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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vesilain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vesi
lain mukaista katselmustoimitusta koskevia 
säännöksiä siten, että vesioikeus voisi määrätä 
katselmustoimituksen pidettäväksi ainoastaan 
laajoissa hakemusasioissa. Katselmustoimitus
menettelyä ehdotetaan yksinkertaistettavaksi 
siten, että siihen sisältyisi nykyistä vähemmän 
menettelyvaiheita. Katselmustoimituksen yh
teydessä järjestettäisiin kaksi kokousta, joihin 
vesihankkeen vaikutusalueella olevat asianosai
set, paikalliset asukkaat ja yhteisöt voisivat 
osallistua. Nämä kokoukset olisivat katselmus
kokous ja loppukokous. Katselmuskokoukses
sa voitaisiin esittää sekä mielipiteitä suunnitel
lusta vesihankkeesta että vaatimuksia ja selvi
tyksiä asiassa. Loppukokouksessa kokouksen 
osanottajille tiedotettaisiin laaditun katselmus
kirjan sisältö. Lisäksi he voisivat tuossa ko
kouksessa esittää vesioikeudelle muistutuksia, 
vaatimuksia ja huomautuksia, jotka merkittäi
siin kokouksen pöytäkirjaan ja toimitettaisiin 
vesioikeuteen. 

Esityksessä ehdotetaan vesilakia muutetta
vaksi myös siten, että vesioikeuden ja katsel
mustoimituksen välistä yhteistyötä lisätään. 
Toimitusinsinöörillä olisi mahdollisuus pyytää 
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vesioikeutta ratkaisemaan, onko katselmustoi
mituksen aikana jokin lisäselvitys hankittava 
luvan hakijalta. 

Esityksessä ehdotetaan järjestettäväksi uusi 
menettely, jossa vesioikeus voisi eräissä erityis
tilanteissa määrätä suoritettavaksi lisätutki
muksen jostakin hakemusasian ratkaisemiseen 
vaikuttavasta osakysymyksestä, mikä on il
mennyt asianosaisten kuulemisen jälkeen. Tätä 
menettelyä kutsuttaisiin selvitysmenettelyksi. 
Vesioikeus määräisi vesi- ja ympäristöhallin
non palveluksessa olevan virkamiehen ja tarvit
taessa kaksi uskottua miestä suorittamaan vesi
oikeuden määrittämän selvitystehtävän. Selvi
tysmenettelyssä laadittaisiin lyhyessä määrä
ajassa lausunto, joka lähetettäisiin vesioikeu
teen. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 
vesilakia siten, että sekä ympäristöministeriö 
että maa- Ja metsätalousministeriö voisivat toi
mialallaan antaa määräyksiä ja ohjeita alaisel
leen hallinnolle laillisuusvalvontaa koskevissa 
asioissa. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se 
on hyväksytty ja vahvistettu. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

1.1. Katselmustoimitus 

Vesioikeudessa käsiteltävät vesiasiat voidaan 
jakaa käsittelyjärjestyksen mukaan hakemus-, 
riita-, rikos-, valitus-, alistus- ja virka-apu
asioihin. Hakemusasiat ovat yleisin asiaryhmä, 
sillä niiden osuus kaikista vesiasioista on noin 
80 prosenttia. Hakemusasioita ovat asiat, jotka 
pannaan vireille hakemuksella tai vesioikeuden 
omasta aloitteesta virka-apuasioita lukuun ot
tamatta. Hakemusasioina käsitellään asiat, jot
ka koskevat esimerkiksi vesistöön rakentamis
ta, vesistön järjestelyä, vesistön säännöstelyä, 
pohjaveden ottamista ja jäteveden vesistöön 
johtamista. Vuonna 1987 vesioikeuksiin saapui 
yhteensä 843 asiaa, joista 644 oli hakemus
asioita. 

Vesilain (264/61) 16 luvun 5 §:n mukaan 
vesioikeuden tulee määrätä hakemus siihen 
liitetyn suunnitelman tarkastamista varten kä
siteltäväksi katselmustoimituksessa, jos kysy
myksessä olevan hankkeen vaikutukset ulottu
vat laajalle alueelle tai paikalla suoritettava 
tutkimus sen vaikutusten selvittämiseksi muu
toin havaitaan tarpeelliseksi. Muussa kuin ha
kemusasiassa vesioikeus ei saa määrätä pidettä
väksi katselmustoimitusta. Tavallisesti katsel
mustoimituksessa käsitellään hakemusta, jolla 
pyritään saamaan vesioikeuden lupa jonkin 
vesihankkeen toteuttamiseksi. Hakemuksen si
sällön mukaisesti käytännössä puhutaan jäte
vesikatselmuksesta, uittokatselmuksesta tai 
säännöstelykatselmuksesta. 

Katselmustoimituksen keskeisenä tarkoituk
sena on selvittää vesihankkeen vaikutukset ja 
laatia ehdotus siitä, voitaisiinko ja millä eh
doilla lupa myöntää, sekä selvittää hankkeen 
aiheuttamat vahingot ja arvioida niiden määrä. 
Katselmustoimitus päättyy toimitusmiesten 
lausuntoon, joka on ehdotus asian ratkaisuksi. 
Asiaa ei päätetä katselmustoimituksessa, vaan 
päätösvalta kuuluu vesioikeudelle, jossa asia 
on vireillä katselmustoimituksenkin aikana. 
Vesilain 16 luvun 21 §:n 1 momentin mukaan 

vesioikeus ei kuitenkaan voi poiketa siitä, mitä 
toimitusmiehet ovat korvausten osalta esittä
neet, jollei vesioikeudelle ole tehty korvausvaa
timusta tai poikkeaminen johdu suunnitelmaan 
tehdyistä tai olosuhteissa tapahtuneista muu
toksista taikka muusta erityisestä syystä. Kat
selmustoimitus on siten valmistava, vesioikeut
ta avustava käsittelyvaihe. Katselmustoimituk
sessa hankittu aineisto ehdotuksineen on tär
keä pohja-aineisto vesioikeuden päätöksenteos
sa. 

Vesilain 18 luvussa ovat säännökset katsel
mustoimituksen suorittavista toimitusmiehistä, 
toimituksessa selvitettävistä asioista sekä toimi
tusmenettelystä. Määrättyään hakemuksen kä
siteltäväksi katselmustoimituksessa vesioikeus 
pyytää vesi-ja ympäristöhallitusta määräämään 
katselmustoimitusta varten toimitusinsinöörin. 
Toimituksessa tulee lisäksi olla kaksi uskottua 
miestä, jotka toimitusinsinööri kutsuu niistä 
kunnista, joissa hanke on tarkoitus pääasial
lisesti toteuttaa. Vesioikeus voi vesi- ja ympä
ristöhallituksen, toimitusinsinöörin tai asian
osaisen pyynnöstä määrätä ylimääräiseksi toi
mitusmieheksi erityisen alan asiantuntijan, jos 
sitä on pidettävä katselmustoimituksen suorit
tamisen kannalta tarpeellisena. Katselmustoi
mitukseen voidaan määrätä myös avustavaksi 
virkamieheksi jonkin erityisen alan asiantunti
ja. Avustavina virkamiehinä on toiminut muun 
muassa kalabiologeja, limnologeja, geologeja 
ja kemistejä. Muitakin asiantuntijoita voidaan 
määrätä avustamaan katselmustoimituksessa. 

Katselmustoimitus aloitetaan alkukokouksel
la, johon kutsutaan asianosaiset ja ne vesi
hankkeen vaikutusalueen asukkaat, joiden asu
miseen, työntekoon tai muihin oloihin vesi
hankkeen toteuttaminen saattaa selvästi vai
kuttaa, ja heitä edustavat yhteisöt. Lisäksi 
alkukokoukseen kutsutaan ne viranomaiset, 
joiden tulee hakemuksessa tarkoitetussa asiassa 
toimialallaan valvoa yleistä etua. Alkukokouk
sessa voidaan esittää mielipiteitä hankkeesta. 
Alkukokouksen jälkeen toimitusinsinööri yh
teistyössä ylimääräisen toimitusmiehen ja us
kottujen miesten kanssa tarkastaa hakemuk-
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seen liitetyn suunnitelman. Toimitusmiehet pe
rehtyvät asiaan myös maastotarkastuksin. Tä
män jälkeen toimitusmiehet valmistavat katsel
muskirjan. Katselmuskirjan tulee vesiasetuksen 
(282/62) 72 §:n mukaan sisältää muun muassa 
tarvittavat täydennykset hakijan suunnitel
maan, tarvittavat lisäselvitykset suunnitellun 
vesihankkeen vaikutuksista, selostuksen vesi
hankkeen oikeudellisista edellytyksistä, ehdo
tuksen hakijan suunnitelmaan tehtävistä muu
toksista, selvityksen vesihankkeen aiheuttamis
ta vahingoista ja haitoista sekä arvio niiden 
määrästä. Katselmuskirjan keskeinen osa on 
ratkaisuehdotus, jossa toimitusmiehet ottavat 
kantaa, voidaanko ja millä ehdoilla lupa vesi
hankkeen toteuttamiseen antaa, sekä mitä 
määräyksiä lupapäätöksessä olisi annettava. 
Katselmuskirja on siten yhteenveto selvitetyistä 
asioista ja ehdotus asian ratkaisuksi. Katsel
muskirjan laatiminen ja sitä varten tehtävät 
selvitykset ovat yleensä vaativin ja aikaavievin 
vaihe katselmustoimituksessa. 

Kun katselmusasiakirjat ovat olleet yleisesti 
nähtävänä, toimitusinsinöörin on kutsuttava 
asianosaiset, asianomaiset ympäristönsuojelu
lautakunnat ja 18 luvun 4 §:ssä mainitut viran
omaiset jokaisessa hankkeen vaikutusalueen 
kunnassa pidettävään katselmuskokoukseen. 
Katselmuskokouksessa he voivat esittää huo
mautuksia suunnitelman johdosta sekä sellaiset 
vaatimukset ja selvitykset, joiden esittämiseen 
he katsovat olevan aihetta. Katselmuskokouk
sen jälkeen toimitusmiehet antavat lausuntonsa 
asiassa. Vesiasetuksen 73 §:n mukaan toimitus
miesten lausunnon tulee sisältää selostus asian 
käsittelyn vaiheista, lausunto katselmusko
kouksessa esitetyistä muistutuksista ja vaati
muksista, tiedot sopimuksista ja sitoumuksista, 
lausunto luvan myöntämisen oikeudellisista 
edellytyksistä, selostus korvausten määräämi
sen perusteista sekä muut selvitykset ja ne 
mahdolliset hakijan suunnitelmaan tehtävät 
muutokset, jotka katselmustoimituksen perus
teella ehdotetaan. Vesilaissa omaksutun viral
lisperiaatteen mukaan toimitusmiesten on, 
vaikkei korvausvaatimusta ole esitettykään, 
annettava lausunto siitä, onko havaitusta va
hingosta, haitasta tai muusta edunmenetykses
tä suoritettava sekä mihin määrään korvausta. 
Toimitusmiesten lausuntoon on otettava esitys 
lupaehdoista. 

Toimitusmiesten lausunto ja muut asiakirjat 
toimitetaan määräajassa vesioikeudelle, joka 
ratkaisee asian. Jäljennös lausunnosta toimite-

taan muun muassa luvan hakijalle, eräille vi
ranomaisille sekä asianomaisiin kuntiin panta
vaksi niissä yleisesti nähtäväksi. Nähtäväksi 
asettamisesta on julkisesti kuulutettava ja tie
dotettava muutoin samalla tavoin kuin suunni
telman nähtäväksi asettamisesta ja katselmus
kokouksesta. Katselmustoimitus katsotaan 
päättyneeksi, kun nämä toimet on suoritettu. 

Hakemuksesta, suunnitelmasta ja toimitus
miesten lausunnosta voidaan esittää muistutuk
sia ja vaatimuksia puhevallan menettämisen 
uhalla 60 päivän kuluessa siitä, kun toimitus
miesten lausunto on asianomaisessa kunnassa 
pantu yleisesti nähtäväksi. Viranomaisten, joil
le toimitusmiesten lausunto on toimitettu, on 
esitettävä huomautuksensa vesioikeudelle 60 
päivän kuluessa lausunnon saamisesta. 

Vesioikeus pyytää yleensä vielä toimitusinsi
nöörin lausunnon vesioikeuteen toimitetuista 
muistutuksista ja vaatimuksista. 

Katselmustoimitus voidaan vesilain 16 luvun 
5 §:n 2 momentin mukaan määrätä suoritetta
vaksi kahdessa vaiheessa. Tällöin toimituksen 
ensimmäisessä vaiheessa hankkeesta aiheutuvat 
vahingot ja niiden määrä arvioidaan vain siinä 
laajuudessa kuin se on tarpeen luvan edellytys
ten selvittämiseksi ja ehdotuksen tekemiseksi 
ennakkokorvausten määräämisestä. Saman py
kälän 3 momentin mukaan katselmustoimitus 
voidaan muulloinkin erityisestä syystä jakaa eri 
osiin. Jos hakemus koskee hanketta, jonka 
vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle ja katsel
mustoimituksen suorittaminen koko alueen 
kattavana vaikeuttaisi hakemusasian käsitte
lyä, vesioikeus voi lain 16 luvun 5 §:n 4 mo
mentin mukaan määrätä, että alueen eri osissa 
suoritetaan eri katselmustoimitukset. Vesioi
keus sovittaa eri toimitusten tulokset yhteen. 

Vesilain 16 luvun 13 §:n mukaan vesioikeus 
voi erityisestä syystä kirjelmien vaihdon tai 
suullisen käsittelyn jälkeen määrätä, että hake
mus on käsiteltävä katselmustoimituksessa. 
Näin ollen katselmustoimitus voidaan poik
keuksellisesti määrätä suoritettavaksi vesioi
keuskäsittelyn edettyä jo verraten pitkälle. 

Jos vesioikeus havaitsee katselmustoimituk
sen puutteellisesti suoritetuksi, se voi palauttaa 
asian toimitusmiehille uutta tai täydentävää 
katselmustoimitusta varten. Uuden tai täyden
tävän katselmustoimituksen suorittamisen ta
kia vesioikeuden päätöksenteko lykkääntyy 
huomattavasti. 

Vesioikeudet määräävät vuosittain 50-80 
hakemusta käsiteltäväksi katselmustoimituk-
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sessa. Määrä on noin 10 prosenttia kaikista 
vesioikeuteen saapuvista hakemuksista. Katsel
mustoimitukseen määrättävät hakemukset ovat 
yleensä laajoja asioita. Vesihallinnon aloittaes
sa toimintansa vuonna 1970 katselmustoimi
tuksia oli vireillä noin 500. Kuluvan vuosikym
menen alusta lukien vireillä olevien katselmus
toimitusten määrä on ollut alle 200. Vuoden 
1987 lopussa maassamme oli vireillä 143 katsel
mustoimitusta. 

Katselmustoimituksen kustannukset jakautu
vat hakijan ja valtion kesken. Vesilain 21 
luvun 11 §:ssä luetellaan hakijan suoritettavat 
kustannuserät. Hakija on velvollinen maksa
maan muun muassa toimitusinsinöörin, uskot
tujen miesten ja asiantuntijoiden matkakustan
nukset, kokoustilojen vuokrakustannukset, 
asiakirjojen hankinta- ja monistuskustannuk
set sekä erilaisista aputehtävistä johtuvat kus
tannukset. 

Katselmustoimituksen ohella vesilain 18 lu
vussa on säännöksiä lopputarkastuksesta. Vesi
oikeus voi määrätä pidettäväksi lopputarkas
tuksen vesilain 16 luvun 30 §:ssä mainituin 
edellytyksin. Lopputarkastuksessa on todetta
va, onko hanke tai toimenpide toteutettu niin 
kuin laissa ja lupapäätöksessä on määrätty 
sekä onko siitä odotettavissa sellaisia yleistä tai 
yksityistä etua koskevia vahingollisia seurauk
sia, joita lupaa myönnettäessä ei ole otettu 
huomioon. Katselmustoimitusta koskevia vesi
lain säännöksiä on sovellettava soveltuvin osin 
lopputarkastuksen toimitusmiehiin. Tarkastus
kokouksen koolle kutsumiseen sovelletaan kat
selmuskokousta koskevia säännöksiä. 

1.2. Määräykset ja ohjeet 

Vesilain 21 luvun 1 §:n mukaan vesilain ja 
sen nojalla annettujen määräysten noudattami
sen yleinen valvonta kuuluu vesi- ja ympäristö
hallitukselle ja sen alaiselle piirihallinnolle. 
Vesi- ja ympäristöhallitus, aikaisemmin vesi
hallitus, on antanut alaiselleen piirihallinnolle 
ohjeita siitä, miten valvonta on järjestettävä ja 
mitä siinä on otettava huomioon. 

Ympäristöministeriön toiminta käynnistyi 
vuonna 1983. Vesihallinto siirtyi vuoden 1986 
lokakuun alusta lukien maa- ja metsätalousmi
nisteriön alaisuudesta yleishallinnollisesti ym
päristöministeriön alaisuuteen. Vesi- ja ympä
ristöhallinnolle jäi kuitenkin myös maa- ja 
metsätalousministeriön hallinnonalan tehtäviä. 

