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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi poikkeuksellisten 
tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on luoda tulvavahin
kojen korvaamisessa noudatetun käytännön yh
denmukaistamiseksi ja nopeuttamiseksi pysyvä 
tulvavahinkojen arviointi- ja korvaamisjärjes
telmä. Korvaamisjärjestelmän piiriin kuuluisivat 
vesistöjen poikkeuksellisten tulvien aiheutta
mat vahingot sekä tulvavahinkojen estämiseksi 
tehdyistä toimenpiteistä aiheutuvat kustannuk
set. 

Lakiehdotuksen mukaan korvausta voitaisiin 
maksaa sadolle, puustolle, yksityisteille, silloille, 
ojille ja penkereille sekä rakennuksille ja irtai
mistolle aiheutuneista vahingoista. Vahingot 
arvioisi ja korvauksen myöntäisi asianomaisen 
kunnan maatalouslautakunta sen jälkeen kun 
maatilahallitus on osoittanut tarvittavat varat 

maatalouslautakunnan käytettäväksi. Maata~ 
louslautakunta voisi käyttää tulvan poikkeuk
sellisuuden selvittämisessä ja vahinkojen arvioi· 
misessa apuna myös vesihallinto- ja maatalous'
hallintoviranomaisia sekä piirimetsälautakuntia 
ja rakennuslautakuntia. Myös maa- ja metsä~ 
talousministeriö voisi tarvittaessa ryhtyä toi~ 
menpiteisiin tulvan poikkeuksellisuuden selvitl 
tämiseksi ja vahinkojen arvioimiseksi. Korvaus~ 
ta voitaisiin myöntää enintään 80 prosenttia 
arvioidusta vahingon määrästä. Muulla perus" 
teella kuten esim. satovahinkolain nojalla mak· 
settava korvaus vähennettäisiin tämän lain mu
kaisesta korvauksesta. 

Lakiehdotus on tarkoitus saattaa voimaan 
mahdollisimman pian sen tultua hyväksytyksi'. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen tavoitteet 

Poikkeuksellisen suuret tulvat aiheutuvat 
sellaisista ilmastollisista ja vesistöön liittyvistä 
tekijöistä, joihin ei yleensä voida ennakolta 
vaikuttaa. Tulvia on pyritty vähentämään tul
va-alueiden perkauksin sekä penkereitä ja va
rastoaltaita rakentamalla, mutta poikkeukselli
sen suuria tulvia tulee ilmeisesti aina tulva
suojelutoimista huolimatta esiintymään. Poik
keuksellisen suurille tulville on ominaista nii
den ennalta-arvaamattomuus, ja niistä tämän 
vuoksi aiheutuvien vahinkojen suuruus. Tämän 
vuosisadan pahimmat tulvavuodet maassamme 
ovat olleet vuosina 1924, 1955, 1962 ja vuo
denvaihteessa 1974-1975 sekä vuosina 1980 
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-1982. Eri puolilla maata tulvat kuitenkin 
ajoittuvat hieman eri tavoin. Lisäksi on alueita, 
joilla tulvat ovat yleisempiä kuin muualla. 
Muun muassa Pohjanmaalla on pahoja tulvia 
ollut myös vuosina 1953 ja 1967. Poikkeuksel
lisista tulvista on satovahinkojen Hsäksi aiheu~ 
tunut vahinkoja mm. silloille sekä asuin- ja 
talousrakennuksille ja kesäasunnoille. Osa va
hingoista on voitu korvata satovahinkojen kor~ 
vaamisesta annettujen säännösten perusteella; 
mutta muita vahinkoja koskevaa pysyvää korl 
vausjärjestelmää ei ole olemassa. 

