen linja on
ollut, että perinteinen läänin organisaatio on ase-
tettu etualalle ja alueellisten prefektien merkitys
on vähentynyt. (Barraqué, Berland & Cambon
1997)

Lääneissä toimii eri ministeriöillä prefektin val-
vonnassa toimipisteitä, joille kuuluu vesitaloudel-
lisia tehtäviä. Jaottelu julkisiin ja ei-julkisiin ve-
sistöihin on merkittävä, koska näiden vesistöjen
hallinnointi vastuu on eri direktoraateilla. Suo-

raan yleisten töiden ministeriön hallinnon alai-
suudessa olevien yleisten töiden direktoraattien
(Directions Départementales de l’Equipement,
DDE) toimialaan kuuluvat julkiset vesistöt (Gus-
tafsson 1989). Yksityisten vesistöjen hoito ja val-
vonta sen sijaan kuuluu maatalousministeriön
alaisille maa- ja metsätalousdirektoraateille (Di-
rections Départementales de l’Agriculture et la
Forêt, DDAF), minkä lisäksi ne valvovat ja ohjaa-
vat maaseutualueiden vedenjakelua ja -käsitte-
lyä sekä tulvasuojelua. (Blanchard 1991) DRIRE:n
alaisuudessa sen toimialaa vastaavasti läänita-
solla DII (Direction Départementale de
l´Industrie) antaa luokiteltuja laitoksia koskevia
määräyksiä ja vaikuttaa yhtenäiseen ympäristön-
suojeluun. Poliittinen lääninneuvosto voi rahalli-
sesti tukea vesitaloudellisia aloitteita. Vesitalou-
dellisten säädösten tiukempaa toimeenpanoa var-
ten on ministeriöiden lääninyksiköiden toiminnan
koordinoimiseksi vuonna 1992 perustettu MISE
(Mission InterService de l’Eau). (Barraqué, Ber-
land & Cambon 1997)

Kuva 11. Ranskan vesiviranomaiset pääpiirteissään.
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7.3.5 Paikallishallinto

Kuntien toimialaa on kaavoitus, viemäröinti ja
yhdyskuntien jätevesien käsittely. Lisäksi ne ovat
vastuussa vesiensuojelusta ja valvonnasta. Laki
velvoittaa kunnat järjestämään viemäröinnin ja
jätevedenpuhdistuksen. Kunnat vastaavat myös
vedenhankinnasta ja -jakelusta, koska kaavoitus
ja maankäyttölupien myöntäminen on kuntien
yksinoikeus. Vesi- ja viemärilaitokset ovat siten
kuntien vastuulla. Palveluiden järjestämisvastuu
on selkeästi erotettu palvelujen varsinaisesta
tuottamisesta. Vastuu kunnallisteknisistä palve-
luista on kunnilla tai niiden yhteenliittymillä,
mutta erityisesti vesihuollossa palveluiden tuot-
taja on useissa tapauksissa yksityinen yritys.
(Morange 1993)

Kunnat eivät voi Ranskassa itse kerätä kunnal-
lisveroa vaan keskushallinto jakaa kunnille osan
kaikista valtion verotuloista. Näin ollen keskus-
hallinto ohjaa kuntien toimintaa tiukasti. Ennen
hallinnon hajauttamista keskushallinto tuki kun-
nallista vesi- ja jätevesihuoltoa avustuksilla ja
korkotuilla. Nyt kuntien vastuuta on lisätty, ja
niiden tulee kattaa menot perimillään maksuilla,
mikä nostaa veden hintaa. Vesivirastot tukevat
taloudellisesti kuntia.  (Barraqué, Berland & Cam-
bon 1997)

7.4 Lupajärjestelmä

Vesistönkäyttöluvat myönnetään läänitasolla.
Lupapäätös on hallintoviranomaisen eli prefek-
tin tekemä päätös. Hakemuksesta riippuen pre-
fekti ohjaa hakemuksen toimivaltaisen viran-
omaisen käsiteltäväksi. Haettaessa lupaa toimen-
piteille julkisissa vesistöissä tai taajama-alueilla
hakemuksen käsittelijä on yleisten töiden minis-
teriön alainen direktoraatti, DDE. Yksityisten
vesien ja maaseutualueiden hankkeet käsitellään
maa- ja metsätalousdirektoraatissa, DDAF.
Haettaessa lupaa suurimittaiseen pohjavedenot-
toon toimivaltainen taho on kaivosjaosto (Servi-
ce des Mines). Kaikki ympäristölle vaaralliset
hankkeet arvioi Service des Installations Classées.
Kaksi viimeksi mainittua virastoa kuuluu teollisuus-
ministeriön hallinnon alaisuuteen. (Gustafsson 1989)

Edellisistä yhdessä tai useammassa yksikössä ta-
pahtuu hakemuksen tekninen ja juridinen arvi-
ointi. Hankkeen vaikutukset vesivaroihin tulee
selvittää hakemuksessa ja huomioon tulee ottaa
SDAGE- ja SAGE-suunnitelmien määräykset ja
ohjeet. Lupaprosessissa järjestetään julkinen kuu-
lemismenettely, jossa mielipiteensä ja muutoseh-
dotuksia saavat esittää neuvostojen edustajat sekä
yksityiset hallintoon kuulumattomat tahot sekä
ympäristöjärjestöt. Kuulemismenettelyn jälkeen
kokoontuu läänin terveysneuvosto, joka koostuu
läänin ja kunnan organisaatioiden, vesistön käyt-
täjien ja paikallisten yhdistysten edustajista. Neu-
vosto esittää suosituksensa prefektille, joka te-
kee lupapäätöksen. Jälkivalvontavastuu on sa-
moilla viranomaisilla, jotka käsittelevät vesistön-
käyttölupia. (Gustafsson 1989)

Lupajärjestelmässä lupien käsittelyyn ja niiden
noudattamisen valvontaan osallistuvien viran-
omaisten riippumattomuus saattaa toisinaan olla
kyseenalainen, mikä on vaikuttanut siihen, että
säädösten toimeenpano ei ole ollut tehokasta.
Esimerkiksi lain mukaisten luokiteltujen laitosten
valvontaa hoitavat viranomaiset ovat teollisuus-
ministeriön alaisia. Nämä viranomaiset, jotka
antavat asiantuntijalausuntoja prefektille lupa-
harkintaa varten ja valvovat päästölupien nou-
dattamista, ovat yleensä Ranskan teollisuutta
edistäviä insinöörejä. Säädöksiä sovelletaan
yleensä siten, että teollisuudelle ei aiheudu huo-
mattavia taloudellisia kustannuksia ympäristötoi-
menpiteiden takia. (Rees & Zabel 1997b)

7.5 Muu ohjaus

Ranskassa merkittäviä keinoja vesistöjen käytön
ennaltaehkäisevässä ohjauksessa ovat vesitalous-
suunnitelmat SDAGE ja SAGE sekä erityinen
sopimuspolitiikka. Vesipiirin viisivuotissuunnitel-
man ja sopimuspolitiikan avulla päätetään talou-
dellisten resurssien käytöstä.

Vesistöjen laatutavoitteiden asettaminen ja nii-
den saavuttamiseen ohjaavien suunnitelmien laa-
timinen on kuulunut keskeisesti Ranskan vesipo-
litiikkaan jo ennen vuotta 1992, jolloin suunnit-
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telujärjestelmää muutettiin (Gustafsson 1989).
Aikaisemmin laadittujen, ohjausvaikutukseltaan
alue- ja paikallistason viranomaistoimintaa sekä
lupien myöntämistä ohjaavien kymmenvuotis-
suunnitelmien laatimista koordinoivat vesiviras-
tot, jotka nykyäänkin osallistuvat vesistösuunnit-
teluun ja vastaavat vesivarojen käytön taloudel-
lisesta ohjauksesta.

7.5.1 Suunnittelu

Vesitaloudellinen kokonaissuunnitelma - SDAGE

Vuonna 1992 voimaan tulleen vesilain mukaan
vesipiirin vesivarojen tasapainoisen käytön pe-
rusohjeet tulee määritellä vesitaloudellisessa ko-
konaissuunnitelmassa (SDAGE - Schéma Direc-
teur d’Aménagement et de Gestion des Eaux).
Kokonaissuunnittelulla pyritään sovittamaan vi-
ranomaisten suunnitelmat ja ohjelmat käyttäjien
intressien mukaisesti, tuomaan esiin tärkeimmät
vesien määrään ja laatuun liittyvät tavoitteet
sekä käytettävissä olevat ohjauskeinot. Strategia-
luonteisen suunnitelman laatimisesta vastaa
vesistökomitea koordinaatiovastuussa olevan pre-
fektin valvonnassa. SDAGE tehdään viidentois-
ta vuoden ajanjaksolle ja se tulee ajan tasaistaa
joka viides vuosi. (Betlem 1997)

Vesistökomitea kokoaa työryhmät valmistele-
maan suunnitelmaa. Suunnitelman laadinta edel-
lyttää yhteistyötä vesistöjen käyttäjien kanssa,
ja se hyväksytetään vesipiiriin liittyvissä kaikis-
sa alue- sekä lääninneuvostoissa, joilla on oikeus
ehdottaa suunnitelmaan muutoksia. Kuulemis-
kierroksen ja mahdollisten muutosten jälkeen
suunnitelman hyväksyy vesistökomitea ja vahvis-
taa hallintoviranomainen eli koordinaatio-
vastuussa oleva prefekti. (Agence de l’Eau Sei-
ne-Normandie 1997) Vesilain (1992) mukaan
SDAGE-suunnitelman voimaantultua vesitalous-
asioiden hallinnon laatimien ohjelmien ja päätös-
ten tulee olla yhteensopivia tai ne tulee yhteen-
sovittaa SDAGE-suunnitelman kanssa.

SDAGE:ssa korostetaan vesistökokonaisuuden
kattavaa suunnittelua ja ensisijaisena pidetään

yhteistyön parantamista sekä mittauksia, jotka
tukevat suunnittelua. Vesistön tilan ja veden laa-
dun parantamiseksi edellytetään vesistön tilan
huononemiseen vaikuttavien syiden erittelyä.
Suunnitelmassa annetaan toimintaohjeita laissa
ja asetuksissa annettujen määräysten ja tavoit-
teiden saavuttamiseksi. Ensisijaisesti opastetaan
vesistösuunnitteluun osallistuvia. Seine-Norman-
die vesipiirin suunnitelmassa painotetaan esimer-
kiksi maankäytön vaikutusten arviointia vesistön
tilaan, valunnan ja eroosion hallintaa, inves-
tointien laadun arvioinnin kehittämistä ja pääs-
töjen valvontaa. (Agence de l’Eau Seine-Norman-
die 1997) Kunkin SDAGE-suunnitelman sisältö
on alueeseensa sidottu. Adour-Garonne vesipii-
rissä keskeinen ongelma on vesivarojen niukkuus,
jonka vuoksi käyttäjien vedenottoa rajoitetaan.
Suunnitelmaan on sisällytetty pienin sallittu vir-
taama (débit minimum admissible), jota kaikkien
käyttäjien tulee noudattaa. (Betlem 1997)

Paikallistason vesitaloussuunnitelma - SAGE

Vesitaloudellisessa kokonaissuunnitelmassa
määritellään paikallisen tason eli osavaluma-alu-
eiden mukaiset suunnittelualueet. Paikallistason
vesitaloussuunnitelma (SAGE - Schéma d’Amé-
nagement et de Gestion des Eaux) on apuväline,
joka tarvittaessa laaditaan auttamaan paikalli-
sen tason toimijoita toteuttamaan vesistö-
toimenpiteet SDAGE-suunnitelman puitteiden
mukaisesti. SAGE laaditaan 1000-2000 km2 ko-
koisille alueille, ja se voidaan rahoittaa esimer-
kiksi vesivirastojen rahoituksella. (Agence de
l’Eau Seine-Normandie 1997; SOU 1997:155)
SAGE-suunnitelman laadinnasta on annettu ase-
tus (Nro 92-1042).

Aloite SAGE:n laatimisesta tulee yleensä paikal-
liselta tasolta. Prefekti nimeää paikallisen vesi-
komission (Comission Locale de l’Eau), joka laa-
tii SAGE-suunnitelman, pitää sitä ajan tasalla ja
valvoo suunnitelman täytäntöönpanoa. Komissio
on suunnitteluelin, jonka jäsenistä 50 % on pai-
kallisia viranomaisia ja paikallisten, julkisten
yhtiöiden edustajia, 25 % on vesivarojen käyttä-
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jiä, rannanomistajia ja eri yhdistysten edustajia,
loput 25 % on valtion viranomaisia ja valtionyh-
tiöiden edustajia. (French Water Act 1992)

SAGE-suunnitelmassa tuodaan esiin vesivarojen
käytön, pinta- ja pohjavesien määrällisen ja laa-
dullisen suojelun sekä vesielinympäristöjen säi-
lyttämisen kannalta tärkeät paikalliset tavoitteet.
SAGE:ssa otetaan huomioon myös tärkeimmät
muihin sektorisuunnitelmiin, kuten kaavoitukseen
ja maatalousalueiden maankäyttösuunnitelmiin,
sisältyvät asiat, jotka vaikuttavat vesien määrään
tai laatuun. Suunnitelmalla pyritään veden käyt-
täjien väliseen tasapuolisuuteen ja arvioidaan
suunnitelman toimeenpanosta aiheutuvat talou-
delliset kustannukset. (French Water Act 1992)

Paikallinen vesikomissio esittelee suunnitelman
alue- ja lääninneuvostoille sekä vesistökomiteal-
le, joka toimii neuvonantajana ja tarkastaa vesi-
taloudellisten suunnitelmien yhteensopivuuden.
SAGE:n hyväksyy läänin tai suunnitelma-aluees-
ta riippuen useamman läänin prefekti. Suunnitel-
man voimaantulon jälkeen vesivaroihin vaikut-
tavien hallinnollisten päätösten tulee olla suun-
nitelman mukaisia. (French Water Act 1992)

Vesilain (1992) mukaan SAGE-suunnitelmien toi-
meenpanon edistämiseksi voidaan paikallisista
viranomaisista ja heidän ryhmittymistä muodos-

taa paikallisia vesikomiteoita (Communautés
Locales de l’Eau), jotka ovat julkisyhteisöjä.
Näillä yksiköillä on muun muassa vesirakenta-
misen toimeenpanovalta. Vesilain artiklassa 31
on lueteltu yleisen edun kannalta tärkeitä tai vält-
tämättömiä tehtäviä, kuten vesihuollon järjestä-
minen, valunnan ja eroosion hallinta tai valtion
omistukseen kuulumattomien vesistöjen kunnos-
sapito, joiden hoitamiseksi toimenpiteitä saate-
taan edellyttää SAGE-suunnitelmassa. Paikalli-
nen vesikomitea laatii ja toimeenpanee monivuo-
tisen toimenpideohjelman, jonka se hyväksyttää
paikallisella vesikomissiolla. SAGE:n toimeenpa-
no voidaan sallia paikallisen vesikomitean lisäksi
erityisesti myös vain osittain julkisessa omistukses-
sa oleville yrityksille. (French Water Act 1992)

7.5.2 Taloudellinen ohjaus

Vesipiirin viisivuotissuunnitelma

Vesivirastot keräävät pilaaja maksaa -periaatetta
toteuttavan viisivuotissuunnitelman mukaisesti
maksut niiltä, jotka ottavat vesistöstä vettä, joh-
tavat päästöjä vesistöön tai aiheuttavat muutok-
sia vesistön virtaamaan. Kerätyillä varoilla tue-
taan suoraan tai lainojen avulla vesistön suoje-
lua edistäviä hankkeita. Tukipolitiikan tavoitteena
on parantaa vesivarojen käytettävyyttä sekä
määrällisesti että laadullisesti. Osa maksuista
kuluu vesivirastojen oman toiminnan rahoittami-

Kuva 12. Vesivirastojen viisivuotissuunnitelmien mukainen taloudellinen toiminta (Betlem 1997;
Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement 1998b).

VIISIVUOTISSUUNNITELMAT
7. suunnittelukausi 1997-2001

105 miljardia FRF

VIISIVUOTISSUUNNITELMAT
7. suunnittelukausi 1997-2001

105 miljardia FRF

PÄÄSTÖMAKSUTVEDENOTTOMAKSUT

Tutkimus- ja
kehitystyö

Muu
toiminta

Valvonnan
kulut

VESIVIRASTOJEN OMAT MENOT VESIVIRASTOJEN TUET MUILLE TOIMIJOILLE

Kunnat MaanviljelijätYritykset



44

seen. Vesivirastot valmistelevat yhteistyössä eri
intressitahojen kanssa viisivuotissuunnitelman,
jossa määritellään maksujen suuruus ja tukien
jakoperusteet. Toimintasuunnitelma on SDAGE-
suunnitelmaa yksityiskohtaisempi dokumentti,
jonka tulee olla linjassa SDAGE:n kanssa (Agen-
ce de l’Eau Seine-Normandie 1997). Vesistöko-
mitean hyväksynnän ja johtokunnan vahvistuk-
sen jälkeen keskushallinnon tulee hyväksyä viisi-
vuotissuunnitelma, joten lopullinen päätösvalta
on keskushallinnolla. (Gustafsson 1989)

Viisivuotissuunnitelmassa on kuvaus vesistön ti-
lasta sekä suunnitelma-alueen sosiaalisesta ja
taloudellisesta tilanteesta, mikä muodostaa läh-
tökohdan tulevaisuuden kehityksen ja tarpeiden
arvioinnille. Suunnitelmassa määritellään vesivi-
raston toiminnan prioriteettialueet, jotka otetaan
huomioon vesistöjen käyttömaksuissa siten, että
vastaanottavasta vesistöstä riippuen maksua
voidaan korottaa. Pääasiassa maksut määräyty-
vät otetun vesimäärän tai vesistöön johdettujen
haitallisten aineiden määrän mukaan. Sovellet-
tavan maksun suuruus tarkistetaan vuosittain
aluesuunnittelu- ja ympäristöministeriön sekä
kunkin vesiviraston välisellä sopimuksella. (Gus-
tafsson 1989) Maksuja ei pidä rinnastaa lain

mukaisiin päästöstandardeihin, sillä niitä tulee
maksuista huolimatta noudattaa.

Suunnitelmiin ovat heijastuneet poliittiset ja ta-
loudelliset muutokset sekä kansainväliset vaati-
mukset. Kahdeksankymmentäluvulla toiminnan
taso pysyi lähes muuttumattomana eikä riittänyt
vastaamaan lisääntyviin vesistöjen suojeluvaati-
muksiin. Toiminnan lisäyksen tarve, johti kuuden-
tena ohjelmakautena (1992-1996) rahoitustar-
peen kasvuun ja maksujen korotuksiin. Tällöin
toimintaohjelmiin sisällytettiin ensimmäistä ker-
taa maatalous. Toimijoilta edellytettiin karjan-
kasvatuksen aiheuttaman vesistöjen pilaantumi-
sen ehkäisyä. (Teniere-Buchot 1992) Vesiviras-
tojen taloudellinen tuki maataloudelle esimerkiksi
kastelu- ja viljelymenetelmien kehittämiseksi ja
toisaalta se, että maataloussektorin rooli maksa-
jana on ollut melko vähäinen, ovat aiheuttaneet
epätasapainoa pilaaja maksaa -periaatteen toteu-
tumisessa (SOU 1997:155). Taulukon 4. mukai-
sesti kuudesta toimialasta painopisteessä on tä-
hän asti ollut kunnallisen viemäröinnin ja jä-
tevedenkäsittelyn kehittäminen. Järjestyksessä
seitsemäs ohjelma on voimassa vuosina 1997-
2001 (Agence de l’Eau Loire-Bretagne 1997).

               1967-1997       1992-1996   VI Ohjelma

Tuen kohdistuminen Töiden 

kokonaiskus-

tannukset 

Vesiviraston rahoitus Töiden 

kokonaiskus-

tannukset 

Vesiviraston rahoitus

MFRF (1997) MFRF (1997) MFRF (1997) MFRF (1997)

1. Viemäröinti ja yhdyskuntien 

jätevesien käsittely
16,790 5 640 (46 %) 7,350 2 530 (50 %)

2. Teollisuuden aiheuttaman 

pilaantumisen torjunta
4780 3 150 (25 %) 1,810 1 230 (24 %)

3. Maatalouden aiheuttaman 

pilaantumisen torjunta
830 230 (2 %) 830 230 (5 %)

4.
Yhdyskuntien vedenhankinta 5,180 1 140 (9 %) 2,510 510 (10 %)

5. Käytettävissä olevien vesivarojen 

lisäys
6,270 2 060 (17 %) 1,490 500 (10 %)

6. Vesiympäristön tilan säilyttäminen ja 

parantaminen
500 90 (1 %) 310 60 (1 %)

Yhteensä 34,350 12 310 (100 %) 14,300 5 060 (100 %)

Bonus jäteveden tehokkasta 

puhdistamisesta
 - 5500  - 1800

Taulukko 4. Loire-Bretagne vesiviraston toiminta vesihuolto-, vesiensuojelu- ja vesistötöiden rahoittajana
(Agence de l’Eau Loire-Bretagne 1997).
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Sopimuspolitiikka

Suunnittelussa on yleistynyt erityinen sopimus-
politiikka. Kaikille sopimuksille yhteistä on, että
niissä päätetään taloudellisesta tuesta hankkei-
den toteuttamiseksi. Sopimustyyppeinä tulevat
kyseeseen valtion ja alueiden väliset sekä vesivi-
raston solmimat sopimukset läänin tai teollisuus-
yrityksen kanssa. Vesivirastot käyttävät sopimus-
politiikkaa apuvälineenä asetettujen veden laa-
tutavoitteiden saavuttamiseksi. Sopimusten pe-
rusteella myönnetään useimmiten tukea hankkei-
siin alueille, joissa senhetkinen veden laatu ei vas-
taa asetettuja laatutavoitteita. Vesistösopimus on
sopimustyyppi, jonka aluesuunnittelu- ja ympä-
ristöministeriö voi valtion edustajana tehdä ran-
nanomistajien kanssa. Erityisesti pyrkimyksenä
on lisätä paikallista vastuunottoa ja aktiivisuut-
ta hoitaa pienempiä vesistöjä. (Gustafsson 1989)

Yleisesti ottaen sopimuspolitiikka on toiminut
koordinaatiovälineenä eri suunnitelmissa asetet-
tujen tavoitteiden toteuttamiseksi ja lisännyt
suunnittelun pitkäjänteisyyttä. (Gustafsson 1989)
Sopimuspolitiikkaa myös kehitetään, sillä lain
mukainen uusi sopimustyyppi on aluesopimus,
johon osallistuvia maanviljelijöitä kannustetaan
toimimaan sovittujen ympäristöllisten tai muiden
tavoitteiden saavuttamiseksi. Betlem (1997) mu-
kaan laaditut sopimukset ovat hyvä perusta
SAGE-suunnitelman laatimiselle. Paikalliset ve-
sikomiteat toimivat tehokkaimmin juuri niillä alu-
eilla, joissa on laadittu edellä mainittuja sopimuk-
sia.

7.6 Yhteenveto ja kehitysnäkymät

Vesilainsäädäntöä sisältyy useisiin lakeihin.
Vuonna 1992 voimaan tullut vesilaki on puitela-
ki, jossa on runsaasti viittauksia muuhun lainsää-
däntöön ja lakia tarkentaviin asetuksiin. Rans-
kassa suurimmat vesistöt ovat valtion hallinnas-
sa, mutta lukumääräisesti suuri osa vesistöistä
kuuluu kuitenkin yksityiseen hallintaan, sillä pie-
net vesistöt eivät ole julkisia vesiä. Nykyään kaik-
kien vesien katsotaan olevan yhteistä hyvää ja
vesien käyttöä ohjataan suurelta osin samoilla

säädöksillä riippumatta siitä ovatko vedet julki-
sia vai yksityisiä.

Hallinnollinen ja myös poliittinen päätöksenteko
tapahtuu usealla eri tasolla, ja vesihallinto on
myös horisontaalisuunnassa laaja. Valtion kes-
kushallinnossa  aluesuunnittelu- ja ympäristömi-
nisteriö koordinoi muita ministeriöitä, joiden vas-
tuulla on eri osa-alueita vesitalousasioiden hoi-
dosta. Alue- ja läänitasolla vesitaloudellisia teh-
täviä toimeenpannaan useissa toimipisteissä ja
tehtävien hajaantuneisuus edellyttää tehokasta
koordinaatiota. Prefektillä on merkittävä asema,
sillä hän koordinoi vesipolitiikka alueissa, vesipii-
reissä ja lääneissä ja toimii lupaviranomaisena.

Vesipiirit ja niiden mukainen koko maan kattava
vesistöjen hallintojärjestelmä on perustettu jo
1970-luvun alussa. Hallintomalli perustuu erityi-
sesti hallinnolliseen säätelyyn sekä taloudellisten
ohjauskeinojen käyttöön. Vesivirastot laativat
viisivuotissuunnitelmia, joissa taloudellisin kei-
noin ohjataan vesivarojen käyttöä. Vesistöjen
mukaan määritetyt maksut korostavat vesistö-
aluekohtaisuutta. Lainsäädäntö asettaa tärkeim-
mät reunaehdot, mutta ennakoiva vesistösuunnit-
telu on hallitsevassa asemassa, sillä pitkän täh-
täyksen suunnitelmat ohjaavat myös lupakäsit-
telyä. Vuodesta 1992 lähtien on alettu laatia ve-
sitaloudellisia kokonaissuunnitelmia. Suunnitte-
luprosessissa eri toimijoiden osallistuminen on
tärkeää, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan, sillä
hankkeiden toimeenpano ei kuulu ohjaavia suun-
nitelmia laativien vesivirastojen tehtäviin. Laaja
osallistuminen lisää eri osapuolien tietoisuutta
vesitaloudellisista asioista, joten suunnit-
teluprosessi on osaltaan merkittävä tiedonväli-
tyskanavana.

Keskustelua on käyty vesivirastojen toimivallan
laajentamisesta, jotta nämä voisivat kerätä pääs-
tö- ja vedenottomaksun lisäksi maksun sellaises-
ta maankäytöstä, joka lisää pintavaluntaa. Ke-
rätyt maksut käytettäisiin tulvasuojeluun, joten
uusien maksujen käyttöönotto liittäisi maankäy-
tön suunnittelun kiinteämmin osaksi vesistösuun-
nittelua. (Barraqué 1998)
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Suomessa on viisi lääniä, mutta vesi- ja ympäris-
töhallinnon kannalta läänien merkitys on vähäi-
nen, sillä alueellisen ympäristöhallinnon toimin-
ta on läänien yleishallinnosta riippumatonta. Alu-
eellisten ympäristöviranomaisten toimialueet vas-
taavat maakunta ja kuntarajoja.

8.1 Vesivarojen omistus- ja käyttöoikeus

Pintavedet

Vesialueet kuuluvat pääasiassa yksityiseen omis-
tukseen, mikä on lähtöisin kylille kuuluneesta
vesialueiden omistusoikeudesta. Nykyään vesi-
alueiden omistusoikeus on sidoksissa kiinteistön
omistusoikeuteen. Sisävesien omistusta säätelee
laki välirajasta vedessä (31/02) ja laki oikeudes-
ta yleisiin vesialueisiin (204/66), joka on annettu
valtion hallinnassa olevista vesistä (Kotkasaari
1998).

Vesialue muodostuu alueen pohjasta ja ve-
siaineesta. Vesialueen pohjaan omistajalla on
varsinainen omistusoikeus, mutta alueellaan ole-
vaa veteen omistajalla on vallintaoikeus. Sellai-
set hankkeet, jotka kohdistuvat vesialueen poh-
jaan ja asemaan tai pohjavesiesiintymän aluee-
seen, edellyttävät yleensä määräysvaltaa ainakin
rakennuspaikkana olevaan maahan. Jos käyttö
rajoittuu pelkästään vesiaineen hyödyntämiseen,
eivät hallintasuhteet ole luvan myöntämisen kan-
nalta merkityksellisiä, sillä vettä saa ottaa vesis-
töstä tai johtaa sinne riippumatta siitä, onko toi-
mijalla hallintaoikeus vesialueeseen. (Hollo 1991)

Vesistön käyttöä, johon ei tarvita viranomaisen
lupaa, on vesialueen omistajan käyttö tai rannan-
omistajan käyttö sekä yleiskäyttö, joita saa har-
joittaa, kun välttää tarpeettoman vahingon ja
haitan aiheuttamista. Omistajan käyttö eroaa
yleiskäytöstä vain vähän. Omistajan toisiin ver-
rattuna parempi oikeusasema tulee esille lähinnä
siinä, että hänen on helpompi täyttää rakennus-
hankkeissa edellytettävä hallintaoikeus aluee-
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seen. (Hollo 1991) Yleiskäyttöön liittyy oikeus
ammentaa vettä vesistöstä talouskäyttöön ja
käyttää vettä pesemiseen tai karjanjuottoon. Ve-
silain mukaisesti jokaisella on oikeus johtaa vet-
tä vesistöstä talousvetenä käytettäväksi, mikäli
vettä riittää vesialueen hallintaoikeuden omista-
jan tarpeisiin (VL 9:1). Yleiskäyttöä on lisäksi
jokamiehenoikeuden mukainen virkistyskäyttö
sekä liikennöinti ja uitto, jotka on turvattu valta-
väylissä sekä yleisissä kulku- ja uittoväylissä.
Lisäksi on olemassa eräitä yleisperusteisia toisen
alueen käyttövaltuuksia (VL 1:28-31), jotka ve-
sialueen omistaja joutuu sallimaan.

Pohjavedet

Pohjavesien hallinta on sidoksissa maanomistuk-
seen. Vesilain yleiskieltojen mukainen pohjave-
den käyttö on luvanvaraista, mikä koskee myös
maanomistajia. Pohjaveden pilaamiskiellon (VL
1:22) keskeinen tarkoitus on suojata tärkeitä poh-
javesiesiintymiä vedenhankinnan tarpeisiin. Kiel-
to on siinä mielessä ehdoton, että lupaa ei kos-
kaan myönnetä hankkeelle alueella, jossa hank-
keen toteuttaminen saattaisi pilata pilaantumat-
toman pohjavesiesiintymän. Pilaamiskieltoa lie-
vempiä määräyksiä voidaan soveltaa alueella,
jossa pohjaveden laatu on jo ihmistoimien vaiku-
tuksesta huomattavasti heikentynyt.

Pohjaveden muuttamiskiellon (VL 1:18) mukai-
sesti pohjaveden ottaminen talousvedeksi sekä
sitä varten kaivon rakentaminen on sallittua il-
man vesioikeuden lupaa. Sellaisen pohjaveden
ottamon rakentamiseen, mikä on suunniteltu vä-
hintään 250 m3/d vesimäärän ottamista varten,
tarvitaan aina lupa. Luvanvaraista on oikeus ra-
kentaa pohjaveden ottamon toisen maalle sekä
oikeus ottaa pohjavettä toisen maalta. Samalla
luvassa asetetaan rajoituksia vedenotolle. Alueen
omistajalla ei ole oikeutta saada korvausta ote-
tusta pohjavedestä (VL 9:11). Jos otosta kuiten-
kin aiheutuu omistajan pohjaveden saannin muu
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YmpäristöministeriöMaa- ja metsätalousministeriö

Suomen ympäristökeskus

Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisetKuntien ympäristönsuojeluviranomaiset

Alueelliset ympäristökeskukset (13)Alueelliset ympäristökeskukset (13)

kuin vähäinen huonontuminen, tulee haitta kor-
vata. Muiden mahdollisten korvausten osalta
sovelletaan vesilain 11 lukua.

8.2 Vesioikeudellinen lainsäädäntö

Vesilaki (VL) on kattava, sillä se sisältää sään-
nöksiä pinta- ja pohjavesivarojen käytöstä sekä
suojelusta. Vesilakiin on tehty muutoksia sen voi-
maantulon jälkeen, ja sitä täydentävät vesiase-
tus sekä eräät muut lait ja asetukset. Suomen vesi-
oikeudellista lainsäädäntöä on koottu Luhtasen
(1994) toimittamaan lakikokoelmaan. Keskeistä
lainsäädäntöä:

• vesilaki (246/61)
• vesiasetus (282/62)
• vesiensuojelun ennakkotoimenpiteistä an-

nettu asetus (283/62)
• patoturvallisuuslaki (413/84)
• koskiensuojelulaki (35/87)

Vesilaissa säännellään edellytyksistä, joilla lupa
vesien käyttöön voidaan myöntää, ja se sisältää
myös hankkeisiin liittyvät korvaussäännökset,
rangaistusseuraamukset ja pakkokeinot. Vesilain
yleiskieltojärjestelmän tarkoitus on osoittaa ilman
lupaa mahdollisen ja toisaalta luvanvaraisen käy-
tön rajat. Vesistön sulkemiskielto, muuttamiskiel-
to ja pilaamiskielto, sekä pohjaveden muuttamis-
ja pilaamiskielto sisältävät toisistaan poikkeavas-
ti hankkeesta aiheutuvan vaikutuksen kuvauksen,
jonka täyttyessä, kyseessä oleva yleiskielto on
voimassa. Eli hankkeen vaikutusten ollessa yleis-
kiellon mukaiset, lupakynnys ylittyy ja toimenpi-
de tarvitsee vesilain mukaisen luvan. (Hollo
1991)

8.3 Hallinnon yksiköt ja toimivalta

8.3.1 Keskushallinto

Vesitalousasioiden hallintovalta on lähinnä kah-
della ministeriöllä. Maa- ja metsätalousministeriö
vastaa vesitalousasioista lukuun ottamatta vesi-
ensuojelua, josta vastaa ympäristöministeriö.
Ministeriöt valmistelevat valtioneuvostossa kä-
siteltäviä asioita ja osallistuvat kansallisen vesi-

lainsäädännön valmisteluun sekä säädösten muu-
tosvalmisteluun, minkä lisäksi ministeriöiden
edustajat osallistuvat ja vaikuttavat Euroopan
yhteisön vesioikeudellisen lainsäädännön valmis-
telussa. Ministeriöt ohjaavat alaista hallintoa
käymällä toimialansa  tulosneuvottelut ympäris-
tökeskusten kanssa. Tulosneuvotteluissa sovitaan
ympäristökeskusten seuraavan vuoden tulosta-
voitteet, joiden toteuttamiseksi ministeriöt myön-
tävät valtion budjetista määrärahat ympäristö-
keskusten käyttöön.

Kuva 13. Suomen vesitalousasioiden hallinto

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa yhdyskun-
tien ja haja-asutusalueiden vedenhankinnan ja
viemäröinnin edistämisestä. Ministeriön toimi-
alaa ovat tulvasuojelu, vesistöjen säännöstely ja
järjestely sekä kuivatus- ja kasteluasiat. Minis-
teriön vastaa lisäksi vesirakenteiden ylläpidosta,
patoturvallisuudesta, ojitus-toimituksista sekä
yleisten vesialueiden hallinnasta ja hoidosta. (Kot-
kasaari 1998)

Ympäristöministeriö ohjaa vesiensuojelua ja alu-
eiden käytön suunnittelua. Vesistön käyttötarkoi-
tuksista jätevesien johtaminen vesistöön käsite-
tään vesiensuojeluasiaksi, joten ministeriöiden
välinen tehtäväjako vesihuoltoasioissa on järjes-
tetty niin, että jätevesien käsittelyyn ja vesistöön
johtamiseen liittyvä tavoitteenasettelu on ympä-
ristöministeriön hallinnonalalla. Vesistöjen
kunnostustyöt, jotka pääasiassa palvelevat luon-
non- ja vesiensuojelua, lukeutuvat ympäristö-
ministeriön hallinnonalaan. Ympäristöministeri-
öllä on päävastuu suojelualueiden perustamises-
ta ja yleisestä ympäristön tilan seurannasta.
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Oikeusministeriöllä on päävastuu vesilainsäädän-
nön valmistelusta ja vesituomioistuimet ovat oi-
keusministeriön hallinnonalalla. Kauppa- ja te-
ollisuusministeriö vastaa vesivoima-asioista ja
liikenneministeriö vesiteihin ja vesiliikenteeseen
liittyvistä asioista. Sisäasiainministeriön alaisuu-
dessa ovat palo- ja pelastusviranomaiset, joilla
on tehtäviä patoturvallisuus- ja tulvatorjunta-
asioissa.

Ympäristö- ja luonnonvarainneuvosto on neuvos-
tosta annetun asetuksen (927/1995) mukaisesti
neuvoa-antava elin, joka ministeriöiden toimialas-
ta riippuen toimii joko maa- ja metsätalousmi-
nisteriön tai ympäristöministeriön yhteydessä.
Neuvoston jäsenistö määräytyy eduskunnan voi-
masuhteiden mukaisesti. Neuvoston tehtävänä on
edistää luonnonvarojen käyttöä kestävän kehi-
tyksen päämäärien mukaisesti, arvioida luonnon-
varapolitiikan toteutumista, seurata ja tehdä
aloitteita ympäristön ja luonnonvarojen käyttöön
liittyvissä asioissa sekä edistää yhteistyötä.

Tutkimus- ja kehitystyö

Suomen ympäristökeskus on tutkimus- ja kehit-
tämiskeskus, jolla ei ole hallinnollista ohjausval-
taa aluehallintoon. Tarvittaessa se tuottaa asian-
tuntijapalveluja alueellisille ympäristökeskuksille
ja muille asiakkaille. Suomen ympäristökeskus
vastaa valtakunnallisesta hydrologisen seurannan
suunnittelusta ja ylläpitää hydrologista tietojär-
jestelmää sekä kehittää vesistöjen seuranta- ja
ennustetoiminnassa käytettäviä vesistömalleja.
Toimenpiteiden vaikutukset vesistön hydrologi-

aan ja veden laatuun sekä vaikutusten merkittä-
vyyden arviointi ovat osa tutkimustyötä. Sään-
nöstelyjen, tulvatorjunnan ja patoturvallisuuden
kehittämiseksi tuotettavat asiatuntijapalvelut tu-
kevat aluekeskusten toimintaa. Vesihuoltoa edis-
tetään esimerkiksi tekopohjavesi- ja pohjavesitut-
kimuksilla. Suomen ympäristökeskus avustaa
myös Euroopan yhteisön vesilainsäädännön val-
mistelussa ja toimeenpanossa.

8.3.2 Aluehallinto

Suomessa on itsenäinen ympäristö- ja vesiasioi-
hin erikoistunut valtion aluehallinto-organisaatio.
Vesitaloudelliset viranomaistehtävät on keskitet-
ty alueellisille ympäristökeskuksille, joiden alue-
rajat seuraavat kuntien ja maakuntien rajoja ei-
vätkä näin ollen vastaa vesistöalueita. Alueelli-
set ympäristökeskukset toimivat ympäristöminis-
teriön ja maa- ja metsätalousministeriön ohjauk-
sessa.

Alueellisten ympäristökeskusten tehtävä on huo-
lehtia alueellaan vesistösuunnittelusta, edistää toi-
minnallaan vesistön eri käyttötarkoituksia, toi-
meenpanna vesirakennus- ja suojeluhankkeita,
suorittaa valvontaa ja järjestää havainnointitoi-
mintaa. Tehtävät on jaettu neljään ryhmään tau-
lukossa 5. Valtion vesihuoltotöillä tarkoitetaan
hankkeita, joiden suunnittelun ja toteutuksen te-
kee valtio kokonaisuudessaan ilman, että kunnat
osallistuvat rakentamiskustannuksiin. Valtion
puolesta useilla ympäristökeskuksilla on hallin-
nassaan vesioikeudellisia lupia. Luvan haltijana
ympäristökeskus hoitaa luvan mukaiset velvoitteet.

Taulukko 5. Alueellisten ympäristökeskusten vesiasioihin liittyvät tehtävät.

Suunnittelu ja
toimeenpano

Vesistöjen kunnostus
Tulvasuojelu ja säännöstely
Vesistörakenteiden kunnossapito ja patoturvallisuusasiat
Yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesihuollon tukeminen ja kehittäminen
Valtion vesihuoltotyöt
Vesiensuojelutoimenpiteet

Valvonta Vesiensuojelun ennakkoilmoitusten käsittely
Vesilain mukainen yleisen edun valvonta
Vesilain noudattamisen valvonta

Neuvonta ja ohjaus Tukee ja edistää ympäristöhallinnon tehtävien hoitoa kunnissa
Tuottaa ja jakaa tietoa ympäristö- ja vesiasioissa

Tutkimus Tutkimuksen painopisteet vaihtelevat ympäristökeskuksittain



49

8.3.3 Paikallishallinto

Kunnilla on mahdollisuus järjestää ympäristö- ja
vesiasioiden hallinto, joko kuntakohtaisesti tai
kuntien välisenä yhteistyönä esimerkiksi kuntayh-
tymissä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
hoitaa yleisiä valvonta- ja ympäristönhoitoteh-
täviä, tiedotusta ja neuvontaa. (Kettunen 1996)
Vesilaissa kunnan hoidettavaksi on määrätty sekä
päätäntäasioita että valvontatehtäviä. Kunnan-
valtuusto voi hoitaa kunnan ympäristönsuojelu-
viranomaisen tehtäviä, jos kun asukasluku on alle
3000. (Kotkasaari 1998)

Vesitaloudellisten hankkeiden suunnittelussa ja
toteutuksessa edellytetään, että alueelliset ympä-
ristökeskukset ja kunnat toimivat yhteistyössä,
jotta voimavaroja säästetään, ristiriitoja välte-
tään ja paikallinen osallistuminen turvataan. Ta-
loudelliset resurssit vaikuttavat kuntien ympäris-
töhallintoon. Voimavarojen niukkuuden takia
useimmiten pienissä kunnissa hoidetaan pakolli-
set valvontatehtävät, mutta toimintojen kehit-
täminen ja ennakoiva suunnittelu on  vähäistä.
Kunnilla on halutessaan mahdollisuus siirtää pää-
tösasioita ja asiantuntijatehtäviä alueellisiin ym-
päristökeskuksiin. (Kettunen 1996)

Vesiensuojeluyhdistykset

Vesiensuojeluyhdistykset ovat vapaaehtoisuuteen
perustuvia yhteistyö- ja asiantuntijajärjestöjä,
jotka ovat 1970-luvun alku-
puolelta lähtien edistäneet ve-
siensuojelua toimialueellaan.
Jäseninä on kuntia, teollisuus-
laitoksia, muita yhteisöjä sekä
yksityisiä henkilöitä. Yhdis-
tykset tekevät tutkimus- ja
selvitys-toimintaa. Tarkkailu-
tutkimuksiin sisältyy rannik-
kovesi-, vesistö-, jätevesi-, ta-
lousvesi- sekä kalataloustut-
kimuksia Toimeksiantoina
tehtävät tarkkailututkimukset
perustuvat pääosaksi vesioi-
keuden lupapäätöksiin, ve-

siensuojeluviranomaisen määräämiin tarkkailu-
velvoitteisiin tai terveydensuojelulakiin ja -ase-
tukseen. Vesiensuojeluyhdistykset antavat asian-
tuntijalausuntoja ja selvityksiä vesien suojeluun
ja käyttöön liittyvistä asioista jäsenilleen, eri yh-
teisöille ja viranomaisille. Lisäksi ne harjoittavat
valistus-, tiedotus- ja koulutustoimintaa. (Lounais-
Suomen vesiensuojeluyhdistys 1998)

8.4 Lupajärjestelmä

Vesiä koskevassa päätöksentekojärjestelmässä
vesioikeuksilla on keskeinen asema. Suomessa on
kolme vesioikeutta, joiden toimialuerajat seuraa-
vat vesistöaluerajoja. Vesioikeudet toimivat en-
siasteen lupaviranomaisina ja ratkaisevat hake-
musasioiden lisäksi vesilain mukaisia riita-, rikos-,
ja virka-apuasioita. Ne toimivat myös muutok-
senhakuviranomaisina ja ratkaisevat valituksia,
jotka on tehty kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisen tai ojitustoimituksen päätöksistä. Kos-
ka Suomessa vallitsee yksityinen vesialueiden
omistus, lupamenettelyssä käsitellään usein yk-
sityisoikeudellisia asioita kuten vahingonkorva-
us- tai käyttöoikeusasioita, mikä on vaikuttanut
siihen, että pääasiallisena lupaviranomaisena toi-
mii riippumaton tuomioistuin.