Vesi- ja ympäristöhallinnosta annetussa laissa 
(24/86) ovat säännökset vesi- ja ympäristöhal
linnon tehtävistä. Ministeriöiden aseman vah
vistamiseksi hallinnonalansa johtoyksikköinä 
lain 4 §:ään otettiin säännös, jonka mukaan 
vesi- ja ympäristöhallinnon on päätöksenteos
saan ja toiminnassaan noudatettava ympäristö
ministeriön tai maa- ja metsätalousministeriön 
antamia yleisiä ohjeita. Säännöksen mukaan 
ministeriöillä ei kuitenkaan ole valtuutta antaa 
määräyksiä ja ohjeita niiden tehtävien osalta, 
jotka vesi- ja ympäristöhallinto suorittaa vesi
lain nojalla. 

2. Muutoksen syyt 

2.1. Katselmustoimitus 

Pitkä käsittelyaika. Katselmustoimitus kes
tää keskimäärin kaksi ja puoli vuotta. Kun 
lisäksi otetaan huomioon hakemuksen käsitte
lyyn vesioikeudessa tarvittava aika, tilannetta 
on pidettävä epätyydyttävänä. Katselmustoimi
tuksessa käsiteltävän hakemuksen käsittelyaika 
on suhteettoman pitkä verrattuna sellaisen ha
kemuksen käsittelyyn vesioikeudessa, jossa 
katselmustoimitusta ei pidetä. Käsittelyaikojen 
eroa on pidettävä liian suurena siitäkin huoli
matta, että katselmustoimituksessa käsiteltävät 
asiat ovat yleensä laajoja. 

Oikeusministeriössä laaditussa vesioikeussel
vityksessä (oikeusministeriön oikeushallinto
osaston julkaisu 1/85) vesilain mukaisten hake
musasioiden käsittelyn kehittämistavoitteiksi 
on asetettu kapasiteetin nostaminen, käsittelyn 
jouduttaminen, työn tuottavuuden kohentami
nen ja päätösten tason säilyttäminen. Katsel
mustoimituksessa käsiteltävät hakemusasiat tu
lisi selvityksen mukaan yleensä ratkaista alle 
kahdessa vuodessa siitä, kun hakemus on jätet
ty vesioikeuteen. Suurimmissa asioissa koko
naiskäsittelyajan tulisi jäädä alle kolmen vuo
den. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi vesioi
keuden sisäistä organisaatiota, työmenetelmiä 
ja oikeudenkäyntimenettelyä on tarkistettava. 

Liian laaja käyttömahdollisuus. Katselmus
toimitus on menettelynä suhteellisen raskas ja 
monivaiheinen. Katselmustoimitusta tulisi 
käyttää hyvin rajoitetusti. Voimassa olevan 
lain mukaan hakemus voidaan määrätä käsitel
täväksi katselmustoimituksessa siitä riippumat
ta, ulottuvatko hakemuksessa tarkoitetun 
hankkeen vaikutukset laajalle alueelle. Vesila-
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kia tulisi muuttaa niin että katselmustoimitusta 
käytetään esivalmisteluvaiheena ainoastaan 
niissä hakemusasioissa, joissa hankkeen vaiku
tukset ulottuvat laajalle alueelle. 

Hakemusasiakirjojen puutteellisuus. Hake
musasiakirjojen puutteellisuus hidastaa katsel
mustoimituksen suorittamista. Osa hakemuk
sista laaditaan ottamatta riittävästi huomioon 
vesiasetuksen säännöksiä hakemuksen sisällös
tä. Hakemuksesta saattaa puuttua jokin selvi
tys tai hakemus laaditaan liian yleispiirteiseksi. 
Osa hakijoista ei lähinnä kustannussyistä käytä 
riittävästi asiantuntijoita hakemusten laatimi
sessa. Hakemusten täydentäminen katselmus
toimituksen aikana hidastaa toimituksen suo
rittamista. Käytännössä hakemuksen puutteet 
usein havaitaan katselmustoimituksen alkuko
kouksen jälkeen tarkastettaessa hakijan suun
nitelmaa ja suoritettaessa maastotarkastuksia. 

Hakemusten laadun parantamiseksi vesiase
tuksen eräitä säännöksiä olisi tarpeen muuttaa 
siten, että hakijan suunnitelmassa esitetään 
paitsi arvio vesihankkeen tuottamista hyödyis
tä myös yksityiskohtainen arvio vahingoista, 
haitoista ja muista edunmenetyksistä. Lisäksi 
asetusta olisi muutettava siten, että hakija 
velvoitettaisiin suunnitelmassaan tekemään eh
dotuksen hoito- ja muista toimenpiteistä kalas
tukselle ja kalastolle aiheutuvien vahinkojen, 
haittojen ja muiden edunmenetysten estämisek
si tai vähentämiseksi. 

Monimutkainen menettely. Vesilain mukai
seen katselmustoimitukseen sisältyy monia eri 
vaiheita. Siihen kuuluu alkukokous, katsel
muskokous, paikan päällä tapahtuvia tarkas
tuksia, asianosaisten kanssa käytäviä neuvotte
luja ja toimitusmiesten lausunto. Katselmustoi
mituksen eri vaiheissa joudutaan kokouksista 
ja asiakirjojen nähtäville panemisesta kuulutta
maan useasti. Käytännössä esimerkiksi alkuko
kouksen merkitys on jäänyt melko vähäiseksi. 

Toimitusmiesten laatima katselmuskirja ja 
toimitusmiesten lausunto ovat usein hyvin sa
mansisältöisiä. Toimitusmiehet eivät merkittä
västi muuta katselmuskirjassa omaksumiaan 
käsityksiä. Toimitusmiesten lausuntovaihe ei 
siten nykyään yleensä tuo asiallisesti merkityk
sellistä uutta aineistoa vesioikeuden päätöksen
teon kannalta, vaan pikemmin osaltaan hidas
taa toimitusta. Katselmustoimitusta tulisi yk
sinkertaistaa poistamalla siitä tarpeettomia me
nettelyvaiheita ja lisäämällä toimituksen alkuo
san merkitystä. 

Katselmustoimituksen irrallisuus. Katselmus
toimitus on liian irrallinen menettelyvaihe vesi
oikeuskäsittelyyn nähden. Vesilaissa ei ole ni
menomaisia säännöksiä katselmustoimitusta 
suorittavien toimitusmiesten ja vesioikeuden 
välisestä yhteistyöstä katselmustoimituksen ai
kana. Vähäisestä yhteistyöstä aiheutuu ensin
näkin se epäkohta, että toimitusinsinöörin on 
yleensä vaikea saada menettelytapaohjeita vesi
oikeudelta. Toimitusinsinöörillä ja muilla toi
mitusmiehillä on tosin jo nyt katsottava hal
linto-oikeudellisen asemansa perusteella olevan 
mahdollisuus saada vesioikeudelta menettelyä 
ja laadittavien ehdotusten muotoilua koskevia 
yleisiä ohjeita. Vesioikeuden tulisi voida antaa 
ohjeita esimerkiksi silloin, kun on ratkaistava, 
miten laajasti jokin asia on katselmustoimituk
sessa selvitettävä tai onko hakijalta vaadittava 
jokin lisäselvitys. Käytännössä katselmustoimi
tus on kuitenkin suoritettu hyvin itsenäisenä 
menettelynä. Katselmustoimituksen kestäessä 
vesioikeudelle toimitetaan yleensä ainoastaan 
kokouskuulutukset. 

Toiseksi katselmustoimituksen irrallisesta 
asemasta on käytännössä aiheutunut ongelmia 
tilanteissa, joissa hakemusta on tarpeen täy
dentää katselmustoimituksen aikana. Hakija ei 
aina ole ollut halukas täydentämään puutteel
lista hakemusta tai on katsonut hakemuksensa 
täyttävän vesiasetuksen vaatimukset. Hakija 
on saattanut pitää asian ratkaisemisen kannal
ta tarpeettomana kalliin lisäselvityksen hankki
mista. Toimitusinsinöörillä ei ole käytettävis
sään tehokkaita keinoja saada hakijalta lisäsel
vityksiä niissä tapauksissa, joissa heidän välil
lään on erimielisyyttä hakemuksen täydentä
mistarpeesta. Vesioikeudella on mahdollisuus 
jättää hakemuksen käsittely sikseen puutteellis
ten selvitysten vuoksi. 

Kolmanneksi katselmustoimituksen ja vesioi
keuden vähäisestä yhteistyöstä aiheutuu ongel
mia silloin, kun katselmustoimituksessa tehty 
ehdotus asian ratkaisemiseksi perustuu sellai
seen informaatioon, jota vesioikeus ei päätök
senteossaan voi hyödyntää tai joka ei ole 
riittävä. Tällöin vesioikeus joutuu yleensä pa
lauttamaan asian täydentävään katselmustoi
mitukseen, mikä lykkää vesioikeuden päätök
sentekoa ainakin yhdellä vuodella, laajoissa 
asioissa enemmänkin. 

Liian rajoitettu mahdollisuus tutkia korvaus
vaatimuksia. Vesilain 16 luvun 21 §:ssä on 
omaksuttu virallisperiaate päätöksenteon 
pohja-aineiston hankinnan ja oikeussuojan an-
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tamisen osalta. Hakemusasiassa vesioikeuden 
on viran puolesta tutkittava luvan myöntämi
sen edellytykset. Samoin vesioikeuden on tut
kittava vahingonkorvauskysymykset riippu
matta siitä, onko vaatimusta vahingon korvaa
miseksi tehty. 1 os asiassa on pidetty katselmus
toimitus, vesioikeus ei mainitun lainkohdan 
mukaan kuitenkaan saa poiketa siitä, mitä 
toimitusmiehet ovat korvausten osalta esittä
neet, jollei vesioikeudelle ole tehty korvausvaa
timusta tai poikkeaminen johdu suunnitelmaan 
tehdyistä tai olosuhteissa tapahtuneista muu
toksista taikka muusta erityisestä syystä. 

Katselmustoimituksessa laadittu korvausar
vio on siten eräissä tilanteissa vesioikeutta 
sitova ja merkitsee poikkeusta vesioikeuden 
velvollisuuteen tutkia viran puolesta korvaus
kysymykset. Vesioikeuden ratkaisemisvaltaa ei 
tulisi sitoa siihen sattumanvaraiseen seikkaan, 
että asianosainen esittää korvausta koskevan 
vaatimuksen vesioikeudelle. Vesioikeuden tulisi 
voida antaa ohjeita toimitusmiehille myös kor
vauskysymyksissä. Vesioikeuden tulisi voida 
myös oikaista katselmuskirjassa havaitsemansa 
virhe nyt puheena olevan säännöksen sitä ra
joittamatta. Asianosaisten kannalta olisi tär
keää, että vesioikeus voisi tutkia kaikkien va
hingonkärsijöiden korvaukset eikä pelkästään 
niiden, jotka ovat jättäneet muistutuksen tai 
vaatimuksen vesioikeudelle. Tämä edistäisi va
hingonkärsijöiden tasavertaista kohtelua. Lu
paharkinnassa vesioikeuden olisi voitava rajoi
tuksitta ottaa kantaa hankkeen hyötyihin ja 
haittoihin. 

2.2. Lisätutkimus eräissä erityistilanteissa 

Jos vesioikeus ei määrää hakemusta käsitel
täväksi katselmustoimituksessa, hakemuksesta 
annetaan tieto asianasaisille useimmiten niin 
sanotulla kuulutusmenettelyllä. Kuulutuksessa 
mainitun määräajan kuluessa asianosaisten on 
esitettävä muistutuksensa ja vaatimuksensa ve
sioikeudelle. Lupaviranomainen ei ole sidottu 
ratkaisemaan hakemusta pelkästään sen aineis
ton perusteella, minkä asianosaiset käsittelyn 
aikana esittävät, vaan voi ja on tarpeen vaa
tiessa velvollinenkin hankkimaan tai hankitut
tamaan sen aineiston, mikä on tarpeen asiaa 
ratkaistaessa. Vesioikeuden on muissa kuin 
katselmustoimitukseen määrättävissä asioissa 
hankittava tarvittava päätöksenteon pohja
aineisto ilman erillistä esivalmistelua. Vesioi-

keuden on siten perehdyttävä olosuhteisiin 
myös paikan päällä ja suoritettava tarvittavia 
tutkimuksia. 

Vesioikeus suorittaa usein maastotarkastuk
sen paikan päällä kuulemismenettelyn jälkeen. 
Vesioikeus saattaa tarkastuksessa havaita, että 
jonkin osakysymyksen selvittämiseksi tarvitaan 
lisätutkimuksia. Esimerkiksi vesihankkeen vai
kutusalue voi olla oletettua laajempi ja sen 
vuoksi tarvitaan lisävahingonarvio. Hankkeen 
toteuttaminen saattaa myös vaatia jonkin alun
perin suunnitelmaan kuulumattoman alueen 
lunastamisen tai pysyvän käyttöoikeuden pe
rustamisen siihen. Tällöin lunastus- tai käyttö
oikeuskorvaus on erikseen arvioitava. Pohjave
sihanketta koskevan hakemuksen käsittelyn 
yhteydessä saatetaan joutua harkitsemaan ve
denottamon ympärillä olevan maa- tai vesi
alueen määräämistä suoja-alueeksi. Tällöin 
tarvitaan selvityksiä muun muassa käyttörajoi
tusten asettamiseksi alueelle ja rajoituksista 
johtuvien korvausten määräämiseksi. Pieneh
kön uittosäännön kumoamista tarkoittavan ha
kemuksen käsittelyn yhteydessä saatetaan tar
vita selvitystä siitä, vastaako suunnitelma 
maasto-oloja. Vesioikeuden on viran puolesta 
suoritettava tällaiset lisätutkimukset. 

Vesioikeuden päätöksenteon sujuvuuden 
kannalta olisi tarkoituksenmukaista luoda jär
jestely, jonka mukaan vesioikeus saisi eräissä 
erityistilanteissa asiantuntija-apua vesi- ja ym
päristöhallinnolta lisätutkimuksen suorittamis
ta varten. Tutkimus voitaisiin suorittaa yksin
kertaisessa hallinnollisessa menettelyssä. 

2.3. Määräykset ja ohjeet 

Vesi- ja ympäristöhallitus on antanut vesi
lain 21 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun valvontaan 
liittyviä ohjeita. Erityistä valtuutussäännöstä 
ohjeiden antamiseen vesilaissa ei ole. Vesi- ja 
ympäristöhallinto on uudelleen organisoitu 
vuonna 1986. Uudistuksen yhteydessä oli tar
koitus vahvistaa ministeriöiden asemaa hallin
non johtoyksikköinä. Tämän mukaisesti vesila
kiin tulisi ottaa valtuutussäännös, jonka mu
kaan ympäristöministeriöllä sekä maa- ja met
sätalousministeriöllä tulisi olla mahdollisuus 
toimialallaan antaa vesilain 21 luvun 1 §:n 1 
momentissa mainittua laillisuusvalvontaa kos
kevia määräyksiä ja ohjeita alaiselleen hallin
nolle. 
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3. Pääasialliset ehdotukset 

3.1. Katselmustoimitus 

Esityksessä ehdotetaan, että vesioikeus har
kitsisi katselmustoimituksen käyttämisen pel
kästään vesihankkeen vaikutusten perusteella. 
Hankkeen vaikutusten tulisi olla laajoja, jotta 
katselmustoimitus saadaan määrätä pidettä
väksi. Katselmustoimitusmenettelyä ehdote
taan muutettavaksi siten, että siihen kuuluvia 
menettelyvaiheita vähennetään. Alkukokouk
sen asemesta pidettäisiin katselmuskokous, jo
ka olisi toimituksen tärkein kokous. Katsel
muskokouksessa kokouksen osanottajilla olisi 
mahdollisuus ottaa kantaa hakijan suunnitel
maan ja esittää muistutuksia, vaatimuksia ja 
selvityksiä. 

Vesioikeuden ja katselmustoimitusta johta
van toimitusinsinöörin välistä yhteistyötä eh
dotetaan lisättäväksi siten, että toimitusinsi
nööri voisi tehdä vesioikeudelle ehdotuksen 
lisäselvitysten hankkimiseksi hakijalta. Vesioi
keuden tulisi ehdotuksen pohjalta ratkaista, 
tarvitaanko lisäselvitys, ja jos se tarvitaan, 
pyytää se hakijalta. Lisäksi säännökset pakot
teista selvityksen antamisvelvollisuuden täyttä
miseksi ehdotetaan kirjoitettavaksi nykyistä 
yksityiskohtaisemmiksi. 

Katselmuskokouksen jälkeen laadittava kat
selmuskirja olisi katselmustoimituksen loppu
tulos ja sen keskeisin asiakirja. Se korvaisi 
voimassa olevan lain tarkoittaman toimitus
miesten lausunnon, joten ehdotetussa katsel
mustoimitusmenettelyssä ei enää laadiHaisi 
sekä katselmuskirja että toimitusmiesten lau
sunto. Katselmuskirja sisältäisi kannanoton lu
van myöntämisen edellytyksiin, lupaehtoihin, 
korvauskysymyksiin sekä esitettyihin muistu
tuksiin ja vaatimuksiin. Se sisältäisi ehdotuk
sen asian ratkaisuksi. 

Katselmustoimitukseen sisältyvä toinen ko
kous olisi loppukokous. Loppukokouksessa 
katselmuskirjan sisältö tiedotettaisiin kokouk
seen osallistuville. Loppukokouksessa voitai
siin esittää muistutuksia, vaatimuksia ja lau
suntoja vesioikeudelle hakemuksen, suunnitel
man tai katselmuskirjan johdosta. 

