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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vesilain muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esitykseen on koottu vesilain eräitä osa
alueita koskevia muutosehdotuksia. 

Vesilakia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että julkisen kulkuväylän määräämisestä päät
täisi merenkulkuhallituksen sijasta vesioikeus, 
jossa uusien väylien useimmat väylärakennus
toimenpiteet yleensä muutenkin käsitellään. Sa
malla selvennetään mahdollisuuksia saada kor
vausta väylästä ja sen käyttämisestä johtuvista 
vahingoista. 

Kunnan ympäristönsuojelulautakunnan val
tuuksia valvonta- ja pakkokeinoasioissa ehdo
tetaan lisättäväksi. Menettelyä eräissä lauta
kunnalle kuuluvissa asioissa tarkistettaisiin. 

Virka-apua koskeviin säännöksiin ehdote
taan tehtäväksi eräitä uhkasakkolain voimaan
tulosta johtuvia muutoksia. 

Eräät sanannaltaan epäselvät tai puutteelliset 
säännökset saatettaisiin vastaamaan vakiintu
nutta oikeuskäytäntöä siten, että myös vesila
kia edeltäneen lainsäädännön nojalla annettuja 
lupamääräyksiä voidaan tehokkaasti valvoa. 

Toimivaltaa vesijohdon sijoittamista koske
vissa asioissa ehdotetaan tarkistettavaksi niissä 
tapauksissa, joissa johto kulkee useiden kunti-
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en alueella. Pohjaveden muuttamiskiellon ja 
vesistön muuttamiskiellon välistä suhdetta sel
vennettäisiin, ja pohjaveden muuttamiskiellosta 
poikkeamiseen annetun luvan oikeusvoimaa 
tarkistettaisiin. 

Vesikirjaa koskevat säännökset uudistettai
siin, koska vesioikeuksissa manuaalisesti pidet
ty vesikirja on korvautumassa uusimuotoisella 
atk-pohjaisella rekisterillä. Myös uutta rekiste
riä kutsuttaisiin vesikirjaksi. 

Eräitä käytännössä kankeiksi osoittautuneita 
muutoksenhakusäännöksiä yksinkertaistettai
siin. Valituksenalaista vesioikeuden päätöstä ei 
enää tarvitsisi liittää vesiylioikeudelle tehtävään 
valitukseen. 

Vesilain ja vesistöhankkeiden johdosta suo
ritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain välis
tä suhdetta ojitusasioissa selvennettäisiin. 

Lakiin lisättäisiin säännökset tiedottamisesta 
järjestäytymättömän yhteisalueen osakaskun
nalle siltä osin kuin kysymys on ympäristön
suojelulautakunnassa käsiteltävistä asioista tai 
ojitustoimituksesta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti 
sen tultua hyväksytyksi ja vahvistetuksi. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Voimassa oleva lainsäädäntö 

Julkista kulkuväylää koskevat säännökset 

Vesilain (264/61) 4 luvun l §:n mukaan 
yleiset kulkuväylät ovat joko julkisia kulku
väyliä taL yleisiä paikallisväyliä. Yleisestä pai
kallisväylästä määrää vesioikeus. Sitä vastoin 
julkiseksi kulkuväyläksi määräämisestä vesilais
sa ei ole säännöksiä, vaikka näidenkin väylien 
rakentaminen on monin eri tavoin vesilain 
sääntelemää ja useat siihen sisältyvät toimen
piteet edellyttävät vesioikeuden lupaa. Itse jul
kisen kulkuväylän käsitekin on vesilaissa jätet
ty merenkulkua koskevien säännösten varaan. 
Kuitenkaan merenkulkua koskevissa säännök
sissä ei määritellä julkista kulkuväylää eikä 
säädetä sen perustamisesta, perustamismenette
lystä eikä väylän oikeusvaikutuksista. Tilanne 
on epäsuhtainen sikäli, että julkiset kulkuväylät 
ovat vaikutuksiltaan ja myös yksityisten asian
osaisten kannalta yleensä paljon merkittäväm
piä kuin yleiset paikallisväylät, joista vesilaissa 
taas on yksityiskohtaiset säännökset. Myös 
muualla lainsäädännössä kuten väylämaksu
laissa (1028/80) nojaudutaan julkisen kulku
väylän käsitteeseen. 

Hallintokäytännössä julkisena kulkuväylänä 
on pidetty väylää, josta merenkulkuhallitus on 
päättänyt ja jonka turvalaitteista se huolehtii 
vesikulkuväylien merkitsemisestä annetun ase
tuksen (846/79) mukaisesti. Varsinaiset toimi
valta- ja menettelysäännökset kuitenkin puut
tuvat. Oikeuskäytännössä on äskettäin katsot
tu, että väylän perustamisessa tulee noudattaa 
hallintomenettelylakia (598/82), mikä muun 
ohella voi merkitä sellaista vesi- ja ranta
alueiden omistajien kuulemista, jota hallinto
käytännössä ei tähän asti ole tapahtunut. 

Virka-apumenettelyn ja uhkasakkolain suhde 

Heinäkuun l päivänä 1991 voimaan tullut 
uhkasakkolaki (1113/90) koskee myös 
vesioikeuksissa käsitehäviä virka-apuasioita, 
jollei vesilaista muuta johdu. Uhkasakkolain 
säätämisen yhteydessä vesilakiin ei tehty 
sellaisia tarkistuksia, jotka mahdollisesti ovat 
tarpeen lakien välisen suhteen joustavaksi 
järjestämiseksi. 

Ympäristönsuojelulautakunnan valvontatehtävät 

Kunnan ympäristönsuojelulautakunnan 
eräänä tehtävänä on vesilain sekä sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten noudat
tamisen valvonta. Tämä tehtävä rinnastuu 
useissa suhteissa valtion vesi- ja ympäristöhal
linnon vastaavaan tehtävään. Kuitenkin lauta
kunnalla on vesilain 20 luvun 8 §:n mukaan 
oikeus tehdä syyteilmoitus ja oikeus hakea 
vesioikeudelta 21 luvun 3 §:n mukaista virka
apua vain, jos rikkomus tai laiminlyönti on 
ilmeinen. Tämä vireillepanoa koskeva ilmei
syysvaatimus voi käytännössä johtaa tarpeetto
man kankeaan ja jopa asianosaisen oikeussuo
jaa vaarantavaan menettelyyn. Lautakuntien 
voimavarojen ja asiantuntemuksen lisääntymi
sestä huolimatta säännöstä ei ole toistaiseksi 
tarkistettu. Tähän on osaltaan vaikuttanut se, 
että oikeuskäytäntö on viime aikoina tulkinnut 
rajoitusta melko väljästi. 

Menettely ympäristönsuojelulautakunnassa 

Vesilain 20 luvun säännökset asioiden käsit
telystä ympäristönsuojelulautakunnassa sovel
tuvat parhaiten kahdenvälisiin riitoihin tai mui
hin yksinkertaisiin asioihin, joissa on kysymys 
kahden asianosaisen välisestä suhteesta. Sen 
sijaan ne ovat osaksi tarpeettoman kankeita 
silloin, kun kysymys on laaja-alaisemman asian 
käsittelystä. Esimerkiksi vesilain 10 luvun 3 §:n 
mukaisessa lupa-asiassa voi olla runsaastikin 
asianosaisia. Viimeksi mainittua pykälää vuon
na 1987 tarkistettaessa ei menettelyyn lauta
kunnassa puututtu. 

Vanhat rakennelmat ja luvat 

Vesilain 14 luvun l §:n 1 momentista ilmene
vää periaatetta seuraten on oikeuskäytännössä 
vakiintuneesti katsottu, että valvontaa ja virka
apua koskevat vesilain 21 luvun säännökset 
soveltuvat myös tapauksiin, joissa voimassa 
oleva lupa on annettu vesilakia edeltäneen 
lainsäädännön nojalla. Vastaavasti myös raken
nelman kunnossapitoa ja poistamista koskevan 
2 luvun 31 §:n on ymmärretty koskevan myös 
vanhoja rakennelmia. Lain sanonta on kuiten
kin omiaan aiheuttamaan epäselvyyksiä. 
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Vesihuoltokysymykset 

Vesilain 9 luvun 18 §:n nojalla alueen omis
taja on määräedellytyksin velvollinen sallimaan 
vesijohdon sijoittamisen alueelleen. Jos asiasta 
ei sovita, sijoittamisesta päättää vesioikeus, 
mikäli veden johtamiseen vesistöstä tai pohja
vedestä tarvitaan vesioikeuden lupa. Jos vesi
oikeuden lupa ei ole tarpeen tai jos luvassa ei 
ole määrätty johdon sijoittamisesta, toimivalta 
kuuluu kuitenkin kunnan ympäristönsuojelu
lautakunnalle. Käytännön ongelmia on aiheu
tunut silloin, kun annettu vedenhankintalupa ei 
sisällä määräystä sellaisen johdon sijoittamises
ta, joka tulisi kulkemaan useiden eri kuntien 
alueella. 

Vesilain 1 luvun 18 §:ssä säädetty pohjave
den muuttamiskielto määrittelee luvantarvera
jan ja samalla sovellettavan lupasäännöstön 
tärkeissä pohjavettä koskevissa asioissa. Jos 
pohjaveden ottamisesta kuitenkin aiheutuu sa
man luvun 15 §:ssä tarkoitettu seuraus, on 
toimenpide lain mukaan katsottava viimeksi 
mainitussa pykälässä tarkoitetuksi vesistön 
muuttamiseksi. Tämä puolestaan johtaa lain 2 
luvun soveltamiseen. Käytännössä kuitenkin 
on tarpeen käsitellä asiaa samanaikaisesti sekä 
vesistön että pohjaveden kannalta, kuten use
asti onkin menetelty 1ai sanamuodosta huoli
matta. 

Vesilain 2 luvun 27 ja 28 §:ssä säädetään 
rakentamiseen annettun luvan pysyvyydestä ja 
oikeusvoimasta eräissä keskeisissä suhteissa. 
Säännökset kuuluvat niihin yleisiin rakentamis
säännöksiin, joita viittaussäänösten nojalla so
velletaan myös useissa erityisissä hankeryhmis
sä. Pohjaveden ottamista ja muita pohjaveden 
muuttamiskiellossa tarkoitettuja toimenpiteitä 
koskevassa 9 luvun 15 §:ssä on kuitenkin 
omaksuttu yleisistä lähtökohdista poikkeava 
ratkaisu. 

Vesikirjaa koskevat säännökset 

Vesilain 15 luvun 12 §:n nojalla vesioikeudes
sa pidetään vesikirjaa, josta on tarkempia 
säännöksiä vesiasetuksessa (282/62). Vesikir
jaan merkitään tarpeelliset tiedot vesilaissa 
tarkoitetuista yrityksistä ja toimenpiteistä. 
Käytännössä vesikirjan manuaalinen ylläpito 
on osoittautunut hankalaksi, eikä kirja ole 
täyttänyt kaikkia sille asetettuja tavoitteita. 

Manuaalista vesikirjaa korvaava atk-järjestel
mä on äskettäin valmistunut. 

Vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilus
järjestelyistä annetun lain ja vesilain välinen 
suhde 

Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritetta
vista tilusjärjestelyistä (451/88) ja siihen liittyvä 
laki vesilain muuttamisesta tulivat voimaan 1 
päivänä heinäkuuta 1988. Säännösten tarkoi
tuksena on mukauttaa kiinteistöjaotus vesira
kennushankkeen jälkeen muodostuviin uusiin 
vesioloihin. Yleensä tämä tapahtuu lainvoimai
sen vesioikeuden luvan perusteella. Jos kuiten
kin hanke vesilain mukaan luetaan ojitukseksi, 
on tilanne toinen. Tällöin lopulliseksi tarkoite
tut kiinteistörajat määrätään jo alustavan oji
tussuunnitelman perusteella, vaikka hankkeen 
vesioikeudelliset edellytykset tulevat tutkitta
viksi vasta tämän jälkeen. Voi esimerkiksi 
sattua, että ojitustoimituksessa hankkeen tode
taankin vaativan vesioikeuden luvan, jolloin se 
saattaa esimerkiksi ympäristöperustein koko
naan estyä. Tämä mahdollisuus on korostunut 
vesilain 6 luvun 2 §:n muutosten tultua voi
maan. Vesilain mukaisessa päätöksenteossa ei 
mitään sidonnaisuutta jo voimaan tulleeseen 
tilusjärjestelyssä vahvistettuun kiinteistöjaotuk
seen ole. Näin ollen voi muodostua selvä 
ristiriita tilusjärjestelyssä syntyneiden kiinteis
törajojen ja todellisen vesitaloudellisen tilan
teen välille. Säännösten rakennetta voidaan 
tältä osin pitää epäjohdonmukaisena. 

Edellä mainituissa säännöksissä ei ole järjes
telmää, jolla lainvoiman saavuttanut kiinteistö
jaotus palautettaisiin vastaamaan todellista asi
aintilaa esimerkiksi tapauksissa, joissa ojitus
suunnitelma sittemmin kumotaankin muutok
senhakuasteessa tai sitä muutetaan. Sama kos
kee tapauksia, joissa ojitussuunnitelma ei 
muusta syystä, esimerkiksi rahoituksen puuttu
essa tai suunnitelman vesilain 6 luvun 11 §:n 5 
momentin nojalla rauetessa, koskaan toteuteta. 

Eräät menettelykysymykset 

Yhteisaluelain (758/89) tultua voimaan vesi
lain mukaista lupamenettelyä koskevia sään
nöksiä tarkistettiin järjestäytymättömiä osakas
kuntia koskevan tiedoksiantamisen osalta. Tä
mä tapahtui täydentämällä vesilain 16 luvun 
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8 §:ää. Tuossa vaiheessa ei täydennyksiä tehty 
muihin vesilain mukaisiin päätöksentekojärjes
telmiin. Näissa ei myöskään ennestään ole 
yhteisalueita koskevia erityissäännöksiä. 

Vuonna 1987 tehtyjen lainmuutosten jälkeen 
on niillä yrityksen vaikutusalueen asukkailla, 
joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloi
hin yrityksen toteuttaminen saattaa selvästi 
vaikuttaa, sekä heitä edustavilla yhteisöillä 
oikeus saada tieto hankkeesta ja antaa lausun
tonsa vesioikeudelle. Kysymys on siis tahoista, 
joilta varsinainen asianosaisen puhevalta puut
tuu. Asiaa koskevat säännökset, jotka vuonna 
1990 tehtyjen muutosten jälkeen sisältyvät 18 
luvun 3, 8 ja lO §:ään, koskevat kuitenkin vain 
niitä hankkeita, jotka on määrätty käsiteltävik
si katselmustoimituksessa. Katselmustoimituk
sen tarpeellisuus taas perustuu muihin näkö
kohtiin kuin paikallisen väestön kuulemistar
peeseen. 

Muutoksenhakua koskevan vesilain l7luvun 
l §:n mukaan jokaiseen vesioikeuden päätöstä 
koskevaan valituskirjelmään on liitettävä kap
pale valituksenalaista päätöstä. Päätökset ovat 
usein hyvin laajoja, ja niitä saattaa käytännös
sä kertyä valitusasian asiakirjoihin lukuisina eri 
kappaleina. Kun varsinkin hakemusasiassa an
nettu laaja päätös saattaa käytännössä koskea 
yksittäistä asianosaista vain vähäiseltä osalta, 
tästä voi myös koitua asianasaisille huomatta
via kustannuksia. 

Lain 17 luvun 2 §:n mukaan asianasaisille 
varataan tilaisuus vastata vesiylioikeudelle teh
tyyn valitukseen maistraatin tai nimismiehen 
välityksellä. Säännös koskee myös yleistä etua 
valvovia viranomaisia ilman, että asiakirjojen 
postittaminen olisi mahdollista. Kankeasta me
nettelystä on aiheutunut tarpeetonta hanka
luutta viranomaisten tehtävien suorittamisessa. 

2. Uudistuksen tavoitteet ja ehdo
tetut muutokset 

Julkisten kulkuväylien perustamismenettely 

Ehdotuksen tarkoituksena on luoda perus
säännökset julkisten kulkuväylien perustamisel
le. Tällaisten säännösten puuttuminen on oike
usvarmuuden kannalta epäkohta. Eduskunnan 
oikeusasiamies on vuonna 1977 kiinnittänyt 
huomiota julkisten kulkuväylien perustamista, 
muuttamista ja poistamista koskevien säännös
ten puuttumiseen. Nyttemmin korkein hallinto-

oikeus on helmikuussa 1991 eräässä kanteluasi
assa antamanaan päätöksellä (KHO 1.2.1991 
taltio 294) katsonut, että eräitä kalastuskuntia 
oli väylän perustamisasiassa pidettävä asian
osaisina, joille olisi hallintomenettelylain 15 §:n 
nojalla tullut varata tilaisuus selityksen anta
miseen eri linjausvaihtoehtojen osalta. Kun 
asiassa ei ollut näin menetelty, merenkulkuhal
lituksen päätös linjausvaihtoehdon vahvistami
sesta kumottiin. 

Edellä sanottu merkitsee, että julkisen kul
kuväylän perustamisessa noudatettavaa menet
telyä on joka tapauksessa tarpeen täydentää 
siten, että se turvaa asianosaisten oikeussuojan. 
Vaihtoehtoina voisivat tulla kysymykseen me
renkulkulaitoksessa tapahtuvan vahvistamis
menettelyn kehittäminen tai toimivallan anta
minen vesioikeudelle. Jälkimmäistä vaihtoehtoa 
puoltavat useat syyt. Ensinnäkin oikeussuojan 
turvaamiseksi ristiriitatilanteissa on paikallaan, 
että väylästä päättää lopullisesti muu viran
omainen kuin se, joka on suunnitellut väylän ja 
tulee sitä ylläpitämään. Lisäksi väyläasiat laa
jalti jo nyt käsitellään vesioikeudessa, koska 
ruoppaukset ja läjitykset vähäisiä toimenpiteitä 
lukuunottamatta vaativat vesioikeuden luvan. 
Vesilaissa on valmis päätöksentekojärjestelmä, 
jota vain on eräissä suhteissa tarpeen täyden
tää. Näin ollen keskittämällä asianosaisten 
kuuleminen ja oikeudellinen päätöksenteko yh
teen menettelyyn saavutetaan myös etua hallin
non voimavarojen käytön kannalta. Uudet 
säännökset koskisivat sekä Suomen aluevesiä 
meressä että sisävesiä. 

Hallituksen esityksessä laiksi vesilain muut
tamisesta (hall.es. 217/1990 vp.) viitattiin sii
hen, että vesikulkuväyliä koskevan yleisen lain
säädännön valmistelu oli tuolloin käynnisty
mässä liikenneministeriössä. Näin ei sittemmin 
kuitenkaan ole tapahtunut, vaan vesilain täy
dentäminen on osoittautunut kokonaan uuden 
väylälainsäädännön luomista tarkoituksenmu
kaisemmaksi ratkaisuksi. Hyväksyessään edellä 
sanotun hallituksen esityksen pohjalta lain ve
silain muuttamisesta (929/91) eduskunta edel
lytti, että merialueella väylästä ammattikalas
tajille aiheutuvien vahinkojen ja haittojen kor
vaamista koskevien vesilain ja väylämaksulain 
säännösten kehittämiseen ryhdytään viipymättä 
erillisenä lainvalmisteluhankkeena eikä sitä tule 
kytkeä väyliä koskevan yleisen lainsäädännön 
valmisteluun. 

Kun tilanne on siten muuttunut, ettei yleisen 
väylälainsäädännön valmistelua tulla käynnis-
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tämään, on ollut tarpeen harkita uudelleen, 
millä tavoin eduskunnan lausuma on sopivim
min toteutettavissa. On osoittautunut että ve
silain ja väylämaksulain välille ei ole helposti 
luotavissa toimivaa yhteyttä korvausasioissa. 
Sitä vastoin väylän perustamismenettelyn sisäl
lyttäminen vesilakiin mahdollistaisi väylästä 
ammattikalastajille koituvien vahinkojen asian
mukaisen käsittelyn ja korvaamisen samaan 
tapaan kuin muissakin vesiä koskevissa hank
keissa tapahtuu. Vesioikeuden tulisi toisin sa
noen väylän perustamispäätöksen yhteydessä 
määrätä korvaukset tiedossa olevista vahin
goista. Myöhemmin ilmeneviin vahinkoihin so
vellettaisiin jälkikorvausmenettelyä, jota kui
tenkin ehdotetaan tässä tarkoitetuissa tapauk
sissa erikseen säänneltäväksi. Jo olemassa ole
vat väylät rinnastettaisiin uusiin väyliin myös 
korvausoikeudelliselta kannalta. 

Ruoppauksesta, läjityksestä ja muista väy
länrakennustöistä aiheutuvat vahingot korvat
taisiin kuten nykyisinkin. 

Vesilain ja uhkasakkolain suhde 

Ehdotuksen tarkoituksena on selventää vesi
lain 21 luvun virka-apusäännösten ja uhkasak
kolain välistä suhdetta erityisesti niissä tapauk
sissa, joissa teettämisvalta annetaan kunnan 
ympäristönsuojelulautakunnalle. Etenkin epä
selvyys kunnalle koituneiden kustannusten pe
rimisestä on vaikeuttanut asianomaisten sään
nösten soveltamista. Selventämistä kaipaa 
myös 20 luvun 7 §:n säännös, jossa pakkokei
novalta eräissä suhteissa annetaan ympäristön
suojelulautakunnalle itselleen. Myös tähän py
kälään kohdistuvia viittaussäännöksiä on tar
peen selventää. 

Ympäristönsuojelulautakunnan valvontatehtävät 

Vesilain 20 luvun 8 §:ää ehdotetaan tarkis
tettavaksi siten, että ympäristönsuojelulauta
kunta voisi valvontaviranomaisena tehdä syy
teilmoituksen ja virka-apuilmoituksen samoin 
edellytyksin kuin vesi- ja ympäristöhallinnon 
viranomainenkin. Tämä kunnallisen viran
omaisen valtuuksien laajentaminen vastaa eten
kin virka-apuasioiden osalta pitkälti viimeai
kaista oikeuskäytäntöä. Lautakunnan mahdol
lisuus ilmoittaa asiasta valtion valvontaviran
omaiselle säilyisi edelleenkin voimassa. 

Ympäristönsuojelulautakunnan valtuudet 
laajentuisivat myös sikäli, että ojitusasioissa 
lautakunnat saisivat valtuuden itsenäiseen pak
kokeinojen käyttämiseeen. Tämä vesilain 20 
luvun 7 §:n uudistamiseen liittyvä muutos teh
täisiin 6 luvun 12 §:ään. 

Menettely ympäristönsuojelulautakunnassa 

Vesilain 20 luvun 5 ja 6 §:ää tarkistettaisiin 
siten, että lautakunnan päätösvaltaan kuuluvis
sa jätevesilupa-asioissa voitaisiin noudattaa ny
kyistä joustavampaa tiedoksiantamismenette
lyä. Menettelyyn ehdotetaan samalla eräitä 
muitakin tarkistuksia. 

