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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vesilain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on sisällyttää 12 
päivänä joulukuuta 1991 annettu Euroopan 
yhteisöjen neuvoston direktiivi vesien suojele
misesta maataloudesta peräisin olevien nitraat
tien aiheuttamaita pilaantumiselta Euroopan 
talousalueesta tehdyn sopimuksen edellyttämäl
lä tavalla Suomen lainsäädäntöön. Tämän ns. 
nitraattidirektiivin toimeenpano vaatii lainsää
dännöllisiä toimia. 

Suomen lainsäädännössä ei ole maatalouden 
vesiensuojelua koskevia erillisiä säännöksiä, 

joihin kysymyksessä oleva nitraattidirektiivi 
voitaisiin sisällyttää. Vesilakiin ehdotetaan tä
män vuoksi lisättäväksi uusi asiaa koskeva 
säännös. Sen nojalla olisi tarkoitus antaa val
tioneuvoston päätös direktiivin edellyttämistä 
yksityiskohtaisista määräyksistä, joiden tavoit
teena on vähentää ja estää maataloudesta 
peräisin olevien nitraattien aiheuttamaa pinta
ja pohjavesien pilaantumista. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan 1 päivänä heinäkuuta 1995. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja sen arviointi 

Suomessa ei ole uusia eläinsuojia koskevia 
säännöksiä lukuunottamatta .. erityisiä maata
louden vesiensuojelua tarkoittavia säännöksiä. 
Maatalouden päästöjä on sen vuoksi pyritty 
viime vuosien aikana vähentämään ohjauksen 
ja neuvonnan avulla vapaaehtoisuuteen perus
tuen mm. maa- ja metsätalousministeriön sekä 
ympäristöministeriön vuonna · 1992 yhteisesti 
vahvistaman maatalouden ympäristöohjelman 
sekä siihen liittyvien, vuonna 1993 julkaistujen 
"Hyvät Viljelymenetelmät" -suositusten mukai
sesti. 

Suomen hallitus on syyskuussa 1994 hyväk
synyt neuvoston asetukseen 2078/92 (Neuv<;>s
ton asetus (ETY) 2078/92, annettu 30 päivänä 
kesäkuuta 1992, ympäristönsuojelun vaatimus
ten ja maaseutuympäristön hoidon vaatimusten 
kanssa sopusointuisista maatalouden tuotanto
menetelmistä) perustuvan maatalouden ympä
ristötukiohjelman, joka liittyy Suomen maata
louden sopeuttamiseen Euroopan unionin yh
teiseen maatalouspolitiikkaan. Ympäristötu
kiohjelma on vapaaehtoinen. Sen avulla edis-
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tetään myös maatalouden myönteisiä ympäris
tövaikutuksia kuten maaseutumaisemaa ja 
vähennetään haitallisia päästöjä erityisesti ve
siin. 

Nitraattidirektiivi on tullut Euroopan unio
nin jäsenmaissa voimaan 12 päivänä joulukuu
ta 1991 ja se tuli sisällyttää kansallisiin lain
säädäntöihin kahden vuoden kuluessa sen tie
doksi antamisesta. Tämän vuoksi direktiivin 
vaikutuksista ja merkityksestä muissa maissa ei 
ole vielä saatavilla riittävästi tietoa. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

2.1. Tavoitteet 

Direktiivin tavoitteena on maatalouslähteistä 
peräisin olevien nitraattien suoraan tai välilli
sesti aiheuttaman vesien pilaanlumisen vähen
täminen ja vastaisuudessa tällaisen pilaantumi
sen estäminen. Direktiivin mukaan kunkin jä
senmaan on määriteltävä sellaiset pinta- ja 
pohjavedet, jotka ovat pilaantuneet tai ovat 
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alttiita pilaantumaan, mikäli direktiivissä esi
tettyjä toimia ei toteuteta. 

Pilaantumisen aiheuttamista vähennettäisiin 
direktiivin määräysten mukaan siten, että ku
kin jäsenmaa määrittelee ne maa-alueet, joilta 
vesi valuu edellä mainittuihin vesiin; ts. maa
alueet, jotka aiheuttavat vesien pilaantumista 
tai ovat uhkana sellaiseen. Näille ns. pilaantu
misalttiille vyöhykkeille olisi laadittava maata
louden vesiensuojelun edistämiseksi toiminta
ohjelma. Se tarkoittaa menettelytapoja, jotka 
vähentävät maatalouden nitraattipäästöjä. Toi
mintaohjelmien lisäksi direktiivi edellyttää, että 
koko maata varten laadittaisiin maatalouden 
vesiensuojelua edistävät hyvän maatalouskäy
tännön ohjeet, joiden noudattamiseen tulee 
pyrkiä, mutta joka on vapaaehtoista. 