Sen jälkeen kun nyt ehdotetuista muutoksis
ta on saatu riittävästi kokemuksia, olisi tarvit
taessa selvitettävä mahdollisuudet yhdistää ve
sioikeuskäsittely ja katselmustoimitus siten, et
tä katselmustoimitusorganisaatio olisi osa vesi
oikeusorganisaatiota. Vesioikeus vastaisi itse 
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katselmustoimituksen suorittamisesta. Tällai
sen vaihtoehdon toteuttaminen merkitsisi huo
mattavia muutoksia nykyiseen järjestelmään 
eikä sitä sen vuoksi ole katsottu aiheelliseksi 
ehdottaa tässä yhteydessä. 

3.2. Lisätutkimus eräissä erityistilanteissa 

Lakiehdotukseen on otettu säännökset me
nettelystä, jonka mukaan vesioikeus voisi 
eräissä erityistilanteissa saada asiantuntija
apua vesi- ja ympäristöhallinnoita hakemus
asiassa, jossa ei ole määrätty pidettäväksi kat
selmustoimitusta. Menettelyä kutsuttaisiin sel
vitysmenettelyksi. Selvitysmenettelyn käyttä
mistä voitaisiin harkita asianosaisten kuulemi
sen jälkeen. Menettelyssä vesi- ja ympäristö
hallinnon virkamies sekä tarvittaessa kaksi us
kottua miestä laatisivat lausunnon lyhyessä 
määräajassa vesioikeuden määräämästä asi
akysymyksestä. Selvitysmenettelyssä ei voitaisi 
milloinkaan tutkia koko hakemusta eikä luvan 
myöntämisen edellytyksiä. 

3.3. Määräykset ja ohjeet 

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi ympäris
töministeriön sekä maa- ja metsätalousministe
riön mahdollisuuksia vaikuttaa siihen toiminta
linjaan, mikä omaksutaan lain 21 luvun 1 §:n 1 
momentin mukaisessa valvonnassa. Tähän 
lainkohtaan ehdotetaan lisättäväksi säännös, 
jonka mukaan ympäristöministeriö sekä maa
ja metsätalousministeriö voivat antaa toimi
alallaan alaiselleen hallinnolle valvontaa koske
via yleisiä määräyksiä ja ohjeita. Määräykset 
olisivat hallintoa sitovia. 

3.4. Muita muutoksia 

Hakemusten sisältöä koskevia vaatimuksia 
ehdotetaan tiukennettaviksi eräitä vesiasetuk
sen säännöksiä muuttamalla. Hakijan hake
mukseen liitetyn suunnitelman tulisi olla haki
jan perusteltu käsitys vesihankkeen toteuttami
sesta ja sen tulisi sisältää ehdotus toimenpiteis
tä vahinkojen ja haittojen vähentämiseksi sekä 
yksityiskohtaiset vahinkoarviot. 

Esityksessä ehdotetaan vesilakia muutetta
vaksi myös siten, että vesioikeuden tehtävänä 
olisi viran puolesta tutkia myös sellaiset kor-
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vauskysymykset, jotka on käsitelty katselmus
toimituksessa. 

4. Asian valmistelu 

Oikeusministeriö asetti vuonna 1985 työryh
män, jonka tehtävänä oli selvittää mahdolli
suudet jouduttaa katselmustoimitusten suorit
tamista ja tässä tarkoituksessa kiinnittää eri
tyistä huomiota yhteistoiminnan ja menettely
tapojen kehittämiseen ja täsmentämiseen vesi
oikeuksien ja katselmustoimitusta suorittavien 
toimitusmiesten välillä. Työryhmä, joka otti 
nimekseen katselmustoimitusten kehittämistyö
ryhmä, jätti mietintönsä keväällä 1986. Työ
ryhmä valmisteli muun muassa ehdotuksen 
katselmustoimituksen muuttamisesta sekä vesi
oikeuden ja katselmustoimituksen toimitus
miesten välisen yhteistyön kehittämisestä. Li
säksi työryhmä ehdotti vesiasetuksen muutta
mista, jotta hakemusten sisältöä voitaisiin pa
rantaa. Työryhmän mietintö (oikeusministe
riön lainvalmisteluosaston julkaisu 3/ 1986) on 
ollut lakiehdotuksen valmistelun pohjana. 

Työryhmän mietinnöstä pyydettiin lausun
not ympäristöministeriöltä, maa- ja metsäta
lousministeriöltä, vesi- ja ympäristöhallituksel
ta, metsähallitukselta, tie- ja vesirakennushalli-

tukselta, vesituomioistuimilta sekä kuntia, 
teollisuutta, uittajia, voimalaitoksia, maata
loutta ja luonnonsuojelua edustaviita yhteisöil
tä. Kaikissa lausunnoissa katsottiin, että kat
selmustoimitusta koskevaa säännöstöä tulee 
kehittää. Useimmat lausunnonantajista ilmoit
tivat hyväksyvänsä työryhmän ehdottamat 
muutokset katselmustoimitusmenettelyyn sekä 
yhteistyön lisäämiseen vesioikeuksien ja katsel
mustoimitusta suorittavien toimitusmiesten vä
lillä. Vesioikeuksien lausunnoissa suhtauduttiin 
varauksellisesti katselmustoimituksen yksinker
taistamista koskevaan ehdotukseen, koska 
muutosten katsottiin lisäävän vesioikeuksien 
työtä. 

5. Esityksen organisatoriset, 
henkilöstö- ja taloudelliset 
vaikutukset 

Ehdotuksella ei ole merkittäviä organisatori
sia, henkilöstö- ja taloudellisia vaikutuksia. 
Esitys on valmisteltu vesilain voimassa olevan 
lupajärjestelmän pohjalta. Katselmustoimituk
sen ja selvitysmenettelyn kustannukset jakau
tuisivat hakijan ja valtion kesken voimassa 
olevien vesilain säännösten mukaan. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

7 luku. Vesistön järjestely 

4 §. Pykälän 1 momentissa säädetään niistä 
erityistilanteista, joissa lupaa vesistön järjeste
lyyn voi hakea valtio tai muu taho, joka ei 
halua hankkeeseen muita hyödynsaajia. Luvan 
myöntäminen ei tällöin edellytä, että hyödyn
saajat kannattavat hanketta. Pykälän 1 mo
mentissa viitataan kahdesti 7 luvun 3 §:n 2 
momenttiin. Momentin jälkimmäinen viittaus 
kannatusedellytyksen osalta 7 luvun 3 §:n 2 
momenttiin oli jo vesilakia säädettäessä epä
johdonmukainen. Tarkoituksena tuolloin oli, 
että hyödynsaajat 7 luvun 3 §:n 1 momentissa 
mainituin tavoin kannattavat hanketta. Laissa 
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vesilain muuttamisesta ( 467 /87) 7 luvun 3 § :n 
säännöksiä järjestelyn edellytyksistä muutettiin 
ja samalla pykälän silloisen 2 momentin sään
nökset siirrettiin 3 momenttiin. Nyt kysymyk
sessä olevaan 7 luvun 4 §:n 1 momenttiin, jota 
ei tuolloin muutettu, jäi virheellinen viittaus 7 
luvun 3 §:n 2 momenttiin. Käytännössä nyt 
kysymyksessä olevaan ?luvun 4 §:n 1 moment
tiin jääneet teknisluontoiset virheet eivät ole 
aiheuttaneet tulkintaongelmia. Pykälän 1 mo
mentin viittaukset 7 luvun 3 §:ään ehdotetaan 
täsmällisyyden vuoksi oikaistaviksi. Pykälän 1 
momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, et
tä siinä ensimmäiseksi viitataan 7 luvun 3 §:n 3 
momenttiin ja toiseksi saman pykälän 1 mo
menttiin. 
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16 luku. Vesiasioiden käsittely vesioikeudessa 

5 §. Yleisperusteluissa (2.1. ja 3.1.) maini
tuin perustein pykälän 1 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että katselmustoimitus 
voitaisiin määrätä ainoastaan siinä tapaukses
sa, että hankkeen vaikutukset ulottuvat laajalle 
alueelle. Ehdotetun muutoksen takia katsel
mustoimitusten määrä ei olennaisesti vähenisi, 
koska useimmat katselmustoimitukseen mää
rättävät asiat ovat laajoja. Eräissä erityistilan
teissa lisätutkimus jostakin hakemusasian rat
kaisemiseen vaikuttavasta seikasta voitaisiin 
suorittaa menettelyssä, josta ehdotetaan sää
dettäväksi jäljempänä 6 a, 6 b ja 6 c §:ssä. 

6 a §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi pe
russäännökset selvitysmenettelystä. Pykälän 1 
momentin mukaan selvitysmenettelyä voitaisiin 
käyttää ainoastaan sellaisissa hakemusasioissa, 
joissa ei ole määrätty pidettäväksi katselmus
toimitusta. Menettelyn käyttämistä voitaisiin 
harkita vasta sitten kun hakemusasian käsittely 
on edennyt asianosaisten kuulemisen jälkeiseen 
vaiheeseen. Asianosaisten kuulemisesta sääde
tään 16 luvun 6 §:ssä. 

Selvitysmenettelyn kohteena voisi olla hake
musasian ratkaisemiseen vaikuttava seikka. 
Vahingonarviolla, mittauksella tai muulla sel
laisella lisätutkimuksella tulisi olla asiallista 
merkitystä asian ratkaisemisen kannalta. Koko 
hakemusta ei kuitenkaan koskaan voitaisi tut
kia selvitysmenettelyssä, minkä vuoksi pykäläs
sä puhutaan seikasta, joka lisätutkimuksen 
avulla selvitetään. Vesioikeuden olisi määritel
tävä yksityiskohtaisesti tutkittava seikka. 

Selvitysmenettelyn käyttäminen olisi mah
dollista vain, jos vesioikeus ei itse voisi vai
keuksitta suorittaa lisätutkimusta. Selvitysme
nettelyn käyttäminen olisi siten toissijaista. 
Lähtökohtana on, että vesioikeus viran puoles
ta suorittaa maastossa tarkastuksia ja tutki
muksia, jos se vaikeuksitta käy päinsä. Tällai
sena saatettaisiin pitää esimerkiksi sitä, että 
vesioikeuden jaoston jäsenet ja sihteerit joutui
sivat pitkähkön ajan perehtymään asiaan 
maastossa ja se haittaisi muiden vireillä olevien 
asioiden asianmukaista käsittelyä. Se seikka, 
että asiassa on esitetty ristiriitaisia vaatimuksia 
tai että asia on mutkikas, ei sellaisenaan olisi 
riittävä peruste uuden menettelyn käyttämisel
le. 

Pykälän 2 momentin mukaan selvitysmenet
telyssä suoritettaisiin lisätutkimus vesioikeuden 
osoittamasta asiakysymyksestä ja laadittaisiin 

sen jälkeen kirjallinen lausunto. Vesi- ja ympä
ristöhallinnon palveluksessa oleva virkamies 
suorittaisi selvitysmenettelyyn liittyvät tehtävät 
tarvittaessa kahden uskotun miehen kanssa. 
Vesioikeus päättäisi kussakin tapauksessa -
asian laadun perusteella - uskottujen miesten 
osallistumisen menettelyyn. Virkamies määrät
täisiin selvitysmenettelyyn siltä alalta, jota sel
vitystehtävässä suurimmaksi osaksi tarvittai
siin. 

Pykälän 3 momentin mukaan virkamiehen ja 
uskottujen miesten määräämiseen selvitysme
nettelyyn, siinä äänestämiseen ja sen kustan
nuksiin sovellettaisiin, mitä katselmustoimituk
sesta on säädetty. Tämä merkitsisi ennen kaik
kea sitä, että ehdotetun 18 luvun 1 §:n 1 
momentin mukaisesti vesioikeus määräisi vir
kamiehen selvitysmenettelyyn, 18 luvun 5 §:n 3 
momenttia sovellettaisiin äänestystilanteisiin ja 
21 luvun 11 §:ää sovellettaisiin selvitysmenette
lyn kustannuksiin. 

6 b §. Pykälän 1 momentin mukaan vesioi
keus selvitysmenettelyn käyttämisestä päättäes
sään samalla ratkaisisi, onko menettelyn yhtey
dessä kuultava asianosaisia. Asianosaisten 
kuulemista ei aina tarvitsisi suorittaa, sillä he 
olisivat jo hakemusasian käsittelyn aikaisem
massa vaiheessa esittäneet muistutuksensa ja 
vaatimuksensa vesioikeudelle. Lisäksi selvitys
menettelyssä saattaa olla kysymys pelkästä mit
taustehtävästä, missä asianosaisten myötävai
kutus ei ole tarpeen. Vesioikeus voisi tarvit
taessa kuulla asianosaisia vielä selvitysmenette
lyn jälkeenkin. 

Jos vesioikeus päättäisi, että asianosaisia on 
kuultava, kuuleminen voisi tapahtua selvitys
menettelyn yhteydessä järjestettävässä kokouk
sessa tai maastotarkastuksessa. Menettely on 
tarkoitettu hyvin yksinkertaiseksi ja nopeasti 
suoritettavaksi, joten asianosaisten kuuleminen 
maastotarkastuksen yhteydessä olisi usein tar
koituksenmukaista. Maastotarkastus joudut
taisiin yleensä suorittamaan selvitysmenettelyn 
yhteydessä, joten asianosaisten kuuleminen 
tarkastuksen yhteydessä olisi tästäkin syystä 
suositeltavaa. 

Asianosaiset kutsuttaisiin 2 momentin mu
kaan kokoukseen tai maastotarkastukseen kir
jeellä, jossa ilmoitettaisiin myös siitä, missä he 
voisivat etukäteen tutustua selvitysmenettelyn 
asiakirjoihin. 

6 c §. Selvitysmenettelyssä olisi laadittava 
lausunto asiasta, jonka vesioikeus on määrän
nyt tutkittavaksi. Koska tutkittavat kysymyk-
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set olisivat suppeita ja nopeasti selvitettäviä, 
lausunto tulisi yleensä antaa noin kahden vii
kon kuluessa siitä, kun vesioikeus on määrän
nyt selvitysmenettelyn suoritettavaksi. Pykäläs
sä ehdotetaan, että menettely ei saisi koskaan 
kestää 45 päivää kauempaa. 

Selvitysmenettelystä voitaisiin antaa tarkem
pia säännöksiä asetuksella. Valtuutussäännös 
ehdotetaan otettavaksi 18 luvun uuteen 
14 §:ään. Lisäksi vesioikeuksien työjärjestyk
seen olisi otettava tarvittavat säännökset selvi
tysmenettelystä. 

14 §. Pykälässä säädetään vesioikeuden suul
lisesta käsittelystä, joka pidetään katselmustoi
mituksen jälkeen. Pykälän 1 momenttia ehdo
tetaan teknisesti tarkistettavaksi, koska katsel
mustoimituksesta ehdotetaan poistettavaksi 
toimitusmiesten lausuntovaihe. 

20 §. Vesioikeus voi käyttää vesilaissa sää
dettyjä pakotteita hakijan veivoittamiseksi 
hankkimaan tarvittavat lisäselvitykset ja muut 
asiakirjat. Lainkohdan mukaan vesioikeus voi 
omasta aloitteestaan tai välipäätöksellä taikka 
hakijalle toimitettavalla kirjeellä kehottaa hän
tä hankkimaan tarpeelliseksi harkittu selvitys. 
Jos selvitys on hankittava julkisen edun takia, 
hakija voidaan velvoittaa täyttämään velvolli
suutensa sakon uhalla. 

Katselmustoimituksen tehostamiseksi sekä 
vesioikeuden ja katselmustoimituksen lähentä
miseksi toiminnallisesti toisiinsa pykälän 1 mo
menttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
vesioikeuden olisi toimitusinsinöörin ehdotuk
sesta ratkaistava, onko hakijalta pyydettävä 
toimitusinsinöörin tarkoittama lisäselvitys vai 
ei. Toimitusinsinöörin aloiteoikeus perustuisi 
18 luvun 2 §:n 1 momenttiin. 

Lisäksi lainkohdassa mainitut pakotteet ha
kijan veivoittamiseksi hankkimaan tarpeelli
seksi harkittu selvitys olisivat nykyistä seikka
peräisempiä. Luvan hakija voitaisiin velvoittaa 
antamaan selvitys uhalla, että asia jätettäisiin 
sikseen, tai julkisen edun vaatiessa selvitystä, 
sakon uhalla. Muu asianosainen kuin hakija 
voitaisiin vastaavasti velvoittaa täyttämään vel
vollisuutensa sakon uhalla, jos selvitys on jul
kisen edun kannalta tarpeellinen. Muussa ta
pauksessa vesioikeus voisi ratkaista asian 
asianosaisen selvityksen puuttumisesta huoli
matta. 

21 §. Pykälä sisältää säännökset virallisperi
aatteesta, jonka mukaan vesioikeuden on viran 
puolesta tutkittava luvan edellytykset ja kor
vauskysymykset. Jos asiassa on pidetty katse!-

mustoimitus, vesioikeus ei voimassa olevan 
lain mukaan kuitenkaan saa poiketa siitä, mitä 
toimitusmiehet ovat esittäneet, jollei vesioikeu
delle ole tehty korvausvaatimusta tai poikkea
minen johdu suunnitelmaan tehdyistä tai olo
suhteissa tapahtuneista muutoksista taikka 
muusta erityisestä syystä. Edellä kohdassa 2.1. 
on selvitetty epäkohtia, jotka johtuvat siitä, 
että vesioikeus on määrätyissä tilanteissa osak
si sidottu toimitusmiesten laatimaan korvaus
ehdotukseen. Tämän vuoksi pykälän 1 mo
mentti ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
vesioikeuden tulee viran puolesta aina tutkia 
korvauskysymykset myös sellaisessa hakemus
asiassa, jossa on pidetty katselmustoimitus. 
Muutosehdotus ei aiheuttaisi suurta muutosta 
nykyiseen tilanteeseen nähden eikä siten lisäisi 
merkittävästi vesioikeuden työtä. Katselmus
kirjassa esitetty vahingonarvio olisi joka ta
pauksessa keskeinen asiantuntijalausunto, jos
ta poikkeamiseen vesioikeudella olisi oltava 
selkeät perusteet. 

