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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vesilain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esitykseen on koottu vesilain eri osa-alueita 
koskevia muutosehdotuksia. 

Vesilakia ehdotetaan muutettavaksi siten, et
tä uusien vesistön säännöstelyyn annettavien 
lupien ehdot tulisivat myöhemmin määräajoin 
tarkistettaviksi. Tarkistamisella, josta päättäisi 
vesioikeus, voitaisiin mukauttaa säännöstelylu
pa vesiympäristön muuttuviin olosuhteisiin, 
käyttötarpeisiin ja arvostuksiin. 

Ojitushankkeissa tapahtuva purojen perkaa
minen saatettaisiin muun vesirakentamisen ta
paan luvanvaraiseksi, jotta purojen ympäristö
arvot voitaisiin nykyistä tehokkaammin turva
ta. Luvanvaraisuus olisi tapauskohtaista ja pe
rustuisi hankkeen haitallisiin vaikutuksiin. Eh
dotus ei koskisi ojia, noroja eikä muita vesi
laissa määriteltyä puroa pienempiä uomia. Sil
lä ei myöskään olisi takautuvaa vaikutusta jo 
toteutettuihin perkauksiin. 
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Merenkulun turvalaitteiden kuten viittojen, 
merkkien ja loistojen sijoittamista toisen maal
le koskevat säännökset uudistettaisiin siten, 
ettei alueen omistaja joudu erikseen hakemaan 
korvauksia. Sijoittaminen omistajan tietämättä 
ei enää olisi mahdollista. 1 os turvalaitteen 
SIJOittamisesta ei päästäisi yksimielisyyteen 
maanomistajan ja merenkulkuviranomaisen tai 
väylän muun kuntoonpanijan kesken, asian 
ratkaisisi vesioikeus, joka päättäisi myös kor
vauksista. Apulaitteita ja muita vähäisiä laittei
ta menettely ei koskisi. 

Eräitä valtioneuvoston yleisistunnon tehtäviä 
siirrettäisiin asianomaisille ministeriöille. Kun
tien ympäristönsuojelulautakunnille annettai
siin asianosaisen puhevalta hakemusasioissa. 
Lisäksi ehdotetaan eräitä vähäisempiä yksit
täisten säännösten tarkistuksia, joista osaa voi
daan kuitenkin pitää kiireellisinä. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Voimassa oleva lainsäädäntö 

Säännöstelylupien tarkistaminen 

Vesilain 8 luvussa tarkoitettuun vesistön 
säännöstelyyn annetut lainvoimaiset luvat 
juoksutus- ja vedenkorkeusmääräyksineen ovat 
periaatteessa pysyviä. Niihin voidaan luvanhal
tijan vahingoksi jälkikäteen puuttua vain mää
rätyissä tilanteissa, joista on säädetty lähinnä 2 
luvun 27 ja 28 §:ssä. Oikeuskäytännössä tätä 
laajempi tarkistaminen on kuitenkin toisinaan 
mahdollistettu siten, että vesioikeuden lupaan 
on alun perin sisällytetty sitä koskeva määräys. 

Ojitus 

Vesilain 6 luvun mukainen ojitus edellyttää 
vesioikeuden lupaa vain luvun 2 §:ssä erikseen 
määritellyissä tapauksissa. Kuitenkin ojitus on 
vesilaissa laaja ja monimuotoinen käsite, jonka 
piiriin kuuluvien hankkeiden laajuus ja ympä
ristövaikutukset vaihtelevat suuresti. Lain 6 
luvun 1 §:stä ilmenee, että ojitukseen voi sisäl
tyä jopa eräiden pienehköjen järvien laskemi
nen, puron perkaaminen, jollei se vaikuta ylä
puolisen järven vedenkorkeuteen, sekä puron 
suurentaminen ja oikaiseminen. Näitä laajem
mat kuivatustoimet luetaan 7 luvun mukaiseksi 
vesistön järjestelyksi. 

Vesilain mukainen puro saattaa olla varsin 
merkittäväkin vesistö, jonka valuma-alue on 
enimmillään noin 200 neliökilometriä. Lain 1 
luvun 5 §:ssä määritellyt puroa suuremmmat 
uomat ovat jokia. Puroa pienemmät uomat eli 
ojat ja norot eivät ole vesilain mukaan vesistö
jä. Tosin niistäkin saatetaan yleiskielessä käyt
tää puron nimitystä. Puron raja sitä pienem
piin uomiin määräytyy 1 luvun 2 §:n mukaan 
siten, että purossa tulee jatkuvasti virrata vettä 
tai siinä on ainakin runsasvetisenä aikana olta
va riittävästi vettä veneellä kulkua tai uittoa 
varten taikka kalan on voitava siinä kulkea 

sanottavassa määrässä. Puroilla on usein yleis
tä merkitystä muun ohella kalatalouden, vir
kistyskäytön, luonnonsuojelun, vedenhankin
nan ja matkailun kannalta. 

Vesitaloudelliset hankkeet ovat säännön mu
kaan luvanvaraisia lain 1 luvun yleisten kielto
säännösten eli sulkemis-, muuttamis- ja pilaa
ruiskieltojen tarkoittamien seurausten perus
teella. Toimenpiteen suorittajan oikeudet ja 
velvollisuudet ympäristön ja toisten yksityisten 
etujen kannalta riippuvat paljolti siitä, onko 
hanke luvanvarainen vai ei. Vesistöön vaikut
tavat rakentamis- ja muut niihin rinnastettavat 
toimenpiteet ovat useimmiten luvanvaraisia, 
jos 1 luvun 15 §:ssä säädetyn vesistön muutta
ruiskiellon vastaisia seurauksia aiheutuu. Muu 
kuin kuivatustarkoituksessa tapahtuva puron 
perkaaminen voi näin olla luvanvaraista. Kui
tenkin ojitushankkeita vesistön muuttamiskiel
to 6 luvun 2 §:n nojalla poikkeuksellisesti kos
kee vain, jos seuraus ilmenee järvessä tai joes
sa. Puroihin kielto ei siis ojituksissa ulotu. 
Vesilain 19 luvun mukainen ojitustoimitus 
saattaa olla tarpeen sellaisissakin ojituksissa, 
joissa vesioikeuden lupaa ei vaadita, mutta 
tässä sovellettavat vesilain 6 luvun säännökset 
eivät mahdollista vesiympäristöön liittyvien 
suojeluarvojen turvaamista eivätkä yleensä
kään lupaharkinnan suorittamista. 

Ojitussäännökset ovat myös olleet osin tul
kinnanvaraisia siinä, voidaanko niissä tarkoi
tettuun toimintaan soveltaa 1 luvun 19 §:ssä 
säädettyä vesistön pilaaruiskieltoa tai 1 luvun 
18 §:ssä säädettyä pohjaveden muuttamiskiel
toa. 

Toteutettavaksi on saattanut tulla sellaisia 
vanhentuneita ojitussuunnitelmia, jotka on 
vahvistettu ojitustoimituksessa vuosikymmeni
äkin toimituksen jälkeen. Käytännössä on toi
saalta pidetty mahdollisena, että uusille hank
keille asetetaan toimituksessa toteuttamismää
räaika samaan tapaan kuin vesioikeuden luvis
sakin. 
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Päätösvallan taso eräissä tapauksissa 

Vesilaissa on päätösvalta lakia sovellettaessa 
useimmiten uskottu vesituomioistuimille, kun
nan ympäristönsuojelulautakunnalle tai ojitus
toimituksen toimitusmiehille. Eräissä poik
keustilanteissa toimivalta kuuluu muulle viran
omaiselle. Säännöksiä, joiden nojalla toimival
ta yksittäisessä hallintoasiassa kuuluu valtio
neuvostolle, ovat yleisen paikallisväylän kun
toonpallokustannusten periruisoikeutta koske
va 4 luvun 9 §, ulkomaalaisen oikeutta olla 
uittoyhdistyksen hallituksen jäsenenä koskeva 
5 luvun 53 § sekä eräissä vesistön pilaamista 
koskevissa vesioikeuden luvissa vesiensuojelu
toimenpiteille asetettujen määräaikojen piden
tämistä koskeva 10 luvun 26 §. 

Merenkulun turvalaitteiden asettaminen ja 
siitä johtuvat korvauskysymykset 

Valtiolla tai muulla yleisen kulkuväylän kun
toonpanijana on 4 luvun 5 §:n nojalla oikeus 
lupaa hakematta asettaa vesistöön tai sen ran
nalle viittoja, merkkejä, loistoja ja muita tar
peellisia laitteita väylän merkitsemiseksi ja sii
nä kulkemisen turvaamiseksi. Ilman pakotta
vaa tarvetta ei sanottuja merkkejä ja laitteita 
kuitenkaan saa omistajan suostumuksetta pan
na toisen tontille, rakennuspaikalle, puutar
haan, varastopaikalle, uimarannalle tai muulle 
erityiseen käyttöön otetulle alueelle. Lain 4 
luvun 8 §:n nojalla käyttöoikeudesta johtuva 
vahinko, haitta ja muu edunmenetys on kor
vattava. Korvausta on vaadittava hakemuksel
la vesioikeudessa 11 luvun säännösten mukai
sesti. Mahdollisuudesta käsitellä käyttöoikeus
kysymys korvausmääräyksineen ennalta vesioi
keudessa ei ole nimenomaisesti säädetty. Kor
vausasian vireillepanoa ei myöskään ole sää
detty väylän kuntoonpanijan asiaksi, vaikka 
käytännössä tämänkaltaista menettelyä onkin 
esiintynyt. 

Merimerkkihankkeiden vaatimat alueet saat
tavat näkemäalueineen nykyisin olla rakennus
kelpoisen kiinteistön kokoisia. Linjataulua ja 
linjaa varten on käytännössä tarvittu jopa 
4 400 neliömetrin alue, jollainen on voitu ottaa 
käyttöön ilman maanomistajan suostumusta ja 
hänelle ilmoittamatta. Kun sekä turvalaitteiden 
luonne että rantojen käyttö on merkittävästi 
muuttunut vesilain säätämisen jälkeen, ei laki 
enää vastaa nykyisiä olosuhteita. 

Ympäristönsuojelulautakunnan puhevalta 

Kuntien ympäristönsuojelulautakunnilla on 
16 luvun 28 §:n 2 momentin mukaan oikeus 
hakemusasiassa esittää vesioikeudelle sellaisia 
lausuntoja ja huomautuksia, joihin ne kuntien
sa vesiolojen valvojina katsovat olevan aihetta. 
Tämän ei kuitenkaan käytännössä ole katsottu 
antavan lautakunnille asianosaisen puhevaltaa 
eikä valitusoikeutta. 

Vesistöä pienempien uomien muuttaminen 

Lain 1 luvun 17 § :ssä säädetty niin sanottu
jen pienten vesien muuttamiskielto, joka suo
jaa eräitä yksityisten naapureiden oikeuksia, 
koskee vain luonnonuomia. Mahdollisuudesta 
myöntää lupa kiellosta poikkeamiseen ei ole 
säädetty. 

2. Uudistuksen tavoitteet ja eh
dotetut muutokset 

Säännöstelylupien ehtojen tarkistaminen 
määräajoin 

Vesistön säännöstelyyn annettuja lupia ei ole 
voitu riittävän tehokkaasti tarkistaa vesiympä
ristöön liittyvien käyttötarpeiden ja arvostus
ten muuttuessa. Koska säännöstely on ympä
ristöä muuttavaajatkuvaa toimintaa, ei sitä ole 
paikallaan rinnastaa kertakaikkisiin rakenta
mistoimenpiteisiin yhtä tiiviisti kuin voimassa 
olevassa laissa. 

Jotta vesiympäristöön liittyvät erilaiset edut 
voitaisiin olosuhteiden ja arvostusten muuttu
essa nykyistä paremmin ottaa huomioon, eh
dotetaan säännöstelyluvan määräysten pysy
vyyttä lievennettäväksi säätämällä 8 lukuun 
otettavassa uudessa 10 a § :ssä erityisestä vesi
oikeudessa tapahtuvasta tarkistamismenettelys
tä. Tässä menettelyssä lupamääräysten muutta
ruistarve selvitettäisiin määräajoin ja asetettai
siin mahdolliset uudet säännöstelymääräykset. 

Ehdotus, joka perustuu valtioneuvoston 6 
päivänä lokakuuta 1988 tekemään periaatepää
tökseen vesien suojelun tavoiteohjelmasta vuo
teen 1995, koskee uusia, tulevaisuudessa annet
tavia säännöstelylupia. Näiden sisältö pyritään 
tarkistaruismenettelyn avulla mukauttamaan 
muuttuviin olosuhteisiin, käyttötarpeisiin ja ar
vostuksiin. Kysymys voisi olla esimerkiksi vir-
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kistyskäytön, kalatalouden tai maisemansuoje
lun tarpeista. Jo annettuja säännöstelylupia 
ehdotus ei koske, vaan näiden osalta tarvitta
via toimenpiteitä selvitetään edelleen. 

Vesioikeus voisi oikeuskäytännön mukaan jo 
nyt, ilman nimenomaista säännöstäkin, asettaa 
säännöstelylupapäätökseen lupaehtojen tarkis
tamisvelvoitteen. Muutos merkitsisi näin sitä, 
että tarkistaruismääräyksen asettamisesta tulisi 
pääsääntö. Jätevesiasioissa tarkistaruisvelvoit
teita asetettiin käytännössä vastaavasti jo en
nen vesilain 10 luvun 24 b §:n voimaantuloa. 

Ojitus 

Ojitusta koskevia säännöksiä ehdotetaan 
ympäristöarvojen turvaamiseksi muutettavaksi 
siten, että vesioikeuden lupa olisi purojen per
kaamisessa vesistön muuttamisen perusteella 
tarpeen samalla tavoin kuin muissakin puroon 
kohdistuvissa hankkeissa. Vesilain mukaisen 
ojituksen rinnastaminen muuhun vesistöön ra
kentamiseen vesioikeuden luvan suhteen on 
myös edellä mainitun vesien suojelun tavoite
ohjelman tarkoituksena. 

Ympäristöarvoja ja myös esimerkiksi yksi
tyisiä kalastusetuja on tarpeen suojata ennen 
muuta sellaisissa purojen perkauksissa, joissa 
aiheotettaisiin vesistön muuttamiskiellossa tar
koitettuja yleisen tai yksityisen edun loukkauk
sia. Yleisperustelujen kohdassa 1 selostettua 
ojituksen poikkeusasemaa ei nykyoloissa enää 
voida pitää perusteltuna sen enempää yleisten 
etujen kuin vahingonkärsijäiden yksityisen oi
keussuojankaan kannalta. 

Virtaavia vesiä koskevat arvostukset ovat 
olennaisesti muuttuneet vesilain säätämisen jäl
keen, ja luonnontilassa säilyneitä puroja on 
monilla alueilla jäljellä vain vähän. Myös vesi
lain järjestelmän yhtenäisyys ja selkeys edellyt
tää tarpeettomien poikkeussäännösten poista
mista. Tämän vuoksi 6 luvun 2 §:ää ehdote
taan muutettavaksi siten, että purojen poik
keusasema poistetaan. Puroja pienempiä uo
mia eli ojia, noroja ja muita uomia, jotka lain 
1 luvun 2 §:n mukaan eivät ole vesistöjä, 
ehdotus ei koske siinäkään tapauksessa, että 
niitä yleiskielessä kutsuttaisiin puroiksi. 