Nitraattidirektiivin täytäntöönpano edellyt
tää lainsäädännöllisiä toimia maataloudesta 
peräisin olevien nitraattipäästöjen vähentämi
seksi ja estämiseksi. Vesilainsäädäntö, johon 
direktiiviä koskeva säännös ehdotetaan lisättä
väksi, rakentuu lupajärjestelmän varaan. Sen 
mukaisesti lain kieltämä vesiä muuttava toi
minta on kuitenkin mahdollista, mikäli tuomio
istuin antaa siihen luvan. Vesidirektiivit, jotka 
on jo sopeutettu vesilakiin, sisältävät yleensä 
saman lupajärjestelmän. 

Tässä tapauksessa valtuutussäännös tarkoit
taisi kuitenkin joustavampaa menettelyä, jossa 
maatalouden aiheuttamat nitraattipäästöt jäisi
vät luvanhakujärjestelmän ulkopuolelle. Valtio
neuvoston päätös sekä direktiivin edellyttämät 
vesiensuojelua koskevat hyvän maatalouskäy
tännön ohjeet sisältäisivät sellaisenaan ne me
nettelytavat, joita koko maassa noudatettaisiin. 
Direktiivissä määritellään vähimmäisedellytyk
set sekä toimintaohjelmiin että hyvän maata
louskäytännön ohjeisiin kumpiinkin erikseen. 
Koska direktiivin pohjana on Rooman sopi
muksen artikla 130 s, kansallisesti voidaan 
tarpeen mukaan säätää direktiiviä tiukemmat
kin toimet. Kokemusten puuttuessa tässä vai
heessa olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista pi
dättäytyä direktiivin edellyttämään tasoon. 

Valtioneuvoston päätöksessä määrättäisiin 
niistä käytännön toimista, joita direktiivi vä
hintään edellyttää. Maa- ja metsätalousminis
teriön ja ympäristöministeriön yhteisesti hyväk
symä ja vahvistama maaseudun ympäristöoh
jelma sekä sen perusteella samojen ministeriöi
den hyväksymä "Hyvät Viljelymenetelmät" 
-suositukset kattavat nämä toimet. 

Valtioneuvoston vuoden 1994 syksyllä hy-

väksymässä maatalouden ympäristötukiohjel
massa ja siihen liittyvässä, myöhemmin annet
tavassa valtioneuvoston päätöksessä määritel
täisiin vapaaehtoinen sopimuspohjainen ympä
ristönsuojelua koskeva menettely. Sitä voitai
siin, sopimusten tultua vahvistetuiksi, myös 
käyttää kaikilla sopimusalueilla pääosin sellai
senaan niillä olevien pilaantumisalttiiden vyö
hykkeiden edellyttämiin toimiin vesiin tulevien 
nitraattipäästöjen rajoittamiseksi. Suomessa 
olisi täten nitraattidirektiivin tasoa vastaavat 
suositukset ja ohjeet. Tällä hetkellä ei ole 
välitöntä tarvetta antaa uusia ohjeita. 

2.2. Keinot 

Euroopan talousalueesta tehty sopimus 
(ETA-sopimus) tuli voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994 (HE 95/1992 vp.). Sopimuksen 
osaksi on otettu ne ETA-sopimuksen asialli
seen sisältöön kuuluvat säädökset, jotka oli 
hyväksytty ja julkaistu EY:n virallisessa leh
dessä heinäkuun 31 päivään 1991 mennessä. 
EY:ssä oli kuitenkin tämän jälkeen 1.8. 
1991-31.12.1993 välisenä aikana hyväksytty ja 
julkaistu yli 400 ETA-sopimuksen asialliseen 
sisältöön vaikuttavaa säädöstä. Nämä säädök
set on liitetty osaksi sopimusta sopimuksen 98 
artiklan mukaisesti tehdyllä ET A:n sekakomi
tean päätöksellä N:o 7/94, 21.3.1994, ETA
sopimuksen pöytäkirjan 47 ja tiettyjen liitteiden 
muuttamisesta. 

