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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vesi- ja ympäristöhal
linnosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta ja laiksi vesilain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on tarkistaa metsä
hallituksen ja vesi- ja ympäristöhallituksen vä
listä tehtäväjakoa siten, että uittotehtävät sää
detään kuulumaan metsähallitukselle, lukuun 
ottamatta käytöstä poistettujen uittoväylien 
kunnostamista. Tällaiset kunnostamistehtävät 

kuuluisivat edelleen vesi- ja ympäristöhallituk
selle. 

Esitykseen sisältyvät lait ovat tarkoitetut tu
lemaan voimaan noin puolen vuoden kuluttua 
siitä, kun eduskunta on ne hyväksynyt. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Uiton vaikutusta ja merkitystä voidaan tar
kastella pääasiallisesti kolmesta eri näkökul
masta. Uitolla on ensinnäkin puutavaran kulje
tusmuotona merkitystä metsätaloudelle lähinnä 
metsätalouden toimintaedellytysten kannalta. 
Toisaalta uitto puutavaran kuljetusmuotona 
on vaihtoehto muiden liikennemuotojen tarjo
amille palveluksille. Kolmanneksi uitto muo
dostaa yhden vesistöjen käyttömuodon ja ui
tolla näin ollen on merkitystä vesistöjen käytön 
järjestelylle. 

Vastaavasti uittoa koskevien asioiden hoito 
valtionhallinnossa jakaantuu pääasiassa me
renkulkuhallinnon, metsähallinnon, tie- ja ve
sirakennuslaitoksen sekä vesi- ja ympäristöhal
linnon kesken. 

Esitystä laadittaessa on lähtökohtana ollut, 
että uiton keskeinen merkitys kohdistuu metsä
talouteen. Koska uitossa on kuljetuksen koh
teena yksinomaan puutavara, uitto määräytyy 
nimenomaan metsätalouden tarpeista. Tämän 
vuoksi myös uittoedun yleinen valvonta liittyy 
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sillä tavoin metsätalouteen, että tämän tulisi 
kuulua kokonaisuudessaan metsähallinnolle. 

Uittotehtävien kytkennät liikenteeseen ja ve
sistöjen käyttöön aiheuttavat sen, että uittoasi
oita joutuvat omalla toimialallaan käsittele
mään tie- ja vesirakennushallitus, merenkulku
hallitus sekä vesi- ja ympäristöhallitus. Tällöin 
uittokysymyksiä käsitellään osana vesiliiken
nettä tai vesistöjen käytön yleistä järjestämistä. 
Esityksen mukaan uiton eduista huolehtimisen 
tulisi kuulua metsähallitukselle. Siten esimer
kiksi vesituomioistuimissa uittoedun puolesta 
käyttäisi puhevaltaa metsähallitus. 

Jos uitto lakkaa vesistössä, joudutaan vesis
töstä poistamaan uittolaitteita tai vesistöä 
muutoin kunnostamaan. Näiden toimenpitei
den suorittaminen ei tapahdu uiton tarpeita 
varten, vaan vesistön muiden käyttömuotojen 
vuoksi. Sikäli kuin näitä tehtäviä tulee valtiol
le, on tarkoituksenmukaista suorittaa ne vesi
ja ympäristöhallinnon toimesta, jolle muiden
kin vastaavanlaisten hankkeiden suunnittelu ja 
toteuttaminen kuuluu. Tällöin voitaisiin sa
massa hankkeessa haitallisten uittolaitteiden 
poistamisen lisäksi toteuttaa vesistön muiden 
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käyttömuotojen edistämiseksi tarpeellisia toi
menpiteitä. Esityksen tarkoituksena on selven
tää metsähallituksen ja vesi- ja ympäristöhalli
tuksen toimivaltaa uittoasioissa. Merenkulku
hallituksen ja tie- ja vesirakennushallituksen 
tehtäviin esityksellä ei olisi vaikutuksia. 

2. Esityksen organisatoriset ja 
henkilö s töv aik utu kset 

Esityksen toteuttamisen seurauksena vesi- ja 
ympäristöhallituksen uittotoimisto olisi lak
kautettava. Metsähallitukseen ei organisaatio
muutoksen johdosta ole tarpeen perustaa uusia 
virkoja tai uusia toimintayksiköitä. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Lakiehdotuksista ei aiheudu välittömiä kus
tannuksia valtiolle. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkamiestyönä maa- ja 
metsätalousministeriössä sen ja ympäristömi
nisteriön välisen yhteistyöryhmän valmistele
mien ehdotusten pohjalta, jotka perustuvat 
uittohallintotoimikunnan vuonna 1976 teke
mään ehdotukseen (komiteanmietintö 
1976:48). Myös metsätalouskomitea katsoi 
vuonna 1981 ilmestyneessä mietinnössä (komi
teanmietintö 1981:67), että uittotehtävät olisi 
keskitettävä metsähallitukselle. 

