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flallituksen esitys Eduskunnalle laiksi patoturvallisuuslain 
16 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan patoturvallisuuslakia 
(413/84) muutettavaksi siten, että ennen 
1.8.1984 käyttöön otetun padon turvallisuustark
kailuohjelma on toimitettava hyväksyttäväksi 
31.12.1988 mennessä ja että hyväksyvä viran
omainen (vesi- ja ympäristöpiiri tai vesi- ja ympä
ristöhallitus) voi myöntää erityisen painavasta 
syystä tähänkin määräaikaan pidennystä. Nykyi-

sen 31.7.1987 päättyvän määräajan jatkaminen 
on tarpeen, jotta vanhojen patojen turvallisuu
den toteamiseksi tarpeelliset tarkastukset ehdi
tään tehdä tarpeellisella perusteellisuudella ja 
jotta isännättömien patojen vaatimille viran
omaistoimille annetaan riittävästi aikaa. Lain
muutos on tarkoitus saattaa voimaan heti, kun 
Eduskunta on sen hyväksynyt. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotettu 
muutos 

Patoturvallisuuslain ( 413 1 84) 16 §: ssä sääde
tään muun muassa, että ennen lain voimaan 
tuloa (1.8.1984) käyttöön otetun padon turvalli
suustarkkailuohjelma, jota tarkoitetaan lain 6 ja 
7 §:ssä, on toimitettava hyväksyttäväksi kolmen 
vuoden kuluessa lain voimaan tulosta eli käytän
nössä 31.7.1987 mennessä. Tarkkailuohjelman 
laatii padon omistaja tai haltija. Ohjelman hy
väksymisestä päättää vesi- ja ympäristöhallitus tai 
vesi- ja ympäristöpiiri. Patoturvallisuusasetuksen 
(574/84) 3 §:n 3 momentin nojalla ehdotus 
turvallisuustarkkailuohjelmaksi tulee toimittaa 
vesi- ja ympäristöpiirille. 

Patoturvallisuuslain ja -asetuksen saatamisen 
jälkeen vesihallitus on antanut 22.3.1985 pato
turvallisuusohjeet ja niiden täydennykseksi 
23.9.1986 jätepatojen turvallisuusohjeet. Ohjeis
sa on edellytetty muun muassa, että ennen 
turvallisuustarkkailuohjelman laatimista padon 
kelpoisuus todetaan kattavasti perustarkastukses
sa. Tämä on katsottu tarpeelliseksi patoturvalli-
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suuslain 1 § :ssä sanotun lain tarkoituksen eli 
turvallisuuden varmistamisen ja lisäämisen saa
vuttamiseksi. Ohjeiden laatimista viivästytti ai
heen teknillinen laajuus ja erityisesti jätepatojen 
osalta tarvittujen lisäselvitysten hankkiminen. 

Vesipiirien vesitoimistot toimltttvat ohjeet 
edelleen patojen omistajille. Sisäasiainministeriö 
puolestaan toimitti ohjeet lääninhallituksille ja 
aluepalopäälliköille. 

Ohjeiden lisäksi vesihallitus antoi toukokuussa 
1985 useille padonomistajille määräykset aiheelli
siksi katsomiensa vahingonvaaraselvitysten hank
kimisesta. Näistä määräyksistä vesihallitus ilmoit
ti myös asianomaisille lääninhallituksille ja Sisä
asiainministeriölie. 

Patoturvallisuuslain ulkopuolelle jätettyjen 
kaivosten patojen (patoturvallisuuslain 3 §:n 2 
momentti) turvallisuudesta teknillinen tarkastus
keskus on 20.11.1986 päättänyt, että kaivospiirin 
alueelle tai sen apualueelle rakennettujen jäte
alueiden ja vesialtaidea patojen valvonnassa ja 
käytössä on soveltuvin osin noudatettava patotur
vallisuuslain ja -asetuksen sekä vesihallituksen 
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patoturvallisuusohjeiden ja jätepatojen turvalli
suusohjeiden määräyksiä ja ohjeita. 

Ohjeiden ja määräysten antamisen jälkeen al
kanut tarkastustoiminta, jota voidaan suorittaa 
sulana aikana, on edistynyt niin, että voimalai
tospatojen turvallisuustarkkailuohjelmat voisivat 
pääosin valmistua määräaikana asianmukaisina, 
joskin tarkastusten taso tähän määräaikaan pa
kottamisesta kärsisi. Pienempien patojen kuten 
säännöstely- ja järjestely-yhtiöiden patojen, van
hojen mylly- yms. patojen ja myös jätepatojen 
asianmukaisia tarkastuksia ei niiden lukumääräs
tä (lain piiriin kuuluu n. 500 patoa) ja pätevien 
tarkastajien puutteesta johtuen ehdittäne tehdä 
määräaikaan mennessä. Tämä johtaisi patoturval
lisuuden puutteelliseen huomioon ottamiseen ja 
mahdollisesti tarpeettorniin sanktioiden käsitte
lyihin. 

Patoturvallisuuden parantamiseen, mikä jo 
suoritetuissa tarkastuksissa on osoittautunut tar
peelliseksi, tarvitaan lisää aikaa. Uuden tehtävän 
tultua nyt käytännössä omaksutuksi riittänee 
määräajan pidentäminen 31. 12. 1988 asti, jolloin 
tarkastuksiin olisi vielä käytettävissä kaksi sulaa 
kautta. Padon isännättömyydestä johtuvasta vii
västyksestä ja muusta erityisen painavasta syystä 
johtuen tulisi lisäksi olla mahdollista saada lisäai
kaa viranomaisen päätöksellä. 