Purojen perkaamisen luvanvaraisuus ei eh
dotuksen mukaan olisi mekaanista, vaan se 
syntyisi muiden vesistöhankkeiden tavoin ta
pauskohtaisesti, jos 1 luvun 15 §:ssä kiellettyjä 
seurauksia purossa aiheutuisi. Tämä olisi arvi-

oitava samaan tapaan kuin muiden vesiraken
tamishankkeiden yhteydessä vanhastaan on 
menetelty. Ojitusten luvanvaraisuus olisi joka 
tapauksessa olennaisesti suppeampaa kuin esi
merkiksi Ruotsissa, missä periaatteessa kaiken
lainen ojitus on saatettu luonnonsuojeluarvo
jen perusteella hallinnollisesta luvasta riippu
vaksi. Purojen perkaamista nyt ehdotettu muu
tos ei sinänsä estäisi, mutta luvanvaraisen toi
menpiteen edellytykset harkittaisiin vesioikeu
dessa kussakin tapauksessa erikseen samaan 
tapaan kuin muissakin vesioikeudellisissa lupa
asioissa. Käytännössä luparatkaisu merkitsee 
eri edut ja oikeudet huomioon ottavaa koko
naisratkaisua hankkeen toteuttamistavasta ja 
luvan saajan velvoitteista. Samalla vesilain mu
kaan asetetaan viran puolesta myös yksityisiä 
vahingonkärsijäitä turvaavat toimenpide- ja 
korvausvelvoitteet. Ilman lupamenettelyä näin 
ei tapahtuisi, eikä lupamenettelylle ole vesilain 
järjestelmässä korvaavaa vaihtoehtoa. 

Muuttamiskiellon laajennus koskisi käytän
nössä lähinnä eräitä metsäojituksia. Kysymys 
olisi ennen muuta luonnontilaisista ja niihin 
verrattavista puroista, koska näillä todennä
köisimmin saattaa olla vesilain l luvun 15 §:ssä 
suojattuja ympäristöarvoja. Koska metsäoji
tustoiminnassa uudisojitukset ovat ratkaisevas
ti vähentyneet ja painopiste on siirtynyt selvästi 
kunnostusojituksiin, ei luonnonvesistöiksi luet
tavien purojen perkauksia tapahtune enää mo
nia vuodessa. Kertaalleen peratun puron kun
nostusperkaus ei sinänsä jäisi luvanvaraisuu
den ulkopuolelle, mutta luvanvaraisuus tulisi 
ympäristöarvojen perusteella käytännössä ky
symykseen vain, jos luonnontila olisi merkittä
västi palautunut alkuperäisen kaltaiseksi. 

Vähenevään suuntaan vaikuttavat myös yk
sityismetsien hoito- ja suojeluohjeet, joiden 
mukaan purojen perkaamista pyritään nykyisin 
välttämään. Lisäksi purojen perkaukset tulisi
vat vesioikeuskäsittelyyn vain, jos vesilaissa 
suojattuja etuja loukattaisiin. 

Maatalouden peruskuivatuksessa luonno
nympäristöä merkittävästi muuttavat purojen 
perkaukset ovat nykyään harvinaisempia. 
Eräissä tapauksissa haitalliset muutokset saat
tavat kuitenkin olla merkittäviä. Eräät julki
suudessa esillä olleet, vaelluskalojen suojelun 
kannalta kysymyksiä herättäneet yksittäista
paukset ovat olleet laadultaan sellaisia, että 
lupamenettelyä voidaan pitää nykyoloissa tar
peellisena. Tältä osin ehdotus täyttäisi nykyi
sessä sääntelyssä olevan aukon. Sama koskee 
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myös turvetuotantoon liittyviä kuivatushank
keita, joissa yksittäistapauksissa saattaa joskus 
olla kysymys 1 luvun 15 §:ssä tarkoitetuista 
vesistömuutoksista ja edunloukkauksista. 

Ehdotusta voidaan pitää kiireellisen tarpeen 
vaatimana sikäli, että monissa osissa Suomea 
luonnontilassa säilyneitä puroja on jäljellä hy
vin vähän. 

Lakia ehdotetaan myös selvennettäväksi si
ten, että 1 luvun 19 § :ssä säädetty vesistön 
pilaaruiskielto ja 1 luvun 18 §:ssä säädetty 
pohjaveden muuttamiskielto, joiden tarkoitta
mia seurauksia ojitus eräissä tapauksissa saat
taa aiheuttaa, koskisivat yksiselitteisesti myös 
ojituksia. Koska lakia jo on oikeuskäytännössä 
usein sovellettu tällä tavoin, viittaussäännök
sen puuttuminen 6 luvusta voi antaa toimin
nanharjoittajalle väärän kuvan hankkeen lu
vanvaraisuudesta. Vesistön pilaaruiskiellon 
noudattamista valvotaan turvetuotannon kui
vatushankkeiden yhteydessä 1 luvun 23 §:n 2 
momentissa säädetyn ilmoitusmenettelyn avul
la. Kaupalliset turvetuotantoalueet on saatettu 
vesien suojelua koskevista ennakkotoimenpi
teistä annetun asetuksen muutoksella (816/89) 
ennakkoilmoitusvelvollisiksi 1 päivästä marras
kuuta 1989 alkaen. 

Myös pilaaruiskiellon osalta lupamenettelys
sä päätettäisiin sellaisesta ojituksen toteutta
mistavasta, joka, jos lupa myönnetään, ottaa 
laissa edellytetyllä tavalla huomioon myös 
muut yleiset ja yksityiset edut. Käytännössä 
lupamääräykset ovat jo nyt varsinkin turvetuo
tannon kuivatushankkeiden yhteydessä voineet 
koskea esimerkiksi lietteen poistamista, lieteal
taita tai -taskuja, suojavyohykkeitä, kalakan
tojen suojaaruistoimia sekä vesistövaikutusten 
tarkkailua. Viran puolesta päätetään luvan yh
teydessä myös vesialueen ja rantojen omistajil
le maksettavista korvauksista. 

Ehdotus ei kokonaisuutena tarkoita vesioi
keuksien työn mainittavaa lisääntymistä, kun 
huomioon otetaan ojitusten luonteen muuttu
misen ohella myös se, että 1 luvun 18 ja 
19 § :ää on ojituksiin voitu käytännössä sovel
taa jo nykyisenkin lain nojalla. Etenkin vesien 
tilan kannalta merkittäviin turvetuotannon 
kuivatushankkeisiin on jo tähän mennessä 
myönnetty useita vesilain mukaisia lupia. 

Ehdotetut muutokset ovat kalakantojen suo
jelun kannalta niin merkittäviä, että 19 luvun 
säännöksiä ehdotetaan täydennettäväksi kalas
tuspiirin puhevallan osalta. 

Kaikille ojitustoimituksessa käsitellyille 
hankkeille säädettäisiin sama, pääsäännön mu
kaan kymmenen vuoden pituinen määräaika 
kuin vesioikeuden lupaan perustuville rakenta
mishankkeillekin. Tämä tapahtuisi ottamalla 6 
luvun 11 §:ään viittaussäännös 2 luvun 
12 §:ään. 

Valtioneuvoston toimivallan siirtäminen 

Valtioneuvoston yleisistunnossa ei pääsään
töisesti ole perusteltua käsitellä yksittäisiä 
lupa-asioita ja muita niihin rinnastettavia hal
lintoasioita, joissa ei ole kysymys periaatteelli
sista ratkaisuista. Lakia ehdotetaan tämän 
vuoksi muutettavaksi siten, että valtioneuvos
ton toimivalta kolmen lainkohdan mukaisissa 
asioissa siirretään asianomaiselle ministeriölle. 
Muutosehdotukset (4 luvun 9 §, 5 luvun 53 § 
ja 10 luvun 26 §) perustuvat hallinnon kehittä
misen ministerivaliokunnan 3 päivänä kesä
kuuta 1988 ja 2 päivänä kesäkuuta 1989 teke
miin periaatepäätöksiin valtioneuvoston yleisis
tunnon kehittämisestä. 

Merenkulun turvalaitteen asettaminen toisen 
alueelle 

Merimerkkihankkeiden yhteydessä maata 
luovuttamaan joutuvien maanomistajien epä
tyydyttävän aseman parantamiseksi ja menette
lyn selkiyttämiseksi ehdotetaan, että yleisen 
kulkuväylän kuntoonpanija eli lähinnä meren
kulkuhallitus esiintyisi vesioikeudessa käyttöoi
keus- ja korvausasian hakijana tapauksissa, 
joissa se ei solmi vuokrasopimusta maanomis
tajan kanssa. Näin asia muun vesirakentamisen 
tapaan ratkaistaisiin keskitetysti viranomaisen 
hakemuksen pohjalta. Tällöin asia ei jäisi 
maanomistajan vireillepanon varaan. 

Ympäristönsuojelulautakunnan puhevalta 

Kunnan vesioloja valvovalle ympäristönsuo
jelulautakunnalle ehdotetaan annettavaksi asi
anosaisen puhevalta vesilain mukaisissa hake
musasioissa. 
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Niin sanottujen pienten vesien muuttamis
kiel/on tarkistaminen 

Vesistöä pienempien uomien muuttamista 
toisen yksityisen edun perusteella koskeva 1 
luvun 17 § on osoittautunut käytännössä ra
kenteeltaan epätarkoituksenmukaiseksi ja osin 
sanonoaltaan liian ahtaaksi. Pykälää ehdote
taan sen vuoksi tarkistettavaksi. 

Yhteisaluelakiin liittyvät tarkistukset 

Vuonna 1989 voimaan tullut yhteisaluelaki 
(758/89) edellyttää niin ikään eräitä säännösten 
selkeyden vaatimia teknisiä muutoksia vesila
kiin. Lisäksi ehdotetaan korjattavaksi se epä
tarkoituksenmukainen tilanne, johon vesioi
keudelliseen hakemusmenettelyyn pääosin so
pimattomat yhteisaluelain 26 §:n tiedoksianto
säännökset ovat vesioikeuden työskentelyä 
hankaloittamalla johtaneet. 

Virka-apumenettely, kuulutusmenettely ja 
selvitysmenettely 

Hallinnollisten pakkokeinojen käyttämistä 
eli virka-apumenettelyä koskevaan 21 luvun 
3 §:ään ehdotetaan tehtäväksi teknisiä kor
jauksia. Samoin tarkistettavaksi ehdotetaan 
eräitä kuulutusmenettelyä ja selvitysmenettelyä 
koskevia 16 luvun säännöksiä. 

3. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Valtioneuvoston 6 päivänä lokakuuta 1988 
tekemässä periaatepäätöksessä vesien suojelun 
tavoiteohjelmasta vuoteen 1995 on edellytetty 
monia vesiensuojelua edistäviä ja ympäristö
haittoja vähentäviä toimenpiteitä. Eräät tavoi
teohjelman kohdat koskevat vesirakentamista. 
Vesistöjen säännöstelyjen haittoja on ohjel
massa edellytetty selvitettäväksi ja säännöstely
käytäntöä tarpeen mukaan muutettavaksi. Tä
män mahdollistamiseksi ryhdytään tavoiteoh
jelman mukaan toimiin vesilain muuttamiseksi 
niin, että säännöstelypäätösten ehdot tulisivat 
määräajoin tarkistettaviksi. Samoin ohjelmas
sa on päädytty siihen, että vesilain 6 luvun 
mukainen ojitus pyritään saattamaan vesioi
keuden luvan suhteen samaan asemaan kuin 
muukin vesistöön rakentaminen. 
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Vesien suojelun tavoiteohjelmassa edellytet
tyjä lainmuutoksia on valmisteltu virkatyönä 
oikeusministeriössä ja ympäristöministeriössä. 
Säännöstelylupien tarkistamista koskeva ehdo
tus on tavoiteohjelman pohjalta laadittu yh
teistoiminnassa myös maa- ja metsätalousmi
nisteriön, vesi- ja ympäristöhallituksen sekä 
voimatalouden edustajien kanssa. Ohjelmaa 
samoin toteuttava 6 luvun 2 §:n muutoseh
dotus perustuu ympäristöministeriön oikeus
ministeriölle tekemään ehdotukseen. Lainmuu
tostarvetta on tältä osin selvitetty myös metsä
ja turvetalouden vesiensuojelutoimikunnan 
mietinnössä (komiteanmietintö 1987:62). Lain
tarkastuskunta on jo 1 päivänä joulukuuta 
1987 voimaan tulleen vesilain uudistuksen val
mistelun yhteydessä esittänyt 6 luvun 2 §:n 
täydentämistä siten, että kaikki lain 1 luvun 
kieltosäännökset ulotettaisiin myös ojituksiin. 
Tuossa yhteydessä ehdotusta ei kuitenkaan to
teutettu. 

Merimerkkejä koskevat muutosehdotukset 
perustuvat oikeusministeriön asettaman väylä
korvaus- ja merimerkkityöryhmän mietintöön 
vuodelta 1988. Mietinnöstä on hankittu lau
sunnot useilta eri tahoilta. Työryhmän ehdo
tuksia väyläkorvauksista ei kuitenkaan otettu 
lopulliseen esitykseen, koska väyliä koskevan 
yleisen lainsäädännön valmistelu oli juuri 
käynnistymässä liikenneministeriössä. Tämän 
hankkeen yhteydessä valmistellaan myös sään
nökset, jotka mahdollistavat väylistä muun 
ohella ammattikalastajille aiheutuvien vahin
kojen korvaamisen. 

Merimerkkisäännösten osalta työryhmän eh
dotusta kannattivat ympäristöministeriö, Vaa
san, Uudenmaan sekä Turun ja Porin läänin
hallitukset, vesioikeudet, vesiylioikeus, maa- ja 
metsätalousministeriö, vesi- ja ympäristöhalli
tus, kuntien keskusjärjestöt, kalastajajärjestöt 
sekä Ålands Redarförening. Eräät lausunno
nantajat tosin katsoivat, että katselmustoimi
tuksen käyttöalaa ei tulisi supistaa. Ehdotusta 
taas vastustivat liikenneministeriö, tie- ja vesi
rakennushallitus ja merenkulkuhallitus, joiden 
mukaan ehdotettu menettely hidastaisi meri
merkkien asettamista ja lisäisi hallinnon kulu
ja. Nyt annettu esitys perustuu merimerkkien 
osalta työryhmän ehdotuksiin, joille ei ole 
tuotu esiin oikeussuojan kannalta riittävää ja 
tarkoituksenmukaista vaihtoehtoa. Turvalait
teiden asettamista vesialueelle on kuitenkin 
helpotettu työryhmän ehdotukseen verrattuna. 
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Ympäristönsuojelulautakunnan puhevaltaa 
koskeva 16 luvun 28 §:n muutosehdotus perus
tuu ympäristölupakomitean (komiteanmietintö 
1989:52) yksimieliseen ehdotukseen, joka on 
ainoa mietinnössä esitetty vesilakia koskeva 
muutosehdotus. Se on toteutettavissa mietin
nön sisältämistä muista ehdotuksista erillisenä. 
Asiaan on kiinnitetty huomiota myös muissa 
yhteyksissä. Eduskunnan laki- ja talousvalio
kunta on mietinnössään n:o 20/1986 vp. pitä
nyt tärkeänä, että hallitus selvittää, voitaisiin
ko ympäristönsuojelulautakunnalle vesiasioissa 
antaa asianosaisen asema samaan tapaan kuin 
ilmansuo j el uasioissakin. 