Esitysluonnoksesta on hankittu lausunnot 
valtiovarainministeriön järjestelyosastolta, oi
keusministeriöltä, ympäristöministeriöltä, lii
kenneministeriöltä, kauppa- ja teollisuusminis
teriöltä, vesi- ja ympäristöhallitukselta ja sen 
henkilöstöneuvostolta sekä metsähallitukselta. 
Lausunnoissa esitetyt yksityiskohtia koskevat 
huomautukset on pyritty ottamaan huomioon 
esitystä lopulliseen muotoon saatettaessa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki vesi- ja ympäristöhallinnosta 
annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Vesi- ja ympäristöhallinnosta annetun lain 
(24/86) 1 §:n 1 momentin mukaan vesi- ja 
ympäristöhallitus on perustettu vesien käytön, 
hoidon ja suojelun sekä vesien aiheuttamien 
vahinkojen ja haittojen torjunnan samoin kuin 
ympäristönsuojelun edistämiseksi. Lain 3 §:n 1 
momentin 2 kohdan mukaan vesi- ja ympäris
töhallinnon tehtäviin eivät kuulu uittoa yleisel
tä liikennetaloudelliselta kannalta koskevat 
asiat, pääasiallisesti valtion metsätaloutta pal
velevat uittoa varten suoritettavat työt eivätkä 
muutkaan uittoa palvelevat työt, elleivät ne 
vaikuta vesistön kokonaiskäyttöön. Vastaava 
säännös on ollut vesihallinnosta annetun lain 
(18170) 1 §:n 2 momentin 2 ja 6 kohdissa. 

Vesi- ja ympäristöhallinnon tehtävien osalta 
säännös on osoittautunut varsin tulkinnanva
raiseksi. Tästä on aiheutunut tarpeetonta pää!-

lekkäisyyttä ja epätarkoituksenmukaista hallin
totehtävien hoitoa. Yleisperusteluihin viitaten 
ehdotetaan vesi- ja ympäristöhallinnosta anne
tun lain 3 §:n 1 momentin 2 kohta siten muu
tettavaksi, että vesi- ja ympäristöhallinnolle 
eivät kuuluisi lainkaan varsinaiset uittoa kos
kevat asiat. Tämän mukaisesti ehdotetaan py
kälässä nimenomaan mainittavaksi vesi- ja ym
päristöhallinnolle kuuluvana tehtävänä käytös
tä poistettujen uittoväylien kunnostaminen. 
Tällaisissa hankkeissa on usein kysymys vesis
tön kunnostamisesta nimenomaan muita kuin 
uittotarkoituksia varten. 

Ennen käytöstä poistettujen uittoväylien 
kunnostamista muihin tarkoituksiin on uitto
väylää koskeva uittosääntö kumottava. Uitto
säännön kumoamista voivat hakea asianomai
set viranomaiset sekä sellaiset yksityiset henki
löt, joiden oikeutta ja etua uittosääntö koskee. 
Uittosäännön kumoamista tarkoittavan hake
muksen käsittelyssä on kuultava metsähallitus
ta, jolle uittoedun valvonta kuuluu. Nimeno
maisten säännösten laatiminen tällaisista hake-
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muksista ei ole tarpeen, vaan niihin sovellettai
siin edelleen vesilain yleistä järjestelmää. 

Vaikka uittoa koskevat hallintotehtävät tuli
sivat pääosin kuulumaan metsähallitukselle, 
vesi- ja ympäristöhallinto joutuisi muiden teh
täviensä yhteydessä käsittelemään eräitä uittoa 
koskevia asioita. Tällöin ei kuitenkaan ole 
kysymys uittoa koskevien erityistehtävien hoi
tamisesta, vaan uitto muodostaa ainoastaan 
osan tietystä vesi- ja ympäristöhallinnolle kuu
luvasta kokonaistehtävästä. Niinpä vesi- ja ym
päristöhallinnolle jäisi edelleen muiden sään
nösten perusteella vesilain noudattamisen val
vonta myös uiton osalta sekä vesien käytön, 
hoidon ja suojelun kokonaissuunnittelu siltä
kin osalta kuin se sivuaa uittoa. Lisäksi vesi- ja 
ympäristöhallitus määräisi edelleen toimitus
insinöörin uittoa koskevaan katselmustoimi
tukseen. 

1.2. Laki vesilain muuttamisesta 

Vesilain 5 luvussa on vesi- ja ympäristöhalli
tukselle säädetty eräitä uittoa koskevia tehtä
viä. Nämä tehtävät ehdotetaan siirrettäviksi 
metsähallitukselle. Vesilain 5 luvun 14 §:n 1 
momenttia, 16 §:n 1 momenttia, 34 §:n 1 mo
menttia, 49 §:n 1 momenttia, 59 §:n 1 mo
menttia, 62 §:ää ja 78 §:n 2 momenttia ehdote
taan muutettaviksi tämän mukaisesti. Samoin 
ehdotetaan vesilain 16 luvun 22 §:ää, 18 luvun 

7 §:ää ja 19luvun 7 §:n 1 momenttia muutetta
vaksi vastaavalla tavalla. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Myös vesiasetuksen 76 §:ää (690/86) olisi 
muutettava siten, että vesi- ja ympäristöhalli
tuksen asemesta metsähallitus huolehtisi siitä, 
että maksusta olisi saatavana vahvistettuja uit
tosääntöjä. 