18 luku. Katselmustoimitus ja lopputarkastus 

1 §. Vesioikeuden määrättyä hakemuksen 
käsiteltäväksi katselmustoimituksessa se pyytää 
vesi- ja ympäristöhallitusta määräämään sitä 
varten toimitusinsinöörin. Vesi- ja ympäristö
hallinto hoitaa vesiasioissa laajaa tehtäväkoko
naisuutta. Se muun muassa suunnittelee vesien 
käyttöä, hoitoa ja suojelua, valvoo vesilain ja 
sen nojalla annettujen päätösten noudattamista 
sekä tekee valtion puolesta rakennus-, kunnos
sapito- ja hoitotöitä. Säätäessään lakia vesilain 
muuttamisesta (467 /87) eduskunta kiinnitti 
huomiota vesi- ja ympäristöhallituksen moni
puoliseen asemaan vesiasioissa ja päätyi siihen, 
että vesioikeuden tulee vesi- ja ympäristöhalli
tuksen asemesta määrätä ylimääräinen toimi
tusmies katselmustoimitukseen. Tämän vuoksi 
sekä vesioikeuden ja katselmustoimituksen lä
hentämiseksi tässäkin suhteessa toisiinsa pykä
län 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi si
ten, että vesioikeus määräisi toimitusinsinöörin 
vesi- ja ympäristöhallituksen ehdotuksesta. 

Vesi- ja ympäristöhallituksella on parhaat 
edellytykset arvioida henkilöstönsä työtilanne, 
minkä vuoksi sen tulisi tehdä ehdotus määrät
tävistä henkilöistä. 

Vesi- ja ympäristöhallinnosta annetulla lailla 
(24/86) vesi- ja ympäristöhallinto järjestettiin 
uudelleen. Tässä yhteydessä vesihallituksen ti-



12 1989 vp. - HE n:o 55 

!alle tuli vesi- ja ympäristöhallitus. Pykälän 1 
ja 3 momenttia ehdotetaan tämän mukaisesti 
muutettavaksi. 

Vesilainsäädännössä ei ole säännöksiä toimi
tusinsinöörin pätevyydestä. Toimitusinsinöörii
tä tulisi olla kokemusta vesilain alaan kuuluvis
ta tehtävistä sekä riittävän laaja-alainen ja 
tarkoitusta vastaava koulutus. Toimitusinsi
nööri on toimitusmiesten puheenjohtaja. Käy
tännössä toimitusinsinööriksi on toisinaan 
määrätty henkilöitä, joilla ei ole ollut riittävää 
taitoa ja kokemusta suoriutua menestykselli
sesti katselmustoimituksesta. Esityksen liittee
nä olevan asetusluonnoksen mukaan toimitus
insinöörillä tulisi olla diplomi-insinöörin kou
lutus ja kokemusta vesilain alaan kuuluvissa 
tehtävissä. 

Opistotasoisen insinööritutkinnon suoritta
neella henkilöllä olisi myös mahdollisuus toi
mia toimitusinsinöörinä, jos hänellä olisi koke
musta katselmustoimitusten suorittamisesta. 
Insinööri saattaisi saada tällaista kokemusta 
esimerkiksi toimimalla avustavana virkamiehe
nä katselmustoimituksessa tai suorittamalla 
muita siihen liittyviä tehtäviä. 

2 §. Pykälän mukaan toimitusinsinöörin oli
si yhteistyössä muiden toimitusmiesten kanssa 
tarkastettava hakijan suunnitelma. Jos muita 
asiantuntijoita on määrätty avustamaan katsel
mustoimituksessa, heidän olisi myös perehdyt
tävä hakijan suunnitelmaan riittävän varhaises
sa vaiheessa, koska heidän olisi annettava lau
suntonsa oman alansa kysymyksistä laaditta
vaa katselmuskirjaa varten. 

Hakemusasiakirjat tulisi saattaa mahdolli
simman asianmukaisiksi ennen katselmusko
kouksen pitämistä. Tämän vuoksi pykälässä 
ehdotetaan säädettäväksi, että toimitusinsinöö
rin olisi tarvittaessa tehtävä ehdotus vesioikeu
delle lisäselvitysten hankkimiseksi hakijalta. 
Tällainen ehdotus tulisi tehdä erityisesti sellai
sessa tilanteessa, jossa toimitusinsinööri ja ha
kija ovat eri mieltä kustannuksia vaativan sel
vityksen hankkimisesta. Vesioikeuden tulisi vii
pymättä tehdä ratkaisu toimitusinsinöörin eh
dotuksen pohjalta soveltaen 16 luvun 20 §:n 
säännöksiä. 

3 §. Hakemukseen liitetyn suunnitelman tar
kastuksen jälkeen katselmustoimituksessa olisi 
pidettävä katselmuskokous. Pykälän 1 momen
tissa säädettäisiin siitä, ketkä voisivat osallistua 
katselmuskokoukseen. Katselmuskokoukseen 
toimitusinsinöörin tulisi kutsua ne, joiden oi
keutta tai etua hakemus saattaa koskea. Lisäk-

si katselmuskokoukseen kutsuttaisiin vesihank
keen vaikutusalueella olevat muut asukkaat ja 
yhteisöt, joiden oloihin vesihankkeen toteutta
minen saattaisi selvästi vaikuttaa. 

Katselmuskokouksen pitämispaikkaa koske
vat säännökset vastaisivat voimassa olevan lain 
säännöksiä. Pykälän 2 momentin mukaan kat
selmuskokous pidettäisiin vesistön varrella tai 
lähellä vesihankkeen toteuttamisaluetta. Jos 
hankkeen vaikutusalue ulottuisi usean kunnan 
alueelle, jokaisessa kunnassa tulisi pitää aina
kin yksi kokous. Mikäli jonkin kunnan alueella 
hankkeen vaikutukset jäävät vähäisiksi, siellä 
ei tarvitsisi pitää katselmuskokousta, vaan 
tuossa kunnassa olevat asianosaiset ja 1 mo
mentissa mainitut asukkaat ja yhteisöt olisi 
kutsuttava jossakin toisessa kunnassa pidettä
vään kokoukseen. 

Katselmuskokousta saattaa olla käytännössä 
joskus tarpeellista jatkaa jonakin toisena päi
vänä ja eri paikassa. Tämä olisi 2 momentin 
mukaan mahdollista. 

Kutsusta katselmuskokoukseen sekä hakijan 
hakemuksen ja suunnitelman nähtävänä pitä
misestä ehdotetaan säädettäväksi 18 luvun 
9 §:ssä. 

Pykälän 3 momentin mukaan asianosaisilla 
olisi oikeus katselmuskokouksessa esittää joko 
suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä suunni
tellusta hankkeesta sekä vaatimuksia ja selvi
tyksiä. Edellä 1 momentissa mainituilla asuk
kailla ja yhteisöillä olisi katselmuskokouksessa 
oikeus esittää suullisesti tai kirjallisesti lausun
tonsa hankkeesta. Katselmuskokous olisi kat
selmustoimituksen tärkein kokous. Mikäli 
asianosaiset tai 1 momentissa tarkoitetut asuk
kaat ja yhteisöt tahtovat valvoa etujaan katsel
mustoimituksessa, se olisi tehtävä toimitukseen 
sisältyvässä katselmuskokouksessa. 

4 §. Katselmuskokouksen jälkeen toimitus
miesten tehtävänä olisi perehtyä hankkeen vai
kutuksiin ja vaikutusalueen olosuhteisiin. Toi
mitusmiesten velvollisuutena olisi paikan pääl
lä tutkia ja selvittää erityisesti luvan myöntä
miseen ja lupaehtoihin liittyvät seikat. Toimi
tusmiehillä olisi tässä vaiheessa käytettävänään 
se asiakirja-aineisto, jonka pohjalta heidän 
tulisi muodostaa käsityksensä suunnitelh,1sta 
vesihankkeesta. 

Katselmustoimitukseen määrätyn asiantunti
jan tai avustavan virkamiehen olisi tässä vai
heessa annettava lausuntonsa alansa kysymyk
sistä. Tällöin ne voitaisiin ottaa huomioon 
katselmuskirjaa laadittaessa. 
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5 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi kat
selmuskirjasta. Toimitusmiesten tärkein tehtä
vä olisi katselmuskirjan laatiminen. Katselmus
kirja on katselmustoimituksen keskeisin asia
kirja, toimituksen tulos. Katselmuskirjassa toi
mitusmiesten olisi annettava lausunto siitä, 
voidaanko lupa hankkeeseen antaa ja millä 
ehdoilla sekä selvitettävä hankkeen aiheutta
mat vahingot ja arvioitava niiden määrä. Kat
selmuskirjassa toimitusmiesten olisi lisäksi an
nettava lausunto katselmuskokouksessa esite
tyistä vaatimuksista ja selvityksistä. Voimassa 
olevan lain 18 luvun 9 §:n mukaan heidän on 
annettava lausunto myös vaatimuksesta, jonka 
mukaan hanke tulisi toteuttaa muunlaisena 
kuin hakemuksessa on tarkoitettu. Tämä sään
nös ehdotetaan otettavaksi nyt kysymyksessä 
olevan pykälän 2 momenttiin. 

Voimassa olevan lain 18 luvun 8 §:n 1 mo
mentissa on säädetty toimitusmiesten velvolli
suudesta viran puolesta antaa lausunto siitä, 
onko havaitusta vahingosta, haitasta ja muusta 
edunmenetyksestä sekä mihin määrään suori
tettava korvausta. Säännös ehdotetaan sijoitet
tavaksi nyt kysymyksessä olevan pykälän 2 
momenttiin. 

Voimassa olevan lain 18 luvun 8 §:n 3 mo
mentin säännös äänestämisestä katselmustoi
mituksessa ehdotetaan puolestaan otettavaksi 
nyt kysymyksessä olevan pykälän 3 momentik
si. 

Katselmuskirja sisältäisi ehdotuksen asian 
ratkaisuksi, mutta siinä voitaisiin tarpeen mu
kaan selvittää joitakin seikkoja laajemminkin 
siltä varalta, että vesioikeus mahdollisesti tar
vitsisi niitä päätöksenteossaan. Katselmuskir
jan yksityiskohtaisesta sisällöstä säädettäisiin 
vesiasetuksen 73 §:ssä. 

6 §. Voimassa olevan lain 16 luvun 5 §:n 2 
momentin mukaan katselmustoimitus voidaan 
suorittaa kahdessa vaiheessa. Mainittua sään
nöstä täydentävät 18 luvun 3 §:n 2 momentin 
ja 8 §:n 2 momentin säännökset. Nämä sään
nökset ehdotetaan koottavaksi yhteen ja otet
tavaksi nyt kysymyksessä olevaan pykälään. 
Pykälän 2 momentissa on otettu huomioon se, 
että lakiehdotuksen mukaan katselmuskirjassa 
tehdään ehdotus maksettavista ennakkokor
vauksista. Voimassa olevan lain mukaan ehdo
tus tehdään toimitusmiesten lausunnossa. 

8 §. Katselmustoimituksen päättäisi loppu
kokous. Pykälän 1 momentin mukaan loppu
kokoukseen kutsuttaisiin asianosaiset sekä 
3 §:n 1 momentissa mainitut asukkaat ja yhtei-

söt jäljempänä 9 §:ssä ehdotetuna tavalla. 
Loppukokous pidettäisiin samoissa kunnissa 
kuin katselmuskokous. 

Loppukokouksessa toimitusinsinöörin tehtä
vänä olisi selostaa kokouksen osanottajille kat
selmuskirjan sisältö. Tästä ehdotetaan säädet
täväksi pykälän 2 momentissa. Katselmustoi
mitukseen osallistuneet ja muut siitä kiinnostu
neet saisivat katselmuskirjasta tietää muun 
muassa toimitusmiesten ratkaisuehdotuksen ja 
sen, miten toimitusmiehet ovat suhtautuneet 
heidän katselmuskokouksessa esittämiin vaati
muksiin ja selvityksiin. 

Loppukokouksessa asianosaisilla olisi mah
dollisuus valvoa puhevaltaansa vesioikeudessa. 
Pykälän 2 momentin mukaan heillä on oikeus 
loppukokouksessa esittää suullisesti tai kirjalli
sesti muistutuksia ja vaatimuksia vesioikeudel
le hakemuksen, suunnitelman tai katselmuskir
jan johdosta. Vastaavasti 3 §:n 1 momentissa 
tarkoitetuilla vesihankkeen vaikutusalueella 
olevilla asukkailla ja yhteisöillä olisi mahdolli
suus loppukokouksessa esittää suullisesti tai 
kirjallisesti lausuntonsa vesioikeudelle edellä 
mainituista asiakirjoista. Toimitusinsinöörin 
tehtävänä olisi merkitä pöytäkirjaan nämä 
suullisesti esitetyt muistutukset, vaatimukset, 
huomautukset sekä lausunnot. Kirjallisesti esi
tetyt muistutukset ja vaatimukset otettaisiin 
pöytäkirjan liitteeksi (asetusluonnoksen 74 §). 

Yksinkertaisten muistutusten ja vaatimusten 
esittäminen loppukokouksessa helpottaisi 
asianosaisia etujensa valvomisessa, koska hei
dän ei tarvitsisi tällöin erikseen laatia kirjallista 
muistutuskirjelmää ja jättää sitä vesioikeudel
le. Heillä olisi kuitenkin edelleen oikeus mene
tellä näin. Lakiehdotuksen mukaan asianosai
sella on oikeus esittää määräajassa loppuko
kouksen jälkeen kirjallisesti muistutuksensa ja 
vaatimuksensa vesioikeudelle. Tämä menettely 
olisi tarkoituksenmukaista erityisesti silloin, 
kun muistutukset ja vaatimukset koskevat 
asiallisesti merkittäviä kysymyksiä ja sisältävät 
laajoja perusteluja. 

9 §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi sään
nökset siitä, miten katselmustoimitukseen sisäl
tyvien kokouksien pitämisestä ja asiakirjojen 
nähtävänä alasta tiedotetaan. Tiedottamis
säännöstö vastaisi suurimmaksi osaksi voimas
sa olevan lain periaatteita. Pykälän 1 moment
tiin ehdotetaan otettavaksi säännökset kutsu
misesta katselmus- ja loppukokoukseen. Kat
selmuskokouksen ja loppukokouksen pitämi
sestä tiedotettaisiin julkisella kuulutuksella 30 
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päivää ennen asianomaista kokousta niissä 
kunnissa, joihin vesihankkeen vaikutusten voi
daan otaksua ulottuvan sekä julkaisemalla kut
su ainakin yhdessä paikkakunnalla yleisesti 
leviävässä sanomalehdessä. Viranomaisille tie
dotettaisiin kokouksista voimassa olevan lain 
16 luvun 8 §:n mukaisesti. Asianosaisilie ja 
muille asiasta kiinnostuneille tiedottamista eh
dotetaan tehostettavaksi siten, että hakijan tu
lisi liittää katselmuskokousta koskevaan kuulu
tukseen lyhyt selostus hankkeesta ja sen vaiku
tuksista. 

Loppukokoukseen kutsuttavien tiedottami
sen tehostamiseksi toimitusinsinöörin tulisi liit
tää kokouskutsuun laatimansa lyhyt yhteenve
to katselmuskirjasta. Lisäksi hänen olisi otetta
va kuulutukseen ohje siitä, miten asianosaisten 
tulisi menetellä puhevaltansa valvomiseksi vesi
oikeudessa. 

Katselmustoimitusasiakirjojen nähtävänä pi
tämisestä ja asiakirjojen lähettämisestä eräille 
viranomaisille säädettäisiin pykälän 2 momen
tissa. Hakemus ja hakijan suunnitelma pidet
täisiin yleisesti nähtävänä 1 momentissa tarkoi
tetuissa kunnissa vähintään 30 päivän ajan 
ennen katselmuskokousta. Vastaavasti hake
mus, suunnitelma ja katselmuskirja pidettäisiin 
samoissa kunnissa yhtä pitkän ajan yleisesti 
nähtävänä ennen loppukokousta. Asiakirjojen 
nähtävänä pitämisestä on 1 momentissa maini
tussa kokouskutsussa ilmoitettava. 

Jos katselmuskokousta on syytä jatkaa ja 
jatketun kokouksen pitämisaika ja -paikka il
moitetaan aikaisemmassa kokouksessa, siitä ei 
tarvitsisi tiedottaa muulla tavoin. Tästä jo 
voimassa olevassa laissa omaksutusta järjeste
lystä ehdotetaan säänneltäväksi pykälän 4 mo
mentissa. 

JO§. Pykälässä säädettäisiin puhevallan val
vomisesta vesioikeudessa katselmustoimituksen 
jälkeen. Pykälän 1 momentin mukaan asian
osaisella olisi oikeus tehdä vesioikeudelle muis
tutuksia, vaatimuksia tai huomautuksia hake
muksen, suunnitelman tai katselmuskirjan joh
dosta kahdella tavalla. Asianosaiset voisivat 
esittää muistutuksia, vaatimuksia ja huomau
tuksia vesioikeudelle voimassa olevan lain ta
voin kirjallisesti 60 päivän kuluessa viimeisestä 
loppukokouksesta. He voisivat esittää ne jo 
aikaisemmin katselmustoimituksen loppuko
kouksessa joko kirjallisesti tai suullisesti. Tältä 
osin viitataan tämän luvun 8 §:n perusteluihin. 