Muut muutosehdotukset on valmisteltu vir
katyönä oikeusministeriössä, jossa esitystä 
myös kokonaisuutena on viimeistelty. Esitys
luonnoksesta on sen valmistuttua pyydetty ke
sällä 1990 lausunto 25 eri viranomaiselta ja 
järjestöltä. Lausunnoissa ehdotuksia on pää
osin kannatettu. Lausunnoissa esitetyt näkö
kohdat on mahdollisuuksien mukaan otettu 
ehdotuksen viimeistelyssä huomioon. Ristirii
taista lausunnonantajien suhtautuminen on ol-

lut lähinnä merimerkkejä sekä ojituksen luvan
varaisuutta koskevien ehdotusten osalta. Meri
merkkisäännösten muuttamista ovat vastusta
neet lähinnä merenkulkuviranomaiset. Ojitus
säännösten tarkistamista on pidetty useimmissa 
lausunnoissa tarpeellisena ja jopa kiireellisenä, 
kun taas lähinnä eräät metsätaloutta ja turvete
ollisuutta edustavat tahot ovat pitäneet nykyis
tä lainsäädäntöä riittävänä. 

4. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Esityksen mukaan vesioikeuksille tulisi eräitä 
uusia tehtäviä, mutta nämä eivät sanottavasti 
lisäisi vesioikeuksien työmäärää, koska samalla 
eräät voimassa olevan lain hankalasti käytän
töön soveltuvat säännökset muuttuisivat selke
ämmiksi. Esityksen hyväksymisellä ei ole välit
tömästi muitakaan viranomaisorganisaatiota 
koskevia tai julkistaloudellisia vaikutuksia. 
Yksityistaloudelliselta kannalta ehdotettujen 
muutosten vaikutukset olisivat vähäisiä. 

YKSITYISKOOT AISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 luvun 17 § • Pykälässä säädetään vesistöä 
pienempien uomien muuttamisesta. Lainkohta 
on käytännössä aiheuttanut ongelmia, koska se 
sanamuotonsa mukaan on sovellettavissa vain 
luonnonuomiin ja näistäkin vain sellaisiin, jot
ka lähtevät yläpuolisesta vesialtaasta. Varsin
kin Lounais-Suomessa on epätietoisuutta sään
nösten soveltuvuudesta ilmennyt käytettäessä 
keinotekoisten kuivatusojien vettä kastelutar
koituksiin. Näitä tapauksia koskevan aukon 
poistamiseksi ehdotetaan, että pykälä koskisi 
kaikkia vesistöä pienempiä luonnollisia uomia 
(noroja) ja keinotekoisia uomia (ojia), ja kum
piakin riippumatta siitä, ovatko ne lähtöisin 
altaasta vai eivät. Muutos koskisi pykälän 1 ja 
2 momenttia. 

Samoihin uomiin sovelletaan 9 luvun 17 §:n 
nojalla myös pohjaveden ottamista koskevia 9 
luvun säännöksiä. Tämä merkitsee lähinnä si
tä, että oikeus talousveden ottamiseen vieraalla 
alueella olevasta uomasta voidaan määräedel-

lytyksin myöntää vesioikeuden päätöksellä. 
Koska tässä suhteessa ei ole tarkoitettu saada 
aikaan muutosta ja koska lainkohtien suhde 
kaipaa selkiyttämistä, ehdotetaan 1 moment
tiin vielä lisättäväksi viittaus 9 luvun 17 § :ään. 

Tarpeettoman ankaraa ja samalla epäjoh
donmukaista on ollut se, että voimassa oleva 
kielto on vesistön muuttamiskiellosta poiketen 
ehdoton, eikä vesioikeus tai muu viranomainen 
näin ollen voi myöntää lupaa siitä poikkea
miseen. Toisaalta rakennushankkeisiin on kyllä 
käytännössä joskus voitu myöntää lupia, jotka 
tarkkaan ottaen eivät olisi lainkohdan nojalla 
mahdollisia. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
pykälän 2 momentin kieltoa, joka koskee va
hingon aiheuttamista toisen maalle, täydennet
täisiin siten, että vesioikeus voisi antaa luvan 
tällaiseen toimenpiteeseen noudattaen soveltu
vin osin, mitä vesistöön rakentamisesta on 
säädetty. Luvan edellytykset ja sisältö olisivat 
tällöin 2 luvun mukaiset. Korvaus mahdollises
ta vahingosta määräytyisi 11 luvun mukaan. 
Kysymys voisi olla esimerkiksi sellaisesta vesis-
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tön ulkopuolisesta kasteluvesialtaasta tai ka
lankasvatusaltaasta, joka ulottaa vettymishait
toja naapurin alueelle. 

Tarkistukset eivät merkitsisi kiellon ulotta
mista yleisen edun loukkauksiin ja esimerkiksi 
pienvesien suojeluarvoihin, vaan tässä suhtees
sa ratkaiseva ero 1 luvun 15 §:ssä säädettyyn 
vesistön muuttamiskieltoon säilyisi edelleenkin. 
Puroa pienempien vesien suojelu jää siten hoi
dettavaksi muulla tavoin. 

Sekä keinotekoiseen uomaan että luonnon
uomaan saattaa kohdistua myös ojitussäännös
ten piiriin luettavia toimenpiteitä, joita 1 luvun 
17 §:n ei ole tarkoitettu koskevan. Selvyyden 
vuoksi ehdotetaan pykälään otettavaksi uutena 
3 momenttina 6 luvun ojitussäännösten sovel
tamista tarkoittava viittaus. 

2 luvun 1 §. Pykälän 3 momentissa luetel
laan ne erityiset rakentamisen lajit, joihin 2 
luvun yleisiä rakentamissäännöksiä sovelletaan 
siltä osin kuin asianomaisessa luvussa sääde
tään. Lain 6 luvun 2 §:ää ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että ojitukseen eräiltä osin soveltai
siin aiempaa laajemmin 2 luvun säännöksiä. 
Tämän vuoksi on johdonmukaista, että myös 2 
luvun 1 § :ää vastaavasti täydennetään. 

3 luvun 9 §. Syyskuun 1 päivänä 1989 voi
maan tullut yhteisaluelaki on korvannut eräistä 
yhteisistä alueista ja niihin verrattavista etuuk
sista annetun lain (204/40), johon viitataan 
pykälän 4 momentissa. Yhteisaluelain voi
maantulosäännöksen mukaan vanhaan lakiin 
kohdistuva viittaus muussa laissa koskee yh
teisaluelakia. Selvyyden vuoksi ehdotetaan ky
seessä olevaa säännöstä muutettavaksi siten, 
että siinä viitataan yhteisaluelakiin. Samalla 
ehdotetaan tehtäväksi eräitä kielellisiä tarkis
tuksia. 

4 luvun 5 §. Merenkulun turvalaitteen sijoit
tamisesta ja laitteen tarvitsemasta alueesta ei 
aina päästä sopimukseen. Tällöin merimerkki
hankkeen toteuttaminen tulisi harkita vesilain 
mukaisessa lupamenettelyssä. Lisäksi yleisen 
kulkuväylän (julkisen kulkuväylän tai yleisen 
paikallisväylän) kuntoonpanijalle ehdotetaan 
varattavaksi mahdollisuus saattaa merimerkkiä 
koskeva lupahakemus suoraan vesioikeudelle 
ilman etukäteen käytäviä sopimusneuvotteluja. 

Sopimusperusteisista oikeuksista otettaisiin 
säännös pykälän 1 momenttiin. Valitsemalla 
suoraan vesioikeuskäsittely saatetaan eräissä 
tapauksissa jouduttaa hankkeen toteuttamista. 
Sen vuoksi pykälän 2 momenttiin ehdotetaan 
otettavaksi säännökset lupamenettelystä näissä 
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tilanteissa. Saadakseen merimerkin asettaruis
kysymyksen ratkaistavaksi yleisen kulkuväylän 
kuntoonpanijan olisi jätettävä vesioikeudelle 
hakemus, jossa pyydetään lupaa turvalaitteen 
asettamiseen ja oikeutta sen tarvitsemaan alu
eeseen. Turvalaitteita ei siis enää voitaisi ra
kentaa vieraalle alueelle omistajan tietämättä. 
Luvan yhteydessä käsiteltäisiin myös oikeus 
näkemälinjaan yksityisen alueella. Lupamenet
telyssä määrättäisiin myös korvauksista. Oi
keuskäytännössä on jo eräissä tapauksissa an
nettu tämänsuuntaisia ratkaisuja. 

Merenkulun turvalaitteiden asettamista on 
pidettävä useimmissa tapauksissa meriturvalli
suuden kannalta tarpeellisena. Vesistöön ra
kentamista koskevassa lain 2 luvussa säädetään 
muun ohella luvan myöntämisedellytyksistä, 
pakkotoimioikeuksista ja rakentajan velvolli
suuksista. Nämä säännökset soveltuvat myös 
turvalaitteiden rakentamista koskevaan hake
musasiaan. Rakentamiseen on esimerkiksi 
myönnettävä lupa 2 luvun 6 §:n 2 momentin 
mukaan silloin, kun yleinen tarve vaatii raken
tamista tai kun rakentamisesta saatava hyöty 
on siitä johtuvaan vahinkoon, haittaan ja 
muuhun edunmenetykseen verrattuna huomat
tava. Jos hanke on yleisen tarpeen vaatima, 
voidaan hakijalle 2 luvun 8 §:n mukaan myön
tää myös oikeus toiselle kuuluvan alueen pysy
vään käyttämiseen tai sen omaksi lunastami
seen. Viittaus 2 luvun säännöksiin ehdotetaan 
otettavaksi pykälän 2 momenttiin. Kuitenkin 
voimassa olevaan 2 momenttiin sisältyvä erityi
seen käyttöön otettujen alueiden tavanomaista 
tehokkaammin suojattu asema ehdotetaan säi
lytettäväksi, koska lain 2 luvun 8 §:n mukaista 
yleistä tarvetta harkittaessa ei välttämättä kiin
nitetä huomiota luovuttajan etujen tärkeyteen. 
Erityiskäyttöalueiden säilyttäminen momentis
sa on tarpeen myös luvun 6 §:n 2 momentissa 
olevan viittaussäännöksen vuoksi. 

Korvauskysymykset selvitettäisiin lupahake
muksen käsittelyn yhteydessä. Mahdollisen 
korvauksen määrä arvioidaan ja määrätään 
viran puolesta maksettavaksi siihen oikeutetul
le. Korvaukseen sovellettaisiin 11 luvun sään
nöksiä. 

Merimerkkihankkeissa selvitettävät asiakysy
mykset ovat verraten suppeita ja koskevat 
useimmiten pieniä maa-alueita, joiden arvo 
kylläkin saattaa olla merkittävä. Merimerkki
hanketta koskevaa hanketta ei voitaisi pykälän 
2 momentin mukaan määrätä käsiteltäväksi 18 
luvun mukaisessa katselmustoimituksessa, 
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vaan asia käsiteltäisiin kokonaisuudessaan ve
sioikeudessa siinäkin tapauksessa, että hanke 
koskisi useita erillisiä merimerkkejä ja siten 
vaikuttaisi laajalla alueella. Kuulutusmenette
lyssä asia on käsiteltävissä muutamassa kuu
kaudessa, joskin hakemuksen sisältö ja vuo
denaika saattavat vaikuttaa käsittelyaikaan. 
Hankkeisiin olisi tarvittaessa mahdollista so
veltaa 2 luvun 26 §:ssä säädettyä töidenaloitta
mislupamenettelyä, jonka mukaan rakentami
nen voidaan eräissä tapauksissa aloittaa, vaik
ka vesioikeuden päätös ei vielä olisikaan lain
voimainen. 

Ehdotettua lupamenettelyä tai omistajan 
suostumusta ei kuitenkaan olisi tarpeellista 
vaatia vesialueena silloin, kun kysymys on 
vaikutuksiltaan vähäisistä turvalaitteista kuten 
poijuista, viitoista ja muista kelluvista laitteista 
sekä reuna- ja tutkamerkeista. Käytännössä 1 
momentin mukainen neuvotteleminen omista
jan kanssa olisi hankalaa, jos vesialue kuuluu 
yhteisalueen j ärjestäytymättömälle osakas
kunnalle. Sanotut turvalaitteet voitaisiin 3 mo
mentin mukaan sijoittaa pysyvästi vieraalle 
alueelle lupaa hankkimatta ja asiasta sopimat
ta. Tämä mahdollisuus koskisi kuitenkin vain 
vesialuetta. Toisaalta merenkulun turvalaitteis
ta osa on erilaisia apulaitteita, kuten viittasi
johtajia, pultteja ja seipäitä, joita maastoon 
asettavat lähinnä merenkulkuviranomaiset ja 
puolustusvoimat. Tällaiset vähäiset apulaitteet 
olisivat sijoitettavissa toisen maa- tai vesialu
eelle ilman sopimus- ja lupamenettelyä. 

4 luvun 6 §. Ruoppausmassan sijoittamisen 
edellytyksiin liittyvää viittaus ta 5 § :n 2 mo
mentissa tarkoitettuihin erityiskäyttöalueisiin 
ehdotetaan sanottuun momenttiin ehdotettujen 
muutosten vuoksi selvennettäväksi. 

4 luvun 9 §. Pykälän 1 momentin mukaan 
vesistössä olevan kulkuväylän käyttäminen on 
pääsääntöisesti maksutonta. Eräissä tapauksis
sa väylän kuntoonpanijana kuitenkin voi olla 
oikeus käyttömaksun perimiseen. Asiasta päät
täminen kuuluu yleisten paikallisväylien osalta 
valtioneuvostolle. Koska asiaa ei merkityksel
tään vähäisenä ole tarkoituksenmukaista käsi
tellä valtioneuvoston yleisistunnossa, ehdote
taan toimivalta tältä osin siirrettäväksi liiken
neministeriölle, jolle merenkulkuhallintoa kos
kevat asiat valtioneuvostossa kuuluvat. 

Vesilain säätämisen jälkeen on lainsäädäntöä 
muutettu siten, että muun ohella julkisen kul
kuväylän rakentamisesta, ylläpidosta ja hoi
dosta kannetaan kauppamerenkulun harjoitta-

jilta valtiolle väylämaksua väylämaksulain 
(1028/80) nojalla. Vesilain 4 luvun 9 §:n 4 
momentissa tarkoitettuja merenkulkumaksuja 
koskevat säännökset on kumottu. Tämän 
vuoksi ehdotetaan 4 momenttia muutettavaksi 
siten, että siinä aiempien merenkulkumaksujen 
sijasta viitattaisiin väylämaksulakiin. Koska 
väylämaksulaki itse asiassa merkitsee 1 mo
mentin maksuttomuusperiaatteesta poikkea
mista, ehdotetaan 4 momenttiin lisäksi täsmen
nystä, joka osoittaa väylämaksulain olevan 
ensisijainen 1 momentin säännöksiin nähden. 

Väylämaksujen ohella poikkeus maksutto
muusperiaatteesta koskisi edelleen myös yleis
ten kanavien ja satamien käyttämistä. Tällöin 
4 momentti koskisi myös niitä satamaan liitty
viä väyliä, joiden käyttämisestä voidaan mää
räedellytyksin periä maksua kunnallisista sata
majärjestyksistä ja liikennemaksuista annetun 
lain (955176) nojalla. 