Vesioikeuden lupaharkinta on tapauskohtainen
käsittely. Lupaharkinnassa arvioidaan luvan-
myöntämisedellytykset tekemällä hyötyjen ja
haittojen välinen vertailu. Lupaan sisältyy aina

Kuva 14. Vesilain mukainen ensiasteen luvanhaku ja muutoksenha-
kujärjestelmä.

VESIOIKEUS

OjitustoimitusKunnan ympäristönsuojeluviranomainen

VESIYLIOIKEUS
• muutoksenhaku kaikissa vesiasioissa

KORKEIN OIKEUS
• rikos- ja riita-asiat

KORKEIN HALLINTO-OIKEUS
• hakemusasiat ja virka-apuasiat

Valituslupa
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lupaedellytyksiin vaikuttavia lupamääräyksiä
kuten päästömääräyksiä, toimenpide- tai tarkkai-
luvelvoitteita. Vesioikeuden päätöksestä voi va-
littaa vesiylioikeuteen. Vesiylioikeuden päätök-
seen voi hakea muutosta korkeimmasta hallinto-
oikeudesta tai korkeimmasta oikeudesta (kuva
13.) Muutoksenhaun edellytyksenä on kuitenkin
valitusluvan saaminen (Kotkasaari 1998). Kun
ensiasteen päätöksen on tehnyt ojitustoimitus tai
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, ylin
muutoksenhakuaste on vesiylioikeus.

Eräissä vesilain mukaisissa asioissa ensiasteen
lupapäätöstä haetaan ojitustoimituksesta tai kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Ojitustoi-
mituksesta haetaan lupaa pieniin kuivatus-
hankkeisiin, ja sen tekevät toimitusinsinööri ja
kaksi uskottua miestä. Paikallisille intressitahoilla
on mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta
ojitustoimituksen kokouksissa. Kunnan ympäris-
tönsuojeluviranomainen käyttää päätäntävaltaa
asioissa, joita ovat talousveden oton rajoittami-
nen, luvan myöntäminen tutkimusten tai vesijoh-
don tekemiseen toiselle kuuluvalla alueella sekä
eräät ojitusta, jäteveden johtamista tai viemäröin-
tiä koskevat asiat (VL 20:2).

Vesiensuojelun ennakkovalvonnassa on tärkeä
merkitys ennakkoilmoitusmenettelyllä. Alueelli-
selle ympäristökeskukselle on tietyistä hankkeis-
ta tehtävä ennakko-ilmoitus, jolla taataan, että
toiminnasta ei aiheudu vesien pilaantumista. Vi-
ranomainen arvioi, onko toiminta suunniteltu si-
ten, että direktiivin 76/464/ETY mukaisten ainei-
den päästämiskielto toteutuu turvallisesti ja toi-
menpiteet vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi
ovat riittäviä. Myös muu pilaantumisriski voi ai-
heuttaa ennakkoilmoitusvelvollisuuden. Vesien-
suojeluasetuksessa on luettelo tehtaista ja laitok-
sista, joista ennakkoilmoitus on tehtävä ennen
rakentamisen aloittamista. Ennakkoilmoituksen
hyväksyntä ei sido sivullisia eikä anna toiminnan-
harjoittajalle pysyvyyssuojaa (Hollo 1991). Ilmoi-
tusta ei voi hyväksyä, jos ilmenee, että kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen tai vesioikeuden
lupa on tarpeen. Asianomainen opastetaan täl-
löin hakemaan tarvittavaa lupaa.

Vesilain mukaiset rakentamisluvat ovat pysyviä
ja jätevesiluvat myönnetään joko määräajaksi tai
toistaiseksi. Eräät lupapäätökset sisältävät mää-
räyksen luvan määräaikaisesta tarkistuksesta.
Luvat, jotka on annettu eräiden ympäristölle tai
terveydelle vaarallisten aineiden johtamisesta
vesiin, tulee tarkastaa neljän vuoden välein. Vuo-
desta 1991 lähtien säännöstelylupaan on liitetty
luvan haltijalle velvoite määräajassa hakea vesi-
ympäristön kannalta merkittävien lupaehtojen
tarkistamista. Lupapäätös on lainvoimainen ja
kaikkia osapuolia sitova, kun siihen ei enää voi
hakea muutosta valittamalla (Kotkasaari 1998).
Eräin edellytyksin lainvoimaiseen päätökseen
voidaan kuitenkin puuttua uudella ratkaisulla, jos
esimerkiksi olosuhteet muuttuvat. Säännöstely-
lupiin, jotka on annettu ennen vuotta 1991 on
mahdollista puuttua vesilain 8 luvun 10 b §:n
nojalla.

8.5 Muu ohjaus

Laajoja vesistöjen kokonaissuunnitelmia ei val-
takunnan kattavasti nykyään laadita. Aikanaan
vesihallitus laati vesien käytön kokonaissuunni-
telmia yhteensä yhdeksälletoista vesistöalueko-
konaisuudelle. Niistä kuitenkin haluttiin luopua.
Suunnitelmien laadinta oli aikaavievää kuten
myös niiden ajantasalla pitäminen. Nykyään alu-
eelliset ympäristökeskukset laativat tarpeen mu-
kaan vesistösuunnitelmia. Valtakunnanlaajuista
ohjausvaikutusta hallinnon toimintaan on vesi-
ensuojelun tavoiteohjelmalla ja ministeriöiden
strategioilla, joiden lisäksi käytössä on taloudel-
lisia ohjauskeinoja.

8.5.1 Suunnittelu

Vesiensuojelun tavoiteohjelma on laadittu ensim-
mäisen kerran vuosiksi 1975-1985. Vuonna 1998
valmistunut tavoiteohjelma on voimassa vuoteen
2005 asti. Vesiensuojelun tavoiteohjelma on laa-
dittu ympäristöministeriön johdolla ja annettu
valtioneuvoston periaatepäätöksenä, jolloin se
ohjaa viranomaistoimintaa eli tässä tapauksessa
vesiensuojelun suunnitteluun, päätöksentekoon ja
valvontaan osallistuvia viranomaisia. Suunnitel-
malla ei ole välittömiä velvoittavia vaikutuksia yk-
sittäisiin kansalaisiin. (Ympäristöministeriö 1998)
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Vesiensuojelun tavoiteohjelman yleisenä tavoit-
teena on, että pintavesien tila ei enää huonone
ihmisten aiheuttamien toimien seurauksena ja että
haitallisesti muuttuneiden vesistöjen tila paranee.
Pohjavesien osalta tavoite on, että pohjavesien
laatu ja antoisuus säilyvät vähintään nykyisellä
tasolla ja paranevat siellä, missä ihmisen toimin-
ta niitä aikaisemmin on heikentänyt. Pääasiassa
pyritään eri toimialojen typpi- ja fosforikuormi-
tuksen vähentämiseen. Ohjelmassa on esitetty
tavoitteet sekä toimenpiteitä maaseutuelinkeino-
jen, teollisuuden, asutuksen sekä liikenteen aihe-
uttaman kuormituksen vähentämiseksi lukuunot-
tamatta ilman kautta vesiin kulkeutuvaa kuor-
mitusta. (Ympäristöministeriö 1998)

Vesivarastrategiassa käsitellään vesivaroihin ja
vesihuollon edistämiseen liittyviä kysymyksiä.
Sen laadinnasta on vastannut maa- ja metsäta-
lousministeriö. Strategian laadintaprosessi on ol-
lut tärkeä, sillä ministeriöiden ja ympäristö-
keskusten edustajat ovat yhteistyössä laatineet
skenaarioita tulevaisuuden haasteista ja arvioi-
neet keinoja, joilla haasteisiin parhaiten pysty-
tään vastaamaan. Strategia lisää viranomais-
toiminnan suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyt-
tä, kun käytössä olevat vuosittaiset tulostavoit-
teet suunnataan strategian mukaisesti.

Ympäristökeskusten johdolla vesistöille laaditaan
tarpeen mukaan yleissuunnitelmia, joissa
tarkastellaan kaikkia vesistön käyttötarkoituk-
sia, joten ne tulee sovittaa yhteen maankäytön
suunnittelun kanssa. Yleissuunnitelmilla ei ole
lakiin perustuvaa sitovaa merkitystä, vaan ne
ohjaavat yksityiskohtaisempaa vesistösuunnit-
telua. Yksittäisiä hankkeita käsiteltäessä yleissuun-
nitelmista voidaan poiketa, jos kokonaisuuden kan-
nalta edullisin vaihtoehto siten toteutuu.

Hankesuunnittelun vetovastuussa voivat ympä-
ristökeskusten sijasta olla myös kunnat. Hanke-
suunnitteluun sisältyy selkeä tavoitteiden mää-
rittely, kaikki toteutuksen kannalta tärkeä selvi-
tystyö, kenttätutkimukset, tiedon hankinta ja
vaihtoehtojen vertailu. Mahdollisia hankkeiden
toteuttajia tai yhteistyötahoja ovat ympäristö-
keskukset, kunnat, alueviranomaiset, konsultit,

maanomistajat ja muut intressitahot. Hankkei-
den suunnittelu edellyttää yhteistyötä jo senkin
takia, että valtio rahoittaa yleensä vain osan ve-
sistö- ja vesihuoltohankkeiden kustannuksista.
Rahoitukseen voivat osallistua lisäksi esimerkik-
si kunnat, maakuntien liitot tai maaseutuelinkei-
nopiirit. (Uudenmaan ympäristökeskus 1997)

8.5.2 Taloudellinen ohjaus

Valtio myöntää avustuksia yhdyskuntien vesihuol-
totoimenpiteisiin, mistä on säädetty vesihuolto-
toimenpiteiden avustamisesta annetussa laissa
(56/80). Toinen julkisen vallan käyttämä ohjaus-
keino on korkotukilainojen myöntäminen, josta
on säädetty eräistä korkotukilainoista annetussa
laissa (1015/77). (Kotkasaari 1998) Avustustyyp-
pisissä hankkeissa valtion rahoitusosuus on enin-
tään kolmasosa hankkeen kokonaiskustannuksis-
ta. Vesistöjen kunnostushankkeita valtio voi tu-
kea maksamalla enintään puolet kunnostushank-
keiden kustannuksista. Vesi- ja viemärilaitosten
toimintamenot katetaan kunnissa vesi- ja jäteve-
simaksuilla.

Vesilain vahinkojen minimoimisen periaatteen
(VL 2:3) mukaan toiminnanharjoittajan tulee suo-
rittaa kaikki varotoimet, jotka kohtuullisin kus-
tannuksin ovat mahdollisia (Hollo 1991). Vesioi-
keus voi lupaehdoissa määrätä hanketyypistä riip-
puen toimenpidemaksuja, joita ovat kalatalous-
maksu, säännöstelymaksu ja vesiensuojelumak-
su. Ne toteuttavat pilaaja maksaa -periaatetta ja
määrätään maksettavaksi viranomaisille. Toi-
menpidemaksut eroavat näin ollen vesilain mu-
kaisista korvauksista, jotka hankkeesta vastaa-
va maksaa yksityisille korvauksena näille aiheu-
tetusta vahingosta tai haitasta. Maksujen käyttö
ei ole ensisijainen ohjauskeino, vaan aina ensin
harkitaan toimenpidevelvoitteiden asettamista.
Maksut ovat melko pieniä, joten niiden toimin-
taa ohjaava vaikutus on vähäinen.

8.6 Yhteenveto ja kehitysnäkymät

Viimeisin muutos valtion vesihallinnossa tapah-
tui 1.3.1995, jolloin alueelliset ympäristökeskukset
perustettiin. Niihin yhdistettiin vesi- ja ympäris-
töpiirit ja lääninhallitusten ympäristöyksiköt.
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Samalla keskusvirasto eli vesi- ja ympäristöhalli-
tus lopetettiin ja tilalle perustettiin Suomen ym-
päristökeskus. Keskushallinnossa vastuu vesita-
loudellisista asioista on pääosin jaettu kahdelle
ministeriölle, jotka rahoittavat ympäristökeskus-
ten toimintaa. Alueellisten ympäristökeskusten
tehtäviä ovat suunnittelu, hankkeiden toimeen-
pano, yleisen edun valvonta ja tiedottaminen.

Vesialueet ovat pääasiassa yksityisessä omistuk-
sessa. Lupaviranomaisina toimivat oikeusminis-
teriön alaiset vesioikeudet, jotka ovat riippumat-
tomia käsitellessään yksityisten hakijoiden tai
viranomaisten vesilain mukaan luvanvaraisten
hankkeiden lupahakemuksia. Luvassa asetetaan
ensisijaisesti toimenpidevelvoitteita, ja taloudel-
listen ohjauskeinojen käytöllä ei ole ollut suurta
merkitystä.

Suomessa ei ole asetettu sellaisia vesien laatuta-
voitteita tai laadittu vesistösuunnitelmia, jotka
ohjaisivat lupaharkintaa. Hollon (1991) mukaan
vesioikeudellinen edellytysharkinta on luotu sel-
laiseksi, että vesilain ulkopuolisilla seikoilla ei ole
muodollista merkitystä. Jos tulkinnallisia ristirii-
toja on syntynyt vesioikeudellisen luvan ja kaa-
voituksen tai periaateohjelmien kesken ratkaisua
on pyritty etsimään sisällyttämällä kilpailevat
arvotekijät intressivertailuun. Suomi liittyi EU:n
jäseneksi vuonna 1995, jonka jälkeen vesioikeu-
dellisessa lupaharkinnassa tapauskohtaisen pääs-

töjen suuruuden arvioinnin rinnalla on täytynyt
ottaa huomioon eri direktiivien mukanaan tuo-
mat säännökset.

Luontodirektiivi (92/43/ETY) velvoittaa laati-
maan suojelualueet direktiivin mukaisten luonto-
tyyppien ja lajien elinympäristöjen säilyttämisek-
si. Tätä varten on määritetty Natura 2000 -alu-
eet, johon kuuluvat myös luonnonvaraisista lin-
nuista annetun direktiivin mukaiset erityiset suo-
jelualueet. Natura 2000 -alueisiin liittyvät erityis-
säännökset sisältyvät luonnonsuojelulakiin (1096/
96). Natura-alueen oikeusvaikutukset ovat sel-
laiset, että viranomainen ei voi myöntää lupaa
eikä hyväksyä suunnitelmaa, jos hanke tai suun-
nitelma merkittävästi heikentää alueen niitä luon-
nonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisälly-
tetty tai tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -ver-
kostoon. Tämä tulee vastaisuudessa ottaa huo-
mioon myös vesilain mukaisissa menettelyissä.

Vesiylioikeudessa käsiteltäviä muutoksenhaku-
asioita alkaa marraskuusta 1999 lähtien hoitaa
Vaasan hallinto-oikeus. Suomessa tultaneen te-
kemään myös suurempia muutoksia nykyiseen
lupajärjestelmään, sillä tarkoitus on siirtyä ym-
päristön yhtenäislupajärjestelmään. Valmisteilla
on ympäristönsuojelu- ja vesiensuojelusäännöksiä
sisältävä ympäristönsuojelulaki, jossa säädettäisiin
myös ympäristön yhtenäislupajärjestelmästä.
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Ruotsissa on keskushallinnon lisäksi kaksi alem-
paa hallintotasoa. Läänejä (län) on 24 ja kuntia
(kommun) 286. Vesitalousasioita varten ei Ruot-
sissa myöskään ole olemassa yhtenäistä hallin-
toa, vaan tehtävistä huolehtivat hajautetusti
monet valtion viranomaiset ja kunnat (Kaatra &
Sierla 1993). Läänien ja kuntien viranomaiset
tekevät jossain määrin yhteistyötä vesitaloudel-
listen asioiden hoitamiseksi silloin, kun vesistöt
ylittävät hallintoalueiden rajat. Vesistöalueiden
mukaisesti on 1950-luvulla perustettu ensimmäi-
set vesiensuojeluyhdistykset (vattenvårdsförbund)
valvomaan päästöjen johtamista vesistöön, mut-
ta niillä ei ole hallintovaltaa, joten ne ovat sa-
mantyyppisiä organisaatioita kuin Suomen vesi-
ensuojeluyhdistykset. Ruotsissa vesiensuojeluyh-
distysten toimivaltaa on ehdotettu lisättäväksi,
jotta ne voisivat osallistua vesistösuunnitteluun
(SOU 1997:155).

9.1 Vesivarojen omistus- ja käyttöoikeus

Ruotsissa vesialueet ovat suurimmaksi osaksi
yksityisessä omistuksessa, ja vesien vallintaoike-
us on pääasiassa riippuvaista maan ja ranta-alu-
eiden omistuksesta. Eräiden suurien järvien ylei-
set vesialueet ovat julkisessa omistuksessa, ja laa-
joihin valtion metsämaihin sisältyvät vesistöt
kuuluvat valtiolle (Vihervuori 1996). Myös poh-
javesien käyttöön liittyy yksityisoikeudellisia asi-
oita, sillä kiinteistön omistajalla on vallintaoike-
us alueensa pohjavesivaroihin. (Strömberg 1984)

Ympäristökaaressa (miljöbalk) on määräyksiä
siitä, milloin toimenpiteiden lupakynnys ylittyy.
Vedenotto kotitarvekäyttöä varten on sallittu il-
man lupaa. Ympäristökaaren mukaista lupaa ei
tarvita, kun on ilmeistä, että vesirakennushanke
ei aiheuta vesistössä sellaisia muutoksia, jotka
loukkaisivat yleistä tai yksityistä etua. Maankui-
vatushanketta ei saa toteuttaa ilman lupaa Myös
perkaukset, joilla ylläpidetään vesistön syvyys ja
sijainti tai muut toimenpiteet, joilla palautetaan
entinen uoman sijainti ja syvyys, ovat sallittuja.
Jos toimenpiteet vaikuttavat toisen omaisuuteen,
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tulee asianosaiselle tiedottaa asiasta ennen toi-
menpiteiden aloitusta. (SOU 1996:103)

9.2 Vesioikeudellinen lainsäädäntö

Ruotsissa käynnistettiin 1980-luvun lopulla ym-
päristölainsäädännön uudistustyö, jonka tulokse-
na vuoden 1999 alussa on tullut voimaan puite-
lain tyyppinen ympäristökaari ja sitä tukeva jouk-
ko muita säädöksiä. Ympäristökaaressa on yh-
distetty aikaisempaa ympäristölainsäädäntöä
yhdeksi laiksi, ja yhteensä 16 lakia on lakkautet-
tu ympäristökaaren myötä. Ympäristökaaren
soveltamisella on tarkoitus edistää kestävää ke-
hitystä. Ihmisten käyttäessä luonnonvaroja on
samalla turvattava, että terveellinen ja hyvä elin-
ympäristö säilyy nykyään ja tulevaisuudessa.
Ympäristökaarta tulee soveltaa siten, että maa-
ja vesialueita sekä rakennettua ympäristöä käy-
tetään ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja
taloudellisesti pitkäjänteisellä ja hyvällä tavalla.
(SOU 1996:103)

Ympäristökaaren myötä 1.1.1999 on kumottu
muun muassa lait (SLS 1998):

• Vesilaki
(Vattenlag, 1983:291)

• Ympäristönsuojelulaki
(Miljöskyddslag, 1969:387)

• Luonnonsuojelulaki
(Naturvårdslag, 1964:822)

• Luonnonvaralaki
(Naturresurslag, 1987:12)

Vesioikeudellisesti keskeisiä lakeja 1.1.1999 al-
kaen:

• Ympäristökaari
(Miljöbalk, 1998:808)

• Vesirakennushankkeiden erityissäännöksis-
tä annettu laki
(Lag (1998:812) med särskilda bestämmel-
ser om vattenverksamhet)

• Kaavoitus- ja rakennuslaki
(Plan- och bygglag, 1987:10)
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Vesivarojen käyttö- ja suojelusäännöksiä on si-
sältynyt useisiin lakeihin eivätkä vesioikeudelli-
set säädökset juurikaan ole ympäristökaaren
myötä vähentyneet, vaikka ympäristölakeja on
lakkautettu. Kumottuihin lakeihin sisältyneitä
säännöksiä on sisällytetty yhtenäiseen ympäris-
tökaareen. Vesilakiin sisältyneitä säännöksiä ve-
sirakentamisesta ei kuitenkaan ole kokonaan siir-
retty ympäristökaareen vaan vesirakentamises-
ta on annettu uusi erillinen laki.

Katsaus ympäristökaaren myötä kumottuihin la-
keihin

Vanhaa vesilakia (1983:291) sovellettiin vesistö-
jen rakentamistoimenpiteisiin kuten kunnostus-,
säännöstely- ja kuivatushankkeisiin sekä veden-
ottoon. Vedenhankinnan kannalta tärkeitä alu-
eita suojeltiin vesilain säännöksillä. Lääninhalli-
tus päätti lain nojalla erityisistä vesiensuojelualu-
eista pinta- tai pohjavesien laadun turvaamisek-
si alueilla, joita käytettiin tai mahdollisesti tultiin
käyttämään vedenottoon. (Strömberg 1984)

Ympäristönsuojelulaki säädettiin, jotta ilmaa sekä
maa- ja vesialueita suojeltaisiin kokonaisvaltai-
sesti. Se sisälsi pinta- ja pohjavesien suojelusään-
nöksiä ja määräyksiä aluekohtaisesta vesiensuo-
jelusta. Lain soveltamisalaan kuuluivat ympäris-
tölle vaaralliset hankkeet, joita olivat eräiden ai-
neiden johtaminen vesistöön ja maan tai raken-
nelmien käyttö tavalla, joka voi aiheuttaa maan,
veden tai ilman pilaantumisen. (Westerlund 1982)

Vesitaloudellisten hankkeiden toteutuksessa tuli
ottaa huomioon myös maankäyttölait: luonnon-
suojelulaki, luonnonvaralaki sekä kaavoitus- ja
rakennuslaki, joista viimeksi mainittua ei ole si-
sällytetty ympäristökaareen, joten se on kokonai-
suudessaan edelleen pätevä. Luonnonsuojelulais-
sa oli säännöksiä luonnonsuojelualueiden perus-
tamisesta, kasvi- ja eläinlajien suojelemisesta,
rantojen suojelusta sekä eräisiin hankkeisiin liit-
tyvästä harkinnasta. Lain nojalla on perustettu
valtion maille luonnonpuistoja sekä suojeltu maa-
ja vesialueita (SOU 1995:45).

Luonnonvaralakia sovellettiin lähinnä muiden
maankäyttö- ja ympäristölakien rinnalla, kun
päätettiin mistä tahansa maa- tai vesialueiden
käytöstä. Laki sisälsi määräyksiä luonnonsuoje-
lun, kulttuuriperinnön tai virkistyskäytön kannal-
ta erityisen tärkeistä vesistöalueista ja toisaalta
alueista, jotka soveltuvat teollisuus- ja rakenta-
miskäyttöön kuten esimerkiksi energiantuotan-
toon. Laki ei estänyt perustettujen luonnonsuo-
jelualueiden yhteiskunnallista kehittämistä, jos
alueen luonto- ja kulttuuriarvoja ei olennaisesti
vahingoitettu. Lisäksi alueita määritettiin luon-
to- ja kulttuuriarvojensa perusteella valtakunnal-
lisesti tärkeiksi alueiksi, joiden valtakunnallisesti
erityisen tärkeiksi määritettyjä arvoja tuli kun-
nioittaa. Eräitä jokia suojeltiin lain nojalla vesi-
voimaloiden rakentamiselta ja säännöstelyltä.
(SLS 1998)

Voimassaoleva lainsäädäntö

Ympäristökaareen (1998:808) sisältyvät sään-
nökset maa- ja vesialueiden suojelusta. Laissa on
vesirakennushankkeista luku 11, jonka sisältö on
suuressa määrin vesilaissa (1983:291) olleiden
säännösten kaltainen. Luvussa säädetään muun
muassa hankkeiden luvanvaraisuudesta. Merkit-
tävimmät muutokset vanhaan vesilakiin nähden
liittyvät lupaviranomaisiin ja uittoon. Uittosään-
nöksiä ei ole otettu mukaan ympäristökaareen,
koska uiton merkitys on vähentynyt. Näin ollen
vesilaissa olevat säännökset uittoväylistä jäävät
voimaan. Sen sijaan uittorakenteiden purkuhank-
keissa sovelletaan ympäristökaarta. (SOU
1996:147)

Suuri osa vanhan vesilain säännöksistä on siir-
retty vesirakennushankkeiden erityissäännöksistä
annettuun lakiin (1998:812) ilman, että säännös-
ten asiasisältöä olisi muutettu. Uusia säännöksiä
on annettu maankuivatushankkeiden lupamenet-
telystä lain luvussa 7. Sekä ympäristökaaressa,
että vesirakennushankkeiden erityissäännöksis-
tä annetussa laissa on säännöksiä maankuivatus-
hankkeiden lupaharkinnasta. Maankuivatuksen
lisäksi laissa (1998:812) säädetään vesien hallin-
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taoikeudesta, kastelusta, vesien säännöstelystä,
maksuista, eräiden vesirakennushankkeiden lu-
pamenettelystä ja vesivoiman jakamisesta.

Kaavoitus- ja rakennuslaki ohjaa edelleen maan
ja luonnonvarojen käyttöä. Laki on erityisesti
kuntien soveltama säädös. Lakiin perustuvilla
suunnitelmilla saattaa olla huomattava vaikutus
lupapäätökseen haettaessa vesitaloudelliselle
hankkeelle  lupaa, sillä lupaa ei voida myöntää
vastoin kunnallisen kaavoitukseen sisältyviä
maankäyttösuunnitelmia (Strömberg 1984).

9.3 Hallinnon yksiköt ja toimivalta

9.3.1 Keskushallinto

Valtion vesipolitiikkaa johtaa hallitus ja ministe-
riöistä keskitetysti ympäristöministeriö (Miljöde-
partementet). Se vastaa luonnonsuojelusta, luon-
nonvarojen käytöstä ja taloudellisten ohjauskei-
nojen kehittämisestä sekä toimeenpanee EU:n
direktiivejä. Ministeriössä on ainoastaan noin 150
työntekijää. (Lundqvist 1996) Ruotsissa vesi-
asioiden kanssa ovatkin tekemisissä eri ministe-
riöiden alaiset valtion asiantuntijavirastot ja -lai-
tokset, jotka on lueteltu liitteessä 3. Vesiasioiden
rahoitukseen osallistuvat useat ministeriöt valtion
laitosten määrärahaehdotusten perusteella.
(Kaatra & Sierla 1993)

Keskusvirastot

Luonnonsuojelulaitoksen (Naturvårdsverket,
SNV) yleinen tehtävä on edistää toimia, joilla
taataan hyvä ympäristö. Vesivarojen pilaantu-
misasiat sekä veden saatavuuden turvaaminen
kuuluvat laitoksen toimialaan. SNV tukee poliit-
tista päätöksentekoa sekä koordinoi ja avustaa
alueellisia ja paikallisia viranomaisia näiden val-
vontatehtävissä. Luonnonsuojelulaitos yhdessä
geologian tutkimuskeskuksen kanssa arvioi
lääneittäin valtakunnallisesti merkittävien luon-
nonsuojelualueiden perustamistarpeen. Alueet
voivat olla merkittäviä muun muassa vesihuol-
lon kannalta. (SOU 1995:45)

Rakennuslaitos (Boverket) on hallintoviranomai-
nen asioissa, jotka koskevat rakennettua ympä-

ristöä, luonnonvarojen käyttöä ja kaavoitusta.
Maa- ja vesialueiden käytöstä on annettu asetus
(1998:896), jonka mukaan rakennuslaitos valvoo
vesivarojen käyttöä ympäristökaaren luvun nel-
jä mukaisilla valtakunnallisesti merkittävillä alu-
eilla. Rakennuslaitos valvoo myös yleisesti maa-
ja vesialueiden käyttöä. Myös muut keskusviras-
tot toimialansa mukaan yhteistoiminnassa raken-
nusviraston kanssa edistävät maa- ja vesialuei-
den käyttöön liittyviä valtakunnallisesti merkit-
täviä asioita. Rakennuslaitos pyrkii myös paran-
tamaan kuntien edellytyksiä ottaa vesivarojen
käyttöasiat kaavoituksessa paremmin huomioon
(SOU 1995:45).

Valtion maatalouslaitos (Statens jordbruksverk,
SJV) on hallituksen maatalousasioiden asiantun-
tijataho. Toiminnasta vastaa Jönköpinginissa si-
jaitseva pääkonttori sekä neljä aluetoimistoa.
SJV:ssa on vesiyksikkö (vattenenheten), jonka
toimialaa ovat maatalouden vesitaloudelliset teh-
tävät. Vesiyksikkö avustaa vesitaloudellisiin
hankkeisiin liittyvissä teknisissä, taloudellisissa ja
oikeudellisissa kysymyksissä. Se laatii selvityksiä
esimerkiksi kastelu-, pato-, kuivatus- ja siltahank-
keista sekä osallistuu kosteikkojen säilyttämis- ja
palauttamishankkeiden suunnitteluun. (Jord-
bruksverket 1998)

SJV:n osallistumista vesitaloudellisten hankkeiden
suunnitteluun kuvaa Dravenjärven vedenpinnan
korotushanke. Projektista pääasiallisen vastuun
kantavat lääninhallitus, joka samalla on hank-
keen vesioikeudellisen luvan haltija, ja luonnon-
suojelulaitos. SJV on vastuussa hydrologisista ja
teknisistä laskelmista, kun taas SNV arvioi hank-
keen biologiset vaikutukset. (Jordbruksverket
1998)

Ruotsin geologinen tutkimuslaitos (Sveriges geo-
logiska undersökning, SGU) tutkii maan geolo-
gisia ominaisuuksia ja mineraalien käyttöä. Se
kartoittaa pohjavesivaroja ja arvio niiden mer-
kittävyyden vedenhankinnan kannalta. Laitos
edistää ja tukee geologista perustutkimusta sekä
soveltavaa tutkimusta. Pitkäjänteinen toiminta,
jolla on suora yhteys pohjavesikysymyksiin, on
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toisaalta lääni- ja kuntakohtaista pohjavesitut-
kimusta ja kartoitusta, toisaalta pohjavesi- ja
kaivonäytteiden keräämistä sekä laatu- ja mää-
rätietojen käsittelyä. Yhteistyöprojekteja on
muun muassa SNV:n kanssa. (SOU 1995:45)

Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian instituutti
(Sveriges meteorologiska och hydrologiska insti-
tut, SMHI) on keskushallinnon asiantuntijaviran-
omainen. SMHI laatii hallitukselle lausuntoja
esimerkiksi patoturvallisuusasioista. Tehtäviin
kuuluu maan pintavesivarojen kartoitustyö sekä
hydrologinen ennustus- ja varoituspalvelu (SOU
1995:45). SMHI seuraa vedenkorkeuksia ja vir-
taamia sekä tulkitsee mittaustuloksia. Vesistöjen
säännöstelyn valvontavelvollisuus on ensisijaises-
ti lääninhallituksilla, mutta vesioikeus tai maan
hallitus ovat voineet päättää, että SMHI suorit-
taa valvontaa lääninhallituksen sijasta. Pohjavesi-
asioissa instituutin toiminta rajoittuu lähinnä tut-
kimustyöhön, ja yleisesti ottaen SMHI tukeutuu
pohjavesiasioissa SGU:n tietämykseen.

9.3.2 Aluehallinto

Aluehallinnossa lääninhallitukset (länsstyrelser)
hoitavat läänin yleistä hallintoa ja vastaavat myös
vesitalousasioista. Läänihallitukset edistävät kun-
tien ja valtakunnan viranomaisten yhteistyötä ja
kehittävät alueellisia ympäristöanalyysejä ja -
ohjelmia. (SOU 1995:45) Ne vastaavat vesistö-
töihin käytettävien valtionavustuksien myöntä-
misestä sekä suunnittelevat ja toimeenpanevat
vesistöjen kalataloudellisia ja muita kunnostus-
toimenpiteitä (Kaatra & Sierla 1993).

Lääninhallitus on ympäristökaaren alainen lupa-
viranomainen, ja toimii läänitasolla sekä vesis-
töjen pilaamis- että käyttöasioissa valvontaviran-
omaisena. Ympäristökaaren mukaisesta valvon-
nasta on annettu asetus (1998:900). Toiminnan-
harjoittaja, jonka yrityksellä on vesistövaikutuk-
sia, on velvollinen pyydettäessä toimittamaan tie-
toja valvontaviranomaiselle ja tekemään tarvitta-
via mittauksia valvontaa varten. (SLS 1998)

9.3.3 Paikallishallinto

Kuntien ympäristötehtävät lisääntyivät erityisesti
1980-luvulla, jolloin valtion tehtäviä siirrettiin

kunnille. Kunnalliseen kaavoitukseen sisältyy
maankäytön ja vesivarojen käytön suunnittelu.
Tarkastus- ja valvontaviranomaisia ovat kunnan
ympäristönsuojelu- ja terveyslautakunnat. Ne
hoitavat paikallistasolla vastaavat tehtävät, joi-
ta SNV hoitaa valtakunnantasolla. Kunnan
rakennuslautakunnan tehtävät liittyvät rakennus-
laitoksen toimialaan. (SOU 1995:45) Kunnat voi-
vat olla vesistöhankkeiden, kuten järvien kunnos-
tushankkeiden, päävastuunkantajia (Jordbruks-
verket 1998). Maa- ja vesirakennushankkeet
teetetään kuitenkin pääasiassa urakoitsijoilla tai
konsulteilla, jolloin joko kunnan viranomainen tai
lääninhallitus valvoo toteutusta. (Kaatra & Sier-
la 1993)

9.4 Lupajärjestelmä

Ympäristökaarta edeltänyt lupajärjestelmä

Aikaisemmin sovellettava lupajärjestelmä riippui
siitä, tarvitsiko hanke ympäristönsuojelulain vai
vesilain mukaisen luvan. Ympäristönsuojelulain
mukaisia pääasiallisia lupaviranomaisia olivat
lupalautakunta (koncessionsnämnden för miljös-
kydd) ja lääninhallitukset. Kun arvioitiin, että
ympäristösuojelulain mukaan luvanvarainen han-
ke aiheuttaisi merkittäviä haitallisia vaikutuksia
ihmisten elinympäristölle tai luonnolle, luvan kä-
sittelijä oli hallitus, joka voi myöntää luvan, jos
hanke oli erityisen tärkeä ajatellen taloutta, paik-
kakunnan kehitystä tai hankkeen muuten katsot-
tiin palvelevan yleistä etua. (Westerlund 1982)
Hallitus käsitteli myös luonnonvaralain (1987:12)
mukaisten, eräiden ympäristövaikutuksiltaan
merkittävien teollisuuslaitosten lupahakemukset.
(SLS 1998)

Lupalautakunta oli tuomioistuimen tapainen riip-
pumaton toimielin. Lupalautakunnan ja läänin-
hallituksen toimivaltajako oli määritelty ympä-
ristönsuojelulaissa siten, että lupalautakunta kä-
sitteli ympäristövaikutuksiltaan merkittävimpään
ryhmään kuuluvat hankkeet, kun taas lääninhal-
litusten käsiteltäviksi ohjautuvat pienemmät
hankkeet. Laissa oli myös määritelty sellaiset
hankkeet, joihin ei tarvittu lupaa, mutta joista
toiminnanharjoittajan tuli tehdä ilmoitus kunnan
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ympäristönsuojelu- ja terveyslautakunnalle. (Wes-
terlund 1982)

Vesilain mukaisena lupaviranomaisena sen sijaan
toimi yleensä vesioikeus, joka ratkaisi myös lu-
pahakemuksiin liittyvät korvausasiat.  Vesioike-
uden päätöksestä voi valittaa vesiylioikeuteen ja
edelleen valitusluvan perusteella korkeimpaan
hallinto-oikeuteen. Kuivatushankkeen lupahake-
mus toimitettiin lääninhallitukselle, joka määrä-
si pidettäväksi maankuivatustoimituksen ja va-
litsi toimitusmiehen (förrättningsman) selvittä-
mään luvan myöntämisen edellytykset. Maankui-
vatustoimitukseen valittiin tavallisesti insinööri-
koulutuksen saaneen toimitusmiehen lisäksi kak-
si uskottua miestä. Toimitusmies teki tarpeellis-
ten selvitysten jälkeen maankuivatushankkeen
lupapäätöksen. Sen sijaan vesilain luvun 11 mu-
kaisissa suurissa hankkeissa luvan käsitteli myös
poliittisessa vastuussa oleva toimielin eli maan
hallitus. Hallituksen antama päätös oli luvan
myöntämisen kannalta vesioikeutta tai toimitus-
miestä sitova. (Strömberg 1988)

Ympäristökaaren mukainen lupajärjestelmä

Ympäristökaaren myötä päätöksentekomenettely
on muuttunut. Lupaviranomaisina toimivat hal-
litus, lääninhallitukset, muut hallintoviranomai-
set, kunnat sekä ympäristöoikeudet. Lupalauta-
kunta ja vesioikeudet on lakkautettu ja korvattu
ympäristöoikeuksilla, joissa käsitellään aikaisem-
min lupalautakunnassa tai vesioikeudessa käsi-
tellyt asiat.

Hallitus toimii edelleen ympäristön kannalta mer-
kittävimpien hankkeiden lupaviranomaisena. Ve-
sirakennushankkeista vähintään 20 megawatin
vesivoimalaitoksen rakentamiseen, eräisiin sään-
nöstely-, vedensiirto- ja pohjavedenottohankkei-
siin tarvitaan ympäristökaaren mukaan hallituk-
sen myöntämä lupa. (SOU 1996:103) Hallitus kä-
sittelee myös valtion viranomaisten päätöksistä
tehtyjä valituksia, kun ne koskevat ympäristö-
kaaren luvun 18 mukaisten suojelualueiden pe-
rustamista, muuttamista tai lopettamista lukuun
ottamatta korvausasioita.