Vesilain 20 luvun 1 §:n mukaan se, mitä 
laissa on säädetty vesilautakunnasta, koskee 
ympäristönsuojelulautakuntaa, josta on säädet
ty kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta an
netussa laissa (64/86). Useissa vesilain pykälissä 
käytetään edelleenkin sanaa vesilautakunta, jo
ka siten tarkoittaa ympäristönsuojelulautakun
taa. Toisaalta sanotun lain 5 §:n nojalla ympä
ristönsuojelulautakunnan tehtävät voi kunnas
sa nyttemmin hoitaa muukin lautakunta tai 
määräedellytyksin myös kunnanhallitus. Vesi
lain säännöksissä mainittu vesilautakunta tai 
ympäristönsuojelulautakunta tarkoittaa näissä 
kunnissa sanottua muuta kunnan toimielintä. 
Vesilain 16 luvun 28 §:n 2 momentissa käyte
tään ilmaisua kunnan ympäristönsuojeluviran
omainen, jota kuntien ympäristönsuojelun hal
linnosta annettu laki ei kuitenkaan tunne. 
Vesilain lautakuntanimikkeiden yhtenäistämis
tä ei tässä yhteydessä ehdoteta. Ehdotettavissa 
uusissa säännöksissä käytetään siten sanaa 
ympäristönsuojelulautakunta, mutta tässä vai
heessa lakiin jäisi useisiin kohtiin edelleenkin 
sana vesilautakunta, koska kaikkien asian
omaisten säännösten tarkistaminen edellyttäisi 
hyvin laajaa vesilain muuttamista. 

Vanhat rakennelmat ja luvat 

Oikeudellisten epäselvyyksien poistamiseksi 
ehdotetaan nimenomaisesti säädettäväksi, että 
rakenneimien kunnossapitoa sekä virka-apua 
koskevat säännökset olisivat voimassa myös 
silloin, kun noudatettavana oleva lupa mää
räyksineen on annettu vesilakia edeltäneiden 
säännösten nojalla tai kun hanke muutoin 
laillisesti on käynnistetty ennen vesilain voi-
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maantuloa. Sananmukaisesti luettuina tässä 
tarkoitetut vesilain säännökset yhdessä lain 22 
luvun 2 §:n kanssa voisivat johtaa siihen, että 
oikeussuoja-ja ja valvontajärjestelmä sanotuis
sa tapauksissa kokonaan puuttuu. Riita-asioita 
koskeva 14 luvun 7 §:n 3 momentti sitä vastoin 
on tässä suhteessa jo ennestään riittävän laaja. 

Vesihuoltokysymykset 

Vesilain 9 luvun 18 §:ää ehdotetaan täyden
nettäväksi siten, että toimivalta vesijohdon 
toisen alueelle sijoittamista koskevassa asiassa 
kuuluu kunnan ympäristönsuojelulautakunnan 
sijasta vesioikeudelle silloin, kun johto kulkee 
usean eri kunnan alueella. Varsinkaan suurten 
vedensiirtojohtojen linjausta ei voida mielek
käästi jakaa kuntakohtaisesti. 

Lain 1 luvun 18 §:ää ehdotetaan tarkistetta
vaksi siten, että kaikkia asiaan kuuluvia sään
nöksiä voidaan soveltaa samanaikaisesti silloin, 
kun pohjavettä koskeva toimenpide samalla 
aiheuttaa muutoksen myös vesistössä. 

Pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeami
seen annetun luvan haltija on suojattu myö
hempiä muutoksia ja korvausvaatimuksia vas
taan poikkeuksellisella tavalla. Samalla asiaa 
koskeva 9 luvun 15 § on vesilain oman järjes
telmän kannalta epäjohdonmukainen siten, että 
siinä on aiheetta aineksia kahdesta eri tilantees
ta (niin sanottu jälkivahinko ja olosuhteiden 
muuttuminen). Ehdotetun muutoksen tarkoi
tuksena on saattaa lainkohta vastaamaan mah
dollisimman hyvin lain 2 luvun 27 ja 28 §:n 
säännöksiä. Tarvetta jälkimmäisten väljentämi
seen on yleisenä kysymyksenä tarkoitus selvit
tää erikseen. 

Vesikirjan uudistaminen 

Vesikirjaa koskevat säännökset ehdotetaan 
uudistettavaksi. Vanha vesikirja korvautuu 
atk-pohjaisella rekisterillä. Tähän merkittäisiin 
tarpeelliset tiedot kaikista vesioikeudellisista 
asioista. Vesikirjan tarkemmasta sisällöstä sää
dettäisiin asetuksella. 

Vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilus
järjestelyistä annetun lain ja vesilain välisen 
suhteen tarkistaminen 

Lakien välinen ristiriita ojitustapauksissa eh-

dotetaan poistettavaksi siten, että uudessa 
maanmittaustoimituksessa voidaan kiinteistöja
otus palauttaa vastaamaan alkuperäistä tilan
netta niissä tapauksissa, joissa tilusjärjestelyn 
pohjana ollutta alustavaa ojitussuunnitelmaa ei 
olekaan toteutettu. Eräissä tapauksissa on tar
peen luoda tällainen mahdollisuus myös muissa 
hankkeissa kuin ojituksissa. Tarkoituksena on 
lisäksi erikseen selvittää, onko vesistöhankkei
den johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä 
annettua lakia mahdollista uudistaa siten, että 
ojitusten poikkeusasema kokonaan poistetaan. 

Eräät menettelykysymykset 

Muutoksenhakua koskevaa 17 luvun 1 §:ää 
ehdotetaan tarkistettavaksi siten, ettei vesiyli
oikeudelle tehtävään valitukseen enää tarvitse 
liittää valituksenalaista vesioikeuden päätöstä. 
Tällä tavoin säästetään asianosaisten kustan
nuksia ilman, että menettely millään tavoin 
hankaloituisi. Muutos vastaisi myös kehitystä 
muualla lainkäytössä. 

Valituskirjelmään vastaamista koskevaa sa
man luvun 2 §:ää muutettaisiin siten, ettei 
valitusasiakirjojen tiedoksi antaminen yleistä 
etua valvoville viranomaisille ja eräissä tapauk
sissa muillekaan asianasaisille enää tapahtuisi 
maistraatin tai nimismiehen välityksellä, vaan 
asiakirjat toimitettaisiin postitse saantitodistus
ta vastaan. Tämä yksinkertaistaisi huomatta
vasti menettelyä. Siltä osin kuin postitse tapah
tuvaa tiedoksiautoa ei voitaisi käyttää, kuuluisi 
tiedoksiautotehtävä haastemiehille. Asiallisesti 
tämä vastaisi nykyistä käytäntöä. Kun maist
raatit on tarkoitus lakkauttaa, olisi niiden 
osuus menettelyssä joka tapauksessa järjestet
tävä uudelleen. 

Ympäristönsuojelulautakunnan käsittelyä ja 
ojitustoimitusta koskevista säännöksistä puut
tuu säännös tiedoksiantamisesta yhteisalueen 
järjestäytymättömälle osakaskunnalle. Vesioi
keudelliset hankkeet saattavat käytännössä 
koskea myös näitä. Yhteisaluelain (758/89) 
26 §:n soveltaminen johtaisi asian laadun kan
nalta tarpeettoman kankeaan menettelyyn. La
kiin ehdotetaan tämän vuoksi tehtäväksi sa
mankaltaisia täydennyksiä kuin hakemusasiois
ta 16 luvun 8 §:ssä vuonna 1991 säädetyt. Näin 
pääsääntönä olisi julkinen kuulutus, jollei asi
assa olisi kysymys niin merkittävästä käyttöoi
keudesta, että yhteisaluelain 26 §:n 3 momentin 
mukaista tiedoksiautomenettelyä olisi sovellet-
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tava. Eräin edellytyksin votst riittää myös 
tiedon antaminen yhdelle osakkaalle. 

Hakemusasioiden menettelysäännöksiä täy
dennettäisiin siten, että niillä yrityksen vaiku
tusalueen asukkailla, joiden asumiseen, työnte
koon tai muihin oloihin yrityksen toteuttami
nen saattaa selvästi vaikuttaa, kuten myös 
heitä edustavilla yhteisöillä, olisi oikeus esittää 
lausuntonsa vesioikeudelle siitä riippumatta, 
onko asia päätetty käsitellä katselmustoimituk
sessa vai muulla tavoin. Näin on käytännössä 
jo eräissä tapauksissa meneteltykin. Samalla 
muutos olisi omiaan poistamaan aiheettomia 
pyrkimyksiä katselmustoimituksen pitämiseen. 

3. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Esitys on valmisteltu virkatyönä oikeusmi
nisteriössä. Useat ehdotettavista muutoksista 
perustuvat vesilain ulkopuolisten säännösten 
muuttumisen aiheuttamiin tarkistustarpeisiin. 
Osin ehdotukset perustuvat käytännössä ha
vaittuihin epäkohtiin ja ongelmiin. Vesilain 17 
luvun 2 §:n muuttamista on oikeusministeriölle 
esittänyt vesi- ja ympäristöhallitus. 

Julkisia kulkuväyliä koskevia säännöksiä on 
valmisteltu osana ammattikalastajille maksetta
via väyläkorvauksia koskevaan eduskunnan 
lausumaan perustuvaa valmistelutyötä yhteis
työssä liikenneministeriön ja merenkulkuhalli
tuksen kanssa. Aiemmin työryhmässä valmis
tellusta suunnitelmasta, jonka mukaan valtiolle 
väyläkorvauksista aiheutuneet kulut perittäisiin 
väylämaksuina väylän käyttäjiltä, on tässä vai
heessa luovuttu. 

Vesistöhankkeiden tilusjärjestelyihin liittyviä 
muutoksia on valmisteltu yhteistyössä maa- ja 
metsätalousministeriön kanssa. 

Tarve vahvistaa kunnan ympäristönsuojelu
lautakunnan valtuuksia virka-apuasioissa on 
tullut esille vapaakuntien valtioneuvostolle te
kemien poikkeamisoikeushakemusten yhteydes
sä. 

Esitysluonnoksesta on syksyllä 1991 pyydet
ty lausunto valtiovarainministeriöltä, maa- ja 

metsätalousministeriöltä, liikenneministeriöltä, 
ympäristöministeriöltä, vesi- ja ympäristöhalli
tukselta, merenkulkuhallitukselta, vesiylioikeu
delta, Suomen Kaupunkiliitolta, Suomen Kun
nallisliitolta ja Kalatalouden Keskusliitolta. 
Ehdotusta on tämän jälkeen eräiltä osin tarkis
tettu ja täydennetty. 

Nyt annettu esitys käsittää vain eräitä väli
töntä korjausta vaativia kysymyksiä laajan 
vesioikeudellisen järjestelmän piirissä. Useissa 
muissa suhteissa muutosten valmistelu on vi
reillä. Vesilain lukuisista yhteyksistä muuhun 
lainsäädäntöön ja sen kehittymiseen johtuu, 
ettei tarkistuksia aina voida suorittaa laajoina 
kokonaisuuksina. 

4. Esityksen organisatoriset ja ta
loudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole mainittavia organisatorisia 
tai taloudellisia vaikutuksia. Eräiden esityksen 
kohtien nimenomaisena tavoitteena on yksin
kertaistaa menettelyä ja säästää sekä asian
osaisten että viranomaisten kustannuksia. Ve
sioikeudelle tosin tulisi uutena tehtävänä jul
kisten kulkuväylien vahvistaminen, mutta huo
mattavaa määrää uusia väylähankkeita ei ole 
odotettavissa. Sitä paitsi uudet väylät käsitel
lään jo voimassa olevan lain nojalla rakennus
toimenpiteiden osalta laajalti vesioikeudessa. 
Ehdotus vapauttaa luomasta merenkulkuhal
lintoon sellaista uutta hallintomenettelyä, jo
hon ilman nyt ehdotettuja muutoksia joka 
tapauksessa olisi siirryttävä. 