5 luvun 53§. Pykälän 2 momentin nojalla 
ulkomaalaiselle tai ulkomailla asuvalle Suomen 
kansalaiselle voidaan yksittäistapauksessa an
taa lupa olla uittoyhdistyksen hallituksen jäse
nenä. Päätösvalta asiassa kuuluu valtioneuvos
tolle. Koska ei ole tarkoituksenmukaista, että 
yksittäinen lupa-asia käsitellään valtioneuvos
ton yleisistunnossa, ehdotetaan säädettäväksi, 
että valtioneuvoston toimivalta siirretään maa
ja metsätalousministeriölle, jolle uittoa koske
vat asiat valtioneuvostossa kuuluvat. 

Laissa olevien viittaussäännösten (6 luvun 
28 §:n 1 momentti, 7 luvun 11 §:n 1 momentti, 
8 luvun 18 §:n 2 momentti ja 10 luvun 16 §:n 1 
momentti) nojalla muutos koskisi vastaavasti 
myös ojitus-, järjestely- ja viemäriyhtiön toi
mitsijoita sekä säännöstely-yhtiön hallitusta. 

6 luvun 2 §. Yleisperusteluissa selostetulla 
tavalla pykälän 1 momenttia ehdotetaan täy
dennettäväksi siten, että ojitus voi olla vesioi
keuden luvan varaista 1 luvun 15 §:n perusteel
la myös silloin, kun sanotun pykälän kieltämä 
seuraus aiheutuisi purossa. Ehdotettu ilmaisu 
"saattaa aiheutua" vastaa vesilain muissa, rin
nasteisissa säännöksissä kuten 2 luvun 2 §:n 1 
momentissa omaksuttua viittaustapaa, joka ot
taa huomioon jo kieltosäännöksiin itseensä 
sisältyvän ehdollisuuden. Kun tarkoituksena 
on ulottaa muuttamiskiellon laajennus vain itse 
puron perkaukseen ja muihin välittömästi pu
roon kohdistuviin toimiin, mutta ei muutoin 
rajoittaa puron yläpuolisten maiden kuivatus
ta, ehdotetaan momenttiin otettavaksi myös 
tätä tarkoittava rajoitus. 
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Luvanvaraisuutta tapauksittain harkittaessa 
voitaisiin ottaa huomioon kaikki saatavilla ole
va tietoaineisto ja aikanaan myös sen kalata
loudellisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokkai
ta pienvesiä koskevan seivitystyön tulokset, 
jonka viranomaiset ovat käynnistäneet metsä
ja turvetalouden vesiensuojelutoimikunnan 
mietinnön pohjalta. 

Ehdotettu muutos yhdessä 1 luvun 3 §:n 
kanssa poistaisi myös sen aukon, että nykyinen 
sanamuoto ei kata meressä ilmeneviä seurauk
sia. Ojitus saattaa kuitenkin aiheuttaa merialu
eellakin liettymistä tai muuta laissa kiellettyä 
haittaa. 

Samalla vesistöhankkeiden toteuttamistapaa 
määrittelevä 2 luvun 3 §:n yleissäännös ulotet
taisiin purojen perkauksiin ojituksen luvanva
raisuudesta riippumatta. 

Lisäksi pykälää ehdotetaan selvennettäväksi 
siten, että 1 momentissa viitataan nimenomai
sesti myös 1 luvun 19 § :ssä säädettyyn vesistön 
pilaamiskieltoon ja 1 luvun 18 §:ssä säädettyyn 
pohjaveden muuttamiskieltoon. Ensiksi mai
nittu merkitsee sitä, että ojitus on vesistön 
kuormittajana samassa asemassa kuin muutkin 
kuormittajat. Säännös on omiaan ohjaamaan 
varsinkin metsäojituksia sellaisiin toteutusta
poihin, joilla vedenlaatuhaitat alapuolisessa ve
sistössä vältetään. Sillä on merkitystä etenkin 
turvetuotantoalueilla, joiden vesistöjä kuormit
taviin kuivatusvesiin oikeuskäytännössä jo on 
sovellettu pilaamiskieltoa. Tosin lainmuutok
sen ( 467 /87) tultua voimaan kysymys pilaamis
kiellon soveltuvuudesta on aluksi ollut jossakin 
määrin tulkinnanvarainen, mutta aiempi tul
kintalinja on vakiintumassa. Pohjaveden 
muuttamiskiellosta puolestaan voisi ojituksissa 
olla kyse vain poikkeustapauksissa. Tällainen 
vedenhankintaetuja vaarantava tilanne saattaa 
kuitenkin syntyä esimerkiksi eräissä soran
ottoalueen pohjavedenkorkeuden laskemista 
tarkoittavissa hankkeissa. 

Tarkoitus on, että myös vesilain 1 luvun 
22 §:ssä säädetty pohjaveden pilaamiskielto 
pysyy voimassa ojitushankkeissa. Koska tämä 
kielto kuitenkin on ehdoton, siihen ei lupame
nettelyä tarkoittavassa 6 luvun 2 §:ssä voida 
viitata. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otettavak
si ne lupamenettelyä koskevat muutokset, jot
ka 1 momentin muutosten johdosta käyvät 
tarpeellisiksi. Viittaus 2, 9 ja 10 luvun asiano
maisiin säännöksiin tarkoittaa sitä, että 2 lu
kua sovelletaan siltä osin kuin luvan tarve 

perustuu 1 luvun 15 §:ään, 9 lukua siltä osin 
kuin se perustuu 1 luvun 18 §:ään ja 10 lukua 
siltä osin kuin se perustuu 1 luvun 19 §:ään. 
Ehdotuksella ei ole tarkoitettu ratkaista sitä, 
milloin turvetuotannossa on kysymys 6 luvun 
mukaisesta ojituksesta ja milloin taas esimer
kiksi 10 luvun 1 § :ssä tarkoitetun jäteveden 
johtamisesta. Siltä osin, kuin 6 lukua ei ensin
kään sovelleta, menettely määräytyy jo nyt 
jätevesiasioille tavanomaiseen tapaan. Tällöin 
ei myöskään ojitustoimitus 6 luvun 10 §:n 1 
momentin 1 kohdan nojalla ole tarpeen. 

6 luvun 11 §. Pykälään ehdotetaan lisättä
väksi uusi 5 momentti, jolla varmistettaisiin 
toteuttamismääräajan asettaminen ojitustoimi
tuksessa vahvistetuille ojitussuunnitelmille. 
Määräaika olisi pääsäännön mukaan kymme
nen vuotta. Näin estettäisiin se, että vuosikym
menien takaisia, todennäköisesti vanhentuneita 
suunnitelmia ryhdytään muuttuneissa oloissa 
toteuttamaan. Määräaikaan olisi 2 luvun 
12 §:ssä säädetyin edellytyksin kuitenkin mah
dollista saada pidennystä. Muutoksella ei olisi 
takautuvaa vaikutusta, vaan kysymys vesilain 
tai sen edeltäjien nojalla vahvistettujen, mutta 
aikanaan toteuttamatta jääneiden ojitussuunni
telmien täytäntöönpanokelpoisuudesta Jaisi 
edelleen oikeuskäytännössä ratkaistavaksi. 

7 luvun 5 §. Vesistön säännöstelyssä, joka 
toteutetaan käyttämällä toiselle kuuluvaa ra
kennelmaa, voidaan rakennelman omistaja 8 
luvun 7 §:n 2 momentin nojalla lupapäätökses
sä velvoittaa korvausta vastaan käyttämään 
rakennelmaa säännöstelyn edellyttämällä taval
la. Tämä mahdollisuus ei ulotu vesistön järjes
telyyn, vaikka järjestely voi 7 luvun 1 §:n 
nojalla sisältää vesistön vedenjuoksun säännös
telyä. Yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi eh
dotetaan, että mahdollisuus olisi käytettävissä 
myös järjestelyluvissa. 

7 luvun 6 a §. Vesistön järjestelyksi luetaan 
7 luvun 1 §:n mukaan myös toimenpide, johon 
sisältyy vesistön vedenjuoksun säännöstelyä, 
mikäli se järjestelyn tarkoituksen toteuttami
seksi on tarpeen. Tätä koskevien lainvoimais
ten määräysten muuttaminen saattaa käytän
nössä olla yhtä perusteltua kuin 8 luvun mu
kaisessa säännöstelyssäkin. Tämän vuoksi eh
dotetaan, että 8 luvun 10 a §:ää sovelletaan 
myös järjestelyyn, jos siihen sisältyy veden
juoksun säännöstelyä. 

7 luvun 7 §. Yhteisaluelain voimaantulon 
vuoksi pykälän 2 momenttia ehdotetaan muu
tettavaksi samalla tavoin kuin 3 luvun 9 §:ää. 
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8 luvun JO a § . Pykälän momentin muu-
tosehdotus tarkoittaa sitä, että säännöstelylu
van niitä ehtoja, jotka ovat vesiympäristön ja 
sen käytön kannalta merkittäviä, tarkistettai
siin määräajoin. Itse luvan pysyvyyteen ei puu
tottaisi eikä luvan edellytyksiä tutkittaisi uudel
leen. Vesioikeuden antamassa säännöstelylu
vassa määrättäisiin se ajankohta, johon men
nessä luvan haltijan tulisi jättää vesioikeudelle 
uusi hakemus sanottujen lupaehtojen harkitse
miseen uudelleen vesioikeudessa, jollei tällaista 
määräystä erityisestä syystä olisi pidettävä il
meisen tarpeettomana. Tämä määräaika voitai
siin asettaa suhteellisen pitkäksi, usein huomat
tavasti pidemmäksi kuin jätevesiasioissa, esi
merkiksi 10-30 vuodeksi. Asianomainen vi
ranomainen voisi 3 momentin nojalla hakea 
lupaehtojen tarkistamista myös silloin, kun 
tarkistamiselle ei ole asetettu määräaikaa, mi
käli tätä pidetään vesiympäristön ja sen käytön 
kannalta painavasta syystä tarpeellisena. Hyö
dynsaajalle aiheutuva hyödyn pieneneminen ei 
tässäkään tapauksessa olisi korvattavaa vahin
koa. 

Vesiympäristöllä tarkoitetaan ehdotuksessa 
vesistön ja sen rantavyöhykkeen muodostamaa 
fysikaalista, kemiallista ja biologista kokonai
suutta, joka käsittää sekä vesiluonnon ja mai
seman että siinä olevat rakenteet ja laitteet. 
Kalanhoitovelvoitteen tarkistamisesta olosuh
teiden olennaisesti muututtua on jo säädetty 
erikseen vesilain 2 luvun 22 §:n 4 momentissa. 
Nyt ehdotettu lupaehtojen tarkistaminen saat
taa myös merkitä uuden lupaehdon, esimerkik
si kalanhoitovelvoitteen, asettamista sellaisiin 
lupiin, joista se puuttuu kokonaan. Osana 10 
a §:n mukaista kokonaisratkaisua olisi lisäksi 
tarvittaessa mahdollista tarkistaa voimassa ole
vaa kalanhoitovelvoitetta 2 luvun 22 §:n 4 
momentin soveltamisedellytyksistä riippumat
ta. 

Säännöstelyluvan ehtojen tarkistaminen on 
ehdotuksessa rajattu tulevaisuudessa annetta
viin päätöksiin. Kun kysymyksessä on jo toteu
tettu säännöstelyhanke, joudutaan sitä myö
hemmin muutettaessa kussakin tapauksessa 
harkitsemaan, onko muutettua säännöstelyä 
pidettävä uutena säännöstelynä vai aiemman 
muutoksena. Vesilain mukaan myös säännöste
lyn muuttamista tarkoittava lupahakemus käsi
tellään vesistön säännöstelynä. Laissa ei ole 
ollut tarpeen määritellä sitä, milloin kysymyk
sessä tältä kannalta on vanha ja milloin uusi 
säännöstely. Mikäli lainvoimaista säännöstely-

lupaa muutoin kuin 10 a §:n nojalla muutetta
essa lupaehtojen muutos ei merkittävästi vai
kuta säännöstelyn tarkoitukseen eikä lisää 
säännöstelyn haitallisia vaikutuksia vesiympä
ristöön tai sen käyttöön taikka muutoksella 
ensisijaisesti edistetään vesiympäristön suoje
lua tai sen käyttöä, ei muutettua säännöstelyä 
2 momentin mukaan pidettäisi uutena säännös
telynä, joka johtaisi tarkistamisvelvoitteen 
asettamiseen. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi, että tarkistamissäännökset eivät estäisi 
soveltamasta niitä vesilain säännöksiä, joiden 
nojalla jo nyt voidaan puuttua lainvoimaiseen 
säännöstelypäätökseen. Tällaisia ovat ennen 
muuta 2 luvun 22 §:n 4 momentti sekä 27 ja 
28 §. 

JO luvun 26 §. Eräissä tapauksissa vesistön 
pilaamiskiellosta poikkeamiseen annetun vesi
oikeuden luvan sisältämiä vesiensuojelutoimien 
määräaikoja voidaan pidentää hallinnollisin 
päätöksin. Toimivalta asiassa kuuluu ympäris
töministeriölle, tai jos kysymys on kunnan 
veivoittamisesta rakentamaan pudistuslaitos 
yleisen viemärin yhteyteen, valtioneuvostolle. 
Tällaisten yksittäistapauksia koskevien ratkai
sujen tekeminen valtioneuvoston yleisistunnos
sa ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista. Ei 
myöskään ole tarpeellista erottaa kunnallisen 
puhdistuslaitoksen rakentamista muista vesien
suojelutoimista, esimerkiksi teollisuuslaitoksen 
jätevesien puhdistamisesta. Tämän vuoksi eh
dotetaan, että toimivalta pykälässä tarkoite
tuissa asioissa kuuluu kaikilta osin ympäristö
ministeriölle. 

11 luvun 20 §. Ojituksen johdosta maksetta
via korvauksia koskevaa säännöstä ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että se on sopusoinnussa 
muutetun 6 luvun 2 §:n kanssa. Korvaussään
nökset olisivat siten sanotussa pykälässä tar
koitettujen ojitustoimenpiteiden osalta samat 
kuin muissakin vesioikeuden lupaa vaativissa 
hankkeissa. 

16 luvun 6 §. Asianosainen menettää puhe
valtansa vesioikeudelle tehtyä hakemusta vas
taan, jollei hän tee hakemusmenettelyn tietyssä 
vaiheessa vesioikeudelle muistutusta. Pääsään
nöstä on kuitenkin poikkeuksia. Nämä ilmene
vät 16 luvun 6 §:stä, jos kysymys on kuulutus
menettelystä, ja 18 luvun 10 §:stä (308/90), jos 
kysymys on katselmustoimituksessa käsitellystä 
asiasta. Katselmustoimituksen jälkeen puheval
ta säilyy muun ohella silloin, kun vesioikeus on 
poikennut katselmuskirjasta. Kuulutusmenette-
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lyssä on oikeuskäytännössä vastaavasti katsot
tu puhevallan säilyvän, jos vesioikeus on poi
kennut kuulutetusta hakemuksesta asianomai
sen etuihin vaikuttavalla tavalla. Tämä kanta 
vastaa lainkäytön yleisiä periaatteita. Pykälää 
ehdotetaan selvennettäväksi siten, että se ilmai
see nimenomaisesti tämän oikeuskäytännössä 
omaksutun säännön. 