Kuva 15. Erityyppisten hankkeiden ensiasteen luvanhaku ja muutoksenhakutahot Ruotsissa
(SOU 1996:103; SLS 1998).
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Ympäristöoikeuksia on viisi. Ne toimivat kärä-
jäoikeuksien yhteydessä, ja niiden toimialueet
muodostavat ympäristötuomioistuinten toimival-
ta-alueista annetun asetuksen (1998:1323) mu-
kaisesti vesipiirit. Ympäristötuomioistuimet kä-
sittelevät ensiasteena suurehkot ympäristölupa-
asiat, vesirakentamisasiat sekä vahingonkorva-
usasiat. Ympäristöoikeuden päätösten ensimmäi-
nen valitusaste on ympäristöylioikeus, joka toi-
mii aikaisemman vesiylioikeuden tapaan Svean
hovioikeudessa. Ylin tuomioaste on korkein oi-
keus. Sellaisesta ympäristöylioikeuden päätökses-
tä, jossa ensiasteen päätöksentekijä on ollut hal-
lintoviranomainen tai kunta, ei kuitenkaan voi
valittaa korkeimpaan oikeuteen (kuva 14.). (SOU
1996:103)

Maankuivatushankkeiden hakemukset toimite-
taan lääninhallitukseen, joka tekee lupapäätök-
sen lukuun ottamatta sellaisia maankuivatus-
hankkeita, jotka kuuluvat ympäristöoikeuden
käsiteltäviksi. Vesirakennushankkeiden erityis-
säännöksistä annetun lain (1998:812) luvun 7
mukaan lääninhallitus siirtää maankuivatusasi-
an hakemuksen käsittelyn ympäristöoikeuteen,
jos jokin muu taho hakijan lisäksi osallistuu maan-
kuivatukseen. Jos maankuivatushankkeesta ai-
heutuu ympäristökaaren mukaisia korvauksia tai
maa-alueiden lunastuksia tai hankkeen toteutus
edellyttää käyttöoikeuden myöntämistä toisen
alueelle, lupaviranomaisena toimii ympäristöoi-
keus, joka voi myöntää erityisen käyttöoikeuden
rakenteiden tai toimenpiteiden suorittamiseen
toisen maalla. (SLS 1998)

Hallituksen päätöksellä eräiden ympäristölle vaa-
rallisten hankkeiden lupapäätöksen tekee läänin-
hallitus tai kunta, kun toiminnan aiheuttamat
ympäristövaikutukset ulottuvat rajatulle alueel-
le. Kunnan viranomaisen tekemästä päätöksestä
voi valittaa lääninhallitukseen, jos muuta ei eri-
tyisesti ole säädetty. Lääninhallituksen ja muiden
valtion viranomaisten päätöksestä voi valittaa
ympäristöoikeuteen. Sen sijaan ympäristöoikeu-
den päätöksen uudelleenharkinta ympäristöylioi-
keudessa  edellyttää valitusluvan saamista. (SLS
1998)

Ympäristölupien määräaikaisuus on ympäristö-
kaaren sisältyvä uudistus. Ruotsissa ympäristö-
luvat ovat olleet Suomeen verrattuna huomatta-
vasti useammin toistaiseksi voimassaolevia lupia.
Määräaikaiset luvat tulevat toistaiseksi voimas-
sa oleviin lupiin verrattuna itsestään uudelleen
harkittaviksi, sillä luvanhaltija joutuu tekemään
määräajan jälkeen uuden lupahakemuksen. Ym-
päristöä kuormittavan toiminnan säätelyssä uu-
distuksena nähdään myös se, että useille saman
vaikutusalueen toiminnoille voidaan asettaa yh-
teisiä lupavelvoitteita. Jotta lupa-asioiden useam-
pikertaisilta käsittelyiltä vältyttäisiin, tulisi lupa-
asioiden ratkaiseminen olla avointa ja keskuste-
levaa. Ympäristökaaressa on lisätty osallistumis-
mahdollisuuksia ympäristöasioiden käsittelyyn,
sillä ympäristöoikeudellinen asianosaiskäsite on
laaja ja ympäristöjärjestöille on annettu puheval-
taa. (Hepola 1997)

9.5 Muu ohjaus

Ympäristön laatuvaatimukset

Hallitus voi antaa tiettyjä alueita tai koko maa-
ta koskevia ympäristön laatuvaatimuksia, jotka
annetaan säädöksinä maasta, vedestä, ilmasta tai
ympäristöstä yleensä. Laatuvaatimuksia voidaan
antaa, kun ihmisten terveyttä tai ympäristöä on
tarpeen suojella pitkäaikaisesti tai korjata ihmis-
ten terveydelle tai ympäristölle aiheutettuja va-
hinkoja tai haittoja. Hallitus voi siirtää toiselle vi-
ranomaiselle vallan antaa Euroopan unionin lain-
säädännön toimeenpanemiseksi annettavia ympä-
ristön laatuvaatimuksia. (Prop. 1997/1998: 45)

Ympäristön laatuvaatimuksina voidaan antaa
kemiallisten aineiden tai bioteknisten organismi-
en suurin tai pienin sallittu määrä maassa, pinta-
tai pohjavedessä, ilmassa tai ympäristössä yleen-
sä. Laatuvaatimus voi olla myös ylin tai alin ve-
sistön vedenkorkeus, pohjaveden pinnan taso tai
suurin tai pienin vesistön virtaama. Viranomais-
ten tulee varmistaa, että annetut ympäristön laa-
tuvaatimukset otetaan huomioon lupaharkinnas-
sa, valvonnassa sekä määräyksiä ja ohjeita an-
nettaessa. Samoin kaavoituksessa tulee ottaa
huomioon ympäristön laatuvaatimukset. Toimin-
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nan yleensäkin tulee olla sellaista, että laatuvaa-
timuksia ei ylitetä. Tarvittaessa ympäristön laa-
tuvaatimusten toteuttamiseksi laaditaan toimen-
pideohjelma. (Prop. 1997/1998: 45)

9.5.1 Suunnittelu

Ruotsissa ei juurikaan ole laadittu vesistökoko-
naisuudet kattavia strategisia suunnitelmia. Lää-
ninhallitukset vastaavat, että alueellinen ympäris-
töstrategia (STRAM) toimeenpannaan alue- ja
paikallistasolla. Strategiaan liittyen läänin-
hallitukset määräävät vesiensuojelualueet (SOU
1995:45). Pääasiallisesti suunnittelu on keskitty-
nyt erityisesti kuntiin ja jossain määrin myös lää-
nitasolle, sillä vesivarojen käytön suunnittelu si-
sältyy maankäyttösuunnitelmiin.

Kunnilla on kaavoitusoikeus ja velvollisuus. Kun-
nan tulee laatia yleiskaava (översiktsplan), jossa
käsitellään sekä maan että vesivarojen käyttöä.
Yleiskaavassa on vesivarojen käytön kannalta
tärkeä suunnitelma, jonka tulee kattaa koko kun-
nan alue. Siinä linjataan kunnallisen ympäristö-
politiikan suuntaviivat, ja se on tarkoitettu pit-
kän tähtäyksen ohjaavaksi instrumentiksi. Kaa-
valla saattaa olla voimakas ohjausvaikutus har-
kittaessa edellytyksiä vesihankkeiden toimeen-
panolle. (SOU 1995:45) Kaavoitus- ja rakennus-
lain mukaan yleiskaavassa eritellään suojelu-
alueet ja määritellään, miten luonnonarvoiltaan
valtakunnallisesti merkittävät alueet sekä ympä-
ristön laatuvaatimukset otetaan kunnan toimin-
nassa huomioon (SLS 1998). Lääninhallitukset
valvovat valtion etua, mutta kunnan viranomai-
set määrittelevät kaavan sisällön. Seutukaava
(regionplan) on vapaaehtoisesti laadittava kaa-
va, jolla ei ole oikeudellisesti sitovaa vaikutusta.
Kaava saatetaan tehdä, kun vesistön tai maan
käyttö on useamman kuin yhden kunnan intressi
(Bengtsson 1986).

Aluesopimukset (områdesbestämmelser) ja yksi-
tyiskohtaiset kaavat (detaljplan) eli asemakaava
ja rakennuskaava ovat yleispiirteisiä kaavoja
tarkentavia kuntien laatimia maankäyttösuunni-
telmia. Ne eroavat yleis- ja seutukaavoista sito-
vuuden suhteen, sillä ne sitovat oikeudellisesti

sekä yksityisten että viranomaisten toimintaa.
Aluesopimus annetaan yleensä tietylle rajatulle
kunnan alueelle, jossa yksityiskohtaista kaavaa
ei tarvita, mutta halutaan kuitenkin turvata, että
yleiskaavassa asetettuja tavoitteita noudatetaan.
(Bengtsson 1986)

Kunnalla on yksinoikeus päättää asema- tai ra-
kennuskaavan laatimisesta eikä sen voimaantu-
lemiseksi tarvita lääninhallituksen vahvistusta
kuten aikaisemmin. Lääninhallitus valvoo valtion
etua ja voi valittaa kunnan päätöksestä antaa,
muuttaa tai kumota yksityiskohtainen kaava tai
aluesopimus, jos päätöksen sisältö on valtakun-
nallisten tai alueellisten tavoitteiden kanssa risti-
riidassa, ei täytä edellytyksiä ihmisten terveyden
ja turvallisuuden kannalta, tai siinä ei oteta huo-
mioon ympäristön laatuvaatimuksia. (Bengtsson
1986; SLS 1998)

9.5.2 Taloudellinen ohjaus

Lakiin (1998:812) sisältyy säännöksiä luvanhal-
tijan maksettaviksi määrättävistä seutu- ja kala-
talousmaksuista. Ympäristöoikeus päättää vuo-
sittaisesta, päästöyksikköihin ja päästöluokkiin
perustuvasta seutumaksusta, jos toimintaan liit-
tyy vesivoimalan käyttöä, vesistön pitkäaikaista
säännöstelyä, pintavedenottoa tai veden johta-
mista muuhun kuin voimatalouskäyttöön. Mak-
su maksetaan lääninhallitukselle. Maksu käyte-
tään sekä korvaamaan tai vähentämään sellai-
sia vahinkoja, joita ei ole korvattu ympäristökaa-
ren luvun 31 mukaisesti, että vesirakennushank-
keen vaikutuksille alttiin seudun yleisen edun
hyväksi.

Kalatalousmaksu on vastaavanlainen maksu kuin
Suomessa käytössä oleva kalatalousmaksu. Ym-
päristöoikeus tai lääninhallitus voi lupapäätök-
sessään määrätä toimenpidevelvoitteiden sijasta
luvanhaltijan maksettavaksi kertamaksun tai
vuosittaisen kalatalousmaksun, joka käytetään
kalatalouden edistämiseen luvan mukaisen toi-
minnan vaikutusalueella.

Todetuissa rikkomustapauksissa, joissa rike on
taloudellisesti hyödyttänyt ympäristölle vaaral-
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lista toimintaa harjoittavaa, joutuu toiminnanhar-
joittaja maksamaan ympäristökaaren mukaisen
ympäristösakon. Maksun suuruus määräytyy rik-
komuksen vakavuuden sekä rikotun määräyksen
merkityksen mukaan. Hallitus määrää erityyp-
pisiin rikkomuksiin liittyvän sakon suuruuden,
joka on vähintään 5,000 SEK mutta enintään
500,000 SEK. Valvontaviranomainen päättää
ympäristösakon määräämisestä toiminnanhar-
joittajan maksettavaksi. Toiminnanharjoittajalla
on oikeus valittaa maksumääräyksestä ympäris-
töoikeuteen. (SOU 1996: 103)

9.6 Yhteenveto ja kehitysnäkymät

Valtion keskushallinnossa merkittävä rooli on
asiantuntijavirastoilla ja –laitoksilla, joissa halli-
tuksen ja ministeriöiden päätöksentekoa edeltä-
vä valmistelutyö tehdään. Nykyisellään hallinnos-
sa on koordinaatiovaikeuksia erityisesti suuren
keskusvirastomäärän vuoksi. Pintavesiasioita
hoitavat Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian ins-
tituutti sekä luonnonsuojelulaitos. Pohjavesiasi-
oista vastaa Ruotsin geologinen tutkimuslaitos
sekä luonnonsuojelulaitos, joka vastaa vesivaro-
jen laatuun liittyvistä asioista. Kaavoitusasiois-
ta, joihin on sisällytetty myös vesivarojen käy-
tön suunnittelua, vastaa rakennuslaitos.

Aluetasolla lääninhallitukset toimeenpanevat
hankkeita ja myöntävät määrärahoja toimenpi-
teiden toteutukseen. Vesistökokonaisuudet katta-
vaa suunnittelua ei ole järjestelmällisesti tehty ja
aluetason suunnittelun merkitys on muutenkin
vähäisempi kuin paikallistason suunnittelun. Kun-
nat vastaavat alueellaan kaavoituksesta ja vesi-
ja jätevesihuollon suunnittelusta.

Ympäristökaari on uusi kokonaisvaltainen ym-
päristölaki, jota on sovellettu vuoden 1999 alus-
ta lähtien. Puitelain tyyppisessä ympäristökaa-
ressa on yhdistetty aikaisempaa ympäristölain-
säädäntöä yhdeksi laiksi. Siihen on sisällytetty

myös vesivarojen käyttö- ja suojeluasioita, mut-
ta suurin osa vesirakentamisen säätelystä sisäl-
tyy kuitenkin erilliseen lakiin. Ympäristökaaren
myötä käyttöön otetaan ympäristön laatuvaati-
mukset. Ympäristölupaa ei saa myöntää vastoin
annettuja laatuvaatimuksia. Hepolan (1997)
mukaan Ruotsissa on yleisesti painotettu, että
lainsäädännön tulee sisältää selkeitä oikeudelli-
sia keinoja. Vaarana kuitenkin on, että oikeudel-
lisesti sitovia periaatteita ei pystytä käytännössä
toteuttamaan, sillä ympäristökaaren soveltamis-
ala on laaja ja lakiehdotuksen tavoitteet yleisluon-
teisia.

Ruotsissa on tehty hallinnon uudistamisselvityk-
siä, joissa arvioidaan mahdollisuuksia perustaa
valuma-aluerajojen mukainen luonnonvarojen
hallintojärjestelmä. Perustettujen viiden ympäris-
töoikeuden toimialueet vastaavat jo nykyään
vesistöjen valuma-alueita. Tehty ympäristölain-
säädännön uudistustyö ja vesipolitiikan
puitedirektiiviehdotus ovat lisänneet tarvetta ja
luoneet edellytyksiä viranomaisten tehtäväjaon
uudistukselle.

Ruotsiin on ehdotettu perustettavaksi noin kym-
menen vesipiiriä. Kuhunkin piiriin perustettaisiin
lääninhallituksen yhteyteen yksi itsenäinen vesi-
virasto. Nykyisiä vesiensuojeluyhdistyksiä voisi
kehittää vesiviraston suuntaan (SOU 1997:155).
Vesiviraston vastuulla olisi vesistöjen käytön val-
vonta ja mahdollisesti muita ympäristötehtäviä,
joita lääninhallitukset ja kunnat nykyään hoita-
vat. Yhteistyötä ja muiden intressitahojen vaiku-
tusmahdollisuuksia vesiviraston työhön pidettäi-
siin yllä ja tuettaisiin pakollisella neuvottelume-
nettelyllä. Vesipiiriin ja toisaalta yhteen valuma-
alueeseen ehdotetaan vain yhtä lupavi-
ranomaista, joka ensimmäisessä tapauksessa olisi
lääninhallitus ja toisessa kuntien välinen yh-
teistyöviranomainen.  (SOU 1997:99)
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Tanskassa hallintotasoja ovat keskushallinto,
maakunnat (amt) ja kunnat (kommuni), joissa hal-
linnolliset sekä poliittiset yksiköt vastaavat vesi-
varojen käytön säätelystä. Maakuntia on yhteen-
sä 14 ja kuntia 273. Kööpenhamina sekä Frede-
riksberg ovat samalla sekä kuntia että maakun-
tia (Moe 1995). Tanskassa ei ole vesistökokonai-
suuksiin perustuvaa hallintoa, vaan maakunta-
virastot toimivat yhteistyössä vesistöhankkeiden
vaikutusten ulottuessa yli maakuntarajojen.

10.1 Vesivarojen omistus- ja käyttöoikeus

Sisävedet ovat Tanskassa yksityisessä omistuk-
sessa. Vesialueiden vesioikeudellinen jako julki-
siin ja yksityisiin ei koske omistusta vaan vesita-
loutta ja kunnossapitoa, vaikkakin se vaikuttaa
voimakkaasti omistajien oikeuksiin. Vesialueen
omistaja on tavallisesti rannanomistaja, mutta on
myös valtion omistamia tai hallitsemia vesiä sekä
eräitä vanhoja oikeuksia. (Vihervuori 1996)

Hallinnollisesti vesistöt on jaoteltu kolmeen ryh-
mään: maakunnalliset, kunnalliset ja yksityiset
vesistöt. Järviä on vähän ja on arvioitu, että maas-
sa on n. 30 000 km luonnollista alkuperää olevia
vesistöjä (Hansen 1996). Maakuntaviranomais-
ten hoidossa olevia vesistöjä on vähemmän kuin
kunnan viranomaisten hoidossa olevia. (Christi-
ansen 1996). Varsinaista yksityisvesien hoidon
hallintoa ei ole (Vihervuori 1996).

10.2 Vesioikeudellinen lainsäädäntö

Tanskan ympäristölainsäädännölle on tyypillis-
tä, että se ei sisällä tiukkoja vaatimuksia, vaan
toimintaa ohjaavia säännöksiä, joita täydenne-
tään viranomaisten laatimilla ohjaavilla ja pakot-
tavilla säännöillä sekä suunnitelmilla. (Basse
1995) Keskeisiä vesioikeudellisia säännöksiä si-
sältyy useisiin lakeihin:

• vesistölaki (302/82)
• vedenhankintalaki (299/78) ja useat lain

uudistukset

10 TANSKA

• ympäristönsuojelulaki (1991)
• luonnonsuojelulaki (1992)
• kaavoituslaki (338/91)

Vuonna 1982 uudistettu vesistölaki sisältää sään-
nöksiä vesistöjen käytöstä sekä yleisiä vesistön
muuttamiskieltoja. Bassen (1995) mukaan lain
pääasialliset tehtävät nykyään ovat:

1) Ratkaista maanomistajien väliset erimieli-
syydet vesitaloudellisista toimenpiteistä

2) Taata riittävä maankuivatus
3) Ylläpitää vesistöjen vedenjohtokyky, jotta

tulvavahingoilta vältyttäisiin

Vedenhankintalaissa on säännöksiä pinta- ja poh-
javeden määrällisestä käytöstä. Vedenhankinta-
lain myötä päättyi maanomistajien vapaa oikeus
ottaa vettä käyttöönsä. Vedenotto on luvanva-
raista ja koskee nykyään myös maanomistajia.
(Basse 1995) Lain nojalla tulee kunnissa ja maa-
kunnissa tehdä suunnitelmat vedenhankinnan
turvaamiseksi (Vangsgaard 1997).

Pinta- ja pohjaveden pilaamissäännökset sisälty-
vät ympäristönsuojelulakiin. Pinta-vesien pilaan-
tumista ehkäistään säännöksillä vastaanottavan
vesistön laadusta tai päästöistä. Vesistöjen laa-
tutavoitteet tulee sisällyttää maakunta-tason
aluesuunnitelmiin. Jäteveden johtaminen vesis-
töön on luvanvaraista, jolloin luvan myöntämi-
seen liittyy arvio vesistön kyvystä vastaanottaa
pilaavia aineita. Lain nojalla tulee hankkia lupa
tai hyväksyntä  toiminnalle, joka aiheuttaa poh-
javeden pilaantumisvaaran. Luonnonsuojelulain
piiriin kuuluvat kaikki vesistöt. Laissa on tärkei-
tä säännöksiä kosteikkojen suojelusta. (Basse
1995)
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10.3 Hallinnon yksiköt ja toimivalta

10.3.1 Keskushallinto

Ympäristö- ja energiaministeriöllä on laaja toi-
mivalta, sillä se vastaa sekä vesivarojen suoje-
lusta ja osittain vesivarojen käyttöön liittyvistä
asioista. Ministeriön sisäisessä organisaatiossa
suhteellisen pienten osastojen tehtävä on toiminta-
politiikan ohjaus. Ne ovat laajassa mielessä mi-
nisterin sihteeristö. Keskushallinnon toimeenpa-
no ja asiantuntijatyö tehdään virastoissa. Minis-
teriön virastoja ovat Tanskan ympäristövirasto
(Miljøstyrelsen), kansallinen metsä- ja luontovi-
rasto sekä energiavirasto (vrt. kuva 16). Lakien
valmistelu kuuluu periaatteessa osastojen tehtä-
viin, mutta ministeri delegoi usein lain valmiste-
lutehtäviä myös edellä mainituille virastoille.
Ministeri on vastuussa kaikista päätöksistä, joi-
ta osastoissa ja virastoissa tehdään. (Christian-
sen 1996)

Liikenneministeriö vastaa tulvasuojelusta, mikä
tarkoittaa pääasiassa varautumista rannikolla
myrskyihin ja estämään rannikkoalueiden eroo-
siota. Muodollisesti myös vesiliikennettä palve-
levat vesistötyöt ovat saman ministeriön vastuul-
la, mutta käytännössä vesiliikenteeseen liittyvil-
lä toimenpiteillä ei ole merkitystä. (Ammitsøe
1998) Maa- ja kalatalousministeriö vastaa maa-
talouden vesiensuojelusta (Moe 1995).

Ympäristövirasto on tärkeä ympäristö- ja ener-
giaministeriön yksikkö. Ministerillä on täysi oh-

jausvalta ympäristöviraston toimintaan. Virasto
palvelee ministeriä laatimalla lakiehdotuksia,
asetuksia, ohjeita ja ministeriön tiedonantoja.
Toinen tehtäväkenttä on paikallisten viranomais-
ten valvonta ja ohjaus, jota toteutetaan laatimalla
tiedotteita ja vastaamalla ministeriölle asetet-
tuihin kyselyihin. Ympäristövirasto laatii kartta-
muotoisen vuosiraportin, jossa esitetään yhteen-
vetona paikallisten viranomaisten eli maakunta-
viraston ja kuntien toimet. Kartta perustuu maa-
kunnista ja kunnista toimitettuihin tietoihin. Vi-
rastolla ei ole valtuuksia ohjata paikallisten vi-
ranomaisten toimintaa yksittäisissä tapauksissa.
Toisaalta paikallisten viranomaisten tulee toimia
lain ja asetusten velvoitteita noudattaen. Ympä-
ristönsuojelulain mukaisissa asioissa ym-
päristövirasto on ensimmäisen asteen valitusvi-
ranomainen, joka käsittelee kansalaisten, yritys-
ten ja organisaatioiden tekemiä valituksia näiden
ollessa tyytymättömiä paikallisten viranomaist-
en päätöksiin. (Moe 1995)

Kansallinen metsä- ja luontovirasto vastaa luon-
nonsuojelulain mukaisesti luonnonvarojen suoje-
lusta. Se ei kuitenkaan ole vastuussa ympäristön
pilaamisasioista (Moe 1995). Viraston toiminta
ulottuu valtion omistamille metsä- ja luontoalu-
eille, joissa se ylläpitää ja hoitaa järviä, virtave-
sistöjä ja erityisesti kosteikkoja. Toiminnan ta-
voitteena on, että maata ja vesistöjä voidaan
tulevaisuudessakin käyttää metsä- ja maatalou-
den tarpeisiin sekä turvata kalavesien säilyminen.
(Ministry of Foreign Affairs 1998)

Kuva 16. Ympäristö- ja energiaministeriön organisaatiokaavio.

Aluesuunnitteluosasto
Spatial Planning Department

Metsä- ja maisematutkimuslaitos
Danish Forest and Landscape
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Metsä- ja luontovirasto
National Forest and Nature Agency

Ympäristöinstituutti
National Environment Research Institute

     Ympäristövirasto
Envioronmental Protection Agency, EPA

Geologian tutkimuskeskus
Geological Survey of Danmark

Energiavirasto
Energy Agency

Osastot

Ympäristö- ja energiaministeri
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Jokiyksikkö
Vandlöbsafdelning

Ympäristöyksikkö
Miljøafdelning

Mahdollisia muita
yksiköitä

Kaavoitusyksikkö
Planafdelning

Tekninen osasto
Teknisk Forvaltning

Tekniikka- ja ympäristökomitea
Udvalget for Teknik og Miljø

Maakuntaneuvosto
Amtsråd

Tutkimus- ja kehitystyö

Ympäristö- ja energiaministeriöön kuuluu kaksi
melko itsenäistä yksikköä, jotka tekevät vesita-
loudellista tutkimusta: Tanskan ympäris-
töinstituutti (Danmarks Miljøundersøgelser) sekä
Geologian tutkimuskeskus (Danmarks Geologis-
ke Undersøgelse). Johtokuntiin kuuluu ministeri-
ön edustajien lisäksi myös muita jäseniä. Kumpi-
kin näistä palvelee tarvittaessa useita ministeri-
öitä. (Christiansen 1996)

Ympäristöinstituutilla ei ole hallinnollista ohja-
usvaltaa. Se tutkii järvien ja jokien ekologiaa,
suorittaa ympäristön tilan seurantaa ja tuottaa
tietoa päätöksentekoa varten. (Moe 1995) Ym-
päristöinstituutin yhteyteen on vuonna 1995 pe-
rustettu jokivesistöjen kunnostukseen erikoistunut
Euroopan jokiennallistamiskeskus, joka kehittää
jokien ennallistamista. Se seuraa toteutettuja
hankkeita ja arvioi kunnostustöillä saavutettuja
tuloksia. Keskuksen tavoite on perustaa kansain-
välinen yhteistyöverkosto ja koordinoida sekä
välittää kansainvälisesti tietoa virtavesien
kunnostuksesta. (Hansen 1996)

Geologian tutkimuskeskus tekee pohjavesitutki-
musta (Moe 1995). Periaatteena on yhdistää poh-
javeden käyttöön sekä suojeluun liittyvät näkö-
kohdat. Tehtäväkuvaan sisältyy tiedon kokoamis-
ta, kartoitusta, konsultointia ja luonnon proses-
sien tutkimusta. (Ministry of Foreign Affairs
1998) Geologian tutkimuskeskus asettaa myös
reunaehdot maakuntavirastojen laatimille vesi-
varojen käyttösuunnitelmille ja avustaa paikalli-
sia viranomaisia teknisissä- ja lakiasioissa (Vangs-
gaard 1997). Kolmas ministeriön tutkimuslaitos
on Metsä- ja maisematutkimuslaitos.

10.3.2 Alue- ja paikallishallinto

Ympäristöpolitiikan täytäntöönpanoa on 1970-
luvulta lähtien hajautettu maakuntien ja kuntien
tehtäväksi. Hajautettua hallintoa kuvaa, että
keskushallinto ohjaa alaisen hallinnon toimintaa
ilman pakottavia sääntöjä, jolloin alemman hal-
linnon oma päätäntävalta lisääntyy. Maakunnal-
listen vesistöjen hallinnan poliittinen vastuu ja

laillisuusvastuu kuuluu maakuntaneuvostoille,
kun taas kunnallisten sekä yksityisten vesistöjen
hallinta on kunnanvaltuustojen vastuulla. (Chris-
tiansen 1996)

Maakunnan vesi- ja ympäristöasioista huolehtii
maakuntavirasto (esim. Fyns amt), jonka johdossa
on poliittinen, joka neljäs vuosi uudelleen valit-
tava maakuntaneuvosto (amtsråd) (Statens Infor-
mation 1998). Päätösvalta on maakuntaneuvos-
tolla, joka huolehtii, että hallinnon toimet ovat
yhdenmukaisia paikallisten toiveiden kanssa (Bas-
se 1995). Maakuntavirastot hallinnoivat vesistöjä
ja maankäyttöä ja toimivat lupa- ja valvonta-
viranomaisina. Ne vastaavat vesistöjen laadun
valvonnasta ja valvovat kunnallista jäteve-
denpuhdistusta, päästöjä sekä muuta kunnan toi-
mintaa, joka mahdollisesti aiheuttaa vesistöjen
pilaantumista (Christiansen 1996).

Maakuntavirastoilla on keskeinen rooli vesistö-
töiden toimeenpanossa (Jormola & Järvelä 1998).
Vesiasioiden valmistelu ennen maakuntaneuvos-

Kuva 17. Maakuntaviraston vesiasioita hoita-
vat toimielimet (Moe 1995; Statens Information
1998).

ton päätöksentekoa tapahtuu poliittisessa teknii-
kan ja ympäristöasioiden komiteassa. Komitean
sihteeristönä toimii tekninen osasto, joka huolehtii
päivittäisestä maakuntaviraston toiminnasta. Se
jakaantuu yksikköihin, joista osalla on vesistön
hoitotehtäviä (kuva 17). Yksiköt vaihtelevat maa-
kunnittain. (Statens Information 1998)
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Virtavesien kunnostus ja muut vesistötoimenpi-
teet suoritetaan usein yhteistyössä maakuntavi-
rastojen ja kunnan viranomaisten kanssa. Jos
hankeen vaikutukset ulottuvat yksityisten mail-
le, käydään maanomistajien kanssa neuvotteluja
jo projektin alkuvaiheessa, jotta maankäytöstä
ja korvauksista päästään sopimukseen. (Hansen
1996) EU:n maataloustukijärjestelmä on edistä-
nyt jokien kunnostustöitä, sillä viranomaiset ovat
voineet hankesuunnittelun yhteydessä sopia vil-
jelijöille maankäyttömuodon muutosten takia
maksettavista korvauksista (Jormola & Järvelä
1998). Korvaustoimenpiteenä kyseeseen voi tul-
la myös maan vaihto. Vesistötoimia rahoittavat
ympäristö- ja energiaministeriön virastot, maa-
kunnat, kunnat sekä maanomistajat ja paikalli-
set yhdistykset. (Hansen 1996)

Kuntien ympäristöviranomaiset hoitavat sekä
hallinnointitehtäviä että järjestävät palveluja.
Kunnallisten ja yksityisten vesistöjen hallinnoin-
ti on kunnanviraston toimivallassa, mikä lähin-
nä tarkoittaa niiden olevan vastuussa kunnallis-
ten vesistöjen hoidosta. Kunnanvirastot myöntä-
vät lupia pienille teollisuusyrityksille sekä kaikil-
le niille yrityksille, jotka johtavat jätevetensä
kunnalliseen viemäriin, minkä lisäksi ne valvo-
vat vesihuolto- ja teollisuusyritysten toimintaa.
(Moe 1995)

Palvelujen tuottajina kunnat huolehtivat vesi- ja
jätevesihuollosta. Pienimmissä kunnissa veden-
hankintapalvelut järjestää tavanomaisesti yksi-
tyinen vesiyhtiö (Vangsgaard 1997). Kunnanvi-
rastot laativat vesihuollon järjestämisestä suun-
nitelmat, jotka maakuntavirastot hyväksyvät.
Nämä vesihuoltosuunnitelmat sisällytetään
kaavoituslain mukaiseen aluesuunnitelmaan.
(Christiansen 1996)

10.4 Lupajärjestelmä

Ympäristönsuojelulain mukaisen päästölupapää-
töksen tekee joko maakuntaneuvosto tai kunnan-
valtuusto. Maakuntien ja kuntien välinen toimi-
valtajako ensimmäisen asteen lupaviranomaise-
na on ratkaistu siten, että maakuntavirasto on

lupaviranomainen haettaessa lupaa ympäristö-
suojelulaissa määritellyn listan mukaiseen hank-
keeseen, jolla on laajalle ulottuvia ympäristö-
vaikutuksia. Lakiin on kirjattu myös pienemmät
laitokset, joiden perustamiseksi tarvitaan lupa.
Nämä luvat käsittelee kunnanvirasto, joka kä-
sittelee myös eräitä vesistöön ohjattavien pääs-
töjen lupia sekä pohjaveden suojelun kannalta
merkityksellisiä lupia. Kunnallisen lupamenette-
lyn ongelma on, että lupaharkinnassa paikallinen
taloudellisen edun tavoittelu on usein syrjäyttä-
nyt ympäristönsuojelulliset tavoitteet. (Christian-
sen 1996) Vedenottoluvista suurimman osan kä-
sittelee maakuntavirasto. Kunnanvirasto myön-
tää luvan, jos vedenotto muuhun kuin teollisuus
tai kastelukäyttöön on 3 - 6000 m3/vuosi. (Vangs-
gaard 1997)

Vesistön kunnostushankkeista ja säännöstelyn
kehittämishankkeista lupapäätöksen tekee kun-
nanvaltuusto tai maakuntaneuvosto. Lupaproses-
sissa hankkeen toimeenpanijan tulee hankkia
suunnitelmaehdotukseen tarpeellisten viran-
omaisten lausunnot ennen kuin lupaviranomai-
nen alustavasti arvioi hankkeen. Jos hanke saa
alustavan poliittisen hyväksynnän, suunnitelma
asetetaan julkisesti kuultavaksi ja vireillä olosta
ilmoitetaan paikallisessa lehdistössä sekä yleen-
sä myös kirjallisesti maanomistajille ja muille
mahdollisille tahoille.

Luvan hankintaan liittyy melko monimutkainen
prosessi, jossa selvitetään luvan saannin edelly-
tykset luonnonsuojelu-, ympäristönsuojelu- sekä
vedenhankintalain mukaisesti. Eräissä tapauksis-
sa, jolloin hankkeen vaikutukset kohdistuvat ka-
latalouteen, tarvitaan myös makeanveden kala-
vesilain mukainen hyväksyntä, jota haetaan maa-
ja kalatalousministeriöstä. Lupaprosessissa käsi-
tellään taloudelliset korvaukset. Jos taloudellisis-
sa kysymyksissä ei päästä yhteisymmärrykseen,
siirtyy asian käsittely korvausten osalta tuomio-
istuimeen. Muiden kuin taloudellisten seikkojen
osalta valitukset käsitellään Tanskan ympäris-
tövirastossa. Normaalisti vain yksi valitusaste on
mahdollinen. (Hansen 1996)
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10.5 Muu ohjaus

10.5.1 Suunnittelu

Tanskassa kaikilla hallintotasoilla tehtävään alue-
suunnitteluun sisältyy maankäytön, luonnonva-
rojen käytön ja luonnonsuojelun suunnittelu.
Aluesuunnitelmiin on sisällytetty muun muassa
vesistöjen ympäristölliset laatutavoitteet. Valta-
kunnallisessa vesiensuojeluohjelmassa on asetet-
tu pitkäntähtäyksen tavoitteet vesien suojelemi-
seksi.

Valtakunnallinen vesiensuojeluohjelma

Tanskan rannikkovedet ovat kärsineet 80-luvul-
ta lähtien rehevöitymisestä, ja tilanne kärjistyi
pahojen happikatojen takia vuonna 1986, mikä
johti vesien suojelutoimenpiteiden tiukentami-
seen. Vesiensuojelutavoitteet ja vaadittavat toi-
menpiteet jätevesihuollolle, maataloudelle ja teol-
lisuudelle asetettiin vuonna 1987 voimaan tullees-
sa valtakunnallisessa vesiensuojeluohjelmassa
(vandmiljøplanen). Käyttöön otettiin päästöstan-
dardit ja alettiin vaatia suojelutoimenpiteiden
täytäntöönpanoa, jotta ympäristötavoitteet saa-
vutettaisiin. (Moe 1995)

Vesiensuojeluohjelman pääasiallinen tavoite on
vähentää vesistöihin joutuvaa typpi- ja fosfori-
kuormitusta. Paikalliset viranomaiset valvovat ja
seuraavat määräyksien ja asetettujen tavoittei-
den toteutumista. (Moe 1995) Maakuntavirastot

vastaavat ohjelman mukaisesta ympäristöseuran-
nasta. Ohjelman toimeenpanoon on budjetoitu
varoja 160 milj. DKK/vuosi (1997), josta 27 milj.
DKK käytetään 68:n havaintopaikan sekä kuu-
den erityisen seuranta-alueen pohjavesi-
tutkimuksiin. (Thomsen 1997)

Aluesuunnittelu

Valtakunnallisella, maakunnallisella ja paikalli-
sella tasolla tehtävään aluesuunnitteluun on yh-
distetty maankäyttö, luonnonsuojelu ja luonnon-
varojen kuten vesivarojen käyttö. Alemman ta-
son suunnitelmien tulee olla sopusoinnussa ylem-
män tason suunnitelmiin nähden. Aluesuunnitte-
luun sisältyy ennaltaehkäisevää vesistöjen käy-
tön ohjausta, jolla ohjataan viranomaistoimintaa
ja tarkennetaan lakien tavoitteita paikalliset tar-
peet huomioonottaen. (Basse 1995)

Valtakunnan tason aluesuunnitelmat toimivat
koordinaatiovälineenä keskushallinnon ja alaisen
hallinnon välillä. (Basse 1995) Valtakunnallisiin
suunnitelmiin sisällytetään tärkeimmät ministe-
riön linjaamat yleiset periaatteet ja tulevaisuu-
den visiot (Christiansen 1996).

Maakunnalliset suunnitelmat ovat tärkeitä, sillä
niin maakuntaneuvostojen kuin myös kunnanval-
tuustojen tulee toimia niissä asetettujen määräys-
ten ja tavoitteiden mukaisesti. Kukin maakunta
laatii joka neljäs vuosi aluesuunnitelman kahden-

Kuva 18. Maakuntavirastojen aluesuunnitelmaan sisältyvät sektorikohtaiset suunnitelmat
(Thomsen 1997).
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toista vuoden ajanjaksolle. Se sisältää sektorikoh-
taisia suunnitelmia (kuva 18.), joissa on melko
yksityiskohtaisia päätöksiä pinta- ja pohjavesi-
varojen käytöstä ja suojelusta. Suunnitelmassa
ilmaistaan vaatimukset jokien laadulliselle
käyttökelpoisuudelle sekä vedenkorkeuksille ja
virtaamille (Jormola & Lehtinen 1997). Suunnit-
teluprosessissa noudatettavat keskeiset periaat-
teet sisältyvät kaavoituslakiin. Suunnitelmaehdo-
tus tulee antaa hyvissä ajoin, jotta ennen suunni-
telman voimaantuloa kansalaiset ja muut viran-
omaiset voivat esittää siitä mielipiteensä ja mah-
dolliset muutosehdotukset. (Basse 1995)

Paikallistason kaavoja on kahden laatuisia: pai-
kalliset ja kunnalliset kaavat. Neljäksi vuodeksi
kerrallaan laadittavat kunnalliset kaavat katta-
vat koko kunnan alueen. Niiden tulee sisältää
periaatteet siitä, miten kunta huolehtii paikalli-
sia kaavoja koskevasta päätöksenteosta. (Chris-
tiansen 1996)

Ainoastaan paikallisilla kaavoilla on suora vai-
kutus yksittäisten kansalaisten ja yritysten toi-
miin. Ne ovat yksityiskohtaisia suunnitelmia ja
sisältävät paljon tietoa tietyistä toimialoista. Pai-
kallinen kaava kattaa osan kunnan alueesta. En-
nen kuin mikään laajamittainen toiminta on sal-
littua alueella tulee olla voimassaoleva kaava,
jossa kuvataan alueen nykytilanne sekä suunnitel-
laan alueen tulevaa käyttöä. Kunnanvaltuustot
voivat päätöksenteossa poiketa kaavasta, kun-
han se ei johda ristiriitaan kaavan tärkeimpien
periaatteiden kanssa. (Christiansen 1996)

Suunnitelmien laadinta on vuorovaikutteista.
Laatiessaan jätesuunnitelman kunnan viranomai-
set käyvät maakuntavirastojen
kanssa neuvotteluja ja ottavat ve-
sivarojen käyttösuunnitelman huo-
mioon, jotta kaatopaikkoja ei sijoi-
teta vedenhankinta-alueille. Maa-
kunnalliset suunnitelmat ohjaavat
myös kunnallisten jätevesipäästö-
jen poisjohtamiseen liittyvää suun-
nittelua. Kunnalliset jätevesipääs-
tösuunnitelmat tarvitsevat voi-

maantullakseen maakuntaviraston hyväksynnän.
(Thomsen 1997)

Vesistöjen ympäristölliset laatutavoitteet

Aluesuunnitelmissa on vuodesta 1974 asti mää-
ritelty vesistöjen ympäristölliset laatutavoitteet.
Laatutavoitteet määritellään erikseen virtavesis-
töille, järville ja rannikkovesille, ja ne on tarkoi-
tettu ohjaamaan kunnallisten lupa- ja valvonta-
viranomaisten toimintaa (Nielsen 1991).

Ympäristötavoitteiden asettaminen perustuu ar-
vioon muutoksista, jotka ihminen on vesistössä
aiheuttanut verrattuna referenssivesistöön. Re-
ferenssivesistöksi voidaan valita luonnollisella
tavalla toimiva vesistö, jonka ekologiset ja hyd-
rologiset ominaisuudet tarjoavat hyvän elinym-
päristön kasveille ja eläimille. Huomioon otetaan
vesistön suunnitellut käyttötarkoitukset sekä ar-
vioidaan realistisesti saavutettavissa olevat pää-
määrät. Maakuntavirastossa voidaan valita vir-
tavesien ympäristötavoitteeksi jonkin taulukos-
sa 6 esitetyistä tavoitteista, tai muotoilla omat
ympäristötavoitteensa. (Hansen 1996) Taulukon
6. ympäristötavoitteet perustuvat voimakkaasti
kalojen ja erityisesti lohikalojen elinmahdolli-
suuksiin.

Vesien laadun arvioinnissa käytetään bioindikaat-
torina vesistön eliöjakaumaa. Luokitteluasteikko
on I - IV, joista luokka I vastaa vesistöä, jossa on
hyvin moni-puolinen selkärangattomien eliölajis-
to ja luokka IV vesistöä, jossa lajisto on hy-vin
köyhä tai kokonaan hävinnyt. Maakunnat seu-
raavat vesistöjen laatua. Kansallinen valvonta-
verkko käsittää yhteensä 220 seurantapaikkaa.
(Hansen 1996)

Vaatimustaso:
(A) kireä,
(B) keskiverto,
(C,D,E,F) lievä

Vesistön luokittelu

A Tieteellisesti erityisen merkittävät alueet
B1 Lohen kutu ja poikastuotanto vesistö
B2 Lohivesistö
B3 Särkikalavesistö
B4 Vesistössä monipuolinen kasvi ja eliölajisto, mutta

kalastollinen merkitys vaatimaton
C Kuivatustarkoitusta varten rakennetut uomat
D Vesistö, johon vaikuttaa jäteveden johtaminen
E Vesistö, johon vaikuttaa veden otto
F Vesistö, jossa rautapitoinen maa aiheuttaa ongelmia

Taulukko 6. Virtavesistöjen ympäristötavoitteet (Hansen 1996).
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Ympäristölliset laatutavoitteet eivät ole olleet riit-
tävät estämään vesistöjen pilaantumista. Tähän
on vaikuttanut ainakin kaksi seikkaa. Kuntien
viranomaiset ovat toisinaan yliarvioineet vesis-
töjen kyvyn vastaanottaa pilaavia aineita. Toi-
saalta määrätyt raja-arvot ovat ylittyneet ja toi-
minnanharjoittajien päästöt ovat olleet sallittua
suuremmat ilman, että viranomaiset olisivat te-
hokkaasti ryhtyneet tarpeellisiin toimenpiteisiin
tilanteen korjaamiseksi. Vesistöjen ympäristö-
tavoitteet on kuitenkin edelleen säilytetty suun-
taa antavan luokittelun perustana muun sääte-
lyn rinnalla. (Jepsen 1994) Luokittelu on merki-
tyksellinen erityisesti vesistöjen kunnostustöiden
kohdistamisessa ja suunnittelussa.

10.5.2 Taloudellinen ohjaus

Tanskaan on otettu käyttöön “vihreä verotus”.
Ympäristöverotusta on alettu kohdistaa tuotan-
nosta luonnonvarojen käytön verottamiseen.
Vuoden 1993 verouudistuksessa juomaveden
käyttöön päätettiin liittää ympäristövero. Vero-
tus astui voimaan vuoden 1994 alussa, jolloin ve-
den ympäristövero oli 1 DKK/m3. Veroa noste-
taan portaittain, ja sen suuruudeksi vuonna 1998
on arvioitu 5 DKK/m3. (Christiansen 1996) Vero
peritään vesijohtoveden käytöstä, joten vero on
luonteeltaan käyttäjämaksu, jonka kuluttajat
maksavat normaalin vesimaksun lisäksi. Vero ei
koske kasteluvesikäyttöä eikä teollisuutta. On
suunniteltu, että otettaisiin käyttöön jätevesive-
ro jätevesimaksun rinnalle. (Moe 1995)

10.6 Yhteenveto ja kehitysnäkymät

Tanskassa vesitalousasioiden hallinto on keski-
tetty ympäristö- ja energiaministeriöön. Tärkeä
merkitys on ministeriön kolmella keskusvirastol-
la. Niillä on hallinnollista päätäntävaltaa ja ne
huolehtivat ministeriön tehtävien toimeenpanos-
ta. Vesistöt jaotellaan maakunnallisiin, kunnalli-

siin ja yksityisiin vesistöihin, joista maakunnalli-
sia hallinnoivat maakuntavirastot ja kunnallisia
vesistöjä kunnat. Maakuntavirasto on yleinen hal-
lintoviranomainen, jossa asiantuntijayksiköt val-
mistelevat vesi- ja ympäristöasioita. Maakunta-
viraston poliittisella elimellä eli maakuntaneuvos-
tolla on kuitenkin viimekädessä päätösvalta.