Poikkeuksellisista tulvista aiheutuneita va" 
hinkoja on korvattu silloin, kun valtioneuvosto 
on yksittäistapauksissa harkinnut kohtuulliseksi 
myöntää korvauksia valtion varoista ja edus~ 
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kunta on osoittanut tarvittavat määrärahat tar
koitusta varten. Korvauksen maksaminen poik
keuksellisten tulvien aiheuttamista vahingoista 
on perustunut paljolti siihen, että tulvia ei voi
da kokonaan estää eikä niiden sattumisajan
kohta ole tulvaherkilläkään alueilla etukäteen 
arvioitavissa, . minkä . vuoksi vahingon kärsijä 
ei voi . ottaa . tulvia huomioon esim .. maatalou· 
den tai muun elinkeinotoiminnan suunnittt:!
lussa. 

Tulvavahinkojen korvaamismenettelyn sään
telemättömyydestä johtuu, että korvauskäytän
tö on ollut jossain määrin epäyhtenäistä ja 
korvausten suorittaminen hidasta. Korvauskäy
tännön yhdenmukaistami!;eksi . ja nopeutta
miseksi. hallitm; pitää tarpeellisena luoda pysy" 
vän, tulvavahinkojen arviointi- ja korvaamis
järjestelmän,, Kun vesilain nojalla korvataan 
mm. . säännöstelyn toteuttamisesta, lupapää
töksestä poikkeamisesta tai poikkeusjuok~ 
sutuksista aiheutuvat tulvavahingot, lain piiriin 
kuuluisivat vain luonnonolosuhteista johtuvat 
tulva vahingot. 
.. Eräänä tavoitteena on tulvavahinkojen ar
viointimenettelyn nopeuttaminen. Lakiehdotuk
sen mukaan vahingot arvioisi ja korvauksen 
maksaisi kunnan maatalouslautakunta sen jäl~ 
keen, kun maatilahallitus on osoittanut tarvit~ 
.ta.vat varat maatalouslautalmnnan käytettäväksi. 
Maatalouslautakunta voisi käyttää tulvan poik
keuksellisuuden selvittämisessä ja vahinkojen 
arvioimisessa apuna vesihallinto- ja maatalous~ 
hallintoviranomaisia sekä piirimetsälautakuntia 
ja kuntien rakennuslautakuntia. Lakiehdotuk
sen mukaan myös maa- ja metsätalousministeriö 
voisi ryhtyä toimenpiteisiin tulvan poikkeuk
sellisuuden selvittämiseksi ja vahinkojen arvioi
miseksi tapauksissa, joissa olisi perusteltua 
aihetta olettaa, että jollakin alueella on syn
tynyt sellaista vahinkoa, joka oikeuttaisi kor
vauksen saamiseen. 

2. Nykyinen t il a n ne 

Lakisääteisen korvausjärjestelmän purun 
kuuluvat tällä hetkellä ainoastaan tulvien sa
dalle· aiheuttamat vahingot. Pysyvä satovahin
kojen korvaamisjärjestelmä on ollut voimassa 
vuodesta 1975 lähtien. Satovahinkolainsäädän
nössä ei nimenomaisesti mainita tulvaa vahin
kotekijänä, mutta lakia on tulkittu siten, että 
tulva sisältyy satovahinkolain käsitteeseen 
"muu viljeliiästä riippumaton, poikkeuksellisen 

suuri luonnonolojen vaihtelu". Muut satova
hinkolaissa mainitut vahinkotekijät ovat halla, 
raesade, kaatosade, rajuilma, poikkeuksellinen 
kuivuus sekä poikkeukselliset talvehtimisolo
suhteet. 

Nykyisen satovahinkolainsäädännön mukaan 
on mahdollista saada korvausta sekä kasvukau
den että talvikauden aikana sattuneen tulvan 
aiheuttamista satovahingoista. Talvikauden ai
kaisissa vahingoissa on kysymys talvehtivasta 
kasvista ja kasvukauden aikaisissa tapauksissa 
vahingoista, jotka ovat kohdistuneet joko kas
vavaan tai korjuuvaiheessa olevaan satoon. Kor
vauksen suuruutta laskettaessa tulvavahingot 
yhdistetään viljelmällä mahdollisesti satttinei
siin muista säätekijöistä aiheutuneisiin sato-
vahinkoihin. .. 