Väyläkorvauksia koskeva ehdotus 4 luvun 
8 §:ksi saattaa jossakin määrin lisätä valtion 
maksettavaksi tulevia korvauksia. Toisaalta ky
symys on sellaisesta tarpeesta ammattikalasta
jien oikeussuojan turvaamiseen, jota eduskunta 
on lausumassaan korostanut. Jos korvausvas
tuu aikanaan osoittautuisi odotettua laajem
maksi, on mahdollista kehittää väylämaksula
kia tai muuta lainsäädäntöä siten, että väylän 
käyttäjät lopulta vastaisivat korvausten aiheut
tamista kustannuksista. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 luvun 8 §. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan 
tarkistettavaksi siten, että se nykyistä parem
min vastaisi lainkohdan tarkoitusta ja sisältöä 
sekä ehkäisisi ajoittain ilmenevät väärinkäsi
tykset. Lainkohdassa on kysymys tilanteesta, 
jossa joen tai puron vesialue kuuluu kahteen eri 
kiinteistöön tai kiinteistöjen yhteiseen alueeseen 
uoman keskiviivan ollessa rekisteriyksikköjen 
välisenä rajana. Tällöin oikeus veteen jakautuu 
puoliksi kummallekin silloinkin, kun uoman 
virtaama jakautuu epätasaisesti puoliskojen 
kesken. Tällä on ollut merkitystä lähinnä vesi
voiman jakautumisen kannalta. Sitä vastoin 
säännös ei tarkoita sitä, että rannanomistajana 
olisi oikeus veteen pelkästään siksi, että vas
takkaiset rannat kuuluvat eri omistajille. 

1 luvun 18 §. Pykälän 2 momenttia tarkistet
taisiin yleisperusteluissa mainitulla tavalla si
ten, että hankkeeseen voitaisiin soveltaa sa
manaikaisesti sekä vesistöä että pohjavettä 
koskevia säännöksiä silloin, kun haitalliset vai
kutukset kohdistuvat molempiin. Pohjaveden 
ottamiseen rinnastettaisiin muu pohjaveden 
muuttamiskiellon vastainen toimenpide samalla 
tavoin kuin muissakin pohjavettä koskevissa 
säännöksissä. 

1 luvun 30 §. Pykälässä säädetään jokaiselle 
haittaa kärsivälle kuuluvasta oikeudesta vesis
tön pohjan ruoppaamiseen ja siihen rinnastet
taviin toimenpiteisiin. Muusta kuin vähäisestä 
ruoppauksesta on 1 momentin mukaan ennalta 
ilmoitettava muun ohella vesialueen omistajal
le. Yhteiset vesialueet kuuluvat kuitenkin usein 
osakaskunnille, jotka eivät ole järjestäytyneet. 
Tällöin ei myöskään ilmoitusta omistajalle ole 
käytännössä mahdollista tehdä turvautumatta 
yhteisaluelain 26 §:ssä säädettyyn tiedoksianto
menettelyyn, joka esillä olevassa tilanteessa 
olisi tarpeettoman raskas. Säännöstä ehdote
taan tarkistettavaksi siten, että tuollaisissa ta
pauksissa ilmoitus voidaan tehdä omistajan 
sijasta asianomaiselle kalastuskunnalle. Kalas
tuskunnan osakkaita ovat samat yhteisen vesi
alueen osakkaat. Samalla 1 momenttia tarkis
tettaisiin siten, että vesioikeuden lupa voi ruop
paukseenkin olla tarpeen myös 1 luvun 19 §:ssä 
säädetyn pilaamiskiellon perusteella. Tätä 
muutosta vastaava täydennys on aiemmin tehty 
ruoppausmassan läjittämistä koskevaan 4 lu-
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vun 6 §:ään, johon 1 luvun 30 §:n 2 momentis
sa viitataan. 

2 luvun 31 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväk
si uusi 4 momentti sen oikeuskäytännössä 
laajalti omaksutun tulkinnan varmistamiseksi, 
että rakenneimien kunnossapitoaja poistamista 
koskevaa säännöstä sovelletaan myös vesilakia 
edeltäneiden vesioikeudellisten säädösten nojal
la tehtyihin rakennelmiin. 

4 luvun 1, 1 a, 2, 2 a, 3 ja 3 a§. Lakia 
muutettaisiin siten, että julkisen kulkuväylän 
perustamisessa sovelletaan pääpiirteissään sa
maa menettelyä kuin yleisen paikallisväylän 
perustamisessa voimassa olevien säännösten 
mukaan. Ehdotetun 1 a §:n mukaan julkisen 
kulkuväylän perustamista hakisi vesioikeudelta 
merenkulkulaitos, jossa tapahtuvaa hallintome
nettelyä ei näin olisi asianosaisten oikeussuojan 
vuoksi tai muustakaan syystä tarpeen yksityis
kohtaisesti säännellä. Hallintomenettelylain 
säännösten soveltaminen merenkulkuhallinnos
sa ei yksinään korjaisi kaikkia ilmenneitä epä
kohtia. 

Merenkulkuhallituksen vahvistamat ja me
renkulkulaitoksen ylläpitämät julkiset kulku
väylät on eräissä tapauksissa vahvistettu vain 
vapaa-ajan veneilyä varten. Tämän mahdolli
suuden säilyttämiseksi ehdotetaan, että julki
nen kulkuväylä voitaisiin vahvistaa myös vene
liikennettä varten. Kun toisaalta yleinen pai
kallisväylä 4 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan 
voidaan määrätä myös vapaa-ajan veneilyä 
varten, olisi viimeksi mainittu väylämuoto kui
tenkin useissa tapauksissa tarkoituksenmukai
sempi veneilyä ajatellen. 

Väylää koskevassa hakemusasiassa sovellet
taisiin vesistöön rakentamista koskevia sään
nöksiä siltä osin kuin 4 luvussa ei muuta 
säädettäisi. Tämä merkitsee sitä, että esimer
kiksi luvan myöntämistä koskevat 2 luvun 
säännökset ehdotetun 2 a §:n nojalla soveltuvin 
osin koskisivat myös väylän perustamista. Täl
löin asianosaisten edut ja ympäristönäkökoh
dat voitaisiin myös itse väylän perustamisessa 
ottaa huomioon samaan tapaan kuin jo tällä 
hetkellä tapahtuu harkittaessa luvan myöntä
mistä väylään sisältyviin luvanvaraisiin ruop
pauksiin ja läjityksiin. 

Käytännössä voi ilmetä tarvetta päättää väy
län linjauksesta ennen ruoppaus- tai läjitystöitä 
koskevan yksityiskohtaisen suunnitelman val
mistumista. Tällaisessa tapauksessa menettely 
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voisi olla 3 §:n 3 momentissa säädettävällä 
tavalla kaksivaiheinen. Säännös koskisi sekä 
julkista kulkuväylää että yleistä paikallisväylää. 
Julkisen kulkuväylän tultua lainvoimaisesti pe
rustetuksi ja tarpeellisten väylätöiden suorite
tuiksi sen käyttöön ottamisesta päättäisi me
renkulkulaitos. Vesioikeus taas päättäisi, mil
loin yleinen paikallisväylä väylätöiden tultua 
suoritetuiksi voidaan ottaa käyttöön. Vesioi
keuden harkintaan jäisi, voidaanko tällainen 
määräys antaa jo samassa yhteydessä kuin 
paikallisväylän perustamisesta tai luvanvarai
sista väylätöistä päätetään. 

Lainvoimaisesti perustetun julkisen kulku
väylän lakkauttamisesta tai muuttamisesta sää
dettäisiin erikseen 3 a §:ssä.Ehdotuksen mu
kaan myös näissä asioissa päätösvalta kuuluisi 
vesioikeudelle, ja sovellettaviksi tulisivat samat 
2 luvun säännökset kuin väylää perustettaessa
kin. Hakijana voisi olla sekä merenkulkuviran
omainen että muu asianosainen. Muiden kuin 
väylän kunnossapitäjän hakemuksia koskisivat 
kuitenkin erityiset edellytykset, joilla on tarkoi
tus luoda lainvoimaisesti perustetulle väylälle 
vakautta ja pysyvyyttä. Tämä rajoitus muistut
taa oikeudellisesti vesilain 2 luvun 27 ja 28 §:n 
säännöksiä, jotka eivät sellaisinaan sovellu 
väyläpäätöksiin. Sanottuja säännöksiä ei nyt 
siis sovellettaisi. 

Merenkulkuviranomaisen hakema muutos 
väylään voisi yksittäistapauksessa olla vaiku
tuksiltaan vähäinen. Näin on varsinkin silloin, 
kun muutos ei olennaisesti vaikuta väylän 
sijaintiin, syvyyteen eikä väyläalueeseen. Vesi
lain 16 luvun 32 §:n 1 momentissa säädetään 
tavanomaista yksinkertaisempi menettely vä
häisiä lupapäätösten muutoksia varten. Ehdo
tetun 4 luvun 2 a §:n nojalla 16 luvun 32 §:n 1 
momenttia sovellettaisiin myös väyläpäätöksen 
tarkistamiseen. Kaikissa tapauksissa nämä 
mahdollisuudet joustavaan menettelyyn eivät 
kuitenkaan olisi riittäviä. Tämän vuoksi ehdo
tetaan 3 a §:n 2 momentissa, että turvallisuus
syistä tai muusta tärkeästä syystä merenkulku
laitos voi päättää väliaikaisesta julkisen kulku
väylän muutoksesta. Myös tällaisesta muutok
sesta johtuva edunmenetys olisi 8 §:n nojalla 
korvattava. 

Voimaantulo-ja soveltamissäännöksessä sää
dettäisiin, että merenkulkuhallituksen päätök
sellä ennen lain voimaantuloa perustetuilla 
väylillä olisi sama oikeudellinen asema kuin 
ehdotuksen mukaan perustettavilla julkisilla 
kulku väylillä. 

4 luvun 8 ja 8 a §. Korvausten osalta ammat
tikalastajien ja muiden vahinkoa tai haittaa 
kärsivien asema muuttuisi sikäli, että itse väy
lästä tai sen käyttämisestä aiheutuva, ennalta 
arvioitavissa oleva menetys määrättäisiin 8 
a §:ssä yleisen k~lkuväylän kunnossapitäjän 
korvattavaksi jo väylän vahvistamista koske
vassa päätöksessä samaan tapaan kuin raken
tamista koskevissa luvissakin. Annettu korva
usmääräys voitaisiin myös määrätä jälkeenpäin 
tarkistettavaksi. Jos arvioitavissa olevaa mene
tystä ei ennalta arvioiden aiheutuisi, voisi 
vesioikeus määrätä kunnossapitäjän erikseen 
saattamaan vesioikeudessa vireille korvausten 
määräämistä koskevan asian. Vahinkojen eri
tyispiirteistä johtuu, että menettely poikkeaa 
jossakin määrin siitä, mitä 16 luvun 24 §:n 2 
momentissa säädetään. 

Aineellisessa suhteessa korvauksiin sovellet
taisiin edelleen voimassa olevan 8 §:n toisen 
virkkeen säännöstä, jota ehdotettu 8 § eräin 
täydennyksin vastaisi. Täydennys koskisi erityi
sesti ammattikalastusta niissä tapauksissa, jois
sa kalastus tapahtuu yleisoikeuden nojalla. 
Pykälän toisen virkkeen nojalla korvattavat 
menetykset johtuvat nimenomaan alueen kul
kuväyläksi määräämisestä tai sen kulkuväylänä 
käyttämisestä. Yksittäisten alusten aiheuttamat 
tavanomaisesta väylän käytöstä poikkeavat va
hingot jäisivät edelleenkin 1 luvun 25 §:n alaan. 

