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Hallituksen esitys Eduskunnalle patoturvallisuuslaiksi ja laik
si vesilain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi erityi
nen patoturvallisuuslaki, jolla osaltaan säännel
täisiin patojen rakentamista, käyttöä, ja kun
nossapitoa. Ehdotetulla lailla pyritään erityisesti 
tehostamaan turvallisuusjärjestelyjä ja niihin 
liittyvää viranomaisvalvontaa. Lakiehdotuksen 
mukaan padon omistajan tai haltijan olisi säi
lytettävä patoturvallisuuden kannalta merkittä
vä aineisto erityisessä turvallisuuskansiossa. Jo
kaiselle lain piiriin kuuluvalle padolle olisi li
säksi vahingonvaaran vähentämiseksi laadittava 
turvallisuustarkkailuohjelma. Sellaiselle padolle, 
joka sortuessaan saattaa aiheuttaa ilmeisen vaa
ran ihmishengelle, olisi laadittava hälytys- ja 
pelastussuunnitelma. 
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Patoturvallisuuslain noudattamisen valvonta 
kuuluisi vesihallintoviranomaisille, pelastustoi
minnan osalta kuitenkin paloviranomaisille. 
Esitykseen sisältyy myös vesilain muutosehdo
tus, jolla pyritään helpottamaan valvontaviran
omaisten mahdollisuuksia puuttua padon kun
nossapidon ja käytön laiminlyönteihin. 

Lait on tarkoitus saattaa voimaan heti Irun 
eduskunta on ne hyväksynyt. Ehdotetun pato
turvallisuuslain voimaantulosäännöksessä on 
kuitenkin varattu ennen lain voimaantuloa val
mistuneiden patojen omistajille tai haitijoille 
siirtymäaikaa lain velvoitusten täyttämiseksi. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja 
ehdotetut muutokset 

Patojen rakentamiseen liittyvän tekniikan 
kehityksestä huolimatta ei pato-onnettomuuksia 
eikä niistä aiheutuvia omaisuus- ja henki.löva
hinkoja ole pystytty täydellisesti estämään. Suo
messa ei tosin ole sattunut merkittäviä onnet
tomuuksia, eikä turvallisuusriskiä oloissamme 
voida pitää yhtä suurena kuin monissa muissa 
maissa, mutta mahdollisista ra:kennevirheistä, 
luonnonoloista sekä padon käyttö- ja kunnossa
pitovirheistä tai tahallisesta vahingonteosta joh
tuvan vaaran eliminoimiseen on meilläkin ai
hetta erityisesti vanhojen patojen kohdalla. Pa
toturvallisuuden parantamiseen on viime vuo
sina kiinnitetty huomiota eri puolilla maailmaa. 
Kansainvälinen suurpatojärjestö ICOLD ( lnter
national Commission on Large Dams) sekä 
Yhdistyneiden Kansakuntien tiede- ja kulttuuri
järjestö UNESCO ovat selvitystyön ja yleisten 
suositusten avulla pyrkineet turvallisuuden 
edistämiseen. Tällöin on oma tärkeä osuutensa 
teknisten turvallisuuskysymysten selvittämisellä 
ja tutkimisella sekä kansallisella tasolla että 
kansainvälisenä yhteistyönä. 

Vaikka kansainvälinen vertailu onkin osoit
tanut, että yksityiskohtaisetkaan turvallisuus
säännökset eivät aina ole voineet estää onnet
tomuuksia, on kuitenkin yleisesti katsottu lain
säädännöllä olevan oma tärkeä osuutensa pa
tojen turvallisuuden tehostamisessa. Säännös
ten avulla pyritään vähentämään onnettomuuk
sien todennäköisyyttä ja rajoittamaan aiheu
tuvia vahinkoja. Säännösten laajuuden ja yksi
tyiskohtaisuuden tulisi kuitenkin perustua eri 
näkökohtien asianmukaiseen huomioonottami
seen. 

Turvallisuusongelmat ja niiden ratkaisemis
mahdollisuudet ovat osaksi erilaiset jo raken
nettujen ja uusien, suunnittelu- tai rakentamis
vaiheessa olevien patojen kohdalla. Valtaosa 
rakennettavista padoista kuuluu vesilain (264/ 
61) lupajärjestelmän piiriin. Tässä lupamenet
telyssä on edellytetty otettavaksi huomioon 
myös patoturvallisuuteen liittyviä näkökohtia. 
Näiden säännösten soveltaminen ei kuitenkaan 
ole kaikilta osin ollut yhdenmukaista eikä tur-

vallisuuden kannalta riittävää. Säännösten täy
dentäminen ja täsmentäminen onkin katsotta
va tarpeen vaatimaksi erityisesti lupamääräys
ten myöhemmin tapahtuvan täydentämisen ja 
tarkistamisen osalta. 

Valmiiden patojen turvallisuuden varmista
minen edellyttää yleensä asianmukaista turval
lisuustarkkailua. Käytännössä onkin huomatta
va osa padonhaitijoista suorittanut sitä oma
aloitteisesti. Tarkkailutoiminta ei kuitenkaan 
ole kaikilta osin ollut yhdenmukaista ja joh
donmukaista. Tarkkailua koskevat yleiset sään
nokset ovat siten osoittautuneet tarpeellisiksi. 
Tällöin kysymys olisi kuitenkin varsin pitkälle 
nykyisen käytännön mukaisesta sääntelystä nii
den padonhaltijoiden kohdalla, jotka jo nyt 
suorittavat tarkkailun asianmukaisesti. Tarkkai
lu tulisi kuitenkin tapahtumaan viranomaisen 
valvonnassa samaan tapaan kuin vesioikeudel
lisiin lupapäätöksiin perustuvat erilaiset· velvoi
tetarkkailutkin. Padon haltija olisi esityksen 
mukaan velvollinen kokoamaan ja säilyttämään 
patoturvallisuuden kannalta merkityksellisen 
patoa koskevan aineiston siten, että se tar
peen vaatiessa olisi nopeasti saatavilla. Aineis
ton säilyttäminen on tärkeää myös siksi, että 
padot saattavat siirtyä haltijalta tai organisaa
tioita toiselle. Myös padosta vastaavan henki
löstön luontainen vaihtuminen saattaisi ilman 
järjesteltyä asiakirjojen keräämistä ja säilyttä
mistä aiheuttaa patoturvallisuuteen liittyviä 
puutteita. 