Pykälän 2 momentin mukaan tämän luvun 
3 §:n 1 momentissa mainituilla asukkailla ja 

yhteisöillä olisi vastaavasti oikeus antaa määrä
ajassa vesioikeudelle kirjalliset lausuntonsa ha
kemuksen, suunnitelman tai katselmuskirjan 
johdosta joko vesioikeudelle taikka aikaisem
min suullisesti tai kirjallisesti katselmustoimi
tuksen loppukokouksessa. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin viran
omaisten mahdollisuudesta esittää huomautuk
sia vesioikeudelle määräajassa katselmuskirjan 
saamisesta. Momentti vastaa voimassa olevan 
lain 18 luvun 11 §:n 3 momenttia siten muutet
tuna, että siinä on otettu huomioon määräajan 
alkaminen katselmuskirjan saamisesta. 

Pykälän 4 momentiksi otettaisiin voimassa 
olevan vesilain 18 luvun 11 §:n 4 momentin 
säännös siitä, että muistutukset, vaatimukset ja 
huomautukset on tehtävä vesioikeudelle kirjal
lisesti kaksin kappalein. 

11 §. Pykälässä säädettäisiin katselmus
asiakirjojen lähettämisestä vesioikeudelle. 
Asiakirjat tulisi lähettää vesioikeuteen viimeis
tään 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin 
viimeinen loppukokous on pidetty. Asiakirjat 
olisi käytännössä mahdollista lähettää vesioi
keudelle pian loppukokouksen jälkeen, koska 
katselmuskirja olisi jo olemassa ja pöytäkirjan 
laatimiseen ei yleensä kulu paljon aikaa. Kat
selmustoimitus katsottaisiin päättyneeksi, kun 
tässä pykälässä tarkoitetut toimet on suoritet
tu. 

14 §. Vesilaissa ei ole yleistä valtuutussään
nöstä antaa asetuksella tarkempia säännöksiä 
katselmustoimituksesta ja lopputarkastuksesta. 
Näistä menettelyistä on tarpeellista antaa ase
tuksella lakia yksityiskohtaisempia säännöksiä. 
Vastaava sääntelytarve koskee myös ehdotet
tua selvitysmenettelyä. Tämän vuoksi ehdote
taan lukuun otettavaksi uusi 14 §, jonka mu
kaan asetuksella voitaisiin antaa tarkempia 
säännöksiä katselmustoimituksesta, lopputar
kastuksesta sekä selvitysmenettelystä. 

21 luku. Erityisiä määräyksiä 

1 §. Pykälän 1 momentin mukaan ympäris
töministeriö sekä maa- ja metsätalousministe
riö voisivat antaa toimialallaan alaiselleen vesi
ja ympäristöhallinnolle tässä lainkohdassa tar
koitettua laillisuusvalvontaa koskevia yleisiä 
määräyksiä ja ohjeita. Määräyksiksi kutsutta
vat olisivat hallintoa sitovia. 

Vastuu puheena olevassa säännöksessä tar
koitetusta valvonnasta olisi määräyksien tai 
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ohjeiden puuttuessakin vesi- ja ympäristöhalli
tuksella sekä vesi-ja ympäristöpiireillä. Mää
räysten ja ohjeiden antaminen jäisi J?~nisteri?~
den harkintaan. TarkoituksenmukalSlnta ohs1, 
että ministeriöt antaisivat tässä pykälässä tar
koitetut määräykset ja ohjeet kiinteässä yhteis
työssä keskenään yhdenmukaisen valvontalin
jan varmistamiseksi. 

8 §. Pykälän 1 momentin mukaan. lainvoi
maisesta vesioikeuden päätöksestä, JOlla on 
myönnetty oikeus tehdä toisen maalle uoma tai 
muu rakennelma, saattaa toiselle kuuluvaa 
aluetta pysyvästi veden alle, käyttää toisen 
omistamaan tilaan kuuluvaa vesivoimaa taikka 
muutoin jatkuvasti käyttää hyväkseen toisen 
kiinteää omaisuutta, on ilmoitettava asian
omaiselle lääninmaanmittauskonttorille mer
kinnän tekemiseksi maarekisteriin. Hallituksen 
esityksessä vesilain muuttamisesta (hall.es. 
266/1984 vp.) olleen painovirheen takia sana 
"vesioikeuden" muuttui sanaksi "vesiylioikeu
den". Momenttia ehdotetaan muutettavaksi si
ten, että vesioikeus tekee tekee momentissa 
tarkoitetun ilmoituksen. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Vesilain muuttamisen johdosta on tarpeellis
ta tehdä muutoksia vesiasetukseen. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksyt
ty ja vahvistettu. 

Esityksessä ehdotetaan huomattavasti muu
tettavaksi katselmustoimitusmenettelyä koske
via säännöksiä. Lisäksi hakemusten sisältöä 
koskevia vesiasetuksen säännöksiä on tarkoitus 
samassa yhteydessä muuttaa. Tämän vuoksi 
lain muutosten voimaan tullessa vesioikeudessa 
vireillä olevan hakemuksen käsittelyyn tulisi 
soveltaa aikaisempaa lakia. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
vesilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61) 7 luvun 4 §:n 1 momentti, 16 

luvun 5 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti, 20 §:n 1 momentti ja 21 §:n 1 momentti, 18 luvun 
1 §:n edellä oleva väliotsikko, 1 §:n 1 ja 3 momentti, 2-6 §, 8 §:n edellä oleva väliotsikko ja 
8-11 §, 21 luvun 1 §:n 1 momentti sekä 8 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 16 luvun 14 §:n 1 momentti ja 21 luvun 1 §:n 1 momentti 26 päivänä 
kesäkuuta 1970 annetussa laissa (427 /70), 18 luvun 1 §:n 1 ja 3 momentti sekä 2-5 §, 10 ja 11 § 
sekä 21 luvun 8 §:n 1 momentti 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (467/87), 18 luvun 
6 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, 18 luvun 8 § muutettuna 11 päivänä lokakuuta 
1963 annetulla lailla (453/63) ja mainitulla 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetulla lailla, sekä 

lisätään 16 lukuun uusi 6 a, 6 b sekä 6 c § ja 18 lukuun uusi 14 § seuraavasti: 

7 luku 

Vesistön järjestely 

4§ 
Milloin joku, joka saa järjestelystä 6 luvun 

16 §:ssä tarkoitettua hyötyä tai muuta etua, 
taikka valtio pyytää lupaa muuhun kuin tämän 
luvun 3 §:n 3 momentissa tarkoitettuun järjes
telyyn haluamatta saada yritykseen osalliseksi 
muita, ei luvan myöntämisen edellytyksenä ole, 
että hyödynsaajat tämän luvun 3 §:n 1 momen
tissa mainituin tavoin kannattavat yritystä. 

16 luku 

Vesiasioiden käsittely vesioikeudessa 

Hakemusasiat 

5 § 
Jos hakemuksessa tarkoitetun yrityksen vai

kutukset ulottuvat laajalle alueelle, vesioikeu
den on määrättävä hakemus siihen liitetyn 
suunnitelman tarkastamista varten käsiteltä
väksi katselmustoimituksessa, josta 18 luvussa 
säädetään. 

6a§ 
Hakemusasiassa vesioikeus voi tämän luvun 

6 §:ssä mainitun menettelyn jälkeen määrätä 
asiassa, jossa ei ole määrätty pidettäväksi kat
selmustoimitusta suoritettavaksi lisätutkimuk
sen selvitysmenettelyssä, jos kysymyksessä on 
hakemusasian ratkaisemiseen vaikuttava seikka 
eikä lisätutkimusta voida vaikeuksitta muulla 
tavoin suorittaa. 

Selvitysmenettelyssä on suoritettava vesioi
keuden määräämä lisätutkimus ja laadittava 
siitä kirjallinen lausunto. Selvitysmenettelyn 
suorittavat vesi- ja ympäristöhallinnon palve
luksessa oleva virkamies, jolla on asiantunte
musta selvitettävän osakysymyksen alalta ja 
vesioikeuden harkinnan mukaan kaksi uskot
tua miestä. 

Virkamiehen ja uskottujen miesten määrää
misestä selvitysmenettelyyn, siinä äänestämi
sestä ja sen kustannuksista on vastaavasti voi
massa, mitä katselmustoimituksesta on säädet
ty. 

6b§ 
Selvitysmenettelyssä asianosaisille on varat

tava tilaisuus tulla kuulluiksi, jos vesioikeus 
selvitysmenettelystä päättäessään on niin mää-
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rännyt. Vesioikeus voi kuulla asianosaisia 
myös selvitysmenettelyn jälkeen. 

Asianosaisten kuulemiseksi selvitysmenette
lyyn määrätyn virkamiehen on lähetettävä kir
jeitse näille tiedossa olevalla postiosoitteella 
kutsu vähintään seitsemän päivää ennen me
nettelyn yhteydessä pidettävää kokousta tai 
maastotarkastusta. Kutsussa on mainittava, 
missä asianosaiset voivat tutustua selvitysme
nettelyn asiakirjoihin. Kokouksessa tai maasto
tarkastuksessa he voivat esittää suullisesti tai 
kirjallisesti vaatimuksia tai selvityksiä, jotka 
on merkittävä virkamiehen pitämään pöytäkir
jaan. 

6 c § 
Selvitysmenettelyssä on laadittava lausunto 

viimeistään neljänkymmenenviiden päivän ku
luessa siitä, kun asianomainen virkamies mää
rättiin suorittamaan selvitysmenettely, jollei 
vesioikeus ole määrännyt tätä lyhyempää mää
räaikaa. Lausunto ja muut asiakirjat on sa
massa määräajassa toimitettava vesioikeudelle. 

14 § 
Jos hakemusasiassa on pidetty katselmustoi

mitus ja asiakirjat ovat saapuneet vesioikeu
teen ja muistutusten, vaatimusten sekä huo
mautusten esittämiselle varattu määräaika on 
päättynyt, vesioikeuden on pidettävä suullinen 
käsittely, mikäli katselmuskirjan johdosta teh
dyt muistutukset, vaatimukset tai huomautuk
set antavat siihen aihetta taikka vesioikeus 
muutoin pitää sitä tarpeellisena. Asiakirjat on 
ennen suullista käsittelyä pidettävä nähtävänä 
vesioikeuden virkahuoneistossa. Vesioikeus voi 
pyytää toimitusinsinööriitä lausunnon tehtyjen 
muistutusten, vaatimusten ja huomautusten 
johdosta. 

20 § 
Vesioikeus voi omasta aloitteestaan tai kat

selmustoimituksen aikana toimitusinsinöörin 
ehdotuksesta hankkia tai välipäätöksellä taikka 
hakijalle lähetettävällä kirjeellä kehottaa haki
jaa hankkimaan tarpeelliseksi harkitun selvi
tyksen uhalla, että hakemus muutoin jätetään 
sikseen. Jos selvitys on julkisen edun kannalta 
tarpeellinen, hakijalle voidaan asettaa sakon 
uhka velvollisuutensa täyttämiseksi. Muu 
asianosainen voidaan velvoittaa esittämään hä
nen saatavissaan oleva selvitys uhalla, että asia 
voidaan ratkaista selvitystä ilmankin. Jos selvi-
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tys on julkisen edun kannalta tarpeellinen, 
hänet voidaan velvoittaa siihen sakon uhalla. 

21 § 
Hakemusasiassa, joka koskee luvan saamista 

tässä laissa tarkoitettua yritystä tai toimenpi
dettä varten, vesioikeuden on viran puolesta 
tutkittava, ovatko luvan edellytykset olemassa. 
Niin ikään vesioikeuden on, vaikkei vahingon
korvausvaatimusta ole tehty, tutkittava, onko 
havaitusta vahingosta, haitasta tai muusta 
edunmenetyksestä ja mihin määrään suoritetta
va korvausta, sekä viran puolesta muutoinkin 
otettava huomioon, mitä tässä laissa yleisen 
edun sekä yksityisten oikeuksien ja etujen tur
vaamiseksi on säädetty. 

18 Luku 

Katselmustoimitus ja lopputarkastus 

Katselmustoimituksen valmistavat toimenpiteet 
ja katselmuskokous 

1 § 
Jos vesioikeus 16 luvun 5 tai 13 §:n nojalla 

määrää pidettäväksi katselmustoimituksen, sen 
on ilmoitettava siitä vesi- ja ympäristöhallituk
selle. Vesioikeuden on määrättävä vesi- ja ym
päristöhallituksen ehdotuksesta katselmustoi
mitusta varten toimitusinsinööri, joka toimii 
toimitusmiesten puheenjohtajana. Vesioikeus 
voi vesi- ja ympäristöhallituksen, toimitusinsi
nöörin tai asianosaisen pyynnöstä määrätä yli
määräiseksi toimitusmieheksi erityisen alan 
asiantuntijan, jos sitä on pidettävä katselmus
toimituksen suorittamisen kannalta tarpeellise
na. 

Vesi- ja ympäristöhallitus voi toimitusinsi
nöörin tai asianosaisen pyynnöstä määrätä jon
kun erityisen alan asiantuntemusta omaavan 
henkilön avustamaan toimitusinsinööriä hänen 
tehtävissään. Vesioikeus voi vesi- ja ympäristö
hallituksen, toimitusinsinöörin tai asianosaisen 
pyynnöstä määrätä tarvittaessa erityisen alan 
asiantuntijan avustamaan toimituksessa. Vesi
oikeus voi myös tarvittaessa määrätä sihteerin
sä avustamaan toimitusmiehiä oikeudellisten 
kysymysten selvittelyssä. 

2 § 
Toimitusinsinöörin on tarkastettava hake-



18 1989 vp. - HE n:o 55 

mukseen liitetty suunnitelma yhteistyössä mui
den toimitusmiesten kanssa. Hänen on myös 
tarvittaessa tehtävä esitys vesioikeudelle lisäsel
vitysten hankkimiseksi. 

3 § 
Suunnitelman tarkastamisen jälkeen on pi

dettävä katselmuskokous, josta toimitusinsi
nöörin on tiedoteHava 9 §:ssä mainitulla taval
la niille, joiden etua tai oikeutta hakemus 
saattaa koskea samoin kuin niille yrityksen 
vaikutusalueen asukkaille, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin yrityksen toteut
taminen saattaa selvästi vaikuttaa, ja heitä 
edustaville yhteisöille. 

Katselmuskokous on pidettävä vesistön var
rella tai muutoin lähellä yrityksen toteuttamis
aluetta. Jos yrityksen vaikutukset ulottuvat 
usean kunnan alueelle, jokaisessa kunnassa on 
pidettävä ainakin yksi katselmuskokous. Jos 
yrityksen vaikutukset ovat kunnassa vähäiset, 
tuossa kunnassa olevat asianosaiset ja 1 mo
mentissa tarkoitetut asukkaat ja yhteisöt voi
daan kutsua toisesssa kunnassa pidettävään 
katselmuskokoukseen. Katselmuskokousta voi
daan jatkaa eri päivinä ja eri paikoissa. 

Katselmuskokouksessa on niillä, joiden etua 
tai oikeutta hakemus saattaa koskea, oikeus 
esittää suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä 
yrityksestä sekä vaatimuksia ja selvityksiä. 
Edellä 1 momentissa mainituilla asukkailla ja 
yhteisöillä on oikeus esittää lausuntonsa yrityk
sestä. 

4 § 
Katselmuskokouksen jälkeen toimitusmies

ten on perehdyttävä paikan päällä yrityksen 
vaikutuksiin ja olosuhteisiin. Toimitukseen 
määrätyn asiantuntijan ja avustavan virkamie
hen on annettava lausuntonsa alansa kysymyk
sistä. 

5 § 
Toimitusmiesten on laadittava katselmuskir

ja, jossa heidän on annettava lausuntonsa, 
voidaanko lupa ja millä ehdoilla antaa, sekä 
selvitettävä yrityksen aiheuttamat vahingot ja 
arvioitava niiden määrä. 

Katselmuskirjassa toimitusmiesten on lisäksi 
annettava lausuntonsa katselmuskokouksessa 
tehdyistä vaatimuksista ja selvityksistä. Lau
sunto on annettava myös vaatimuksesta yrityk
sen toteuttamisesta muunlaisena kuin hake
muksessa on tarkoitettu. Toimitusmiesten on, 

vaikkei korvausvaatimusta olisikaan tehty, an
nettava lausunto siitä, onko havaitusta vahin
gosta, haitasta ja muusta edunmenetyksestä 
sekä mihin määrään suoritettava korvausta. 

Toimitusmiesten ollessa eri mieltä tulee rat
kaisuksi se mielipide, jota vähintään kaksi 
heistä on kannattanut. Jos kaikki ovat eri 
mieltä tai, milloin toimitusmiehiä on neljä, 
äänet ovat tasan, tulee päätökseksi toimitus
insinöörin mielipide. 

6 § 
Jos vesioikeus on 16 luvun 5 §:n 2 momentin 

nojalla määrännyt katselmustoimituksen suori
tettavaksi sanotussa momentissa säädetyllä ta
valla, toimituksen ensimmäisessä vaiheessa yri
tyksestä aiheutuvien vahinkojen selvittäminen, 
niiden määrän arvioiminen sekä ehdotuksen 
tekeminen 11 luvun muiden korvaussäännösten 
soveltamisesta on suoritettava vain siltä osin 
kuin se on tarpeellista luvan edellytysten selvit
tämiseksi ja ehdotuksen tekemiseksi ennakko
korvausten määräämistä varten. 