Vesistöjen hallinnollinen jaottelu ei vastaa vesis-
töjen omistustilannetta, sillä suurin osa vesistöis-
tä on rannanomistajien yksityisessä omistukses-
sa. Luvan myöntämisen edellytykset arvioivat
asiantuntijaviranomaiset, mutta  lupapäätöksen
tekee poliittinen toimielin eli maakuntaneuvosto
tai kunnanvaltuusto. Mikäli lupaprosessissa ei
päästä yksimielisyyteen aiheutuvien haittojen
korvauksista, siirtyy asian käsittely korvausten
osalta tuomioistuimeen.

Vesioikeudellinen lainsäädäntö on hajautettu usei-
siin lakeihin. Vesistölailla säädetään vesistöjen
käytöstä, minkä lisäksi vesivarojen määrä- ja pi-
laamisasioista säädetään erillisillä laeilla. Uusi
laki Tanskan vesioikeudellisessa lainsäädännös-
sä on vuoden 1998 alussa hyväksytty vesiensuo-
jelulaki, jossa on annettu määräyksiä muun mu-
assa maatalouden lannoitteiden käytöstä.

Aluesuunnittelu on merkittävässä asemassa. Sii-
hen sisältyy maan- ja luonnonvarojen käytön sekä
luonnonsuojelun suunnittelu. Suunnitteluproses-
sista säädetään kaavoituslaissa. Maakuntaviras-
toja velvoitetaan laatimaan viranomaisia lupa-
harkinnassa ohjaavia aluesuunnitelmia. Käytös-
sä on päästöstandardien lisäksi aluesuunnitteluun
liittyvät, saman suuntaiset biologiset vesistöjen
laatutavoitteet kuin vesipolitiikan puitedirektii-
vissä edellytettäisiin. Maakuntavirastojen sekto-
rikohtaiset suunnitelmat ovat vuorovaikutukses-
sa keskenään ja muodostavat kattavan aluesuun-
nittelukokonaisuuden.
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Saksan liittotasavalta on liittovaltio, jossa val-
tion vesitaloudellisia tehtäviä hoidetaan sekä liit-
tovaltiotasolla että osavaltioissa, joita on yhteen-
sä 16. Niistä Berliini, Hampuri ja Bremen ovat
kaupunkiosavaltioita. Osavaltion yhdyskuntara-
kenne koostuu paikallisista yhteisöistä (Kommu-
nen), joita ovat kaupungit (Städte), piirit (Kreise)
ja kunnat (Gemeinden). (Bosenius & Rechenberg
1996)

11.1 Vesivarojen omistus- ja käyttöoikeus

Vesistöt jaetaan ensimmäisen luokan ja toisen
luokan vesistöihin, jonka mukaan määräytyy
vesien omistus- ja hallintaoikeus. Ensimmäisen
luokan vesistöiksi määritetyt vesistöt ovat julki-
sessa omistuksessa. Niistä valtion vesiväylät kuu-
luvat valtion omistukseen ja muut ensimmäisen
luokan vedet kulloisenkin osavaltion hallintaan.
Osavaltioiden vesilainsäädännön mukaisesti toi-
sen luokan vesistöt kuuluvat yleensä rannanomis-
tajien tai joskus myös kuntien hallintaan. Voimas-
sa voi olla myös vanhoja omistusoikeussäädök-
siä. (Kraemer & Jäger 1997)

Historiallisesti kulkuväyläksi kelpaavat tai muu-
ten taloudellista merkittävät vesistöt ovat olleet
julkisyhteisöjen omistamia tai julkista käyttöä
palvelevia. Niitä ei varsinaisesti kukaan omista-
nut, kun taas yleensä pienemmät vesistöt ovat
kuuluneet yksityiseen omistukseen. (Vihervuori
1996) Baden-Württembergin osavaltio on siinä
mielessä poikkeuksellinen, että siellä kaikki ve-
sistöt ovat julkisessa omistuksessa, jolloin yksi-
tyisellä omistuksella ei ole merkitystä. (Kraemer
& Jäger 1997)

Yleiskäyttöoikeus sallii, että kuka tahansa voi
käyttää pintavettä siinä määrin kuin kunkin osa-
valtion laki sallii, kunhan käyttö ei aiheuta risti-
riitoja muiden oikeuksien kanssa. Omistajan oi-
keudella kiinteistönomistaja tai hänen valtuutta-
mansa henkilö voi ottaa pintavettä omaan tar-
peeseensa edellyttäen, että muille ei aiheudu hait-

11 SAKSA

taa eikä seurauksena ole vakavia muutoksia ve-
den laadussa tai virtaamassa. Pohjavedenottolu-
paa ei tarvita kotitarvekäyttöä, maatalouskäyt-
töä, karjan juottoa tai tilapäistä vedenottoa var-
ten. Vettä saa käyttää ilman lupaa myös tavan-
omaiseen kasteluun maa-, metsä- tai puutarha-
talouskiinteistön alueella. (BMU 1998)

Saksan vesitalouslain mukaan osavaltiot voivat
perustaa vesiensuojelualueita, jos sen katsotaan
olevan yleisen edun kannalta tarpeellista. Raa-
kavesilähteitä suojellaan haitallisilta vaikutuksil-
ta perustamalla vesiensuojelualueita. Myös poh-
javeden imeytysalueista voidaan tehdä vesiensuo-
jelualueita. Tietyt toiminnot ovat suojelualueilla
joko kokonaan kiellettyjä tai luvanvaraisia. Kiin-
teistön omistajalle tai alueen käyttöoikeuden hal-
tijalle maksetaan korvausta, jos asetetut käyttö-
rajoitukset muuttuvat pakkolunastusta vastaa-
viksi. (Gieseke, Wiedemann & Czychowski 1979)

11.2 Vesioikeudellinen lainsäädäntö

Liittovaltio säätää puitelakeja, jotka määräävät
reunaehdot osavaltioiden lainsäädännölle. Liitto-
valtiorakenteesta johtuen valtakunnallisten laki-
en voimaantulo edellyttää parlamentin (Bundes-
tag) hyväksynnän lisäksi myös liittohallituksen
(Bundesrat) kannatuksen. Hallituksen esitykset
valtakunnallisiksi asetuksiksi (Verordnungen)
toimitetaan liittohallituksen hyväksyttäviksi.
Hallitus voi myös tiettyjen lakien nojalla ja liit-
tohallituksen hyväksynnällä säätää hallinnollisia
ohjesääntöjä, jotka sitovat vain hallintoviran-
omaisia. Sekä asetuksilla että hallinnollisilla oh-
jesäännöillä on tärkeä merkitys vesien käytön
säätelyssä. (Kuusiniemi 1997a)

Osavaltiot tarkentavat lainsäädännöllään liitto-
valtiotason lainsäädäntöä. Osavaltiot voivat sää-
tää lisäsäädöksiä, kunhan ne eivät ole ristiriidas-
sa liittovaltion lakien kanssa. Sekä liittovaltion
että osavaltioiden vesilainsäädännön toimeenpa-
nosta vastaavat osavaltiot. Poikkeuksena ovat
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valtakunnallisesti merkittävät vesistöt, joiden
rakentamis- ja ylläpitotoimista vastaa liittoval-
tio. (Bosenius & Rechenberg 1996)

Liittovaltion vesilainsäädäntö

Vesivarojen suojelun ja käytön puitelaki on vesi-
talouslaki (Wasserhaushaltsgesetz, WHG, 1957).
Vesitalouslaissa on säännöksiä sekä pinta- että
pohjavesistä. Luonteeltaan laki on lähes ko-
konaan julkisoikeudellinen, mutta sisältää myös
joitakin vesistöjen käyttäjien ja kiinteistön omis-
tajien välisiä luonteeltaan yksityisoikeudellisia
säännöksiä. Vesitalouslaissa on säännöksiä muun
muassa ilman lupaa sallitusta yleiskäytöstä ja
omistajan käytöstä.  Laissa säädetään lupien
myöntämisestä, korvauksista, lupien valvonnas-
ta sekä rangaistusseuraamuksista. Laissa on myös
luku vesitaloudellisesta suunnittelusta sekä sään-
nöksiä, jotka koskevat tulva-alueita tai vesien-
suojelualueita. (Gieseke, Wiedemann &
Czychowski 1979)

Saksan vesitalouslain nojalla on annettu seuraa-
vat asetukset:

• asetus vaarallisten aineiden johtamisesta
viemäri verkostoon
(Verordnung über wasserfährdende Stoffe
bei der Beförderung in Rohrleirungsanla-
gen, 1976)

• jätevesiasetus
(Abwasserverordnung, 1997)

• pohjavesiasetus
(Grundwasserverordnung, 1997)

Kansallisesti noudatettavat vähimmäisvaatimuk-
set jätevesipäästöille on annettu jätevesiasetuk-
sella. Aikaisemmin päästöstandardit annettiin
hallinnollisina ohjesääntöinä, mitkä eivät kuiten-
kaan olleet riittäviä yhteisön lainsäädännön toi-
meenpanemiseksi, joten vuonna 1997 säädettiin
jätevesiasetus, joka sitoo muitakin kuin hallinto-
viranomaisia. Kokonaisuudessaan jätevesiasetus
ja siihen sisällytettävät hallinnolliset ohjesäännöt
sisältävät kuntasektorin ja yli 55 teollisuudenalan
päästöstandardit. (Bosenius & Rechenberg 1998)

Myös pohjavesiasetus on annettu Euroopan yh-
teisön lainsäädännön toimeenpanemiseksi.

Vesitalouslakia täydentäviä vesien käytön tai
suojelun kannalta merkittäviä säädöksiä ovat:

• jätevesimaksulaki
(Abwasserabgabengesetz, 1976)

• laki valtion vesistöistä
(Bundeswasserstraßengesetz, 1990, 1995)

• pesu- ja puhdistusainelaki
(Wasch- und Reiningungsmittelgesetz,
1987, 1994)

• lannoiteasetus
(Düngeverordnung, 1996)

Jätevesimaksulaki on valtakunnallinen puitelaki,
jota sen voimaantulon jälkeen on muutettu kah-
desti, ja jota täydentävät osavaltioiden säätämät
jätevesimaksulait. Lain mukaista taloudellista
jätevesipäästöjen ohjausta käsitellään tuonnem-
pana taloudellisen ohjauksen yhteydessä. Lannoi-
telain mukaan säädetyllä lannoiteasetuksella py-
ritään vähentämään maatalouden hajakuormitus-
päästöjä vesiin. Laki puhdistusaineille asetetuis-
ta vaatimuksista on vesiensuojelun kannalta oleel-
linen, sillä lailla säädellään pesuaineiden tuotan-
toa.

Ympäristölakiehdotus

Saksassa valmistellaan yhtenäistä ympäristöla-
kia (Umweltgesetzbuch, UGB). Tarkoitus on har-
monisoida ja systematisoida nykyistä ympäristö-
oikeutta ja koota sektorikohtaiset lait yhdeksi
ympäristölaiksi. Tavoitteena on, että laki tulee
voimaan vuonna 2000. Ympäristölaki sisältäisi
pääosin vesitalouslakiin perustuvan luvun, jossa
on vesien käyttö- ja vesiensuojelusäännöksiä.
Lakiehdotukseen on sisällytetty muun muassa
vesitalouslain säännökset yleiskäytöstä ja omis-
tajan käytöstä. Lisäksi ympäristölaki sisältäisi
määräykset jätevesimaksusta, sillä jätevesimak-
sulain säännökset on liitetty lakiehdotukseen.
(BMU 1998) Varovaista uudistuksia on ehdotet-
tu esimerkiksi vesiensuojeluvelvoitteiden asetta-
misessa maa- ja metsätaloudelle.
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Myös vesistöhankkeet tarvitsisivat ympäristölain
mukaisen ympäristöluvan. Lakiehdotuksessa esi-
tetään, että vesien määrälliseen suojeluun vaikut-
tavat vedenkäyttöoikeudet yhdistettäisiin
ympäristöluvan mukaiseen säätelyyn ja
muodostettaisiin yhdistetty ennakkolupa. Samal-
la kuitenkin halutaan, että vesirakennusasioissa
viranomaisilla olisi riittävä harkintavalta suoja-
ta luvan hakijaa luvan pysyvyyden suhteen pa-
remmin kuin ympäristöluvassa säädetään. (Mart-
tinen & Saastamoinen 1995)

Osavaltioiden vesilainsäädäntö

Osavaltioittain sovelletaan omia vesi- ja jäteve-
simaksulakeja sekä erilaisia asetuksia valtakun-
nallisten säännösten lisäksi. Osavaltioiden laeis-
sa säädetään vesialueiden omistuksesta, valvon-
nasta, ylläpitotoimista, lupa- ja valvonta-
menettelystä sekä epäsuorista päästöistä, joilla
tarkoitetaan jätevedenpuhdistamon kautta vesis-
töön johdettuja päästöjä. Useat osavaltiot ovat
myös antaneet määräyksiä pinta- ja pohjave-
denottomaksuista. (Bosenius & Rechenberg
1996)

11.3 Hallinnon yksiköt ja toimivalta

11.3.1 Liittovaltiotason hallinto

Saksan keskushallinnossa ovat liittovaltion mi-
nisteriöt. Ympäristöministeriön (Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit, BMU) tehtäväalueeseen kuuluvat vesitalo-
udellisten asioiden periaatteellinen ratkaisu ja
kansainvälinen yhteistyö. Ympäristöministeriö
toimeenpanee Euroopan yhteisöjen vesiensuojelu-
lainsäädännön ja osallistuu kansallisen vesilain-
säädännön valmisteluun kuten myös muut asian-
osaiset ministeriöt. Ympäristöministeriön toimi-
alan lakeja ovat Saksan vesitalouslaki ja jäte-
vesimaksulaki. Ministeriö määrittelee valta-
kunnallisen vesiensuojelupolitiikan, mutta muu-
toin vastuu vesiensuojelusta on osavaltioilla.

Ravitsemus- maatalous- ja metsätalousministe-
riö (Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten, BML) edistää maatalousalu-

eiden maan kuivatusta, kastelua, vesistöjen sään-
nöstelyä sekä tulvasuojelua.

Liikenneministeriö (Bundesministerium für Ver-
kehr, BMV) hallinnoi valtakunnallisesti merkit-
täviä vesistöjä ja kaikkia vesiliikenteen kysymyk-
siä. Ministeriön toimialaan kuuluu laki valtion
vesistöistä. Valtakunnallisesti liikennöinnin kan-
nalta merkittäviä sisävesiuomia Saksassa on yh-
teensä 7350 km. Vuonna 1996 liikenneministeriö
investoi 1050 milj. DM vesiliikenneväylien raken-
nus-, kunnostus- ja ylläpitotoimiin (Bundesminis-
terium für Verkehr 1997).

Liikenneministeriön alaiseen vesi- ja laivaliiken-
nehallintoon kuuluu valtakunnallisten keskusvi-
rastojen lisäksi seitsemän alueellista vesi- ja lai-
valiikennelaitosta (Wasser- und Schiffahrtsdirek-
tion), joiden alaisuudessa paikallistason tehtäviä
hoitavat vesi- ja laivaliikennevirastot (Wasser-
und Schiffahrtsamt).

Liittovaltiotasolla tehdään paljon perustutkimus-
ja kehitystyötä sekä käytännön sovellusten ke-
hittelyä, jota myös vesitaloudellisten tutkimusten
osalta koordinoi koulutus-, tiede-, tutkimus-, ja
teknologiaministeriö (Bundesministerium für
Bildung, Wissenschaft, Forschung und Techno-
logie). Talousministeriö (Bundesministerium für
Wirtschaft) edistää kaikkien ympäristöpoliittisten
toimien taloudellista tehokkuutta. Taloudellisen
yhteistyön ja kehityksen ministeriö (Bundesminis-
terium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung) vastaa saksalaisen kahden- ja mo-
nenkeskisen yhteistyön edistämisestä. (Bosenius
& Rechenberg 1996) Sisäasiainministeriö osal-
listuu tulvatorjuntatoimenpiteisiin.

Tutkimus- ja kehitystyö

Ministeriöitä avustavat useat liittovaltion viran-
omaiset ja tutkimuslaitokset, joiden lisäksi Sak-
sassa on monia teknis-tieteellisiä organisaatioita
(liite 4.), jotka työskentelevät yhteistyössä eri
hallintotasojen viranomaisten, yhdistysten,
korkeakoulujen ja teollisuuden kanssa. (Bosenius
& Rechenberg 1996)
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PÄÄTÖKSENTEKO ASIANTUNTIJATAHOT

LIITTOVALTIO

OSAVALTIOT

Tutkimuslaitokset

Keskusvirastot

Osavaltion
keskusvirastot

Paikalliset
vesiviranomaiset

Aluetason
erityisviranomaiset

Ministeriöt

Piirihallitukset

Osavaltion ministeriöt

Saksan ympäristöviraston (UBA)
tehtävä on tieteellisesti tukea lii-
tovaltiotason päätöksentekoa, ke-
rätä ympäristötietoa, ylläpitää
valtakunnallista tiedostoja vesien
laadusta ja välittää tietoa ympä-
ristöasioista. UBA myös rahoittaa
tutkimusprojekteja ja teollisuuden
ympäristönsuojelua edistäviä in-
vestointeja.

Hydrologiainstituutti (BfG) on
valtakunnallinen liikenneministe-
riön alainen asiantuntijavirasto, jossa tehdään
hydrologiaan liittyvää tutkimusta ja seurantaa.
Toiminta tukee sekä liittovaltion ministeriöiden
että osavaltioissa toimivien viranomaisten pää-
töksentekoa. Instituutti tukee valtion vesistöistä
annetun lain mukaisesti vesi- ja laivaliikennehal-
lintoa vesiväylien suunnittelu-, toimeenpano- ja
ylläpitoasioissa. Se selvittää ja etsii ratkaisuja
vesiliikenteen, vesitalouden ja ekologisten näkö-
kohtien välisessä tavoitteiden asettelussa. BfG
kehittää hydrologisia, esimerkiksi vedenkorkeuk-
sien, jokien morfologian tai aineiden kulkeutumi-
sen ennustamisessa käytettäviä matemaattisia
malleja, tutkii pinta- ja pohjavesien vuorovaiku-
tussuhteita sekä arvioi vesien mikrobiologista,
fysikaalista ja kemiallista tilaa. (Bundesanstalt für
Gewässerkunde 1997)

11.3.2 Osavaltion hallinto

Vesitaloudellisten tehtävien toimeenpano on yk-
sinomaan osavaltioiden ja niitä pienempien hal-
lintoyksiköiden tehtävä. Useimmissa osavaltiois-
sa hallinto on kolmiportainen, joskin tehtävien
jakaantuminen viranomaisten välillä vaihtelee.
Eräissä osavaltioissa hallinto on kaksiportainen,
jolloin keskimmäistä tasoa ei ole, ja kaupun-
geissa, jotka samalla ovat osavaltioita, vesi-
taloushallinto on yksiportainen. Osavaltioiden
ylimmät viranomaiset ovat perustaneet vesi-
taloudellisten asioiden koordinointia ja yhteistyö-
tä varten osavaltioiden välisen vesiyhdistyksen
(Länderarbeits-gemeinschaft Wasser, LAWA).
(Bosenius & Rechenberg 1996)

Osavaltioiden hallinnossa on sekä yleisiä hallin-
toviranomaisia sekä erityisviranomaisia. Lakien
toimeenpano- ja päätäntävalta on yleisillä hal-
lintoviranomaisilla, kun taas tekninen tietämys
on asiantuntijavirastoissa, jotka toimivat yleisis-
tä hallintoviranomaisista riippumattomasti. (Kuu-
siniemi 1997a)

Ylin ohjaus- ja hallintovalta kussakin osavaltios-
sa on vesiasioista vastaavalla osavaltion minis-
terillä ja ministeriöllä. Yleistä hallinto- ja pää-
tösvaltaa käyttää osavaltiohallitus. Keskimmäi-
sellä tasolla osavaltioiden ministeriöiden ohjauk-
sessa päätöksentekijöinä toimii tavallisesti piiri-
virasto (Regierungspräsidium) tai piirihallitus
(Bezirksregierung). Ne vastaavat alueellisesta
vesitaloussuunnittelusta ja päättävät alueellises-
ti merkittävistä luvista. (Kraemer & Jäger 1997)

Alimmalla tasolla paikallisilla yhteisöillä on pe-
rustuslain mukainen itsemääräämisoikeus. Pää-
töksentekijöinä toimivia yleisiä hallintoviran-
omaisia (Untere Vervaltungsbehörden: Landrat,
Landkreis) kutsutaan yhteisellä nimittäjällä pai-
kallisiksi vesiviranomaisiksi (Untere Wasserbe-
hörden). Paikalliset yhteisöt vastaavat vesi- ja
jätevesihuollosta sekä hallinnoivat pieniä vesis-
töjä. (Kraemer & Jäger 1997) Paikalliset
vesiviranomaiset päättävät vesivarojen käytös-
tä, vesiensuojelualueista ja myöntävät päästölu-
pia (Schröder 1991).

Erityisiä asiantuntijaviranomaisia toimii kahdel-
la hallintotasolla. Osavaltion ministeriöiden oh-

Kuva 19. Saksan vesitalousasioiden hallinnon pääpiirteet.
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jauksessa toimii erikoistuneita osavaltion keskus-
virastoja (esim. Landesamt für Umwelt), joiden
tehtävä on taata riittävä tekninen taso lukuisten
vesitaloudellisten tehtävien hoitamisessa. Keskus-
virastojen tehtävät liittyvät suunnitteluun, asian-
tuntijaneuvontaan, ohjeistojen laadintaan sekä
koulutukseen. Osittain virastoille on uskottu myös
toimeenpanotehtäviä, joita ovat esimerkiksi tul-
vatorjuntaan osallistuminen, vesistöjen ja jäteve-
sipäästöjen valvonta sekä jätevesimaksujen ke-
räys. (Bosenius & Rechenberg 1996) Osavaltioi-
den keskusvirastojen lisäksi aluetasolla osavalti-
oissa toimii valtionhallinnon erityisviranomaisia.
Näitä ovat esimerkiksi vesitalousvirastot (Was-
serwirtschaftsämter), joilla saattaa olla myös si-
vutoimipisteitä. Vesitalousvirastot suorittavat
hydrologista tutkimusta, suunnittelua ja vesistö-
jen valvontaa (Schröder 1991).

Vesiyhdistykset

Saksassa on yli 12 000 kuntien välistä vesitalou-
dellista yhteistyötä lisäävää julkisoikeudellisia
yhdistystä, jotka toimivat suuressa määrin va-
paaehtoiselta pohjalta ja osittain osavaltioiden
ohjaamina. Yhdistyksiä kutsutaan vesi- ja
maayhdistyksiksi (Wasser- und Bodenverbände),
joista yksi esimerkki on Ruhrjokiyhdistys (Ruhr-
verband). Vesi- ja maayhdistyksistä on annettu
vesiyhdistyslaki (Wasserverbandsgesetz, 1991).

Vesiyhdistyslaki sisältää oikeudelliset edellytyk-
set kiinteistön omistajien, yksityisten sekä julkis-
ten yritysten perustaa yhdistys, jonka  tehtävä
saattaa olla esimerkiksi vesi- ja jätevesihuollon
järjestäminen tai vesistöjen kunnossapito tekni-
sesti, taloudellisesti ja vesiensuojelun kannalta
tehokkaasti. Koska yhdistykset ovat julkisoikeu-
dellisia, tulee kaikkien toimenpiteiden olla ylei-
sen edun mukaisia. Yhdistysten tehtävät, toimi-
alueet sekä organisaatioiden muoto vaihtelee. Osa
yhdistyksistä toimii useamman kuin yhden osa-
valtion alueella, jolloin yhdistysten perustamises-
ta ja toiminnasta sovitaan osavaltioiden välisel-
lä sopimuksella. (Kraemer & Jäger 1997)

11.4 Lupajärjestelmä

Vesitalouslain mukaan pohja- ja pintaveden otto,
aineiden johtaminen pinta- tai pohjaveteen, ve-
sistön vedenkorkeuden muuttaminen sekä maa-
aineksen otto vesistöstä on luvanvaraista. Vesis-
tön käyttöön myönnettäviä lupia on kahta tyyp-
piä: “Bewilligung” ja “Erlaubnis”. Luvista ensim-
mäiseksi mainittu antaa pysyvämmän suojan lu-
van haltijalle kuin jälkimmäinen. Lupa myönne-
tään normaalisti määräajaksi. Vesitalouslain no-
jalla myönnetty lupa on yleensä “Erlaubnis”-lupa,
jonka viranomaiset voivat lakkauttaa koska
tahansa. “Bewilligung”- lupa voidaan kumota tai
muuttaa vain, kun tietyt edellytykset täyttyvät.
(Gieseke, Wiedemann & Czychowski 1979; Kuu-
siniemi 1997a)

Lupaviranomaisena toimii hankkeen laajuudes-
ta riippuen kulloinkin toimivaltainen hallintovi-
ranomainen. Lupaan voi sisältyä määräyksiä ja
vaatimuksia esimerkiksi toiselle aiheutuvien va-
hinkojen korvaamisesta. Viranomaisen täytyy
lupaharkinnassa ottaa huomioon vastaanottavas-
ta vesistöstä riippumattomat valtakunnalliset
päästöstandardit, mutta lisäksi huomiota tulee
kiinnittää päästöjen yhteisvaikutuksiin veden laa-
dussa. Harkinnanvaraisesti lupaviranomainen voi
asettaa vastaanottavasta vesistöstä riippuen tiu-
kempia päästövaatimuksia. Saksassa ei ole käy-
tössä Euroopan yhteisöjen direktiivien lisäksi
muita veden laatuvaatimuksia. (Kuusiniemi
1997a) Vesitalouslaissa on kohta, jonka mukaan
lupaviranomainen voi evätä luvan, jos voidaan
olettaa, että aiottu vesistön käyttö aiheuttaa ylei-
sen edun mukaista haittaa tavalla, jota ei voida
estää tai korvata. Kohtaa on tulkittu erityisesti
vesihuollon turvaamisen näkökulmasta. (Hiitiö
1997b)

Vesistö- ja ranta-alueiden rakennushankkeet, joil-
la on merkittävä vaikutus maankäyttöön, ar-
vioidaan kaavoituslupaprosessin (Planfeststel-
lungsverfahren) mukaisesti. Tällaisia rakennus-
hankkeita (Ausbau) ovat kunnostustyöt tai muut
merkittävät vesistön muutostyöt. (Gieseke, Wie-
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demann & Czychowski 1979) Aina ei ole täysin
selvää, onko suunniteltu hanke vesistön käyttöä,
johon tarvitaan tavallinen lupa vai rakennustyö-
tä, johon tarvitaan kaavoituslupa. Kaavoituslu-
paprosessissa tulee toimia ympäristövaikutusten
arviointilain mukaisesti. Yksityisiä oikeuksia voi
loukata vain, jos projekti palvelee yleistä etua, ja
toisaalta pelkästään yksityistä etua palvelevia
hankkeita ei voi toteuttaa, jos yleiset edut vaa-
rantuvat. (Kuusiniemi 1997a)

11.5 Muu ohjaus

11.5.1 Suunnittelu

Suunnittelun keinoja ovat alue- ja maankäytön
kaavoitus (Raumordnung und Landesplannung),
ympäristösuunnitelmat (Landschaftspläne) sekä
vesitaloudelliset suunnitelmat. Suunnitelmia teh-
dään osavaltio-, alue- ja kuntatasolla. Ne ovat
keskenään vuorovaikutteisia, sillä toisaalta ylem-
män tason suunnitelmat ohjaavat konkreettisem-
paa suunnittelua ja toisaalta esimerkiksi ympä-
ristösuunnitelmissa yhdistetään kokonaisvaltai-
sesti eri luonnonvarojen käytön suunnittelu. (Kuu-
siniemi 1997a; Kiemstedt 1994) Osavaltioiden vä-
linen vesiyhdistys LAWA on vuonna 1990 koon-
nut valtakunnalliset pitkäntähtäyksen vesien-
suojelun tavoitteet ohjelmaksi, joka on voimassa
vuoteen 2000. Vuonna 1996 ohjelmaan valmistui
täydennys, jossa määritellään tärkeimmät seu-
raavien vuosien vesiensuojelutavoitteet ja valta-
kunnallinen vesitalousstrategia pinta- ja pohja-
vesien suojelemiseksi. (LAWA 1997)

Vesitaloudellinen suunnittelu

Vesitalouslaissa on luku vesistösuunnittelusta.
Laissa määritellyt ohjaavat suunnitelmat ovat
vesitaloudellinen yleissuunnitelma (Wasserwirts-
caftliche Rahmenplan) sekä vesitaloussuunnitel-
ma (Bewirtschaftungsplan). Kummatkin suunni-
telmat on sisällytetty ympäristölakiehdotukseen,
sillä vesitaloudellisen suunnittelun katsotaan ole-
van keskeisessä asemassa edistettäessä vesistö-
jen ekologista monimuotoisuutta. (BMU 1998)

Vesitaloudellisen yleissuunnitelman laativat osa-
valtion viranomaiset vesistöalueelle, osavesistö-

alueelle tai yhtenäiselle talousalueelle. Suunnitel-
massa arvioidaan käytettävissä olevat vesivarat
ja otetaan kantaa toimenpiteisiin, jotka ovat
tarpeellisia esimerkiksi tulvasuojelun ja vesien-
suojelun kannalta. Käytännössä viranomaisia
ohjaavien vesitaloudellisten yleissuunnitelmien
merkitys on ollut vähäinen. Vuonna 1990 vesita-
loudelliset yleissuunnitelmat kattoivat vain 40 %
entisen Länsi-Saksan pinta-alasta. Tähän on vai-
kuttanut se, että suunnittelusta annetut säännök-
set ovat yleisluonteisia ja suunnitelmien käyttö-
kelpoisuus on ollut kyseenalaista siihen verrattu-
na, että niiden laadinta edellyttää laajaa tietojen
keruuta ja analysointia, mikä aiheuttaa merkit-
täviä kustannuksia. (BMU 1998)

Vesitaloussuunnitelmat ovat merkitykseltään
yleissuunnitelmia tärkeämpiä suunnitelmia. Suun-
nitelmissa säädetään, mitä käyttötarkoituksia ve-
sistön tulee palvella, veden laatutavoitteet sekä
aikatauluun sidotut vesistötoimenpiteet. Ne mah-
dollistavat lupaprosessissa vesistölle tunnus-
omaisten piirteiden huomioonottamisen pelkkien
päästöstandardien sijasta. Suunnitelmien ohjaus-
vaikutus on viranomaisia sitova ja velvoittava.
(Kuusiniemi 1997a) Huolimatta siitä, että tietty-
jen edellytysten täyttyessä viranomaisilla on ve-
sitaloussuunnitelmien laadintavelvollisuus, niin
tietyissä osavaltioissa niitä ei ole laadittu lain-
kaan tai on laadittu vain hyvin rajoitetusti suun-
nitelmien laadinnan suurien kustannusten vuok-
si. (BMU 1998)

Ehdotetussa ympäristölaissa viranomaisten vesi-
taloussuunnitelmien laadintavelvollisuutta ehdo-
tetaan laajennettavaksi. Nykyään viranomaisil-
la on suunnitteluvelvollisuus vedenhankintaan
tarkoitetuilla vesistöalueilla, joita on syytä suo-
jella, sekä silloin, kun valtioiden välisten sopimus-
ten tai yhteisön säädösten toimeenpano edellyt-
tää suunnitelmien laadintaa. (Gieseke, Wiede-
mann & Czychowski 1979) Ympäristölakiehdo-
tuksen mukaisesti suunnitelmat tulisi lisäksi laa-
tia kunnostettaviin vesistöihin sekä vesistöihin,
joihin johdetaan jätevesiä tai joissa vesien mini-
milaatuvaatimukset eivät täyty. Keskeistä on, että
vesille asetettaisiin minimilaatuvaatimukset, joi-
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den toteuttamiseksi tulisi laatia vesitaloussuun-
nitelmat ja toimeenpanna sen mukaiset kunnos-
tustoimenpiteet. Ympäristölakia yksityiskohtai-
semmat säännökset suunnitelmien sisällöstä an-
nettaisiin hallinnollisina ohjesääntöinä. (BMU
1998)

Vesitalouslaki sisältää toimeenpanossa käytettä-
viä keinoja, jotka sitovat myös yksityisiä toimi-
joita. Näitä ovat esimerkiksi viranomaisten lupi-
en muutosoikeus ja osavaltion viranomaisten
mahdollisuus säätää määräyksiä pilaantumisen
ehkäisystä. Pilaantumisen ehkäisemiseksi anne-
tuissa määräyksissä on paljon yhteistä verrattuna
vesitaloussuunnitelmiin, mutta pilaamisesta an-
nettujen määräysten tärkeyttä korostaa niiden
sitovuus kaikkiin vesistön käyttäjiin nähden. (Gie-
seke, Wiedemann & Czychowski 1979)

Jätevesihuoltosuunnitelma on osavaltion viran-
omaisten laatima suunnitelma, jossa käsitellään
tärkeimmät jätevedenkäsittelylaitokset, niiden
toiminta-alue ja jätevedenkäsittelyn perusyksi-
tyiskohdat. Suunnitelmaa soveltavat yleensä
hallintoviranomaiset, mutta se voidaan asetuk-
sella saattaa myös muita osapuolia sitovaksi.
(Kuusiniemi 1997a) Jätevesihuoltosuunnitelmis-
ta annetut säännökset on sisällytetty ympäristö-
lakiehdotukseen (BMU 1998).

Vesistöjen laatutavoitteet

Saksassa on annettu ohjeellisia vesien laatutavoit-
teita. Vesien laadun luokittelukriteereinä käyte-
tään morfologisia, biologisia ja kemiallisia laa-
tutekijöitä. Luokitteluasteikko on kaikkien laa-
tutekijöiden osalta seitsemänportainen. Koko
maassa vesistöjen laatutavoitteeksi LAWA suo-
sittelee luokkaa II, jota parempia laatuluokkia
ovat luokat I ja I-II. Laatutavoite II vastaisi eh-
dotetun vesipolitiikan puitedirektiivin mukaista
vesien hyvää tilaa. Vesistöjen laatutavoitteet oh-
jaavat vesiensuojelutoimenpiteiden kohdistamis-
ta ja ne toimivat päästörajoitusten asettamisen
ja parhaan tekniikan käyttöönoton jälkeen erään-
laisena viimeisenä varmistuksena sille, että pin-
tavesistöjen laatu ei merkittävästi huononnu. (Bo-
senius & Rechenberg 1998)

Vesien morfologisen laadun määrittämiseksi ke-
hitetyn laatuluokittelun toimivuutta käytännös-
sä tutkitaan parhaillaan. Huomioon otetaan ve-
sistön pitkittäisen profiilin, poikkileikkausten ja
virtaaman vaihtelevuus, rantapenkereen muoto,
kasvillisuus, eroosio sekä maa-aineksen kulkeu-
tuminen ja kasautuminen. Lisäksi arvioidaan
maankäytön vaikutuksia vesistöön. Arvioinnin
lähtökohtana käytetään joen luonnollista muu-
tospotentiaalia, jonka perusteella arvioidaan ve-
sistön tilaa verrattuna mahdollisimman luonnon-
mukaisiin olosuhteisiin. (Bosenius & Rechenberg
1998)

Vesien biologisen laadun määrityksessä on pää-
asiassa käytetty orgaanista happea kuluttavaa
ainesta, minkä lisäksi kemiallisia parametrejä on
saatettu käyttää biologisten mittausten tukena.
Luokan II kuuluvissa vesistöissä orgaanisia, bio-
logisesti hajoavia aineita on kohtalaisesti, mutta
veden happipitoisuus on edelleen hyvä. Yhtenäis-
ten ja tiukennettujen minimivaatimusten sovelta-
misen ansiosta virtavesien biologinen laatuluok-
ka II on saavutettu useissa vesistöosissa, ja toi-
saalta erittäin pahasti likaantuneita kahden huo-
noimman laatuluokan vesistöjä on vähän. (Bose-
nius & Rechenberg 1996)

Kemialliset laatutavoitteet on annettu yhteensä
28:lle teollisesti valmistetulle kemikaalille ja 7:lle
raskasmetallille. Laatutavoitteet eivät ole lakiin
verrattavissa sitovia vaan ohjeellisia arvoja, jot-
ka on annettu erikseen vesieliöille, kiintoaineelle
ja sedimentille, vedenhankintaan, kalastukseen
sekä kastelukäyttöön tarkoitetuille vesille. Kemi-
alliset laatutavoitteet tullaan laatimaan lisäksi
kattavasti kolmannelle aineryhmälle eli kasvin-
suojeluaineille. (Bosenius & Rechenberg 1998)

11.5.2 Taloudellinen ohjaus

Käytössä on taloudellisia ohjauskeinoja, sillä
ympäristön kannalta edullisia hankkeita tuetaan
avustuksilla ja matalakorkoisilla lainoilla, kun
taas pilaajia rasitetaan päästömaksuilla, päästö-
verolla sekä ympäristömaksuilla. (Kuusiniemi
1997a)
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Jätevesimaksulain mukaan suoraan vesistöön
ohjatut jätevesipäästöt ovat maksullisia. Päästö-
maksu on valtakunnan laajuisesti kerättävä ym-
päristömaksu. Osavaltiot keräävät maksun, joka
ohjaa ainakin osan pilaajan aiheuttamista ympä-
ristövaikutuksista pilaajan itse maksettaviksi.
Maksu määräytyy päästön määrän ja haital-
lisuuden mukaisesti. Haitallisille aineille on kul-
lekin määritelty vahinkoyksikkö, joka on tietty
määrä haitallista ainetta (taulukko 7.). Yhden
vahinkoyksikön mukaisesta päästöstä kerättyä
maksua korotetaan ajoittain. Vuonna 1981 mak-
su oli 12 DM, ja vuonna 1997 maksun suuruus
on ollut 70 DM. (Bosenius & Rechenberg 1998)

Suoria jätevesipäästöjä vesistöön aiheuttavat lä-
hinnä vain yhdyskunnat, vesilaitokset ja suurim-
mat teollisuuslaitokset. Käytännössä kaikki ko-
titaloudet ja 90 prosenttia kauppa- ja teollisuus-
laitoksista johtaa päästönsä viemäriin, jolloin
maksu jakaantuu päästön aiheuttajille kaikkien
viemäriliityntöjen suhteessa.  Lupapäätöksellä
määrätään pilaajan maksettavaksi ohjattujen
maksujen suuruus, mutta päästöjen määrä ja laatu
voidaan tarkistaa jälkikäteen. (Kuusiniemi
1997a)

11.6 Yhteenveto ja kehitysnäkymät

Saksan vesihallinnossa on suuri määrä viran-
omaisia. Useilla liittovaltion ministeriöillä on it-
senäisiä vesitaloudellisia tehtäviä. Tärkeä mer-
kitys on osavaltioiden viranomaisilla, sillä ne
vastaavat valtakunnallisten lakien toimeenpa-
nosta ja voivat lisäksi säätää omia lakeja. Osa-
valtioiden välisen yhteistyön järjestämiseksi on
perustettu osavaltioiden välinen yhteistyöelin

LAWA, joka ottaa kantaa val-
takunnallisesti tärkeisiin asioi-
hin. Osavaltioissa on kolme tai
kaksi hallintotasoa, joissa vi-
ranomaisten päätöksenteko on
eriytetty asiantuntija-
viranomaisten tehtävistä. Sak-
san suuret joet ovat hallinnolli-
sesti erityisasemassa, koska
vesistöjen käyttötarkoituksista
vesiliikennöinnillä on tavaran

kuljetuksen kannalta tärkeä merkitys. Näiden ve-
sistöjen rakentamis- ja ylläpitotoimista vastaa yk-
sinomaan liittovaltio eli liikenneministeriö ja sen
alainen hallinto.

Saksan vesihallinto perustuu vahvasti liittovalti-
on ja osavaltioiden lainsäädäntöön. Vesistön
käyttöön lupia myöntävien hallintoviranomais-
ten lupaharkinta on tapauskohtaista harkintaan.
Vesistösuunnitelmia ei ole järjestelmällisesti laa-
dittu, joten niiden merkitys lupaprosessissa on
lainsäädäntöä vähäisempi, joskin niiden merki-
tys saattaa tulevaisuudessa muuttua tärkeäm-
mäksi. Saksassa on nykyään voimassa valtakun-
nallinen vesitalouslaki, jota täydentävät eräät
muut lait, joilla on merkitystä vesien pilaantumi-
sen ehkäisyssä. Valmisteilla on kuitenkin yhtenäi-
nen ympäristölaki, johon vesitalouslain säännök-
set on tarkoitus sisällyttää muun ympäristölain-
säädännön ohella. Ympäristölakiehdotuksessa
vesitaloussuunnitelmien merkitystä on entisestään
korostettu ja yritetty parantaa niiden laadinta-
edellytyksiä.

Osaltaan suuri viranomaismäärä ja tehtävien
hajaantuneisuus eri tahoille on vaikuttanut siihen,
että kokonaisvaltaista vesistöaluesuunnittelua ei
ole tehty koordinoidusti. Maankäytön suunnitte-
lu, vesistösuunnittelu, luonnonsuojelu ja maata-
lousasiat ovat lähes aina eri viranomaisten teh-
täviä. Toisaalta esimerkki laajasta vesistöalue-
suunnittelusta ja vesistön kunnostustyöstä on
Weserjokiprojekti. Yhteensä viiden osavaltion
viranomaisia kuuluu vuonna 1989 perustettuun
työryhmään, joka laati toimenpideohjelman We-
serjoen vesistön suojelemiseksi ja kehittämiseksi.