Valmiita patoja koskevia säännöksiä tarkkai
lusta sekä turvallisuusaineiston säilyttämisestä 
ei ole tarkoituksenmukaista sisällyttää vesila
kiin, vaan vesilakiin ehdotettavien, edellä tar
koitettujen säännösten ohella ehdotetaan säädet~ 
täväksi erityinen patoturvallisuuslaki. Täll-öin 
tulisivat turvallisuusvalvonnan piiriin myös ne 
padot, jotka eivät muutoin yleensä kuulu vesi
lain soveltamisalaan, esimerkiksi sellaiset ke
mikaali- ja jätepadot, jotka sijaitsevat vesistön 
ulkopuolella. Lain soveltamisen ulkoptldlelle 
on kuitenkin ehdotettu rajattaviksi ne 
pacfot, joihin sovelletaan kaivoslain (503/65) 
säännöksiä tai jotka kuuluvat kanawlaitokse5-
ta annetussa asetuksessa (157 /63) tarkoitet
tumi kanavalaitokseen. Tämä johtuu siitä, että 
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näiden patojen turvallisuuskysymykset voidaan 
katsoa tyydyttävästi järjestetyiksi jo nykyisel
lään. 

Patoturvallisuuslaissa ehdotetaan säädettä
väksi myös pelastustoiminnasta pato-onnetto
muuden sattuessa tai uhatessa siltä osin kuin 
erityissäännökset tässä suhteessa ovat tarpeen. 
Patoa varten, joka onnettomuuden sattuessa 
saattaa aiheuttaa ilmeisen vaaran ihmishengel
le, ehdotetaan laadittavaksi hälytys- ja pelastus
suunnitelma. Riittävän turvallisuusvarmuuden 
saavuttamiseksi ehdotetaan annettaviksi myös 
säännökset patoturvallisuuden valvonnasta, vir
ka-avusta sekä rangaistuksista. Pato-onnetto
muuksista aiheutuvasta korvausvastuusta ei esi
tys sisällä säännöksiä, vaan se tulisi pysymään 
nyt voimassa olevan lainsäädännön mukaisena. 

Patoturvallisuuteen liittyvänä erityisongelma
na voidaan pitää kysymystä isännättömistä pa
doista, joiden rappeutuminen monasti aiheut
taa turvallisuus- ja muita haittoja. Tilannetta 
ehdotetaan korjattavaksi viranomaisten toimin
tamahdollisuuksia parantamalla. Tarvittavat 
säännökset sisällytettäisiin vesilakiin. 

2. V a 1m i s te 1 u vaihe et j a 
-aineisto 

Esitys perustuu maa- ja metsätalousministe
riön 30 päivänä elokuuta 1978 asettaman 
patoturvallisuustoimikunnan mietintöön ( komi
teanmietintö 1980:30), joka jätettiin maa- ja 
metsätalousministeriölle 31 päivänä toukokuuta 
1980, sekä siitä pyydettyihin lausuntoihin. 

Mietinnöstä ovat antaneet lausuntonsa 
oikeusministeriö, sisäasiainministeriö, valtiova
rainministeriö, liikenneministeriö, kauppa- ja 
teollisuusministeriö, vesihallitus, metsähallitus, 
tie- ja vesirakennushallitus, Suomen Kaupunki
liitto, Suomen Kunnallisliitto, Finlands Svens
ka Kommunförbund, Teollisuuden Keskusliit
to, Suomen Sähkölaitosyhdistys r.y., Suurpa
dot-Suomen Osasto r.y., Imatran Voima Oy, 
Kemijoki Oy, Oulujoki Osakeyhtiö sekä Poh
jolan Voima Oy. 

Lausunnoissa pidettiin lakiehdotuksia yleen
sä tarpeellisina. Eräät lausunnonantajat katsoi
vat, ettei erityislainsäädäntö ole tarpeen vaan 
että asia tulisi hoitaa voimassa olevaa lain
säädäntöä kehittämällä. Eräissä lausunnoissa 
suhtauduttiin epäillen siihen, että lain piiriin 

tulisi muitakin kuin vesilaissa tarkoitettuja pa
torakennelmia. 

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

Esityksessä on pidetty lähtökohtana sitä, 
että patoturvallisuuden valvonta, joka tulisi pe
lastustoimintaa lukuun ottamatta vesihallituksen 
ja sen alaisen piirihallinnon tehtäväksi, voidaan 
toteuttaa vesihallinto- ja pelastusviranomaisten 
nykyisen organisaation avulla. Esitys ei näin 
edellytä organisatorisia erityisjärjestelyjä kum
mallakaan hallinnonalalla sen enempää kuin 
vesituomioistuimissakaan. Vesihallinnon erityis
asiantuntemus olisi lausuntojen avulla tarvit
taessa myös vesituomioistuinten käytettävissä. 

4. E s i t y k se n ta 1 o u d e lli s e t 
vaikutukset 

Esityksellä ei tulisi olemaan sanottavia kus
tannusvaikutuksia valtionhallinnossa lukuun ot
tamatta uuden hallintotehtävän käynnis
tämisestä ja suorittamisesta aiheutuvaa 
valtion menojen lisäystä, joka kuitenkin jäisi 
suhteellisen vähäiseksi. Mainitut kustannukset 
liittyisivät lähinnä patojen inventointiin sekä 
valvontaan ja tarkastuksiin. 

Kunnallishallinnossa, jossa esitys lähinnä 
koskettaisi paikallisia pelastusviranomaisia, ei 
esityksellä tulisi olemaan välittömiä taloudel
lisia vaikutuksia. 

Kustannusvastuu turvallisuustarkkailusta ja 
padolla suoritettavista turvallisuustoimenpiteis
tä jäisi padon omistajalle tai haltijalle. Val
tiolle kuuluvien patojen haltijana on yleensä 
vesihallitus. Muut lain piiriin tulevat padot 
kuuluvat useille eri omistajille. 

5. Muita e s i t y k se en 
vaikuttavia seikkoja 

Esityksessä on otettu huomioon YK:n tie
de- ja kulttuurijärjestön UNESCO:n antamat 
patoturvallisuussäännöksiä koskevat suosituk
set. 

Esitys ei liity valmisteltavana olevaan vesi
lain kokonaistarkistukseen eikä välittömästi 
ympäristöhallinnon järjestämiseen. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Patoturvallisuuslaki 

1 S. Lain tavoite on ilmaistu ensimma.tses
sä pykälässä. Patoturvallisuuslain tavoitteena 
olisi turvallisuuden varmistaminen padon ra
kentamisessa ja käytössä. 

