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Hallituksen esitys Eduskunnalle vesilain 12 luvun 19 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tavoitteena on lisätä yhteiskunnan 
mahdollisuuksia estää ja vähentää maatalou
delle sekä vesistöjen rannoilla asuville aiheutu
via tulvavahinkoja. Vesilain mukaan vesioikeus 
voi antaa väliaikaisia määräyksiä esimerkiksi 
tulvasta johtuvan vaaran estämiseksi sekä va
hinkojen vähentämiseksi. Laki edellyttää, että 
vaarantorjuntatoimista aiheutuneista vahingois
ta suoritetaan korvaus valtion varoista. Kor
vaussäännöstä on käytännössä tulkittu siten, 

että valtio on joutunut maksamaan vesivoimayh
tiöille korvauksia tulvien vähentämiseksi suo
ritettujen poikkeusjuoksutuksien johdosta. Esi
tyksen mukaan korvaussäännöstä selvennettäi
siin siten, että valtiolla ei olisi korvausvel
vollisuutta vesivoiman menettämisestä mahdol
lisesti aiheutuneista edunmenetyksistä. 

Ehdotetut muutokset on tarkoitus saattaa 
voimaan välittömästi eduskunnan hyväksyttyä 
lain. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on lisätä yhteiskun
nan mahdollisuuksia estää ja vähentää maata
loudelle ja vesistöjen rannoilla asuville poik
keuksellisista tulvista aiheutuvia vahinkoja. 

Tavanomaisempaa runsaammista sateista ja 
muista poikkeuksellisista luonnonoloista johtu
va veden tulva tai muu vesistömuutos voi 
aiheuttaa erilaista vaaraa ja vahinkoa. Vesi
oloista johtuvan vaaran poistamisesta huoleh
timinen on vesilainsäädännössä katsottu val
tion tehtäväksi. Vesioikeus voi viranomaisen 
hakemuksesta antaa määräykset välttämättä
mistä vaarantorjuntatoimista. Vaaran torjun
nasta aiheutuneista vahingoista on vesilainsää
dännön mukaan suoritettava korvaus valtion 
varoista. Korvausvastuun laajuus on ollut myö-
tävaikuttamassa siihen, että tulvavahinkojen vä-
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hentärnistoimiin, erityisesti poikkeusjuoksutuk
siin, on ryhdytty tulvasta vahinkoa kärsivien 
kannalta liian myöhään. Poikkeusjuoksutuksiin 
ja muihin vaarantorjuntatoimiin ryhdytään 
ihmisen hengen ja terveydenvaaran estämi
seksi ja vahinkojen vähentämiseksi. Siksi laaja 
korvausvastuu ei näissä tilanteissa ole peri
aatteellisestikaan perusteltavissa, varsinkaan 
kun otetaan huomioon vesilainsäädäntöön si
sältyvä haittojen minimointivaatimus ja muut 
vesienkäytön yleiset rajoitukset. 

1.2. Keinot 

Yhteiskunnan mahdollisuuksia estää ja vä
hentää maataloudelle sekä vesistön rannoilla 
asuville aiheutuvia tulvavahinkoja ehdotetaan 
parannettaviksi rajoittamalla valtion korvaus
vastuuta vaarantorjuntatoimista johtuvien va
hinkojen johdosta. 
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2. N y k y i n e n t i 1 a n ne 

2.1. Lainsäädäntö 

Vuonna 1963 annetulla vesilain muutoksel
la (453/63) lisättiin vesilakiin (264/61) niin 
sanotut katastrofisäännökset. Lain 12 lukuun 
sisällytettiin uusi 19 § sekä 16 luvun 32 §:ään 
uusi 2 momentti. 