2. Valmisteluvaiheet Ja -aineisto 

Esitys perustuu vesi- ja ympäristöhallituksen ja 
vesi- ja ympäristöpiirien saamiin tietoihin pato
jen perustarkastusten edistymisestä ja toisaalta jo 
aikaisemmin suoritettuun patojen inventointiin. 

3. Esityksen organisatoriset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole organisatorlSla vaikutuksia. 
Patoturvallisuuslaissa ja -asetuksessa vesihallituk
selle ja vesipiirien vesitoimistoille säädettyjä teh
täviä hoitavat nykyisin vesi- ja ympäristöhallitus 
sekä vesi- ja ympäristöpiirit. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esitys vähentää viranomaisten, tarkastusten 
suorittajien ja padon omistajien lisäresurssien 
tarvetta jakamalla tarkastukset ja mahdollisesti 
tarvittavat patojen parannustyöt pidemmälle ai
kavälille. Nykytilanteeseen nähden esityksellä ei 
tulisi olemaan muita välittömiä taloudellisia vai
kutuksia. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

16 §. Patoturvallisuuslain 6 ja 7 §:n mukaan 
padon omistajan tai haltijan laadittavaksi kuulu
va padon turvallisuustarkkailuohjelma on toimi
tettava hyväksyttäväksi kolmen vuoden kuluessa 
lain voimaantulosta ( 1. 8. 1984) eli viimeistään 
31.7.1987, jos pato on otettu käyttöön ennen 
lain voimaantuloa. Määräaikaa ehdotetaan jatket
tavaksi 31.12.1988 saakka. Tähän määräaikaan 
pitäisi viranomaisella, jolle padon tarkkailuohjel
man hyväksyminen kuuluu, olla mahdollisuus 
myöntää pidennystä erityisen painavasta syystä. 
Tällainen syy voi olla esimerkiksi isännättämän 
padon aiheuttama viivästys viranomaistoimille 
(ks. erityisesti vesilain 21luvun 3 §:n 4 moment
ti). 

Patoturvallisuuslain 9 § :ssä tarkoitetut padon 
omistajan tai haltijan selvitykset ja toimenpide
suunnitelmat ihmisten ja omaisuuden turvaami
seksi ja patoamisesta aiheutuvan onnettomuuden 
varalta olisi edelleen laadittava niin pian kuin se 
olosuhteisiin katsoen on mahdollista. 

2. Tarkemmat säännökset Ja mää
räykset 

Esitys e1 aiheuta muiden säännösten muutos
tarvetta. 
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3. Voimaan tulo 

Lainmuutos on tarkoitus saattaa voimaan heti, 
kun Eduskunta on sen hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
patoturvallisuuslain 16 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 1 päivänä kesäkuuta 1984 annetun patoturvallisuus
lain (413/84) 16 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

16 § 
Jos pato on otettu käyttöön ennen 1 patvaa 

elokuuta 1984, on 6 ja 7 §:ssä tarkoitettu tarkkai
luohjelma toimitettava hyväksyttäväksi vuoden 
1988 loppuun mennessä. Erityisen painavasta 
syystä voi viranomainen, jolle kyseisen padon 
tarkkailuohjelman hyväksyminen 7 §:n 1 mo
mentin nojalla kuuluu, myöntää tähän määräai-

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1987 

kaan pidennystä. Edellä 9 §:ssä tarkoitetut padon 
omistajan tai haltijan selvitykset ja toimenpide
suunnitelmat on tällöin laadittava niin pian kuin 
se olosuhteisiin katsoen on mahdollista. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1987. 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Esko 0/ltla 
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Ltite 

Laki 
patoturvallisuuslain 16 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 1 päivänä kesäkuuta 1984 annetun patoturvallisuus
lain (413/84) 16 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

16 § 
Jos pato on otettu käyttöön ennen tämän lain 

voimaantuloa, on 6 ja 7 §:ssä tarkoitettu tarkkai
luohjelma toimitettava hyväksyttäväksi kolmen 
vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Edellä 
9 §:ssä tarkoitetut padon omistajan tai haltijan 
selvitykset ja toimenpidesuunnitelmat on tällöin 
laadittava niin pian kuin se olosuhteisiin katsoen 
on mahdollista. 

Ehdotus 

16 § 
Jos pato on otettu käyttöön ennen 1 päivää 

elokuuta 1984, on 6 ja 7 §:ssä tarkoitettu tarkkai
luohjelma toimitettava hyväksyttäväksi vuoden 
1988 loppuun mennessä. Erityisen painavasta 
syystä voi viranomainen, jolle kyseisen padon 
tarkkazluohjelman hyväksyminen 7 §:n 1 mo
mentin nojalla kuuluu, myöntåä tähän määräai
kaan pidennystä. Edellä 9 §:ssä tarkoitetut padon 
omistajan tai haltijan selvitykset ja toimenpide
suunnitelmat on tällöin laadittava niin pian kuin 
se olosuhteisiin katsoen on mahdollista. 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 1987. 

päivänä 