2 §. Lakia sovellettaisiin patoihin riippu
matta padon rakentamisaineesta tai -tavasta 
taikka padottavasta aineesta. Lain soveltamisen 
kannalta ei myöskään olisi merkitystä sillä, 
edellyttääkö pato vesilain mukaista lupaa vai 
ei. Laki tulisi näin koskemaan myös esimer
kiksi vesistön ulkopuolelle rakennettuja kemi
kaali- ja jätepatoja. 

Itse padon käsitettä ei esityksessä määritel
lä, vaan se tulisi vastaamaan yleisessä tekni
sessä kielenkäytössä omaksuttua patokäsitettä. 

3 §. Lakia sovellettaisiin pääsäännön mu
kaan vain vähintään kolme metriä korkeisiin 
patoihin. Alle kolmen metrin korkuiset padot 
kuuluisivat lain soveltamisalaan, mikäli niistä 
onnettomuuden sattuessa saattaa aiheutua il
meistä vaaraa ihmishengille. Siitä miten padon 
korkeus lasketaan säädettäisiin asetuksella. 

Lain ulkopuolelle on kuitenkin katsottu tar
koituksenmukaiseksi rajata sellaiset padot, joi
hin sovelletaan kaivoslain säännöksiä, sekä 
kanavalaitoksesta annetussa asetuksessa tarkoi
tettu kanavalaitos. Ensiksi mainittuihin patoi
hin sovelletaan kaivoslain perusteella annettua 
kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä kai
vosten turvallisuusmääräyksistä ( 921/75). Ka
navalaitokseen kuuluvia patoja ja niiden tur
vallisuutta taas valvoo kanavalaitoksen ylläpitä
jä, tie- ja vesirakennuslaitos. Näiden patojen 
turvallisuuskysymykset voidaan siis katsoa ole
van tyydyttävästi järjestetty. 

Etenkin vesirakennustyömailla joudutaan 
usein rakentamaan varsinaisen työn suoritta
misen helpottamiseksi väliaikaisia patoja eli 
työpatoja. Nämä padot poistetaan rakennus
kohteen valmistumisen jälkeen. Näitä patoja 
laki koskisi soveltuvin osin. 

4 §. Pykälässä on yleissäännös turvallisuu
den huomioimisesta patoa rakennettaessa ja 
valmiin padon kunnossapidosta. 

5 §. Patoturvallisuuden säilyttämisen ja on
nettomuustilanteisiin varautumisen kannalta on 
tärkeätä, että turvallisuudelle merkittävä asia
kirja- ja muu aineisto on tallella ja tarpeen 

vaatiessa asianomaisten hyväksikäytettävissä. 
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ehdotetaan, 
että padon omistajan tai haltijan velvollisuute
na olisi koota sanottu aineisto erityiseen tur
vallisuuskansioon, jota olisi säilytettävä niin, 
että se onnettomuuden uhatessa on helposti 
saatavissa. Asetuksella säädettäisiin paitsi kan
sioon sisällytettävästä aineistosta, kansion laa
timisesta ja sen ajan tasalla pitämisestä myös 
tarpeelliseksi katsottavan täydentävän aineiston 
hankkimisesta tai laatimisesta. Täydentävänä 
aineistona saattavat tapauskohtaisesti olla tar
peen muun muassa erityiset maasto-, kartta
ja vahingonvaaraselvitykset. 

6 ja 7 §. Vesioikeudellisiin lupapäätöksiin 
voi vakiintuneen käytännön mukaisesti sisäl
tyä niin sanottuja tarkkailuvelvoitteita hank
keen erilaisten vaikutusten sekä lupamää
räysten toteutumisen seuraamiseksi. Tark
kailu tapahtuu useimmiten vesihallituksen 
tai vesipiirin vesitoimiston hyväksymän oh
jelman mukaisesti. Eräillä velvoitetarkkai
lun muodoilla, lähinnä hydrologisella ve
denkorkeuksien ja virtaamien tarkkailulla, on 
tiettyä yhteyttä myös padon turvallisuuteen. 
Varsinaista turvallisuustarkkailua ei kuitenkaan 
eräitä vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta 
ole edellytetty suoritettavaksi, vaan turvallisuus
tarkkailu, silloin kun sitä on suoritettu, on 
tapahtunut padonhaltijan omasta aloitteesta il
man viranomaisten myötävaikutusta. Tämän 
tarkkailun vaatimustason yhtenäistämiseksi se
kä tarkkailun ulottamiseksi omistajasta riippu
matta kaikkiin sellaisiin patoihin, joiden tur
vallisuus sitä edellyttää, ehdotetaan lain piiriin 
kuuluvien patojen osalta turvallisuustarkkai
lua yleiseksi, lupapäätöksestä riippumattomak
si velvollisuudeksi. Tarkkailu koskisi näin 
myös sellaisia ehdotetun lain piiriin kuuluvia 
patoja, jotka jäävät vesilain soveltamisalan ul
kopuolelle. 

Tarkkailuohjelman tai sen muutoksen hy
väksymisestä päättäisi vesihallitus, joka myös 
voisi antaa ohjeita tarkkailuohjelman laatimi
sesta. Ohjelma tulisi sisältämään sekä kulloin
kin tarpeellista jatkuvanluonteista tarkkailua 
että määräajoin, tavanomaisilla voimalaitospa
doilla yleensä 3-5 vuoden välein tapahtuvia 
tarkastuksia koskevia määräyksiä. Itse tarkkai
lutoiminta olisi padon omistajan tai haltijan 
velvollisuutena tarvittaessa yhteistyössä valvon
taviranomaisen kanssa. 
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8 §. Palo- ja pelastustoimesta ännetun lain • 
(559/75) 28 §:ssä on säädetty yleinen ilmoi
tus- ja toimimisvelvollisuus sille,. joka on huo
mannut tai saanut tietää palon · .syttyneen tai 
muun onnettomuuden tapahtuneen tai uhkaa
van. Selvyyssyistä esitetään, että sanottu vel
vollisuus tulisi ·nimenomaisesti· koskemaan 
myös tilanteita, joissa pato-onnettomuus uh
kaa tai on jo sattunut. 