Korvauksen piiriin kuuluvat kaikki tärkeim
mät peltoviljelykasvit. Puutarhatuotanto on jär
jestelmän ulkopuolella eikä korvausta näin
ollen makseta. hedelmänviljelyn, marjanviljelyn 
tai avomaan vihannes" ja juurikasviviljelyn kär
simistä satovahingoista. Satovahinkojen korvaa
misjärjestelmän ulkopuolelle ovat jääneet myös 
sellaiset vahinkotapaukset, joissa suoranainen 
tulva tai maan liiallinen märkyys on kokonaan 
estänyt pellolle menon ja kylvötöiden suoritta
misen. Tällöin ei vahinkoalueelia ole ·kasvanut 
mitään järjestelmän piiriin kuuluvaa, ·satoa 
tuottavaa kasvia, joten syntynyt vahinko ei 
ole ollut satovahinkolaissa tarkoitettua vahin
koa. Tulvan tai liiallisen märkyyden viivästyt
tämä kylvö ja sitä kautta aiheutunut sadonme
netys on sen sijaan katsottu korvaukseen oi
keuttavaksi syyksi. Vahingot, joita tulva on 
aiheuttanut maataloustuotantoon käytetyille 
rakennuksille, koneille, laitteistoille, varastoi
duille maataloustuotteille tai tuotantotarvik
keille, eivät . kuulu satovahinkolain korvausten 
piiriin. 

Satovahinkolain piiriin kuuluvia tulvavahin
koja lukuunottamatta poikkeuksellisten suur
ten luonnonolosuhteista johtuvien tulvien ai
heuttamien vahinkojen korvaaminen on perus
tunut valtioneuvoston erillispäätöksiin. Erillis
päätösten perusteella on korvattu talven 1974 
-1975 tulvavahinkoja sekä poikkeuksellisista 
kevättulvista vuosina 1977, 1979 ja 1981 ai
heutuneita vahinkoja. 

Korvausta on myönnetty maa- ja metsäta
loutta, asuin- ja talousrakennuksia ja kesäasun
toja sekä niissä olevaa irtaimistoa kohdanneista 
vahingoista. Korvauksen saajana on ollut luon
nollinen henkilö, kuolinpesä tai siihen verrat-
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tava luonnollisten henkilöiden muodostama yh
tymä sekä asunto-osakeyhtiö. Korvaus on ollut 
enintään 80 prosenttia arvioidusta vahingon 
määrästä. Mikäli vahingonkärsijä on saanut 
korvausta muulla perusteella, on muun kor
vauksen määrä otettu vähentävänä huomioon. 
Vahingot on arvioinut vesipiirin toimesta ku
hunkin kuntaan asetettu kolmijäseninen arvio
lautakunta, jonka arvion nojalla vesihallitus 
on myöntänyt korvaukset. Vuoden 1974-1975 
tulvavahingoista maksettiin korvauksia noin 
2,9 milj. markkaa. Vuosina 1977, 1979 ja 
1981 aiheutuneista tulvavahingoista on mak
settu korvauksia yhteensä noin 2 milj. mark
kaa. 

Esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen mukai
nen korvausmenettely noudattaa pääosiltaan 
korvauskäytännön aikaisemmin omaksuttuja 
periaatteita. 

3. Asian valmistelu 

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 4. 1. 
1982 maatalouden tulvavahinkotyöryhmän sel
vittämään, missä määrin tulvien maataloudelle 
aiheuttamat vahingot tulevat huomioonotetuik
si voimassa olevassa korvausjärjestelmässä, sekä 
tekemään ehdotukset havaitsemiensa puuttei
den korjaamiseksi. Työryhmässä olivat edus
tettuina maa- ja metsätalousministeriö, valtio
varainministeriö, vesihallitus, maatilahallitus 
ja Maataloustuottajain Keskusliitto. Työryhmä 
ehdotti yksimielisesti pysyvän tulvavahinkojen 
korvausjärjestelmän luomista. Työryhmän mie
tinnöstä antoivat lausuntonsa sisäasiainministe
riö, oikeusministeriö, maatilahallitus ja vesi
hallitus. Lausuntojen johdosta maa- ja metsä
talousministeriö asetti 21. 6. 1982 tulvavahin
kotyöryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä ehdo
tus poikkeuksellisista tulvista aiheutuvien va
hinkojen korvaamiseksi tarvittavista lainsäädän-

nöllisistä toimenpiteistä. Annettava lakiehdotus 
perustuu tulvavahinkotyöryhmän ehdotukseen. 

