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Ympäristövaliokunnan mietintö n:o 7 hallituksen esityksestä
laiksi vesilain muuttamisesta
Eduskunta on 1 päivänä kesäkuuta 1993 lähettänyt ympäristövaliokunnan valmistelevasti
käsiteltäväksi hallituksen esityksen n:o 85.
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina lainsäädäntöneuvos Pekka Vihervuori oikeusministeriöstä, toimistopäällikkö Pentti Sipilä ympäristöministeriöstä, toimistopäällikkö Raimo Penttonenja dipl.ins. Emelie Enckell vesi- ja ympäristöhallituksesta, osastopäällikkö Jukka Luokkamäki Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitosta ja lakimies Kurt Heronen Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitosta.
Hallituksen esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi eräitä vesilain säännöksiä. Muutoksista
merkittävin koskee vesien suojelun ennakkotoimenpidejätjestelmän perustana olevaa valtuutussäännöstä. Sen tarkoituksena on mahdollistaa nykyistä paremmin ennakkotoimenpidejärjestelmän kehittäminen asetusteitse. Muut ehdotetut muutokset ovat tarkistuksia ja täydennyk-

siä, joista osa johtuu lainsäädännön muuttamisesta. Tarkistukset ja täydennykset koskevat
muun ohella puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen toiminnassa tarvittavia merenkulun
turvalaitteita, välimiesmenettelyä, vesilain ojitussäännösten suhdetta rakennuslain säännöksiin sekä vesilaitoksen mahdollisuutta poiketa
häiriötilanteessa luvan määräyksistä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.
Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja
saadun selvityksen perusteella valiokunta pitää
lakiehdotusta tarpeellisena ja puoltaa sen hyväksymistä sellaisenaan.
Valiokunta ehdottaa kunnioittaen,
että lakiehdotus hyväksyttäisiin muuttamattomana.
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Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa
ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Seppänen, jäsenet Biaudet, Hautala, Korkeaoja, Markkula,

Myller, Rask, J. Roos, Takala, Virrankoski ja
Vuorensola sekä varajäsen Toivonen.

Vastalause
Hallituksen esitys vesilain muuttamiseksi
merkitsee pieniä tarkistuksia ja korjauksia voimassa olevaan lakiin. Esitykset ovat kannatettavia, mutta haluamme kiinnittää huomiota siihen,
että vesilakia ollaan jo toiseen kertaan muutta230333L

massa lyhyen ajan kuluessa. Muutosten yhteydessä ei kuitenkaan ole haluttu puuttua vesistöä
vakavalla tavalla pilaavan hajakuormituksen
kuriin saattamiseen.
Laissa ehdotetut valtuutussäännökset mah-
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dollistavat ennakkoilmoitusmenettelyn nykyistä
paremmin asetusteitse. Pelkästään sen avulla ei
kuitenkaan ole mahdollista saavuttaa riittävän
hyviä tuloksia hajakuormituksen vesiensuojelussa. Valiokunnan olisikin tullut mielestämme sisällyttää mietintöönsä asiaa koskeva lausuma:
"Valiokunta edellytttiä hallituksen ripeästi
huolehtivan vesilain kehittämisestä siten, että
maa- ja metsätalouden ja haja-asutuksen kuor-

mituksen vähentämiseksi voitaisiin antaa riittävät määräykset esimerkiksi suojakaistoista, kotieläinten lannan talvilevityskiellosta ja jätevesien
kiinteistökohtaisesta puhdistamisesta. Turvetuotanto tulisi puolestaan rinnastaa muuhun
maa-ainesten ottoon ja ulottaa maa-aineslaki
siihen tai säätää erillinen turvelaki, kuten eduskunta maa-aineslain säätämisen yhteydessä on
jo edellyttänyt." ·
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