Katselmustoimituksen ensimma1sessä vai
heessa toimitusmiesten on, antamatta lopullista 
lausuntoa vahingoista ja niistä suoritettavista 
korvauksista, tehtävä katselmuskirjassa ehdo
tus maksettavista ennakkokorvauksista. 

Loppukokous ja katselmustoimituksen 
päättäminen 

8 § 
Katselmustoimituksessa on pidettävä loppu

kokous, josta toimitusinsinöörin on tiedoteHa
va 9 §:ssä mainitulla tavalla niille, joiden etua 
tai oikeutta hakemus saattaa koskea samoin 
kuin niille yrityksen vaikutusalueen asukkaille, 
joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloi
hin yrityksen toteuttaminen saattaa selvästi 
vaikuttaa, ja heitä edustaville yhteisöille. Lop
pukokous on pidettävä samoissa kunnissa kuin 
katselmuskokous. 

Loppukokouksessa toimitusinsinöörin on se
lostettava katselmuskirjan sisältö. Loppuko
kouksessa asianosaisilla on, puhevaltansa val
vomiseksi vesioikeudessa, oikeus esittää suulli
sesti tai kirjallisesti muistutuksia, vaatimuksia 
ja huomautuksia hakemuksen, suunnitelman 
tai katselmuskirjan johdosta. Samoin 3 §:n 1 
momentissa tarkoitetuilla asukkailla ja yhtei
söillä on oikeus suullisesti tai kirjallisesti esit
tää lausuntoja vesioikeudelle hakemuksen, 
suunnitelman tai katselmuskirjan johdosta. 
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9 § 
Kutsu katselmuskokoukseen ja loppuko

koukseen on annettava tiedoksi julkisella kuu
lutuksella vähintään kolmekymmentä päivää 
ennen kokousta niissä kunnissa, joiden alueelle 
yrityksen vaikutusten voidaan otaksua ulottu
van. Lisäksi kutsu on erikseen annettava tie
doksi noudattamalla 16 luvun 8 §:ssä olevia 
hakemuksen tiedoksiantamista koskevia sään
nöksiä sekä julkaisemalla se ainakin yhdessä 
edellä mainittuihin kuntiin yleisesti leviävässä 
sanomalehdessä. Katselmuskokouksen kokous
kutsuun on liitettävä hakijan laatima lyhyt 
yhteenveto yrityksestä ja sen vaikutuksista. 
Loppukokouksen kokouskutsuun toimitusinsi
nöörin on liitettävä lyhyt yhteenveto katsel
muskirjasta ja siinä on mainittava, miten 
asianosaisten on meneteltävä puhevaltansa val
vomiseksi vesioikeudessa. 

Ennen katselmuskokousta on hakemus ja 
suunnitelma sekä ennen loppukokousta on ha
kemus, suunnitelma ja katselmuskirja pidettä
vä yleisesti nähtävänä 1 momentissa tarkoite
tuissa kunnissa vähintään kolmekymmentä päi
vää ennen kokousta. Asiakirjojen nähtävänä 
pitämisestä on kokouskutsussa ilmoitettava. 

Jäljennös asiakirjoista on lähetettävä 1 mo
mentissa tarkoitettujen kuntien ympäristönsuo
jelulautakunnille, vesi- ja ympäristöhallituksel
le, asianomaiselle lääninhallitukselle sekä 
muullekin viranomaiselle sen mukaan kuin ase
tuksella tarkemmin säädetään. Jäljennös kat
selmuskirjasta on lähetettävä myös hakijalle. 

Jos katselmuskokousta on tarpeellista jatkaa 
ja jatketun kokouksen pitämisaika ilmoitetaan 
aikaisemmassa kokouksessa, siitä ei tarvitse 
tiedottaa muulla tavoin. 

10 § 
Sen, joka haluaa tehdä muistutuksia, vaati

muksia tai huomautuksia hakemuksen, suunni
telman tai katselmuskirjan johdosta, on puhe
valtansa menettämisen uhalla esitettävä ne ve
sioikeudelle kuudenkymmenen päivän kuluessa 
viimeisestä loppukokouksesta taikka suullisesti 
tai kirjallisesti loppukokouksessa. Puhevaltaa 
ei kuitenkaan ole menetetty, jos olosuhteet 
asian vireillä ollessa ovat olennaisesti muuttu
neet tai jos vesioikeus on poikennut katselmus
kirjasta tai jos puhevallan menettäminen muu
toin olisi ilmeisen kohtuutonta. 

Edellä 3 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla 
asukkailla ja yhteisöillä on oikeus antaa vesioi
keudelle lausuntonsa hakemuksen, suunnitel-

man tai katselmuskirjan johdosta 1 momentis
sa mainituilla tavoilla. 

Viranomaisten, joille katselmuskirja on toi
mitettu, on tehtävä tarpeellisiksi katsomansa 
huomautukset vesioikeudelle kuudenkymme
nen päivän kuluessa katselmuskirjan saamises
ta. 

Edellä tässä pykälässä tarkoitetut muistutuk
set, vaatimukset ja huomautukset on, jollei 
niitä ole tehty loppukokouksessa, tehtävä vesi
oikeudelle kirjallisesti kaksin kappalein. 

11§ 
Katselmuskirja, hakemus, suunnitelma sekä 

katselmustoimituksessa kertyneet muut asiakir
jat on kolmenkymmenen päivän kuluessa vii
meisestä loppukokouksesta lähetettävä vesioi
keudelle. Katselmustoimitus katsotaan päätty
neeksi, kun tässä pykälässä tarkoitetut toimet 
on suoritettu. 

14 § 
Katselmustoimituksesta, selvitysmenettelystä 

ja lopputarkastuksesta voidaan antaa tarkem
pia säännöksiä asetuksella. 

21 Luku 

Erityisiä määräyksiä 

1 § 
Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään

nösten ja määräysten noudattamisen yleinen 
valvonta kuuluu vesi- ja ympäristöhallitukselle 
sekä vesi- ja ympäristöpiireille. Ympäristömi
nisteriö sekä maa- ja metsätalousministeriö 
voivat antaa alaiselleen hallinnolle toimialal
laan valvontaa koskevia yleisiä määräyksiä ja 
ohjeita. 

8 § 
Vesioikeuden on ilmoitettava asianomaiselle 

lääninmaanmittauskonttorille lainvoiman saa
neesta päätöksestä, jolla on myönnetty oikeus 
tehdä toisen maalle uoma tai muu rakennelma, 
saattaa toiselle kuuluvaa aluetta pysyvästi ve
den alle, käyttää toisen omistamaan tilaan 
kuuluvaa vesivoimaa taikka muutoin jatkuvas
ti käyttää hyväkseen toisen kiinteää omaisuut
ta. Sama koskee päätöstä, jolla jokin alue on 
määrätty suoja-alueeksi tai sen käyttöä muu
toin rajoitettu. Lääninmaanmittauskonttorin 
on tehtävä päätöksestä merkintä maarekiste
riin. Lääninmaanmittauskonttorin tulee tarvit-
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taessa määrätä maanmittausinsinööri erityises
sä maanmittaustoimituksessa selvittämään ne 
seikat, joita merkinnän tekeminen edellyttää. 

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1989 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Vesioikeudessa tämän lain voimaan tullessa 
vireillä olevaan hakemusasiaan sovelletaan ai
kaisempaa lakia. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Christoffer Taxell 
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Liite 1 

Laki 
vesilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61) 7 luvun 4 §:n 1 momentti, 16 

luvun 5 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti, 20 §:n 1 momentti ja 21 §:n 1 momentti, 18 luvun 
1 §:n edellä oleva väliotsikko, 1 §:n 1 ja 3 momentti, 2-6 §, 8 §:n edellä oleva väliotsikko ja 
8-11 §, 21 luvun 1 §:n 1 momentti sekä 8 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 16 luvun 14 §:n 1 momentti ja 21 luvun 1 §:n 1 momentti 26 päivänä 
kesäkuuta 1970 annetussa laissa (427/70), 18 luvun 1 §:n 1 ja 3 momentti sekä 2-5 §, 10 ja 11 § 
sekä 21 luvun 8 §:n 1 momentti 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (467 /87), 18 luvun 
6 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, 18 luvun 8 § muutettuna 11 päivänä lokakuuta 
1963 annetulla lailla (453/63) ja mainitulla 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetulla lailla, sekä 

lisätään 16 lukuun uusi 6 a, 6 b sekä 6 c § ja 18 lukuun uusi 14 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

7 luku 

Vesistön järjestely 

4§ 
Milloin joku, joka saa järjestelystä 6 luvun 

16 §:ssä tarkoitettua hyötyä tai muuta etua, 
taikka valtio pyytää lupaa muuhun kuin tämän 
luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuun järjes
telyyn haluamatta saada yritykseen osalliseksi 
muita, ei luvan myöntämisen edellytyksenä ole, 
että hyödynsaajat sanotussa momentissa mai
nituin tavoin kannattavat yritystä. 

4 § 
Milloin joku, joka saa järjestelystä 6 luvun 

16 §:ssä tarkoitettua hyötyä tai muuta etua, 
taikka valtio pyytää lupaa muuhun kuin tämän 
luvun 3 §:n 3 momentissa tarkoitettuun järjes
telyyn haluamatta saada yritykseen osalliseksi 
muita, ei luvan myöntämisen edellytyksenä ole, 
että hyödynsaajat tämän luvun 3 §:n 1 momen
tissa mainituin tavoin kannattavat yritystä. 

16 luku 

Vesiasioiden käsittely vesioikeudessa 

Hakemusasiat 

5 § 
Jos hakemuksessa tarkoitetun yrityksen vai

kutukset ulottuvat laajalle alueelle tai paikalla 
suoritettava tutkimus yrityksen vaikutusten sel
vittämiseksi muutoin havaitaan tarpeelliseksi, 
vesioikeuden tulee määrätä hakemus siihen 
liitetyn suunnitelman tarkastamista varten kä
siteltäväksi sellaisessa katselmustoimituksessa, 

5 § 
Jos hakemuksessa tarkoitetun yrityksen vai

kutukset ulottuvat laajalle alueelle, vesioikeu
den on määrättävä hakemus siihen liitetyn 
suunnitelman tarkastamista varten käsiteltä
väksi katselmustoimituksessa, josta 18 luvussa 
säädetään. 
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josta 18 luvussa säädetään. Muussa tapaukses
sa älköön vesioikeus määrätkö katselmustoimi
tusta pidettäväksi, jollei asian selvittäminen 
sitä välttämättömästi vaadi. 

Ehdotus 

6a§ 
Hakemusasiassa vesioikeus voi tämän luvun 

6 §:ssä mainitun menettelyn jälkeen määrätä 
asiassa, jossa ei ole määrätty pidettäväksi kat
selmustoimitusta suoritettavaksi lisätutkimuk
sen selvitysmenettelyssä, jos kysymyksessä on 
hakemusasian ratkaisemiseen vaikuttava seikka 
eikä lisätutkimusta voida vaikeuksitta muulla 
tavoin suorittaa. 

Selvitysmenette/yssä on suoritettava vesioi
keuden määräämä lisätutkimus ja laadittava 
siitä kirjallinen lausunto. Selvitysmenettelyn 
suorittavat vesi- ja ympäristöhallinnon palve
luksessa oleva virkamies, jolla on asiantunte
musta selvitettävän osakysymyksen alalta ja 
vesioikeuden harkinnan mukaan kaksi uskot
tua miestä. 

Virkamiehen ja uskoitujen miesten määrää
misestä selvitysmenettelyyn, siinä äänestämi
sestä ja sen kustannuksista on vastaavasti voi
massa, mitä katselmustoimituksesta on säädet
ty. 

6b§ 
Selvitysmenettelyssä asianasaisille on varat

tava tilaisuus tulla kuulluiksi, jos vesioikeus 
selvitysmenettelystä päättäessään on niin mää
rännyt. Vesioikeus voi kuulla asianosaisia 
myös selvitysmenettelyn jälkeen. 

Asianosaisten kuulemiseksi selvitysmenette
lyyn määrätyn virkamiehen on lähetettävä kir
jeitse näille tiedossa olevalla postiosoitteella 
kutsu vähintään seitsemän päivää ennen me
nettelyn yhteydessä pidettävää kokousta tai 
maastotarkastusta. Kutsussa on mainittava, 
missä asianosaiset voivat tutustua selvitysme
nettelyn asiakirjoihin. Kokouksessa tai maasto
tarkastuksessa he voivat esittää suullisesti tai 
kirjallisesti vaatimuksia tai selvityksiä, jotka 
on merkittävä virkamiehen pitämään pöytäkir
jaan. 

6 c § 
Se/vitysmenettelyssä on laadittava lausunto 

viimeistään neljänkymmenenviiden päivän ku
luessa siitä, kun asianomainen virkamies mää-
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14 § 
Milloin hakemusasiassa on pidetty katsel

mustoimitus, on vesioikeuden, kun asiakirjat 
ovat saapuneet toimitusmiehiltä sekä muistu
tusten ja vaatimusten esittämistä varten säädet
ty määräaika on päättynyt, toimitettava suulli
nen käsittely, mikäli toimitusmiesten lausun
non johdosta tehdyt muistutukset tai vaati
mukset antavat siihen aihetta taikka oikeus 
muutoin pitää tällaista käsittelyä tarpeellisena. 
Asiakirjat on ennen suullista käsittelyä pidettä
vä vesioikeuden virkahuoneistossa nähtävinä. 
Oikeus voi myös vaatia toimitusinsinööriitä 
lausunnon tehtyjen muistutusten ja vaatimus
ten johdosta. 

20 § 
Vesioikeus voi omasta aloitteestaan hankkia 

taikka välipäätöksessään tai asianosaiselle toi
mitettavalla kirjeellä kehoittaa asianosaista 
hankkimaan tarpeelliseksi harkitun selvityksen. 
Julkisen edun vaatiessa voidaan asianosainen 
sakon uhalla velvoittaa esittämään tällainen, 
hänen saatavissaan oleva selvitys. 

21 § 
Hakemusasiassa, joka koskee luvan saamista 

tässä laissa tarkoitettua yritystä tai toimenpi
dettä varten, vesioikeuden on viran puolesta 
tutkittava, ovatko luvan edellytykset olemassa. 
Niin ikään vesioikeuden on, vaikkei vahingon
korvausvaatimusta ole tehty, tutkittava, onko 
havaitusta vahingosta, haitasta tai muusta 
edunmenetyksestä ja mihin määrään suoritetta
va korvausta, sekä viran puolesta muutoinkin 
otettava huomioon, mitä tässä laissa yleisen 
edun sekä yksityisten oikeuksien ja etujen tur
vaamiseksi on säädetty. Milloin asiassa on 

Ehdotus 

rättiin suorittamaan selvitysmenettely, jollei 
vesioikeus ole määrännyt tätä lyhyempää mää
räaikaa. Lausunto ja muut asiakirjat on sa
massa määräajassa toimitettava vesioikeudelle. 

14 § 
Jos hakemusasiassa on pidetty katselmustoi

mitus ja asiakirjat ovat saapuneet vesioikeu
teen ja muistutusten, vaatimusten sekä huo
mautusten esittämiselle varattu määräaika on 
päättynyt, vesioikeuden on pidettävä suullinen 
käsittely, mikäli katselmuskirjan johdosta teh
dyt muistutukset, vaatimukset tai huomautuk
set antavat siihen aihetta taikka vesioikeus 
muutoin pitää sitä tarpeellisena. Asiakirjat on 
ennen suullista käsittelyä pidettävä nähtävänä 
vesioikeuden virkahuoneistossa. Vesioikeus voi 
pyytää toimitusinsinööriitä lausunnon tehtyjen 
muistutusten, vaatimusten ja huomautusten 
johdosta. 

20 § 
Vesioikeus voi omasta aloitteestaan tai kat

selmustoimituksen aikana toimitusinsinöörin 
ehdotuksesta hankkia tai välipäätöksellä taikka 
hakijalle lähetettävällä kirjeellä kehottaa haki
jaa hankkimaan tarpeelliseksi harkitun selvi
tyksen uhalla, että hakemus muutoin jätetään 
sikseen. Jos selvitys on julkisen edun kannalta 
tarpeellinen, hakijalle voidaan asettaa sakon 
uhka velvollisuutensa täyttämiseksi. Muu 
asianosainen voidaan velvoittaa esittämään hä
nen saatavissaan oleva selvitys uhalla, että asia 
voidaan ratkaista selvitystä ilmankin. Jos selvi
tys on julkisen edun kannalta tarpeellinen, 
hänet voidaan velvoittaa siihen sakon uhalla. 

21 § 
Hakemusasiassa, joka koskee luvan saamista 

tässä laissa tarkoitettua yritystä tai toimenpi
dettä varten, vesioikeuden on viran puolesta 
tutkittava, ovatko luvan edellytykset olemassa. 
Niin ikään vesioikeuden on, vaikkei vahingon
korvausvaatimusta ole tehty, tutkittava, onko 
havaitusta vahingosta, haitasta tai muusta 
edunmenetyksestä ja mihin määrään suoritetta
va korvausta, sekä viran puolesta muutoinkin 
otettava huomioon, mitä tässä laissa yleisen 
edun sekä yksityisten oikeuksien ja etujen tur
vaamiseksi on säädetty. 
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pidetty katselmustoimitus, älköön vesioikeus 
kuitenkaan poiketko siitä, mitä toimitusmiehet 
ovat korvausten osalta esittäneet, jollei oikeu
delle ole siitä laillisessa järjestyksessä esitetty 
vaatimusta taikka muutos johdu suunnitel
maan tehdyistä tai olosuhteissa tapahtuneista 
muutoksista taikka muusta erityisestä syystä. 