4. E s i t y k sen o r g a n i sato ri se t 
vaikutukset 

Ehdotetun lain täytäntöönpanosta huolehti
sivat ensisijaisesti maa- ja metsätalousministe
riö ja kunnalliset maatalouslautakunnat. Lain 
täytäntöönpanossa noudatettaisiin soveltuvin 
osin, mitä maataloustuen jako- ja valvonta
tehtävien hoitamisesta 27 päivänä tammikuuta 
1971 annetussa laissa ( 88/71) on säädetty. 
Maa- ja metsätalousministeriö ja maatalouslau
takunta voisivat tarpeen mukaan käyttää apuna 
vesihallinto- ja maataloushallintoviranomaisia 
sekä piirimetsälautakuntia ja rakennuslautakun
tia. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö mää
räisi valtion asiamiehen valvomaan valtion etua 
tämän lain soveltamiseen liittyvien päätösten 
tekemisessä. Esitys ei edellyttäisi organisato
risia erityisjärjestelyjä vaan lain täytäntöönpane 
tapahtuisi olemassa olevan organisaation puit
teissa. 

5. E s i t y k sen ta 1 o u d e 11 i se t 
vaikutukset 

Valtioneuvoston ja maa- ja metsätalousmi
nisteriön erillispäätösten perusteella arvioidut 
tulvavahingot olivat vuonna 1977 noin 1,0 milj. 
markkaa, vuonna 1979 noin 0,3 milj. markkaa 
ja vuonna 1981 noin 1,3 milj. markkaa. Kor
vauksina mainittujen vuosien vahingoista mak
settiin noin 80 % eli yhteensä noin 2,0 milj. 
markkaa. Vuoden 1981 kesällä alkanut ja 
eräissä vesistöissä kesään 1982 jatkunut tulva
kausi on aiheuttanut suoritetun arvion mukaan 
noin 12,6 milj. markan vahingot. 

YKSI1YISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lain perustelut 

1 §. Säännöksen mukaan korvausjärjestel
män piiriin kuuluisivat vesistöjen poikkeuksel-

lisista tulvista aiheutuneet vahingot. Koska 
poikkeuksellisen tulvan käsite ei kaikkien yk
sittäistapausten varalta ole tarkoin määriteltä
vissä, jäisi sen arvioiminen, onko kysymys poik-
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keuksellisesta tulvasta vai ei, korvausta myön
tävän viranomaisen yksittäistapauksittain tapah
tuvaan harkintaan. 

Jotta tulvaa voitaisiin pitää poikkeuksellise
na, tulisi yleensä olla kysymys keskimääräistä 
huomattavasti suuremmasta tai poikkeukselli
seen aikaan sattuneesta tulvasta. Tulvan poik
keuksellisuutta arvioitaessa yhtenä vertailupoh
jana voitaisiin käyttää esim. mittauksiin ja ha
vaintoihin perustuvia tulvan sattumisajankoh
dan keskivedenkorkeuksia tai keskiylivedenkor
keuksia .. Tulvakorkeutta ei kuitenkaan voida 
käyttää yksinomaisena arviointiperusteena, kos
ka monesti tulvan kestoajalla, tulvatyypillä tai 
vesistökohtaisHla ominaispiirteillä saattaa olla 
ratkaiseva merkitys tulvan poikkeuksellisuutta 
arvioitaessa. Kaikkien vesistöjen osalta ei myös
kään ole käytettävissä riittäviä mittaushavain
toja tai havaintojaksot ovat liian lyhyitä. 