Vesilain 12 luvun 19 §:n 1 momentin mu
kaan vesioikeus voi määräämänään aikana väli
aikaisesti sallia tai määrätä suoritettaviksi sel
laisia toimenpiteitä, jotka on katsottava vält
tämättämiksi lainkohdassa tarkoitetun vaaran 
poistamiseksi tai vahinkojen vähentämiseksi. 
Vaarantorjuntamääräykset ovat annettavissa, 
kun poikkeukselliset luonnonolot, esimerkiksi 
tavanomaista runsaammat sateet, tai muu yli
voimainen tapahtuma aiheuttaa sellaista veden 
tulvaa taikka muun sellaisen muutoksen ve
sistössä tai sen vesioloissa, josta voi aiheu
tua yleistä vaaraa ihmisen hengelle tai tervey
delle taikka suurta yksityiseen tai yleiseen 
etuun kohdistuvaa vahinkoa. Vaarantorjunta
määräykset voidaan antaa vesilain yleiskieltojen 
ja muiden lain 1 luvun säännösten sekä mah
dollisten lupapäätösten estämättä. Vesioikeus 
antaa määräykset vesilain 21 luvun 1 § :n 1 
momentissa tarkoitetun viranomaisen, käytän
nössä siis vesihallituksen, hakemuksesta. Vesi
hallituksen on ennen hakemuksen tekemistä 
saatettava asia valtioneuvoston tietoon. 

Vesilain 12 luvun 19 §:n 2 momentin mu
kaan vesioikeuden määräämistä toimenpiteistä 
aiheutuneista vahingoista on, jollei korvauksen 
suorittamisesta ole muuta sovittu, suoritetta
va korvaus valtion varoista. Korvausta määrät
täessä ei sovelleta lain 11 luvun 6 § :n l mo
mentin mukaista puolitoistakertaisen korvauk
sen sääntöä. Korvausta voidaan, jollei kysymys 
ole toisen omaisuutta välittömästi kohdannees
ta vahingosta, olosuhteiden mukaan sovitella. 

Vesioikeus voi käsitellessään torjuntatoimia 
koskevaa hakemusta vesilain 16 luvun 32 §:n 
2 momentin mukaan poiketa hakemusasioiden 
käsittelystä säädetystä järjestyksestä. Jos hake
muksen johdosta annetaan päätös vesilain 16 
luvun 24 §:n 2 momentissa tarkoitetulla ta
valla niin sanotussa kaksivaiheisessa menette
lyssä, voidaan ennakkokorvaus jättää määrää-. 
mättä. Vesioikeuden päätös on pantavissa täy
täntöön muutoksenhausta huolimatta. 

2.2. Käytäntö 

Vesilain katastrofisäännöksien perusteella 
esitettiin valtiota vastaan ensimmäisen kerran 
korvausvaateita vuosien 1974 ja 1975 talvitul
van torjumiseksi suoritettujen toimenpiteiden 
johdosta. Vesivoimayhtiöt esittivät tuolloin to
teutetuista poikkeusjuoksutuksista aiheutuneis
ta vesivoiman menetyksistä korvausvaatimuk
sen maa- ja metsätalousministeriölle. Ministe
riön kieltäydyttyä maksamasta vaadittuja kor
vauksia voimayhtiöt panivat korvausasian vi
reille Itä-Suomen vesioikeudessa. Vesioikeuden 
päätös annettiin 23 päivänä maaliskuuta 1981 
ja se tuli lainvoimaiseksi 22 päivänä touko
kuuta 1981 maa- ja metsätalousministeriön kat
sottua, ettei muutoksen hakeminen vesioikeu
den päätökseen ole tarkoituksenmukaista. Pää" 
töksellä valtio velvoitettiin suorittamaan voi
mayhtiöille niiden vaatimat korvaukset, yh
teensä 14,7 miljoonaa markkaa. 

3. V a 1m i s te 1 u vaiheet ja 
-aineisto 

Maa- ja metsätalousministeriön asettaman 
tulvavahinkotoimikunta 197 5 :n mietinnössä 
(komiteanmietintö 1975: 91) todetaan vesi
lain mukaista poikkeusjuoksutusmääräysten an
tamismenettelyä arvostellun lähinnä sen vuok
si, että poikkeusjuoksutuksiin on ryhdytty va
hinkoa kärsineiden kannalta liian myöhään. 
Toimikunnan mukaan lainsäädäntöä tulisi 
kehittää siten, että poikkeusjuoksutusten to
teuttaminen tehtäisiin helpommaksi ja .entis
tä enemmän ennakolta ehkäiseväksi. Mietin
nössä esitetään yhtenä menettelyn kehittämis
keinona se, että ratkaisuvalta poikkeusjuoksu
tukseen ryhtymisestä siirrettäisiin vesioikeudel~ 
ta valtioneuvostolle. Toimikunnan mietintöön 
liittyvässä er1avassa mielipiteessä katsotaan 
tarpeelliseksi vesilain säännösten muuttaminen 
siten, että poikkeusjuoksutus olisi mahdollista 
ilman, että siitä on suoritettava voimalaitok
sille · korvausta. Näin olisi meneteltävä eten-. 
kin, jos säännöksen tulkinta käytännössä muo
toutuu korvauksien maksamista edellyttä
väksi. 