Katselmustoimituksen valmistavat toimenpiteet 

1 § 
Milloin vesioikeus 16 luvun 5 tai 13 §:n 

nojalla määrää pidettäväksi katselmustoimi
tuksen, sen on ilmoitettava siitä vesihallituksel
le. Vesihallituksen on määrättävä katselmustoi
mitusta varten toimitusinsinööri, joka toimii 
toimitusmiesten puheenjohtajana. Vesioikeus 
voi vesihallituksen, toimitusinsinöörin tai 
asianosaisen pyynnöstä määrätä ylimääräiseksi 
toimitusmieheksi erityisen alan asiantuntijan, 
jos sitä on pidettävä katselmustoimituksen suo
rittamisen kannalta tarpeellisena. 

Vesihallitus voi toimitusinsinöörin tai asi
anosaisen pyynnöstä määrätä jonkun erityisen 
alan asiantuntemusta omaavan henkilön avus
tamaan toimitusinsinööriä hänen tehtävissään. 
Vesioikeus voi vesihallituksen, toimitusinsinöö
rin tai asianosaisen pyynnöstä määrätä tarvit
taessa erityisen alan asiantuntijan avustamaan 
toimituksessa. Vesioikeus voi myös tarvittaessa 
määrätä sihteerinsä avustamaan toimitus
miehiä oikeudellisten kysymysten selvittelyssä. 

2 § 
Saatuaan vesioikeudelta hakemuskirjat toi

mitusinsinöörin tulee aloittaa toimitus kutsu
malla ne, joiden etua tai oikeutta hakemus 
saattaa koskea samoin kuin ne yrityksen vaiku
tusalueen asukkaat, joiden asumiseen, työnte
koon tai muihin oloihin yrityksen toteuttami
nen saattaa selvästi vaikuttaa, ja heitä edusta
vat yhteisöt, vesistön varrella tai muutoin sen 

Ehdotus 

18 Luku 

Katselmustoimitus ja lopputarkastus 

Katselmustoimituksen valmistavat toimenpiteet 
ja katselmuskokous 

1 § 
Jos vesioikeus 16 luvun 5 tai 13 §:n nojalla 

määrää pidettäväksi katselmustoimituksen, sen 
on ilmoitettava siitä vesi- ja ympäristöhallituk
selle. Vesioikeuden on määrättävä vesi- ja ym
päristöhallituksen ehdotuksesta katselmustoi
mitusta varten toimitusinsinööri, joka toimii 
toimitusmiesten puheenjohtajana. Vesioikeus 
voi vesi- ja ympäristöhallituksen, toimitusinsi
nöörin tai asianosaisen pyynnöstä määrätä yli
määräiseksi toimitusmieheksi erityisen alan 
asiantuntijan, jos sitä on pidettävä katselmus
toimituksen suorittamisen kannalta tarpeellise
na. 

Vesi~ ja ympäristöhallitus voi toimitusinsi
nöörin tai asianosaisen pyynnöstä määrätä jon
kun erityisen alan asiantuntemusta omaavan 
henkilön avustamaan toimitusinsinööriä hänen 
tehtävissään. Vesioikeus voi vesi- ja ympäristö
hallituksen, toimitusinsinöörin tai asianosaisen 
pyynnöstä määrätä tarvittaessa erityisen alan 
asiantuntijan avustamaan toimituksessa. Vesi
oikeus voi myös tarvittaessa määrätä sihteerin
sä avustamaan toimitusmiehiä oikeudellisten 
kysymysten selvittelyssä. 

2§ 
Toimitusinsinöörin on tarkastettava hake

mukseen liitetty suunnitelma yhteistyössä mui
den toimitusmiesten kanssa. Hänen on myös 
tarvittaessa tehtävä esitys vesioikeudelle lisäsel
vitysten hankkimiseksi. 
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paikan läheisyydessä, m1ssa yritys pannaan 
toimeen, pidettävässä alkukokouksessa lausu
maan mielipiteensä yrityksestä. Kokousta voi
daan jatkaa eri paikoissa ja eri päivinä. 

Alkukokouksessa on se/ostettava hakemuk
seen liitettyä suunnitelmaa ja tällöin erityisesti 
yrityksen tai toimenpiteen tarkoitusta ja sen 
yleiseen tai yksityiseen etuun kohdistuvia vai
kutuksia sekä keinoja vahinkojen ja haittojen 
estämiseksi tai vähentämiseksi. Toimitusinsi
nöörin on varattava alkukokouksen osanotta
jille tilaisuus joko suullisesti tai kirjallisesti 
lausua mielipiteensä asiasta. Kirjallinen lausun
to voidaan jättää toimitusinsinöörille myös 
tämän ilmoittamassa määräajassa alkukokouk
sen jälkeen. 

3 § 
Toimitusinsinöörin on, tarpeellisilta osin yh

dessä ylimääräisen toimitusmiehen kanssa, ja 
muiden toimitusmiesten kanssa neuvotellen 
tarkastettava hakemukseen liitetty suunnitel
ma. Toimitusmiesten on tutkittava, ottaen 
huomioon suunnitelmaan tehtävät tarpeelliset 
muutokset, voidaanko ja millä ehdoilla lupa 
yritystä varten antaa, sekä selvitettävä yrityk
sestä aiheutuvat vahingot ja arvioitava niiden 
määrä. Tehtävänsä suorittamiseksi on toimi
tusmiesten paikalla käymällä perehdyttävä olo
suhteisiin ja yrityksen vaikutuksiin sillä alueel
la, jota hanke koskee. 

Jos vesioikeus on 16 luvun 5 §:n 2 momentin 
nojalla määrännyt katselmustoimituksen suori
tettavaksi sanotussa momentissa säädetyllä ta
valla, on ensimmäisessä toimituksen vaiheessa 
yrityksestä aiheutuvien vahinkojen selvittämi
nen ja niiden määrän arvioiminen sekä ehdo
tuksen tekeminen muiden 11 luvun säännösten 
soveltamisesta suoritettava vain niin laajalti 
kuin se on tarpeen luvan edellytysten selvittä
miseksi ja ehdotuksen tekemiseksi ennakko
korvausten määräämistä varten. 

4 § 
Tarkastetusta suunnitelmasta on tarpeellisil

ta osin lähetettävä jäljennös yhtenä tai tarpeen 

4 390469Y 

Ehdotus 

3 § 
Suunnitelman tarkastamisen jälkeen on pi

dettävä katselmuskokous, josta toimitusinsi
nöörin on tiedotettava 9 §:ssä mainitulla taval
la niille, joiden etua tai oikeutta hakemus 
saattaa koskea samoin kuin niille yrityksen 
vaikutusalueen asukkaille, joiden asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin yrityksen toteut
taminen saattaa selvästi vaikuttaa, ja heitä 
edustaville yhteisöille. 

Katselmuskokous on pidettävä vesistön var
rella tai muutoin lähellä yrityksen toteuttami
saluetta. Jos yrityksen vaikutukset ulottuvat 
usean kunnan alueelle, jokaisessa kunnassa on 
pidettävä ainakin yksi katselmuskokous. Jos 
yrityksen vaikutukset ovat kunnassa vähäiset, 
tuossa kunnassa olevat asianosaiset ja 1 mo
mentissa tarkoitetut asukkaat ja yhteisöt voi
daan kutsua toisesssa kunnassa pidettävään 
katselmuskokoukseen. Katselmuskokousta voi
daan jatkaa eri päivinä ja eri paikoissa. 

Katselmuskokouksessa on niillä, joiden etua 
tai oikeutta hakemus saattaa koskea, oikeus 
esittää suullisesti tai kirjallisesti mielipiteensä 
yrityksestä sekä vaatimuksia ja selvityksiä. 
Edellä 1 momentissa mainituilla asukkailla ja 
yhteisöillä on oikeus esittää lausuntonsa yrityk
sestä. 

4 § 
Katselmuskokouksen jälkeen toimitusmies

ten on perehdyttävä paikan päällä yrityksen 
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mukaan useampana kappaleena jokaiseen kun
taan, jonka alueelle yrityksen vaikutukset 
suunnitelman mukaan ulottuvat. Asiakirjat on 
kunnassa pidettävä yleisesti nähtävänä tämän 
luvun 6 §:n mukaan annetussa kuulutuksessa 
määrättynä aikana, kuitenkin vähintään nel
jäntoista päivän ajan. Asiakirjojen nähtävillä 
olosta on ilmoitettava ainakin yhdessä asiano
maisiin kuntiin yleisesti leviävässä sanomaleh
dessä. Jäljennös asiakirjoista on lisäksi lähetet
tävä hakijalle, vesihallitukselle, asianomaiselle 
lääninhallitukselle sekä muullekin viranomai
selle sen mukaan, kuin asetuksella tarkemmin 
säädetään. 

5 § 
Kun tarkastettu suunnitelma on tämän luvun 

4 §:n mukaisesti ollut nähtävänä, toimitusinsi
nöörin on kutsuttava ne, joiden oikeutta tai 
etua asia saattaa koskea, tämän luvun 2 §:ssä 
tarkoitetussa paikassa pidettävässä katselmus
kokouksessa esittämään mahdolliset huomau
tuksensa suunnitelman johdosta sekä sellaiset 
vaatimukset ja selvitykset, joiden esittämiseen 
he katsovat olevan aihetta. 

Jos yrityksen vaikutukset ulottuvat usean 
kunnan alueelle, on jokaisessa kunnassa pidet
tävä ainakin yksi katselmuskokous. Jos yrityk
sen vaikutukset kunnassa ovat vähäiset, voi
daan katselmuskokous jättää pitämättä. Täl
löin asianosaiset on kutsuttava toisessa kun
nassa pidettävään katselmuskokoukseen. 

(ks. 8 §:n 3 mom.) 

6§ 
Kutsu alkukokoukseen on annettava vähin

tään neljätoista päivää ennen kokousta tiedok
si julkisella kuulutuksella niissä kunnissa, joi
hin yrityksen vaikutusten voidaan otaksua 
ulottuvan, sekä julkaisemalla kutsu ainakin 
yhdessä näihin kuntiin yleisesti leviävässä sano
malehdessä. 

Ehdotus 

vaikutuksiin ja olosuhteisiin. Toimitukseen 
määrätyn asiantuntijan ja avustavan virkamie
hen on annettava lausuntonsa alansa kysymyk
sistä. 

5 § 
Toimitusmiesten on laadittava katselmuskir

ja, jossa heidän on annettava lausuntonsa, 
voidaanko lupa ja millä ehdoilla antaa, sekä 
selvitettävä yrityksen aiheuttamat vahingot ja 
arvioitava niiden määrä. 

Katselmuskirjassa toimitusmiesten on lisäksi 
annettava lausuntonsa katselmuskokouksessa 
tehdyistä vaatimuksista ja selvityksistä. Lau
sunto on annettava myös vaatimuksesta yrityk
sen toteuttamisesta muunlaisena kuin hake
muksessa on tarkoitettu. Toimitusmiesten on, 
vaikkei korvausvaatimusta olisikaan tehty, an
nettava lausunto siitä, onko havaitusta vahin
gosta, haitasia ja muusta edunmenetyksestä 
sekä mihin määrään suoritettava korvausta. 

Toimitusmiesten ollessa eri mieltä tulee rat
kaisuksi se mielipide, jota vähintään kaksi 
heistä on kannattanut. Jos kaikki ovat eri 
mieltä tai, milloin toimitusmiehiä on neljä, 
äänet ovat tasan, tulee päätökseksi toimitus
insinöörin mielipide. 

6§ 
Jos vesioikeus on 16luvun 5 §:n 2 momentin 

nojalla määrännyt katselmustoimituksen suori
tettavaksi sanotussa momentissa säädetyllä ta
valla, toimituksen ensimmäisessä vaiheessa yri
tyksestä aiheutuvien vahinkojen selvittäminen, 
niiden määrän arvioiminen sekä ehdotuksen 
tekeminen 11 luvun muiden korvaussäännösten 
soveltamisesta on suoritettava vain siltä osin 
kuin se on tarpeellista luvan edellytysten selvit-



1989 vp. - HE n:o 55 27 

Voimassa oleva laki 

Toimitusinsinöörin on ilmoitettava suunni
telman nähtäväksi asettamisesta ja katselmus
kokouksesta 1 momentissa säädettyä menette
lyä noudattaen. Kokouskutsu on lisäksi annet
tava erikseen tiedoksi noudattamalla vastaa
vasti 16 luvun 8 §:ssä olevia hakemuksen tie
doksiantamista koskevia säännöksiä. 

Kokouskutsu on myös toimitettava asiano
maisille vesilautakunnille ja tämän luvun 
4 §:ssä mainituille viranomaisille. 

Jos katselmuskokousta on tarpeen jatkaa ja 
jatketun kokouksen pitämisaika ilmoitetaan ai
kaisemmassa kokouksessa, ei sitä ole tarpeen 
tiedoittaa muulla tavoin. 

Katselmustoimituksen päättäminen 

8 § 
Katselmuskokouksen päätyttyä toimitus

miesten on annettava lausunto yrityksestä ja 
muista seikoista, jotka tämän luvun 3 §:n mu
kaisesti katselmustoimituksessa on selvitettävä, 
samoin kuin myös tehdyistä muistutuksista ja 
vaatimuksista. Toimitusmiesten on, vaikkei 
korvausvaatimusta olisikaan tehty, annettava 
lausunto siitä, onko havaitusta vahingosta, 
haitasta ja muusta edunmenetyksestä sekä mi
hin määrään suoritettava korvausta. 

Milloin kysymys on tämän luvun 3 §:n 2 
momentissa tarkoitetusta katselmustoimituk
sen ensimmäisestä vaiheesta, toimitusmiesten 
on, antamatta lopullista lausuntoa vahingoista 
ja niistä suoritettavista korvauksista, tehtävä 
ehdotus maksettavista ennakkokorvauksista. 

Toimitusmiesten ollessa eri mieltä tulee rat
kaisuksi se mielipide, jota vähintään kaksi 
heistä on kannattanut. Jos kaikki ovat eri 
mieltä tai, milloin toimitusmiehiä on neljä, 
äänet ovat tasan, tulee päätökseksi toimitus
insinöörin mielipide. 

9 § 
Jos katselmustoimituksessa tehdään vaati-

Ehdotus 

tämiseksi ja ehdotuksen tekemiseksi ennakko
korvausten määräämistä varten. 

Katselmustoimituksen ensimmazsessä vai
heessa toimitusmiesten on, antamatta lopullista 
lausuntoa vahingoista ja niistä suoritettavista 
korvauksista, tehtävä katselmuskirjassa ehdo
tus maksettavista ennakkokorvauksista. 

(ks. ehdotuksen 9 §:n 4 mom.) 

Loppukokous ja katselmustoimituksen 
päättäminen 

8 § 
Katselmustoimituksessa on pidettävä loppu

kokous, josta toimitusinsinöörin on tiedotetta
va 9 §:ssä mainitulla tavalla niille, joiden etua 
tai oikeutta hakemus saattaa koskea samoin 
kuin niille yrityksen vaikutusalueen asukkaille, 
joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloi
hin yrityksen toteuttaminen saattaa selvästi 
vaikuttaa, ja heitä edustaville yhteisöille. Lop
pukokous on pidettävä samoissa kunnissa kuin 
katselmuskokous. 

Loppukokouksessa toimitusinsinöörin on se
/ostettava katselmuskirjan sisältö. Loppuko
kouksessa asianosaisilla on, puhevaltansa val
vomiseksi vesioikeudessa, oikeus esittää suulli
sesti tai kirjallisesti muistutuksia, vaatimuksia 
ja huomautuksia hakemuksen, suunnitelman 
tai katselmuskirjan johdosta. Samoin 3 §:n 1 
momentissa tarkoitetuilla asukkailla ja yhtei
söillä on oikeus suullisesti tai kirjallisesti esit
tää lausuntoja vesioikeudelle hakemuksen, 
suunnitelman tai katselmuskirjan johdosta. 

9§ 
Kutsu katselmuskokoukseen ja loppuko-



28 1989 vp. - HE n:o 55 

Voimassa oleva laki 

mus yrityksen toimeenpanemisesta muunlaise
na kuin hakemuksessa on tarkoitettu, toimitus
miesten on annettava lausuntonsa myös tästä 
vaatimuksesta. 

(ks. 4 §) 

(ks. 6 §:n 4 mom.) 