Taulukko 7. Jätevesimaksulain mukaiset haitalliset aineet ja niiden
vahinkoyksiköt (Bosenius & Rechenberg 1998).

Haitallinen aine Vahinkoyksikkö
Hapettavat aineet kemiallisessa
hapenkulutuksessa (COD)

50 kg happea

Fosfori 3 kg
Typpi 25 kg
Absorboituvat
organohalogeeniyhdisteet  (AOX)

2 kg
Halogeenejä laskettuna orgaanisesti
sitoutuneena kloorina

Elohopea 20 g metallia
Kadmium 100 g metallia
Kromi, nikkeli tai lyijy 500 g metallia
Kupari 1000 g metallia
Kaloille myrkyllinen jätevesi Jätevesimäärä, joka laimennettuna 3000 m3

ei ole kaloille testin mukaan myrkyllinen
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Itävalta on Saksan tapaan liittovaltio. Maassa
on yhdeksän osavaltiota (Bundesland), jotka ja-
kaantuvat 99 piiriin (Bezirk) ja 2301 kuntaan
(Gemeinde). (Lampinen 1998)

12.1 Vesivarojen omistus- ja käyttöoikeus

Vesistöt ovat julkisia tai yksityisiä. Vesilaissa on
lueteltu joukko vesistöjä, jotka ovat julkisia. Vain
kaikkein pienimmät vesistöt ovat yksityisen omis-
tuksen piirissä. Laaja yleiskäyttö on sallittua, min-
kä lisäksi valtio voi luovuttaa yksityisille osia jul-
kisesta vesistöstä tai perustaa vesistön käyttö-
oikeuksia. (Vihervuori 1996)

12.2 Vesioikeudellinen lainsäädäntö

Lainsäädäntövalta on jaettu liittovaltion ja osa-
valtioiden kesken. Osavaltioilla on itsemäärää-
misoikeus säätää vedenhankinta- ja viemäröinti-
lait. Tärkeitä liittovaltiotason lakeja ovat:

• vesilaki
(Wasserrechtsgesetz, 1959)

• vesilain uudistus
(Wasserrechtsgesetz-Novelle, 1990)

• laki vesirakentamisen tukemisesta
(Wasserbauentförderungsgesetz, 1985)

Vesilaissa säädetään vesien käytöstä, suojelusta,
lupaedellytyksistä, viranomaisten toiminnasta,
valvonnasta sekä rikkomuksista ja rangaistusseu-
raamuksista. Vesiensuojelun merkitys on lisään-
tynyt lain voimaantulon jälkeen, joten laki-
uudistuksella tämän osa-alueen merkitystä vesi-
laissa on lisätty. Vuoden 1990 lakiuudistuksessa
otettiin käyttöön sitovat, sektorikohtaiset pääs-
töstandardit sekä veden laatuvaatimukset, jotka
annetaan asetuksina. Samalla annettiin uusia
säännöksiä luvista ja lisättiin asianosaisten osal-
listumismahdollisuuksia lupien käsittelyssä
(OECD 1995b).

Vesien laatuvaatimuksia sovelletaan alueilla, jois-
sa päästöstandardien mukainen säätely ei ole riit-
tävää. Tavoitteena on saavuttaa vähintään itä-
valtalaista laatuluokkaa II vastaava tila kaikis-
sa vesistöissä. Laissa vesirakentamisen tukemi-
sesta säädetään valtion osallistumisesta investoin-
tien rahoitukseen. (Fleckseder 1991)

12 ITÄVALTA

Tiede-, liikenne- ja
taideministeriö

BM für Wissenschaft,
Verkehr und Kunst,

BMwA

Maa- ja metsätalousministeriö

 Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft, BMLF

Vesitalousvirasto
Bundesamt für Wasserwirtschaft

Keskusviraston lisäksi virastoon
lukeutuvat instituutit:
* Institut für Gewässerökologie
  Fishereibiologie und Seenkunde
* Institut  für  Kulturtechnik und
  Bodenwasserhaushalt
* Institut für  Wasserbau und
  hydrometrische Prüfung
* Institut für Wassergüte

Osavaltiohallitus   Landesregierung (9)
- BMLF:n ohjauksessa vesitalousosastot sekä vesilainsäädäntö

Vesiteiden direktoraatti
Wasserstraßendirektion

Liiketalousministeriö

BM für wirtschaftl.
Angelegenheiten

Ympäristövirasto
Umweltbundesamt,

 UBA

Ympäristö-, nuoriso ja
perheministeriö

BM für  Umwelt, Jugend
und Familie, BMUJF

Investointiluottojen
 instituutti

Kommunalkredit

Kuva 20. Vesitalousasioiden hallinto Itävallassa (Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft 1997).
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12.3 Hallinnon yksiköt ja toimivalta

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa julkisten
vesistöjen hoidosta, vesirakennustöistä sekä vesi-
lainsäädännön valmistelusta lukuun ottamatta
talousveden laadusta annettavan lainsäädännön
valmistelua. Liiketalousministeriö on yleisen edun
valvoja lähinnä vesivoiman rakentamisasioissa,
minkä lisäksi se vastaa eräiden jokien vesiraken-
nustöistä. Ympäristö-, nuoriso- ja perheministe-
riö hallinnoi vesirakennukseen ja vesihuoltoinves-
tointeihin käytettäviä varoja ja ohjaa vesien- ja
maan-suojelua, kun ne liittyvät yleiseen ympä-
ristönsuojeluun. Tiede-, liikenne- ja taide-minis-
teriö tukee tutkimusta ja vastaa vesiliikennöin-
nistä. Liittovaltion vesitalousasioita hoitavien
ministeriöiden nimet ilmenevät kuvasta 20.
(Fleckseder 1991)

Tehtävien suunnittelu ja toimeenpano voi tapah-
tua kolmella eri tavalla: Ensinnäkin suunnittelu
ja hankkeiden toimeenpanovalta on eräissä asi-
oissa keskushallinnolla. Kyseeseen tulevat lumi-
vyöryihin liittyvät toimenpiteet ja vuoristoaluei-
den tulvasuojelu, joista vastaa maa- ja metsäta-
lousministeriö alaisen hallinnon avustuksella.
Keskushallinto toimeenpanee myös Tonava-,
Morava- ja Thayajokien vesirakennustyöt, jois-
ta vastaa liiketalousministeriön alainen vesitei-
den direktoraatti. Toinen mahdollisuus on, että
toimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen suo-
rittavat aluehallinnon viranomaiset keskushallin-
non ohjauksessa ja valvonnassa. Kolmas mahdol-
lisuus on, että töiden suunnittelu ja toimeenpano
kuuluu yksityisoikeuden alaan. Tällöin yksityisellä

toiminnanharjoittajalla on mahdollisuus hakea
aluehallinnon kautta jaettavaa valtion rahoitus-
ta investointeihin. (Fleckseder 1991)

Osavaltiohallitukset toimivat lupaviranomaisina
ja valvovat lupien noudattamista. Suurimmassa
osassa osavaltioita on ympäristöoikeusasiamies
(Landesumweltanwalt), joka käsittelee kansalais-
ten valituksia ympäristöasioista. Eräissä osaval-
tioissa ympäristöoikeusasiamiehet osallistuvat
hallinnon päätöksentekoon varmistamalla, että
merkittävät ympäristöasiat otetaan huomioon
päätöksissä, jolloin niillä on myös lupapäätösten
muutoksenhakuoikeus. (OECD 1995b)

Osavaltion viranomaiset vastaavat alueellisesta
suunnittelusta, maa-aineksen suojelusta sekä osa-
valtioiden lainsäädännöstä. Liitynnät vesitalou-
den eri osa-alueiden välillä otetaan huomioon
kokonaisvaltaisessa vesitaloudellisessa suunnit-
telussa (Wasserwirtschaftliche Rahmenplanung).
Kunnat vastaavat liittovaltion ja osavaltioiden
lakien mukaisesti jätevedenkäsittelystä, veden-
hankinnasta ja kaavoituksesta. (Fleckseder 1991)
Vesihuoltopalveluja hoitavat kuntien lisäksi usein
myös yksityiset vesiyhtiöt (Rautanen 1995).

Itävallassa ei ole käytössä vesistöön laskettavi-
en päästöjen päästömaksua eikä pinta- ja pohja-
vedenottomaksuja. Sen sijaan teollisuusyritykset
maksavat jätevesihuoltoyhtiön kanssa tehdyn
sopimuksen mukaisesti maksun kunnalliseen vie-
märiin ohjatuista päästöistä. Vesi- ja jätevesimak-
sut määräytyvät paikkakuntakohtaisesti. (OECD
1995b)
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Alankomaiden hallintoalueita ovat provinssit ja
kunnat. Provinsseja on 12 ja kuntia yhteensä 625.
Vesivarojen aluehallinnossa toimivat provinssi-
en viranomaisten lisäksi alueelliset vesilautakun-
nat, joiden lukumäärää on vähennetty tavoittee-
na saada niiden rajat vastaamaan paremmin ve-
sistöaluerajoja. Vuoden 1995 lopussa vesilauta-
kuntien lukumäärä oli 88. (Mostert 1997)

13.1 Vesivarojen omistus- ja käyttöoikeus

Pintavedet ovat pääasiassa julkisessa hallinnas-
sa. Merkittävimmät pintavesiväylät kuuluvat val-
tion hallintaan ja pienemmät vesistöt provinssi-
en hallintaan. (OECD 1995c) Pintavesien yksi-
tyinen omistus on mahdollista vain, kun vesistö
on täysin yhden omistajan alueella. Pohjaveden
omistus- ja käyttöoikeus on yhteydessä maan-
omistukseen, mutta voimassa ei kuitenkaan ole
erikseen määriteltyä erityistä maanomistajan
käyttöoikeutta.

Pohjavesilain mukaan ilman lupaa pohjavettä saa
käyttää kotitarve- tai kastelukäyttöön enintään
10 m3/h. Provinssit ovat säätäneet pohjavesilain
tueksi lisäsäädöksiä pohjavedenotosta (ECE
1986). Maansuojelulain mukaisten pohjaveden
suojelualueiden perustamisvastuu on provinsseil-
la. Suojelu lisää maan käyttörajoituksia, joten
maanviljelijöille maksetaan korvauksia, jos ase-
tetaan esimerkiksi lannan levittämisrajoituksia.
(Klaver 1991b)

13.2 Vesioikeudellinen lainsäädäntö

Lainsäädäntövalta kuuluu hallitukselle ja parla-
mentille, jotka tietyissä rajoissa voivat valtuut-
taa muiden tehtäväksi yleisesti sitovien asetusten
säätämisen. Ympäristölaeista suurin osa on pui-
telakeja, joita täydentävät hallituksen, vesilau-
takuntien, provinssien tai kuntien viranomaisten
säätämät asetukset (verordening, besluit) tai ylei-
set hallintoasetukset (Algemene Maatregel van
Bestuur). Lakeihin tehdään usein täydennyksiä.
Lain rinnalla on aina myös syytä tutustua päivi-
tettyyn asetuskirjaan. (Gilhuis 1991)

Vesitalouden, maankäytön ja luonnonsuojelun
puitelakeja täydennetään toimeenpanoa varten
asetuksilla ja hallinnollisilla määräyksillä. Kes-
keinen vesioikeudellinen lainsäädäntö on hajau-
tettu useisiin lakeihin:

• jokilaki
(Rivierenwet, 1908, 1991)

• pintaveden pilaamislaki
(Wet verontreiniging oppervlaktewateren,
1970)

• pohjavesilaki
(Grondwaterwet, 1981)

• maansuojelulaki
(Wet bodembescherming, 1986, 1994)

• vesitalouslaki
(Wet op de waterhuishouding, 1989)

Säännökset pintavesien laadun valvomisesta,
päästöluvasta ja jätevesipäästöjen säätelyn rahoi-
tuksesta on eriytetty pintaveden pilaamislakiin.
Lain mukaisesti viranomaiset määrittävät laki-
sääteiset veden laatutavoitteet, jotka perustuvat
tiettyihin käyttötarkoituksiin (Ministry of Trans-
port and Public Works 1989). Maansuojelulailla
suojellaan maa-ainesta ja pohjavesiä pilaantumi-
selta (Klaver 1991a). Pohjavesilaissa säädetään
pohjavedenotosta ja tekopohjavedestä.

Vesitalouslaki on muihin lakeihin verrattuna yh-
tenäisesti vesistöjen käyttöä sekä pintavesien
määrään vaikuttavia toimenpiteitä säätelevä laki.
(OECD 1995c) Laissa on säännöksiä muun mu-
assa suunnittelusta, luvista, vesisopimuksista sekä
maksuista. Jokilaissa on alun perin säädetty jul-
kisten vesien tulvasuojelusta. Laki on edelleen
tärkeä ja sittemmin siihen on sisällytetty luonnon-
ja maisemansuojeluasioita sekä virkistyskäyttö-
asioita. (Perdok 1997)

13.3 Hallinnon yksiköt ja toimivalta
13.3.1 Keskushallinto

Keskushallinnon toimivallassa ovat lakivalmiste-
lu, strateginen suunnittelu, vastuu päävesistöjen

13 ALANKOMAAT
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toimenpidesuunnitelmista ja alaisen vesihallinnon
valvonta (Mostert 1997). Liikenne- ja vesitalous-
ministeriöllä (Ministerie van Verkeer en Waters-
taat, V&W) on kaksi päätehtävää: yleisesti vas-
tata maassa harjoitetusta vesipolitiikasta ja hal-
linnoida valtion vesistöjä. Ministeriö valvoo myös
jätevedenpuhdistamojen rakentamista. Vesistöjen
käyttöön liittyvän lainsäädännön valmistelu, vas-
tuu patovallien turvallisuudesta sekä vesiliikenteestä
ovat ministeriön toimialan asioita (Perdok 1997).

Asunto-, kaavoitus- ja ympäristöministeriö (Mi-
nisterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieubeheer, VROM) ohjaa ympäristö-
politiikkaa ja asettaa siihen liittyen kansalliset
päästöstandardit ja laatutavoitteet. (OECD
1995c) VROM on vastuussa vesihuollon ja ve-
denjakelun valvonnasta (Klaver 1991b).

Maatalous-, luonnonsuojelu-, ja kalatalous-
ministeriö (Ministerie van Landbouw, Natuurbe-
heer en Visserij, LNV) vastaa luonnonsuojelusta
ja vesistöjen virkistyskäytön edistämisestä (Per-
dok 1997). Vesiasioiden käsittelyyn osallistuvia
ministeriöitä ovat lisäksi ulkoministeriö silloin,
kun on kyse kansainvälisistä vesiasioista, kaup-
pa- ja teollisuusministeriö sekä valtiovarain-
ministeriö silloin, kun päätetään verotuksesta.
Sisäasiainministeriö osallistuu institutionaalisten
rakenteiden muutosratkaisuihin. (Mostert 1997)

Liikenne- ja vesitalousministeriön keskusvirasto eli
vesihallitus (Rijkswaterstaat) on tärkeä keskushal-
linnon toimielin, jolla on kaksi valtakunnallista tut-
kimus- ja asiantuntijayksikköä: vesistö- ja jäte-
vedenkäsittelyinstituutti (Rijksinstituut voor Inter-
graal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling,
RIZA) sekä rannikko- ja meri-instituutti (Rijksins-
tituut voor Kust en Zee, RIKZ). (Mostert 1997)
RIZA:n  työssä yhdistyvät sisävesien hydrologinen
ja kemiallinen tutkimus. Esimerkkejä instituutin toi-
mialasta ja tehtävistä ovat hydraulinen suunnitte-
lu, tulvavaroitusjärjestelmien ylläpito, havainnoin-
ti ja päästölupalausuntojen laadinta.

Hallinnon päätöksentekoon vaikuttavat toimijat

Sekä valtakunnan tasolla että provinsseissa toi-
mii useita neuvoa-antavia komiteoita, joiden jä-

seninä on hallinnon edustajia ja asiantuntijoita.
Lisäksi  vesipolitiikan muotoutumiseen vaikutta-
vat epävirallisesti erilaiset yhdistykset, joiden
merkitys yhteistyöeliminä on tärkeä. Valtakun-
nallisista yhdistyksistä voidaan mainita provins-
sien, vesilautakuntien ja kuntien väliset yhdistyk-
set eli Interprovinciaal Overlegorgaan (IPO),
Unie van Waterschappen ja Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG). Tärkeä rooli
hallinnollisen ohjauksen ja käytännön toiminnan
välisen yhteistyön rakentavassa arvioinnissa on
vesitaloudellisten asioiden komissiolla (Commis-
sie Intergraal Waterbeheer, CIW), jossa on edus-
tettuna vesiviranomaisia, teollisuus- ja maatalo-
usjärjestöjä sekä ympäristöasioiden kansalaisjär-
jestöjä. (Mostert 1997)

Alankomaissa on runsaasti kansalaisjärjestöjä,
joista osa on keskittynyt vesiasioihin. Suurimpiin
ympäristöjärjestöihin on palkattu asiantuntija-
henkilöstöä ja niiden toimintaa rahoitetaan osit-
tain jäsenien vapaaehtoisilla maksuilla ja osittain
hallintoviranomaisten myöntämillä varoilla. Esi-
merkiksi vuonna 1994 VROM tuki ympäristöjär-
jestöjen toimintaa noin 11.8 milj. ECU:lla. Mer-
kittävimmät kansalaisjärjestöt ajavat tärkeiksi
katsomiaan asioita eteenpäin tarjoamalla hyvin
perusteltuja vaihtoehtoja vesi- ja ympäristöpoli-
tiikan toteuttamiseksi. Ympäristöjärjestöt voivat
toimia myös oikeusteitse. Koska oikeuskäsittely
voi aiheuttaa vakavia viivytyksiä asioiden eteen-
päin viemisessä, kuullaan kansalaisjärjestöjä
yleensä suunnitelmien valmisteluvaiheessa, jotta
ne pääsevät vaikuttamaan vesipolitiikkaan.
Ongelma on siinä, että sopimukseen pääsy yh-
den ympäristöjärjestön kanssa ei takaa sitä, ettei
toinen järjestö vie asian käsittelyä oikeuteen.
(Mostert 1997)

13.3.2 Alue- ja paikallishallinto

Provinssit

Provinssihallitus käsittää vaalein valittavat pää-
töksenteko- ja toimeenpanoelimet, joita ovat Pro-
vinciale Staten ja toimeenpanosta vastaavat Ge-
deputeerde Staten. Provinssien toimivallassa on
valtakunnallisen strategian puitteissa määritellä
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alueelleen pinta- ja pohjavesistrategia. Provins-
sit ovat suoraan vastuussa pohjavesien määrälli-
sestä sekä laadullisesta hallinnoinnista, joten ne
käyttävät myös toimeenpanovaltaa. Lisäksi kah-
den provinssin toimivallassa ovat pintavesien laa-
tuasiat. Näille vastuualueille provinssit laativat
strategisten suunnitelmien lisäksi myös
toimenpidesuunnitelmat. Provinssit voivat antaa
sitovia määräyksiä. Toimivallassa on vesilauta-
kuntien perustaminen, niiden ohjaus sekä jossain
määrin myös kuntien toiminnan valvonta. (Mos-
tert 1997) Provinssit ovat delegoineet tehtäviään
vesilautakuntien hoidettavaksi (OECD 1995c).

Vesilautakunnat

Vesilautakunnat (waterschappen) vastaavat pin-
tavesistöihin kohdistuvista toimenpiteistä lukuun
ottamatta suuria vesistöjä. Perinteisesti niiden
tehtävänä on ollut vastata tulvasuojelusta ja ve-
den määrään vaikuttavista toimenpiteistä. Ny-
kyään osa vesilautakunnista vastaa sekä pinta-
vesien määrällisestä että laadullisesta hallinnoin-
nista ja osa vain pintavesien laadusta, jolloin toi-
miyksikkö on zuiveringsschappen. Ne vesilauta-
kunnat ja provinssit, joiden vastuualueeseen kuu-
luu vesistön laatu rakentavat ja ylläpitävät
jätevedenkäsittelylaitoksia. Toiminnan rahoitta-
miseksi vesilautakunnat keräävät vesihallinto-
veroa sekä päästömaksuja. Useampaan alueeseen
ulottuvia suuria tulvasuojelutoimenpiteitä varten
vesilautakunnat saavat keskushallinnolta pro-
vinssien kautta jaettua avustusta. (Mostert 1997)

Vesilautakunnan jäsenistön jakauma ja valinta-
menettely vaihtelee provinssikohtaisesti. Samoin
kuin provinsseissa, kussakin vesilautakunnassa on
sekä päätöksenteko- ja toimeenpanoelin. Periaat-
teena on, että vesistötöistä hyötyvät ovat mak-
sajina, jolloin heillä on myös oikeus saada edus-
tus vesilautakunnan päätöksentekoelimeen. Osit-
tain päällekkäin menevillä ryhmillä on oikeus
osallistua jäsenistön valintaan. Näitä ryhmiä ovat
maanomistajat ja -vuokralaiset, jotka ovat pää-
asiassa viljelijöitä, kiinteistön omistajat tai niissä
elinkeinoa harjoittavat sekä alueen asukkaat.
(Mostert 1997)

Kunnat

Paikallishallinnossa kuntien tehtäväksi on rajat-
tu viemäriverkoston suunnittelu, rakennus ja yl-
läpito sekä lupien myöntäminen jätevesien joh-
tamiseksi viemäriin. Toisinaan kunnat vastaavat
myös jätevedenkäsittelylaitosten rakentamisesta
ja toiminnasta, mutta pääasiassa se on vesilau-
takuntien ja provinssien tehtävä. Kunnat laati-
vat sitovia maankäyttösuunnitelmia, jotka kun-
tien tai provinssien viranomaiset ottavat huomi-
oon ympäristölupa- ja rakentamislupapäätöksis-
sä. Vesilaitokset ovat julkisen vallan omistukses-
sa, ja niitä hoitavat julkiset tai yksityiset yrityk-
set. Vesilaitosyhdistys (VEWIN) ottaa kantaa ja
pyrkii vaikuttamaan vesilaitosten toiminnan kan-
nalta merkittäviin asioihin. (Mostert 1997)

13.4 Lupajärjestelmä

Lupaviranomainen vesiasioissa on hallintoviran-
omainen. Erilaisia lupia ovat pintaveden pilaa-
mislupa, rakentamislupa, pohjaveden- ja pinta-
vedenottolupa. Ympäristönsuojelulailla (1993)
yhdistettiin viisi ympäristölupaa, mutta pintave-
den pilaamislupa jätettiin integraatiopyrkimyk-
sestä huolimatta erilliseksi luvaksi. Pintaveden
pilaamislupaa haetaan vesistöstä riippuen joko
provinssin viranomaisilta, vesilautakunnasta tai
liikenne- ja vesitalousministeriöstä. (Mostert
1997) Luvassa asetettaan päästöstandardit, ja
viranomaiset tarkastavat luvat joka neljäs vuo-
si. Kunnan viranomaiset myöntävät luvan pääs-
töjen johtamiseksi kunnalliseen viemäriverkos-
toon. (van Ophem 1994) Provinssin viranomaiset
myöntävät pohjavedenottoluvat (ECE 1986).

13.5 Muu ohjaus

13.5.1 Suunnittelu

Vuoteen 2000 ulottuvassa ympäristöstrategias-
sa on määritelty ympäristölliset laatutavoitteet
ja päämäärät. Strategian toimeenpanemiseksi
laaditaan vuosittain ympäristöohjelma, jonka li-
säksi laaditaan sektorikohtaisia suunnitelmia.
(OECD 1995c) Järjestyksessä kolmas kansallinen
vesitalousstrategia on valmistunut vuonna 1989.
Strategiassa on määritetty kunkin päävesistön
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merkittävimmät käyttötarkoitukset ja toimet laa-
tutavoitteiden saavuttamiseksi. Käsiteltyjä aiheita
ovat pinta- ja pohjavesien kuormituksen vähen-
täminen, pohjavedenpinnan aleneminen ja toisaal-
ta sellaisten alueiden hoito, joissa pohjavedenpin-
ta on liian ylhäällä, laivaliikennöinti, ekologiset
tavoitteet ja hallinnon toimivuus. Asetettuihin ta-
voitteisiin tähdätään riittävällä päästöjen vähentä-
misellä yhdistettynä hydrologiseen suunnitteluun ja
hallinnon sekä lainsäädännön kehittämiseen. (Mi-
nistry of Transport and Public Works 1989)

Vesistön laatuvaatimukset sisältyvät vesistösuun-
nitelmiin, joita laaditaan valtion vesistöille ja pro-
vinssien alueille. Vesistön hallinnoinnista vastaava
viranomainen määrittää vesistölle yhden tai use-
amman käyttötarkoituksen, joihin kuhunkin liit-
tyy määrä- tai laatuvaatimuksia. Käyttötarkoi-
tuksista osa on muotoiltu Euroopan yhteisöjen
direktiivien mukaisesti, minkä lisäksi käytössä on
useita muita kansallisesti määritettyjä käyt-
tötarkoituksia. Laatuvaatimukset on määritelty
sekä vedelle että sedimentille. (OECD 1995c)

Suunnitelmien etuna on niiden koordinoiva vai-
kutus sekä horisontaali- että vertikaalisuunnassa.
Koordinaatio ei kuitenkaan ole ongelmatonta.
Erityisesti horisontaalisuunnassa vaikeuksia syn-
nyttävät eri tahojen tekemien suunnitelmien si-
tovuusasteen vaihtelu, niiden hyväksynnän eri-
aikaisuus ja pääasiallisten vastuutahojen hajaan-
tuneisuus. Yhtenäisen kuvan saamiseksi pitää
tutustua useisiin suunnitelmiin. Vertikaalisuun-
nassa yhteensovittaminen on tavallaan ongelmat-
tomampaa. Vesilautakunnat käyttävät vesistö-
suunnitelmia vuosittaisten toimintasuunnitelmien
runkona ja paikalliset maankäyttösuunnitelmat
sitovat suoraan maankäyttäjiä. (Mostert 1997)

Sopimuspolitiikka

Välillisistä ohjauskeinoista neuvottelut, vapaaeh-
toiset sopimukset ja tuet ovat keinoja, joilla edis-
tetään ympäristöstrategioiden eteenpäinmenoa.
Esimerkkinä on kohderyhmiin vaikuttaminen.
Kohderyhmänä voi olla esimerkiksi jokin teolli-
suudenala tai maatalous, jota varten ministeriöt
ja valtakunnalliset yhdistykset laativat ohjelman,

jossa määritetään ryhmälle suunnatut vastuuasi-
at. Aluksi tehdään selvitys senhetkisistä ympä-
ristöpäästöistä mukaan luettuna päästöt vesistöi-
hin ja asetetaan kansallisen strategian ja kohde-
ryhmän mukaiset päästötavoitteet. Seuraa vapaa-
ehtoisen sopimuksen allekirjoitus ja tiedotuskam-
panja, jolla vaikutetaan yksityisiin toimijoihin ja
viranomaisiin, joiden käsissä on sopimuksen toi-
meenpano ja asetettujen tavoitteiden saavutta-
mista myötävaikuttavien toimenpiteiden edis-
täminen. Teollisuuslaitokset osallistuvat päästö-
jä vähentämällä ja viranomaiset huomioimalla
sopimukset lupapäätöksissä. Vapaaehtoisuuteen
perustuva ohjaus toimii tiettyyn rajaan saakka.
Tavoitteellisuutta voidaan lisätä erilaisilla tuilla,
mutta niiden käyttö on kallista ja saattaa olla ris-
tiriidassa pilaaja maksaa -periaatteen kanssa.
(Mostert 1997)

13.5.2 Taloudellinen ohjaus

Viranomaistoimintaa rahoitetaan budjettivaroil-
la, joiden lisäksi menoja katetaan viranomaisten
keräämillä veroilla sekä kustannusvastaavilla
maksuilla. Valtion vesistöjen tulvasuojelutoimet
ja liikennöitävyyteen vaikuttavat toimet rahoi-
tetaan valtion budjetista. Provinssien budjetista
rahoitetaan provinssien vesistöjen vesiliikennet-
tä edistävät toimet. Vesilautakunnat keräävät
alueellista vesihallintoveroa, jolla rahoitetaan
provinssin vesistöjen tulvasuojelu-, säännöstely-
ja järjestelytoimia. (OECD 1995c)

Pintaveden pilaamismaksut kattavat vesilauta-
kunnille aiheutuvat jätevedenkäsittelykustannuk-
set. Vesihuollon toimeenpano- ja hallintokustan-
nukset katetaan käyttäjien kiinteällä ja käytetyn
veden määrään perustuvalla maksulla. Viemä-
röintikulut katetaan verotuksella sekä kuntien
budjettivaroilla. Kannustavien maksujen käyttö
on ollut satunnaista. Yksi esimerkiksi on vesilau-
takuntien maksu maanviljelijöille näiden vähen-
täessä lannoitteiden tai tuholaismyrkkyjen käyt-
töä. Vedenkäytön tehostamiseksi veden hinnoit-
telu on yksi ohjauskeino. Maassa ei kuitenkaan
ole pintavedenottomaksua ja pohjavedenotto mak-
soi vuonna 1995 vain 0.01 Gld/m3. (OECD 1995c)
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13.6Yhteenveto ja kehitysnäkymät

Ministeriöistä liikenne- ja vesitalousministeriöl-
lä on päävastuu maan vesipolitiikasta ja suurten
vesistöjen hallinnoinnista. Valtion vesistöihin kuu-
lumattomista pienistä vesistöistä ja pohjavesistä
vastaavat provinssit, joiden alaisuudessa toimi-
vat vesilautakunnat. Liikenne- ja vesitalousmi-
nisteriön lisäksi eräät muut ministeriöt osallistu-
vat keskushallinnon päätöksentekoon vesiasiois-
sa. Vesiyhtiöt toimivat asunto-, kaavoitus- ja
ympäristöministeriön hallinnon alaisuudessa.

Pohjavesien määrällisestä- ja laadullisesta hallin-
noinnista vastaavat provinssit ja pintavesistä
vesilautakunnat. Vesilautakunnat vastaavat pin-
tavesien määrään vaikuttavien toimenpiteiden
lisäksi nykyään yleensä myös pintavesien laatua-
sioista. Pyrkimyksenä on saada vesivarojen laa-
dullinen ja määrällinen hallinnointi viranomais-
ten vastuulle siten, että keskushallinto vastaa pää-
vesistöistä ja vesistöalueiden mukaiset vesilauta-
kunnat muista vesistöistä.

Vesilautakuntia tullaan todennäköisesti edelleen
yhdistämään ja niiden vaikutusvalta kasvaa, jos
samalla provinsseille ohjattuja tehtäviä siirretään
vesilautakunnille. Lainsäädännössä sekä pinta-
että pohjavesien määrä- ja laatuasiat ovat eri
säädöksissä. Pohjavesiin ja
niiden pilaantumisriskiin vai-
kuttaa maankäyttö. Lain-
säädännön hajaantuneisuus
ja se, että provinssin viran-
omaiset ja kunnat vastaavat
maankäytöstä, ovat vaikut-
taneet siihen, että vesilauta-
kuntien sijaan provinssit hal-
linnoivat pohjavesiä.

Päätöksentekovalta kaikilla
hallintotasoilla on vaalein
valituilla päätöksenteko-
elimillä, joissa vesiasioiden
asiantuntemus ei aina ole
riittävä. Tosiasiallisesti vesi-
politiikan muotoutumiseen
merkittävästi vaikuttavia ta-

hoja ovat toimeenpanosta vastaavat asiantunti-
javiranomaiset, jotka toimivat yhteistyössä eri int-
ressiryhmien kanssa. Jos yhteisymmärrystä täs-
sä ryhmässä vrt. kuva 19. ei saavuteta niin lo-
pullisen ratkaisun muotoilevat päätöksentekijät.
Vesilautakunnan päätöksentekoyksikön jäseniä ei
valita poliittisista puolueista, joten niiden päätök-
senteko- ja toimeenpanoyksikön henkilöstöä pi-
detään viranomaisina. (Mostert 1997)

Vesistöt ovat julkisia ja hallintoviranomaiset toi-
mivat vesiasioissa lupaviranomaisina. Vesihallin-
tomallissa keskeisiä ohjauskeinoja ovat vesistö-
suunnitelmat ja niihin sisältyvät vesistöjen laatu-
tavoitteet, jotka ohjaavat lupien myöntämistä.
Intressiryhmien osallistuminen suunnitteluproses-
seihin luo edellytykset suunnitelmien laajapohjai-
selle hyväksynnälle. Mostertin (1997) mukaan
erityisesti aluetasolla on tarve yhtenäistää vesis-
tösuunnitelmia ja hän suosittelee myös kansalais-
järjestöjen tukemista, jotta nämä voisivat parem-
min reagoida muotoiltuun vesipolitiikkaan. Yh-
distysten ja kansalaisjärjestöjen vaikutusvalta on
merkittävä, sillä viimeisenä keinona ne voivat
oikeusteitse hakea muutosta tehtyihin viran-
omaispäätöksiin. Yksi esimerkki on vesilai-
tosyhdistyksen VEWIN:n oikeustaistelu vuonna
1995 pohjavedenottoveroa vastaan.

Kuva 21. Vesiasioiden päätöksenteko ja siihen vaikuttavat tahot
Alankomaissa.
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Espanja on liittovaltion ja yhtenäisvaltion väli-
muoto. Maassa on 17 autonomista itsehallinto-
aluetta (Comunidades Autónomas), joihin keskus-
hallinto on delegoinut osan vesiasioihin liittyvis-
tä tehtävistä. Autonominen itsehallintoalue muo-
dostuu yhdestä tai useammasta provinssista (Pro-
vincia), joita on 50. Provinssit koordinoivat kun-
tien (Municipio) toimintaa. Kuntia on yhteensä
8056. Espanjassa vesivarojen hallintaa varten on
perustettu vesipiirit.

14.1 Vesivarojen omistus- ja käyttöoikeus

Espanjan vanha vesilaki vuodelta 1879 jaotteli
pohjavedet yksityisen omistusoikeuden piiriin ja
piti ainoastaan pintavesiä julkisena omaisuute-
na. Nykyisessä vesilaissa tilannetta on muutettu
siten, että pinta- ja pohjavedet käsitetään julki-
seksi omaisuudeksi. Valtion julkisoikeudellinen
omistusoikeus ulottuu sisävesistöissä pintavesiin
ja uusiutuviin pohjavesivaroihin riippumatta sii-
tä, mikä niiden uusiutumisväli on. Luonnollisten
virtavesistöjen, järvien, lammikoiden ja varasto-
altaiden maapohja on valtion omistuksessa. Ve-
silain mukaisesti valtion vesialueita ovat keski-
ylivedenkorkeuden alapuoliset maat. (Ministerio
de Obras Publicas y Urbanismo 1990)

Yleiskäyttöoikeutta on oikeus käyttää pintavet-
tä talousvetenä, uintiin tai karjanjuottoon. Liiken-
nöinti ja uitto sen sijaan on viranomaisten ennak-
kovalvonnassa. Maanomistaja saa käyttää alu-
eellaan virtaavaa tai sille kerääntyvää sadevettä
sekä ottaa lähteestä tai muuten käyttöönsä enin-
tään 7000 m3/a pohjavettä. Pohjavesiesiinty-
missä, jotka on määritelty tai ovat vaarassa tul-
la hyödynnetyksi yli antoisuutensa kaikki uusi
vedenotto on luvanvaraista. Muu yksityinen
vesistön käyttö, joka ei kuulu edellä mainittuihin
sallittuihin toimiin ja saattaa aiheuttaa vesien
pilaantumista tai vaikuttaa merkittävästi hydro-
logiseen kiertoon on hallinnollisen säätelyn alaista
ja tarvitsee luvan. (Ministerio de Obras Publicas
y Urbanismo 1990)

14 ESPANJA

14.2 Vesioikeudellinen lainsäädäntö

Valtakunnallinen vesilaki (Ley de Aguas, 29/
1985) ja sen voimaantulon jälkeen laaditut sää-
dökset ovat muokanneet voimakkaasti Espanjan
vesivarojen hallinnointia. Vesilaki on puitelaki,
johon sisältyy sekä vesivarojen määrän että laa-
dun säätely. Autonomisten itsehallintoalueiden
säätämät lait ympäristöhallinnosta ja vesivaro-
jen käytöstä täydentävät valtakunnallista vesi-
lainsäädäntöä. (Martinez De Bascaran 1991)

Vesilaissa säädetään vesien käytöstä ja valtion
viranomaisten tehtävistä. Lain tavoite on saavut-
taa ja ylläpitää riittävä vesien laatu, estää sellai-
nen maaperän saastuminen, mikä uhkaa pohja-
vesiä, ja välttää toimintaa, joka saattaa aiheut-
taa vesien tilan heikkenemisen. (Ruiz 1994) Vesi-
lakiin ja sitä tukeviin asetuksiin sisältyvät myös
EU:n vesiensuojelusäännökset (Martinez De Bas-
caran 1991).

Keskeiset asetukset, joissa säädetään vesilain toi-
meenpanosta, ovat asetus julkisten vesien käy-
tön ohjauksesta (849/1986) ja asetus vesihallin-
nosta ja vesitaloudellisesta suunnittelusta (927/
1988). Edellisessä asetuksessa on yhteensä 324
artiklaa, ja sillä säädetään vesien julkisesta omis-
tuksesta, vedenkäyttömaksuista ja veden laatu-
vaatimuksista (Centro de Análisis de Aguas
1991). Jälkimmäisellä täydennetään vesilain
lukuja II ja III, joissa säädetään viranomaisten
tehtävistä ja vesistösuunnittelusta.

14.3 Hallinnon yksiköt ja toimivalta

14.3.1 Keskushallinto

Vesivarojen käytön ja hoidon hallinto on keski-
tetty toukokuussa 1996 perustettuun ympäristö-
ministeriöön (Ministerio de Medio Ambiente).
Liityntöjä on myös muihin ministeriöihin sillä,
maatalous-, kalastus-, ja elintarvikeministeriö
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación)
laatii kansallisen kastelusuunnitelman  (Llamas
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1997). Suolanpoisto- ja vedenkäsittelylaitosten
teknisistä kysymyksistä vastaa teollisuus- ja ener-
giaministeriö. Useissa asioissa vastuuta on siir-
retty valtion keskushallinnosta autonomisten it-
sehallintoalueiden hallituksille. (Custodio 1998)

Valtion keskushallinnon tehtäviä ovat valtakun-
nallisten lakien säätäminen, suunnittelu sekä
vesivarojen käytön lupaviranomaisen tehtävät,
kun on kyse usean autonomisen itsehallintoalu-
een yhteisistä vesistä. Myös valvonta näiltä osin
kuuluu keskushallinnolle, joka kuitenkin on dele-
goinut tehtäviään alaiselle hallinnolle. Valvonnan
osalta on mainittava, että sisäasiainministeriön
alaisuuteen on perustettu eräänlainen ympäris-
töpoliisi SEPRONA valvomaan ympäristö-
määräysten noudattamista. Koko maan alueella
toimii siihen kuuluvia yksiköitä, jotka valvovat
luonnon- ja vesivarojen lain mukaista käyttöä
sekä puuttuvat rikkomustapauksiin. (Perkkiö
1998)

Valtiollinen ylin neuvoa antava elin on kansalli-
nen vesiasiain neuvosto (Consejo Nacional del
Agua). Vesiasiain neuvosto on perustettu vuon-
na 1988 annetun asetuksen nojalla. (Martinez De
Bascaran 1991) Neuvostossa on edustettuna val-
tion keskushallinto, autonomiset itsehallintoalu-
eet ja vesivirastot sekä kansallisesti merkittävim-
mät ammatti- ja liiketaloudelliset organisaatiot,
joiden toiminta liittyy vesistön eri käyttötarkoi-
tuksiin. Vesiasiain neuvostoa on kuultava ennen,
kuin Espanjan vesilain mukainen valtakunnalli-
nen hydrologiaohjelma hallituksen hyväksynnän
jälkeen ohjataan parlamentin käsittelyyn. Neu-
vosto antaa myös lausunnot vesipiireittäin laa-
dittavista suunnitelmista ennen hallituksen
hyväk-syntää. Yleensäkin asiat, jotka liittyvät tai
joilla on vaikutuksia valtakunnallisesti tai useam-
man kuin yhden vesipiirin vesivarojen käyttöön,
käsitellään vesiasiain neuvostossa. (Ministerio de
Orbas Publicas y Urbanismo 1990) Neuvoston
raportit ympäristöministeriölle eivät kuitenkaan
ole sitovia (Ruiz 1994).

Ympäristöministeriön ohjauksessa toimii tutki-
mus- ja kehityslaitos Instituto Tecnológico Geo-

Minero de España, joka tekee pohjavesitutkimus-
ta ja antaa pohjavesiasioissa asiantuntija-apua
valtion viranomaisille (Ministerio de Orbas Pub-
licas y Urbanismo 1990).

14.3.2 Vesipiiri

Ympäristöministeriön alaisuudessa toimivia itse-
näisiä virastoja (Organismo Autonomo Comer-
cial) ovat vesivirastot (Organismos de Cuenca),
jotka tunnetaan nimellä Confederaciones Hid-
rográficas (Martinez De Bascaran 1991). Hyd-
rografiset konfederaatiot perustettiin jo vuonna
1926 sovittelemaan käyttäjien, erityisesti maan-
viljelijöiden vedenottoa tekoaltaista, joten alun-
perin ne olivat lähinnä ammattiedustuksellisia
toimielimiä eivätkä niinkään keskushallinnosta
hajautettuja yksiköitä. (Water Academy 1997)
Nykyään Espanjan ympäristöministeriön ohjauk-
sessa on yhdeksän vesivirastoa:

• Pohjois-Espanja
• Guadiana
• Segura
• Duero
• Guadalquivir
• Jucar
• Tajo
• Etelä-Espanj
• Ebro

Vuodesta 1985 lähtien vesivirastot ovat koordi-
noineet vesivarojen käyttöä ja viranomaistoimin-
taa vesipiireissä, jotka ylittävät autonomisen
itsehallintoalueen rajat. Sen sijaan yhden au-
tonomisen itsehallintoalueen sisälle mahtuviin
vesipiireihin on vesilain nojalla perustettu vesivi-
rastoja vastaavat itsehallinnolliset vesilautakun-
nat (Martinez De Bascaran 1991). Vesipiirejä,
jotka ovat kokonaan yhden autonomisen itsehal-
lintoalueen sisällä, ovat puolet Kataloniasta, kol-
masosa Galiciasta, Baskimaa sekä saaristohallin-
toalueet.