3. Voimaantulo 

Ehdotetut lainmuutokset edellyttävät valmis
tavia toimenpiteitä ennen uusien säännösten 
soveltamista. Sen vuoksi lait ehdotetaan tule
viksi voimaan noin puolen vuoden kuluttua 
siitä, kun eduskunta on ne hyväksynyt. 

Vesi- ja ympäristöhallinnosta annetun lain 
3 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulo
säännökseen ehdotetaan otettavaksi maininta 
siitä, että jo ennen lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

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

vesi- ja ympäristöhallinnosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vesi- ja ympäristöhallinnosta 17 päivänä 
tammikuuta 1986 annetun lain (24/86) 3 §:n 1 momentin 2 kohta näin kuuluvaksi: 

3 § 
Vesi- ja ympäristöhallinnon tehtäviin eivät 

kuulu, ellei erikseen ole toisin säädetty: 

2) uittoa koskevat asiat, lukuun ottamatta 
vesilain 5 luvun 30 §:n 3 momentissa tarkoitet
tuja tehtäviä; 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Tämän lain tullessa voimaan siirtyvät uittoa 
koskevat muut kuin vesilain 5 luvun 30 §:n 3 
momentissa tarkoitetut asiat vesi- ja ympäris
töhallitukselta metsähallitukselle. Milloin vesi
ja ympäristöhallitukselle on annettu vesituomi
oistuimen tai muun viranomaisen päätöksellä 
lupa uittoväylää koskevaan työhön tai muuhun 

2. 

uittoa palvelevaan toimenpiteeseen, siirtyvät 
lupa ja siihen perustuvat vesi- ja ympäristöhal
litukselle tämän lain voimaan tullessa kuulu
neet oikeudet ja velvollisuudet metsähallituk
selle. Mitä edellä on sanottu luvasta, koskee 
vastaavasti sopimukseen perustuvia oikeuksia 
ja velvollisuuksia. Uittosäännön perusteella 
hankitun sellaisen maa- ja vesialueen sekä 
muun omaisuuden osalta, joka ei kuulu uitto
yhdistykselle, käyttää, sen estämättä, mitä 
eräiden vesirakennustehtävien hoitamisesta an
netun lain (426170) 6 §:n 1 momentissa on 
säädetty, omistajan oikeuksia tämän lain voi
maan tultua metsähallitus. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Laki 
vesilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61) 5 luvun 101 §,sellaisena kuin 

se on 26 päivänä kesäkuuta 1970 annetussa laissa (427 170), sekä 
muutetaan 5 luvun 14 §:n 1 momentti, 16 §:n 1 momentti, 34 §:n 1 momentti, 49 §:n 1 

momentti, 59 §:n 1 momentti, 62 §, 78 §:n 2 momentti, 16 luvun 22 §, 18 luvun 7 §ja 19 luvun 
7 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 5 luvun 14 §:n 1 momentti, 16 §:n 1 momentti, 49 §:n 1 momentti, 
59 §:n 1 momentti ja 62 §, 16 luvun 22 § ja 18 luvun 7 § mainitussa 26 päivänä kesäkuuta 1970 
annetussa laissa, 5 luvun 34 §:n 1 momentti ja 78 §;n 2 momentti 29 päivänä heinäkuuta 1976 
annetussa laissa (649176) ja 19 luvun 7 §:n 1 momentti 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa 
laissa (467 /87), näin kuuluviksi: 

5 luku 

Puutavaran uitto 

14 § 
Maa- ja vesialue, joka uittosääntöön otetun 

määräyksen perusteella on uittoa varten lunas
tettu, tulee siitä riippumatta, kuka lunastushin
nan on suorittanut, jäljempänä 12 luvun 
2 §:ssä tarkoitetusta ajankohdasta lukien val
tion taikka, jos vesistössä toimii uittoyhdistys, 

sanotun yhdistyksen omaisuudeksi. Valtion 
puolesta käyttää tällaisen omaisuuden osalta 
omistajan oikeuksia metsähallitus. 

16 § 
Uittoa varten lunastettua aluetta, joka tä

män luvun 14 §:n mukaisesti kuuluu tai on 
siirretty valtiolle, ei sillä olevine laitteineen ja 
rakennelmineen ole lupa luovuttaa toiselle, niin 
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kauan kuin metsähallitus katsoo sitä tarvitta
van uittoa varten. 

