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YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ
2/1999 vp
Hallituksen esitys laiksi vesilain 1 luvun muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 27 päivänä lokakuuta 1999 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi vesilain
1 luvun muuttamisesta (HE 127/1999 vp).
Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- ympäristöneuvos Into Kekkonen, ympäristöministeriö
- kalatalousylitarkastaja Pentti Munne, maa- ja
metsätalousministeriö
- erikoissuunnittelija Marianne Lindström,
Suomen ympäristökeskus SYKE
- erikoistutkija Veijo Pruuki, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
- osastopäällikkö Kari Kilpinen, Kalatalouden
Keskusliitto.

HALLITUKSEN ESITYS
Euroopan yhteisön neuvoston kalavesidirektiivi
velvoittaa jäsenvaltioita täytäntöönpanemaan
sen kansallisella sääntelyllä.
Tämän esityksen mukaan kalavesidirektiivi
pantaisiin täytäntöön siten, että vesilakiin lisättäisiin valtuutussäännös. Se antaisi valtioneuvostolle oikeuden säätää niistä toimista, jotka
ovat tarpeen kalavesidirektiivin perusteella.
Valtioneuvoston päätökseen tulisivat kalavesidirektiivissä tarkoitetut veden kemiallisen laadun
raja-arvot. Ympäristöministeriö valtuutettaisiin
luokittamaan niiden perusteella lohi- ja särkive-

det, vahvistamaan käytettävät analyysimenetelmät ja direktiivin edellyttämä yleinen toimenpideohjelma sekä päättämään kalavesien seurannan lopettamisesta, kun tutkimustulokset osoittavat sen tarpeettomaksi. Sellaisia vesialueita,
jotka voidaan katsoa direktiivissä tarkoitetun pilaamisuhan alaisiksi, olisi tässä vaiheessa yhteensä 24 ja niiden seurantaa varten olisi 35
näytteenottopaikkaa.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja saaHE 127/1999 vp

mansa selvityksen perusteella ympäristövaliokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä sellaisenaan.
Versio 2.0
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Puoltaessaan lakiehdotuksen hyväksymistä
valiokunta samalla kiinnittää huomiota kahteen
seikkaan.
Ensinnäkin valiokunta pitää tärkeänä, että lakiehdotuksen tarkoittamaa valtioneuvoston päätöstä valmisteltaessa selvitetään, voidaanko ja
onko tarkoituksenmukaista sisällyttää lohiveden määritelmään kaikki Suomessa esiintyvät
lohikalat.
Toiseksi valiokunta pitää tärkeänä, että
alueellisten ympäristökeskusten alati lisäänty-

vien tehtävien hoitamiseen varataan riittävästi
voimavaroja.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta
kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1999
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.
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Pentti Tiusanen /vas
Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
Susanna Huovinen /sd
Marjukka Karttunen-Raiskio /kok
(osittain)
Tarja Kautto /sd
Esko Kurvinen /kok

Jari Leppä /kesk
Hanna Markkula-Kivisilta /kok
Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
Pekka Nousiainen /kesk
Margareta Pietikäinen /r
Säde Tahvanainen /sd
Pia Viitanen /sd.