Koska järjestelmän piiriin on tarkoitus saat
taa ainoastaan poikkeuksellisista luonnonolo
suhteista johtuvat tulvat, vahinkoja ei pykälän 
2 momentin mukaan korvattaisi, jos tulva ai
heutuisi vesilain tai muun lain vastaisesti suo
ritetusta toimenpiteestä. Korvausvelvollisuus 
kuuluu tällöin lainvastaisen toimenpiteen suo
rittajalle. Pykälän 3 momentti sisältäisi viit
tauksen vesilakiin. Siten vesilain mukaisista 
säännöstelyn toteuttamisesta ja poikkeusjuok
sutuksista johtuvat tulvavahingot eivät kuu
luisi korvausjärjestelmän piiriin. 

2 §. Pykälän 1 momentissa luetellaan ne va
hinkokohteet, joista korvausta tulo- ja menoar
vion puitteissa maksettaisiin. Momentin 1 koh
dan mukaan korvattavien vahinkojen piiriin 
kuuluisivat kasvavalle, korjuuvaiheessa olevalle 
tai korjatulle sadolle taikka muille maatalous- ja 
puutarhatuotteille aiheutuneet vahingot. Sato
vahinkolain piiriin kuuluvien kasvien lisäksi 
korvattavien vahinkojen piiriin kuuluisivat 
myös muut viljelykasvit. Pykälän 2 momentin 
mukaan sadolle aiheutuneet vahingot arvioitai
sUn noudattaen soveltuvin osin satovahinkojen 
korvaamisesta annettuja säännöksiä ja määräyk
siä. 

Pykälän 1 momentin mukaan korvattavien 
vahinkojen piiriin kuuluisivat myös kasvavalle 
puustolle aiheutuneet vahingot. Tulvan aiheut
tamaa puiden kasvun hidastumista ei sen si
jaan korvattaisi. 

Maaperävahinkoina korvattaisiin yksityisteil
le aiheutuneet vahingot. Korvausten piiriin 
kuuluisivat myös silloille, ojille ja penkereille 

aiheutuneet vahingot. Tarkoituksena on, että 
korvausta maksettaisiin vain tulvien välittö
mästi aiheuttamista vahingoista, jotka edellyt
täisivät yleensä nopeita kunnostustoimenpiteitä. 
Näitä ovat mm. maaperän sortuminen tai sil
tojen ja siltarakenteiden rikkoutuminen. Py
kälän 1 momentin mukaan korvauksen piiriin 
kuuluisivat myös rakennuksille ja rakenteille 
sekä välttämättömälle kotitalousirtaimistolle 
tai ammatin harjoittamisessa valmistuneille 
tuotteille tai siinä tarvittavalle irtaimistolle ai
heutuneet vahingot. 

Pykälän 3 momentin mukaan korvausta voi
taisiin maksaa vahingosta, joka aiheutuu viljeli
jälle tulvan aiheuttamasta kylvämättä jäämises
tä. Vahinkona voitaisiin yleensä ottaa huomioon 
kylvämättä jääneen kasvin normisadon arvo 
vähennettynä säästyneillä muokkaus-, lannoitus
ja kylvökustannuksilla. 

Tulvavahinkojen suuruutta voidaan monesti 
tulvan estämiseksi tehtävillä tilapäistoimenpi
teillä tuntuvasti rajoittaa. Tällaisia toimenpitei
tä ovat mm. erilaiset pengerrys- ja patoaruis
työt sekä veden johtamis- ja pumppaustyöt. 
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että näistä 
toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset voitai
siin korvata. 

Pykälän 4 momentin tarkoituksena on jät
tää korvausjärjestelmän ulkopuolelle sellaiset 
vahingot, jotka olisivat olleet vahingonkärsiiän 
kohtuullisin toimenpitein estettävissä ja näin 
ennalta ehkäistä vahinkojen syntymistä. Toi
saalta korvausjärjestelmän ulkopuolelle on tar
koitus jättää vahingot, joilla ei ole sat1ottavaa 
taloudellista merkitystä. 