Uudet säädökset on sekakomission päätök
sen liitteillä 1-20 lisätty varsinaisen ETA
sopimuksen asianomaisiin liitteisiin. Näihin 
uusiin normeihin sisältyy mm. ympäristöä 
koskevia määräyksiä, joihin kuuluu nyt kysy
myksessä oleva nitraattidirektiivi. Se liitettiin 
ET A:n sekakomitean päätöksen liitteellä 18 
ETA-sopimuksen ympäristöä koskevaan liittee
seen XX. Direktiivi tuli Suomea sitovaksi 
1.7.1994. 

Suomen liittyminen Euroopan unionin jäse
neksi ei aiheuta muutoksia lakiesitykseen eikä 
asiakokonaisuuteen. 

Jäsenvaltioiden on direktiivissä säädetyin pe
rustein määriteltävä edellä mainitut pilaantu· 
neet vedet ja sellaiset vedet, jotka voivat olla 
alttiita pilaantumaan, jos direktiivissä määrät· 
tyä toimintaohjelmaa ei toteuteta. Direktiivin 
perusteella juomavesilähteinä olevat pinta- ja 
pohjavedet ovat pilaantuneita, jos niiden nit· 
raattipitoisuus on yli 50 milligrammaa nitraat· 
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tia litrassa. Samoin pilaantuneiksi luetaan ve
det, jotka ovat rehevöityneitä tai jotka voivat 
rehevöityä lyhyen ajan kuluessa, jos direktiivin 
5 artiklan tarkoittamaa toimintaohjelmaa ei 
toteuteta. Suomessa ei ole todettu vesiä, joiden 
nitraattipitoisuus olisi mainitun suuruinen. 
Eräillä rajoitetuilla alueilla pohjavesissä on 
todettu vesi- ja ympäristöhallituksen alustavan 
arvion mukaan nitraattipitoisuuden kasvua. 
Direktiivin tarkoittamaa pintavesien rehevöity
mistä sen sijaan voidaan todeta eräin paikoin 
mm. rannikkoalueilla ja tehokkaimmilla vilje
Iyseuduilla. Kysymys ei kuitenkaan ole niin 
vakavasta ongelmasta kuin laajoilla alueilla 
Manner-Euroopassa. 

Pilaantumisalttiiksi vyöhykkeiksi on direktii
vin mukaan määriteltävä kahden vuoden sisällä 
direktiivin tiedoksi antamisesta kaikki sellaiset 
maa-alueet, joilta vesi valuu edellä mainituille 
vesialueille aiheuttaen pilaantumista. Määräai
ka on jo kulunut umpeen, joten näiden aluei
den määrittely on tehtävä niin pian kuin se on 
mahdollista. Pilaantumisalttiit vyöhykkeet on 
selvitettävä uudelleen ja vesialueet tarkistettava 
vähintään joka neljäs vuosi. Pilaantumisalttii
den vyöhykkeiden ensimmäisestä määrittelystä 
ja myöhemmistä muutoksista on aina ilmoitet
tava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa. 

Direktiivin tarkoittama pakollinen toiminta
ohjelma pilaantumisalttiita vyöhykkeitä varten 
voi olla sama koko maata varten tai ohjelmat 
voivat olla eri alueille erillisiä tilanteesta riip
puen. Suomessa on toistaiseksi paikallaan eril
linen määrittely. Toimintaohjelma on tarkistet
tava vähintään neljän vuoden välein. Sitä tulee 
muutoinkin tarvittaessa täydentää ja uudistaa, 
jos käy ilmeiseksi, että ohjelma ei ole riittävä 
direktiivin tavoitteiden toteutumiseksi. Maata
louden ympäristötukiohjelman toteuttaminen 
tulee vähentämään maataloudesta vesiin aiheu
tuvaa nitraattikuormaa ja direktiivin tarkoitta
milla pilaantumisalttiilla vyöhykkeillä voita
neen soveltaa ympäristötukiohjelman ns. eri
tyistukea perusohjelmaa tehokkaamman ve
siensuojelun toteuttamiseksi. 