9 §. Riittävärt toimintavalmiuden saavutta
minen pato-onnettomuuksien varalta sellaisten 
patojen osalta, jotka onnettomuustapauksessa 
saattaisivat aiheuttaa ilmeisen vaaran ihmishen
gelle, edellyttää asianmukaisia varautumistoi
mia. Tässä tarkoituksessa ehdotetaan, että mai
nitunlaista patoa varten olisi laadittava hälytys
ja pelastussuunriitelma. Suunnitelman laatisi 
asianomainen paloviranomainen, mutta padon 
omistajalla tai haltijalla olisi velvollisuus avus
taa suunnitelman laatimisessa ja osallistua sen 
toteuttamiseen. · Sisäasiainministeriöllä olisi tar
vittaessa mahdollisuus antaa asiaa koskevia tar
kempia ohjeita. 

Pelastustoiminnasta olisi muutoin voimassa, 
mitä s11ta on erikseen, lähinnä palo- ja 
pelastustoimesta annetussa laissa sekä ase
tuksessa (1089/75), säädetty. Tässä yhtey
dessä tulisivat sovellettaviksi muun ohella palo
ja pelastustoimesta annetun lain 30 §:n sään
nökset väestön ja omaisuuden evakuoimisesta 
sekä viranomaisen tai muun pelastustoimintaa 
johtavan oikeudesta puuttua toisen omaisuu
teen esimerkiksi maata kaivaroalla taikka so
raa, hiekkaa tai maata ottamalla. Samoin oli
sivat sovellettavissa muu muassa sanotun lain 
32 §:n säännökset viestiyhteyksien käyttämi
sestä ja kuljetusvälineiden käyttöön ottami
sesta. 

Hälytys- ja pelastussuunrtiteltna kuuluisi osa
na palo- ja pelastustoimesta annetussa laissa 
tarkoitettuun yhteistoimintasuunnitelmaan. 

10 §. Patoturvallisuulain ja sen nojalla an
nettujen säännösten ja määräysten noudattami
sen valvonta liittyy läheisesti vesihallinnon vi· 
ranomaisten tehtävään vesilain ja sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten noudatta
misen valvonnassa. Täten myös patoturvalli
suuslain edellyttämä valvontatehtävä ehdotetaan 
annettavaksi vesihallitukselle ja sen alaiselle 
'Piirihallinnolle. · Kuitenkin siltä osin kuin sään
nökset koskevat pelastustoimintaa ehdotetaan, 
että valvontatehtävä kuuluisi paloviranomai
sill.e. 

11 §. Oikaisun aikaansaaminen tilanteissa, 

joissa patoturVallisuuslakia tai sen nojalla an
nettuja säännöksiä tai määräyksiä on rikottu, 
edellyttää · toisaalta joustavaa ja • riittävän no
peaa menettelyä, toisaalta asiantuntemusta pää
töksenteossa. Useassa tapauksessa olisi kysymys 
samalla vesilain säännösten rikkomisesta, joka 
saattaisi tulla käsiteltäväksi vesilain mukaise
na virka-apuasiana. Kun menettelyjen erottami
nen ei vaikeuksitta ole mahdollista ja kun ve
sioikeus toisaalta soveltuu sanottuun tehtävään, 
ehdotetaan, että vesilain mukainen virka-apume
nettely ulotettaisiin myös patoturvallisuuslain 
rikkomistapauksiin. Vesioikeudellinen virka
apumahdollisuus ehdotetaan asian luonteesta 
johtuen kuitenkin rajoitettavaksi vain patotur
vallisuuslain 4 ja 5 §:stä johtuvien velvollisuuk
sien laiminlyömiseen tai sanottujen säämnösteri 
rikkomiseen muutoin. 

Eräissä kiireellisissä tapauksissa voi virka
avun antaminen vesilain mukaan kuulua läänin
hallituksen cai poliisiviranomaisen toimivaltaan. 
Vastaavien patoturvallisuutta vaarantavien ta
pauksien varalta ehdotetaan onnettomuuden te
hokkaan torjunnan mahdollistamiseksi, että 
lääninhallituksen ja poliisiviranomaisen ohella 
myös vesihallitus ja sen alainen piirihallinto 
olisi toimivaltainen ryhtymään tarvittaviin toi
menpiteisiin. 

12 ja 13 §. Kun patoturvallisuuslain sään
nösten rikkominen usein samalla merkitsisi 
myös vesilain säännösten rikkomista, ehdote
taan, että rangaistussäännökset osittain liitetään 
vesilain järjestelmään. Padon rakentamista ja 
kunnossapitoa koskevan 4 § :n säännöksen rik
komisesta ehdotetaan siten tuomittavaksi vesi
lain 13 luvun 1, 2 tai 3 §: ssä säädettyyn ran
gaistukseen. Vastaavasti patoturvallisuuslain 6 
ja 7 §:ssä tarkoitetun tarkkailuvelvollisuuden 
osalta ehdotetaan sovellettavaksi vesilain 13 
luvun 4 § :n rangaistussäännöstä. Asian käsitte
lystä olisi näissä tapauksissa voimassa, mitä 
vesilain mukaisen rikosasian käsittelystä on 
säädetty. Tämä merkitsisi muun ohella asian 
käsittelemistä joko vesioikeudessa tai yleisessä 
alioikeudessa sen mukaan kuin vesilaissa on 
säädetty. 

Muilta osin, siis turvallisuuskansiota ( 5 § ) , 
ilmoitus- ja toimimisvelvollisuutta ( 8 §) ja hä
lytys- ja pelastussuunnitelmaa ( 9 §) koskeviha 
osin, ei rikosasiaa ehdoteta käsiteltäväksi vesi
lain mukaisesti, vaan rangaistussäännökset si
Sältävänä lainkohtana olisi palo- ja pelastilstoi~ 
mesta annetun lain 48 §~ Sen soveltaminen 
kuuluu yleisille tuomioistuiniille. 
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1.2. Vesilaki 

Patoturvallisuuskysymykset liittyvät usein 
hyvin läheisesti vesilain säännösten soveltamii 
seen. Sen vuoksi tässä yhteydessä ehdotetaan 
myös eräiden vesilain säännösten täydentämis
tä niin, että turvallisuuskysymykset voidaan 
entist~ par~~min huolllioida .. vesilakia sovel
lettaessa, vaikkakin on todettava, että vesi., 
laki nykyisellä~1n varsin hyvin ottaa huo
mioon turvallisuuskysymykset. Säännösehdo.-. 
tukset koskevat . lupaehtojen muuttamista' .lu
yan myöntä01isen jälkeen sekä isännättömien 
patojen kunnossapidon laiminlyöntiä. • . 