34 § 
Jos uitto vesistössä on lakannut ja uittosään

tö on sen johdosta kumottu, on metsähallituk
sen asiana myydä tai muutoin luovuttaa ne 
uittoa varten lunastetut alueet ja sellaiset vesis
tön kuntoonpanemiseksi tehdyt laitteet ja ra
kennelmat, jotka eivät kuulu yksityiselle uitta
jalle tai uittoyhdistykselle. Myyminen on viivy
tyksettä toimitettava, jos vesistön kuntoonpa
nija tai kunnossapitäjä, joka ei ole vielä täysin 
saanut hänelle tulevaa korvausta, sitä vaatii. 
Luovutuksesta saadut varat on sen jälkeen, 
kun myymisestä aiheutuneet kulut on suoritet
tu, omaisuutta mahdollisesti rasittaneet velat 
maksettu sekä kuntoonpanija ja kunnossapitä
jä ovat niistä saaneet heille suorittamatta ole
van korvauksen, käytettävä uiton hyväksi tai 
vesistön tilan palauttamista palvelevaan tarkoi
tukseen ensi sijassa asianomaisella vesistöalu
eella. 

49 § 
Uittoyhdistyksen ohjesäännön muuttamista 

koskevan hakemuksen voi vesioikeudelle tehdä 
uittoyhdistys tai yksityinen uittaja taikka met
sähallitus. Jollei muutosehdotusta ole käsitelty 
yhdistyksen kokouksessa, on kokoukselle va
rattava tilaisuus lausunnon antamiseen ehdo
tuksesta. 

59§ 
Hallinnon ja tilien tarkastamista varten tulee 

uittoyhdistyksen valita vähintään kaksi tilintar
kastajaa sekä näille varamiehet. Vesioikeus voi 
yhdistyksen jäsenen tai metsähallituksen hake
muksesta, jos katsoo syytä siihen olevan, mää
rätä pätevän henkilön yhdistyksen valitsemien 
tilintarkastajien lisäksi virkavastuulla tarkasta
maan yhdistyksen tilejä ja antamaan siitä ker
tomuksen metsähallitukselle. Näin määrätyn 
tilintarkastajan palkkion vahvistaa vesioikeus 
ja suorittaa uittoyhdistys. 

62 § 
Jos uittoyhdistys ei jonakin vuonna toimita 

uittoa taikka jos yhteisuitto vesistössä koko
naan lakkaa, vesioikeuden on yhdistyksen vii-

meksi toimineen hallituksen tai, milloin yhteis
uiton lakkaaminen perustuu uittosäännön ku
moamiseen tai muuttamiseen, metsähallituksen 
hakemuksesta määrättävä yksi tai useampia 
toimitsijoita hallituksen sijasta ja sille kuuluvin 
valtuuksin hoitamaan yhdistyksen asioita sekä 
tarvittaessa huolehtimaan yhdistyksen lakkaut
tamista varten suoritettavista selvittelytoimen
piteistä. Uittoyhdistyksen kokoukselle kuulu
vaa päätäntävaltaa käyttävät tällöin, mikäli 
kysymys on tietyn vuoden uittoa koskevasta 
asiasta, yhdistyksen sanotun vuoden jäsenet 
sekä muussa tapauksessa toimitsijat. 

78 § 

Myynnistä saadut varat on, sen jälkeen kun 
yhdistyksen vielä suorittamatta olevat velvoi
tukset on ensin täytetty, käytettävä metsähalli
tuksen toimesta uiton hyväksi tai vesistön tilan 
palauttamista palvelevaan tarkoitukseen ensisi
jaisesti asianomaisella vesistöalueella. 

16 luku 

Vesiasioiden käsittely vesioikeudessa 

22 § 
Jos hakija tahtoo peruuttaa hakemuksensa, 

peruutus on tehtävä vesioikeudelle viimeistään 
asian suullisessa käsittelyssä tai, jollei sellaista 
pidetä, ennen päätöksen antamista vesioikeu
delle toimitettavalla kirjelmällä. Milloin hake
mus koskee uittosäännön vahvistamista tai ve
sistön kuntoonpanemista uittoa varten eikä 
valtio ole hakijana, on peruutuksesta ilmoitet
tava metsähallitukselle. 

18 luku 

Katselmustoimitus ja lopputarkastus 

7 § 
Milloin katselmustoimituksessa havaitaan 

siinä käsiteltävänä olevan yrityksen tai toimen
piteen johdosta olevan tarpeen tehdä muutok
sia uittosääntöön, toimitusinsinöörin on, kuul
tuaan asiassa metsähallitusta ja uittoyhdistys
tä, mikäli sellainen toimii alueella, ilmoitettava 
asiasta vesioikeudelle, jonka tulee ratkaista, 
onko kysymys uittosäännön muuttamisesta yh
distettävä käsiteltäväksi yritystä koskevan ha
kemusasian yhteydessä. Vesioikeuden päätök
seen tässä asiassa älköön haettako muutosta. 
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19 luku 