3 §. Korvausta voitaisiin maksaa luonnolli
selle henkilölle ja kuolinpesälle sekä asunto-osa
keyhtiölle, asunto-osuuskunnalle ja asuntotuotan
toa varten perustetulle kiinteistöyhtiölle. Koska 
kohtuullisuusnäkökohdat huomioon ottaen saat
saa olla tarkoituksenmukaista myöntää korvaus
ta myös muille yhteisöille, ehdotetaan pykälän 
2 momenttiin otettavaksi säännös, jonka mu
kaan korvausta voitaisiin erityisistä syistä 
myöntää myös muille kuin 1 momentissa tar
koitetuille yhtymälle tai yhteisölle. 

4 ja 5 §. Pykäliin sisältyvät säännökset 
vahinkojen arvioimis- ja korvauksen hakemis
menettelystä sekä korvauksen myöntämisestä 
ja maksamisesta. Korvauksen saamista koskeva 
hakemus tehtäisiin sen kunnan maatalouslauta
kunnalle, jossa vahingoittunut kiinteistö tai 
irtaimisto sijaitsee taikka jos on kysymys maa-
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tilalle tai sillä olevalle irtaimistolle sattuneesta 
vahingosta, sen kunnan maatalouslautakunnalle, 
jossa maatilan talouskeskus sijaitsee. Maatalous
lautakunta päättäisi myös korvauksen myöntä
misestä ja maksaisi korvauksen vahingonkärsi
jälle sen jälkeen, kun maatilahallitus on osoit
tanut tarvittavat varat maatalouslautakunnan 
käytettäväksi. Tulvavahinkojen arvioimista ja 
korvauksesta päättämistä asianomaisen kunnan 
maatalouslautakunnan toimesta on pidettävä 
tarkoituksenmukaisena, koska pääosa tulvava
hingoista on satovahinkoja, joiden arvioiminen 
ja maksaminen kuuluvat maatalouslautakunnal
le. Maatalouslautakunnalla on myös tarvittava 
paikallinen asiantuntemus tulvien poikkeuksel
lisuutta arvioitaessa. 

Lakiehdotuksen 4 § :n 2 momentin mukaan 
kunnan maatalouslautakunnan lisäksi myös 
maa- ja metsätalousministeriö voisi ryhtyä toi
menpiteisiin tulvan poikkeuksellisuuden selvit
tämiseksi ja vahinkojen arvioimiseksi, jos on 
perusteltua aihetta olettaa, että jollakin alueel
la on syntynyt vahinkoa, josta tulisi maksetta
vaksi lain mukaista korvausta. Mainittua me
nettelyä käytettäisiin lähinnä silloin kun on 
kysymys laajoista, useamman kunnan alueelle 
ulottuvista tulvista. Menettely nopeuttaisi näis
sä tapauksissa tulvavahinkojen arvioimista ja 
korvausten maksamista. 

6 §. Pykälän 1 momentin mukaan korvaus
ta voitaisiin myöntää 80 prosenttia vahingon 
määrästä. Vahingon kärsijän omavastuuosuudek
si jäisi 20 prosenttia vahingosta, mikä vastaa 
myös aikaisemmassa korvauskäytännössä vah
vistettua omavastuuosuutta. 

Päällekkäisten korvausten estämiseksi pykä
län 2 momentissa säädettäisiin, että muulla pe
rusteella saatu korvaus vähennettäisiin 1 mo
mentissa tarkoitetun korvauksen määrästä. 
Muulla perusteella saatavalla korvauksella tar
koitetaan muun säädöksen perusteella makset
tavien korvausten lisäksi myös sopimuksiin 
kuten esimerkiksi vakuutussopimuksiin perus
tuvia korvauksia. 