Direktiivissä määrätään, että jäsenvaltion 
tulee kahden vuoden kuluessa direktiivin tie
doksi antamisesta lisäksi laatia edellä mainitut 
vesiensuojelua koskevat vapaaehtoiset hyvän 
maatalouskäytännön ohjeet. Tarpeen mukaan 
jäsenvaltion tulee järjestää viljelijöille koulutus
ja neuvontaohjelma hyvien viljelymenetelmien 
edistämiseksi käytännössä. Myös maatalouden 
ympäristötukiohjelmaan liittyy laaja koulutus-

ohjelma, joten direktiivin toimeenpanosta ai
heutuvaa ja tätä koulutusta on tarkoituksen
mukaista yhteensovittaa. 

Jäsenvaltion tulee direktiivin mukaan laatia 
ja ottaa käyttöön sopivat valvontaohjelmat 
toimintaohjelmien toimivuuden selvittämiseksi. 
Pilaantumisalttiiden vyöhykkeiden määrittele
miseksi ja näiden ma.;:t-alueiden tarkistamiseksi 
jäsenvaltioiden tulee kahden vuoden sisällä 
direktiiviä koskevasta notifikaatiosta selvittää 
luonnonvesiensä, sekä pinta- että pohjavesien, 
nitraattipitoisuutta vähintään vuoden ajalta. 
Suomi on notifioinut direktiivin syyskuussa 
1994. Vesien nitraattipitoisuutta on tämän seu
rauksena selvitettävä vähintään vuoden ajalta 
syyskuuhun 1996 mennessä. Vesi- ja ympäris
töhallitus tarkkailee vesiä säännöllisesti vuosit
tain, joten direktiivi ei aiheuta merkittäviä 
uusia toimia tässä suhteessa. 

Jäsenvaltion tulee tarkistaa pintavesiensä re
hevyystila joka neljäs vuosi ja seurannassa tulee 
käyttää direktiivissä esitettyjä mittausmenetel
miä. Nämä eivät aiheuttane mainittavia muu
toksia meillä käytössä oleviin menettelytapoi
hin. 

Jäsenvaltion tulee direktiivin notifikaatiosta 
neljän vuoden sisällä ja sitä seuraavin nelivuo
tisjaksoin toimittaa tiedot direktiivin toimivuu
desta ja vaikutuksista komissiolle. 

Direktiivissä määrätään, että jäsenvaltion 
tulee saattaa voimaan sen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset kahden 
vuoden sisällä notifioinnista. Niiden tulee il
moittaa tästä välittömästi komissiolle. Nyt 
vireillä oleva vesilain muutos tarkoittaa vaadit
tavaa toimenpidettä. 

2.3. Keskeiset ehdotukset 

Esityksen tarkoituksena on sisällyttää kysy
myksessä oleva Euroopan yhteisöjen neuvoston 
vesiensuojelua tarkoittava nitraattidirektiivi 
Suomen vesilakiin valtuutussäännöksenä siten, 
että säännöksen nojalla annettaisiin tarkempia 
määräyksiä valtioneuvoston päätöksellä. Edellä 
on selostettu direktiivin sisältö. 

3. Esityksen vaikutukset 

3.1. Taloudelliset ja organisatoriset vaikutukset 

Ympäristöministeriön hallinnonalalla nit-
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raattidirektiivi lisää jonkin verran hallinto
menoja. Kustannukset aiheutuvat lähinnä di
rektiivin edellyttämien pilaantumisalttiiden 
vyöhykkeiden määrittelyn, ohjelmien yhteenso
vittamisten sekä vesien tarkkailun ja näiden 
kaikkien seurannan sekä tarkistusten tuomasta 
lisätyöstä. Tämä voitaneen arvioida noin 2-3 
henkilötyövuodeksi. Tietojärjestelmiin liittyvät 
täydennykset edellyttänevät kertamenona noin 
100 000 markan investointia. 

Direktiivin edellyttämiä toimia on tarkoitus 
toteuttaa yhteistyössä maa- ja metsätalousmi
nisteriön kanssa. Vuonna 1995 käynnistetään 
myös maatalouden ympäristötukiohjelma, jo
ten näiden kahden ohjelman aiheuttamat lisä
kustannukset ja voimavaratarpeet liittyvät lä
heisesti toisiinsa. 

Esitys saattaa joissakin tapauksissa aiheuttaa 
jonkin verran lisämenoja myös maataloudelle. 
Direktiivin tarkoittamat velvoitteet vesien suo
jelemiseksi ovat kuitenkin pääosin sellaisia käy
tännön viljelyteknisiä toimia, jotka eivät lan
tasäiliöiden kuntoonpanoa lukuunottamatta ai
heuta varsinaisia investointeja. Toisaalta asial
lisesti varastoidusta ja käytetystä lannasta syn
tyy lannoitesäästöä, joten maatalouden mah
dolliset lisämenot jäänevät aikaa myöten 
vähäisiksi. 