Ojitustoimitus 

7 § 
Ojitustoimituksen alku- ja loppukokoukses

ta on, mikäli 2 momentista ei muuta johdu, 
julkisesti kuulutettava vähintään neljätoista 
päivää ennen kokousta niissä kunnissa, joiden 
alueelle ojituksen vaikutukset ulottuvat. Sen 
lisäksi on samassa ajassa toimitettava kappale 
suunnitelmaa 4 §:ssä tarkoitetuille viranomai
sille. Kappale suunnitelmaa on myös lähetettä
vä asianomaiseen kuntaan yleisesti nähtävänä 
pidettäväksi. Loppukokouksesta on lisäksi il-

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1988 

moitettava tiedossa olevalla postiosoitteella lä
hetetyssä kirjeessä niille maanomistajille, joita 
ojitusasia koskee, sekä, milloin ojitus koskee 
toisen maalla olevaa puroa, jossa on voimalai
tos tai muu rakennelma, laitoksen tai rakennel
man omistajalle. Jos purossa, jota ojitus kos
kee, harjoitetaan uittoa, on loppukokouksesta 
kirjeellä ilmoitettava metsähallitukselle ja, jos 
uittoyhdistys huolehtii uitosta, myös sille. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Maa- ja metsätalousministeri Toivo T. Pohjala 
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Liite 

1. 
Laki 

vesi- ja ympäristöhallinnosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan vesi- ja ympäristöhallinnosta 17 päivänä 
tammikuuta 1986 annetun lain (24/86) 3 §:n 1 momentin 2 kohta näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

3 § 
Vesi- ja ympäristöhallinnon tehtäviin eivät 

kuulu, ellei erikseen ole toisin säädetty: 

2) uittoa yleiseltä liikennetaloudelliselta kan
nalta koskevat asiat, pääasiallisesti valtion 
metsätaloutta palvelevat uittoa varten suoritet
tavat työt eivätkä muutkaan uittoa palvelevat 
työt, elleivät ne vaikuta vesistön kokonaiskäyt
töön. 

Ehdotus 

3 § 
Vesi- ja ympäristöhallinnon tehtäviin eivät 

kuulu, ellei erikseen ole toisin säädetty: 

2) uittoa koskevat asiat, lukuun ottamatta 
vesilain 5 luvun 30 §:n 3 momentissa tarkoitet
tuja tehtäviä; 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 

Tämän lain tullessa voimaan siirtyvät muut 
uittoa koskevat kuin vesilain 5 luvun 30 §:n 3 
momentissa tarkoitetut asiat vesi- ja ympäris
töhallitukselta metsähallitukse/le. Milloin vesi
ja ympäristöhallitukselle on annettu vesituomi
oistuimen tai muun viranomaisen päätöksellä 
lupa uittoväylää koskevaan työhön tai muuhun 
uittoa palvelevaan toimenpiteeseen, siirtyvät 
lupa ja siihen perustuvat vesi- ja ympäristöhal
litukselle tämän lain voimaan tullessa kuulu
neet oikeudet ja velvollisuudet metsähal/ituk
selle. Mitä edellä on sanottu luvasta, koskee 
vastaavasti sopimukseen perustuvia oikeuksia 
ja velvollisuuksia. Uittosäännön perusteella 
hankitun sellaisen maa- ja vesialueen sekä 
muun omaisuuden osalta, joka ei kuulu uitto
yhdistykselle, käyttää, sen estämättä, mitä 
eräiden vesirakennustehtävien hoitamisesta an
netun lain (426170) 6 §:n 1 momentissa on 
säädetty, omistajan oikeuksia tämän lain voi
maan tultua metsähallitus. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 
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2. 

Laki 
vesilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61) 5 luvun 101 §,sellaisena kuin 

se on 26 päivänä kesäkuuta 1970 annetussa laissa ( 427 170), sekä 
muutetaan 5 luvun 14 §:n 1 momentti, 16 §:n 1 momentti, 34 §:n 1 momentti, 49 §:n 1 

momentti, 59 §:n 1 momentti, 62 §, 78 §:n 2 momentti, 16 luvun 22 §, 18 luvun 7 §ja 19 luvun 
7 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 5 luvun 14 §:n 1 momentti, 16 §:n 1 momentti, 49 §:n 1 momentti, 
59 §:n 1 momentti ja 62 §, 16 luvun 22 § ja 18 luvun 7 § mainitussa 26 päivänä kesäkuuta 1970 
annetussa laissa, 5 luvun 34 §:n 1 momentti ja 78 §:n 2 momentti 29 päivänä heinäkuuta 1976 
annetussa laissa (649176) ja 19 luvun 7 §:n 1 momentti 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa 
laissa (467 /87), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

5 luku. 

Puutavaran uitto. 

14 §. 
Maa- ja vesialue, joka uittosääntöön otetun 

määräyksen perusteella on uittoa varten lunas
tettu, tulee siitä riippumatta, kuka lunastushin
nan on suorittanut, jäljempänä 12 luvun 
2 §:ssä tarkoitetusta ajankohdasta lukien val
tion taikka, jos vesistössä toimii uittoyhdistys, 
sanotun yhdistyksen omaisuudeksi. Valtion 
puolesta käyttää tällaisen omaisuuden osalta 
omistajan oikeuksia vesihallitus. 