7 §. Kun korvauksen myöntäminen kuuluisi 
kunnalliselle lautakunnalle, tulisi valtion edun 
valvonta lain mukaisten päätösten tekemisessä 
järjestää erityissäännöksellä. Pykälän mukaan 
maa- ja metsätalousministeriö määräisi valtion 

asiamiehen valvomaan valtion etua päätösten te
kemisessä. Valtion edun valvonta on tarkoitus 
antaa tehtävään määrättävälle maatalouspiirin 
maataloustoimiston virkamiehelle, jolle maata
louslautakuntien tulisi toimittaa .tiedot teh
dyistä päätöksistä sekä muut valvonnan kannal
ta tarpeelliset selvitykset. 

8 §. Korvauksen myöntämisestä, maksami
sesta ja takaisin perimisestä sekä muutoksen
hausta ja lain valvonnasta olisi, jollei tässä 
laissa ole toisin säädetty, voimassa, mitä maa
taloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitami
sesta 27 päivänä tammikuuta 1971 annetussa 
laissa ( 88/71) on säädetty. Mainitun lain mu
kaan maatalouslautakunnan päätöksestä saa 
siihen tyytymätön hakea muutosta valittamalla 
maataloustoimistoon. Maataloustoimiston pää
töksestä voidaan valittaa maatilahallitukseen. 
Maatilahallituksen päätöksestä maataloustuen 
jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta anne
tussa laissa on valitusoikeus maatilahallituksen 
päätökseen kielletty. 

2. Ta r k e m m a t s ä ä n n ö k s e t j a 
määräykset 

Ehdotetun tulvavahinkojen korvaamisesta 
annettavan lain 2 § :n nojalla säädettäisiin ase
tuksella markkamäärästä, jota pienempää kor
vausta ei suoriteta. Lain 9 § :n nojalla asetuk
sella annettaisiin tarkempia määräyksiä mm. 
korvausten hakemismenettelystä sekä valtion 
asiamiehen oikeudesta hakea muutosta ja maa
talouslautakunnan velvollisuudesta toimittaa 
asiamiehelle korvausten käsittelyyn ja korvaus
päätösten tekemiseen liittyviä tietoja. Maata
louslautakuntien korvauskäytännön yhdenmu
kaistamiseksi annettaisiin maatilahallituksen teh
täväksi tarvittavien täytäntöönpano- ja valvon
taohjeiden antaminen maatalouspiireille ja maa
talouslautakunnille. Asetuksella on myös tar
koitus säätää menettelystä sen varalta, etteivät 
käytettävissä olevat määrärahat riitä lakiehdo
tuksen 6 § : ssä mainitun enimmäiskorvauksen 
suorittamiseen. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Vesistöjen poikkeuksellisista tulvista aiheu

tuneet vahingot ja tällaisista tulvista aiheutu
neiden vahinkojen estämiseksi tehdyistä toi
menpiteistä aiheutuneet kustannukset voidaan 
valtion tulo- ja menoarvion puitteissa korvata 
sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. 

Jos tulva aiheutuu vesilain tai muun lain 
vastaisesti suoritetusta toimenpiteestä, ei tul
van aiheuttamia vahinkoja kuitenkaan korvata 
tämän lain mukaisesti. 

Vesilain mukaisista toimenpiteistä aiheutu
neiden tulvien korvaamisesta on säädetty vesi
laissa. 

2 § 
Korvausta voidaan maksaa vahingosta, joka 

aiheutuu: 
1) kasvavalle, korjuuvaiheessa olevalle tai 

korjatulle sadolle taikka muille maatalous- ja 
puutarhatuotteille, 

2) kasvavalle puustolle, 
3) yksityisteille, silloille, ojille tai penke

reille, 
4 ) rakennuksille tai rakennelmille, 
5) välttämättömälle kotitalousirtaimistolle, 

tai 
6) ammatin harjoittamisessa valmistuneille 

tuotteille tai siinä tarvittavalle irtaimistolle. 
Tulvan sadolle aiheuttama vahinko arvioi

daan noudattaen soveltuvin osin, mitä satova
hinkojen korvaamisesta 4 päivänä heinäkuuta 
1975 annetussa laissa (530/75) on säädetty. 