2 luvun 28 §,Voimassa oleva lainkohta sisäl
tää säännökset vesilain nojalla annettujen raken· 
nuslupapäätösten määräysten muuttamisesta 
olosuhteiden muuttumisen vuoksi. Kun tar
peellisiksi ehkä osoittautuvat patoturvallisuus
määräykset eivät välttämättä johdu olosuhtei
den muutoksesta; ehdotetaan lainkohtaa täyden
ilettäväksi uudella momentilla, jossa nimen
omaan todettaisiin määräysten voivan perus
tua turvallisuussyihin. Kysymyksessä saattaisi 
olla pattsi entisten määräysten muuttaminen 
myös uusien määräysten asettaminen. 

2 luvun 30' §. Ennen vesilain voimaantuloa 
myönnettyjä lupapäätöksiä ja niiden selventä
mistä koskevaa lainkohtaa ehdotetaan täsmen
nettäväksi siten, että uudet määräykset voisi
vat perustua myös turvallisuussyihin. 

21 luvun •y §: Kun isännättömät padot ovat 
muodostuneet ongelmaksi niiden hoidon ja kun
noss{lpidon tullessa laiminlyödyksi, ehdotetaan, 
että vesioikeus voisi vesilaissa tarkoitetun vai~ 
varttaviranomaisen hakemuksesta oikeuttaa tä
män ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin. 
Pykälään lisättäisiin asiaa koskeva uusi 4 
momentti. Varsinaisen vastapuolen puuttumi
sen johdosta ehdotetaan menettelyssä virka-apu
menettelyn sijasta sovellettavaksi hakemusasioi
ta varten säädettyä menettelyä. 

Annetun ·päätöksen täytäntöönpane olisi kui
tenkin vesioikeuden määräyksestä mahdollinen 
muutoksenhausta huolimatta siten kuin virka
apuasioista on esillä olevan pykälän 2 momen
tissa säädetty. 

Ottaen huomioon, että vesilain sääntelyltä 
on edellytevtävä riittävää yhdenmukaisuutta ja 
yleisyyttä, ehdotetaan, että säännös ulottuisi pa
tojen ohella muihinkin 2 luvun 31 §: n 1 mo
mentissa tarkoitettuihin rakennelmiin. Ei myös
kään ole aihetta rajata säännöksen soveltamis
alaa koskemaan vain varsinaisia turvallisuus-

haittoja, vaan kysymyksessä voisivat olla myös 
muunlaiset kunnossapidon laiminlyömisestä 
johtuvat haitat. · 
. ·21 luvun '4 §. Vesioikeudellisessa virka-apu

asiassa voidaan antaa viranomaiselle valtuus 
. l!liminlyönnin kprja~miseeq tee~t~mij.llä .. se lai
minlyöjän kustannuksella. Isännättömien pato
jen osalta ehdotetaan t;rikseen säädettäväksi, 
että vesioikeus voi hakemuksesta. määrätä toi
menpiteistä valtiolle ai~tuneet kul.ut p~rittä~ 
väksi kunnossapidon Jaimiplyqnc;elt~, jps tämä 
myöhemmin on voitu saada selville. Kun kus
tannusten periminen täysj;määräisenä ei kaikissa 
tapauksissa ehkä olisi kohtuullista, ehdotetaan, 
että kust~nnukset voidaan. määrätä perittäväk"' 
si myös osaksi. 

2. Tarkemmat .sä~nnÖkset ja 
määräykset 

Tarkemmat säännökset patoturvallisuuslain 
täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annettai
siin ehdotetun patoturvallisuuslain mukaan 
asetuksella. Luonnos patoturvallisuusasetuk
seksi on esityksen liitteenä. Vesilakiin ehdo-: 
tettujen muutosten ja lisäysten voimaansaatta
minen edellyttää eräitä täsmennyksiä vesiase
tukseen {282/q2}. 

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

Ehdotetut lait on tarkoitus saattaa voimaan 
heti kun eduskunta on ne hyväksynyt. 

Jotta asianomaisilla olisi lakien voimaan tul
lessa mahdollisuus varautua niiden täytäntöön
panoon, ehdotetaan, että ensimmäisen lakieh
dotuksen 6 ja 7 § :n mukainen tarkkailu
ohjelma on sanotun lain voimaantulohet
kellä valmiiden patojen osalta toimitettava hy
väksyttäväksi kahden vuoden kuluessa lain voi
maantulosta. Tarkoituksena on, että asian
omaisten patojen omistajille tai haitijoille il
moitetaan asiasta. 

Patoturvallisuuslakiehdotuksen 9 §: ssä tar
koitettujen hälytys- ja pelastussuunnitelmien 
osalta ehdotetaan noudatettavaksi kaksivaiheista 
järjestelmää, jonka mukaan suunnitelma on en
sin laadittava niissä tapauksissa, joissa sen tar. 
peellisuus on selvin. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus· 
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 
Patoturvallisuuslaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 s 
Padon rakentamisessa . ja käytössä on turval

lisuuden varmistamiseksi ja lisäämiseksi nou
datettava, mitä tässä laissa säädetään. 

2 s 
Padolla tarkoitetaan tässä laissa pysyvaan 

käyttöön tarkoitettua patoa siihen kuuluvine 
rakennelmineen ja laitteineen, riippumatta 
siitä, mistä aineesta tai millä tavalla pato 
on rakennettu tai mitä ainetta padotusaltaas
sa padotetaan. 

3 s 
Tätä lakia sovelletaan r.atoon, jonka korkeus 

on vähintään kolme metnä. Lakia on kuitenkin 
sovellettava myös matalampaan patoon, jos 
padolla suljetussa altaassa olevan aineen määrä 
on niin suuri tai altaassa on sellaista ainetta, 
että onnettomuuden sattuessa saattaa aiheutua 
ilmeinen vaara ihmishengelle. 

Tämä laki ei kuitenkaan koske sellaisia pa
toja, joihin sovelletaan kaivoslain ( 503165) 
säännöksiä eikä kanavalaitoksesta annetussa 
asetuksessa ( 157163) tarkoitettua kanavalai
tosta. 