Oikeusministeriössä laadittiin vuonna 1975 
ehdotus laiksi vesilain 12 luvun 19 §:n muut~ 
tamisesta ja 16 luvun 32 §:n 2 momentin ku
moamisesta. Ehdotuksen mukaan korvausta 
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suoritettatsun poikkeusjuoksutus- sekä muista 
vaarantorjuntatoimenpiteistä johtuvista välittö
mistä omaisuusvahingoista. Vesioikeudellisen 
luvan nojalla tapahtuvan toiminnan harjoitta
miselle aiheutunut vahinko olisi korvattava 
olosuhteiden mukaan s.ovitellen. Vesivoiman 
menetyksestä aiheutuvaa korvausta määrättäes
sä sovellettaisiin eräänlaista keskivedenkorkeu
den periaatetta. Korvausta määrättäessä olisi 
korvaukseen oikeutetulle poikkeuksellisesta ta
pahtumasta aiheutunut hyöty kohtuuden mu
kaan sovitellen otettava vähennyksenä huo
mioon. Vaaran torjuntatoimista määräisi asian 
merkityksen mukaan joko valtioneuvosto tai 
maa- ja metsätalousministeriö. Ennen päätöksen 
tekemistä olisi kuultava tiettyjä viranomaisia. 

Oikeusministeriössä laaditusta ehdotuksesta 
pyydettiin lausunnot maa- ja metsätalousminis
teriöltä, kauppa- ja teollisuusministeriöitä sekä 
Suomen Voimalaitosyhdistykseltä. Maa- ja met~ 
sätalousministeriön lausunnon liitteenä oli ve
sihallituksen asiasta antama lausunto. 

Lausunnoissa pidettiin ehdotettuja korvaus
sekä menettelysäännöksiä monimutkaisina., 
Suomen Voimalaitosyhdistys katsoi, että lain
säädäntöhankkeesta olisi luovuttava. Maa- ja 
metsätalousministeriö puolestaan katsoi, ettei 
lainsäädäntötoimiin ollut tarkoituksenmukaista 
ryhtyä ennen kuin oli saatu ensimmäinen lain
voimainen ratkaisu vesilain 12 luvun 19 § :n 
korvausäännösten soveltamisesta. 

Edellä mainitun Salinaan poikkeusjuoksutuk-

sia koskevan korvauspäätöksen tultua .lainvoi
maiseksi maa- ja metsätalousministeriö ehdot
ti oikeusministeriölle lähettämässään kirjeessä 
katastrofisäännösten muuttamista pääpiirteis
sään oikeusministeriössä vuonna 1975 laadi
tun esityksen ja maa- ja metsätalousministeriön 
siitä antaman lausunnon mukaisesti.. Maa- ja 
metsätalousministeriön aloitteen jälkeen, oi
keusministeriöön on toimitettu Suomen Voi
malaitosyhdistyksen sekä Sähköntuottajien yh
teistyövaltuuskunnan kannanotto asiassa. Kan
nanotoissa vastustetaan vesilain muuttamista 
maa- ja metsätalousministeriön aloitteessa eh
dotetulla tavalla. 