Vesivirastojen toiminnassa toteutuvat periaatteet
ovat yhdistetty pinta- ja pohjavesivarojen hallin-
ta, hallinnon hajauttaminen, käyttäjien osallistu-
minen ja hydrologisesti yhtenäisen alueen kunni-
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oitus (Martinez De Bascaran 1991). Vesiviras-
toissa tehdään suunnittelua, valvontaa, tutkimus-
työtä, seurantaa, ja ne antavat asiantuntija-apua
(Ministerio de Orbas Publicas y Urbanismo 1990).
Lain mukaisiin valvontatehtäviin kuuluu valvoa
toimenpiteitä, joilla saattaa olla haitallisia vai-
kutuksia julkiseen vesistöön. Näihin kuulu mm.
päästöjen valvonta, tarkastusten tekeminen ja
vesistön käyttölupien myöntäminen. (Ministerio
de Medio Ambiente 1998)

Vesiviraston hallinnossa ylimpinä ovat johtaja ja
johtokunta. Lisäksi hallinnollisia tehtäviä hoita-
vat vesineuvosto (Consejo del Agua de la Cuen-
ca) ja muut hallintoyksiköt (kuva 22). Johto-
kuntaan kuuluvat vesiviraston johtaja, eri minis-
teriöiden edustajia, vesistön käyttäjiä ja vähin-
tään yksi edustaja kustakin autonomisesta itse-
hallintoalueesta, joka on tehnyt yhteistyö-
sopimuksen vesiviraston kanssa autonomiselle
itsehallintoalueelle kuuluvien tehtävien yhteisestä
hoitamisesta. Johtokunta tekee toimenpideohjel-
ma-aloitteet, laatii budjetin ja valmistelee vesi-
neuvostolle ohjattavat asiat. Vesivirastoille
myönnetään varoja valtion, autonomisten itse-
hallintoalueiden, provinssien ja kuntien budjeteis-
ta. Osa varoista kerätään vesivirastojen ulkopuo-
lisille tekemien töiden laskutuksena. Toimintaa
voivat rahoittaa myös julkiset tai yksityiset or-
ganisaatiot ja yksityiset kansalaiset. (Ministerio
de Orbas Publicas y Urbanismo 1990)

Vesineuvoston jäseninä on keskushallinnon edus-
tajia, vesistön käyttäjiä, vesiviraston teknisen
osaston asiantuntijoita sekä niiden autonomisten
itsehallintoalueiden edustajia, joiden toimialue
ulottuu kokonaan tai osittain vesipiirin alueelle.
Vesineuvosto osallistuu vesilain edellyttämien
koko vesipiirin kattavan vesitaloudellisen suun-
nitelman laatimiseen ja tekee tarpeellisia tarkis-
tuksia ennen suunnitelman toimittamista keskus-
hallinnon hyväksyttäväksi. Vesineuvosto myös
raportoi vesipiirin asioista. (Ministerio de Orbas
Publicas y Urbanismo 1990)

14.3.3 Alue- ja paikallishallinto

Aluetasolla toimivat autonomisten itsehallintoalu-
eiden hallitus, ministeriöt sekä ympäristö- ja
vesiviranomaiset, joiden organisaatio vaihtelee
autonomisesta itsehallintoalueesta riippuen. Teh-
täviin kuuluu sisävesien käyttö- ja suojeluasiat,
kaavoitustoiminta sekä pohjavesi- ja kalastus-
asiat. Autonomisilla itsehallintoalueilla on lain-
säädäntövaltaa ja useimmissa autonomisissa alu-
eissa on säädetty valtakunnallisia puitelakeja tiu-
kempia ympäristölakeja. (Perkkiö 1998) Autono-
miset itsehallintoalueet vastaavat alueellaan ve-
siluvista ja valvonnasta. Tehtäviä voivat hoitaa
muun muassa vesilautakunnat. Katalonian
itsehallintoalueella vesitalousasioista vastaa kak-
si toimielintä (Ruiz 1994). Vesineuvosto (Junta
d´Aigues) päättää vesivarojen käytöstä, kun taas
jätevesien poisjohtamisesta ja siihen liittyvästä

Kuva 22. Duerojoen vesiviraston organisaatiokaavio (Water Academy 1997).

Johtaja

Vesikomissio Tekninen
osasto

Pääsihteeristö Suunnittelu-
toimisto

Yhdistetty
hallinto

Johtokunta Vesineuvosto

Toimenpiteiden
tiedotus-

organisaatio

Toimeenpano-
komitea

Säännöstely-
komissio

Käyttäjien 
kokous



86

rakentamisesta vastaava neuvosto on Junta de
Sanejament.

Perustuslakiin perustuva paikallinen itsehallinto-
oikeus velvoittaa kuntia tai provinsseja ympä-
ristösuojelutehtävien toimeenpanossa. Ne velvoi-
tetaan huolehtimaan vedenhankinnasta ja viemä-
röinnistä, minkä lisäksi niiden tulee edistää jäte-
vesien käsittelyä. Autonomisilla itsehallintoalu-
eilla on velvollisuus auttaa kuntia niiden ympä-
ristötehtävissä, sillä kunnilla ei aina ole tarvitta-
via laitteita tai riittävästi henkilöstöä, joita teh-
tävissä tarvitaan. (Ministerio de Medio Ambien-
te 1998) Vesi- ja jätevesihuoltopalvelujen rahoi-
tuksessa avustavat autonomiset itsehallintoalu-
eet.

14.4 Lupajärjestelmä

Hallintoviranomaiset eli vesivirastot myöntävät
lupia julkisten vesien käyttöön. Jos lupa vaikut-
taa valtion intresseihin, lupaviranomainen on
ympäristöministeriö. Keskus- tai aluehallinnon
viranomaisilla on yksityisiä laajempi oikeus käyt-
tää julkisen vallan omistuksessa olevia vesialuei-
ta. Lupaharkinta perustuu vesipiireittäin laadit-
taviin vesitaloudellisiin suunnitelmiin, ja vesistö-
alueviranomaiset voivat tarvittaessa määrätä
lakiin verrattavia rajoituksia vesivarojen käytölle.
Vesistön eri käyttötarkoitukset tulee laittaa
tärkeysjärjestykseen näissä vesipiirikohtaisissa
suunnitelmissa. Jos vesistön käytön tärkeys-
järjestystä ei ole suunnitelmassa määritelty, sovel-
letaan lupaharkinnassa vesilakia. Luvat myön-
netään määräajaksi, joka voi olla enintään 75
vuotta. Tiettyjen edellytysten täyttyessä voimas-
sa olevia lupia voidaan tarkistaa. (Ministerio de
Obras Publicas y Urbanismo 1990)

Lupaprosessissa hakija toimittaa lupahakemuk-
sensa asianomaiseen vesivirastoon, joka toimeen-
panee aina kuulemismenettelyn ja toimittaa mi-
nisteriön toimivaltaan kuuluvat hakemukset sen
käsiteltäväksi. Ympäristöministeriö tekee päätök-
sensä vasta ympäristöministeriöön kuuluvan oi-
keusosaston (Servicio Jurídico) kuulemisen jäl-
keen. Lupaprosessista ja siihen liittyvistä menet-
telyistä säädetään yksityiskohtaisesti asetuksella

(Real Decreto 849/1986). (Centro de Análisis de
Aguas 1991)

14.5 Muu ohjaus

14.5.1 Suunnittelu

Suunnittelu toteutetaan vesistöaluekokonaisuuk-
sittain. Tavoitteena on taata vesivarojen määräl-
linen ja laadullinen riittävyys sekä ottaa huomi-
oon myös muu luonnonvarojen käyttö. Tärkeim-
mät suunnitelmat ovat  valtakunnallinen vesita-
loussuunnitelma (Plan Hidrológico Nacional) ja
vesipiireittäin laadittavat suunnitelmat, jotka ei-
vät saa olla ristiriidassa valtakunnallisen suun-
nitelman kanssa. Suunnitelmat ovat viranomai-
sia sitovia. Ne päivitetään ajoittain ja tarvittaes-
sa niihin voidaan tehdä muutoksia. (Ministerio
de Obras Publicas y Urbanismo 1990)

Valtakunnallinen vesitaloussuunnitelma

Valtakunnallinen vesitaloussuunnitelma sisältää
toimenpideohjelman vuoteen 2012 asti. On suun-
niteltu, että parlamentti hyväksyy hallituksen laa-
timan ohjelman vuonna 1998. (Menéndez &
Aguilera 1996; Llamas 1997) Ohjelman tulee
sisältää tarvittavat toimenpiteet vesipiireittäin
laadittavien suunnitelmien koordinoimiseksi, ve-
sistöjen väliset vedensiirtosuunnitelmat sekä ar-
vion kaupunkien vedenhankintatarpeen tai kas-
teluun käytetyn vedentarpeen mahdollisista
muutoksista. Kaikki yleisen edun kannalta mer-
kittävät vesistötyöt, joilla on vaikutusta useam-
malla kuin yhdellä autonomisella itsehallintoalu-
eella, tulee maan parlamentin hyväksyä, jonka
jälkeen ne sisällytetään vesitaloussuunnitelmaan.
(Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo 1990)
Vesivarojen riittävyys pyritään takaamaan lisää-
mällä käytettävissä olevia vesivaroja,  lisäämäl-
lä alueellisen ja sektorikohtaisen suunnittelun
koordinointia sekä rationalisoimalla veden käyt-
töä. (Menéndez & Aguilera 1996)

Vesipiirien suunnitelmat

Vesipiirien vesitaloudelliset suunnitelmat hyväk-
syy maan hallitus kansallisen vesiasiain neuvos-
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ton kuulemisen jälkeen (Llamas 1997). Vesilain
mukaan suunnitelmaan tulee sisältyä:

• vesivarojen inventointi sekä selvitys nykyi-
sestä ja tulevasta veden käytöstä,

• määrittely kilpailevien käyttötarkoituksien
ensisijaisuudesta,

• vesi- ja maa-aluevaraukset ajatellen ny-
kyistä ja tulevaa luonnonvarojen käyttöä,

• veden laadun määrittely ja jätevesisuunni-
telma,

• kastelujärjestelmien kehittämis- ja muutta-
missäännökset, joilla edistetään vesivarojen
ja maan tehokkaampaa ja hyvää käyttöä,

• luonnonvarojen ja ympäristön suojelutoi-
menpiteet,

• hydrologiaan vaikuttavat valtion metsä- ja
maankäyttösuunnitelmat sekä

• suunnitelman edellyttämät perusrakenta-
mishankkeet

Lisäksi suunnitelman tulee sisältää tarvittavat
toimenpiteet, joilla pystytään ennustamaan ja
estämään tulvavahingot. Menéndezin ja Aguile-
ran mukaan tavoitteena on, että suunnitelmassa
esitetään tarvittavat rakenteet ja toimenpiteet
tulvasuojelun edistämiseksi. Toimenpidevaihtoeh-
dot jaotellaan rakenteellisiin ja välillisiin toimiin.
Rakenteellisia toimenpiteitä ovat säännöstely,
kanavien rakentaminen, uoman suojaus ja kui-
vatustyöt. Välillisiä toimenpiteitä ovat maankäy-
tön ohjaus, metsitys, varoitus-, ennuste-, ja va-
kuutusjärjestelmien käyttöönotto. (Menéndez &
Aguilera 1996)

14.5.2 Taloudellinen ohjaus

Valtion vesialueen käyttöön myönnetty lupa voi
sisältää käyttömaksun tai päästömaksun, joista
säädetään vesilaissa ja tarkemmin asetuksessa.
Vuosittaisen käyttömaksun suuruuden määrää-
vät valtion vesivirastot, jotka myös keräävät
maksut ja raportoivat maksuihin liittyvistä asi-
oista valtiovarainministeriöön. Päästömaksu
maksetaan niinikään vuosittain vesivirastoille,
jotka ohjaavat kerätyt varat käytettäväksi pilaa-
misen kohteena olevan vesistön hyväksi. Päästö-
maksu määräytyy päästöyksikön ja vesistöalue-

kohtaisen pilaamisyksikön hinnan tulona. Pääs-
töyksikön suuruuteen vaikuttaa jätteen määrä ja
erikseen määritettävä kerroin, jolla otetaan huo-
mioon jätteen ominaisuudet ja puhdistusaste en-
nen vesistöön johtamista. Päästöyksikön hinta
määritetään neljäksi vuodeksi kerrallaan, mutta
rahan arvon alentumisen takia sitä voidaan tar-
vittaessa muuttaa muulloinkin. (Centro de Aná-
lisis de Aguas 1991)

Valtion vesistötöistä hyötyvät ovat velvoitettuja
maksamaan vesivirastoille vuosittain sään-
nöstelymaksun. Maksuilla katetaan valtiolle ai-
heutuvat säännöstelytöiden investointi-, ylläpito-
ja hallintokulut. Vuosittainen asiaryhmän budjetti
on lähtökohta, jonka perusteella määritetään
säännöstelystä hyötyä saavien maksuosuudet.
Ennen vuosittaisten maksuosuuksien mää-
räämistä kuullaan hyödyn saajia tai näiden edus-
tajia. Määrätyn maksun maksamatta jättämises-
tä seuraa julkisen vesistön käyttöön oikeuttavan
luvan keskeyttäminen tai lopettaminen. (Centro
de Análisis de Aguas 1991)

14.6 Yhteenveto ja kehitysnäkymät

Vesistöjen hallinnoinnin kannalta on merkittävää,
ulottuuko vesistö useaan autonomiseen itse-
hallintoalueeseen, jolloin hallinnointitehtäviä hoi-
tavat vesivirastot. Muussa tapauksessa tehtävät
ovat autonomisen itsehallintoalueen viranomais-
ten vastuulla. Nykyinen vesilaki tuli voimaan
vuonna 1985, joten sen  ja asetusten mukainen
suunnittelujärjestelmä on melko uusi. Toinen
merkittävä nykyisen vesilain tuoma muutos on
pohjavesien omistusoikeuden siirtyminen yksityi-
siltä valtiolle. Samalla vesien käyttöä on alettu
valvoa tarkemmin.

Vesipiirien mukaisessa päätöksenteko- ja suun-
nittelujärjestelmässä eri intressiryhmien osallis-
tuminen on tärkeää. Ranskaan verrattuna Espan-
jan vesivirastojen toimivaltuudet ovat laajemmat,
sillä ne toimivat myös lupaviranomaisina ja vesi-
rakennushankkeiden toimeenpanijoina. Ratkaise-
va merkitys on vesistöaluesuunnitelmilla ja val-
takunnallisella vesitaloussuunnitelmalla. Toisin
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kuin Ranskassa suunnitelmat ovat viranomaisia
sitovia ja velvoittavat toimeenpanossa. Vesilain
mukaan laadittuja suunnitelmia sovelletaan myös
lupaharkinnassa.

Vesipiirit kattavia suunnitelmia ei ole vielä lopul-
lisesti hyväksytty, ja valmistumisen jälkeen nii-
den ylläpito ajantasalla on edellytys sille, että
hallinto toimii tarkoitetulla tavalla. Correia (1998)
kirjoittaa, että valtakunnallinen vesitaloussuun-
nitelma esiteltiin jo vuonna 1993, mutta se jätet-
tiin vastustuksen takia hyväksymättä, kunnes
vesipiirien suunnitelmat ovat valmistuneet ja hy-
väksytty. Valtakunnallisessa suunnitelmassa on
esitetty yli 200 uuden tekoaltaan ja uusien ve-
densiirtokanavien rakentamista. Llamasin (1997)
mukaan vedensiirtosuunnitelmat ovat olleet pää-
asiallinen syy kansallisen suunnitelman voimak-
kaaseen vastustukseen. Vettä on suunniteltu siir-
rettäväksi yhteensä lähes 4 km3 vuodessa lähin-

nä Duerosta ja Ebrosta eteläisille kuivuusalueil-
le. Toimenpiteillä olisi merkittävä vaikutus myös
Portugalin käytettävissä oleviin vesivaroihin.

Maan vesipolitiikka on perustunut ja perustuu
yhä lähinnä käytettävissä olevien vesivarojen li-
säämiseen eikä niinkään kulutuksen ohjaukseen.
Vesivarojen käyttö kaikilla sektoreilla on ollut
tuhlailevaa puutteellisen tekniikan takia, ja kos-
ka eri-tyisesti kasteluun käytetyn veden hinta on
ollut alhainen. Maatalousministeriön laatiman
valtakunnallisen kastelusuunnitelman (Plan Na-
cional de Regadíos) ensimmäinen versio julkais-
tiin vuonna 1995. Suunnitelma tullaan hyväksy-
mään samanaikaisesti valtakunnallisen vesita-
loussuunnitelman kanssa ja sen seurauksena tu-
lee todennäköisesti uusien varastoaltaiden ja ve-
densiirron tarve merkittävästi vähenemään. (Lla-
mas 1997)
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15.1 Vesivarojen omistus- ja käyttöoikeus

Portugalissa on sekä julkisia että yksityisiä ve-
siä. Pääasiassa joet, varastoaltaat ja järvet ovat
julkisia, jos vesistö kuitenkin sijoittuu kokonaan
yksityiselle alueelle se kuuluu yksityiseen hallin-
taan. Pohjavesien omistus on sidoksissa maan-
omistukseen, ja ne ovat yksityisessä omistukses-
sa toisin kuin pintavedet. Vettä saa ottaa pohja-
vesilähteestä, jos siitä ei aiheudu haittaa muille
käyttäjille. Yleisesti ottaen vedenotolle on ase-
tettu tiukat rajoitukset. (Correia et al. 1998)

Lainsäädännössä on määritetty käsite vesialue,
jonka hyödyntämiseen, oli se sitten vedenottoa,
rakentamista tai jätevesien johtamista, tarvitaan
aina lupa. Vesialueeseen lukeutuvat vesiuoma,
penkereet ja vähintään 10 metrin kaistale ranta-
maata. Kaistale saattaa olla paljon leveämpi, kun
vesialue määritetään kerran sadassa vuodessa
esiintyvän tulvan mukaan. Patoaltaissa vesialue
saatetaan määritellä 500 m päähän padon kor-
keimmasta tasosta. (Correia et al. 1998)

15.2 Vesioikeudellinen lainsäädäntö

Portugalissa on säädetty jo 1800-luvun lopulla
kattava laki julkisten vesien käytöstä, joka osit-
tain on edelleen voimassa, kuten myös vesilaki
vuodelta 1919. Vesilaissa on eroteltu julkiset sekä
yksityiset vedet ja sen myötä käyttöön otettiin
vesien käytön lupajärjestelmä. Näiden lakien sää-
tämisen jälkeen maan vesilainsäädäntöä on ke-
hitetty muun muassa kasteluun, säännöstelyyn ja
vesien käyttöoikeuksiin liittyen. (Correia et al.
1998) Keskeisiä säädöksiä ovat:

• Asetus hiekanotosta ja jokiuomien kaivusta
(403/1982; 164/1984)

• Laki kuntien tehtävistä vesihuollon järjestä-
miseksi (100/1984)

• Ympäristön puitelaki (11/1987)
• Laki ympäristönsuojelujärjestöistä (10/

1987)
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• Asetus tulva-aluesuojelusta (468/1971; 89/
1987)

• Patoturvallisuusasetus (11/1990)
• Asetus vesien laadun ohjauksesta (74/1990)
• Säädökset teollisuustoiminnan luvista (109/

1991 ja 25/1993)
• Asetus vesistösuunnittelusta sekä kansalli-

sen ja alueellisten vesistöneuvostojen perus-
tamisesta (45/1994)

• Asetus uudesta julkisten vesien käytön lu-
pajärjestelmästä (46/1994)

• Asetus taloudellisista reunaehdoista julkis-
ten vesien käytössä (47/1994)

Vuonna 1987 hyväksyttiin ympäristön puitelaki,
joka sisältää säätelyä vesiympäristöstä. Laissa
säädetään sisävesistä, pohjavesistä, jokisuistois-
ta, laguuneista sekä rannikkoalueista, ja sen
nojalla on annettu sektorikohtaista vesilainsää-
däntöä. Kansalaisjärjestöjen oikeudesta osallis-
tua ympäristösuunnitteluun ja lainsäädännön val-
misteluun on annettu erillinen laki.

Portugalissa vesien laadusta ei juurikaan ollut
olemassa lainsäädäntöä ennen vuotta 1990, jol-
loin annettiin asetus (74/90), jolla Euroopan yh-
teisön vesiensuojelusäännökset pantiin täytäntöön
Portugalissa.  Vuonna 1994 on annettu säädös-
paketti vesistösuunnittelusta ja vesien käytön
ohjauksesta, joka vaikuttaa tuoneen pysyvyyttä
maan vesialan lainsäädäntöön. (Correia et al.
1998)

15.3 Hallinnon yksiköt ja toimivalta

Ympäristö- ja luonnonvaraministeriö (MARN) on
perustettu vuonna 1990, ja se vastaa keskitetysti
vesivaroista. Ministeriön organisaatioon kuuluu
vuonna 1993 tehdyn ympäristöhallinnon uudis-
tuksen myötä sekä horisontaalisia että sektori-
kohtaisia toimielimiä.

Ympäristö- ja luonnonvaraministeriön alaisuu-
dessa vesi-instituutti (INAG) on vesiasioiden kes-
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kusviranomainen, joka vastaa säädösvalmistelus-
ta, toimii valvontaviranomaisena sekä osallistuu
investointien rahoitukseen. Toimialaa ovat seu-
ranta, hydrologisten tietokantojen kehittäminen
ja ylläpito, vesi- ja jätevesihuollon edistäminen
ja osallistuminen vesistösuunnitteluun. INAG voi
oma-aloitteisesti, ministeriön alueellisten osasto-
jen tai paikallisten viranomaisten pyynnöstä avus-
taa näitä suunnittelussa, vesivarojen hoidossa ja
toimeenpanotehtävissä. (OECD 1993; Instituto
da Água 1998)

Horisontaalisesti ympäristöasioista vastaa ym-
päristö- ja luonnonvaraministeriön ympäristö-
pääosasto (DGA), joka laatii ympäristöstrategi-
at ja koordinoi hallinnon ympäristöasioita, jois-
sa keskeisellä sijalla ovat vesiasiat. Pääosasto
hoitaa myös eräitä vesisektorin valvontatehtäviä.
(Correia et al. 1998)

Portugalissa ei ole aluehallintoa vaan keskushal-
linnon yksiköt toimivat myös aluetasolla.
MARN:in alueosastot (D.R.A.R.N) kts. kuva 23.
toimeenpanevat aluetasolla kansallisen ympäris-
töpolitiikan. D.R.A.R.N:t toimivat vesiasioiden

lupaviranomaisina. INAG avustaa niitä tarvitta-
essa lupa-asioissa (Instituto da Água 1998). Vaik-
ka vesitalousasiat ovat pääasiassa keskitetty
ympäristöministeriöön, liityntöjä on myös mui-
hin ministeriöihin. (OECD 1993)

Luonnonvarojen hoitoon osallistuvia ministeriöi-
tä MARN lisäksi ovat kaavoitus- ja aluehallin-
toministeriö (MPAT) sekä maatalous-, maaseu-
dun kehittämis- ja kalatalousministeriö (MAD-
RP). Kaikki kolme ministeriötä osallistuvat maan-
käytön kehittämiseen. Tavoitteena on erityisesti
maan kulumisen ja eroosion ehkäisy. (OECD
1993) Maatalousministeriö vastaa maatalous-
tuotannon vesivarojen hyödyntämisestä ja suo-
jelusta. Lisäksi ministeriöllä on alaisuudessaan
yhteensä seitsemän alueosastoa (Lampinen 1998).
MPAT vastaa alueiden kehittämisestä ja hallin-
noi yhteisöltä saatavia varoja, joita käytetään
muun muassa vesihuollon kehittämiseksi (Correia
et al. 1998)

Vesivoiman rakentaminen on teollisuus- ja ener-
giaministeriön (MIE) hallinnonalaa. Aiemmin
vesivoimayhtiöt olivat kokonaan julkisessa omis-
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kalastusministeriö
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Desenvolvimento Rural e das
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Kuva 23. Portugalin vesitaloushallinto.
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tuksessa, mutta nykyään vesivoimayhtiöitä on
osittain yksityistetty. Kahdeksankymmentäluvun
lopulta lähtien yksityiset ovat voineet rakentaa
patoja vesivoiman tuotantoa varten. Patoraken-
taminen on kuitenkin ympäristö- ja luonnonva-
raministeriön ennakkovalvonnassa, ja rakenta-
miseen tarvitaan DRARN:n myöntämä lupa

Kunnat vastaavat vesi- ja jätevesihuollosta. Suu-
riin asutuskeskittymiin on kuitenkin perustettu
osittain valtion ja osittain kunnan omistuksessa
olevat yhtiöt, jotka vastaavat palvelujen järjes-
tämisestä. Ministeriöistä ympäristö- ja luonnon-
varaministeriö myöntää EU:n kautta saatuja va-
roja vesiyhtiöille ja kunnille vesihuollon järjestä-
miseksi.

15.4 Lupajärjestelmä

Asetuksessa (46/94) on määritelty 13 eri vesialu-
een käyttötarkoitusta, jolle tarvitaan lupa. Ym-
päristö- ja luonnonvaraministeriön alueelliset
osastot (DRARN) päättävät vedenottoluvista
sekä rangaistusseuraamuksista. Haettaessa ve-
deottolupaa teollisuustoiminnalle lupaviranomai-
nen on energia ja teollisuusministeriö, joka lupa-
harkinnassaan kuulee myös ympäristö- ja luon-
nonvaraministeriötä. Suuria määriä vettä kulut-
tavat tai jätevesiä vesistöön johtavat teollisuus-
laitokset tarvitsevat lisäksi DRARN:n luvan.
Päästöluvista päättää INAG, joka myös valvoo
pinta- ja pohjavesien laatua. Ympäristöpääosas-
to (DGA) osallistuu lupaprosesseihin, vastaa
vedenlaatustandardeista sekä valvonnan kehit-
tämisestä. (Correia et al. 1998)

15.5 Muu ohjaus

15.5.1 Suunnittelu

Kaavoitus- ja aluehallinto ministeriö vastaa alue-
kehityssuunnitelmasta (Plano de Desenvolvimen-
to Regional), jossa arvioidaan vesihuollon, teol-
lisuuden päästöjen vähentämisen, kastelun ja
energiantuotannon julkisten investointien tarve.
Tässä suunnitelmassa luodaan puitteet yhteisön
tukea saaville aluekehityshankkeille, joissa vesi-
asiat ovat keskeisellä sijalla. (Correia et al. 1998)

Vesitaloussuunnitelmat

Portugalissa laaditaan vesipiireihin toimenpitei-
tä ohjaavat lakisääteiset vesitaloussuunnitelmat.
Vesistöaluekohtaiseen lähestymistapaan pyritään
lakisääteisten suunnitelmien avulla, koska maassa
ei ole vesistöaluehallintoa. Vesistöaluehallinto ja
viisi vesipiireissä toimivaa suunnittelu- ja lupavi-
ranomaista oli tarkoitus perustaa vuonna 1990
annetun lain mukaisesti, mutta hallinnon uudis-
tus suunnitelma kaatui poliittisiin muutoksiin.
(Correia et al. 1998)

Vuonna 1994 annetun lainsäädännön mukaisesti
DRARN:t ja INAG laativat valtakunnallisen
suunnitelman sekä viisitoista vesipiirit kattavaa
suunnitelmaa. Vesipiiritason suunnitelmista nel-
jä on Espanjan kanssa yhteistä kansainvälistä
vesistöä, joiden osalta suunnitteluvastuu on
INAG:lla. Suunnitelmien valmistelua ja toimeen-
panoa valvomaan INAG nimeää 15 vesistöneu-
vostoa (Conselho da Bacia Hidrográfica) sekä
kansallisen vesineuvoston (Conselho Nacional da
Água). Neuvostoissa tulee olemaan edustettuna
viranomaisia, yhdistysten ja kansalaisjärjestöjen
edustajia sekä muita intressiryhmiä. (WWEE
1997)

Kuva 24. Suunnitelmien hierarkia Portugalisssa

Valtakunnallinen vesitaloussuunnitelma
Plano Nacional da Água, PNA

Vesipiirin suunnitelma
Plano de Bacia Hidrográfica, PBH

Alueellinen maankäyttösuunnitelma
Plano Regional de Ordenamento do territorio, PROT

Paikallinen maankäyttösuunnitelma
PMOT

Suunnitelmissa tuodaan esiin keskeiset vesitalou-
delliset ongelmat ja etsitään ratkaisuvaihtoehto-
ja. Niiden pitäisi valmistua vuoteen 2001 men-
nessä. (Correia 1998) Asetuksen 45/94 mukaisesti
valmiilla vesistösuunnitelmilla on ohjausvaikutus
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alueellisiin ja paikallisiin maankäyttösuunnitel-
miin vrt. kuva 24. (Commission 1998).

15.5.2 Taloudellinen ohjaus

Vuonna 1994 annetun lainsäädännön mukaisesti
kaikesta luvanvaraisesta julkisten vesien käytöstä
tulee periä veroa, joka määräytyy suhteessa käy-
tettyyn vesimäärään sekä saatuun taloudelliseen
tuottoon ja käänteisessä suhteessa käytettävissä
olevaan vesimäärään nähden. Säädös on melko
yleisluotoinen ja veron määrittämisestä käytän-
nössä tulisi laatia toinen säädös. DRARN:t ke-
räävät veron, joka käytetään vesistösuunnitteluun
ja suunnitelmien toimeenpanoon.

Veron keräykseen liittyy eräitä ongelmia. Perin-
teisesti vesivaroja on voinut hyödyntää veloituk-
setta ja säädöksen toimeenpano edellyttää teho-
kasta hallintojärjestelmää. Kaikkien vesien käyt-
täjien rekisteröinti vaatii runsaasti voimavaroja
ja todennäköistä on, että ensimmäisinä vuosina
ainoastaan merkittävimmät vesien käyttäjät
maksavat veroa.

Kuntien järjestämää vesihuoltoa on tuettu run-
saasti julkisilla varoilla ja vesi- ja jätevesimaksut
ovat määräytyneet poliittisella päätöksellä ilman
että veden hinta olisi määräytynyt palvelujen
todellisten kustannusten mukaan. Vesihuoltoyhti-
öiden osittainen yksityistäminen johtaa siihen että
vesi- ja jätevesimaksut tulevat asettumaan lähem-
mäs veden todellista hintaa. (Correia et al. 1998)

15.6 Yhteenveto ja kehitysnäkymät

Portugalissa pintavedet ovat pääasiassa julkisia,
mutta myös yksityisiä vesiä on olemassa. Ympä-
ristö- ja luonnonvaraministeriöllä on päävastuu
maan vesivaroista, joskin useilla muilla ministe-
riöillä on tärkeitä tehtäviä liittyen vesivarojen
käyttöön. Alueelliset ympäristöviranomaiset ei-
vät ole erikoistuneet vesiasioihin vaan edistävät
kaikkia ympäristötoimenpiteitä, mikä vaikuttaa
siihen, että vesiasioita hoidetaan aluetason sijas-
ta paljon vesiasioihin erikoistuneessa keskusvi-
rastossa.

Maassa ei ole ollut yhtenäistä vesipolitiikkaa ja
Portugalin vesilainsäädäntö on ollut hyvin haja-
nainen. Muutoksia hallinnossa sekä suunnittelu-
järjestelmissä on tapahtunut runsaasti sen jälkeen
kun Portugali liittyi Euroopan yhteisön jäsenek-
si. Myös taloudelliset resurssit toteuttaa vesialan
investointeja ovat parantuneet, sillä alueellisten
erojen poistamiseksi ja alueiden kehittämiseksi
maa on saanut runsaasti yhteisön tukea, jolla vesi-
taloudellisia hankkeita kokonaisvaltaisten alue-
kehityssuunnitelmien mukaisesti on toteutettu.

Yhtenäisen vesipolitiikan luomista edistävät uudet
suunnittelujärjestelmät. Valmisteilla on valtakunnal-
linen vesivarojen käytön suunnitelma ja maahan on
perustettu vesipiirit, joihin tulee laatia vesitaloudel-
liset suunnitelmat, joissa on tarkoitus tarkastella eri
sektoripolitiikkoihin liittyvää vesivarojen hyödyn-
tämistä yhtenä kokonaisuutena.
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Italiassa on 20 lääniä (Regioni). Paikallishallin-
nossa provinsseja (Province) eli kuntainliittoja on
yhteensä 103 ja kuntia (Comuni) noin 8100.

16.1 Vesialueiden omistus- ja käyttöoikeus

Pääosa vesistöistä on julkisia valtion vesistöjä.
Yleisen tarpeen kannalta merkittävien vesistöjen
ja pohjavesilammikoiden katsotaan olevan julki-
sia. Myös yksityisistä vesistä puhutaan, mutta
niiden oikeusasema on juridisen kiistelyn kohtee-
na. (Vihervuori 1996)

Pohjavedet ovat yksityisessä hallinnassa. Sen
koetaan hankaloittavan pohjavesien pilaantumi-
sen ehkäisyä, joten on tehty aloitteita pohjavesi-
en siirtämisestä julkiseen hallintaan. Maanomis-
tajalla säilyisi tällöin oikeus käyttää vettä talous-
käyttöön. (Malara & Mai 1991)

16.2 Vesioikeudellinen lainsäädäntö

Italian vesioikeudelliseen lainsäädäntöön kuuluu
sekä valtakunnallisia että läänitason lakeja. Mai-
nitsemisen arvoisia valtakunnallisia säädöksiä
ovat:

• Yhtenäisen maan käytön uusista standar-
deista annettu laki, (215/1933)

• Laki vesilaitteistoista ja sähköntuotanto-
laitteistoista, (1775/1933; 275/1993)

• Asetus (8/1972) ja laki (616/1977) valtion
yhdyskuntatekniikkaan liittyvien hallinto-
tehtävien siirtämisestä läänien toimivaltaan

• Laki veden pilaantumisen vähentämisestä;
Merlin laki, (319/1976)

• Maansuojelun puitelaki, (183/1989)
• Laki paikallishallintojärjestelmästä, (142/

1990)
• Vesivaroista annettu laki; Gallin laki, (36/

1994)

Laki 215/1933 koskee maankäyttöä ja rakenta-
mista, jolla maata ja vesivaroja hyödynnetään.
Laki luo puitteet maanomistajien yhdistysten
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(Reclamation Consortia) toiminnalle luonnonva-
rojen hyödyntämiseksi. Maankäytön yhtenäises-
sä tarkastelussa otetaan huomioon toimenpitei-
den liitynnät vesistöjen säännöstelyyn, maatalo-
usalueiden kulkuyhteyksiin ja rakennushankkei-
siin, metsäistutuksiin, muihin viljelmiin sekä kas-
telujärjestelmiin. (Hatzilacou & Haynes 1996)

Keskushallinnon tehtäviä on osittain siirretty
aluehallintoon. Vesien hallintaoikeus on kuiten-
kin säilytetty valtiolla, joten keskushallinnon toi-
mivallassa ovat edelleen suurimittaiset vesistö-
työt kuten varastoaltaiden rakentaminen.  Laki
(142/1990) lisää paikallishallinnon viranomaisten
valtuuksia päättää vesihuollosta. Provinssit ja
kunnat voivat tehdä sopimuksia vesihuollon jär-
jestämisestä yksityisten kanssa, joten laki mah-
dollistaa näiden palvelujen yksityistämisen. (Hat-
zilacou & Haynes 1996)

Teollisuuden ja yhdyskuntien aiheuttamasta pin-
ta- ja pohjavesien pilaamisesta säädetään Mer-
lin laissa ja sitä seuranneessa lainsäädännössä,
joka tarkoitta lähinnä lakiin tehtyjä määräaika-
muutoksia sekä läänien lainsäädäntöä. Laissa
säädetään päästöistä, läänin viranomaisten vel-
vollisuudesta laatia vesien käytön suunnitelmat,
seurannasta, vesihallinnosta ja taloudellisista sei-
koista. (OECD 1994)

Maansuojelun puitelain tavoitteena on maaperän
suojelu kattavalla vesistöaluesuunnittelulla, jol-
la koordinoidaan veden kiertokulkuun vaikutta-
via eri sektoripolitiikkoja. Vesistöt ja niiden va-
luma-alueet on otettu lähtökohdaksi lain sovel-
tamiselle. Lain mukaan tulee perustaa vesipiirit
ja niihin vesitaloudellisesta suunnittelusta vastaa-
vat elimet, joiden tulee määrittää muun muassa
jokien sallitut minimivirtaamat. Laissa on säädet-
ty myös muiden maankäytöstä ja vesitaloudesta
vastaavien viranomaisten toiminnasta. (Hatzila-
cou & Haynes 1996)
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Gallin lain tavoite on yhdistää vesi- ja jätevesi-
huoltopalvelut suuremmiksi toimintayksiköiksi.
Läänien laeissa tulee määrittää sopivat alueet
(Ambiti Territorial Ottimali, A.T.O) tätä varten
(European Commission 1998). Gallin laki sallii
läänien ja kuntien asettaa käyttömaksuja vesi-
huollon rahoittamiseksi, mikä aikaisemmin ei ol-
lut mahdollista. (Passino, Pagnotta, Spaziani
1991) Vesihuollon investointi- ja toimintakulut
pyritään  täten hinnoittelemaan kattavasti
(OECD 1994). Vesipiirien viranomaisten tulee
laatia jätevesihuoltosuunnitelmat yli 300 000
asukkaan yhdyskuntiin (Hatzilacou & Haynes
1996).

16.3 Hallinnon yksiköt ja toimivalta

16.3.1 Keskushallinto

Ympäristöministeriö (Ministero dell´Ambiente)
aloitti toimintansa 1988 ja vastaa vesien ja maa-
perän suojelusta. Aikaisemmin ministeriöiden
väliselle vesiensuojelukomitealle  kuuluneet teh-
tävät ovat nykyään ympäristöministeriön vas-
tuulla. Ministeriön ohjaustehtäviin liittyy veto-
vastuu joka kolmas vuosi laadittavista ympäris-
tönhoito-ohjelmista, joissa päätetään valtakun-
nallisten, alueellisten ja paikallisten ympäristö-
projektien rahoituksesta, sillä keskushallinto
rahoittaa kaikki ympäristötöiden investointi-
kustannukset. (OECD 1994)

Yleisten töiden ministeriö (Ministero dei Lavori
Pubblici) on valtion ylin vesihuoltoviranomainen,
joka edistää vesi- ja jätevesihuoltoasioita sekä
vastaa pääasiallisesti vesivarojen käytöstä. Maa-
talous-, elintarvike- ja metsätalousministeriö
(Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e
Forestali, MIRAAF) vastaa toimialansa vesita-
lousasioista (Lampinen 1998). Väestönsuojelumi-
nisteriö vastaa ympäristökatastrofeista ja osal-
listuu siten tulvatorjuntaan. (OECD 1994) Mui-
ta vesivarojen ja maankäytön eri sektoreista vas-
taavia ministeriöitä ovat liikenneministeriö, te-
ollisuusministeriö, sisäministeriö sekä kulttuuri-
ja ympäristöperinteen ministeriö (Ministero per i
Beni Culturali e Ambientali).

Tutkimus- ja kehitystyö

Kansallisen tutkimusneuvoston (Consiglio Nazio-
nale della Ricerche, CNR) alaisuuteen kuuluu
lukuisia hallintoa palvelevia tutkimuslaitoksia.
Niistä vesitutkimusinstituutti (Instituto di Ricer-
ca sulle Acque, IRSA) on erikoistunut vesitalou-
delliseen tutkimukseen.

16.3.2 Alue- ja paikallishallinto

Lääninhallitukset eivät niinkään itse määrittele
toimintapolitiikkaansa vaan toimeenpanevat val-
takunnantason vesipolitiikkaa. Lääninhallituksilla
on kuitenkin valta säätää alueellista vesilainsää-
däntöä, ja ne toimivat lupaviranomaisina.
(OECD 1994) Lain (61/94) mukaisesti lääninhal-
litusten tulee perustaa valtakunnallisen ympäris-
töviraston alaiset alueelliset ympäristövirastot
suorittamaan vesistöseurantaa. Vuonna 1996
vain neljä alueellista ympäristövirastoa oli toi-
minnassa. (European Commission 1998)

Lääninviranomaiset laativat Merlin lain mukai-
set suunnitelmat, joiden perusteella kohdistetaan
vesi- ja jätevesihuoltoinvestoinnit. (OECD 1994)
Vesihuollon suunnitteluvastuu on nykyään lää-
neillä, kun se aikaisemmin kuului kunnille. (Ma-
lara & Mai 1991)

Valtion aluehallinnon toimielimiin kuuluvat ve-
sistösuunnittelusta vastaavat vesipiirien toimival-
taiset viranomaiset, joiden toimintaa käsitellään
jatkossa suunnittelu-kappaleessa.

Provinssihallitukset myöntävät luvat kunnallisil-
le jätevesipäästöille ja valvovat päästöjä vesis-
töihin. Kunnat sen sijaan toimeenpanevat vesi-
ja jätevesihuoltopalvelut ja myöntävät jätevesi-
luvat viemäriverkostoon johdetuille päästöille.
(OECD 1994) Kuntien päästölupien valvonta-
työssä niitä avustavat paikallisten terveysviran-
omaiset (Unita Sanitarie Locali), jotka seuraa-
vat vesien laatua (Hatzilacou & Haynes 1996).