Korvausta voidaan maksaa myös vahingosta, 
joka aiheutuu viljelijälle tulvan aiheuttamasta 
kylvämättä jäämisestä, sekä niistä kustannuksis
ta, jotka aiheutuvat poikkeuksellisten tulvien 
aiheuttamien vahinkojen estämiseksi tehdyistä 
tilapäistoimenpiteistä. 

Korvausta ei makseta, mikäli tulvan aiheut
tama vahinko olisi tulvan sattuessa ollut va
hingonkärsijän kohtuullisin toimenpitein estet. 
tävissä tai mikäli vahinko on vähäinen. Ase
tuksella säädetään markkamäärästä, jota pie
nemmästä vahingosta korvausta ei makseta. 

3 § 
Korvausta voidaan maksaa luonnolliselle hen

kilölle ja kuolinpesälle sekä asunto-osakeyhtiöl
le, asunto-osuuskunnalle ja asuntotuotantoa var
ten perustetulle kiinteistöyhtiölle. 

Erityisistä syistä korvausta voidaan maksaa 
myös muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle 
yhtymälle tai yhteisölle. 

4 § 
Korvauksen saamiseksi vahinkoa kärsineen 

on tehtävä mahdollisimman pian vahingon ai
heuttaneen tulvan päätyttyä korvaushakemus 
sen kunnan maatalouslautakunnalle, jossa va
hingoittunut kiinteistö tai irtaimisto sijaitsee 
taikka jos on kysymys maatilalle tai sillä ole
valle irtaimistolle sattuneesta vahingosta, sen 
kunnan maatalouslautakunnalle, jossa maatilan 
talouskeskus sijaitsee. 

Hakemuksen käsittelemiseksi tarpeellisen 
tulvavahinkojen arvioinnin suorittaa 1 momen
tissa tarkoitettu maatalouslautakunta. Jos on 
perusteltua aihetta olettaa, että jollakin alueella 
on syntynyt sellaista vahinkoa, josta saattaisi 
tulla maksettavaksi korvausta tämän lain mu
kaan, maa- ja metsätalousministeriö voi ryhtyä 
toimenpiteisiin tulvan poikkeuksellisuuden sel
vittämiseksi ja vahinkojen arvioimiseksi. Tulvan 
poikkeuksellisuuden selvittämisessä ja vahinko
jen arvioinnissa maa- ja metsätalousministeriöllä 
ja maatalouslautakunnalla on oikeus tarpeen 
mukaan käyttää apuna vesihallinto- ja maa
taloushallintoviranomaisia sekä piirimetsälauta
kuntia ja rakennuslautakuntia. 

5 § 
Korvauksen myöntämisestä päättää ja kor

vauksen maksaa maatalouslautakunta sen jäl
keen, kun maatilahallitus on osoittanut tarvit
tavat varat maatalouslautakunnan käytettä
väksi. 

6 § 
Korvausta voidaan myöntää enintään 80 pro

senttia arvioidusta vahingon määrästä. 
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Milloin vahingonkärsijällä on oikeus saada 
tai hän on saanut korvausta muulla perusteella, 
vähennetään muun korvauksen määrä 1 mo
mentissa tarkoitetun korvauksen määrästä. 

7 § 
Maa- ja metsätalousministeriö määrää val

tion asiamiehen valvomaan valtion etua tämän 
lain mukaisten päätösten tekemisessä. 

8 § 
Korvauksen myöntämisestä, maksamisesta ja 

takaisin perimisestä sekä muutoksenhausta tä-

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1982 

män lain perusteella annettuun päätökseen ja 
lain valvonnasta on, jollei tässä laissa ole toi
sin säädetty, voimassa, mitä maataloustuen 
jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta 27 päi
vänä tammikuuta 1971 annetussa laissa ( 88/ 
71 ) on säädetty. 

9 § 
Tarkemmat määräykset taman lain täytän

töönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuk
sella. 

10 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 19 
päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Jarmo Wahlström 