4. E s i t y k sen ta 1 o u d e 11 i se t, o r
ganisatoriset ja henkilöstö
vaikutukset 

Esityksellä ei ole organisatorisia eikä henki
löstövaikutuksia. Ehdotuksen mukaan valtion 
korvausvastuuta vaarantorjuntatoimista aiheu
tuneiden vahinkojen johdosta rajoitettaisiin. 
Tästä johtuvan valtion menojen vähentymi
sen määrää on kuitenkin vaikea arvioida, kos
ka lainkohdassa tarkoitettujen tulva- ja mui
den katastrofitilanteiden syntymistä ei voida 
ennakoida. Poikkeusjuoksutuksia edellyttäneitä 
tulvia on viimeisen kahdenkymmenen 'vuoden 
aikana ollut kaksi kertaa, talvikautena 197 4-
1975 sekä vuonna 1981. · 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

Vaarantorjuntatoimenpiteiden määräämistä 
koskevan hakemuksen voi vesioikeudelle vesi
lain. 12 luVl+n 19 § :n 1 momentin mukaan 
tehdä vesilain 21 luvun 1 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu viranomainen sen toimivaltaan sa
notun momentin mukaan kuuluvassa asiassa. 
Lainkohdassa oleva viittaus vesilain 21 luvun 
säännöksiin johtuu siitä, että lakia säädettäes
sä vesilain valvonta oli jakaantunut eri viran
omaisten kesken. Vesihallituksen tultua perus
tetuksi vuonna 1970 hakemuksen tekeminen 
kuuluu nyttemmin aina vesihallitukselle. Sään-

nöstä ehdotetaan sen vuoksi muutettavaksi si
ten, että siitä suoraan ilmenee hakemusvaltuu
den olevan vesihallituksella. 

Viranomaisen on voimassa olevan lain mu
kaan ennen hakemuksen tekemistä saatettava 
asia valtioneuvoston tietoon. Tämä katsottiin 
lakia säädettäessä tarpeelliseksi sen vuoksi, et
tä valtio voi joutua suorittamaan korvauksia 
vaarantorjuntatoimenpiteiden johdosta. Käytän
nössä onkin joskus menetelty siten, että· vesi
hallitus on ennen hakemuksen tekemistä vesi
oikeudelle pyytänyt valtioneuvostoa tekemään 
periaatepäätöksen toimista aiheutuvien vahin
kojen korvaamisesta valtion varoista. Tällainen 
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päätös on käytännössä merkinnyt luvan anta
mtsta vesihallitukselle hakemusmenettelyyn 
ryhtymiseksi. Säännöstä ehdotetaan muutet
tavaksi siten, että siitä selvästi ilmenee, että 
vesihallituksen on saatava valtioneuvoston 
suostumus hakemuksen tekemiseen. 

Tarkoituksenmukaisten vaarantorjuntamää-
räysten mahdollistamiseksi ehdotetaan, ettei 
vesioikeuden päätöksessä enää olisi välttämä
töntä määrätä päivämääriin sidotulla tavalla sitä 
aikaa, jona vaarantorjuntatoimiin voidaan ryh
tyä. Se, että määräykset ovat luonteeltaan vä
liaikaisia, on muotoiltavissa vesioikeuden pää
tuksessä muullakin tavalla. Vaarantorjuntamää
räysten ulottuvuutta rajaisi lisäksi edelleenkin 
edellytys niiden välttämättömyydestä vaaran 
poistamiseksi tai vahinkojen vähentämiseksi. 
Vesilain 12 luvun 19 §:n 1 momenttiin ehdo
tetaan tehtäviksi myös eräitä sanonnallisia 
korjauksia. 

Vesilain 12 luvun 19 §:n 2 momentin 
mukaan valtio on korvausvelvollinen poikkeus
juoksutuksien ja muiden vaarantorjuntatoimien 
aiheuttamista vahingoista. Valtion korvausvel
vollisuutta poikkeuksellisten toimien johdosta 
aiheutuneesta välittömästä omaisuusvahingosta 
onkin yleensä pidettävä perusteltuna. Sen si
jaan valtion korvausvelvollisuutta poikkeuksel
listen toimien, kuten veden juoksutuksen ja 
varastolnnin, aiheuttamasta taloudellisen tuo
ton vähenemisestä, haitasta tai muusta edun
menetyksestä ei voida lähtökohtaisesti pitää 
perusteltuna. Vesistön hyväksikäyttäjälle voi 
syntyä taloudellista hyötyä siitä, että runsaat 
sateet, runsaslumiset talvet ja muut luonnon
olosuhteet aiheuttavat suuria vesimääriä. Ve
sistön hyväksikäyttäjä voi varautua myös luon
nontapahtumista aiheutuvan vahingonvaaran 
huomioon ottamiseen. Vaaran ja vahingon vält
tämistä koskevia määräyksiä voidaan asettaa 
jo vesioikeudellista lupaa annettaessa. Vesivoi
maa käytetään nykyisin usein energian kulu
tuksen huippujen tasaajana, säätelyvoimana, 
mistä johtuu, ettei vesivoimaa normaaleissa
kaan oloissa oteta kaikkina aikoina talteen. 