16 luvun 6 a§. Vesilain 16 luvun 6 a §:n 
(308/90) mukaista selvitysmenettelyä johtaa 
tehtävään määrätty vesi- ja ympäristöhallinnon 
palveluksessa oleva virkamies tai työsopimus
suhteinen henkilö. Jälkimmäistä koskeva lisäys 
tehtiin pykälän 2 momenttiin eduskuntakäsitte
lyssä. Selvitysmenettelyyn määrätystä henkilös
tä säädetään kuitenkin myös muualla laissa ja 
asetuksessa kuin tässä momentissa. Kun näissä 
säännöksissä puhutaan vain virkamiehestä, 2 
momenttia ehdotetaan täydennettäväksi siten, 
että selvitysmenettelyyn määrättyä virkamiestä 
koskevia säännöksiä sovelletaan myös vastaa
vassa asemassa olevaan työsopimussuhteiseen 
henkilöön. 

16 luvun 8 §. Syyskuun 1 päivänä 1989 
voimaan tulleen yhteisaluelain 26 §:n 3 mo
mentin säännös tiedoksiantamisesta järjestäy
tymättömille osakaskunnille on aiheuttanut on
gelmia vesioikeudellisessa hakemusmenettelys
sä. Sanotun lainkohdan mukaan vaihtoehtoina 
ovat, jollei muualla ole toisin säädetty, joko 
haasteen tiedoksiantamismenettely tai tiedon 
antaminen yhdelle osakkaalle ja ilmoittaminen 
vähintään yhdessä paikkakunnalla leviävässä 
sanomalehdessä. Vesioikeudellisessa hakemus
asiassa voidaan tällaisia ilmoituksia joutua an
tamaan ehkä suureliekin joukolle erilaisia osa
kaskuntia. Vesilaissa ei ole, toisin kuin kiinteis
tönmuodostamislainsäädännössä, yhteisalue
lain 26 §:n 3 momentista poikkeavaa säänte
lyä. Tämä merkitsee sitä, että vesioikeus ja 
katselmustoimituksen toimitusmiehet joutuvat 
hakemusasiassa jokaisen tiedoksiantoon oikeu
tetun järjestäytymättömän osakaskunnan osal
ta käyttämään sanomalehtikuulutusta, jota ha
kemusmenettelyssä muutoin käytetään vain 
eräissä tapauksissa ja tällöinkin ketään tiedok
siannan saajaa erikseen yksilöimättä. Vaihto
ehtoinen haastetiedoksianto edellyttää puoles
taan oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 14 §:n 
mukaan asioimista yleisessä tuomioistuimessa, 
jolle vesioikeudellinen hakemusmenettely ei 
muutoin kuulu. 

Vesioikeuksien aiemmin soveltama kumotun 
yhteisistä alueista ja niihin verrattavista etuuk-

sista annetun lain (204/40) 20 §:n 5 momentin 
saannös ilmoitusten julkipanosta julkisista 
kuulutoksista annetun lain (34/25) mukaisin 
kuulutuksin ei uuden yhteisaluelain voimaan 
tultua enää ole käytettävissä. Lopputuloksena 
on, että tiedoksiannan muotovaatimukset ovat 
ankarammat kuin esimerkiksi jakolain (604/ 
51) mukaisessa yhteisalueen lunastuksessa, 
vaikka vesiasian merkitys osakkaiden kannalta 
olisikin tätä vähäisempi. 

Sanotuista syistä 16 luvun 8 §:ää ehdotetaan 
täydennettäväksi siten, että osakaskunnalle 
osoitettu julkinen kuulutus olisi hakemus
asioissa järjestäytymättömiä osakaskuntia kos
keva pääsääntö. Eräissä tapauksissa pelkkää 
kuuJutusta tehokkaampi tiedoksiantaminen oli
si kuitenkin perusteltua. Jos hakemus tarkoit
taa vähäistä suurempaa Junastosta tai käyttöoi
keuden perustamista, noudatettaisiin yhteisalu
elain 26 § :ää. Vesilain 18 luvun 9 § :n (308/90) 
nojalla 16 luvun 8 §:ää sovellettaisiin myös 
katselmustoimituksessa. 

16 luvun 28 §. Ympäristönsuojelulautakun
nalla, jolle entisen vesilautakunnan tehtävät 20 
luvun 1 §:n mukaan kuuluvat, on pykälän 2 
momentin mukaan oikeus kuntansa vesiolojen 
valvojana esittää vesioikeudelle hakemusasias
sa huomautuksia ja lausuntoja. Vakiintuneen 
oikeuskäytännön mukaan tämä ei kuitenkaan 
merkitse sellaista asianosaisen puhevaltaa ja 
valitusoikeutta, joka yleistä etua vaivaville val
tion viranomaisille kuuluu pykälän 1 momen
tin nojalla. Sen sijaan kunnanhallitukselle on 
eräissä tapauksissa myönnetty valitusoikeus. 
Lautakunnan tekemät valitukset on siten sään
nön mukaan jätetty tutkimatta. Lain sanamuo
don tulkinnanvaraisuus johtaa kuitenkin usein 
tuloksettorniin valituksiin. 

Olosuhteet ovat vesilain säätämisen jälkeen 
muuttuneet. Ympäristönsuojelulautakuntien 
voimavarat ovat vanhoihin vesilautakuntiin 
verrattuna keskimäärin paremmat ja niiden 
asiantuntemus on laajempi. Paikallisten etujen 
valvontaa vesiasioissa on muutoinkin tarpeen 
tehostaa. Tämän vuoksi 2 momenttia ehdote
taan muutettavaksi siten, että ympäristönsuo
jelulautakunnalla olisi kunnan alueella sama 
puhevalta kuin yleistä etua vaivavilla valtion 
viranomaisilla. Muutos olisi myös omiaan pa
rantamaan eri lakien mukaan käsiteltävien ym
päristöasioiden yhteensovittamista. Ehdotuk
sella ei ole tarkoitettu puuttua kysymykseen 
kunnanhallituksen puhevallasta, vaan tämä jäi
si edelleen oikeuskäytännön varaan. 
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19 luvun 4, 9 ja JO§. Ojitustoimituksessa 
asianosaisen puhevalta kuuluu muun ohella 
vesi- ja ympäristöpiirille sekä lääninhallituksel
le. Sen vuoksi, että 6 luvun 2 §:ää ehdotetaan 
täydennettäväksi kalaston suojelun kannalta 
merkittävällä tavalla ja koska sanottuja sään
nöksiä tultaisiin soveltamaan myös 19 luvun 
mukaisessa ojitustoimituksessa, ehdotetaan, et
tä valtion kalatalousviranomaisella olisi toimi
tuksessa asianosaisen puhevalta. Viranomainen 
olisi tässä tapauksessa 19 luvussa omaksutun 
linjan mukaisesti piirihallinnon viranomainen 
eli kalastuspiiri. 

Samalla 9 §:ää ehdotetaan tarkistettavaksi 
siten, että vesioikeus voisi erityisistä syistä 
pidentää ojitustoimituksen päätöksen antami
selle asetettua 30 päivän määräaikaa. Tämä voi 
osoittautua tarpeelliseksi esimerkiksi toimitus
insinöörin sairastuessa. 

21 luvun 3 §. Pykälän 2 momentissa sääde
tään muutoksen hakemisesta vesioikeuden 
virka-apuasiassa antamaan päätökseen. Lain 
sanamuodon mukaan muutoksenhakumahdol
lisuus koskee kuitenkin vain niitä päätöksiä, 
joilla virka-apua on annettu. Virka-apuvaati
muksen hylkäämistä tarkoittavat päätökset ei-

vät siis olisi valituskelpoisia. Tämä ei kuiten
kaan ole ollut tarkoituksena eikä käytäntönä. 
Koska muutoksenhakumahdollisuuden tulee 
ulottua myös tapauksiin, joissa vesioikeudelle 
tehty hakemus on hylätty, ehdotetaan moment
tia tältä osin tarkistettavaksi. 

Pykälän 4 momentissa säädetään niin sanot
tuja isännättömiä rakennelmia koskevasta me
nettelystä, joka tapahtuu hakemusasioista sää
detyssä järjestyksessä. Kuitenkin vesioikeuden 
päätöksen täytäntöönpanoon sovelletaan, mitä 
virka-apuasioista on säädetty. Kun momentissa 
viitataan lääninhallituksen ja poliisiviranomai
sen virka-apua koskevaan 3 momenttiin vesioi
keuden virka-apupäätöksen täytäntöönpanoa 
koskevan 2 momentin sijasta, viittaus ehdote
taan oikaistavaksi. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan heti sen 
hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. 

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) 1 luvun 17 §, 21uvun 1 §:n 3 

momentti, 3 luvun 9 §:n 4 momentti, 4 luvun 5 §, 6 §:n 2 momentti ja 9 §:n 1 ja 4 momentti, 5 
luvun 53 §:n 2 momentti, 6 luvun 2 §:n 1 ja 3 momentti, 7 luvun 7 §:n 2 momentti, 10 luvun 
26 §, 11 luvun 20 §, 16luvun 6 §, 6 a §:n 2 momentti ja 28 §:n 2 momentti, 19luvun 4 §, 9 §:n 2 
momentti ja 10 § sekä 21 luvun 3 §:n 2 ja 4 momentti, 

sellaisena kuin niistä ovat, 4luvun 6 §:n 2 momentti, 10 luvun 26 §, 16luvun 6 §, 191uvun 4 §, 
9 §:n 2 momentti ja 10 § sekä 21 luvun 3 §:n 2 momentti 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa 
laissa (467/87), 16luvun 6 a §:n 2 momentti 2 päivänä huhtikuuta 1990 annetussa laissa (308/90) 
ja 21 luvun 3 §:n 4 momentti 1 päivänä kesäkuuta 1984 annetussa laissa (414/84), sekä 

lisätään 6 luvun 11 §:ään uusi 5 momentti, 7 luvun 5 §:ään uusi 2 momentti, mainittuun 
lukuun uusi 6 a §, 8 lukuun uusi 10 a § ja 16 luvun 8 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

1 luku 

Yleisiä säännöksiä 

17 § 
Veden vapaata juoksua sellaisessa uomassa, 

joka tämän luvun 2 §:n mukaan ei ole vesistö, 
ei saa alapuolella asuvan vahingoksi ilman 
asianomaisen suostumusta muuttaa tai estää, 
ellei uoman tai sen yläpuolisen altaan omista
jan oma käyttötarve sitä vaadi. Jos alempana 
oleva käyttää uoman vettä talousvedeksi, ei 
ylempänä oleva kuitenkaan saa käyttää sitä 
muuhun tarkoitukseen siinä määrin, että alem
pana olevan talousveden saanti estyy. Oikeu
desta veden ottamiseen on lisäksi voimassa, 
mitä 9 luvun 17 §:ssä säädetään. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua uomaa tai 
veden juoksua siinä ei saa niin muuttaa, että 
siitä aiheutuu vahinkoa toisen maalle. Vesioi
keus voi kuitenkin antaa luvan rakentamiseen 
noudattaen soveltuvin osin, mitä vesistöön ra
kentamisesta on säädetty. 

Ojituksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä 
säädetään 6 luvussa. 

2 luku 

Yleiset säännökset rakentamisesta vesistöön 

Rakentaminen ja sen edellytykset 

1 § 

Rakentamiseen, joka tarkoittaa vesivoiman 
käyttöön ottamista, kulkuväylän tekemistä, ve
sistön kuntoonpanemista uittoa varten, ojitus
ta, vesistön järjestelyä tai säännöstelyä, veden 
johtamista nesteenä käytettäväksi sekä jäteve-

den johtamista vesistöön, sovelletaan tämän 
luvun säännöksiä siltä osin, kuin jäljempänä 
asianomaisessa luvussa säädetään. 

3 luku 

Vesivoiman hyväksikäyttö 

Yhteisen vesivoiman käyttäminen 

9 § 

Jos rakennettava vesistö tai sen osa on 
sellainen yhteinen alue, jota yhteisaluelaki 
(758/89) koskee, ei sanotun lain säännöksiä 
sovelleta, kun kysymys on edellä tässä pykäläs
sä tarkoitetusta aloitteen tekemisestä voimalai
toksen rakentamiseen, toisille vesivoiman osak
kaille tehtävästä osallistumistarjouksesta taik
ka sanottuun yritykseen osallistumisesta. 

4 luku 

Kulkuväylät ja muut vesiliikennealueet 

5 § 
Valtio tai muu yleisen kulkuväylän kuntoon

panija saa, sovittuaan asiasta alueen omistajan 
kanssa, pysyvästi asettaa merenkulun turvalait
teita, kuten viittoja, merkkejä ja loistoja, ve
sistöön tai sen rannalle sekä poistaa turvalait
teiden näkymistä haittaavia esteitä. 

Jos 1 momentissa tarkoitettua sopimusta ei 
ole tehty tai neuvotteluja asiasta sopimiseksi ei 
ole käyty, valtion tai muun yleisen kulkuväylän 
kuntoonpanijan on haettava vesioikeudelta lu
pa turvalaitteen asettamiseksi vesistöön tai sen 
rannalle. Yritykseen sovelletaan muutoin, mitä 
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2 luvussa on säädetty vesistöön rakentamisesta. 
Kuitenkaan tontille, rakennuspaikalle, puutar
haan, varastopaikalle, uimarannalle tai muulle 
erityiseen käyttöön otetulle alueelle lupaa ei 
saa myöntää ilman pakottavaa tarvetta. Tässä 
momentissa tarkoitettua hakemusasiaa ei saa 
määrätä käsiteltäväksi katselmustoimituksessa. 

Valtio tai muu yleisen kulkuväylän kuntoon
panija saa kuitenkin 1 ja 2 momentin estämät
tä asettaa toisen vesialueelle reuna- ja tutka
merkkejä, kelluvia turvalaitteita kuten poijuja 
ja viittoja sekä muita näihin verrattavia, vaiku
tuksiltaan vähäisiä laitteita. Samoin kuntoon
panija saa ilman lupaa kiinnittää vesistöön tai 
sen rannalle merenkulun turvalaitteiden apu
laitteita, kuten viittasijoittajia, pultteja, seipäi
tä ja muita vähäisiä laitteita. Tässä momentissa 
tarkoitetut laitteet on sijoitettava siten, ettei 
niistä aiheudu alueen omistajalle tai muulle 
oikeudenhaltijalle mainittavaa haittaa. 

6 § 

Maanomistajan suostumuksetta ruoppaus
massaa ei saa panna viljelyksessä olevalle 
maalle eikä tämän luvun 5 §:n 2 momentissa 
tarkoitetulle erityiseen käyttöön otetulle alueel
le. Sitä ei omistajan suostumuksetta saa panna 
muullekaan maa-alueelle, ellei kysymys ole vä
häisestä määrästä tai vesioikeus ole antanut 
siihen lupaa. 

9 § 
Vesistössä olevan kulkuväylän käyttämisestä 

ei saa periä korvausta, jollei vesioikeus, milloin 
kysymyksessä on yksityinen kulkuväylä, tai 
liikenneministeriö yleisen paikallisväylän osal
ta, jos kuntoonpanekustannukset ovat huo
mattavan suuret, hakemuksesta ole myöntänyt 
väylän kuntoonpanijalle oikeutta kuntoonpa
nokustannusten korvaamiseksi tarkoitetun 
maksun perimiseen väylän käyttäjiltä. Päätök
sessä, jolla sanottu oikeus myönnetään, on 
määrättävä maksun suuruus, kantamisperus
teet sekä aika, joksi oikeus on annettu. 