Ehdotetussa 8 a §:ssä säädetty menettely ei 
voisi enää takautuvasti koskea merenkulkuhal
lituksen ennen lain voimaantuloa vahvistamia 
väyliä, vaan näistä johtuvia korvauksia olisi 
erikseen haettava. Sen sijaan 8 §:n säännös 
korvauksen määräytymisperusteista olisi sovel
lettavissa. Voimaantulo-ja soveltamissäännök
sessä merenkulkuhallituksen päätöksellä jo pe
rustetut väylät rinnastettaisiin ehdotettujen 
säännösten mukaisesti vesioikeudessa vahvis
tettaviin väyliin. Korvausta vanhojen väylien 
aiheuttamista edunmenetyksistä voitaisiin ha
kea vesioikeudessa vesilain 11 luvun 8 §:n 
mukaisesti. 

Vesialueen uittoväyläksi määräämistä koske
vassa koskevassa 5 luvun 18 §:ssä viitataan 4 
luvun 8 §:ään. Vesialueen määräämisestä ylei
seksi uittoväyläksi ja sen sellaisena käyttämi
sestä alueen omistajalle suoritettavasta korva
uksesta on voimassa, mitä 4 luvun 8 §:ssä 
säädetään. Sanottu 5 luvun 18 §:n 1 momentin 
sisältämä viittaus ei tulisi ulottumaan ehdotet
tuun 4 luvun 8 a §:ään. Selostetusta rinnastuk
sesta huolimatta uittoväyläasiat ja kulkuväylä-
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asiat eroavat toisistaan siinä, että itse uittotoi
minnnasta johtuneet tai tulevaisuudessa johtu
vat menetykset korvataan laajalti 5 luvun 
79 §:n mukaisina uittovahinkoina. Uittovahin
koihin sovelletaan erityissäännöksiä, joilla ei 
ole vastinetta 4 luvussa. 

6 luvun J2 §. Pykälässä säädetään ympäris
tönsuojelulautakunnalle kuuluvasta yleistoimi
vallasta erilaisissa ojitusriidoissa ja -asioissa. 
Vaikka säännös antaa lautakunnalle toimival
lan asianosaisia oikeusvoimaisesti sitovien rat
kaisujen antamiseen, se ei sisällä mahdollisuut
ta pakkokeinojen käyttämiseen. Ainoa tätä 
tarkoittava pakkokeinosäännös ojitusasiassa 
koskee 6 luvun 7 §:n mukaista erityistilannetta, 
jossa on kysymys toisen maalle tehdyn ojan 
kunnossapidosta. Muutoin pakkokeinojen 
käyttäminen on vähäisissäkin ojitusasioissa 
mahdollista vain vesioikeudelle, jossa asia kä
sitellään 21 luvun 3 §:n mukaisena virka-apu
asiana. Käytännössä on kyllä eri näkemyksiä 
esitetty siitä, voidaanko ojitusasiassa soveltaa 
välittömästi lautakunnan pakkokeinoja koske
vaa 20 luvun 7 §:ää. Koska varsinkaan vähäis
ten ojitusasioiden käsittely vesioikeudessa ei ole 
tarkoituksenmukaista, pykälää ehdotetaan täy
dennettäväksi siten, että lautakunta voisi aset
taa ojitusasiassa teettämisuhan 20 luvun 7 §:n 
mukaisesti. Laajennus on perusteltavissa siksi
kin, että 20 luvun 7 §:n soveltamisala ehdote
taan uhkasakkolain voimaantulon vuoksi yksi
selitteisesti rajattavaksi. 

Vesioikeuden 21 luvun 3 §:ssä säädetty virka
aputoimivalta olisi kuitenkin yksinomainen sil
loin, kun pakkokeinoasiassa on kysymys vesi
lain 1 luvun yleisten kieltosäännösten rikkomi
sesta taikka kun asiaa käsiteltäessä jouduttai
siin ratkaisemaan kysymys vesioikeuden luvan 
tarpeellisuudesta tai vesistön järjestelyn ja oji
tuksen välisestä erosta tai kun kysymys olisi 
vesioikeuden luvan määräysten noudattamises
ta. 

9 luvun J5 §. Säännöksessä on kysymys 
tilanteesta, jossa pohjaveden ottamista tai muu
ta vesilain 1 luvun 18 §:n vastaista toimenpi
dettä koskevan luvan hyväksikäyttö aiheuttaa 
haittaa, jota lupaa myönnettäessä ei ole edel
lytetty. Säännöksessä on yhdistetty lain 2 luvun 
27 §:n ja 28 §:n piirteitä keskenään muusta 
vesilain järjestelmästä poikkeavalla tavalla. 
Säännöstä ehdotetaan selkiytettäväksi siten, 
että edellyttämätön vahinko ja olosuhteiden 
muutos selvästi erotetaan toisistaan. 

9 luvun JB §. Pykälän 2 momenttia ehdote-

taan tarkistettavaksi siten, että vesijohdon si
joittamista koskeva toimivalta kuuluu vesioi
keudelle myös silloin, kun johto kulkee useam
man kunnan alueella. Lisäksi momentin sana
muotoon on tehty lakiteknisiä tarkistuksia. 

JO luvun 6 §. Pykälän 2 momentissa sääde
tään sen velvollisuuksista, joka johtaa jätevettä 
toisen maalla olevaan ojaan tai puroon. Tar
vittaessa ympäristönsuojelulautakunta voi an
taa näitä koskevia määräyksiä. Tällaisesta pää
töksestä on voimassa, mitä 20 luvun 7 §:ssä 
säädetään. Viimeksi mainittua pykälää ehdote
taan täydennettäväksi uhkasakkolakia koske
valla viittauksella. Muista 20 luvun 7 §:n sovel
tamistilanteista poiketen 10 luvun 6 § ei kui
tenkaan välttämättä koske pakkokeinoa oike
denvastaisen tilanteen korjaamiseksi. Tämän 
vuoksi 10 luvun 6 §:n viittausta 20 luvun 
7 §:ään ehdotetaan tarkistettavaksi siten, että 
viittaus koskee vain pakkokeinonomaisia tilan
teita, mutta ei sen sijaan ennakolta annettavia, 
luonteeltaan selventäviä ympäristönsuojelulau
takunnan määräyksiä. Muutos ulottuisi myös 
niihin tapauksiin, joissa 10 luvun 6 §:ää sovel
letaan saman luvun 10 §:n 2 momentissa olevan 
viittaussäännöksen nojalla. 

Tässä yhteydessä 10 luvun 6 §:ää ei ehdoteta 
muussa suhteessa tarkistettavaksi. Tarkoitukse
na on selvittää erikseen, millaisia muutoksia 
pykälään ehkä on tarpeen tehdä sen vuoksi, 
että puron muuttamiseen saatetaan joutua so
veltamaan 6 luvun 2 §:n 1 momentin säännök
siä. Samoin pykälän suhde 10 luvun 3 §:ään 
saattaa kaivata tarkistusta, koska jälkimmäi
nen ei koske ensinkään puroa. Pykälässä ei 
myöskään oteta huomioon, ettei puro välttä
mättä kuulu kiinteistöön, vaan se voi hyvin olla 
myös kiinteistöjen yhteistä aluetta. 

JO luvun 27 §. Vesiensuojelumaksu määrä
tään suoritettavaksi vesi- ja ympäristöhallituk
sen vaatimuksesta. Käytännössä kysymys on 
yhdestä niistä monista vaatimuksista, joita ve
siensuojelusta vastaava valtion viranomainen 
lupamenettelyssä esittää. Kun vesi- ja ympäris
töhallinnon puhevallan käyttäminen vesi- ja 
ympäristöhallinnosta annetun asetuksen 
(151/87) nojalla nykyisin laajalti tapahtuu pii
rihallinnon tasolla, on säännös muodostunut 
epätarkoituksenmukaiseksi ja sekaannusta ai
heuttavaksi. Tämän vuoksi pykälää ehdotetaan 
muutettavaksi siten, ettei puhevallan käyttämi
sen hallinnollista tasoa tältäkään osin ratkaista 
vesilaissa. 

J5 luvun J2 §. Pykälän J momentissa säädet-
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täisiin vesioikeuden velvollisuudesta pitää vesi
kirjaa vesiasioissa annetuista vesioikeuden ja 
muutoksenhakutuomioistuinten päätöksistä. Il
maisulla lainkäyttöasia tarkoitetaan yksin
omaan sulkea 15 luvun mukaiset oikeushallin
toasiat vesikirjan ulkopuolelle. Sanamuodolla 
ei ole tarkoitettu ottaa kantaa hakemusasioiden 
tai muiden vesiasioiden oikeudelliseen luontee
seen. 

Myös vesilakia edeltäneenä aikana annetuis
ta ratkaisuista voitaisiin 2 momentin mukaan 
tehdä merkintöjä, koska vanhat vesistötoimi
kunnan, lääninhallituksen tai muun viranomai
sen päätökset saattavat edelleenkin olla nouda
tettavina 22 luvun 2 §:n nojalla. Näiden pää
tösten osalta ei kysymys kuitenkaan olisi suo
ranaisesta rekisteröimisvelvollisuudesta, koska 
vanhojen päätösten kokoaminen ja selvittämi
nen on usein hyvin työlästä. Tarkoituksena on 
kuitenkin, että ainakin tärkeimmät tähän ryh
mään kuuluvista ratkaisuista saataisiin aika
naan vesikirjan piiriin. 

Pykälän 3 momentin nojalla uusimuotoisesta 
vesikirjasta säädettäisiin tarkemmin asetuksel
la. Asetuksella on tarkoitus säätää muun ohella 
päätösten yksilöintitiedoista, asianosaistiedois
ta sekä luokitusta, päätösten sisältöä, muutok
senhakua ja muutoksenhakuasteiden ratkaisuja 
koskevista tiedoista. Koska vesikirja muodos
taa keskeisen vesistöjä ja vesioloja koskevan 
tietoaineiston, on sen käyttöön tarvetta run
saasti vesituomioistuinten ulkopuolellakin. 
Myös vesikirjan käyttöoikeudesta säädettäisiin 
asetuksella. Tällöin tietosuojan vaatimuksiin 
kiinnitettäisiin erityistä huomiota. 

16 luvun 7 a §. Kuulutusmenettelyä koskevia 
säännöksiä ehdotetaan täydennettäväksi uudel
la 7 a §:llä, jossa vaikutusalueen asukkaille ja 
heitä edustaville järjestöille annettaisiin sama 
mahdollisuus lausuntojen esittämiseen kuin 
katselmustoimituksessa käsiteltävissä asioissa. 

Sanotuissa tapauksissa ei ole kysymys varsi
naisesta asianosaisen puhevallasta eikä siten 
myöskään valitusoikeudesta. Tarkoituksena on 
erikseen selvittää mahdollisuudet vesilain täy
dentämiseen siten, että esimerkiksi määrätyt 
vaatimukset täyttäville luonnonsuojelu- tai ko
tiseutujärjestöille annettaisiin hakemusasiassa 
asianosaisen puhevalta. 

16 luvun 25 §. Pykälän 2 momenttia ehdote
taan tarkistettavaksi teknisesti siten, että se 
vastaa 1 päivänä toukokuuta 1990 voimaan 
tulleita vesilain 18 luvun muutoksia. Toimitus
miesten lausuntoa ei katselmustoimituksessa 

enää anneta, vaan sen sijaan on muun ohella 
puhevallan säilyruisperusteiden osalta tullut 
katselmuskirja siten kuin 18 luvun 10 §:ssä 
säädetään. 

17 luvun 1 §. Pykälän 2 momenttia tarkistet
taisiin yleisperusteluissa mainituista syistä siten, 
ettei valituksenalaista päätöstä enää tarvitse 
liittää valituskirjaan. 