Sanotuista syistä ei voidakaan pitää kohtuul
lisena, että esimerkiksi vesivoiman hyväksikäyt
täjä voi vaatia korvausta valtiolta menetetys
tä vesivoimasta. Kohtuullista se ei ole sen
kään takia, että kysymys on muille aiheutu
vien vahinkojen vähentämiseksi tarpeellisista 

toimenpiteistä. On lisäksi otettava huomioon, 
että vettä pataavalla oli aikaisemmin voimas
sa olleen lainsäädännön mukaan jo laissa sää
detty velvollisuus pitää sulkuluukkuja auki 
tulvatilanteessa. 

Edellä mainituista syistä ehdotetaan säädet
täväksi, että vaarantorjuntamääräysten mukai
sista toimenpiteistä aiheutuneet vahingot kor
vattaisiin vain siltä osin, kun ne kohdistuvat 
välittömästi omaisuuteen. Korvattava vahinko 
olisi siten määritelty samalla tavoin kuin vesi
lain 11 luvun 2 §:n 2 momentissa. Tulkinnan
varaisuuden välttämiseksi on katsottu tarpeelli
seksi ehdottaa lainkohdassa nimenomaisesti 
säädettäväksi, että korvattavana vahinkona ei 
pidetä vesivoiman menetyksestä aiheutuvia 
edunmenetyksiä. 

Voimassa olevan lain mukaan korvausta 
määrättäessä ei sovelleta lain 11 luvun 6 §:n 
mukaista puolitoistakertaisen korvauksen sään
töä. Mainittu 11 luvun säännös ei tässä esityk
sessä ehdotetut muutokset huomioon otettuina 
olisi sovellettavissa, minkä vuoksi puolitoista
kertaisen korvauksen soveltamiskielto ehdote
taan tarpeettomana poistettavaksi. 

Poikkeuksellisista luonnonoloista tai muus
ta ylivoimaisesta tapahtumasta samoin kuin 
suoritetuista, vesioikeuden antamien vaarantor
juntamääräysten mukaisista toimenpiteistä saat
taa koitua myös hyötyä vahingonkärsijälle. Kun 
täyden korvauksen maksamista tällaisissa ta
pauksissa ei voida pitää kaikissa tilanteissa pe
rusteltuna, ehdotetaan lakiin otettavaksi kor
vauksen kohtuullistamista koskeva saannös. 
Sen mukaan korvausta voidaan kohtuuden mu
kaan sovitella, jos korvaukseen oikeutettu on 
saanut tarkoitetunlaisesta tapahtumasta taik
ka vaarantorjuntatoimista hyötyä. 

2. V o i m a a n t u 1 o 

Säännökset on tarkoitus saattaa voimaan vä
littömästi eduskunnan hyväksyttyä lain. Uuden 
lain voimaan tullessa vireillä olevaan asiaan so
vellettaisiin ehdotuksen mukaan nykyisin voi
massa olevaa lakia. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
vesilain 12 luvun 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesi
lain 12 luvun 19 § :n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 11 päivänä lokakuuta 1963 
annetussa laissa (453/63), näin kuuluviksi: 

12 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

19 § 
Milloin poikkeuksellisista luonnonoloista tai 

muusta ylivoimaisesta tapahtumasta johtuu ve
den tulva taikka muu sellainen vesistön tai 
sen vesiolojen muutos, joka voi aiheuttaa yleis
tä vaaraa ihmisen hengelle tai terveydelle taik
ka suurta vahinkoa yksityiselle tai yleiselle 
edulle, vesioikeus voi vesihallituksen hakemuk
sesta ja tämän lain 1 luvun säännösten sekä 
mahdollisten lupapäätösten estämättä määrätä 
suoritettaviksi vaaran poistamiseksi tai vahin
kojen vähentämiseksi välttämättömiä väliaikai
sia toimenpiteitä ( vaarantorjuntatoimet). Vesi
hallitus saa tehdä edellä tarkoitetun hakemuk-

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 1982 

sen saatuaan siihen valtioneuvoston suostu
muksen. 