Maksujen perimisestä yleisten kanavien ja 
satamien käyttämisestä sekä väylämaksulaissa 
(1028/80) tarkoitetuista väylämaksuista on 1 
momentin estämättä voimassa, mitä niistä erik
seen on säädetty. 

5 luku 

Puutavaran uitto 

53§ 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädet
ty, maa- ja metsätalousministeriö voi erityises
sä tapauksessa antaa luvan siihen, että halli
tuksen jäsenenä saa olla ulkomaalainen tai 
ulkomailla asuva Suomen kansalainen. Halli
tuksessa ei mainitunlaisia henkilöitä kuiten
kaan saa olla enempää kuin kolmannes sen 
jäsenluvusta. 

6 luku 

Ojitus 

2 § 
Jos ojituksesta saattaa aiheutua 1 luvun 15, 

18 tai 19 §:ssä tarkoitettu muutos tai seuraus, 
on ojitukseen tältä osin hankittava vesioikeu
den lupa. Kuitenkaan 1 luvun 15 §:n perusteel
la lupaa ei tarvita siltä osin kuin yksinomaan 
puron yläpuolisella alueella suoritettava ojitus 
aiheuttaa virtaaman muuttumista purossa. Oji
tuksena suoritettavaan puron perkaamiseen on 
luvanvaraisuudesta riippumatta sovellettava 2 
luvun 3 §:ää. 

Mitä 2, 9 tai 10 luvussa on säädetty 1 
momentissa tarkoitettujen säännösten nojalla 
luvanvaraisista toimenpiteistä ja niihin annet
tavista luvista, on vastaavasti voimassa 1 mo
mentin mukaan luvanvaraisesta toimenpitees
tä. Edellä 2 momentissa tarkoitetun luvan vesi
oikeus voi antaa noudattaen vesistöön rakenta
misesta voimassa olevia säännöksiä. Vesioikeu
den on lupapäätöksessään määrättävä myös ne 
korvaukset, jotka ojituksen johdosta on, siltä 
osin kuin vesioikeuden lupa on siihen tarpeen, 
suoritettava toimenpiteen aiheuttamasta vahin
gosta, haitasta ja muusta edunmenetyksestä. 

11 § 

Ojitustoimituksessa vahvistetun suunnitel
man toteuttamismääräajasta on voimassa, mitä 
2 luvun 12 §:ssä on säädetty vesioikeuden lu
paan perustuvan rakennustyön määräajasta. 
Toimitukseen sovelletaan, mitä vesioikeudesta 
on sanotussa pykälässä säädetty. 
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7 luku 

Vesistön järjestely 

5 § 

Jos järjestelyyn sisältyy vesistön vedenjuok
sun säännöstelyä, voidaan asianomaisen luvan 
yhteydessä määrätä 8 luvun 7 §:n 2 momentis
sa tarkoitetusta velvollisuudesta sanotussa lain
kohdassa säädetyin edellytyksin. 

6 a § 
Järjestelyyn, johon sisältyy vesistön veden

juoksun säännöstelyä, sovelletaan 8 luvun 10 
a §:ää. Tällöin järjestelystä on voimassa, mitä 
sanotussa pykälässä on säädetty säännöstelys
tä. 

7 § 

Yhteisen vesitilan osakkaat päättävät osallis
tumisesta yritykseen tai suostumuksen antami
sesta siihen kukin erikseen osuutensa mukaan. 
Sama koskee myös useille tiloille yhteisen vesi
alueen osakkaita, jolloin yhteisaluelakia ei so
velleta. 

8 luku 

Vesistön säännöstely 

Yleisiä määräyksiä 

10 a § 
Vesiympäristön ja sen käytön kannalta mer

kittävät säännöstelyluvan ehdot tulee määrätä 
tarkistettaviksi määräajoin, jollei tällaista mää
räystä ole pidettävä erityisestä syystä ilmeisen 
tarpeettomana. Tarkistusta suoritettaessa nou
datetaan soveltuvin osin tämän luvun 6 ja 
10 §:ssä tarkoitettuja säännöksiä. Lupapäätök
sessä on määrättävä, mihin mennessä luvan 
haltijan on tehtävä hakemus edellä sanottujen 
lupaehtojen tarkistamiseksi ja mitä selvityksiä 
tuolloin on esitettävä. Jos luvan haltija ei ole 
tehnyt hakemusta määräajassa, vesioikeus voi 
asianomaisen viranomaisen taikka haittaa tai 
vahinkoa kärsivän hakemuksesta määrätä, että 
lupa raukeaa, ja antaa tällöin tarvittavat mää
räykset. 

Jos lainvoimaista säännöstelylupaa muutet
taessa ei merkittävästi muuteta säännöstelyn 
tarkoitusta eikä lisätä sen haitallisia vaikutuk-
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sia vesiympäristöön ja sen käyttöön tai jos 
toimenpiteellä ensisijaisesti edistetään vesiym
päristön suojelua tai sen käyttöä, ei muutettua 
säännöstelyä pidetä sellaisena uutena säännös
telynä, johon 1 momenttia olisi sovellettava. 

Edellä 1 momentissa säädetty ei estä sovelta
masta säännöstelyyn niitä tämän lain säännök
siä, joiden nojalla voidaan muutoin puuttua 
lainvoimaiseen lupapäätökseen tai sen sisäl
töön. Jos lupapäätöksessä ei erityisestä syystä 
ole annettu 1 momentissa tarkoitettua mää
räystä, asianomainen viranomainen voi paina
vasta syystä hakea vesioikeudelta 1 momentissa 
tarkoitettua tarkistamista. 

10 luku 

Jätevedet ja muut vesistöä pilaavat aineet 

26 § 
Jos tämän luvun 24 a tai 25 §:ssä tarkoite

tun, määräajassa suoritettavan toimenpiteen 
toteuttaminen käy sanotussa ajassa taloudelli
sesti kohtuuttoman raskaaksi taikka tarvikkei
den puutteen vuoksi tai muusta painavasta 
syystä tuottaa huomattavia vaikeuksia eikä 
toimenpiteen siirtämisestä johdu huomattavaa 
vesistön pysyvän pilaantumisen vaaraa, ympä
ristöministeriö voi pidentää toimenpiteen suo
rittamiseksi asetettua määräaikaa enintään kol
mella vuodella kerrallaan. 

11 luku 

Korvaukset 

20 § 
Ojitusta koskevissa asioissa ja milloin oji

tuksesta annettuja säännöksiä on sovellettava 
jäteveden johtamiseen, on soveltuvin kohdin 
noudatettava tämän luvun 2, 8-10 sekä 14-
19 §:n säännöksiä. Ojitukseen, jota tarkoite
taan 6 luvun 2 §:ssä, sovelletaan kuitenkin 
myös muita tämän luvun säännöksiä. 

16 luku 

Vesiasioiden käsittely vesioikeudessa 

6 § 
Jollei katselmustoimitusta pidetä, on hake

muksesta, jos tämän luvun 9 §:stä ei muuta 
johdu, annettava tieto niille, joiden oikeutta 
tai etua asia saattaa koskea, tilaisuuden varaa-
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miseksi muistutusten ja vaatimusten tekemi
seen hakemuksen johdosta. Muistutukset ja 
vaatimukset on puhevallan menettämisen uhal
la tehtävä vesioikeudelle kirjallisesti vesioikeu
den määräämässä ajassa, joka ei saa olla 
kolmeakymmentä päivää lyhyempi eikä kuut
takymmentä päivää pitempi. Puhevaltaa ei kui
tenkaan ole menetetty, jos olosuhteet asian 
vireillä ollessa ovat olennaisesti muuttuneet tai 
vesioikeus on asianomaisen etuihin vaikutta
vana tavalla poikennut kuulutetusta hakemuk
sesta tai puhevallan menettäminen muutoin 
olisi ilmeisen kohtuutonta. 

6a§ 

Selvitysmenettelyssä on suoritettava vesioi
keuden määräämä lisätutkimus ja laadittava 
siitä kirjallinen lausunto. Selvitysmenettelyn 
suorittavat vesi- ja ympäristöhallinnon palve
luksessa oleva virkamies tai työsopimussuhtei
nen henkilö, jolla on asiantuntemusta selvitet
tävän osakysymyksen alalta, ja vesioikeuden 
harkinnan mukaan kaksi uskottua miestä. 
Työsopimussuhteisesta henkilöstä on voimas
sa, mitä tässä laissa on säädetty tai sen nojalla 
määrätty vastaavaan tehtävään määrätystä vir
kamiehestä. 

8 § 

Yhteisalueen järjestäytymättömälle osakas
kunnalle voidaan hakemuksesta antaa tieto 
yhteisaluelain 26 §:n estämättä noudattaen, 
mitä tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun 
lain (232/66) 7 §:n mukaisesta julkisesta kuu
lutuksesta on säädetty. Jos hakemus tarkoittaa 
yhteisalueen tai sen muun kuin vähäisen osan 
lunastamista tai muun kuin vähäistä osaa yh
teisalueesta koskevan käyttöoikeuden perus
tamista, noudatetaan sanotuilta osin kuitenkin, 
mitä yhteisaluelain 26 §:ssä on säädetty. 

28 § 

Vastaava puhevalta on kunnan ympäristön
suojelulautakunnalla, milloin hakemuksessa 
tarkoitetun hankkeen vaikutukset ulottuvat 
kunnan alueelle. 

19 luku 

Ojitustoimitus 

4§ 
Ojitustoimituksessa on, milloin siinä on laa

dittava ojitussuunnitelma, pidettävä alkuko
kous. Alkukokoukseen toimitusinsinöörin on 
kutsuttava ne, joiden oikeutta tai etua ojitusa
sia saattaa koskea. Jos ojitustoimitus pidetään 
6 luvun 10 §:n 1 tai 2 kohdassa mainitusta 
syystä taikka se koskee laajahkoa aluetta, toi
mitusinsinöörin on varattava lääninhallituksel
le, vesi- ja ympäristöpiirille, kalastuspiirille ja 
ympäristönsuojelulautakunnalle tilaisuus esit
tää kokouksessa mielipiteensä asiasta. Kokous 
on pidettävä ojitettavan alueen läheisyydessä ja 
sitä voidaan jatkaa eri paikoissa ja eri päivinä. 

9 § 

Päätöksestä, johon on liitettävä valitusosoi
tus, on kolmenkymmenen päivän kuluessa lop
pukokouksesta tai toimituskokouksesta, jollei 
vesioikeus erityisistä syistä pidennä tätä aikaa, 
annettava kappale hakijalle ja muulle sitä pyy
täneelle asianosaiselle. Tällainen kappale on 
myös lähetettävä ympäristönsuojelulautakun
nalle, vesi- ja ympäristöpiirille, kalastuspiirille 
ja lääninhallitukselle. Päätöksen antamisesta 
on samalla tiedotettava kunnan ilmoitustaulul
la. 

10 § 
Muutosta ojitustoimituksessa tehtyyn paa

tökseen saa se, jonka oikeutta ja etua asia 
koskee, sekä vesi- ja ympäristöpiiri, kalastus
piiri ja lääninhallitus hakea valittamalla pää
töksestä vesioikeuteen. Valituskirjelmä ja vali
tuksen alainen päätös on toimitettava vesioi
keuteen viimeistään kolmantenakymmenentenä 
päivänä siitä, sanottua päivää mukaan luke
matta, kun päätöksen antamisesta on kunnan 
ilmoitustaululla tämän luvun 9 §:n 2 momentin 
mukaisesti tiedotettu. 

21 luku 

Erityisiä määräyksiä 

3 § 

Muutosta vesioikeuden 1 momentissa tarkoi
tetussa asiassa antamaan päätökseen haetaan 
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vesiylioikeudelta, niin kuin 17 luvun 1 § :ssä on 
säädetty. Vesioikeus voi, jos siihen on erityistä 
syytä, määrätä, että päätös on pantava täytän
töön, vaikka siihen haetaankin muutosta. Kun 
valitus on tehty, vesiylioikeus voi vastaavasti 
määrätä, että valituksenalainen päätös on en
nen asian ratkaisemista pantava täytäntöön. 
Vesiylioikeus voi myös määrätä, että annettu 
täytäntöönpanomääräys lakkaa olemasta voi
massa. 

Jos 2 luvun 31 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
rakennelman kunnossapitovelvollisuus laimin
lyödään eikä rakennelman omistajaa tai siitä 
muutoin vastaavaa voida hankaluudetta saada 
selville, vesioikeus voi hakemuksesta oikeuttaa 
1 §:ssä tarkoitetun valvontaviranomaisen ryh
tymään haitan tai vaaran poistamiseksi tarvit
taviin toimenpiteisiin valtion kustannuksella. 
Asian käsittelystä on tällöin voimassa, mitä 
hakemusasiasta on säädetty, täytäntöönpanon 

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 1990 

osalta kuitenkin mitä 2 momentissa on säädet
ty virka-apuasiasta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Mitä 22 luvun 2 §:n 1 momentissa on säädet
ty ennen vesilain voimaantuloa voimassa ollei
den säännösten soveltamisesta sekä oikeuksien 
ja velvollisuuksien määräytymisestä sanottujen 
säännösten mukaisesti, koskee vastaavasti 
myös niitä vesilain säännöksiä, jotka tällä lailla 
on muutettu. 

Tämän lain 8 luvun 10 a §:ää sovelletaan 
niihin vesistön säännöstelyä tarkoittaviin lupa
hakemuksiin, jotka tulevat vireille lain tultua 
voimaan tai lain tullessa voimaan ovat vireillä 
vesioikeudessa. Valitusviranomaisessa lain voi
maan tullessa vireillä oleviin säännöstelyhake
muksiin sovelletaan aikaisempaa lakia. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Tarja Halonen 
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Liite 

Laki 
vesilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61) 1 luvun 17 §, 2 luvun 1 §:n 3 

momentti, 3 luvun 9 §:n 4 momentti, 4 luvun 5 §, 6 §:n 2 momentti ja 9 §:n 1 ja 4 momentti, 5 
luvun 53 §:n 2 momentti, 6 luvun 2 §:n 1 ja 3 momentti, 7 luvun 7 §:n 2 momentti, 10 luvun 
26 §, 11 luvun 20 §, 16luvun 6 §, 6 a §:n 2 momentti ja 28 §:n 2 momentti, 19luvun 4 §, 9 §:n 2 
momentti ja 10 § sekä 21 luvun 3 §:n 2 ja 4 momentti, 

sellaisena kuin niistä ovat, 4luvun 6 §:n 2 momentti, 10 luvun 26 §, 16luvun 6 §, 19luvun 4 §, 
9 §:n 2 momentti ja 10 § sekä 21 luvun 3 §:n 2 momentti 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa 
laissa (467/87), 16luvun 6 a §:n 2 momentti 2 päivänä huhtikuuta 1990 annetussa laissa (308/90) 
ja 21 luvun 3 §:n 4 momentti 1 päivänä kesäkuuta 1984 annetussa laissa (414/84), sekä 

lisätään 6 luvun 11 §:ään uusi 5 momentti, 7 luvun 5 §:ään uusi 2 momentti, mainittuun 
lukuun uusi 6 a §, 8 lukuun uusi 10 a § ja 16 luvun 8 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

luku 

Yleisiä säännöksiä 

17 § 
Veden vapaata juoksua tämän luvun 2 §:ssä 

tarkoitetusta altaasta lähtevässä sellaisessa 
luonnonuomassa, joka sanotun pykälän mu
kaan ei ole vesistö, älköön alapuolella asuvan 
vahingoksi muutettako tai estettäkö, ellei al
taan tai uoman omistajan oma käyttötarve sitä 
vaadi. Jos alempana oleva käyttää uoman 
vettä talousvedeksi, älköön ylempänä oleva 
kuitenkaan käyttäkö sitä muuhun tarkoituk
seen siinä määrin, että alempana olevan talous
veden saanti estyy. 