Yksityiset yhdistykset

Vesitaloudellisten suunnitelmien toimeenpanosta
vastaavat alue- ja paikallishallinnon viranomais-
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ten lisäksi yksityiset yhdistykset. Maanomistajat
ovat perustaneet yhdistyksiä, jotka toimeenpa-
nevat maatalouden vesivarojen käytön tehtäviä.
Näitä yhdistyksiä ovat Reclamation Consortia,
Irrigation Consortia ja Mountain Watershed con-
sortia, joista kahta ensimmäistä tyyppiä olevat
yhdistykset toimivat koko valtakunnan alueella.
Ne ovat melko itsenäisiä ja hallinnoivat tehtävi-
en toimeenpanemiseksi tarkoitettuja julkisia va-
roja. (Hatzilacou & Haynes 1996)

16.4 Lupajärjestelmä

Sisämaan vesistöjä hallinnoi yleisten töiden
ministeriö, joka käsittelee määräajaksi myönnet-
tävät suuren vesimäärän vedenottoluvat. Raja-
arvona on 100 l/s, kun  vedenotto on tarkoitettu
muuhun kuin kastelukäyttöön. Vähäisempään
vedenottoon tarkoitetut luvat käsittelevät paikal-
liset viranomaiset. Vedenottolupien rekisteriä pi-
detään yllä provinsseissa, mutta ongelmana on
ollut, että vedenottoajankohtaa tai vedenoton
yhteisvaikutuksia ei ole lupia myönnettäessä otet-
tu huomioon. Kuten edellä todettiin hallintoviran-
omaisista provinssihallitukset ja kunnat myöntä-
vät pilaamislupia. (Malara & Mai 1991; Hatzi-
lacou & Haynes 1996)

Italiassa on säädetty lailla myös vedenottoluvis-
ta kasteluun. Pääasiassa vedenottoluvat on myön-
netty yksityisille kasteluyhdistyksille. Lupaharkin-
nassa arvioidaan myös vedenkäytön rationaali-
suutta. Luvan pohjaveden käyttämiseksi kaste-
luun voi saada vain kun pohjavesiesiintymän an-
toisuus on runsas eikä vaihtoehtoista vedenhan-
kintamahdollisuutta ole. (European Commission
1998)

Vesioikeudet

Hallintoviranomaisten lisäksi lupaviranomaisina
toimivat vesioikeudet. Alueellisilla vesioikeuksilla
on ensiasteen  toimivalta päätettäessä julkisten
vesistöjen käytöstä ja toimista, jotka vaikuttavat
jo olemassa oleviin vesien käyttöoikeuksiin. Ve-
sioikeudessa käsiteltäviä asioita ovat rakentamis-
hankkeiden pakkolunastusasiat, julkisten vesis-

töjen kunnostustyöt, niistä aiheutuvien haittojen
korvausasiat sekä eräissä tapauksissa yksityis-
ten pohjavesien käyttökiistat. Vesioikeuden pää-
töksiin voi hakea muutosta vesiylioikeudesta.
(ECE  1986)

16.5 Muu ohjaus

16.5.1 Suunnittelu

Maansuojelulain (183/1989) mukaisesti tulee pe-
rustaa vesipiirit ja niihin toimivaltaiset viran-
omaiset koordinoimaan vesistöjen ja maankäy-
tön suunnittelua. (Malara & Mai 1991) Suunnit-
telualueiksi on määritelty seuraavan tyyppiset
vesipiirit:

• valtakunnallisesti merkittävät vesipiirit, joi-
ta on kuusi (kattavat yht. 45% Italian pin-
ta-alasta),

• usean läänin alueelle ulottuvat vesipiirit,
• läänikohtaiset vesipiirit ja
• Serchiojoen koevesistö.

Valtakunnallisesti merkittävien vesipiirien suun-
nitteluelimiksi on perustettu valtion hallintoon
kuuluvat vesivirastot, joita on yhteensä kuusi.
Vesivirasto muodostuu  teknisestä komiteasta
(Comitato tecnico) sekä institutionaalisesta ko-
miteasta (Comitato istituzionale), jossa ovat edus-
tettuna lääninhallitus, yleisten töiden ministeriö,
ympäristöministeriö sekä maatalous-, elintarvi-
ke- ja metsätalousministeriö. Lääninhallituksilla
on valtuudet perustaa toimivaltaiset vesiviran-
omaiset läänien yhteisiin vesipiireihin. (Europe-
an Commission 1998) Vesipiirien toimivaltaisia
viranomaisia valvoo ministeriöiden välinen ko-
mitea, jossa ovat edustettuna julkisten töiden
ministeriö, maatalousministeriö, ympäristöminis-
teriö sekä kulttuuri- ja ympäristöperinteen minis-
teriö. (Hatzilacou & Haynes 1996)

Vesipiirien toimivaltaiset viranomaiset laativat
maansuojelulain mukaiset vesistösuunnitelmat.
Ne eivät kuitenkaan itse toimeenpane suunnitel-
mia. Suunnitelmissa osoitetaan yhdyskuntien,
teollisuuden ja maatalouden päästöjen käsittele-
mistarve pinta- ja pohjavesien kunnostamiseksi
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sekä vesivarojen käytön tavoitteet. Niissä tulee
määrätä jokien pienin sallittu virtaama, jotta jo-
kien ekologinen tasapaino säilyy. Valtakunnalli-
sesti merkittävien vesipiirien suunnitelmat hyväk-
syy vesipiirin toimivaltainen viranomainen ja
muut vesipiirisuunnitelmat lääninviranomaiset.
(Hatzilacou & Haynes 1996)

Maansuojelulain toimeenpano on ollut hidasta.
Vuoden 1993 lopussa vesipiirin viranomaiset ei-
vät vielä kaikki olleet aloittaneet toimintaa ja
yhtään lain mukaista vesistösuunnitelmaa ei täl-
löin ollut hyväksytty. Veden laatuvaatimuksia ei
näin ollen ole ollut käytössä ja vesiensuojelun
kannalta ongelma on ollut, että yhtenäisillä pääs-
töstandardeilla säädetään vain päästön konsent-
raatiosta. Huomioon ei ole otettu päästön koko-
naismäärää ja vaikutuksia vastaanottavan vesis-
tön tilaan. (OECD 1994) Vuonna 1995 yhtään
valtakunnallisesti merkittävän vesipiirin suunni-
telmaa ei ollut valmistunut, mutta Po- ja Adige-
joille oli laadittu suunnitelmaluonnokset (Hatzi-
lacou & Haynes 1996).

Merlin lain mukaisilla ministeriön ja läänien
suunnitelmilla ohjataan vesivarojen käyttöä eri-
tyisesti vesihuollon osalta, mutta suunnitelmien
toimeenpano ei kaikilta osin ole ollut tehokasta.
Erityisesti valvontaa on ollut puutteellista, hal-
linnon rakenteiden ja voimavarojen riittämättö-
myyden vuoksi. (Passino, Pagnotta, Spaziani
1991) Vesihuolto on ollut Italiassa hyvin hajanai-
sesti järjestetty ja huonosti organisoitu. Osa vesi-
ja jätevesilaitoksista onkin eri syiden takia koko-
naan poissa toiminnasta. (Rautanen 1995; Röt-
könen 1989)

16.5.2 Taloudellinen ohjaus

Taloudellisista ohjauskeinoista käytössä on ve-
den laadun ja määrän mukainen jätevesivero sekä
erillinen vero, jolla kustannetaan osa jätevesi-
päästöjen aiheuttamista ympäristöhaitoista.
(OECD 1994)

Taloudellista ohjausta tulisi kehittää, sillä esimer-
kiksi Etelä-Italiassa vesimaksut eivät sisällä lain-
kaan jätevesienkäsittelykustannuksia. Gallin lail-
la pyritäänkin vesihuollon investointi- ja käyttö-
kulujen kattamiseen vesimaksuilla. Vuodesta
1994 lähtien maksujen valvontaa ovat hoitaneet
CIPE (Comitato per la Programmazione Econo-
mica) ja provinsseissa UPICA (Uffice Provinciali
dell´Industria, Commercio ed Artigianato) (Eu-
ropean Commission 1998).

Kasteluveden käytöstä veloitetaan maayhdistyk-
siä, jotka päättävät maksun jakamisesta maan-
omistajien kesken. Maksu voi määräytyä käyte-
tyn vesimäärän mukaa, tai jos vedenkulutusta ei
mitata maksu voidaan määrätä pellon pinta-alan
mukaan. Italiassa valtio tukee kastelujärjestel-
mäinvestointeja ja maayhdistys voi saada valtion
tukea toimintakuluihin ensimmäisen viiden vuo-
den aikana. (European Commission 1998)

16.6 Yhteenveto ja kehitysnäkymät

Italiassa vesistöt ovat julkisia ja pohjavedet yk-
sityisessä hallinnassa. Vesiasioihin liittyvä lain-
säädäntö on kattava, mutta lainsäädännön toi-
meenpano on ollut puutteellista. Toimijoita vesi-
asioissa on runsaasti. Ministeriöistä yleisten töi-
den ministeriö vastaa pääasiassa maan vesiva-
rojen käytöstä. Alueellisten viranomaisten välis-
tä tehtäväjakoa ja tehtävien koordinointia tulisi
selkeyttää muun muassa seurannan ja valvonnan
osalta.

Vesistösuunnittelu ja maankäytön suunnittelu
tukeutuvat Italiassa perinteisesti toisiinsa. Suun-
nittelualueiksi on valittu vesipiirit, joihin tulee
laatia alueellisia maankäyttösuunnitelmia ohjaa-
vat vesitaloussuunnitelmat. Näiden suunnitelmi-
en laadinta ei kuitenkaan ole kunnolla käynnis-
tynyt. Syitä tähän saattavat olla vastuun hajaan-
tuneisuus useille eri tahoille tai henkilöstö- ja
taloudellisten resurssien puute.
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Kreikan hallinnossa päätöksenteko on keskushal-
lintopainotteista. Maassa on 54 lääniä (nomoi),
joissa toimii ministeriöiden alaista hallintoa. Lää-
nit ryhmiteltiin vuonna 1986 hallinnollisiin aluei-
siin (periheries), joita on yhteensä 13. Niissä koor-
dinoidaan läänien toimintaa ja toimeenpannaan
ministeriöiden päätöksiä. Vesistöaluesuunnitelmi-
en laatimiseksi Kreikka on jaettu neljääntoista
vesipiirin.

17.1 Vesivarojen omistus- ja käyttöoikeus

Makeiden vesien katsotaan olevan yksityisessä
hallinnassa. Perustuslain mukaan yksityisiä ve-
siä ovat yksityisellä maalla olevat lähteet, alu-
eelta kerääntyvät sadevedet sekä pohjavesi. Jo-
kien pohja luokitellaan kuitenkin julkisen omis-
tusoikeuden piiriin. (Hatzilacou & Haynes 1996)
Yksityiseen hallintaan luokitellaan myös sellai-
set julkiset vedet, jotka on varattu yksityiseen
käyttöön (ECE 1986).

Yksityisen käyttäjän tarpeisiin nähden ylimääräi-
set vedet voidaan pakkolunastaa ja poikkeusti-
lanteissa yksityiset vedet ohjataan tarvittaessa
käytettäväksi yhdyskuntien vedenhankintaan tai
kasteluun (ECE 1986). Vuonna 1987 on voimaan-
tullut laki, jolla pyritään rajoittamaan vesivaro-
jen käyttöä, mutta samalla kuitenkin säilyttä-
mään vesien yksityiset hallintaoikeudet ja ratkai-
semaan vesivarojen käyttöoikeuksiin liittyvät kiis-
tat (Hatzilacou & Haynes 1996).

Julkiseen sektoriin kuulumattomilla yrityksillä ja
yksityisillä henkilöillä on oikeus käyttää vesiva-
roja omaa tarvetta vastaavasti ja toteuttaa tar-
vittavat rakentamistoimenpiteet. Ministeriöistä
teollisuus-, teknologia- ja energiaministeriö
(YBET) kartoittaa käytettävissä olevat vesiva-
rat ja määrittää ilman lupaa sallitun käytön ra-
jat, jotka koskevat yksityisiä ja julkisia vesistön
käyttäjiä sekä paikallishallinnon organisaatioi-
ta. Neuvoa-antavan ministeriöiden välisen vesi-
komitean (DEYD) kuulemisen jälkeen asianosai-
set ministerit vahvistavat vesivarojen käyttöra-
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joitukset. Alueellinen vesivaroista vastaava vi-
ranomainen hallinnoi jäljelle jääviä käytettävis-
sä olevia vesivaroja, joiden käyttöön voidaan
myöntää lupa. Luonnonoloissa tapahtuvien muu-
tosten takia voidaan eri käyttötarkoituksille ase-
tetut vesivarojen käyttörajoitukset määritellä
uudelleen. (Govt. Gazette 1987)

17.2 Vesioikeudellinen lainsäädäntö

Makeiden vesien osalta keskeisiä ovat seuraavat
säädökset:

• Laki makeiden vesivarojen käytön ohjauk-
sesta, (1739/87)

• Asetus vesivarojen käytöstä ja vesistösuun-
nittelusta (45/94)

• Asetus vesien hallinnasta ja käytöstä, (608/
48)

• Ympäristönsuojelun puitelaki, (1650/86)
• Asetus laitosten rakentamis- ja toiminta-ai-

kaisista toimenpiteistä ympäristön suojele-
miseksi, (1180/81)

• Ministeriöiden välinen päätös rakentamis-
luvasta vesivarojen hyödyntämiseksi julki-
seen sektoriin kuulumattomille toimijoille,
(F. 16 5813/89)

• Ministeriöiden välinen päätös minimi ja
maksimi vedenkäyttötarpeesta kasteluun,
(F. 16/6631/89)

• Ministeriöiden välinen päätös ympäristö-
vaikutusten arvioinnista, (69269/5387/90)

Makeiden vesivarojen käytön ohjauksesta anne-
tussa laissa säädetään keskus- ja aluehallinnon
viranomaisten toimivallasta, vesivarojen käytöstä
ja suojelusta, vesistösuunnittelusta sekä vesiva-
roihin liittyvästä tutkimuksesta. Lain mukaan
vesistöille määritetään muun muassa minimivir-
taamat.

Ympäristönsuojelun puitelaki sisältää säännök-
siä sekä makeiden vesien että merivesien suoje-
lu- ja seurantatoimenpiteistä. Laissa säädetään
muun muassa päästöjen johtamisesta vesistöihin.
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Yksityiselle sektorille myönnettävistä luvista ve-
sivarojen hyödyntämiseksi säädetään ministeri-
öiden välisessä päätöksessä, jossa on määritelty
myös mitkä tahot käsittelevät eri sektorien eli
maatalouden, teollisuuden, virkistyskäytön tai
vesivoiman edistämiseksi haettavat vedenkäyt-
töluvat. Kasteluveden käyttörajoista tehdyssä
päätöksessä otetaan huomioon eri viljelylajikkeet
sekä mille kuukaudelle kastelu ajoittuu. (Hatzi-
lacou & Haynes 1996)

17.3 Hallinnon yksiköt ja toimivalta

17.3.1 Keskushallinto

Teollisuus-, energia- ja teknologiaministeriö vas-
taa kansallisesta vesipolitiikasta lain 1739/87
mukaisesti. Toimialaan kuuluvat vesistöjen hyö-
dyntämiseen, suojeluun ja tutkimukseen liittyvät
asiat. Ministeriö vastaa vesivarojen käytön suun-
nittelusta, vesivarojen riittävyydestä eri käyttö-
tarkoituksiin, koordinoi seurantaa ja ylläpitää
hydrologisia tietokantoja. Ministeriö valvoo ve-
sistön käyttöoikeuksien ja rajoitusten toteutumista
niissä tapauksissa, jolloin ministeriö itse ei ole

toimenpiteistä vastuussa. Ministeriöön kuuluu
valtakunnallinen vesi- ja luonnonvaradirekto-
raatti sekä kussakin neljässätoista vesipiirissä
toimeenpanosta vastaavat alueelliset yksiköt.
(Govt. Gazette 1987)

Teollisuus-, energia- ja teknologiaministeriöllä on
vesivarojen hallinnassa koordinoijan rooli. Mi-
nisteriön sektorikohtaiseen toimialaan kuuluu
teollisuuden ja energiantuotannon vesivarojen
käyttöön liittyvät asiat. Kreikassa on lisäksi useita
muita ministeriöitä, jotka vastaavat toimialaan-
sa kuuluvista sektorikohtaisista vesiasioista.

Ympäristö-, kaavoitus- ja yleisten töiden minis-
teriö (YPEHODE) muodostettiin vuonna 1985,
jolloin ympäristöministeriö ja vaikutusvaltainen
yleisten töiden ministeriö yhdistettiin. Ministeri-
öllä on koordinaatiovastuu vesiensuojelusta, min-
kä lisäksi se vastaa kaavoituksesta. (Scoullos
1991) Ministeriö vastaa myös vesihuoltoraken-
teiden suunnittelusta ja toteutuksesta Ateenassa,
Thessalonikissa ja Voloksella, jotka ovat Kreikan
suurimpia kaupunkeja. Muilla alueilla Kreikan

Kuva 25. Kreikan vesitalousasioiden keskus- ja aluehallinnon viranomaiset.
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vesihuollosta vastaa sisäasiainministeriö (Rauta-
nen 1994).

Maatalousministeriö vastaa kastelukysymyksis-
tä. Liikenneministeriö vastaa vesiliikennöinnistä.
Kulttuuriministeriö urheiluun liittyvästä vesien
käytöstä ja valtakunnallinen turismiorganisaatio
vesien virkistyskäytöstä. Kukin ministeriö on toi-
mialansa mukaisesti vastuussa toimenpiteiden
suunnittelusta, valvonnasta ja toimeenpanosta
(Govt. Gazette 1987).

Ministeriöiden välinen vesikomitea

Ministeriöiden välinen vesikomitea (DEYD) on
teollisuus-, energia- ja teknologiaministeriön joh-
tama neuvoa-antava toimielin, johon kuuluu ku-
van 25. mukaisesti yksi edustaja viidestä minis-
teriöstä sekä käsiteltävästä asiasta riippuen edus-
tajia myös muista ministeriöistä. Geologian ja mi-
neraalivarojen tutkimusinstituutti on keskushal-
linnon tutkimuslaitos, jonka edustajalla ei ole ää-
nioikeutta DEYD:n kokouksissa, vaan edustaja
toimii neuvonantajana. YBET:n kutsusta koko-
uksiin voi osallistua edustaja esimerkiksi valtion
sähköyhtiöstä (DEI), tai muista organisaatiois-
ta. Asian liittyessä tiettyyn vesipiiriin tehdään
yhteistyötä kulloisenkin alueellisen vesikomitean
kanssa. Komitean kannanotot hyväksyvät asian-
osaiset ministerit (Govt. Gazette 1987)

17.3.2 Aluehallinto

Vesipiiri

Kreikka on jaettu vesistöjen mukaisesti neljään-
toista vesipiiriin. Ministerien yhteispäätöksellä
kuhunkin vesipiiriin on perustettu vesikomitea
(PEYD), joka päätehtävänään tiedottaa ministe-
riöiden väliselle vesikomitealla vesipiirin asiois-
ta, jotka on tärkeä ottaa huomioon valtakunnal-
lisissa vesivarasuunnitelmissa.

Vesikomitea on hyväksyy vesipiiriin liittyville
valuma-alueille laadittavat yksityiskohtaiset toi-
menpidesuunnitelmat. Vesikomiteassa tapahtuu
vesipiirin päätöksenteko, joten siinä on edustet-
tuna alue- ja paikallishallinnon viranomaisia, teol-
lisuus-, teknologia- ja energiaministeriön sekä

maatalousministeriön aluetason toimiyksiköt sekä
eri yhdistyksiä. (Govt. Gazette 1987)

Lääninhallinto

Lääninhallinnossa ylin virkamies on hallituksen
nimeämä prefekti, joka vastaa lääninviranomais-
ten työn koordinoinnista. Kreikan hallitus voi teh-
dä muutoksia lääninviranomaisten päätöksiin.
(Scoullos 1991) Vuonna 1956 on perustettu pre-
fektin rahasto, joka rahoittaa julkisia hankkeita.
Valtion alueelliset tuet ovat olleet riittämättömiä,
joten EU:n myöntämällä rahoituksella ja Euroo-
pan investointipankin tuella on suuri merkitys
Kreikan vesihuolto- ja vesistöhankkeiden toteu-
tuksessa. (Rautanen 1994)

Prefektillä on tärkeä asema aluetason päätöksen-
teossa. Kun ilmenee tarve ryhtyä toimenpiteisiin
pinta- tai pohjavesien suojelemiseksi tai kunnos-
tamiseksi, prefekti päättää käyttörajoituksista tai
toimenpiteistä alueellisten vesiasioita hoitavien
viranomaisten suosituksesta.

17.4 Lupajärjestelmä

Yksityiset yritykset ja henkilöt tarvitsevat minis-
teriöiden määrittämään sallitun rajan ylittävään
vedenkäyttöön ja sen edellyttämiin rakentamis-
toimenpiteisiin luvan, joka voidaan myöntää, jos
toimenpiteiden toteuttaminen on yleisen edun
mukaista. Vedenkäyttöluvasta päättää prefekti
tai yhteisvastuussa olevat prefektit. Lupaproses-
sissa tärkeä merkitys on toimialasta vastaavalla
alueellisella asiantuntijaviranomaisella, joka ar-
vioi luvan myöntämisedellytykset ja avustaa pre-
fektiä lupapäätöksentekoa varten. Vedenkäyttö-
luvan käsittelijä voi olla myös YBET:n vesi- ja
luonnonvaradirektoraatti. Eräissä tapauksissa
päätöksentekovalta voidaan siirtää ministeriöi-
den väliselle vesikomitealle.

Julkisen sektorin vesivarojen käyttöä edistävät
hankkeet, mukaan lukien julkisten vesi- ja jäte-
vesihuoltoyhtiöiden toimenpiteet, ovat sallittuja,
kun ne sisältyvät tai ovat sopusoinnussa laadit-
tujen ohjaavien suunnitelmien kanssa.
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Valtakunnantasolla suunniteltavien usean minis-
teriön toimialan yhteishankkeista ja niiden inves-
tointi- ja käyttökustannusten rahoituksesta päät-
tää teollisuus-, energia- ja teknologiaministeri
yhdessä asianomaisten muiden ministerien kans-
sa sen jälkeen, kun ministeriöiden välinen vesi-
komitea on antanut suosituksensa. Ministeriöi-
den välinen vesikomitea ottaa lausunnossaan
huomioon kulloiseenkin toimenpidealueeseen liit-
tyvien vesikomiteoiden (PEYD) kannan.

Vesipiiritason hankkeista päätökset tekevät maa-
talousministeri ja teollisuus-, teknologia- ja energia-
ministeri, joille tarvittaessa antavat neuvoa alueel-
liset toimeenpanosta vastaavat viranomaiset ja asi-
anomainen vesikomitea. (Govt. Gazette 1987)

17.5 Muu ohjaus

17.5.1 Suunnittelu

Lain (1739/87) mukaan YBET vastaa seuraavis-
ta ohjaavista suunnitelmista, ja sen toimielimet
valvovat keskushallinto- ja aluetasolla suunnitel-
mien toimeenpanoa:

• valtakunnallinen vesivarastrategia
• valtakunnallinen keskipitkän aikavälin ve-

sivarasuunnitelma
• vesipiireittäin laadittavat keskipitkän aika-

välin vesivarasuunnitelmat
• erityissuunnitelmat (esim. suunnitelma kiin-

toaineen kulkeutumisesta)

Valtakunnallinen keskipitkän aikavälin vesivara-
suunnitelma tehdään 2-5 vuodeksi kerrallaan.
Keskipitkän aikavälin valtakunnallisessa ja vesi-
piirien vesivarasuunnitelmissa määritetään alus-
tavasti investointien, selvitysten ja tutkimustöi-
den rahoitustarve, joten huomioon otetaan nii-
den rinnalla laadittavat valtakunnalliset ja lää-
nikohtaiset sosiaalisen sekä taloudellisen kehityk-
sen suunnitelmat. (Govt. Gazette 1987)

YBET:n vesi- ja luonnonvaradirektoraatti laatii
valtakunnalliset suunnitelmat. Suunnitteluproses-
sissa otetaan huomioon muiden vesitalousasioita
hoitavien viranomaisten ja tutkimuslaitosten toi-

mialansa mukaiset suunnitelmavalmistelut. Vesi-
piirien vesivarasuunnitelmista sen sijaan vastaa-
vat ministeriön alueyksiköt. Valtakunnallinen
vesivarastrategia, vesipiirien keskipitkän aikavä-
lin suunnitelmat sekä erityissuunnitelmat tulevat
voimaan kaikkien vesitalousasioiden hoitoon
osallistuvien ministeriöiden ministerien yhteispää-
töksellä. Ministerien hyväksymä vesipiirin vesi-
varasuunnitelma sisältää reunaehdot, joiden puit-
teissa alueelliset viranomaiset laativat tarkempia
valuma-aluesuunnitelmia. Yksityiskohtaiset va-
luma-aluesuunnitelmat hyväksytetään asian-
omaisessa alueellisessa vesikomiteassa. (Govt.
Gazette 1987)

Käytännössä vesistösuunnittelun lain mukaises-
sa toteutuksessa on ollut ongelmia. Hydrologi-
sessa seurantaa ei ole tehty vesistöalueittain, mikä
olisi edellytys vesistösuunnitelmien laatimiseksi.
Valtakunnallista vesipolitiikkaa ja strategioita ei
ole myöskään yhdistetty riittävän selkeästi alue-
suunnitteluun, maataloussuunnitelmiin ja turis-
miin, jotta vesivarojen käytön suunnittelu olisi
tehokasta. (Hatzilacou & Haynes 1996)

17.6 Yhteenveto ja kehitysnäkymät

Kreikassa on säädetty sektorikohtaista vesilain-
säädäntöä sekä muuta ympäristölainsäädäntöä,
mutta lakien toimeenpanossa on ollut huomatta-
via ongelmia, sillä esimerkiksi vuona 1987 vesi-
varojen hallinnasta annetun lain toimeenpano on
ollut hidasta. Osaltaan lakien toimeenpanovai-
keudet johtuvat resurssien ja toimivan alueelli-
sen hallinto-organisaation puutteesta sekä hallin-
non koordinaatiovaikeuksista. Olemassa olevien
säädösten toimeenpanoa hallinnosta ja vesistö-
suunnittelusta edistävät merkittävästi Euroopan
yhteisön tuet.

Vesivarojen määrä ja laatuongelmia aiheuttavat
runsas kasteluveden käyttö, turismi, riittämätön
valvonta ja tiedotuksen puute. Valvontaa ja tie-
dotusta pitäisi lisätä sekä edistää vesivarojen
säästeliäämpään käyttöön kannustavaa politiik-
kaa, jotta vesivarat saadaan kestävän käytön
mukaisesti riittämään eri käyttäjien tarpeisiin.
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Voimaantullessaan ehdotettu vesipolitiikan pui-
tedirektiivi edellyttäisi, että jäsenvaltiot määrit-
tävät vesipiirit, nimeävät toimivaltaiset viran-
omaiset, laativat vesipiireihin seuranta- ja toimen-
pideohjelmat sekä huolehtivat suunnitelmaehdo-
tusten julkisesta tiedottamisesta ja asianosaisten
mahdollisuudesta tulla kuulluksi.

Aluehallintoviranomaisten toimialue

Vesistöaluehallinto on olemassa Englannissa,
Walesissa, Ranskassa, Espanjassa ja Kreikassa.
Esimerkiksi Alankomaissa on vesilautakuntia
yhdistetty ja niiden toimialueita muutettu, jotta
ne vastaisivat paremmin vesistöalueita.

Vesistöaluehallinto ei ole vesipolitiikan puitedi-
rektiivin toimeenpanon edellytys. Direktiivin toi-
meenpano voidaan siis antaa muidenkin kuin ve-
sistöalueittain muodostettujen viranomaisten teh-
täväksi. Suomessakin määritettäisiin noin kym-
menen vesipiiriä, joiden alueella direktiivin edel-
lyttämät toimenpiteet olisi sovitettava yhteen. Jos
toimialueet pidettäisiin nykyisellään, kukin alu-
eellinen ympäristökeskus olisi vastuussa direktii-
vin edellyttämien selvitysten toimeenpanosta
omalla toimialueellaan. Osa vesipiireistä ulottuisi
usean ympäristökeskuksen toimialueelle, jolloin asi-
anosaiset alueelliset ympäristökeskukset toimisivat
yhden tai useamman vesipiirin suunnittelua koordi-
noivan yksikön tai elimen ohjauksessa.

Seurantaohjelma

Seurantaohjelmien tulisi olla viranomaisia sito-
via. Niiden toimeenpano jäsenvaltioissa edellyt-
täisi uusien mittausmenetelmien käyttöönottoa,
sillä vesien tilan arvioinnissa käytettäviä biolo-
gisia laatutekijöitä ei ole järjestelmällisesti käy-
tetty vesien tilan seurannassa. Pääasiallisten, bio-
logisten laatutekijöiden lisäksi vesistön laadun
arvioinnissa käytettäisiin myös morfologisia ja
fysikaalis-kemiallisia laatutekijöitä. Pohjavesien

18 VESIPOLITIIKAN PUITEDIREKTIIVIN VAIKUTUKSISTA

osalta seurattaisiin vesien määrää ja kemiallista
tilaa.

Seurantaan liittyvät tehtävät tulevat muuttumaan
ja lisääntymään kaikissa tarkasteltavissa valti-
oissa. Seurantaohjelmien suunnittelussa tulee kiin-
nittää erityistä huomiota seurattavien paramet-
rien edustavuuteen, käyttökelpoisuuteen vesien
laadun mittarina sekä seurantaverkoston katta-
vuuteen.

Toimenpideohjelma

Vesialueiden omistus- ja hallintasuhteet vaikut-
tavat toimenpideohjelmien toimeenpanoon jäsen-
valtioissa. Toimenpideohjelmiin edellytetään si-
sällytettävän tiettyjä asioita kaikissa jäsenvalti-
oissa, mutta niiden sitovuus, lopullinen sisältö ja
merkitys riippuu vesialueiden omistussuhteista ja
kansallisesta lupajärjestelmästä. Suomessa, Ruot-
sissa ja Tanskassa, joissa vesialueet ovat yksityis-
omistuksessa, toimenpideohjelmat eivät ilmeisesti
voisi olla oikeusvaikutuksiltaan sitovia. Niissä ei
voida päättää sellaisista viranomaisten toimen-
piteistä, joilla on merkittävä vaikutus vesialueen
omistajan oikeuksiin. Sen sijaan esimerkiksi Eng-
lannissa, Espanjassa tai Portugalissa suurimmat
vesialueet ovat julkisessa omistuksessa, jolloin
toimenpideohjelmissa voidaan sitovasti päättää
viranomaisten vesirakennustoimenpiteistä, sen
jälkeen kun julkisessa kuulemisessa on päästy
yhteisymmärrykseen toimenpideohjelmien sisäl-
löstä.

Toimenpideohjelmat olisivat Suomessa toimintaa
ohjaavia suunnitelmia, ja vesilain mukaan luvan-
varaisille hankkeille tulisi toimenpidesuunnitel-
masta huolimatta hakea vesioikeuden lupa. Tär-
keää on, että toimenpideohjelmien vaikutus maa-
ja vesialueiden omistajien oikeuksiin määritellään
kansallisessa lainsäädännössä. Toimenpideohjel-
mien tekoa edeltävät selvitykset sisältäisivät kat-
tavasti tietoa vesistön tilasta sekä siihen vaikut-
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tavista tekijöistä, joten ne saattavat olla käyttö-
kelpoisia lupaharkinnassa. Lupaa ei myöskään
voitaisi myöntää vastoin direktiivin mukaisten
suunnitelmien keskeisiä periaatteita.

Toimenpideohjelmilla olisi merkitystä vesipiirin
toimijoiden yhteistyön lisääjänä. Ympäristön ti-
laa parantavien toimenpiteiden suorittaminen
hyvän tilan saavuttamiseksi edellyttäisi toimen-
piteitä sekä viranomaisilta, vesi- ja jätevesihuol-
toyhtiöiltä että yksityisiltä toimijoilta kuten teol-
lisuuden, maatalouden tai kalatalouden toimin-
nanharjoittajilta. Ennen kuin suunnitteluviran-
omaiset esittäisivät ympäristön kuormitusta vä-
hentäviä toimenpidesuosituksia vesipiirin toimi-
joille, tulee selvittää toimenpiteiden rahoitusmah-
dollisuudet, ja tiedottaa niistä toimenpide-
suunnitelmien laadintavaiheessa. Vesiensuojelua
edistävien toimenpiteiden tukemiseksi ja rahoit-
tamiseksi voidaan joutua harkitsemaan myös
maksujen käyttöönottoa.

Koordinaatio ja yhteistyö

Suomessa useilla viranomaisilla olisi tehtäviä
vesipolitiikan puitedirektiivin kansallisessa toi-
meenpanossa. Suomen ympäristökeskus vastaisi
ilmeisesti pintavesien tyyppikohtaisten vertailu-
olosuhteiden laadinnasta ja pitäisi yllä valtakun-
nallista vesistöjen biologisten vertailuolosuhtei-
den verkostoa. Alueelliset ympäristökeskukset
vastaisivat vesipiireittäin tehtävistä selvityksis-
tä, suunnitelmista ja tiedottamisesta. Ne perus-
taisivat suunnitteluryhmät, joissa myös tarpeel-
liset yhteistyötahot pääsisivät vaikuttamaan toi-
menpideohjelmien laadintaan. Lupaviranomaisen
tulisi ottaa huomioon toimenpideohjelma, jotta
luvan ja direktiivin tavoitteiden välille ei synny
ristiriitaa. Seuranta- ja toimenpideohjelmat vai-

kuttaisivat merkittävästi ympäristökeskusten
voimavarojen käyttöön.

Yhteistyötaitojen merkitys korostuu kaikilla osa-
alueilla. Laaja-alainen ihmistoimien vaikutusten
arviointi ulottuu vedenhankinnan ja pistekuormi-
tusten vaikutuksista kaupunki-, metsä- ja maa-
talousalueiden maankäyttötapojen vesi-
talousvaikutusten arviointiin. Suunnittelijoiden
yhteistyö lisääntyy, sillä sektorikohtaisten suun-
nitelmien tulisi olla vuorovaikutussuhteessa tois-
tensa kanssa ja muodostaa kattava suunnitelma-
verkosto, jossa otetaan huomioon vesien hyvän
tilan ylläpito ja parantaminen. Selvitysten perus-
teella arvioidaan tarpeelliset toimenpiteet, joista
tiedotetaan tehokkaasti ja pyritään neuvottele-
malla yhteisymmärrykseen toimenpiteiden tar-
peellisuudesta ja toteutuksesta eri intressiryhmien
kanssa.

Vesipolitiikan puitedirektiivi vaatisi yhteistyötä
ja koordinaatiota myös kansainvälisten vesistö-
jen hoitamiseksi ja suojelemiseksi. Jäsenvaltioi-
den tulisi laatia kansallisten vesipiirien lisäksi
myös alueellaan olevien kansainvälisten vesipii-
rien osiin toimenpideohjelmat sekä yhteensovit-
taa kansainvälisen vesipiirin toimenpideohjelmat
toistensa kanssa. Toimenpideohjelmiin voidaan
sisällyttää naapurivaltioiden kanssa tehtäviä
ympäristösopimuksia. Tällöin erityisesti alajuok-
sun valtiot pääsisivät vaikuttamaan yläjuoksulla
tehtäviin toimenpiteisiin, jotta ne eivät estä vesi-
en hyvän tilan saavuttamista alajuoksulla. Usei-
den tarkasteltavien valtioiden alueella on kan-
sainvälisiä vesistöjä, jotka ulottuvat Euroopan
unioniin kuulumattomien valtioiden alueelle. Tar-
koituksenmukaiseen yhteistyöhön tulisi pyrkiä,
jotta direktiivin tavoitteet saavutettaisiin myös
näissä vesipiireissä.
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Merkittävimmät ja suurimmat vesiväylät ovat
muissa tarkasteltavissa valtioissa paitsi Suomes-
sa, Ruotsissa ja Tanskassa julkisessa omistukses-
sa. Julkisen ja yksityisen omistuksen välinen ero
on merkittävä, kun päätetään vesistö-
toimenpiteistä ja vesivarojen käyttöön oikeutta-
vista luvista. Päätettäessä viranomaisten tai mui-
den tahojen hakemien hankkeiden lupaedellytyk-
sistä alueilla, jotka ovat yksityisessä omistukses-
sa, täytyy päättää myös vesialueiden omistajille
aiheutuvien vahinkojen ja haittojen korvauksis-
ta. Kaikissa maissa lupaharkinnassa täytyy lisäk-
si ottaa huomioon jo myönnettyihin lupiin liitty-
vät oikeudet.

Pohjavesien vallintaoikeus liittyy maanomistuk-
seen, ja yleensä pohjavesien vallintaoikeus on yk-
sityisillä maanomistajilla. Espanjassa kaikki poh-
javedet ovat kuitenkin nykyisen lain mukaan jul-
kisia. Kussakin maassa maanomistajalla on oi-
keus hyödyntää pohjavettä sallituissa rajoissa,
mutta lupakynnyksen ylittyessä myös maanomis-
taja tarvitsee pohjaveden käyttöön asianmukai-
sen luvan.

Lupaviranomainen voi olla hallintoviranomainen,
poliittinen päätöksentekoelin tai tuomioistuin.
Vesialueiden yksityinen omistusoikeus on vaikut-

tanut siihen, että Suomessa, Ruotsissa ja Tans-
kassa tuomioistuimet käsittelevät vesialueiden
käyttöön liittyviä lupia. Pohjoismaista Suomessa
ja Ruotsissa tuomioistuimet tekevät vesiraken-
nushankkeiden lupapäätökset. Tanskassa hake-
muksen käsittely siirtyy korvausten osalta tuo-
mioistuimeen, jos hallintoviranomaiskäsittelyssä
ei päästä yhteisymmärrykseen korvauksista. Ita-
liassa vesioikeudet päättävät luvista, joilla on
vaikutusta olemassa oleviin vesien käyttöoikeuk-
siin. Jos tuomioistuin toimii lupaviranomaisena,
taataan myös julkisten hankkeiden riippumaton
käsittely lupaprosessissa, kun tuomioistuimet toi-
mivat eri hallinnonalalla verrattuna julkisia hank-
keita suunnitteleviin tai toteuttaviin tahoihin.

Hallintoviranomaiset osallistuvat lupahakemusten
käsittelyyn maissa, joissa vesialueet pääasiassa ovat
julkisessa omistuksessa. Ne arvioivat hankkeiden
lain mukaiset lupaedellytykset. Lopullinen päätök-
sentekovalta eräiden lupien suhteen on kuitenkin
esimerkiksi Alankomaissa tai Saksassa kansalais-
ten luottamusta nauttivilla, poliittisessa vastuussa
olevilla päätöksentekijöillä.

Vesiasioiden sektorilainsäädäntöä on jossain
määrin kaikissa tarkasteltavissa valtioissa ja toi-
saalta vesivarojen käyttöön liittyviä säännöksiä

19 YHTEENVETO

Taulukko 8. Vesien omistus, keskeiset lupaviranomaiset ja vesialan sektorilainsäädännön katta-
vuus tarkasteltavissa valtioissa.
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Merkittävimpien ja suurimpien vesiväylien 
omistusoikeus ja veden vallintaoikeus

J J Y Y Y J J J J J J J/Y

Pienien vesialueiden omistusoikeus ja veden 
vallintaoikeus

Y Y Y Y Y Y/J Y/J J J Y/J J Y/J

Pohjavesien pääasiallinen vallintaoikeus Y Y Y Y Y Y Y Y J Y Y Y

Keskeinen lupaviranomainen H H T T,P,H H,P,T H,P H H,P H H H,T H

Vesialan sektorilainsäädäntö on kattava -  - + - - + + - + - - -

+ = kyllä J = julkinen H = hallintoviranomainen
- = ei Y = yksityinen P = poliittinen päätöksentekoelin

T = tuomioistuin



104

löytyy myös muusta ympäristölainsäädännöstä.
Taulukosta 8. ilmenee onko pääasiallinen vesi-
varojen määrällinen ja pilaamisasioiden säätely
eriytetty muusta ympäristölainsäädännöstä joko
vesilakiin tai useisiin vesialan sektorilakeihin.
Esimerkiksi Ruotsissa vesien pilaamisasioiden
säätely sisältyy kattavaan ympäristölakiin, mut-
ta vesirakentamisesta säädetään erillisellä lailla.
Alankomaissa pohjavesien pilaamisasioista sää-
detään maansuojelulaissa, mutta muuten maas-
sa on kattava vesiasioiden sektorilainsäädäntö.
Italiassa maansuojelulailla säädetään vesistö-
aluesuunnittelusta.

Kaikissa tarkasteltavissa valtioissa valtion kes-
kushallinnossa vesitalouteen liittyviä asioita hoi-
taa useampi kuin yksi ministeriö (taulukko 9.),
sillä erityyppisillä yhteiskunnan kannalta tärkeillä
toimenpiteillä on liityntöjä vesivarojen käyttöön.
Vastuu vesiensuojelulainsäädännön valmistelus-
ta ja vesiensuojelun edistämisestä on kaikissa tar-
kasteltavissa valtioissa ympäristöasioista vastaa-
van ministeriön toimialaa. Vesiensuojelusta vas-
taavat ministeriöt ja niiden alainen hallinto val-
vovat jätevesipäästöjen johtamista vesistöihin.
Ennakkovalvontaa oleva päästö- ja vedenotto-
lupien myöntäminen on lupaviranomaisen tehtä-
vä, jota Englannissa, Walesissa, Espanjassa ja

Portugalissa hoitavat ympäristöasioista vastaa-
van ministeriön alaiset viranomaiset.

Maan kuivatuksen ja kastelun edistäminen sekä
tukeminen on tyypillisesti maataloudesta vastaa-
van ministeriön toimialaa. Vesivarojen riittävyys
vedenhankintaan ja kasteluun tulisi turvata myös
kuivuuskausina. Erityisesti Etelä-Euroopan val-
tioissa kasteluun liittyvällä päätöksenteolla on
suuri vaikutus vesivaroihin, koska kasteluveden
käyttö on runsasta.

Tulvasuojelu on julkisen vallan tehtävä. Sen edis-
tämiseksi tehdään vesirakentamista, säännöstel-
lään vesistöjä ja suunnitellaan maankäyttöä. Tul-
vasuojelusta vastaa usein sama ministeriö, joka
hoitaa kuivatus- ja kasteluasioita tai edistää ve-
siliikennettä. Tulvatorjuntaan usein osallistuvia
ministeriöitä ovat sisäasiainministeriö tai väes-
tönsuojeluministeriö.