Väliaikaisia patoja (työpadot) tämä laki kos
kee soveltuvin osin. Näiden patojen osalta ei 
tarvitse koota eikä säilyttää 5 §:ssä tarkoitet
tua turvallisuuskansiota eikä toimittaa 9 §: ssä 
tarkoitettua hälytys- ja pelastussuunnitelmaa 
lääninhallituksen hyväksyttäväksi. 

4 § 
Padon rakennustyö on toteutettava siten, 

että rakennelma kestävyydeltään täyttää sellai
set vaatimukset, ettei siitä tai sen käyttämi
sestä aiheudu vaaraa turvallisuudelle. 

Padon omistaja on velvollinen pitämään pa
don sellaisessa kunnossa, että se on turvalli
nen ja ettei siitä aiheudu vaaraa taikka yleistä 
tai yksityistä etua loukkaavia vahingollisia 
tai haitallisia seurauksia. 

5 § 
Padon omistajan tai haltijan on säilytettä

vä patoturvallisuuden kannalta merkitykselli
nen aineisto erityisessä turvallisuuskansiossa. 

Padon turvallisuuskansio on säilytettävä niin, 
että se on onnettomuuden uhatessa asianomais
ten helposti saatavissa ja tarpeen vaatiessa val
vontaviranomaisten tarkastettavissa. 

Turvallisuuskansion laatimisesta ja sen pitä
misestä muuttuneita olosuhteita vastaavana 
sekä tarpeelliseksi katsottavan täydentävän ai
neiston hankkimisesta tai laatimisesta säädetään 
tarkemmin asetuksella. 

6 § 
Padosta aiheutuvan vahingonvaaran vähentä

miseksi on jokaiselle tässä laissa tarkoitetulle 
padolle laadittava turvallisuustarkkailuohjelma. 

Padon turvallisuustarkkailuohjelman laatii 
padon omistaja tai haltija. Ohjelma on laadit
tava sellaiseksi, että kaikki patoturvallisuuteen 
vaikuttavat seikat tulevat tarkkailun ja tarkas
tusten kohteeksi. 

Ohjelma voi sisältää sekä varsinaista tark
kailua että määräajoin tapahtuvia tarkastuksia 
koskevia määräyksiä. 

7 § 
Turvallisuustarkkailuohjelman tai sen muu

toksen hyväksymisestä päättää vesihallitus, tai, 
sen mukaan kuin asetuksella säädetään, vesi-. 
piirin vesitoimisto. 

Vesihallitus voi antaa tarkempia ohjeita tark~ 
kailuohjelman laatimisesta sekä erityisestä syys
tä kokonaan tai osittain myöntää vapautuksen 
6 §:ssä säädetystä tarkkailuvelvollisuudesta. 

Ohjelmassa tarkoitetusta tarkkailusta ja tar
kastuksista on laadittava asianmukaiset pöy
täkirjat, jotka samoin kuin tarkkailuohjelma 
on säilytettävä 5 §:ssä tarkoitetussa turvalli
suuskansiossa. 

8 § 
Ilmoittamis- ja toimimisvelvollisuudesta pa

to-onnettomuuden sattuessa tai uhatessa on 
voimassa, mitä palo- ja pelastustoimesta anne
tun lain (559/75) 28 §:ssä on säädetty. 

9 s 
Sellaiselle tässä laissa tarkoitetulle padolle, 

joka onnettomuuden sattuessa saattaa aiheuttaa 
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ilmeisen vaaran ihmishengelle, on laadittava 
hälytys- ja pelastussuunnitelma. Suunnitelman 
laatii asianomainen paloviranomainen. Padon 
omistaja tai haltija on velvollinen avustamaan 
paloviranomaista suunnitelman laatimisessa, laa
timaan siihen kuuluvat selvitykset ja toimenpi
desuunnitelmat omalta osaltaan sekä osallistu
maan suunnitelman toteuttamiseen. 

Hälytys- ja pelastussuunnitelman samoin 
kuin siihen myöhemmin tehtävät muutokset 
hyväksyy lääninhallitus. Sisäasiainministeriö 
voi tarvittaessa antaa tarkempia ohjeita asiassa. 

Pelastustoiminnasta on muilta osin voimas
sa, mitä siitä erikseen on säädetty. Hälytys
ja pelastussuunnitelma kuuluu osana palo- ja 
pelastustoimesta annetun lain 7 § :ssä tarkoi
tettuun yhteistoimintasuunnitelmaan. 

10 § 
Tämän lain sekä sen nojalla annettujen sään

nösten ja määräysten valvonta kuuluu pelastus
toimintaa lukuun ottamatta vesihallitukselle ja 
sen alaiselle piirihallinnolle. 

11 § 
Toimenpiteistä 4 ja 5 §:n säännösten tai nii

den nojalla annettujen määräysten noudatta
matta jättämisen johdosta on soveltuvin osin 
voimassa, mitä vesilain (264/61) 21 luvun 2 
§:ssä, 3 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 4 §:ssä 
on säädetty. 

Jos pato tai sen käyttö, joka ilmeisesti ta
pahtuu tämän lain tai vesilain säännösten taik
ka niiden nojalla annettujen määräysten vastai
sesti, vaarantaa välittömästi yleistä turvallisuut
ta, on noudatettava soveltuvin osin, mitä vesi
lain 21 luvun 3 §:n 3 momentissa on säädet
ty. Lääninhallituksen ja poliisiviranomaisen 
ohella voi kuitenkin myös vesihallitus tai sen 
alainen piirihallinto ryhtyä tarvittaviin toimen
piteisiin. 

12 § 
Joka laiminlyö 4 §:ssä tarkoitetun velvolli

suutensa, on tuomittava vesilain 13 luvun 1, 
2 tai 3 §: ssä säädettyyn rangaistukseen. 

Joka laiminlyö 6 ja 7 §:ssä tarkoitetun 
velvollisuutensa, on tuomittava vesilain 13 lu
vun 3 §: ssä säädettyyn rangaistukseen. 
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Sovellettaessa vesilain rangaistussäännöksiä 
on patoturvallisuuslain säännöksistä vastaavas
ti voimassa, mitä vesilain säännöksistä on sää
detty. 

13 § 
Joka muutoin kuin 12 §:n 1 .·tai 2 momen

tissa tarkoitetuissa tapauksissa rikkoo tätä. la
kia taikka sen nojalla annettuja säännöksiä tai 
määräyksiä, on tuomittava palo- ja pelastus
toimesta annetun lain 48 §:ssä säädettyyn ran
gaistukseen. 