Älköön 1 momentissa tarkoitettua luonnon
uomaa tai veden juoksua siinä niin muutetta
ko, että siitä aiheutuu vahinkoa toisen maalle. 

17 § 
Veden vapaata juoksua sellaisessa uomassa, 

joka tämän luvun 2 §:n mukaan ei ole vesistö, 
ei saa alapuolella asuvan vahingoksi ilman 
asianomaisen suostumusta muuttaa tai estää, 
ellei uoman tai sen yläpuolisen altaan omista
jan oma käyttötarve sitä vaadi. Jos alempana 
oleva käyttää uoman vettä talousvedeksi, ei 
ylempänä oleva kuitenkaan saa käyttää sitä 
muuhun tarkoitukseen siinä määrin, että alem
pana olevan talousveden saanti estyy. Oikeu
desta veden ottamiseen on lisäksi voimassa, 
mitä 9 luvun 17 §:ssä säädetään. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua uomaa tai 
veden juoksua siinä ei saa niin muuttaa, että 
siitä aiheutuu vahinkoa toisen maalle. Vesioi
keus voi kuitenkin antaa luvan rakentamiseen 
noudattaen soveltuvin osin, mitä vesistöön ra
kentamisesta on säädetty. 

Ojituksesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä 
säädetään 6 luvussa. 

2 luku 

Yleiset säännökset rakentamisesta vesistöön 

Rakentaminen ja sen edellytykset 

§ 

Rakentamiseen, joka tarkoittaa vesivoiman Rakentamiseen, joka tarkoittaa vesivoiman 
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Voimassa oleva laki 

käyttöön ottamista, kulkuväylän tekemistä, ve
sistön kuntoonpanemista uittoa varten, vesis
tön järjestelyä tai säännöstelyä, veden johta
mista nesteenä käytettäväksi sekä jäteveden 
johtamista vesistöön, sovelletaan tämän luvun 
säännöksiä siltä osin, kuin jäljempänä asian
omaisessa luvussa säädetään. 

Ehdotus 

käyttöön ottamista, kulkuväylän tekemistä, ve
sistön kuntoonpanemista uittoa varten, ojitus
ta, vesistön järjestelyä tai säännöstelyä, veden 
johtamista nesteenä käytettäväksi sekä jäteve
den johtamista vesistöön, sovelletaan tämän 
luvun säännöksiä siltä osin, kuin jäljempänä 
asianomaisessa luvussa säädetään. 

3 luku 

Vesivoiman hyväksikäyttö 

Yhteisen vesivoiman käyttäminen 

Milloin rakennettava vesistö tai sen osa on 
sellainen yhteinen alue, jota eräistä yhteisistä 
alueista ja niihin verrattavista etuuksista 9 
päivänä toukokuuta 1940 annettu laki (204/ 40) 
koskee, älköön sanotun lain säännöksiä sovel
lettako, kun kysymys on edellä tässä pykälässä 
tarkoitetusta aloitteen tekemisestä voimalaitok
sen rakentamiseen, toisille vesivoiman osak
kaille tehtävästä osallistumistarjouksesta taik
ka sanottuun yritykseen osallistumisesta. 

9 § 

Jos rakennettava vesistö tai sen osa on 
sellainen yhteinen alue, jota yhteisaluelaki 
(758189) koskee, ei sanotun lain säännöksiä 
sovelleta, kun kysymys on edellä tässä pykäläs
sä tarkoitetusta aloitteen tekemisestä voimalai
toksen rakentamiseen, toisille vesivoiman osak
kaille tehtävästä osallistumistarjouksesta taik
ka sanottuun yritykseen osallistumisesta. 

4 luku 

Kulkuväylät ja muut vesiliikennealueet 

Valtio tai muu yleisen kulkuväylän kuntoon
panija saa lupaa siihen hakematta asettaa ve
sistöön tai sen rannalle viittoja, merkkejä, 
loistoja ja muita tarpeellisia laitteita yleisen 
kulkuväylän merkitsemiseksi ja siinä kulkemi
sen turvaamiseksi, niin myös käyttää sellaiseen 
tarkoitukseen luonnonesineitä ja mikäli siitä ei 
aiheudu sanottavaa vahinkoa, poistaa merk
kien ja laitteiden näkymistä haittaavia esteitä. 

Älköön kuitenkaan 1 momentissa tarkoitet
tuja merkkejä ja laitteita, jollei siihen ole 
pakottavaa tarvetta, omistajan suostumuksetta 
pantako toisen tontille, rakennuspaikalle, puu
tarhaan, varastopaikalle, uimarannalle tai 
muulle erityiseen käyttöön otetulle alueelle. 

5 § 
Valtio tai muu yleisen kulkuväylän kuntoon

panija saa, sovittuaan asiasta alueen omistajan 
kanssa, pysyvästi asettaa merenkulun turvalait
teita, kuten viiltoja, merkkejä ja loistoja, ve
sistöön tai sen rannalle sekä poistaa turvalait
teiden näkymistä haittaovia esteitä. 

Jos 1 momentissa tarkoitettua sopimusta ei 
ole tehty tai neuvotteluja asiasta sopimiseksi ei 
ole käyty, valtion tai muun yleisen kulkuväylän 
kuntoonpanijan on haettava vesioikeudelta lu
pa turvalaitteen asettamiseksi vesistöön tai sen 
rannalle. Yritykseen sovelletaan muutoin, mitä 
2 luvussa on säädetty vesistöön rakentamisesta. 
Kuitenkaan tontille, rakennuspaikalle, puutar
haan, varastopaikalle, uimarannalle tai muulle 
erityiseen käyttöön otetulle alueelle lupaa ei 
saa myöntää ilman pakottavaa tarvetta. Tässä 
momentissa tarkoitettua hakemusasiaa ei saa 
määrätä käsiteltäväksi katselmustoimituksessa. 

Valtio tai muu yleisen kulkuväylän kuntoon
panija saa kuitenkin 1 ja 2 momentin estämät
tä asettaa toisen vesialueelle reuna- ja tutka-
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Maanomistajan suostumuksetta ruoppaus
massaa ei saa panna viljelyksessä olevalle 
maalle eikä tämän luvun 5 §:n 2 momentissa 
tarkoitetulle alueelle. Sitä ei omistajan suostu
muksetta saa panna muuliekaan maa-alueelle, 
ellei kysymys ole vähäisestä määrästä tai vesi
oikeus ole antanut siihen lupaa. 

9§ 
Vesistössä olevan kulkuväylän käyttämisestä 

älköön perittäkö korvausta, jollei vesioikeus, 
milloin kysymyksessä on yksityinen kulkuväy
lä, sekä valtioneuvosto yleisen paikallisväylän 
osalta, jos kuntoonpanokustannukset ovat 
huomattavan suuret, hakemuksesta ole myön
tänyt väylän kuntoonpanijalle oikeutta kun
toonpanokustannusten korvaamiseksi tarkoite
tun maksun perimiseen väylän käyttäjiltä. Pää
töksessä, jolla sanottu oikeus myönnetään, on 
määrättävä maksun suuruus, kantamisperus
teet sekä aika, joksi oikeus on annettu. 

Maksujen perimisestä yleisten kanavien ja 
satamien käyttämisestä sekä merenkulkumak
suista on voimassa, mitä niistä erikseen on 
säädetty. 

Ehdotus 

merkkejä, kelluvia turvalaitteita kuten p01juja 
ja viiltoja sekä muita näihin verrattavia, vaiku
tuksiltaan vähäisiä laitteita. Samoin kuntoon
panija saa ilman lupaa kiinnittää vesistöön tai 
sen rannalle merenkulun turvalaitteiden apu
laitteita, kuten viittasijoittajia, pultteja, seipäi
tä ja muita vähäisiä laitteita. Tässä momentissa 
tarkoitetut laitteet on sijoitettava siten, ettei 
niistä aiheudu alueen omistajalle tai muulle 
oikeudenhaltijalle mainittavaa haittaa. 

6§ 

Maanomistajan suostumuksetta ruoppaus
massaa ei saa panna viljelyksessä olevalle 
maalle eikä tämän luvun 5 §:n 2 momentissa 
tarkoitetulle erityiseen käyttöön otetulle alueel
le. Sitä ei omistajan suostumuksetta saa panna 
muuliekaan maa-alueelle, ellei kysymys ole vä
häisestä määrästä tai vesioikeus ole antanut 
siihen lupaa. 

9 § 
Vesistössä olevan kulkuväylän käyttämisestä 

ei saa periä korvausta, jollei vesioikeus, milloin 
kysymyksessä on yksityinen kulkuväylä, tai 
liikenneministeriö yleisen paikallisväylän osal
ta, jos kuntoonpanokustannukset ovat huo
mattavan suuret, hakemuksesta ole myöntänyt 
väylän kuntoonpanijalle oikeutta kuntoonpa
nokustannusten korvaamiseksi tarkoitetun 
maksun perimiseen väylän käyttäjiltä. Päätök
sessä, jolla sanottu oikeus myönnetään, on 
määrättävä maksun suuruus, kantamisperus
teet sekä aika, joksi oikeus on annettu. 

Maksujen perimisestä yleisten kanavien ja 
satamien käyttämisestä sekä väylämaksulaissa 
(1028180) tarkoitetuista väylämaksuista on 1 
momentin estämättä voimassa, mitä niistä erik
seen on säädetty. 

5 luku 

Puutavaran uitto 

53 § 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on sanot
tu, valtioneuvosto voi erityisessä tapauksessa 
antaa luvan siihen, että hallituksen jäsenenä 
saa olla ulkomaalainen tai ulkomailla asuva 
Suomen kansalainen. Hallituksessa ei maini-

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädet
ty, maa- ja metsätalousministeriö voi erityises
sä tapauksessa antaa luvan siihen, että halli
tuksen jäsenenä saa olla ulkomaalainen tai 
ulkomailla asuva Suomen kansalainen. Halli-
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tunlaisia henkilöitä kuitenkaan saa olla enem
pää kuin kolmannes sen jäsenluvusta. 

Ehdotus 

tuksessa ei mainitunlaisia henkilöitä kuiten
kaan saa olla enempää kuin kolmannes sen 
jäsenluvusta. 

6 luku 

Ojitus 

2 § 
Jos ojituksesta johtuu joessa tai järvessä I 

luvun I5 § :ssä tarkoitettu muutos, on tällai
seen ojitukseen siltä osin, kuin sillä aiheutetaan 
sanotunloinen muutos vesistössä, saatava vesi
oikeuden lupa. 

Vesioikeus voi antaa edellä 1 ja 2 momentis
sa tarkoitetun luvan samoin edellytyksin kuin 
luvan vesistöön rakentamiseen. Vesioikeuden 
on lupapäätöksessään määrättävä myös ne 
korvaukset, jotka ojituksen johdosta on, siltä 
osin kuin vesioikeuden lupa on siihen tarpeen, 
suoritettava toimenpiteen aiheuttamasta vahin
gosta, haitasta ja muusta edunmenetyksestä. 

2 § 
Jos ojituksesta saattaa aiheutua I luvun I5, 

18 tai 19 § :ssä tarkoitettu muutos tai seuraus, 
on ojitukseen tältä osin hankittava vesioikeu
den lupa. Kuitenkaan 1 luvun 15 §:n perusteel
la lupaa ei tarvita siltä osin kuin yksinomaan 
puron yläpuolisella alueella suoritettava ojitus 
aiheuttaa virtaoman muuttumista purossa. Oji
tuksena suoritettavaan puron perkaamiseen on 
luvanvaraisuudesta riippumatta sovellettava 2 
luvun 3 § :ää. 

Mitä 2, 9 tai JO luvussa on säädetty 1 
momentissa tarkoitettujen säännösten nojalla 
luvanvaraisista toimenpiteistä ja niihin annet
tovista luvista, on vastaavasti voimassa 1 mo
mentin mukaan luvanvaraisesta toimenpitees
tä. Edellä 2 momentissa tarkoitetun luvan vesi
oikeus voi antaa noudattaen vesistöön rakenta
misesta voimassa olevia säännöksiä. Vesioikeu
den on lupapäätöksessään määrättävä myös ne 
korvaukset, jotka ojituksen johdosta on, siltä 
osin kuin vesioikeuden lupa on siihen tarpeen, 
suoritettava toimenpiteen aiheuttamasta vahin
gosta, haitasta ja muusta edunmenetyksestä. 

II § 

Ojitustoimituksessa vahvistetun suunnitel
man toteuttamismääräajasta on voimassa, mitä 
2 luvun 12 § :ssä on säädetty vesioikeuden lu
paan perustuvan rakennustyön määräajasta. 
Toimitukseen sovelletaan, mitä vesioikeudesta 
on sanotussa pykälässä säädetty. 

7 luku 

Vesistön järjestely 

5 § 

Jos järjestelyyn sisältyy vesistön vedenjuok
sun säännöstelyä, voidaan asianomaisen luvan 
yhteydessä määrätä 8 luvun 7 §:n 2 momentis
sa tarkoitetusta velvollisuudesta sanotussa lain
kohdassa säädetyin edellytyksin. 
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Yhteisen vesitilan osakkaat päättävät osallis
tumisesta yritykseen tai suostumuksen antami
sesta siihen kukin erikseen osuutensa mukaan. 
Sama koskee myös useille tiloille yhteisen vesi
alueen osakkaita, älköönkä tällöin eräistä yh
teisistä alueista ja niihin verrattavista etuuksis
ta 9 päivänä toukokuuta 1940 (204140) annet
tua lakia sovellettako. 

Ehdotus 

6a§ 
Järjestelyyn, johon sisältyy vesistön veden

juoksun säännöstelyä, sovelletaan 8 luvun 
JO a § :ää. Tällöin järjestelystä on voimassa, 
mitä sanotussa pykälässä on säädetty säännös
telystä. 

7 § 

Yhteisen vesitilan osakkaat päättävät osallis
tumisesta yritykseen tai suostumuksen antami
sesta siihen kukin erikseen osuutensa mukaan. 
Sama koskee myös useille tiloille yhteisen vesi
alueen osakkaita, jolloin yhteisaluelakia ei so
velleta. 

8 luku 

Vesistön säännöstely 

Yleisiä määräyksiä 

JO a § 
Vesiympäristön ja sen käytön kannalta mer

kittävät säännöstelyluvan ehdot tulee määrätä 
tarkistettaviksi määräajoin, jollei tällaista mää
räystä ole pidettävä erityisestä syystä ilmeisen 
tarpeettomana. Tarkistusta suoritettaessa nou
datetaan soveltuvin osin tämän luvun 6 ja 
JO§ :ssä tarkoitettuja säännöksiä. Lupapäätök
sessä on määrättävä, mihin mennessä luvan 
haltijan on tehtävä hakemus edellä sanottujen 
lupaehtojen tarkistamiseksi ja mitä selvityksiä 
tuolloin on esitettävä. Jos luvan haltija ei ole 
tehnyt hakemusta määräajassa, vesioikeus voi 
asianomaisen viranomaisen taikka haittaa tai 
vahinkoa kärsivän hakemuksesta määrätä, että 
lupa raukeaa, ja antaa tällöin tarvittavat mää
räykset. 