16 §. 
Uittoa varten lunastettua aluetta, joka tä

män luvun 14 §:n mukaisesti kuuluu tai on 
siirretty valtiolle, ei sillä olevine laitteineen ja 
rakennelmineen ole lupa luovuttaa toiselle, niin 
kauan kuin vesihallitus katsoo sitä tarvittavan 
uiton hyväksi. 

34 §. 
Jos uitto vesistössä on lakannut ja uittosään

tö on sen johdosta kumottu, on vesihallituksen 
asiana myydä tai muutoin luovuttaa ne uittoa 
varten lunastetut alueet ja sellaiset vesistön 
kuntoonpanemiseksi tehdyt laitteet ja raken
nelmat, jotka eivät kuulu yksityiselle uittajalle 
tai uittoyhdistykselle. Myyminen on viivytyk
settä toimitettava, jos vesistön kuntoonpanija 
tai kunnossapitäjä, joka ei vielä ole saanut 

Ehdotus 

5 luku 

Puutavaran uitto 

14 § 
Maa- ja vesialue, joka uittosääntöön otetun 

määräyksen perusteella on uittoa varten lunas
tettu, tulee siitä riippumatta, kuka lunastushin
nan on suorittanut, jäljempänä 12 luvun 
2 §:ssä tarkoitetusta ajankohdasta lukien val
tion taikka, jos vesistössä toimii uittoyhdistys, 
sanotun yhdistyksen omaisuudeksi. Valtion 
puolesta käyttää tällaisen omaisuuden osalta 
omistajan oikeuksia metsähallitus. 

16 § 
Uittoa varten lunastettua aluetta, joka tä

män luvun 14 §:n mukaisesti kuuluu tai on 
siirretty valtiolle, ei sillä olevine laitteineen ja 
rakennelmineen ole lupa luovuttaa toiselle, niin 
kauan kuin metsähallitus katsoo sitä tarvitta
van uittoa varten. 

34 § 
Jos uitto vesistössä on lakannut ja uittosään

tö on sen johdosta kumottu, on metsähallituk
sen asiana myydä tai muutoin luovuttaa ne 
uittoa varten lunastetut alueet ja sellaiset vesis
tön kuntoonpanemiseksi tehdyt laitteet ja ra
kennelmat, jotka eivät kuulu yksityiselle uitta
jalle tai uittoyhdistykselle. Myyminen on viivy
tyksettä toimitettava, jos vesistön kuntoonpa
nija tai kunnossapitäjä, joka ei ole vielä täysin 



1988 vp. - HE n:o 190 9 

Voimassa oleva laki 

hänelle tulevaa korvausta, sitä vaatii. Luovu
tuksesta saadut varat on sen jälkeen, kun 
myymisestä aiheutuneet kulut on suoritettu, 
omaisuutta mahdollisesti rasittaneet velat mak
settu sekä kuntoonpanija ja kunnossapitäjä 
ovat siitä saaneet heille suorittamatta olevan 
korvauksen, käytettävä uiton hyväksi tai muu
hun vesistön käyttöä taikka vesistön tilan pala
uttamista palvelevaan tarkoitukseen ensi sijas
sa asianomaisella vesistöalueella. 

49 §. 
Uittoyhdistyksen ohjesäännön muuttamista 

koskevan hakemuksen voi vesioikeudelle tehdä 
uittoyhdistys tai yksityinen uittaja taikka vesi
hallitus tahi metsähallitus. Jollei muutosehdo
tusta ole käsitelty yhdistyksen kokouksessa, on 
kokoukselle varattava tilaisuus lausunnon an
tamiseen ehdotuksesta. 

59§. 
Hallinnon ja tilien tarkastamista varten tulee 

uittoyhdistyksen valita vähintään kaksi tilintar
kastajaa sekä näille varamiehet. Vesioikeus voi 
yhdistyksen jäsenen tai vesihallituksen hake
muksesta, jos katsoo syytä siihen olevan, mää
rätä pätevän henkilön yhdistyksen valitsemien 
tilintarkastajien lisäksi virkavastuulla tarkasta
maan yhdistyksen tilejä ja antamaan siitä ker
tomuksen vesihallitukselle. Näin määrätyn ti
lintarkastajan palkkion vahvistaa vesioikeus ja 
suorittaa uittoyhdistys. 