17 luvun 2 §. Pykälän 2 ja 3 momenttia 
tarkistettaisiin yleisperusteluissa mainituista 
syistä siten, että valtion ja kunnan viranomai
nen sekä erityisestä syystä muukin asianosainen 
voisi saada valitusasiakirjat tiedokseen postitse 
saantitodistusta vastaan. Tämä helpottaisi vi
ranomaisten toimintaa, koska usein laajoihin ja 
monimutkaisiin asiakirjoihin ei enää tarvitsisi 
käydä tutustumassa maistraatissa tai nimismie
hen luona. Muutoinkin menettely on käytän
nössä osoittautunut liian kankeaksi, kun vali
tusviranomainen joka tapauksessa on voinut 
myöhemmässä vaiheessa toimittaa asiakirjat 
samoille viranomaisille postitse lausuntoa var
ten. 

Samalla pykälää ehdotetaan tarkistettavaksi 
siten, ettei siinä enää annettaisi tehtäviä maist
raatille tai nimismiehelle. Käytännössä haaste
miehet jo nyt hoitavat pykälässä tarkoitetut 
tiedoksiantotehtävät. 

19 luvun 5 a §. Yleisperusteluissa mainituista 
syistä pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 
momentti, jolla mahdollistettaisiin kiinteistöja
otuksen palauttaminen entiselleen silloin, kun 
tilusjärjestelyn pohjana ollutta alustavaa ojitus
suunnitelmaa ei olekaan toteutettu tai kun se 
on toteutunut myöhemmin muutetussa muo
dossa. 

19 luvun 7 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväk
si uusi 2 momentti. Momentissa säänneltäisiin 
ojitustoimituksen loppukokouksesta ilmoitta
minen yhteisen maa-alueen järjestäytymättö
mälle osakaskunnalle tapauksissa, joissa vas
taavassa asemassa olevan tilan omistaja olisi 
oikeutettu tiedoksiantoon. Asiassa noudatettai
siin soveltuvin osin vesioikeudessa käsiteHäviä 
hakemusasioita koskevaa 16 luvun 8 §:n 3 
momenttia. Perustettavien oikeuksien laajuu
desta riippuisi siten, olisiko osakaskunnalle 
osoitettu julkinen kuulutus riittävä tiedoksian
tomuoto. Käytännössä osakaskunnalle osoitet
tu kuulutus lähetettäisiin kunnan ilmoitustau
lun hoitajalle samalla kuin kokousta koskeva 
yleinen kuulutuskin. Ehdotus poistaisi ne on
gelmat ja käytännön hankaluudet, joita yhteis-
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aluelain voimaantulo muussa tapauksessa saat
taisi ojitustoimituksessa aiheuttaa. 

Vähäisissä asioissa menettelystä voitaisiin 
poiketa siten, että tiedoksiantaminen yhteisalu
een yhdelle osakkaalle olisi riittävää. Eturisti
riitojen välttämiseksi kuitenkin edellytettäisiin, 
ettei tuollainen osakas saisi muulla perusteella, 
esimerkiksi oman kiinteistönsä omistajana olla 
asianosaisena asiassa. 

Pykälässä ei ole säännöstä vesialueen omis
tajalle ilmoittamisesta, vaikka ojitusasia voi 
koskea myös hänen etuaan. Tämän vuoksi 
pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 mo
mentti, jossa erilaiset vesialueen omistus- ja 
hallintamuodot otetaan huomioon. 

20 luvun 5 §. Pykälän 1 momenttia ehdote
taan tarkistettavaksi siten, että se soveltuisi 
nykyistä paremmin 10 luvun 3 §:n mukaisten 
lupa-asioiden käsittelyyn. Jäteveden johtami
nen 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun uomaan voi 
koskea suurta asianosaisten joukkoa, jolloin 
todisteeilinen tiedoksiantaminen erikseen näistä 
jokaiselle muodostuu hyvin raskaaksi menette
lyksi. Seurauksena on käytännössä voinut olla, 
että tiedoksiantaa ei toimiteta ensinkään tai 
päätös annetaan tiedoksi liian suppealle asian
osaisjoukolle. Todisteeilista tiedoksiantamista 
ei käytetä vesioikeudessa käsiteltävissä hake
musasioissa, vaikka näiden merkitys usein on 
lautakunnalle kuuluvia asioita suurempi. Vesi
oikeus toimittaa sille tehtyä hakemusta koske
van kuulutuksen asianosaiselle tiedoksi tämän 
tiedossa olevalla postiosoitteella siten kuin 16 
luvun 8 §:ssä säädetään. Sama menettely tulisi 
ehdotuksen mukaan sovellettavaksi lautakun
nassa 10 luvun 3 §:n mukaisessa lupa-asiassa. 
Muissa lautakunnan toimivaltaan kuuluvissa 
asiassa tiedoksiantamismenettely jäisi ent;sel
leen. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan myös sää
dettäväksi, että lautakunnan olisi ilmoitettava 
asian käsittelystä muulle viranomaiselle siten 
kuin asetuksella säädetään. Vesi- ja ympäristö
piirille ilmoittamista koskeva säännös on jo 
vesiasetuksen 29 §:ssä. Tämä säännös koskee 
vain 10 luvun 3 §:ssä säädettyä lupa-asiaa. 

Mahdollisuus saattaa asia lautakunnassa vi
reille suullisesti ehdotetaan poistettavaksi. Käy
tännössä oikeusvarmuus ja muiden asianosais
ten oikeussuoja edellyttävät kirjallista vireille
panoa. Tämä vaatimus on korostunut lakiin 
vuonna 1987 tehtyjen muutosten tultua voi
maan. Ehdotettu muutos koskisi vain asioita, 
joissa lautakunta tekee valituskelpoisia ratkai-

suja. Sitä vastoin 20 luvun 2 ja 8 §:ssä tarkoi
tettuja valvonta-asioita se ei koskisi. 

Käytännössä varsinkaan lupa-asioissa ei ym
päristönsuojelulautakunnan aina ole mahdollis
ta käsitellä asiaa suullisesti voimassa olevan 
lain edellyttämällä tavalla. Tämä ei myöskään 
läheskään aina ole tarpeellista. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että suullisen lautakuntakäsittelyn 
käyttäminen jäisi asian laadun mukaan lauta
kunnan harkintaan. 

Ympäristönsuojelulautakunnan käsittelyn 
osalta ei järjestäytymätöntä yhteisaluetta kos
kevaa tiedoksiantamista ole erikseen säädetty. 
Lautakunta-asioissa ei myöskään tapahdu ylei
sölle kohdistettua julkista kuuluttamista. Oji
tustoimitusta vastaavalla tavalla ehdotetaan 
yhteisiin maa-alueisiin sovellettavaksi 16 luvun 
8 §:n 3 momenttia, mistä säädettäisiin 20 luvun 
5 §:ään lisättävässä uudessa 2 momentissa. Vä
häisissä asioissa tästä voitaisiin käytännössä 
poiketa siten, että tiedoksiantaminen yhteisalu
een yhdelle osakkaalle olisi riittävää. Eturisti
riitojen välttämiseksi kuitenkin edellytettäisiin, 
ettei tuollainen osakas saisi muulla perusteella, 
esimerkiksi oman kiinteistönsä omistajana tai 
riidanalaisen toimenpiteen suorittajana, olla 
asianosaisena asiassa. 

Yhteisten vesialueiden erityispiirteiden vuok
si pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 
momentti, jonka mukaan ilmoitus annetaan 
asian laadun mukaan joko yhteisalueen osakas
kunnalle tai kalastuskunnalle taikka molemmil
le. 

Jos tieto on annettu vain yhdelle osakkaalle, 
tämä ei voisi tehdä muita osakkaita sitovalla 
tavalla sellaista sopimusta, josta säädetään 
pykälän nykyisessä 2 momentissa. Lain tullessa 
voimaan sanottu momentti siirtyisi pykälän 4 
momentiksi.Sopimuksen mahdollisuus otettai
siin huomioon suullisen käsittelyn tarvetta har
kittaessa. 

20 luvun 6 §. Päätöksen toimittaminen todis
teellisesti kaikille asianasaisille pykälän 1 mo
mentin mukaisesti ei sovellu 10 luvun 3 §:n 
mukaisiin lupa-asioihin. Tämän sijaan ehdote
taan tiedoksi antamista tiedossa olevalla pos
tiosoitteella samalla tavoin kuin asian käsitte
lyn osalta ehdotetaan 20 luvun 5 §:ssä. Lisäksi 
10 luvun 3 §:n mukaisesta päätöksestä olisi 
ilmoitettava kunnan ilmoitustaululla, mikä 
mahdollistaa valitusajan yhtenäisen alka
misajankohdan. 

Momenttia tarkistettaisiin myös siten, että 
lautakunnan päätöksistä olisi ilmoitettava 
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muille viranomaisille asetuksella tarpeen mu
kaan säädettävällä tavalla. Vesiasetuksen 
29 §:ssä on ennestään säännös siitä, että 10 
luvun 3 §:n mukaisessa asiassa annettu päätös 
on lähetettävä tiedoksi vesi- ja ympäristöpiiril
le. 

Momentin alussa olevaa viittausta lautakun
nan vahvistamaan sovintoon ehdotetaan sel
vennettäväksi, koska nykyisin huomattava osa 
lautakunnalle kuuluvista asioista on laadultaan 
sellaisia, ettei sovinto ole niissä ajateltavissa. 
Erityisesti tämä koskee 10 luvun 3 §:n mukaisia 
lupa-asioita. 

20 luvun 7 §. Uhkasakkolain ja vesilain väli
nen suhde ehdotetaan selvennettäväksi. Ympä
ristönsuojelulautakunnan osalta uhkasakkolaki 
merkitsee sitä, että sanottua lakia jo nyt sovel
letaan ainakin pääosaan pykälässä tarkoitetuis
ta määräyksistä. Näissä on kysymys sellaisista 
ojitus-, jätevesi- ja viemäriasioista, joista sää
detään 6 luvun 7 §:ssä, 10 luvun 6 §:n 2 
momentissa tai 10 luvun 9 §:ssä. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otettavaksi 
selventävä viittaus uhkasakkolakiin. Samalla 
pykälän soveltamisala olisi selvästi rajattava 
pakkokeinonomaisiin tilanteisiin. Tämä tapah
tuisi viittaamalla 1 momentissa edellä tarkoitet
tuihin 6 ja 10 lukujen säännöksiin sekä myös 
täydennettyyn 6 luvun 12 §:ään. Samassa tar
koituksessa tarkistettaisiin 10 luvun 6 §:ää. 

Ehdotetun 7 §:n mukaisesti ympäristönsuoje
lulautakunta voisi edelleenkin käyttää vain 
teettämisuhkaa. Sakon uhan käyttäminen jäisi 
siten vesioikeuden toimivaltaan. Teettämiskus
tannuksista vastaisi ensi kädessä joko ympäris
tönsuojelulautakunta tai yksityinen siitä riippu
en, kumpi on saanut teettämisoikeuden. Kus
tannusten takaisin perimiseen sovellettaisiin 
molemmissa tapauksissa uhkasakkolain 
17 §:ää. 

20 luvun 8 §. Yleisperusteluissa selostetuista 
syistä pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että ympäristönsuojelulautakunta voisi lailli
suusvalvontatehtävässään itsekin ilman erityi
siä edellytyksiä tehdä syyteilmoituksen tai vir
ka-apuilmoituksen vesioikeudelle. 