Esitys ei aiheuta organisatorisia muutoksia 
hallintoon. Toimivaltaiset viranomaiset nitraat
tidirektiivin toimeenpanossa olisivat ympäristö
ministeriö, Suomen ympäristökeskus sekä alu
eelliset ympäristökeskukset. 

3.2. Ympäristövaikutukset 

Maatalous on tämän hetkisten arvioiden 
mukaan suurin vesistöjemme ravinnepäästöläh
de. Tämän seurauksena vesien ravinnepitoisuu
det ovat paikoitellen suurentuneet ja sen seu
rauksena on tapahtunut myös rehevöitymistä. 

Direktiivin edellyttämät toimenpiteet tarkoit
tavat sellaisia maatalouden viljelyteknisiä ja 
muita toimia, joilla pyritään estämään ennen 
kaikkea nitraattien pääsy vesiin. Nämä toimet 
vähentävät samalla myös muiden ravinteiden 
päästöjä, joten esitys tulisi osaltaan vaikutta
maan myönteisesti maatalouden aiheuttamien 
ravinnepäästöjen vähenemiseen. 

4. Asian valmistelu 

voteltu oikeusministeriön, maa- ja metsätalous
ministeriön, vesi- ja ympäristöhallituksen sekä 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 
MTK ry:n kanssa. Oikeusministeriö sekä maa
ja metsätalousministeriö ovat antaneet asiasta 
sen valmisteluvaiheessa myös lausuntonsa, jot
ka on otettu huomioon. Sen lisäksi valmiste
lussa ori otettu huomioon Eduskunnan ulko
asiainvaliokunnan 10 päivänä kesäkuuta 1994 
esittämä mietintö n:o 7 hallituksen esityksestä 
ETA-sopimuksen pöytäkirjan 47 ja tiettyjen 
1iitteiden muuttamista koskevan ET An sekako
mitean päätöksen N:o 7/94 eräiden määräysten 
hyväksymisestä (HE 5611994 vp.) sekä tätä 
koskeva ympäristövaliokunnan 26 päivänä tou
kokuuta antama lausunto n:o 5. 

5. Tarkemmat säädökset ja 
määräykset 

Direktiivin täytäntöönpano edellyttää snna 
määrättyjen toimenpiteiden sisällyttämistä lain
säädäntöön. Tämä ehdotetaan toteutettavaksi 
niin, että tarvittava lainmuutos tehtäisiin täy
dentämällä vesilakia valtuutussäännöksellä. 
Sen perusteella valtioneuvosto antaisi päätök
sen, joka sisältäisi edellä kuvatut nitraattidirek
tiivin edellyttämät toimet. 

Luonnos valtioneuvoston päätökseksi on esi
tyksen liitteenä. 

6. Muut esitykseen vaikuttavat 
seikat 

Esityksessä on otettu huomioon 1.3.1995 
voimaan tuleva laki ympäristöhallinnosta ( 
/95). Lisäksi esityksellä on yhtymäkohtia maa
ja metsätalouden rakennepoliittisista toimenpi
teistä annetussa laissa (1303/94) säädettyyn 
ympäristötukeen ja sen perusteella annettaviin 
muihin päätöksiin ja määräyksiin. 

7. Voimaantulo 

Laki esitetään tulemaan voimaan päivänä 
heinäkuuta 1995. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
Hallituksen esitystä valmisteltaessa on neu- kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
vesilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/ 61) 1 lukuun uusi 21 a §seuraavasti: 

1 luku 

Yleisiä säännöksiä 

Käytön yleiset rajoitukset 

21 a § 
Maataloudesta peräisin olevien nitraattien 

pääsyä vesiin rajoitetaan siten kuin asiasta 
määrätään valtioneuvoston päätöksessä. 

Tämän pykälän nojalla voidaan antaa vain 

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1995 

sellaisia määräyksiä, jotka koskevat vesien suo
jelemisesta maataloudesta peräisin olevien nit
raattien aiheuttamaita pilaantumiselta annetus
sa Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivissä 
(91/676/ETY) tarkoitettuja päästöjä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1995. 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

ESKO AHO 

Ministeri Jorma Huuhtanen 