14 § 
Tarkemmat säännökset ·tämän lain täytän

töönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuk
sella. 

15 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä 

kuuta 198 . 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh

tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

16 § 
Jos pato on otettu käyttöön ennen tämän 

lain voimaantuloa, on 6 ja 7 §:ssä tarkoitet
tu tarkkailuohjelma toimitettava hyväksyttä
väksi kahden vuoden kuluessa lain. voimaan
tulosta. Edellä 9 §: ssä tarkoitettu hälytys- ja 
pelastussuunnitelma on tällöin laadittava ja hy
väksyttävä niin pian kuin se olosuhteisiin kat
soen on mahdollista. 

Vesihallituksen on 1 momentissa tarkoite
tuissa tapauksissa kuitenkin jo etukäteen en
nen tarvittavan vahingonvaaraselvityksen val
mistumista toimitettava lääninhallituksille saa
tavissa olevat asiaan liittyvät tiedot sellaisista 
kunkin läänin alueella valmiina tai rakenteilla 
olevista padoista, joiden osalta 9 § :n 1 mo
mentissa tarkoitettu ilmeinen vaara on selvästi 
ilman vahingonvaaraselvityksen valmistumista
kin todettavissa. 

Muiden kuin 2 momentissa tarkoitettujen~ 
ennen lain voimaantuloa käyttöönotettujen pa
tojen osalta on 2 momentissa tarkoitetut tiedot 
toimitettava lääninhallitukselle tarvittavien va
hingonvaaraselvitysten valmistuttua. Saatujen 
selvitysten tulokset on liitettävä ilmoitukseen_ 
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2. 

Laki 
vesilain 2 ja 21 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61) 2 luvun 30 S:n 1 

momentti sekä 
lisätään 2 luvun 28 S:ään uusi 2 momentti sekä 21 luvun 3 S:ään uusi 4 momentti, jol

loin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, ja 4 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

2 luku 

Yleiset säännökset rakentamisesta vesistöön 

28 § 

Milloin tässä pykälässä tarkoitetun lupapää
töksen määräysten muuttaminen tai uusien 
määräysten antaminen osoittautuu tarpeellisek
si turvallisuussyistä, voidaan määräyksiä muut
taa tai uusia määräyksiä antaa olosuhteiden 
muuttumisesta riippumatta, noudattaen mitä 
1 momentissa muutoin on säädetty. 

30 § 
Jos ennen tämän lain voimaantuloa on 

myönnetty lupa rakentaa vesistöön antamatta 
samalla määräyksiä siitä, mitä yleisen tai yk
tyisen edun turvaamiseksi, jollaisena on myös 
pidettävä rakennelman turvallisuutta, on otet
tava varteen, on rakennelmaa kuitenkin käytet· 
tävä siten, että vesistössä ei tarpeettomasti ai
heuteta vahingollisia muutoksia ja että vesis
tön käyttämistä muihin tarkoituksiin vaikeute
taan niin vähän kuin mahdollista. 

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 1983 

21 luku 

Erityisiä määräyksiä 

3 § 

Jos 2 luvun 31 §:n 1 momentissa tarkoi
tettu rakennelman kunnossapitovelvollisuus lai
minlyödään eikä rakennelman omistajaa tai sii
tä muutoin vastaavaa voida hankaluudetta saa
da selville, vesioikeus voi hakemuksesta oi
keuttaa 1 §:ssä tarkoitetun valvontaviranomai
sen ryhtymään haitan tai vaaran poistamiseksi 
tarvittaviin toimenpiteisiin valtion kustannuk
sella. Asian käsittelystä on tällöin voimassa, 
mitä hakemusasiasta on säädetty, täytäntöön
panon osalta kuitenkin mitä 3 momentissa on 
säädetty virka-apuasiasta. 

4 § 

Edellä 3 § :n 4 momentissa tarkoitetuissa 
tapauksissa voi vesioikeus valvontaviranomai
sen hakemuksesta määrätä toimenpiteistä val
tiolle aiheutuneet kulut kokonaan tai osaksi 
perittäväksi kunnossapidon laiminlyöneeltä, jos 
tämä myöhemmin on voitu saada selville. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Maa- ja metsätalousministeri Toivo Yläjärvi 
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Liite .1 

Laki 
vesilain 2 ja 21 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61) 2 luvun 30 §:n 1 

momentti sekä 
lisätään 2 luvun 28 §:ään uusi 2 momentti sekä 21 luvun 3 §:ään uusi 4 momentti, jol

loin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, ja 4 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 luku 

Yleiset säännökset rakentamisesta vesistöön 

28 § 

.30 § 
Jos ennen tämän lain voimaan tuloa on 

myönnetty lupa rakentaa vesistöön antamatta 
samalla määräyksiä siitä, mitä yleisen tai yksi
tyisen edun turvaamiseksi on otettava varteen, 
on rakennelmaa kuitenkin käytettävä siten, että 
vesistössä ei tarpeettomasti aiheuteta vahingol
lisia muutoksia ja että vesistön käyttämistä 
muihin tarkoituksiin vaikeutetaan niin vähän 
kuin mahdollista. 

Milloin tässä pykälässä tarkoitetun lupapää
töksen määräysten muuttaminen tai uusien 
määräysten antaminen osoittautuu tarpeellisek
si turvallisuussyistä, voidaan määräyksiä muut
taa tai uusia määräyksiä antaa olosuhteiden 
muuttumisesta riippumatta noudattaen mitä 1 
momentissa muutoin on säädetty. 

30 § 
Jos ennen tämän lain voimaantuloa on 

myönnetty lupa rakentaa vesistöön antamatta 
samalla määräyksiä siitä, mitä yleisen tai yk
sityisen edun turvaamiseksi, ;ollaisena on myös 
pidettävä rakennelman turvallisuutta, on otet
tava varteen, on rakennelmaa kuitenkin käy
tettävä siten, että vesistössä ei tarpeettomasti 
aiheuteta vahingollisia muutoksia ja että ve
sistön käyttämistä muihin tarkoituksiin vaikeu
tetaan niin vähän kuin mahdollista. 