10 § 
Toimitusmiesten lausunto, suunnitelma sekä 

katselmustoimituksessa kertyneet muut asiakir
jat on neljänkymmenenviiden päivän kuluessa 
viimeisestä kokouksesta, jollei vesioikeus eri
tyisistä syistä pidennä tätä aikaa, lähetettävä 
vesioikeudelle. Samassa ajassa on jäljennös 
lausunnosta lähetettävä hakijalle, asianomaisil
le ympäristönsuojelulautakunnille ja tämän lu
vun 4 §:ssä mainituille viranomaisille sekä 
asianomaisiin kuntiin pantavaksi niissä yleisesti 
nähtäväksi kolmenkymmenen päivän ajaksi. 
Samalla toimitusinsinöörin on nähtäväksi aset
tamisesta julkisesti kuulutettava ja muutoin 
annettava tieto samalla tavoin kuin suunnitel
man nähtäväksi asettamisesta ja katselmusko-

Ehdotus 

koukseen on annettava tiedoksi julkisella kuu
lutuksella vähintään kolmekymmentä päivää 
ennen kokousta niissä kunnissa, joiden alueelle 
yrityksen vaikutusten voidaan otaksua ulottu
van. Lisäksi kutsu on erikseen annettava tie
doksi noudattamalla 16 luvun 8 §:ssä olevia 
hakemuksen tiedoksiantamista koskevia sään
nöksiä sekä julkaisemalla se ainakin yhdessä 
edellä mainittuihin kuntiin yleisesti leviävässä 
sanomalehdessä. Katselmuskokouksen kokous
kutsuun on liitettävä hakijan laatima lyhyt 
yhteenveto yrityksestä ja sen vaikutuksista. 
Loppukokouksen kokouskutsuun toimitusinsi
nöörin on liitettävä lyhyt yhteenveto katsel
muskirjasta ja siinä on mainittava, miten 
asianosaisten on meneteltävä puhevaltansa val
vomiseksi vesioikeudessa. 

Ennen katselmuskokousta on hakemus ja 
suunnitelma sekä ennen loppukokousta on ha
kemus, suunnitelma ja katselmuskirja pidettä
vä yleisesti nähtävänä 1 momentissa tarkoite
tuissa kunnissa vähintään kolmekymmentä päi
vää ennen kokousta. Asiakirjojen nähtävänä 
pitämisestä on kokouskutsussa ilmoitettava. 

Jäljennös asiakirjoista on lähetettävä 1 mo
mentissa tarkoitettujen kuntien ympäristönsuo
jelulautakunnille, vesi- ja ympäristöhallituksel
le, asianomaiselle lääninhallitukselle sekä 
muullekin viranomaiselle sen mukaan kuin ase
tuksella tarkemmin säädetään. Jäljennös kat
selmuskirjasta on lähetettävä myös hakijalle. 

Jos katselmuskokousta on tarpeellista jatkaa 
ja jatketun kokouksen pitämisaika ilmoitetaan 
aikaisemmassa kokouksessa, siitä ei tarvitse 
tiedottaa muulla tavoin. 

10 § 
Sen, joka haluaa tehdä muistutuksia, vaati

muksia tai huomautuksia hakemuksen, suunni
telman tai katselmuskirjan johdosta, on puhe
valtansa menettämisen uhalla esitettävä ne ve
sioikeudelle kuudenkymmenen päivän kuluessa 
viimeisestä loppukokouksesta taikka suullisesti 
tai kirjallisesti loppukokouksessa. Puhevaltaa 
ei kuitenkaan ole menetetty, jos olosuhteet 
asian vireillä ollessa ovat olennaisesti muuttu
neet tai jos vesioikeus on poikennut katselmus
kirjasta tai jos puhevallan menettäminen muu
toin olisi ilmeisen kohtuutonta. 
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kouksesta 6 §:n 2 momentissa on säädetty. 
Kuulutuksessa on mainittava, mitä asianosais
ten on puhevaltansa säilyttämiseksi noudatetta
va. Katselmustoimitus katsotaan päättyneeksi, 
kun tässä pykälässä tarkoitetut toimet on suo
ritettu. 

(ks. 11 §:n 3 mom.) 

11 § 
Sen, joka haluaa vesioikeudelle tehdä muis

tutuksia hakemuksen, suunnitelman tai toimi
tusmiesten lausunnon johdosta taikka vaati
muksia asiassa, on puhevaltansa menettämisen 
uhalla esitettävä ne vesioikeudelle kuudenkym
menen päivän kuluessa siitä, kun lausunto on 
asianomaisessa kunnassa pantu yleisesti nähtä
väksi. Puhevaltaa ei kuitenkaan ole menetetty, 
jos olosuhteet asian vireillä ollessa ovat olen
naisesti muuttuneet tai jos vesioikeus on poi
kennut toimitusmiesten lausunnosta tai jos pu
hevallan menettäminen muutoin olisi ilmeisen 
kohtuutonta. 

Yrityksen vaikutusalueen asukkailla ja heitä 
edustavilla yhteisöillä, joilla on oikeus osallis
tua a/kukokoukseen, on myös oikeus antaa 
vesioikeudelle lausuntonsa hakemuksen, suun
nitelman tai toimitusmiesten lausunnon joh
dosta kuudenkymmenen päivän kuluessa siitä, 
kun lausunto on asianomaisessa kunnassa pan
tu yleisesti nähtäville. 

Viranomaisten joille lausunto on toimitettu, 
on tehtävä tarpeellisiksi katsomansa huomau
tukset vesioikeudelle kuudenkymmenen päivän 
kuluessa lausunnon saamisesta. 

Edellä tässä pykälässä tarkoitetut muistutuk
set, vaatimukset ja huomautukset on tehtävä 
vesioikeudelle kirjallisesti kaksin kappalein. 

Ehdotus 

Edellä 3 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla 
asukkailla ja yhteisöillä on oikeus antaa vesioi
keudelle lausuntonsa hakemuksen, suunnitel
man tai katselmuskirjan johdosta -1 momentis
sa mainituilla tavoilla. 

Viranomaisten, joille katselmuskirja on toi
mitettu, on tehtävä tarpeellisiksi katsomansa 
huomautukset vesioikeudelle kuudenkymme
nen päivän kuluessa katselmuskirjan saamises
ta. 

Edellä tässä pykälässä tarkoitetut muistutuk
set, vaatimukset ja huomautukset on, jollei 
niitä ole tehty /oppukokouksessa, tehtävä vesi
oikeudelle kirjallisesti kaksin kappalein. 

11§ 
Katselmuskirja, hakemus, suunnitelma sekä 

katselmustoimituksessa kertyneet muut asiakir
jat on kolmenkymmenen päivän kuluessa vii
meisestä loppukokouksesta lähetettävä vesioi
keudelle. Katselmustoimitus katsotaan päätty
neeksi, kun tässä pykälässä tarkoitetut toimet 
on suoritettu. 

(ks. ehdotuksen 10 §:n 2 mom.) 

(ks. ehdotuksen 10 §:n 3 mom.) 

(ks. ehdotuksen 10 §:n 4 mom.) 

14 § 
Katselmustoimituksesta, selvitysmenettelystä 
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ja lopputarkastuksesta voidaan antaa tarkem
pia säännöksiä asetuksella. 

21 Luku 

Erityisiä määräyksiä 

1 § 
Tämän lain ja sen nojalla annettujen mää

räysten noudattamisen yleinen valvonta kuuluu 
vesihallitukselle ja sen alaiselle piirihallinnolle. 

8 § 
Vesiylioikeuden on ilmoitettava asianomai

selle lääninmaanmittauskonttorille lainvoiman 
saaneesta päätöksestä, jolla on myönnetty oi
keus tehdä toisen maalle uoma tai muu raken
nelma, saattaa toiselle kuuluvaa aluetta pysy
västi veden alle, käyttää toisen omistamaan 
tilaan kuuluvaa vesivoimaa taikka muutoin 
jatkuvasti käyttää hyväkseen toisen kiinteää 
omaisuutta. Sama koskee päätöstä, jolla jokin 
alue on määrätty suoja-alueeksi tai sen käyttöä 
muutoin rajoitettu. Lääninmaanmittauskontto
rin on tehtävä päätöksestä merkintä maarekis
teriin. Lääninmaanmittauskonttorin tulee tar
vittaessa määrätä maanmittausinsinööri erityi
sessä maanmittaustoimituksessa selvittämään 
ne seikat, joita merkinnän tekeminen edellyt
tää. 

1 § 
Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään

nösten ja määräysten noudattamisen yleinen 
valvonta kuuluu vesi- ja ympäristöhallitukselle 
sekä vesi- ja ympäristöpiireil/e. Ympäristömi
nisteriö sekä maa- ja metsätalousministeriö 
voivat antaa alaiselleen hallinnolle toimialal
laan valvontaa koskevia yleisiä määräyksiä ja 
ohjeita. 

8 § 
Vesioikeuden on ilmoitettava asianomaiselle 

lääninmaanmittauskonttorille lainvoiman saa
neesta päätöksestä, jolla on myönnetty oikeus 
tehdä toisen maalle uoma tai muu rakennelma, 
saattaa toiselle kuuluvaa aluetta pysyvästi ve
den alle, käyttää toisen omistamaan tilaan 
kuuluvaa vesivoimaa taikka muutoin jatkuvas
ti käyttää hyväkseen toisen kiinteää omaisuut
ta. Sama koskee päätöstä, jolla jokin alue on 
määrätty suoja-alueeksi tai sen käyttöä muu 
toin rajoitettu. Lääninmaanmittauskonttorin 
on tehtävä päätöksestä merkintä maarekiste
riin. Lääninmaanmittauskonttorin tulee tarvit
taessa määrätä maanmittausinsinööri erityises
sä maanmittaustoimituksessa selvittämään ne 
seikat, joita merkinnän tekeminen edellyttää. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Vesioikeudessa tämän lain voimaan tullessa 
vireillä olevaan hakemusasiaan sovelletaan ai
kaisempaa lakia. 
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Asetus 
vesiasetuksen muuttamisesta 

Oikeusministerin esittelystä 
muutetaan 6 päivänä huhtikuuta 1962 annetun vesiasetuksen (282/62) 42, 53, 55 §ja 72-74 § 
sellaisina kuin niistä ovat 73 ja 74 § osittain muutettuina 20 päivänä marraskuuta 1987 

annetulla asetuksella (860/87), sekä 
lisätään 43 §:ään, sellaisena kuin se on 27 päivänä heinäkuuta 1984 annetussa asetuksessa 

(573/84), uusi 2 momentti sekä asetukseen uusi 74 a §, seuraavasti: 

3 luku 

Hakemusasian suunnitelmat 

Yleisiä säännöksiä 

42 § 
Hakemusasian suunnitelmassa tulee perus

tella yrityksen tarkoitus sekä selostaa suunni
tellut työt ja toimenpiteet, yrityksen toimeen
panosta aiheutuvat, yleiseen tai yksityiseen 
etuun kohdistuvat vaikutukset sekä ne seikat, 
joilla on merkitystä yrityksen oikeudellisia 
edellytyksiä harkittaessa. 

Suunnitelmassa on muun muassa esitettävä 
arvio yrityksen tuottamista hyödyistä sekä va
hingoista, haitoista ja muista edunmenetyksis
tä. Arvio yrityksen haitallisista vaikutuksista 
on tehtävä tilakohtaisena, vesialueen omistaja
kohtaisena ja henkilökohtaisena. 

43 § 

Hakemukseen on liitettävä lyhyt yhteenveto 
yrityksestä ja sen vaikutuksista. 

Vesistöä koskevat hakemusasiat 

53 § 
Suunnitelmassa on selostettava kalastusoloja 

ja kalastoa siinä vesistön osassa, johon yrityk
sen vaikutukset ulottuvat. Suunnitelmaan on 
liitettävä selvitys yrityksen vaikutuksista kalas
tukseen ja kalastoon sekä ehdotus mahdollises
ti tarvittavista hoito- ja muista toimenpiteistä 

vahinkojen, haittojen ja muiden edunmenetys
ten estämiseksi tai vähentämiseksi. 

55§ 
Suunnitelmassa on selvitettävä, missä mää

rin yrityksen toteuttamisesta aiheutuvia vahin
koja ja haittoja voidaan kohtuullisin km:t~n
nuksin estää tai vähentää. Suunnitelmassa on 
esitettävä, mitä rakennelmia ja laitteita on 
tehtävä tai muita toimenpiteitä suoritettava 
vahinkojen ja haittojen estämiseksi ja vähentä
miseksi. 

4 luku 

Katselmustoimitus 

72§ 
Vesilain 18 luvun 5 §:ssä tarkoitettuun kat

selmuskirjaan on otettava: 
1) selostus asian käsittelyn vaiheista; 
2) suunnitelmaan liittyviin selvityksiin, selos

tuksiin ja laskelmiin tehtävät täydennykset 
sekä havaittujen virheiden oikaisut; 

3) lisäselvitykset suunnitellun yrityksen vai
kutuksesta vesiliikenteeseen, uittoon, kalastuk
seen, veden saantiin, vesivoiman hyväksikäyt
töön, maa- ja vesialueisiin, rakennelmiin, lait
teisiin ja niiden käyttöön sekä muihin yleisiin 
ja yksityisiin etuihin ja oikeuksiin; 

4) ehdotus suunnitelmaan tehtävistä muu
toksista; 

5) selvitys yrityksen aiheuttamista vahingois
ta ja haitoista sekä arvio niiden määrästä ja 
korvausten määräämisen perusteista; 
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6) tarkistetun ja täydennetyn kartan ja seli
telmän perusteella laadittu, alueita koskeva 
vahingonarvio sekä arvio vahingoista ja hai
toista rakennelmille, laitteille ja muille eduille; 

7) laskelma yrityksestä saatavasta hyödystä 
ja sen jakaantumisesta hyödynsaajien kesken, 
mikäli se on tarpeellista kustannusten jakami
sen kannalta; 

8) tiedot sopimuksista ja sitoumuksista ja 
arvio niiden pätevyydestä; 

9) lausunto katselmuskokouksessa esitetyistä 
vaatimuksista ja selvityksistä; 

I 0) muut selvitykset; 
II) lausunto luvan myöntämisen oikeudelli

sista edellytyksistä ja siitä, voidaanko ja millä 
ehdoilla lupa yritykseen myöntää; sekä 

I2) ehdotus lupaehdoiksi. 

73 § 
Katselmuskirjaan otettavien lupaehtojen tu

lee sisältää: 
I) yrityksen toimeenpanemiseksi tarpeellisten 

rakenneimien ja laitteiden sijainti sekä raken
teiden mitoitus siltä osin kuin näillä on merki
tystä vesiolojen, vesistön tai veden käytön sekä 
yleisen ja yksityisen edun turvaamisen kannal
ta; 

2) yrityksen toimeenpanosta aiheutuvien va
hinkojen ja haittojen estämiseksi tai vähentä
miseksi tehtävät rakennelmat ja laitteet sekä 
suoritettavat työt; 

3) millä tavalla rakennelmia ja laitteita on 
käytettävä sekä mitä hakijan muutoin on nou
datettava yrityksen toimeenpanemiseksi tar
peellisten töiden valmistuttua; 

4) millaisia tarkkailulaitteita on rakennettava 
sekä mitä havaintoja, tutkimuksia ja muita 
toimenpiteitä on suoritettava; 

5) maksettavat korvaukset; 
6) miten rakenneimien ja laitteiden sekä 

uomien kunnossapito on järjestettävä; 
7) hakijalle työn suorittamisen aikana kuulu

vat velvollisuudet yleisten ja yksityisten etujen 
turvaamiseksi; 

8) aika, minkä kuluessa yrityksen toimeen
panemiseksi tarpeelliset työt on loppuun saa
tettava; sekä 

9) muut seikat, joista lupapäätöksessä olisi 
mainittava. 

Katselmuskirjaan on otettava myös eriävän 
mielipiteen esittäneen toimitusmiehen lausun
to. 

Jos lupaa ei ehdoteta myönnettäväksi, kat
selmuskirjassa on esitettävä perustelut luvan 
epäämiseksi. 

74 § 
Toimitusinsinöörin on pidettävä katselmus

toimituksesta pöytäkirjaa. Katselmus- ja lop
pukokouksessa pidettävään pöytäkirjaan on 
merkittävä: 

I) miten kokouksesta on ilmoitettu; 
2) saapuville tulleet asianosaiset ja vesilain 

I8 luvun 3 §:n I momentissa tarkoitetut asuk
kaat ja yhteisöt; 

3) selvitys toimituksen kulusta; sekä 
4) asiassa tehdyt muistutukset, vaatimukset 

ja huomautukset. 
Loppukokouksen pöytäkirjan liitteeksi toi

mitusinsinöörin on otettava asianosaisten ja I8 
luvun 3 §:n I momentissa tarkoitettujen asuk
kaiden ja yhteisöjen kirjallisesti esittämät 
muistutukset, vaatimukset ja huomautukset. 

Kaikkien toimitusmiesten on allekirjoitettava 
katselmuskirja. Toimitusinsinööri allekirjoittaa 
katselmustoimituksen pöytäkirjat. 

Selvitysmenettelyyn määrätty virkamies alle
kirjoittaa selvitysmenettelyssä annettavan lau
sunnon ja pöytäkirjan. Jos menettelyyn on 
määrätty kaksi uskottua miestä, he allekirjoit
tavat virkamiehen kanssa menettelyssä annetta
van lausunnon. 

Sen lisäksi, mitä vesilain I8 luvun 9 §:ssä on 
säädetty asiakirjojen ja jäljennösten lähettämi
sestä, jäljennökset katselmustoimituksen asia
kirjoista on lähetettävä myös maa- ja metsäta
lousministeriölle, metsähallitukselle, tie- ja ve
sirakennushallitukselle, merenkulkuhallituksel
le tai muulle valtion viranomaiselle, joka hake
muksessa tarkoitetussa asiassa toimialallaan 
valvoo yleistä etua tai jonka hoitoon tai val
vontaan kuuluvaa aluetta, rakennelmaa tai lai
tetta asia koskee. 

74 a § 
Katselmustoimitukseen määrättävän toimi

tusinsinöörin tulee olla diplomi- insinööri, jolla 
on kokemusta vesilain alaan kuuluvissa tehtä
vissä tai insinööri, jolla on kokemusta katsel
mustoimitusten suorittamisessa. 

Tämä asetus tulee voimaan päivänä 
kuuta I988. 