Jos lainvoimaista säännöstelylupaa muutet
taessa ei merkittävästi muuteta säännöstelyn 
tarkoitusta eikä lisätä sen haitallisia vaikutuk
sia vesiympäristöön ja sen käyttöön tai jos 
toimenpiteellä ensisijaisesti edistetään vesiym
päristön suojelua tai sen käyttöä, ei muutettua 
säännöstelyä pidetä sellaisena uutena säännös
telynä, johon 1 momenttia olisi sovellettava. 

Edellä 1 momentissa säädetty ei estä sovelta
masta säännöstelyyn niitä tämän lain säännök
siä, joiden nojalla voidaan muutoin puuttua 
lainvoimaiseen lupapäätökseen tai sen sisäl
töön. Jos lupapäätöksessä ei erityisestä syystä 
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ole annettu 1 momentissa tarkoitettua mää
räystä, asianomainen viranomainen voi paina
vasta syystä hakea vesioikeudelta 1 momentissa 
tarkoitettua tarkistamista. 

10 luku 

Jätevedet ja muut vesistöä pilaavat aineet 

26 § 
Jos tämän luvun 24 a tai 25 §:ssä tarkoite

tun, määräajassa suoritettavan toimenpiteen 
toteuttaminen käy sanotussa ajassa taloudelli
sesti kohtuuttoman raskaaksi taikka tarvikkei
den puutteen vuoksi tai muusta painavasta 
syystä tuottaa huomattavia vaikeuksia eikä 
toimenpiteen siirtämisestä johdu huomattavaa 
vesistön pysyvän pilaantumisen vaaraa, ympä
ristöministeriö tai, milloin kysymys on kunnan 
veivoittamisesta puhdistuslaitoksen rakentami
seen yleisen viemärin yhteyteen, valtioneuvosto 
voi pidentää toimenpiteen suorittamiseksi ase
tettua määräaikaa enintään kolmella vuodella 
kerrallaan. 

26 § 
Jos tämän luvun 24 a tai 25 §:ssä tarkoite

tun, määräajassa suoritettavan toimenpiteen 
toteuttaminen käy sanotussa ajassa taloudelli
sesti kohtuuttoman raskaaksi taikka tarvikkei
den puutteen vuoksi tai muusta painavasta 
syystä tuottaa huomattavia vaikeuksia eikä 
toimenpiteen siirtämisestä johdu huomattavaa 
vesistön pysyvän pilaantumisen vaaraa, ympä
ristöministeriö voi pidentää toimenpiteen suo
rittamiseksi asetettua määräaikaa enintään kol
mella vuodella kerrallaan. 

11 luku 

Korvaukset 

20 § 
Ojitusta koskevissa asioissa ja milloin oji

tuksesta annettuja säännöksiä on sovellettava 
jäteveden johtamiseen, on soveltuvin kohdin 
noudatettava tämän luvun 2, 8-10 sekä 14-
19 §:n säännöksiä. 

20 § 
Ojitusta koskevissa asioissa ja milloin oji

tuksesta annettuja säännöksiä on sovellettava 
jäteveden johtamiseen, on soveltuvin kohdin 
noudatettava tämän luvun 2, 8-10 sekä 14-
19 §:n säännöksiä. Ojitukseen, jota tarkoite
taan 6 luvun 2 §:ssä, sovelletaan kuitenkin 
myös muita tämän luvun säännöksiä. 

16 luku 

Vesiasioiden käsittely vesioikeudessa 

6 § 
Jollei katselmustoimitusta pidetä, on hake

muksesta, jos tämän luvun 9 §:stä ei muuta 
johdu, annettava tieto niille, joiden oikeutta 
tai etua asia saattaa koskea, tilaisuuden varaa
miseksi muistutusten ja vaatimusten tekemi
seen hakemuksen johdosta. Muistutukset ja 
vaatimukset on puhevallan menettämisen uhal
la tehtävä vesioikeudelle kirjallisesti vesioikeu
den määräämässä ajassa, joka ei saa olla 

4 301245Q 

6§ 
Jollei katselmustoimitusta pidetä, on hake

muksesta, jos tämän luvun 9 §:stä ei muuta 
johdu, annettava tieto niille, joiden oikeutta 
tai etua asia saattaa koskea, tilaisuuden varaa
miseksi muistutusten ja vaatimusten tekemi
seen hakemuksen johdosta. Muistutukset ja 
vaatimukset on puhevallan menettämisen uhal
la tehtävä vesioikeudelle kirjallisesti vesioikeu
den määräämässä ajassa, joka ei saa olla 
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kolmeakymmentä päivää lyhyempi eikä kuut
takymmentä päivää pitempi. Puhevaltaa ei kui
tenkaan ole menetetty, jos olosuhteet asian 
vireillä ollessa ovat olennaisesti muuttuneet tai 
puhevallan menettäminen muutoin olisi ilmei
sen kohtuutonta. 

Ehdotus 

kolmeakymmentä päivää lyhyempi eikä kuut
takymmentä päivää pitempi. Puhevaltaa ei kui
tenkaan ole menetetty, jos olosuhteet asian 
vireillä ollessa ovat olennaisesti muuttuneet tai 
vesioikeus on asianomaisen etuihin vaikutta
vailo tavalla poikennut kuulutetusta hakemuk
sesta tai puhevallan menettäminen muutoin 
olisi ilmeisen kohtuutonta. 

6a§ 

Selvitysmenettelyssä on suoritettava vesioi
keuden määräämä lisätutkimus ja laadittava 
siitä kirjallinen lausunto. Selvitysmenettelyn 
suorittavat vesi- ja ympäristöhallinnon palve
luksessa oleva virkamies tai työsopimussuhtei
nen henkilö, jolla on asiantuntemusta selvitet
tävän osakysymyksen alalta, ja vesioikeuden 
harkinnan mukaan kaksi uskottua miestä. 

Selvitysmenettelyssä on suoritettava vesioi
keuden määräämä lisätutkimus ja laadittava 
siitä kirjallinen lausunto. Selvitysmenettelyn 
suorittavat vesi- ja ympäristöhallinnon palve
luksessa oleva virkamies tai työsopimussuhtei
nen henkilö, jolla on asiantuntemusta selvitet
tävän osakysymyksen alalta, ja vesioikeuden 
harkinnan mukaan kaksi uskottua miestä. 
Työsopimussuhteisesta henkilöstä on voimas
sa, mitä tässä laissa on säädetty tai sen nojalla 
määrätty vastaavaan tehtävään määrätystä vir
kamiehestä. 

8 § 

Yhteisalueen järjestäytymättömälle osakas
kunnalle voidaan hakemuksesta antaa tieto 
yhteisaluelain 26 §:n estämättä noudattaen, 
mitä tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun 
lain (232166) 7 §:n mukaisesta julkisesta kuu
lutuksesta on säädetty. Jos hakemus tarkoittaa 
yhteisalueen tai sen muun kuin vähäisen osan 
lunastamista tai muun kuin vähäistä osaa yh
teisalueesta koskevan käyttöoikeuden perus
tamista, noudatetaan sanotui/ta osin kuitenkin, 
mitä yhteisaluelain 26 §:ssä on säädetty. 

28 § 

Hakemuksen johdosta on niiden kuntien 
vesilautakunnilla, joiden toimialueilla yrityk
sen vaikutukset ilmenevät, oikeus esittää vesi
oikeudelle sellaisia lausuntoja ja huomautuk
sia, joihin ne kuntiensa vesiolojen valvojina 
katsovat olevan aihetta. 

Vastaava puhevalta on kunnan ympäristön
suojelulautakunnalla, milloin hakemuksessa 
tarkoitetun hankkeen vaikutukset ulottuvat 
kunnan alueelle. 

19 luku 

Ojitustoimitus 

4 § 4 § 
Ojitustoimituksessa on, milloin siinä on laa- Ojitustoimituksessa on, milloin siinä on laa-
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dittava ojitussuunnitelma, pidettävä alkuko
kous. Alkukokoukseen toimitusinsinöörin on 
kutsuttava ne, joiden oikeutta tai etua ojitus
asia saattaa koskea. Jos ojitustoimitus pide
tään 6luvun 10 §:n 1 tai 2 kohdassa mainitusta 
syystä taikka se koskee laajahkoa aluetta, toi
mitusinsinöörin on varattava lääninhallituksel
le, vesi- ja ympäristöpiirille ja ympäristönsuo
jelulautakunnalle tilaisuus esittää kokouksessa 
mielipiteensä asiasta. Kokous on pidettävä oji
tettavan alueen läheisyydessä ja sitä voidaan 
jatkaa eri paikoissa ja eri päivinä. 

Ehdotus 

dittava ojitussuunnitelma, pidettävä alkuko
kous. Alkukokoukseen toimitusinsinöörin on 
kutsuttava ne, joiden oikeutta tai etua ojitusa
sia saattaa koskea. Jos ojitustoimitus pidetään 
6 luvun 10 §:n 1 tai 2 kohdassa mainitusta 
syystä taikka se koskee laajahkoa aluetta, toi
mitusinsinöörin on varattava lääninhallituksel
le, vesi- ja ympäristöpiirille, kalastuspiirille ja 
ympäristönsuojelulautakunnalle tilaisuus esit
tää kokouksessa mielipiteensä asiasta. Kokous 
on pidettävä ojitettavan alueen läheisyydessä ja 
sitä voidaan jatkaa eri paikoissa ja eri päivinä. 

9§ 

Päätöksestä, johon on liitettävä valitusosoi
tus, on kolmenkymmenen päivän kuluessa lop
pukokouksesta tai toimituskokouksesta annet
tava kappale hakijalle ja muulle sitä pyytäneel
le asianosaiselle. Tällainen kappale on myös 
lähetettävä ympäristönsuojelulautakunnalle, 
vesipiirin vesitoimistolle ja lääninhallitukselle. 
Päätöksen antamisesta on samalla tiedotettava 
kunnan ilmoitustaululla. 

10§ 
Muutosta ojitustoimituksessa tehtyyn paa

tökseen saa se, jonka oikeutta ja etua asia 
koskee, sekä vesi- ja ympäristöpiiri ja läänin
hallitus hakea valittamalla päätöksestä vesioi
keuteen. Valituskirjelmä ja valituksen alainen 
päätös on toimitettava vesioikeuteen viimeis
tään kolmantenakymmenentenä päivänä siitä, 
sanottua päivää mukaan lukematta, kun pää
töksen antamisesta on kunnan ilmoitustaululla 
tämän luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 
tiedotettu. 

Päätöksestä, johon on liitettävä valitusosoi
tus, on kolmenkymmenen päivän kuluessa lop
pukokouksesta tai toimituskokouksesta, jollei 
vesioikeus erityisistä syistä pidennä tätä aikaa, 
annettava kappale hakijalle ja muulle sitä pyy
täneelle asianosaiselle. Tällainen kappale on 
myös lähetettävä ympäristönsuojelulautakun
nalle, vesi- ja ympäristöpiiri/le, kalastuspiirille 
ja lääninhallitukselle. Päätöksen antamisesta 
on samalla tiedotettava kunnan ilmoitustaulul
la. 

10§ 
Muutosta ojitustoimituksessa tehtyyn paa

tökseen saa se, jonka oikeutta ja etua asia 
koskee, sekä vesi- ja ympäristöpiiri, kalastus
piiri ja lääninhallitus hakea valittamalla pää
töksestä vesioikeuteen. Valituskirjelmä ja vali
tuksen alainen päätös on toimitettava vesioi
keuteen viimeistään kolmantenakymmenentenä 
päivänä siitä, sanottua päivää mukaan luke
matta, kun päätöksen antamisesta on kunnan 
ilmoitustaululla tämän luvun 9 §:n 2 momentin 
mukaisesti tiedotettu. 

21 luku 

Erityisiä määräyksiä 

Muutosta vesioikeuden 1 momentissa tarkoi
tetun määräyksen sisältävään päätökseen hae
taan vesiylioikeudelta, niin kuin 17 luvun 
1 §:ssä on säädetty. Vesioikeus voi, jos siihen 
on erityistä syytä, määrätä, että päätös on 
pantava täytäntöön, vaikka siihen haetaankin 

3 § 

Muutosta vesioikeuden 1 momentissa tarkoi
tetussa asiassa antamaan päätökseen haetaan 
vesiylioikeudelta, niin kuin 17 luvun 1 §:ssä on 
säädetty. Vesioikeus voi, jos siihen on erityistä 
syytä, määrätä, että päätös on pantava täytän
töön, vaikka siihen haetaankin muutosta. Kun 
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muutosta. Kun valitus on tehty, vesiylioikeus 
voi vastaavasti määrätä, että valituksenalainen 
päätös on ennen asian ratkaisemista pantava 
täytäntöön. Vesiylioikeus voi myös määrätä, 
että annettu täytäntöönpallomääräys lakkaa 
olemasta voimassa. 

Jos 2 luvun 31 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
rakennelman kunnossapitovelvollisuus laimin
lyödään eikä rakennelman omistajaa tai siitä 
muutoin vastaavaa voida hankaluudetta saada 
selville, vesioikeus voi hakemuksesta oikeuttaa 
1 §:ssä tarkoitetun valvontaviranomaisen ryh
tymään haitan tai vaaran poistamiseksi tarvit
taviin toimenpiteisiin valtion kustannuksella. 
Asian käsittelystä on tällöin voimassa, mitä 
hakemusasiasta on säädetty, täytäntöönpanon 
osalta kuitenkin mitä 3 momentissa on säädet
ty vir ka-apuasiasta. 

Ehdotus 

valitus on tehty, vesiylioikeus voi vastaavasti 
määrätä, että valituksenalainen päätös on en
nen asian ratkaisemista pantava täytäntöön. 
Vesiylioikeus voi myös määrätä, että annettu 
täytäntöönpallomääräys lakkaa olemasta voi
massa. 

Jos 2 luvun 31 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
rakennelman kunnossapitovelvollisuus laimin
lyödään eikä rakennelman omistajaa tai siitä 
muutoin vastaavaa voida hankaluudetta saada 
selville, vesioikeus voi hakemuksesta oikeuttaa 
1 § :ssä tarkoitetun valvontaviranomaisen ryh
tymään haitan tai vaaran poistamiseksi tarvit
taviin toimenpiteisiin valtion kustannuksella. 
Asian käsittelystä on tällöin voimassa, mitä 
hakemusasiasta on säädetty, täytäntöönpanon 
osalta kuitenkin mitä 2 momentissa on säädet
ty virka-apuasiasta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Mitä 22 luvun 2 §:n 1 momentissa on säädet
ty ennen vesilain voimaantuloa voimassa ollei
den säännösten soveltamisesta sekä oikeuksien 
ja velvollisuuksien määräytymisestä sanottujen 
säännösten mukaisesti, koskee vastaavasti 
myös niitä vesilain säännöksiä, jotka tällä lailla 
on muutettu. 

Tämän lain 8 luvun JO a § :ää sovelletaan 
niihin vesistön säännöstelyä tarkoittaviin lupa
hakemuksiin, jotka tulevat vireille lain tultua 
voimaan tai lain tullessa voimaan ovat vireillä 
vesioikeudessa. Valitusviranomaisessa lain voi
maan tullessa vireillä oleviin säännöstelyhake
muksiin sovelletaan aikaisempaa lakia. 