Vedenhankinnan ja viemäröinnin edistäminen on
Suomessa maa- ja metsätalousministeriön toimi-
alalla ja ympäristöministeriö vastaa yhdyskun-
tien vesiensuojelusta. Ruotsissa maatalousminis-
teriö vastaa juomavesihuollosta, mutta viemä-
röinnistä ja jätevedenkäsittelystä vastaa ympä-
ristöministeriö. Englannissa, Tanskassa, Itäval-
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V edenhankinta Y M , Y l, Y , T M M Y Y * Y Y Y ** Y Y l S , Y

V iem ä röinti Y M Y Y Y * Y Y ** Y l S , Y

J ä tevedenkäsittely Y M , Y l Y Y Y Y * Y L Y ** Y Y l S , Y

V es iensuojelu Y Y , Y l, T Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Kuivatus ja  kas telu M M M M Y M M M Y , M M M M

V esil i ikenteen edistä m inen Y Y l L L L L K L L

Tulvasuojelu M Y M K L M M L Y

Merkkien selitykset: Yl = yleisistä töistä vastaava ministeriö
Y = ympäristöasioista vastaava ministeriö S = sisäasiainministeriö
M = maatalousasioista vastaava ministeriö * Liittovaltion ministeriö vastaa ainoastaan
L = liikenteen edistämisestä vastaava ministeriö valtakunnallisesta lainsäädännöstä
T = teollisuusasioista vastaava ministeriö ** Ministeriö vastaa ainoastaan valtakunnallisesta
K = kauppa- tai liiketalousasioista vastaava ministeriö lainsäädännöstä

Taulukko 9. Vesitalousasioiden jakautuminen ministeriöiden toimialoille.
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lassa ja Italiassa vesi- ja jätevesihuolto ovat ko-
konaisuudessaan yhden ministeriön vastuulla.

Ranskassa kaupunkialueiden vesihuollon järjes-
tämisestä vastaa eri ministeriö kuin maaseutu-
alueiden. Kreikassa Ateenan, Thessalonikin ja
Voloksen kaupunkien vesihuollon järjestämisvas-
tuu on ympäristö-, kaavoitus- ja yleisten töiden
ministeriöllä ja muilla alueilla vesihuollosta vas-
taa sisäasiainministeriö. Saksassa liittovaltion
ministeriö vastaa valtakunnallisesta lainsäädän-
nöstä, mutta muuten osavaltiot toimivat itsenäi-
sesti vesi- ja jätevesihuoltopalveluiden järjestä-
miseksi. Espanjassa vastaavasti autonomisilla it-
sehallintoalueilla on vastuu vesi- ja jätevesihuol-
lon ohjauksesta.

Useissa tarkasteltavissa valtioissa on keskusvi-
rasto tai keskusvirastoja, joiden toimialaa ovat
kaikki ympäristöasiat, tai ne ovat erikoistuneet
pelkästään vesiasioihin (taulukko 10.). Keskus-
virastojen toimenkuva vaihtelee maittain. Toimi-
alaan voi kuulua keskusvirastolle alaisen hallin-
non ohjaus, ministeriöiden myöntämän rahoituk-
sen osoittaminen alaiselle hallinnolle, lakivalmis-
telua, lupa-asioihin liittyvää päätöksentekoa,
valtakunnallista tai kansainvälistä vesistö-
suunnittelua, valvontaa, ympäristöseurantaa ja
hankkeiden toimeenpanotehtäviä. Keskusvirasto
vähentää ministeriöiden voimavarojen tarvetta
valtion keskushallinnossa.
Aluehallinnossa on joko vesiasioita tai kaikkia
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Keskusvirasto tai keskusvirastoja, jotka  
ovat osa maan vesihallintoa

+ - - + + + + + - + +
Aluetasolla erityinen vesiasioiden 
hallintoviranomainen

- + - - - - - + + - - +
Aluetasolla erityinen ympäristöasioiden 
hallinto-viranomainen, joka vastaa myös 

+ - + - - + - - - + - -

Vesistöaluehallinto + + - - - - - - + - + +
Lainsäädäntö edellyttää, että 
vesistöaluesuun-nitelmia laaditaan koko 

- + - - - - + + + + +

ympäristöasioita hoitava erityisviranomainen
useimmissa tarkasteltavissa valtioissa. Ruotsis-
sa, Tanskassa ja Italiassa ei ole erityisviranomais-
ta vaan lääninhallitus tai vastaava yleishallinto-
viranomainen hoitaa vesiviranomaistehtäviä.
Saksassa aluehallinto vaihtelee osavaltiosta riip-
puen. Osavaltiotasolla on kuitenkin aina ympä-
ristöasioiden erityisviranomainen, joka toimii
päätöksiä tekevien yleishallintoviranomaisten rin-
nalla. Portugalissa samoin kuin Kreikassa alue-
tasolla toimivat erityisviranomaiset ovat minis-
teriöiden alueyksikköjä. Valtiosta riippuen nämä
aluehallinnon viranomaiset tekevät vesistöalue-
suunnitelmia, tiedotustyötä, toimeenpanevat
hankkeita, tekevät tutkimuksia ja hoitavat val-
vonta- tai lupaviranomaistehtäviä.

Aluetasolla vesi- tai ympäristöviranomaisten toi-
mialueet seuraavat joko perinteisiä hallintoalue-
rajoja tai ne on määritelty vesistöalueiden mu-
kaisesti. Suomessa vesioikeuksien toimialueet
vastaavat vesistöaluerajoja, mutta alueellisten
ympäristökeskusten toimialueet noudattavat kun-
ta- ja maakuntajakoa. Alueellisten ympäristökes-
kusten toimialueet on määritelty hallintorajojen
mukaisesti, jotta ne vastaavat paikallisviran-
omaisten toimialueita ja yhtenäisiä maakuntia.
Tämä selkeyttää yhteistyötä alue- ja paikallista-
son viranomaisten sekä muiden intressiryhmien
kanssa. Vesistöaluehallinto sen sijaan on olemas-
sa Englannissa ja Walesissa, Ranskassa, Espan-
jassa ja Kreikassa. Italiaan on lakisääteisesti pe-

Taulukko 10. Tarkasteltavien valtioiden keskus- ja aluehallintoon liittyviä järjestelyjä.
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rustettu erityiset toimielimet vastaamaan vesipii-
reittäin vesistöaluesuunnittelusta. Vesistöaluevi-
ranomaisten tehtäviin kuuluu tyypillisesti pitkän
tähtäyksen vesistöaluesuunnittelu ja yksityiskoh-
taisempien toimenpidesuunnitelmien yhteensovit-
taminen vesipiirissä.

Vesistöaluesuunnitelmia laaditaan koko maan
laajuisesti vesistöaluehallinnon omaavien valti-
oiden lisäksi myös Alankomaissa ja Portugalis-
sa. Kattavalla vesistöaluesuunnittelulla on näi-
den maiden hallinnossa keskeinen asema. Eräis-
sä valtioissa lainsäädäntö velvoittaa viranomai-
sia laatimaan vesistöaluesuunnitelmia koko val-

takunnan alueelle (taulukko 10.). Suunnitelmia
laaditaan, jotta  vesivarojen kestävän käytön
periaatteet ja vesiensuojelunäkökohdat tulevat
otetuiksi huomioon koko vesistöalueen toimin-
noissa. Usein suunnitelmissa tärkeä tavoite on
vedenhankinnan turvaaminen, ja niissä asetetaan
usein myös ympäristön laatutavoitteita, jotka
otetaan huomioon lupaharkinnassa. Suunnittelu-
prosesseissa taataan riittävä tiedottaminen ja int-
ressiryhmien mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmi-
en sisältöön, jotta eri intressiryhmät saavat tie-
toa ja sitoutuvat toiminnassaan asetettujen tavoit-
teiden saavuttamiseen.



107

Agence de l´Eau Loire-Bretagne, 1997. Loire-Britanny River Basin Agency: 30 years of fruitful ac-
tions serving as a basis for the future interventions. Material of the European Seminar: Shared
River Basin Management. 5.-6.11.1997 Strasbourg. The French Water Agencies and the Mi-
nistry of Land Planning and Environment.

Agence de l´Eau Seine-Normandie, 1997. Water Management Masterplan for the Seine-Normandy
basin. Material of the European Seminar: Shared River Basin Management. 5.-6.11.1997
Strasbourg. The French Water Agencies and the Ministry of Land Planning and Environment.

Barraqué, B. 1998. The common property issue in flood control through land use. Material of
Transnational Seminar on the European Spatial Development Perspective. An Integrated Ap-
proach for Water Management: Floods, Droughts and Sustainability of Water Resources. 2.-
3.7.1998 Thessaloniki. European Comission and Greek Republic.

Barraqué, B., Berland J.-M. & Cambon, S. 1997. Frankreich. In Correia, F. N. & Kraemer R. A.
(Hrsg.) Eurowater 1. Institutionen der Wasserwirtschaft in Europa. Länderberichte. Berlin:
Springer, 189-329.

Basse, E. 1995. Introduction to Danish Environmental Law. In Hollo, E. & Marttinen, K. (ed.)
North European Environmental Law. Finnish Society of Environmental Law. Helsinki: Haka-
paino, 82-103.

Begtsson, B. 1986. Speciell fastighetsrätt. Uppsala: Iustus. ISBN 91-7678-084-8.
Betlem,  I. 1997. Gewässerbewirtschaftung auf der Grundlage von Flußeinzugsgebieten. In Cor-

reia, F. N. & Kraemer R. A. (Hrsg.) Eurowater 2. Dimensionen Europäischer Wasserpolitik.
Themenberichte. Berlin: Springer, 385-451.

Blanchard, M. 1991. Water Supply, France. In European Environmental Yearbook 1991. London:
DocTer.UK Ltd, 610-613.

BMU, (Hrsg.) 1998. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, (Hrsg.)
1998. Umweltgesetzbuch (UGB-KomE). Duncker & Humblot: Berlin. ISBN: 3-428-09226-0.

Bosenius, U. & Rechenberg, J. (Hrsg.) 1996. Umweltpolitik. Wasserwirtschaft in Deutschland.
Bonn: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.

Bosenius, U. & Rechenberg, J. (ed.) 1998. Environmental Policy. Water Resources Management in
Germany. Bonn: Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Sa-
fety.

Bundesanstalt für Gewässerkunde, 1997. Jahresbericht 1996. Koblenz.
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 1997. Wasserzeichen. Wien: Melzer. Material of

the European Seminar: Shared River Basin Management. 5.-6.11.1997 Strasbourg. The French
Water Agencies and the Ministry of Land Planning and Environment.

Bundesministerium für Verkehr, 1997. Jahresbericht 1996. Bonn.
Centro de Análisis de Aguas, S. A. 1991. Reglamento de la Ley de Aguas. Regulation of the Water

Act. Murcia: Novograf, S. A. ISBN 84-604-0102-2.
Christiansen, P. 1996. Denmark. In Christiansen, P. (ed.) Governing the Environment: Politics, Poli-

cy, and Organisation in the Nordic Countries. Århus: AKA-PRINT, 29-102.
Correia, F. N. 1998. Water Resources Management in Areas Prone to Drought, A Contribution to

Identifying the Main Problems. Material of Transnational Seminar on the European Spatial
Development Perspective. An Integrated Approach for Water Management: Floods, Droughts
and Sustainability of Water Resources. 2.-3.7.1998 Thessaloniki. European Comission and
Greek Republic.

20 LÄHDELUETTELO



108

Correia, F. N., Neves, E. B., Santos M. A. & Da Silva, J. E. Country reports, Portugal. In Correia,
F. N. (ed.) Eurowater 1, Institutions for Water Resources Management in Europe. Rotterdam:
Balkema, 449-536.

Custodio, E. 1998. A personal brief 3rd September 1998. Instituto Tecnológico GeoMinero de Es-
paña. Madrid.

DETR, 1998. Economic Instruments for Water Pollution.Department of the Environment, Trans-
port and the Regions. http://www.environment.detr.gov.uk/wqd/eiwp/index.htm.

ECE, 1986. Ground-water legislation in the ECE region. Economic Comission for Europe. New
York: United Nations. ISBN 92-1-116372-2.

Environment Agency, 1997. Saving Water: Taking Action, The responses to the Consultation Re-
port on Water Conservation and Demand Management.

Environment Agency, 1998. Local Environment Agency Plan. Derbyshire Derwent Consultation
Report, February 1998.

Environment Agency Wales, 1998. Salmon - Action Plans and improved management. Glas y Dor-
lan (24), 9.

European Commission 1998. Towards a Sustainable/Strategic Management of Water Resources:
Evaluation of present Policies and Orientations for the Future. Core Document. Joint Research
Centre; Institute for Prospective Technological Studies. Draft.

Fleckseder, H. 1991. Water Administration in Austria. European Water Pollution Control 1 (6), 33-
45.

French Water Act, 1992. French Water Act of January 3, 1992, Translated from the French. Law
No. 92-3 of January 3, 1992, On Water. (“Journal Officiel” Jan. 4, 1992, p. 187)

The French Water Agencies, 1993. Material of the European Seminar in november 5 and 6 th,
1997: Shared River Basin Management organized by the French Water Agencies and the Mi-
nistry of Land Planning and Environment. Strasbourg.

Gee, S. & Jones, F. 1995. The Use of Biological Techniques in Catchment Planning. In Harper, D.
& Ferguson, A. (ed.) The Ecological Basis for River Management. Chichester: John Willey &
Sons, 475-489.

Gieseke, P., Wiedemann, W. & Czychowski, M. 1979. Wasserhaushaltsgesetz. München: C. H.
Beck. ISBN 3 406 06567 8.

Gilbert, G. & Guengant, A. 1989. France:shifts in local authority finance. In Bennett, R. (ed.) Ter-
ritory and Administration in Europe. London: Pinter, 242-254.

Gilhuis, P. 1991. Netherlands Legislation. In European Environmental Yearbook 1991. London:
DocTer.UK Ltd, 830.

Govt. Gazette. 1987. Government Gazette of the Greek Republic. Athens 20 November 1987.
Serial No 201. Law No 1739: Water resources management and regulations, 1-21.  And the
Introductory Report for the Bill ”Management of  water resources”.

Gustafsson, J. E. 1989. Vattenförvaltning i Frankrike. Byggforskningsrådet. Rapport R21:1989.
Stockholm: Svenskt Tryck.

Hampshire County Council, 1990. Hampshire County Council. Coastal Conservation Panel. Coast
protection and land drainage - A Synopsis of powers and responsibilities. Report of the County
Secretary. http://www.hants.gov.uk/scrmxn/c5375.html.

Hampshire County Council, 1997. Hampshire County Council. Coastal Conservation Panel. Wa-
ter Issues. Report of the County Planning Officer. http://www.hants.gov.uk/scrmxn/c22719.html.



109

Hansen, H. O. (ed.), 1996. River Restoration-Danish experience and examples. Ministry of Envi-
ronment and Energy. National Environment Research Institute. Silkeborg Bogtryk. ISBN 87-
7772-279-5.

Hatzilacou, D. & Haynes, C. 1996. Protecting the Freshwater Ecosystems of Southern Europe –
Strategy for an Integrated Approach. Athens: WWF, World Wide Fund For Nature.

Heikkilä, M., Tuononen, E. & Vakkilainen, P. 1977. Vesivarojen laadun suunnittelun perusteita.
Vesitekniikan laitos. Julkaisu No 8. Teknillinen korkeakoulu. ISBN 951-751-004-7.

Hepola, M. 1997. Piirteitä Ruotsin ympäristökaarihankkeesta. Ympäristöjuridiikka (2-3), 4-13.
Hiitiö, M. 1997a. Water Supply and Waste Water Management: France. In Lindström, M. (ed.)

Water Legislation in Selected Countries. A Comparative Study for South African Water Law
Review. Helsinki: Edita, 197-205.

Hiitiö, M. 1997b. Water Supply and Waste Water Management: Germany. In Lindström (ed.) Wa-
ter Legislation in Selected Countries. A Comparative Study for South African Water Law Re-
view. Helsinki: Edita, 205-217.

Hollo, E. 1991. Ympäristöoikeus. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus. ISBN 951-640-446-4.
Hollo, E. 1997. Legal and Institutional Solutions: France. In Lindström, M. (ed.) Water Legislation

in Selected Countries. A Comparative Study for South African Water Law Review. Helsinki:
Edita, 102-120.

Howarth, W. 1988. Water Pollution Law. London: Shaw & Sons. ISBN 0-7219-1100-5.
Insituto da Água, 1998. A leaflet presenting the activities of the Institute of Water. Ministério do

Ambiente. Instituto da Água, Divisão de Documentação e Informação. Lisboa.
Jepsen, J. 1994. Landesbericht Dänemark: In Cornils, K. & Heine, G. (Hrsg.) Umweltsstrafrecht

in den nordischen Ländern. Max-Planck-Institut für ausländisches und intrenationales
Strafrecht. Arbeiten zum Umweltrecht 10, 1-236.

Jordbruksverket, 1998. Välkommen till Jordbruksverket. http://www.sjv.se/default.htm.
Jormola, J. & Järvelä, J. 1998. Luonnonmukainen vesirakennus Tanskassa. Ohitusuomia ja joki-

laaksojen ennallistamista. Vesitalous 39 (1), 29-33.
Jormola, J. & Lehtinen, A. 1997. Raportti luonnonmukaisen vesirakentamisen ekskursiosta Tans-

kaan. Suomen ympäristökeskus. Vesivara- ja ympäristörakentamisyksikkö. http://www.vyh.fi/
syke/organisaatio/vyr/tanska.htm.

Kaatra, K. & Sierla, J. 1993. Valtion rahoittamat vesistö- ja ympäristönhoitotyöt Ruotsissa. Vesi-
talous 34 (4), 40-41.

Kettunen, A. 1996. Kuntien ympäristöhallinnon asema ja tila. Faktaa ja käsityksiä. Ympäristömi-
nisteriö. Suomen ympäristö 59. Helsinki: Edita. ISBN 952-11-0085-0. ISSN 1238-7312.

Kiemstedt, H. 1994. Landscape Planning - Contents and Procedures. (ed.) The Federal Minister for
Environment, Nature Protection and Nuclear Safety.

Kiss, A. & Shelton, D. 1997. Manual of European environmental law. Cambridge: Grotius. ISBN
0-521-59122-8. ISBN 0-521-59888-5.

Klaver, J. 1991a. Pollution: Water, The Netherlands. In European Environmental Yearbook 1991.
London: DocTer.UK Ltd, 510-512.

Klaver, J. 1991b. Water Supply, The Netherlands. In European Environmental Yearbook 1991.
London: DocTer.UK Ltd, 625-626.

KOM, 1998a. Viidestoista vuosikertomus yhteisöjen oikeuden soveltamisen valvonnasta (1997).
Euroopan yhteisöjen komissio. Asiakirja KOM(98) 317 lopull. Luxemburg: Euroopan yhteisö-
jen virallisten julkaisujen toimisto. ISBN 92-78-36500-9. ISSN 1024-4492.



110

KOM, 1998b. Muutettu ehdotus Neuvoston direktiiviksi yhteisön vesipolitiikan puiteohjelmasta.
Euroopan unionin neuvosto. Asiakirja KOM(98) 76 lopull. 97/0067 (SYN).

Kotkasaari, T. 1998. Vesilainsäädännön perusteet. Helsinki: Opetushallitus. ISBN 952-13-0201-1.
Kraemer, A. & Jäger, F. 1997. Deutschland. In Correia, F. N. & Kraemer R. A. (Hrsg.) Eurowater

1. Institutionen der Wasserwirtschaft in Europa. Länderberichte. Berlin: Springer, 13-189.
Kuusiniemi, K. 1997a. Legal and Institutional Solutions: Germany. In Lindström (ed.) Water Legis-

lation in Selected Countries. A Comparative Study for South African Water Law Review. Hel-
sinki: Edita, 120-131.

Lameranta, J. & Rautio L. M. 1995. Matkakertomus. Tutustuminen Ranskan ympäristöhallintoon
3.-6.6.1995. Uudenmaan ympäristökeskus Nro 3. Helsinki. ISBN 951-53-0603-5. ISSN 1238-
7185.

Lampinen, R. 1998. Eurooppalaiset maataloushallinnot. Helsingin yliopisto. Yleisen valtio-opin
laitos. Helsinki: Edita. ISBN 951-37-2447-6.

LAWA, 1997. Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA). Jahresbericht 1996.Wasser & Boden 49
(7), 33-35.

Llamas, M. R. 1997. Transboundary Water Resources in the Iberian Peninsula. In Gleditsch, N. P.
(eds.) Conflict and the Environment. Dordrecht: Kluwer, 335-353.

Lounais- Suomen vesiensuojeluyhdistys, 1998. Lounais-Suomen vesiensuojelu-yhdistyksen toimin-
takertomus vuodelta 1997. Lounais- Suomen vesiensuojeluyhdistys r.y. Julkaisu 87. Turku: Gil-
lot. ISBN 951-9348-58-1. ISSN 0357-5349.

Luhtanen, R. (toim.) 1994. Vesilaki. Lakikokoelma 1994. Helsinki: Painatuskeskus. ISBN 951-37-
1391-1.

Lundqvist, L. 1996. Sweden. In Christiansen, P. (ed.) Governing the Environment: Politics, Policy,
and Organisation in the Nordic Countries. Århus: AKA-PRINT, 259-336.

MAFF, 1993. Strategy for Flood and Coastal Defence in England and Wales. Publications of Mi-
nistry of Agriculture, Fisheries and Food & The Welsh Office. PB 1993.

MAFF, 1995a. Shoreline Management Plans. A guide for coastal defence authorities. Prepared by
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, The Welsh Office, Association of District Coun-
cils, English Nature & National Rivers Authority. PB 2197.

MAFF, 1995b. Water Level Management Plans. A procedural guide for operating authorities. Pre-
pared by Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, The Welsh Office, Association of Drai-
nage Authorities, English Nature & National Rivers Authority. PB 1793.

Marttinen, K., Saastamoinen, S. & Similä, J. 1994. Euroopan unionin ympäristö-oikeus ja Suomi.
Helsinki: Lakimiesliiton kustannus.

Marttinen, K. & Saastamoinen, S. 1995. Ruotsin ja Saksan ympäristöoikeudelliset kokonai-
suudistukset. Ympäristöministeriö. Ympäristöpolitiikan osasto. Selvitys 3 1995. Helsinki: Pai-
natuskeskus. ISSN 1236-510. ISBN 951-731-044-7.

Malara, E. & Mai, A. 1991. Water Supply, Italy. In European Environmental Yearbook 1991. Lon-
don: DocTer.UK Ltd, 619-623.

Martinez De Bascaram, G. 1991. Pollution: Water, Spain. In European Environmental Yearbook
1991. London: DocTer.UK Ltd, 508-510.

Menéndez, M. & Aguilera, L. 1996. Country Paper of Spain. In Federal Institute of Hydrology
(ed.) Management and Prevention of Crisis Situations: Floods, Droughts and Institutional As-
pects. Proceedings: Rome, October 23-25, 1996. Third Technical Review of European Net-
work of Fresh Water Research Organisations, EurAqua. Koblenz: Fuck Druck, 171-181.
ISSN 1430-9297.



111

Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, 1998 a. The Homepage of the
Ministry of the Environment. http://www.environnement.gouv.fr/ENGLISH/engsom.htm.

Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, 1998 b.
La gestion de l’eau en France. Une démarche reconnue. 10 000 exemplaires.
Ministerio de Medio Ambiente 1998. Spanish Environment Control System. Material of Spanish

Exchange Programme. 22.-28.3.1998. IMPEL Network, European Union Network for the
Implementation and Enforcement of Environmental Law.

Ministerio de Orbas Publicas y Urbanismo, 1990. The Water Act of August 2, 1985 Ley 29/1985,
De 2 de Agosto de Aguas. NIPO 151-90-051-9. ISBN 84-7433-640-6.

Ministry of Foreign Affairs, 1998. Denmark’s environmental policies. http://www.um.dk/english/.
Ministry of Transport and Public Works, 1989. National policy document on watermanagement.

Water in The Netherlands: a time for action. Hague.
Moe, M. 1995. Environmental Admnistration in Denmark. Ministry of Environment and Energy.

Danish Environmental Protection Agency. Environmental News No. 17. ISBN 87-7810-437-8.
http://www.mst.dk/depa/publications.htm

Morange, H. 1993. Ranskan kunnallistekniset palvelut. Kuntien ja yritysten yhteistyö. Helsinki:
Suomen kuntaliitto. ISBN 951-598-6.

Mostert, E. 1997. Water Policy Formulation in The Netherlands. WATER 21, Phase 1 report. RBA
Series on River Basin Administration. Research Report nr. 6. RBA Centre for Comparative
Studies on River Basin Administration. Delft University of Technology. ISSN 0929-3531.

Nielsen, L. 1991. Water pollution. In Hansen, P. & Jørgensen, S. (ed.) Introduction to Environmen-
tal Management. Developments in environmental Modelling, 18. Amsterdam: Elsevier, 115-
175.

Noël, J.-C. 1991. French water policy: the water agencies. European Water Pollution Control 1 (4),
30-33.

NRA, 1994. Water Nature´s precious resource. An Environmentally Sustainable Water Resources
Development Strategy for England and Wales. Summary Document March 1994. National Ri-
vers Authority.

Nyroos, H. 1994. Water quality assessment in water protection planning. Publications of the Wa-
ter and Environment Research Institute No.14. Helsinki: National Board of Waters and the
Environment.

OFWAT, 1998. Welcome to the Officce of Water Services (Ofwat) - the economic regulator for the
water industry in England. http://www.open.gov.uk/ofwat/.

OECD, 1993. OECD Environmental Performance Reviews Portugal. Paris.  ISBN 92-64-14003-4.
OECD, 1994. OECD Environmental Performance Reviews Italy. Paris. ISBN 92-64-14261-4.
OECD, 1995 a. OECD Environmental Data 1995. Paris.
OECD, 1995 b. OECD Environmental Performance Reviews Austria. Paris. ISBN 92-64-14528-1.
OECD, 1995 c. OECD Environmental Performance Reviews Netherlands. Paris.

ISBN 92-64-14332-7.
Passino, R., Pagnotta, R. & Spaziani, F. M. 1991. Pollution:Water, Italy. In European Environmen-

tal Yearbook 1991. London: DocTer.UK Ltd, 500-504.
Perdok, P. J. 1997. Niederlande. In Correia, F. N. & Kraemer R. A. (Hrsg.) Eurowater 1. Institutio-

nen der Wasserwirtschaft in Europa. Länderberichte. Berlin: Springer, 333-483.
Perkkiö, S. 1998. Matkakertomus: Tutustuminen Espanjan ympäristöhallintoon 22.-28.3.1998.

Lapin ympäristökeskus.
Prop. 1997/98:45. Regeringens proposition 1997/98:45. Miljöbalk. Stockholm.



112

Rautanen, S.-L. 1995. Vesihuollon nykytila Suomessa ja viidessätoista muussa Euroopan maassa.
Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja Nro 637. ISBN 951-53-0143-2. ISSN 0783-3288.

Rötkönen, P. Ympäristönsuojelu Italiassa. Teknologian kehittämiskeskus. Teollisuussihteeriraportti
9/1989. Helsinki: Valtion painatuskeskus. ISBN 951-861-983-2. ISSN 0359-6907.

Rees, Y. & Zabel, T. 1997a. Vereinigtes Königreich. In Correia, F. N. & Kraemer R. A. (Hrsg.) Euro-
water 1. Institutionen der Wasserwirtschaft in Europa. Länderberichte. Berlin: Springer, 583-759.

Rees, Y. & Zabel, T. 1997b. Rechtsumsetzung und Vollzug der Wasserpolitiken. In Correia, F. N.
& Kraemer R. A. (Hrsg.)  In Correia, F. N. & Kraemer R. A. (Hrsg.) Eurowater 2. Dimensio-
nen Europäischer Wasserpolitik. Themenberichte. Berlin: Springer, 63-118.

Regeringskansliet, 1998. Information Rosenbad. Regeringens hemsida. http://www.sb.gov.se.
Ruiz, X. 1994. Environmental Regulation in Spain. In Handler, T. (ed.) Regulating the European

Environment. London: Chancery Law Publishing, 143-156. ISBN 0471 95050 5.
Schröder, D. 1991. Pollution: Water. Germany. F.R. In European environmental yearbook. 1991.

London: DocTer.UK, 495-498.
Scoullos, M. 1991. Organizational structure, Greece. In European Environmental Yearbook 1991.

London: DocTer.UK Ltd, 329-330.
SLS, 1998. Svensk Lagsamling. http://www.notisum.se/rnp/sls/default.htm.
SOU 1995:45. Grundvattenskydd. Slutbetänkande av Grundvattenutredningen. Statens offentliga

utredningar 1995:45. Miljödepartementet. Stockholm.
SOU 1996:103. Miljöbalken, En skärpt och samordnad miljölagstiftning för en hållbar utveckling.

Del 1. Huvudbetänkande av miljöbalksutredningen. Statens offentliga utredningar 1996:103.
Miljödepartementet. Stockholm.

SOU 1997:99. En ny vattenadministration - vatten är livet. Statens offentliga utredningar 1997:99.
Miljödepartementet. Stockholm.

SOU 1997:155. Miljösamverkan i vattenvården. Slutbetänkande av Utredingen om avrinnin-
sområden. Statens offentliga utredningar 1997:155. Miljödepartementet. Stockholm.

Statens Information, 1998. Myndigheder: Amter. http://www.danmark.dk/.
The Stationery Office, 1997. Public Bodies 1997. Cabinet Office. Office of Public Service. ISBN

0114301476. http://www.official.documents.co.uk/document/caboff/bodies97/bodies97.htm.
Strömberg, R. 1984. Vattenlagen med kommentar. Stockholm: Liber Förlag. ISBN 91-38-90448-9.
Swinnerton, C. J. & Sherriff, J. D. F. 1993. National Rivers Authority National Strategy and Plan-

ning for the Future. Water and Environmental Management, Journal of the Institution of Wa-
ter and Environmental Management 7 (4), 404-411.

Tenniere-Buchot, P. F. 1992. Experiences with the French “Agences Financieres de Bassin”. Water
Science and Technology 26 (7-8), 1797-1802.

Thomsen, R. 1997. Water Administration and Planning by the County Councils in Denmark. Wa-
ter Supply (6), 296-300.

Uudenmaan ympäristökeskus, 1997. Uudenmaan ympäristöohjelma 2005. Alueelliset ympäris-
töjulkaisut 38. Tampere: Tammer-Paino. ISBN 952-11-0137-7. ISSN 1238-8610.

Vangsgård, S. 1997. Legal Aspects of Water Supply in Denmark. Water Supply (6), 274-279.
van Ophem, H. 1994. Environmental Regulation in the Netherlands. In Handler, T. (ed.) Regulating the

European Environment. London: Chancery Law Publishing, 115-122. ISBN 0471 95050 5.
Vasseur, P. Férard, J. F. & Babut, M. 1991. The Biological Aspects of the Regulatory Control of In-

dustrial Effluents in France. Chemosphere 22 (5-6), 625-633.
Vihervuori, P. 1996. Kalavesien omistus Euroopassa Ranskasta Ruotsiin. Suomen Kalastuslehti (5),

26-31.



113

Vihervuori, P. 1997. Legal and Institutional Solutions: The United Kingdom. In Lindström, M. (ed.)
Water Legislation in Selected Countries. A Comparative Study for South African Water Law
Review. Helsinki: Edita, 161-179.

Water Academy, 1997. Comparative Study of basin water management. Study realised by Water
Agency Seine-Normandie. Material of the European Seminar: Shared River Basin Manage-
ment. 5.-6.11.1997 Strasbourg. The French Water Agencies and the Ministry of Land Planning
and Environment.

Westerlund, S. 1982. Kommentar till Miljöskyddslagen. LiberFörlag: Stockholm. ISBN 91-38-90104-8.
Wisdom, A. S. 1962. The Law of Rivers and Watercourses. London: Shaw & Sons.
WWEE, 1997. A Water Framework for the EU. World Water and Environmental Engineering

December 1997, 9-11.
Ympäristöministeriö, 1998. Vesiensuojelun tavoitteet vuoteen 2005. Suomen ympäristö 226.

Helsinki: Edita. ISBN 951-37-2574-X. ISSN 1238-7312.



114

VESIVAROJEN KÄYTTÖÖN JA SUOJELUUN LIITTYVIÄ EUROOPAN YHTEISÖN SÄÄDÖKSIÄVESIVAROJEN KÄYTTÖÖN JA SUOJELUUN LIITTYVIÄ EUROOPAN YHTEISÖN SÄÄDÖKSIÄVESIVAROJEN KÄYTTÖÖN JA SUOJELUUN LIITTYVIÄ EUROOPAN YHTEISÖN SÄÄDÖKSIÄVESIVAROJEN KÄYTTÖÖN JA SUOJELUUN LIITTYVIÄ EUROOPAN YHTEISÖN SÄÄDÖKSIÄVESIVAROJEN KÄYTTÖÖN JA SUOJELUUN LIITTYVIÄ EUROOPAN YHTEISÖN SÄÄDÖKSIÄ 1)

Käyttötarkoituksien mukaiset laatuvaatimukset

75/440/ETY 2) Juomaveden valmistukseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimukset
79/869/ETY 2) Juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden määritysmenetelmistä sekä

näytteenotto- ja analysointitiheydestä. (liittyy ed.)
76/160/ETY Uimaveden laatuvaatimukset
78/659/ETY 2) Direktiivi sellaisten makeiden vesien laadusta, jotka tarvitsevat suojelua tai pa-

rantamista toimiakseen kalojen elinympäristönä
79/923/ETY 2) Simpukkavesien laatuvaatimuksista annettu direktiivi

Päästöjen sääntely

76/464/ETY 2) Direktiivi vesiympäristöön päästettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamasta pi-
laantumisesta

Direktiivin 76/464/ETY tytärdirektiivit:

82/176/ETY Kloorialkaalielektrolyysiteollisuuden elohopeapäästöjen raja-arvot ja laatutavoit-
teet

83/513/ETY Kadmiumpäästöjen raja-arvot ja laatutavoitteet
84/156/ETY Muiden alojen kuin kloorialkaalielektrolyyttiteollisuuden elohopeapäästöjen raja-

arvot ja laatutavoitteet
84/491/ETY Heksakloorisykloheksaanipäästöjen raja-arvot ja laatutavoitteet
86/280/ETY Direktiivin 76/464/ETY liitteessä I olevaan luetteloon sisältyvien tiettyjen vaaral-

listen aineiden päästöjen raja-arvot ja laatutavoitteet

80/68/ETY 2) Direktiivi pohjaveden suojelemisesta tiettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamal-
ta pilaantumiselta

91/676/ETY Direktiivi vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aihe-
uttamalta pilaantumiselta

91/271/ETY Direktiivi yhdyskuntajätevesien käsittelystä
93/48/ETY Komission päätös neuvoston direktiivin 91/271/ETY 17 artiklassa säädetyistä

kansallisten ohjelmien raportointimalleista

Yksittäisen teollisuuden alan päästöjen sääntely

78/176/ETY Direktiivi titaanioksiditeollisuuden jätteistä (jätevesi- ja ilmapäästöt sekä kiinteät
jätteet)

92/112/ETY Direktiivi menettelystä titaanioksiditeollisuuden jätteiden aiheuttaman pilaantu-
misen vähentämistä ja poistamista koskevien ohjelmien yhtenäistämiseksi
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Yhtenäistetty ympäristöpäästöjen ehkäisy
96/61/EY Direktiivi ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistä-

miseksi

Luonnonsuojelu
79/409/ETY Direktiivi luonnonvaraisten lintujen suojelusta
92/43/ETY Direktiivi luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta
97/62/EY Direktiivi luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta

annetun direktiivin 92/43/ETY mukauttamisesta tieteelliseen ja tekniseen kehitykseen.

Muita
77/795/ETY Neuvoston päätös makean pintaveden laatua koskevasta yhteisestä tietojenvaih-

tomenettelystä

80/778/ETY Juomavedestä annettu direktiivi
98/83/EY Uusi juomavesidirektiivi

85/337/ETY Direktiivi tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvi-
oinnista

86/278/ETY Puhdistamolietteestä annettu direktiivi
91/414/ETY Kasvinsuojeluaineista annettu direktiivi
91/692/ETY Direktiivi eräiden ympäristöä koskevien direktiivien täytäntöönpanoon liittyvien

kertomusten standardoinnista ja järkeistämisestä
95/337/EY Komission päätös, jolla uudistetaan päätös 92/446/ETY koskien vesialan kysely-

kaavakkeita
96/82/EY Suuronnettomuuksista annettu (Seveso) direktiivi

1) Useisiin direktiiveihin on tehty muutoksia niiden voimaantulon jälkeen.
2) Ehdotettu kumottavaksi 13 vuoden kuluttua vesipolitiikan puitedirektiivin voimaantulon jälkeen
muutetussa ehdotuksessa neuvoston direktiiviksi yhteisön vesipolitiikan puiteohjelmasta. KOM(98)
76 lopullinen 97/0067 (SYN).
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LIITE 2

POHJOIS-IRLANNIN JA SKOTLANNIN VESITALOUSASIOIDEN KESKUSHALLINTKESKUSHALLINTKESKUSHALLINTKESKUSHALLINTKESKUSHALLINTOOOOO

-vesilaitos ja
jätevesipalvelut

-kuivatus ja tulvasuojelu
-sisävesiliikennöinti
-vesistöjen kunnostus
-lupaviranomainen toimen-
piteille, jotka vaikuttavat
virtaamaan

-pinta- ja pohjavesien
suojelu ja valvonta
-vesiensuojelustrategioiden
laadinta
-EU:n direktiivien
toimeenpano

Jokivirasto
River Agency

Maatalousministeriö
Department of Agriculture, DANI

     Vesihuoltopalvelu
     Water Service

Ympäristövirasto
Environment and Heritage

Service

Ympäristöministeriö
Department of Environment

Pohjois-Irlannin asiain ministeri
Secretary of State for Northern Ireland

- johtaa Pohjois-Irlannin toimistoa

Pohjois-Irlannin toimisto
Northern Ireland Office

-huolehtivat vesi- ja
jätevesipalveluista

-vastaavat tehtävät kuin Eng-
lannissa ja Walesissa toimivalla
Ympäristövirastolla

Ympäristövirasto
Scottish Environment

Protection Agency, SEPA

Vesiviranomaiset (3 kpl)
North of Scotland Water Authority
East of Scotland Water Authority
West of Scotland Water Authority

Ympäristöministeriö
Agriculture, Environment
and Fisheries Department

Skotlannin asiain ministeri
Secretary of State for Scotland
- johtaa Skotlannin toimistoa

Skotlannin toimisto
 The Scottish Office
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RUOTSIN MINISTERIÖIDEN ALAISET VIRANOMAISET JA TUTKIMUSLAITOKSET, JOILLA ON VESITALOUTEEN
LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ

Ympäristöministeriön (Miljödepartementet) alaiset hallintoyksiköt:
Ympäristönhoitolaitos Statens Naturvårdsverk, SNV
Ympäristölupalautakunta Koncessionsnämden för miljöskydd

Ympäristöministeriön alaiset tutkimuslaitokset:
Vesi- ja ilmainstituutti Institutet för vatten och luftvårdsforskning, IVL
Tukholman ympäristöinstituutti Stockholm Environment Istitute, SEI

Maatalousministeriön (Jordbruksdepartementet) alaiset yksiköt:
Valtion maatalouslaitos Statens jordbruksverk, SJV
Kalastuslaitos Fiskeriverket
Maataloustekninen instituutti Jorbrukstekniska institutet

Sisäministeriön (Inrikesdepartementet) alaiset viranomaiset:
Rakennuslaitos Boverket
Lääninhallitukset Länsstyrelserna

Elinkeino- ja kauppaministeriön (Närings- och handelsdepartementet)  alaiset viranomaiset ja lai-
tokset:
Ruotsin geologinen tutkimuslaitos Sveriges geologiska undersökning, SGU
Metsähallitus Skogsstyrelsen
Metsänhoitolaitokset Skogvårdsstyrelserna

Liikenne- ja tietoliikenneministeriön (Kommunikationsdepartementet)  alaiset viranomaiset:
Ruotsin ilmatieteen ja Sveriges meteorologiska och hydrologiska
hydrologian instituutti institut, SMHI

Lähde: Regerinskansliet 1998.
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SAKSAN LIITTOVALTION MINISTERIÖIDEN OHJAUKSESSA OLEVAT TUTKIMUS- JA KEHITÄMISLAITOKSET SEKÄ
KANSALLISESTI MERKITTÄVÄT TEKNIS-TIETEELLISET YHDISTYKSET

1) Liittovaltion ministeriöiden alaiset valtion viranomaiset

Ympäristöministeriölle raportoivat:
Ympäristövirasto Umweltbundesamt in Berlin, UBA
Luonnonsuojeluvirasto Bundesamt ür Naturschutz in Bonn, BfN
Säteilysuojeluvirasto Bundesamt für Strahlenschutz in Salzgitter

Liikenneministeriölle raportoivat:
Hydrologiainstituutti Bundesanstalt für Gewässerkunde Koblenz, BfG
Merenkulku- ja hydrografiainstituutti Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie in

Hamburg, BSH
Vesirakennusinstituutti Bundesanstalt für Wasserbau in Karlsruhe, BAW
Saksan sääpalvelu Deutscher Wetterdienst in Offenbach

Teollisuusministeriölle raportoivat:
Geologiainstituutti Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstof-

fe in Hannover, BGR
Materiaalitutkimus ja -testausinstituutti Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung

in Berlin, BAM

2) Vesitaloudellisen toimialan teknis-tieteelliset yhdistykset

Jätevesiteknologian yhdistys Abwassertechnische Vereinigung, ATV

Vesitalous-, jätehuolto- ja Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft,
maatalousinsinöörien yhdistys Abfallwirtschaft und Kulturbau, BWK

Saksan limnologiayhdistys Deutsche Gesellschaft für Limnologie, DGL

Saksan standardointi-instituuutti, Deutsches Institut für Normung, vertreten durch den
jossa edustettuna hydrologiatoimikunta Fachnormenausschuß Wasserwesen, DIN/NAW

Saksan kaasu- ja vesiammattilaisten yhdistys Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches, DVGW

Saksan vesi- ja maatalousyhdistys Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kul-
turbau, DVWK

Saksan kemistiyhdistyksen, Fachgruppe Wasserchemie in der Gesellschaft
Vesikemian ammattiryhmä Deutscher Chemiker, FW-GDCh

Saksan vesiensuojeluyhdistys Vereinigung Deutscher Gewässerschutz, VDG
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