Vaarantorjuntatoimista aiheutuneista omai
suutta välittömästi kohdannelsta vahingoista on 
suoritettava korvaus valtion varoista. Korvatta
vana vahinkona ei pidetä vesivoiman menetyk
sestä aiheutuvia edunmenetyksiä. Jos korvauk
seen oikeutettu on saanut 1 momentissa tarkoi
tetusta tapahtumasta taikka vaarantorjuntatoi
mista hyötyä, voidaan korvausta kohtuuden 
mukaan sovitella. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevaan 
asiaan sovelletaan silloin voimassa ollutta lakia. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Christoffer Taxell 

168200~12Y 
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Liite 

Laki 
vesilain 12 luvun 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesi
lain 12 luvun 19 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat 11 päivänä lokakuuta 1963 
annetussa laissa ( 453/63), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

12 luku. 

Erinäisiä säännöksiä. 

19 §. 
Milloin poikkeuksellisista luonnonoloista tai 

muusta ylivoimaisesta tapahtumasta on johtu
nut tai on odotettavissa sellainen veden tulva 
taikka muutos vesistössä tai sen vesioloissa, 
joka voi aiheuttaa yleistä vaaraa ihmisten hen
gelle tai terveydelle taikka suurta yksityiseen 
tai yleiseen etuun kohdistuvaa vahinkoa, vesi
oikeus voi hakemuksesta tämän lain 1 luvun 
säännösten ja mahdollisten lupapäätösten estä
mättä määräämänään aikana väliaikaisesti sallia 
tai määrätä suoritettavaksi sellaisia toimenpi
teitä, jotka on katsottava välttämättämiksi 
vaaran poistamiseksi tai vahinkojen vähentämi
seksi. Edellä tarkoitetun hakemuksen saa teh
dä 21 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
viranomainen sen toimivaltaan sanotun momen
tin mukaan kuuluvassa asiassa. Viranomaisen 
on ennen hakemuksen tekemistä saatettava asia 
valtioneuvoston tietoon. 

Toimenpiteistä aiheutuneista vahingoista on, 
jollei korvauksen suorittamisesta ole muuta 
sovittu, suoritettava korvaus valtion varoista. 
Korvausta määrättäessä älköön sovellettako 11 
luvun 6 §:n 1 momentin säännöstä ja korvaus
ta voidaan, jollei kysymys ole toisen omaisuut
ta välittömästi kohdanneesta vahingosta, olo
suhteiden mukaan sovitella. 

Ehdotus 

12 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

19 § 
Milloin poikkeuksellisista luonnonoloista tai 

muusta ylivoimaisesta tapahtumasta johtuu ve
den tulva taikka muu sellainen vesistön tai 
sen vesiolojen muutos, joka voi aiheuttaa yleis
tä vaaraa ihmisen hengelle tai terveydelle taik
ka suurta vahinkoa yksityiselle tai yleiselle 
edulle, vesioikeus voi vesihallituksen hakemuk
sesta ja tämän lain 1 luvun säännösten sekä 
mahdollisten lupapäätösten estämättä määrätä 
suoritettaviksi vaaran poistamiseksi tai vahin
kojen vähentämiseksi välttämättömiä väliaikai
sia toimenpiteitä ( vaarantorjuntatoimet). Vesi
hallitus saa tehdä edellä tarkoitetun hakemuk
sen saatuaan siihen valtioneuvoston suostumuk
sen. 

Vaarantorjuntatoimista aiheutuneista omai
suutta välittömästi kohdanneista vahingoista on 
suoritettava korvaus valtion varoista. Korvat
tavana vahinkona ei pidetä vesivoiman mene
tyksestä aiheutuvia edunmenetyksiä. Jos kor
vauksecn oikeutettu on saanut 1 momentissa 
tarkoitetusta tapahtumasta taikka vaarantor
juntatoimista hyötyä, voidaan korvausta koh
tuuden mukaan sovitella. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevaan 
asiaan sovelletaan silloin voimassa ollutta lakia. 