21 luvun 3 a §. Lukuun lisättävässä uudessa 
pykälässä ehdotetaan ensinnäkin säädettäväksi 
selventävä viittaus uhkasakkolakiin. Uhkasak
kolakia sovellettaisiin vesioikeuden toimival
taan kuuluvassa virka-apuasiassa, jollei vesilain 
säännöksistä muuta johdu. Uhkasakkolain 
17 §:n soveltamisesta eräissä tilanteissa säädet
täisiin 4 §:ssä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin yleispe
rusteluissa selostetulla tavalla siitä, että myös 
vesilakia edeltäneiden vesioikeudellisten sää
dösten nojalla toteutetut hankkeet ja niitä 
koskevat lupa- ja muut määräykset ovat lailli
suusvalvonnan ja virka-apumenettelyn piirissä. 
Muutos olisi varsin vakiintunut oikeuskäytäntö 
huomioon ottaen luonteeltaan selventävä. 

21 luvun 4 §. Lain 21 luvun 3 §:n 1 momentin 
nojalla teettämisvalta voidaan virka-apuasiassa 
antaa vesioikeuden harkinnan mukaan valtion 
viranomaiselle, ympäristönsuojelulautakunnalle 
tai myös yksityiselle asianosaiselle. Käytännös
sä teettämisoikeuden saaja on yleensä myös 
hakenut virka-apua. Teettämiskustannusten 
maksamisesta ja perimisestä säädetään 4 §:ssä. 
Pykälän voimassa oleva 1 momentti on teettä
miskustannusten osalta tulkinnanvarainen sil
loin, kun vesioikeus on virka-apuasiassa anta
nut teettämisoikeuden kunnan ympäristönsuo
jelulautakunnalle. Uhkasakkolain 17 §:kään ei 
ole tuonut tilanteeseen selvennystä, koska itse 
teettämisestä ei päätä lautakunta vaan vesioi
keus. Yksityiselle annettua teettämisvaltuutta 
voimassa oleva 4 § ei ensinkään koske. Ehdo
tettu 1 momentin muutos merkitsee, että kus
tannuksista vastaisi ensi kädessä se, joka on 
saanut teettämisoikeuden. Niin yleinen valvon
taviranomainen, ympäristönsuojelulautakunta 
kuin yksityinenkin saisi myös oikeuden periä 
teettämiskustannukset niistä viime kädessä vas
taavalta siinä järjestyksessä kuin verojen ja 
maksujen perimisestä ulosottotoimin sääde
tään. 

21 luvun 8 a §. Yleisperusteluissa selostetuista 
syistä pykälää ehdotetaan täydennettäväksi uu
della 2 momentilla, joka mahdollistaisi uuden 
tilusjärjestelytoimituksen silloin, kun tilusjärjes
telyn perusteena ollut vesilain mukainen hanke 
on rauennut 2 luvun 12 §:n nojalla. Toimituk
sesta olisi soveltuvin osin voimassa, mitä ehdo
tetussa 19 luvun 5 a §:n 3 momentissa sääde
tään. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan heti sen 
hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Tämä 
on muun ohella tarpeen uusimuotoisen atk
pohjaisen vesikirjan saamiseksi viivytyksettä 
muuhunkin kuin vesituomioistuinten sisäiseen 
käyttöön. Maistraattien suunnitellun lakkaut
tamisen vuoksi 17 luvun 2 §:n on tarkoitus olla 
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voimassa viimeistään alioikeusuudistuksen tul
lessa voimaan. 

Merenkulkuhallituksen ennen lain voimaan
tuloa vahvistamat julkiset kulkuväylät pysyisi
vät vesilain mukaisina julkisina kulkuväylinä. 
Jos tällaisesta jo perustetusta väylästä aiheutui
si lain 4 luvun 8 §:ssä tarkoitettua vahinkoa, 

olisi vahingonkärsijällä mahdollisuus vaatia 
korvausta hakemuksella vesioikeudessa, jollei 
oikeus korvaukseen ole vanhentunut. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
vesilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61) 4 luvun 2 §:n 2 momentti, 
muutetaan l luvun 8 §:n 2 momentti, 18 §:n 2 momentti ja 30 §:n l momentti, 4 luvun 1 §:n l 

momentti, 3 ja 8 §, 9 luvun 15 §:n 2 momentti ja 18 §:n 2 momentti, 10 luvun 6 §:n 2 momentti 
sekä 27 §:n 2 ja 4 momentti, 15 luvun 12 §, 16 luvun 25 §:n 2 momentti, 17 luvun l §:n 2 momentti 
sekä 2 §:n 2 ja 3 momentti, 20 luvun otsikko, 5 §:n l momentti, 6 §:n l momentti, 7 § ja 8 §:n 2 
momentti sekä 21 luvun 4 §:n l momentti, 

sellaisena kuin niistä ovat 1 luvun 30 §:n 1 momentti, 9 luvun 15 §:n 2 momentti, 10 luvun 6 §:n 
2 momentti sekä 27 §:n 2 ja 4 momentti, 16 luvun 25 §:n 2 momentti, 17 luvun 1 §:n 2 momentti 
sekä 2 §:n 2 ja 3 momentti 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa ( 467 /87), sekä 

lisätään 2 luvun 31 §:ään uusi 4 momentti, 4 lukuun uusi l a, 2 a, 3 aja 8 a §, 6 luvun 12 §:ään 
uusi 2 momentti, 16 lukuun uusi 7 a §, 19 luvun 5 a §:ään, sellaisena kuin se on 20 päivänä 
toukokuuta 1988 annetussa laissa (453/88), uusi 3 momentti, 7 §:ään, sellaisena kuin se on osittain 
muutettuna 10 päivänä maaliskuuta 1989 annetulla lailla (236/89), uusi 2 ja 3 momentti, jolloin 
nykyinen 2 momentti siirtyy 4 momentiksi, 20 luvun 5 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 
2 momentti siirtyy 4 momentiksi, 21 lukuun uusi 3 a §ja luvun 8 a §:ään, sellaisena kuin se on 
mainitussa 20 päivänä toukokuuta 1988 annetussa laissa, uusi 2 momentti seuraavasti: 

1 luku 

Yleisiä säännöksiä 

8 § 

Joessa tai purossa, joka kuuluu puoliksi 
kahteen eri kiinteistöön tai kahteen kiinteistö
jen yhteiseen alueeseen, on kummankin puolen 
omistajalla oikeus yhtä suureen osaan siinä 
virtaavasta vedestä. 

18 § 

Jos pohjaveden ottamisesta tai muusta 1 
momentissa tarkoitetusta toimenpiteestä aiheu
tuu vesistössä tämän luvun 15 §:ssä tarkoitettu 
seuraus, on toimenpide tältä osin katsottava 
sellaiseksi vesistön muuttamiseksi, josta sano
tussa pykälässä säädetään. 

30 § 
Jokaisella, joka kärsii lietteestä, matalikosta 

tai muusta niihin verrattavasta vesistön käyttöä 
koskevasta haitasta, on oikeus ilman lupaa 
toisenkin vesialueelia suorittaa sen poistamisek
si tarpeellinen vesistön tilan ja käyttömahdol
lisuuksien parantamista tarkoittava toimenpi
de, jos siitä ei aiheudu tämän luvun 12-15 tai 
19 §:ssä tarkoitettua muutosta tai seurausta 
eikä työn suorittamisesta johdu vesialueen 
omistajalle huomattavaa haittaa. Työn aloitta
misesta ja suorittamistavasta on, mikäli toi
menpide ei ole merkitykseltään vähäinen, en
nakolta ilmoitettava vesialueen omistajalle tai, 
vesialueen kuuluessa järjestäytymättömän yh
teisalueen osakkaille, kalastuskunnalle, sekä 
sen mukaan kuin asetuksella säädetään vesi- ja 
ympäristöpiirille tai ympäristönsuojelulauta
kunnalle. 
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2 luku 

Yleiset säännökset rakentamisesta vesistöön 

Rakennelman kunnossapito ja poistaminen 

31 § 

Tätä pykälää sovelletaan myös rakennelmiin, 
jotka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa 
voimassa olleiden säännösten nojalla. 

4 luku 

Kulkuväylät ja muut vesiliikennealueet 

1 § 
Yleisellä kulkuväylällä tarkoitetaan tässä 

laissa vesistössä tai meressä olevaa väylää, joka 
on tämän luvun säännösten mukaisesti määrät
ty julkiseksi kulkuväyläksi tai yleiseksi paikal
lisväyläksi. 

1 a § 
Vesioikeus voi merenkulkulaitoksen hake

muksesta määrätä julkiseksi kulkuväyläksi sel
laisen vesistön osan, jota on tarpeen pitää 
avoimena yleistä laiva- tai veneliikennettä var
ten. Julkinen kulkuväylä voidaan määrätä 
myös vesistöön, jossa on valtaväylä. 

2 a § 
Yleiseksi kulkuväyläksi määräämisestä on, 

jollei tässä laissa muuta säädetä, soveltuvin 
osin voimassa, mitä vesistöön rakentamisesta ja 
siihen annettavasta luvasta säädetään. 

3 § 
Ennen kuin vesioikeus määrää yleisestä kul

kuväylästä 1 a tai 2 §:n mukaisesti, sen tulee 
todeta, että kysymyksessä oleva vesistön osa 
kohtuuden mukaan täyttää ne vaatimukset, 
jotka vesistössä harjoitettava liikenne huo
mioon ottaen yleiselle kulkuväylälle voidaan 
asettaa. 

Vesioikeuden päätöksessä on määrättävä 
yleisen kulkuväylän sijainti. Jos sijainti joltakin 
osin vahvistetaan poikkeamaan siitä, mitä ha
kemuksessa on esitetty, on hakijalle varattava 
tilaisuus vastineen esittämiseen ennen päätök
sen tekemistä. 

Väyläksi määräämistä koskevaan päätökseen 
on sisällytettävä myös määräykset 4 ja 6 §:n 
mukaisista toimenpiteistä, jos nämä 1 momen-

tin säännökset huomioon ottaen ovat tarpeen 
väylän kuntoonpanemiseksi. Vesioikeus voi 
kuitenkin asian laajuuden tai muun syyn vuok
si määrätä väylästä erikseen ennen sanotuista 
toimenpiteistä päättämistä. Vesioikeus määrää, 
milloin yleinen paikallisväylä tarvittavien töi
den tultua suoritetuiksi voidaan ottaa käyt
töön. Julkisen kulkuväylän käyttöön ottamises
ta päättää merenkulkulaitos. 

Turvalaitteiden rakentamisesta yleiseen kul
kuväylään tai sen rannalle on tämän luvun 
säännösten lisäksi voimassa, mitä merenkulun 
turvalaitteista erikseen säädetään. 

Yleinen kulkuväylä on merkittävä 15 luvun 
12 §:ssä mainittuun vesikirjaan ja vesioikeudes
sa pidettävään karttaan sekä merenkulkulai
toksessa ylläpidettävään merikarttaan. 

3 a § 
Yleistä kulkuväylää koskevaa lainvoimaista 

päätöstä voidaan hakemuksesta muuttaa tai 
väylä lakkauttaa noudattaen soveltuvin osin 
kulkuväyläksi määräämistä koskevia säännök
siä. Jos väylän kunnossapitäjä vastustaa muut
tamista tai lakkauttamista tarkoittavaa vaati
musta, on edellytyksenä lisäksi, että väylästä 
tai sen käyttämisestä aiheutuu vahingollinen 
seuraus, jota vesialuetta väyläksi määrättäessä 
ei ole edellytetty, tai että olosuhteet ovat 
myöhemmin olennaisesti muuttuneet. 

Merenkulkulaitos voi väliaikaisesti muuttaa 
julkista kulkuväylää, jos se on tarpeen meritur
vallisuuden ylläpitämiseksi tai muusta tärkeäs
tä syystä. 