62 §. 
Jos uittoyhdistys ei jonakin vuonna toimita 

uittoa taikka jos yhteisuitto vesistössä koko
naan lakkaa, vesioikeuden on yhdistyksen vii~ 
meksi toimineen hallituksen tai, milloin yhteis
uiton lakkaaminen perustuu uittosäännön ku
moamiseen tai muuttamiseen, vesihallituksen 
hakemuksesta määrättävä yksi tai useampia 
toimitsijoita hallituksen sijasta ja sille kuuluvin 
valtuuksin hoitamaan yhdistyksen asioita sekä 
tarvittaessa huolehtimaan yhdistyksen lakkaut
tamista varten suoritettavista selvittelytoimen
piteistä. Uittoyhdistyksen kokoukselle kuulu
vaa päätäntävaltaa käyttävät tällöin, mikäli 
kysymys on tietyn vuoden uittoa koskevasta 
asiasta, yhdistyksen sanotun vuoden jäsenet 
sekä muussa tapauksessa toimitsijat. 

2 371446V 

Ehdotus 

saanut hänelle tulevaa korvausta, sitä vaatii. 
Luovutuksesta saadut varat on sen jälkeen, 
kun myymisestä aiheutuneet kulut on suoritet
tu, omaisuutta mahdollisesti rasittaneet velat 
maksettu sekä kuntoonpanija ja kunnossapitä
jä ovat niistä saaneet heille suorittamatta ole
van korvauksen, käytettävä uiton hyväksi tai 
vesistön tilan palauttamista palvelevaan tarkoi
tukseen ensi sijassa asianomaisella vesistöalu
eella. 

49 § 
Uittoyhdistyksen ohjesäännön muuttamista 

koskevan hakemuksen voi vesioikeudelle tehdä 
uittoyhdistys tai yksityinen uittaja taikka met
sähallitus. Jollei muutosehdotusta ole käsitelty 
yhdistyksen kokouksessa, on kokoukselle va
rattava tilaisuus lausunnon antamiseen ehdo
tuksesta. 

59§ 
Hallinnon ja tilien tarkastamista varten tulee 

uittoyhdistyksen valita vähintään kaksi tilintar
kastajaa sekä näille varamiehet. Vesioikeus voi 
yhdistyksen jäsenen tai metsähallituksen hake
muksesta, jos katsoo syytä siihen olevan, mää
rätä pätevän henkilön yhdistyksen valitsemien 
tilintarkastajien lisäksi virkavastuulla tarkasta
maan yhdistyksen tilejä ja antamaan siitä ker
tomuksen metsäha/litukselle. Näin määrätyn 
tilintarkastajan palkkion vahvistaa vesioikeus 
ja suorittaa uittoyhdistys. 

62 § 
Jos uittoyhdistys ei jonakin vuonna toimita 

uittoa taikka jos yhteisuitto vesistössä koko
naan lakkaa, vesioikeuden on yhdistyksen vii
meksi toimineen hallituksen tai, milloin yhteis
uiton lakkaaminen perustuu uittosäännön ku
moamiseen tai muuttamiseen, metsähallituksen 
hakemuksesta määrättävä yksi tai useampia 
toimitsijoita hallituksen sijasta ja sille kuuluvin 
valtuuksin hoitamaan yhdistyksen asioita sekä 
tarvittaessa huolehtimaan yhdistyksen lakkaut
tamista varten suoritettavista selvittelytoimen
piteistä. Uittoyhdistyksen kokoukselle kuulu
vaa päätäntävaltaa käyttävät tällöin, mikäli 
kysymys on tietyn vuoden uittoa koskevasta 
asiasta, yhdistyksen sanotun vuoden jäsenet 
sekä muussa tapauksessa toimitsijat. 
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78 §. 

Myynnistä saadut varat on, sen jälkeen kun 
yhdistyksen vielä suorittamatta olevat velvoi
tukset on ensin täytetty, käytettävä vesihalli
tuksen toimesta uiton hyväksi tai muuhun 
vesistön käyttöä taikka vesistön tilan palautta
mista palvelevaan tarkoitukseen ensi sijaisesti 
asianomaisella vesistöalueella. 

Ehdotus 

78 § 

Myynnistä saadut varat on, sen jälkeen kun 
yhdistyksen vielä suorittamatta olevat velvoi
tukset on ensin täytetty, käytettävä metsähalli
tuksen toimesta uiton hyväksi tai vesistön tilan 
palauttamista palvelevaan tarkoitukseen ensisi
jaisesti asianomaisella vesistöalueella. 

101 §. 

Milloin vesihallituksen asiana on suorittaa 
jokin tämän luvun 14 §:n 1 momentissa, 
16 §:ssä, 30 §:n 3 momentissa, 34 §:ssä, 59 §:n 
1 momentissa, 62 §:ssä tai 78 §:n 2 momentissa 
tarkoitettu tehtävä, jolla saattaa olla merkitys
tä metsätalouden kannalta, se voi pyytää asias
ta metsähallituksen lausunnon. 

16 luku 

Vesiasioiden käsittely vesioikeudessa 

22 §. 
Jos hakija tahtoo peruuttaa hakemuksensa, 

peruutus on tehtävä vesioikeudelle viimeistään 
asian suullisessa käsittelyssä tai, jollei sellaista 
pidetä, ennen päätöksen antamista vesioikeu
delle toimiteltavalla kirjelmällä. Milloin hake
mus koskee uittosäännön vahvistamista tai ve
sistön kuntoonpanemista uittoa varten eikä 
valtio ole hakijana, on peruutuksesta ilmoitet
tava vesihal/ituksel/e. 