21 luku 

Erityisiä määräyksiä 

3 s 
Jos 2 luvun 31 §:n 1 momentissa tarkoi

tettu r•kennelman kunnossr;pitovelvollisuus lai-
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Voimassa oleva laki 
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Ehdotus 

minlyödään eikä rakennelman omistajaa tai sii
tä muutoin vastaavaa voida hankaluudetta saa
da selville, vesioikeus voi hakemuksesta oikeut
taa 1 §:ssä tarkoitetun valvontaviranomaisen 
ryhtymään haitan tai vaaran poistamiseksi tar
vittaviin toimenpiteisiin valtion kustannuksel
la. Asian käsittelystä on tällöin voimassa, mitä 
hakemusasiasta on säädetty, täytäntöönpanon 
osalta kuitenkin mitä 3 momentissa on säädet
ty virka-apuasiasta. 

4 § 

Edellä 3 §:n· 4 momentissa tarkoitetuissa 
tapauksissa voi vesioikeus valvontaviranomai
sen hakemuksesta määrätä toimenpiteistä val
tiolle aiheutuneet kulut kokonaan tai osaksi 
perittäväksi kunnossapidon laiminlyöneeltä, jos 
tämä myöhemmin on voitu saada selville. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 
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Luonnos Liite 2 

Patoturvallisuusasetus 

Maa- ja: metsätalousministerin esittelystä säädetään päivänä kuuta 198 · an-
netun patoturvallisuuslain ( 1 ) 5, 7 ja 14 §:n nojalla: 

1 § 
Patoturvallisuuslain ( 1 ) 3 §:ssä 

tarkoitettu padon korkeus lasketaan patoraken
nelman ulkorajan alimman kohdan ja padotun 
aineen ylimmän tarkoitetun yläpinnan välisenä 
korkeuserona. 

Milloin kysymys on vesistössä olevasta poh
japadosta, lasketaan korkeus 1 momentissa 
säädetystä poiketen patorakennelman ulkorajan 
alimman kohdan ja padon harjan välisenä kor
keuserona. 

2 § 
Patoturvallisuuslain 5 §:ssä tarkoitettuun 

turvallisuuskansioon on olosuhteiden edellyttä
mässä laajuudessa koottava: 

1) selostus, josta selviävät padon ja pado
tusalueen päämitat sekä hydrologiset suunnit· 
teluarvot; 

2) padon vaikutusalueen kartta ja padon 
sijoituspiirustus sekä padon rakennetta koske
vat piirustukset ja selvitykset siltä osin kuin 
niitä tarvitaan padon turvallisuuden arvioin
nissa; 

3) patoturvallisuuslain 6 ja 7 § :ssä tarkoi
tettu tarkkailuohjelma muutoksineen; 

4) tarkastusten pöytäkirjat; 
5) viranomaisten kirjeet, jotka on määrätty 

liitettäväksi kansioon; 
6) paloviranomaisen osoittama osa palotur

vallisuuslain 9 §: ssä tarkoitetusta hälytys- ja 
pelastussuunnitelmasta; sekä 

7) jäljempänä 3 §:ssä tarkoitettujen selvitys
ten tulokset. 

3 § 
Padosta aiheutuvan vahingonvaaran selvittä

miseksi ja kartoittamiseksi voi vesihallitus 
määrätä, milloin siihen on ilmeistä aihetta, että 
padon rakennuttajan, omistajan tai haltijan on 
hankittava tai laadittava asianmukainen sel
vitys erityisesti padon alapuolella asuvalle väes-
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tölle ja siellä olevalle omaisuudelle aiheutuvasta 
vahingonvaarasta sekä toimitettava sanotun sel
vityksen tulokset vesihallitukselle ja paikalli
selle paloviranomaiselle. 

4 § 
Patoturvallisuuslain 6 ja 7 §:ssä tarkoitettu 

turvallisuustarkkailuohjelma on laadittava hy
vissä ajoin ennen padon valmistumista siten, 
että se voidaan hyväksyä noudatettavaksi en
nen padon käyttöönottoa. 

Ohjelmaehdotus toimitetaan vesipiirin vesi
toimistolle. 

5 § 
Patoturvallisuuslain 9 §:ssä tarkoitettuun 

hälytys- ja pelastussuunnitelmaan sisältyy olo
suhteiden edellyttämässä laajuudessa seuraavaa: 

1) vahingonvaaraselvitys; 
2) suunnitelma vahinkotapauksessa vesis

töön tai vesirakenteisiin kohdistettavista toi
menpiteistä; 

3) pelastustyön johtaminen ja viestiyhtey
det; 

4) käytettävissä olevat voimavarat ja ma-
teriaalit; 

5) hälyttäminen; 
6) pelastaminen; 
7) erityiskohteiden suojaaminen; sekä 
8) muut pelastustoimien kannalta tarpeelli

set seikat. 

6 § 
Ennen hälytys- ja pelastussuunnitelman hy

väksymistä tai muuttamista on siitä hankitta
va lausunto vesihallitukselta, jonka on tällöin 
kiinnitettävä erityistä huomiota onnettomuu
den torjumiseen tai rajoittamiseen vesistöön 
tai vesirakenteisiin kohdistuvin toimenpitein. 

Jäljennös hyväksytystä suunnitelmasta on, 
siltä osin kuin paloviranomainen katsoo tar
peelliseksi, säilytettävä asianomaista patoa kos-
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kevassa turvallisuuskansiossa. Suunnitelmasta 
on myös toimitettava jäljennös asianomaisten 
poliisipiirien päälliköille sekä vesihallitukselle. 

7 § 
Patoturvallisuuslain voimaantulon jälkeen 

käyttöönotettavien patojen osalta on hälytys
ja pelastussuunnitelma laadittava ja hyväksyttä
vä siten, että sitä voidaan noudattaa padon 
käyttöönottohetkellä. Vesihallituksen on sano
tussa tarkoituksessa ilmoitettava lääninhallituk
selle siitä, että käyttöönotettava. pato saatavis-

sa olevien tietojen nojalla on katsottava pato
turvallisuuslain 9 §:ssä tarkoitetuksi padoksi. 

Vesihallituksen on vastaavasti ilmoitettava 
lääninhallitukselle, jos aiemmin vailla hälytys
ja pelastussuunnitelmaa olleen padon havaittai
siin olosuhteiden muuttumisesta tai muusta 
syystä patoturvallisuuslain 9 §:ssä tarkoitetuin 
tavoin edellyttävän sanottua suunnitelmaa. 

8 § 
Tämä asetus tulee voimaan 
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