18 luku 

Katselmustoimitus ja lopputarkastus 

7 §. 
Milloin katselmustoimituksessa havaitaan 

siinä käsiteltävänä olevan yrityksen tai toimen
piteen johdosta olevan tarpeen tehdä muutok
sia uittosääntöön, toimitusinsinöörin on, kuul
tuaan asiassa vesihallitusta ja uittoyhdistystä, 
mikäli sellainen toimii kysymyksessä olevalla 
alueella, ilmoitettava asiasta vesioikeudelle, 
jonka tulee ratkaista, onko kysymys uittosään
nön muuttamisesta yhdistettävä käsiteltäväksi 
yritystä koskevan hakemusasian yhteydessä. 
Vesioikeuden päätökseen tässä asiassa älköön 
haettako muutosta. 

(kumotaan) 

16 luku 

Vesiasioiden käsittely vesioikeudessa 

22 § 
Jos hakija tahtoo peruuttaa hakemuksensa, 

peruutus on tehtävä vesioikeudelle viimeistään 
asian suullisessa käsittelyssä tai, jollei sellaista 
pidetä, ennen päätöksen antamista vesioikeu
delle toimitettavalla kirjelmällä. Milloin hake
mus koskee uittosäännön vahvistamista tai ve
sistön kuntoonpanemista uittoa varten eikä 
valtio ole hakijana, on peruutuksesta ilmoitet
tava metsähallitukselle. 

18 luku 

Katselmustoimitus ja lopputarkastus 

7 § 
Milloin katselmustoimituksessa havaitaan 

siinä käsiteltävänä olevan yrityksen tai toimen
piteen johdosta olevan tarpeen tehdä muutok
sia uittosääntöön, toimitusinsinöörin on, kuul
tuaan asiassa metsähallitusta ja uittoyhdistys
tä, mikäli sellainen toimii alueella, ilmoitettava 
asiasta vesioikeudelle, jonka tulee ratkaista, 
onko kysymys uittosäännön muuttamisesta yh
distettävä käsiteltäväksi yritystä koskevan ha
kemusasian yhteydessä. Vesioikeuden päätök
seen tässä asiassa älköön haettako muutosta. 
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19 luku 

Ojitustoimitus 

7 §. 
Ojitustoimituksen alku- ja loppukokoukses

ta on, mikäli 2 momentista ei muuta johdu, 
julkisesti kuulutettava vähintään neljätoista 
päivää ennen kokousta niissä kunnissa, joiden 
alueelle ojituksen vaikutukset ulottuvat. Sen 
lisäksi on samassa ajassa toimitettava kappale 
suunnitelmaa 4 §:ssä tarkoitetuille viranomai
sille. Kappale suunnitelmaa on myös lähetettä
vä asianomaiseen kuntaan yleisesti nähtävänä 
pidettäväksi. Loppukokouksesta on lisäksi il
moitettava tiedossa olevalla postiosoitteella lä
hetetyssä kirjeessä niille maanomistajille, joita 
ojitusasia koskee, sekä, milloin ojitus koskee 
toisen maalla olevaa puroa, jossa on voimalai
tos tai muu rakennelma, laitoksen tai rakennel
man omistajalle. Jos purossa, jota ojitus kos
kee, harjoitetaan uittoa, on loppukokouksesta 
kirjeellä ilmoitettava vesihallitukselle ja, jos 
uittoyhdistys huolehtii uitosta, myös sille. 

Ehdotus 

19 luku 

Ojitustoimitus 

7 § 
Ojitustoimituksen alku- ja loppukokoukses

ta on, mikäli 2 momentista ei muuta johdu, 
julkisesti kuulutettava vähintään neljätoista 
päivää ennen kokousta niissä kunnissa, joiden 
alueelle ojituksen vaikutukset ulottuvat. Sen 
lisäksi on samassa ajassa toimitettava kappale 
suunnitelmaa 4 §:ssä tarkoitetuille viranomai
sille. Kappale suunnitelmaa on myös lähetettä
vä asianomaiseen kuntaan yleisesti nähtävänä 
pidettäväksi. Loppukokouksesta on lisäksi il
moitettava tiedossa olevalla postiosoitteella lä
hetetyssä kirjeessä niille maanomistajille, joita 
ojitusasia koskee, sekä, milloin ojitus koskee 
toisen maalla olevaa puroa, jossa on voimalai
tos tai muu rakennelma, laitoksen tai rakennel
man omistajalle. Jos purossa, jota ojitus kos
kee, harjoitetaan uittoa, on loppukokouksesta 
kirjeellä ilmoitettava metsähallitukselle ja, jos 
uittoyhdistys huolehtii uitosta, myös sille. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