8 § 
Vahingosta, haitasta ja muusta edunmene

tyksestä, joka johtuu edellä tässä luvussa ole
vien säännösten nojalla suoritetuista toimenpi
teistä toisen maa- tai vesialueelia taikka oikeu
desta saada käyttää tai lunastaa toiselle kuu
luvaa aluetta, on suoritettava korvaus. Siitä, 
että vesialue on määrätty yleiseksi kulku
väyläksi tai että sitä kulkuväylänä käytetään, 
on korvausta suoritettava vain, jos yksityisen 
kalastusoikeuden käyttämiselle aiheutuu vahin
koa tai 11 luvun 3 §:n 7 kohdassa tarkoitettu 
kalastus estyy tai vaikeutuu taikka jonkin 
oikeuden käyttämistä varten tehty laite tai 
rakennelma sen johdosta käy hyödyttömäksi. 

8 a § 
Jos 3 §:n mukaisesti vahvistettavan väylän 

käyttäminen ennalta arvioiden aiheuttaisi 8 §:n 
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mukaan korvattavaa vahinkoa, haittaa tai 
muuta edunmenetystä, on tästä määrättävä 
väylän kunnossapitäjän ma~s.ettavaksi ~orva~s 
vahvistuspäätöksessä. Veswtkeus .... V?l ~yos 
määrätä, että annettuja korvausmaarayksta on 
erikseen tarkistettava päätöksessä määrättävä
nä ajankohtana. Jos arvioitavissa ole~a~ v~hin
koa haittaa tai muuta edunmenetysta et atheu
du 'vesioikeus voi määrätä hakijan saattamaan 
määräajassa vireille k~rvauste~ . määräämi~~.ä 
tarkoittavan hakemusastan. Veswtkeuden maa
räys ei estä vahingonkärsijää.erikseen hakemas
ta korvausta sen mukaan kmn II luvun 8 §:n 3 
momentissa säädetään. 

6 luku 

Ojitus 

12 § 

Jos ojituksessa on menetelty tämän lain 
säännösten tai niiden nojalla annettujen mää
räysten vastaisesti, ympär!stöns':loj~lula':ltaku~
ta voi määrätä tarvittavtsta otkmsutOlmenpt
teistä 20 luvun 7 §:n mukaisesti. Jos asiassa on 
kysymy~ 1 lu':'un. kielt.osään!löste~ ri~~omi.~est~ 
taikka JOS otkmsut01menp1teesta paate.tt~essa 
jouduttaisiin ratkaisemaan kysymys veswtkeu
den luvan tarpeellisuudesta, ojituksen ja vesis
tön järjestelyn välisestä erosta tai vesioi~eud~n 
luvan noudattamisesta, noudatetaan kmtenkm 
21 luvun 3 §:ää. 

9 luku 

Veden johtaminen nesteenä käytettäväksi ja 
pohjaveden ottaminen 

15 § 

Jos 1 luvun 18 §:ssä tarkoitettuun toimenpi
teeseen annetun luvan hyväksikäyttö aiheuttaa 
melkoista haittaa, jota lupaa myönnettäessä ei 
ole edellytetty, voidaan haittaa kärsi.vän tai,_jos 
haitta kohdistuu yleiseen etuun, astanomatsen 
viranomaisen hakemuksesta luvan ehtoja 
muuttaa tai mikäli haitta on huomattava, 
lakkauttaa lupa. Olosuhteiden muuttumiseen 
perustuvasta luvan muuttamisesta on voimassa, 
mitä 2 luvun 28 §:ssä säädetään. Sanotun py
kälän mukaista korvausta ei kuitenkaan mää
rätä, jos määräys luvan ehtojen muuttamisesta 

3 320390A 

annetaan 1 luvun 22 §:ssä tarkoitetun seurauk
sen välttämiseksi. 

Yleisiä määräyksiä 
18 § 

Jos veden johtamiseen vesistöstä tai pohja
veden ottamiseen tämän lain mukaan on han
kittava vesioikeuden lupa ja johto tulee kulke
maan toisen alueen kautta, on lupapäätökseen 
hakijan pyynnöstä otettava määräykset ~iitä, 
miten hanke 1 momentin säännökset huomiOon 
ottaen on toteutettava. Jos vesioikeuden lupaa 
ei vaadita taikka johdon tekemisestä ei ole 
määräystä lupapäätöksessä, voidaan, joll~i j<;>h
don tekemisestä ole sovittu alueen omtstaJan 
kanssa, asia saattaa ympäristönsuojelulauta
kunnan tai, jos johto tulee kulkemaan useam
man kunnan alueella, hakemuksella vesioikeu
den ratkaistavaksi. 

10 luku 
Jätevedet ja muut vesistöä pilaavat aineet 

6 § 

Se, joka johtaa jätevettä toisen maalla .ole
vaan ojaan tai puroon, on velvollinen suontta
maan sellaiset uoman suurentamis-, kunnosta
mis- ja kunnossapitotyöt, jotka aiheutuvat jä
teveden johtamisesta, sekä muutoinkin huoleh
timaan siitä, ettei jäteveden johtamisesta aiheu
du kohtuullisin kustannuksin vältettävää va
hinkoa. Tarvittaessa ympäristönsuojelulauta
kunta voi antaa määräyksiä työn suorittami
sesta. Jos tällainen määräys annetaan sen oi
kaisemiseksi, mitä tämän momentin vastaisesti 
on tehty tai laiminlyöty, on voimassa, mitä 20 
luvun 7 §:ssä säädetään. 

27 § 

Vesiensuojelumaksu suoritetaan vesi- ja ym
päristöhallinnolle ja se on käytettävä valtiolle 
vesiensuojelusta, erityisesti sitä varten suoritet
tavasta tutkimustyöstä johtuviin menoihin. 

Vesiensuojelumaksu voidaan määrätä vesi- ja 
ympäristöhallinnon viranomaisen vaatimukses
ta. Vaatimus on, jollei sitä ole tehty lupaa 
pyydettäessä, käsiteltävä hakemusasiana .. Olo
suhteiden olennaisesti muuttuessa votdaan 
maksun suuruutta vesi- ja ympäristöhallinnon 
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tai maksuun velvollisen hakemuksesta muuttaa 
tai maksu kokonaan poistaa. 

15 luku 

Vesituomioistuimet 

12 § 
Vesioikeudessa on pidettävä vesikirjaa, jo

hon on merkittävä tiedot vesioikeuden, vesiyli
oikeuden sekä korkeimman oikeuden ja kor
keimman hallinto-o-il(euden tämän lain nojalla 
lainkäyttöasioissa antamista päätöksistä. 

Vesikirjaan voidaan tehdä merkintöjä myös 
vesituomioistuimia edeltäneiden vesioikeudel
listen lupaviranomaisten ratkaisuista. 

Tarkemmat säännökset vesikirjaan merkittä
vistä tiedoista ja vesikirjan käyttämisestä anne
taan asetuksella. 

16 luku 

Vesiasioiden käsittely vesioikeudessa 

7 a § 
Yrityksen vaikutusalueen asukkailla, joiden 

asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin yri
tyksen toteuttaminen saattaa selvästi vaikuttaa, 
ja heitä edustavilla yhteisöillä on oikeus antaa 
vesioikeudelle lausuntonsa hakemuksen johdos
ta 6 §:n mukaisesti määrättynä aikana. 

25 § 

Päätöksestä on annettava kappale hakijalle 
ja niille muille asianosaisille, jotka ovat sitä 
pyytäneet. Jäljennös päätöksestä on lähetettävä 
vesi- ja ympäristöhallitukselle ja vesi- ja ympä
ristöpiirille sekä asianomaisille ympäristönsuo
jelulautakunnille ja niille viranomaisille, joille 
asiasta sen käsittelyn aikana on annettu tieto, 
sekä asianomaisiin kuntiin pidettäväksi yleisesti 
nähtävänä. Päätöksen nähtäväksi asettamisesta 
vesioikeuden on ilmoitettava näissä kunnissa 
julkisella kuulutuksella, jossa myös on mainit
tava, milloin muutoksenhakemista varten sää
detty aika päättyy. Jäljennös kuulutuksesta on 
tiedossa olevalla postiosoitteella lähetettävä tä
män luvun 8 §:ssä tarkoitetuille asianosaisille ja 
viranomaisille sekä muistutuksen tehneille ja 
sellaisille asianosaisille, joiden osalta vesioikeus 
on poikennut katselmuskirjasta. 

17 luku 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhaku vesioikeuden päätökseen 

1 § 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava vesioikeu
den päätös, johon haetaan muutosta. Valitus
kirjelmä ja sen mahdolliset liitteet on kaksin 
kappalein annettava asianomaiseen vesioikeu
teen viimeistään kuudentenakymmentenä päi
vänä sen jälkeen, kun päätös on julistettu tai 
julkipanon jälkeen annettu taikka, jollei näin 
ole tapahtunut, asianomaiselle todisteellisesti 
annettu tai asianmukaisesti pantu postiin, sa
nottua päivää mukaan lukematta. Tyytymättö
myyttä ei tarvitse erikseen ilmoittaa. 

2§ 

Tieto asianosaisille on, jollei julkista kuulut
tamista pidetä tarpeellisena, annettava asian
omaisen haastemiehen välityksellä. Valitusasia
kirjat on lähetettävä haastemiehelle pidettäväk
si niiden nähtävänä, joille tilaisuus vastaami
seen varataan. Valtion, kunnan ja kuntainliiton 
viranomaiselle sekä erityisestä syystä muullekin 
asianosaiselle voidaan kappale valitusasiakirjo
ja tai niiden jäljennöksiä kuitenkin toimittaa 
nähtäväksi postitse saantitodistusta vastaan. 

Vastauskirjelmä on annettava haastemiehel
le, jonka tulee toimittaa asiakirjat vesioikeudel
le. Niiden 2 momentissa tarkoitettujen viran
omaisten ja asianosaisten, jotka ovat saaneet 
asiakirjat nähtäväkseen muutoin kuin haaste
miehen välityksellä, tulee kuitenkin toimittaa 
vastauskirjelmänsä vesioikeudelle. Vesioikeu
den on huolehdittava siitä, että valituskirjat, 
kappale vesioikeuden päätöstä sekä asiassa 
syntynyt asiakirjavihko lähetetään vesiylioikeu
delle. 

19 luku 

Ojitustoimitus 

5 a § 

Jos ojitussuunnitelmaa, jonka perusteella 1 
momentissa tarkoitettu tilusjärjestely on suori
tettu, ojitustoimituksessa muutetaan tai se jä
tetään vahvistamatta taikka toimituksen pää
töstä muutoksenhaun johdosta muutetaan tai 
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se kumotaan, on vesi- ja ympäristöpiirin ilmoi
tettava asiasta tätä koskevan päätöksen tultua 
lainvoimaiseksi maanmittaustoimistolle, jonka 
on tarvittaessa annettava määräys uuden tilus
järjestelytoimituksen suorittamiseksi. Toimi
tuksessa, joka on suoritettava kiireellisenä, 
kiinteistöjaotus saatetaan vastaamaan muutet
tua ojitussuunnitelmaa, tai, jos ojitussuunnitel
ma on kumottu, palautetaan· kiinteistöjaotus 
mahdollisuuksien mukaan entiselleen noudatta
en soveltuvin osin, mitä vesistöhankkeiden joh
dosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetus
sa laissa säädetään. Mitä tässä momentissa 
säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vahvis
tettu ojitussuunnitelma, jonka perusteella on 
suoritettu 1 momentissa tarkoitettu tilusjärjes
tely, 6 luvun 11 §:n 5 momentin nojalla rauke
aa. 

7 § 

Jos ojitusasia koskee yhteisen maa-alueen 
järjestäytymätöntä osakaskuntaa, on loppuko
kouksesta ilmoitettava osakaskunnalle noudat
taen soveltuvin osin, mitä 16 luvun 8 §:n 3 
momentissa säädetään. Merkitykseltään vähäi
sessä asiassa tieto voidaan kuitenkin antaa 
yhdelle osakkaalle, joka ilmeisesti ei ole muu
toin asianosaisena asiassa. 

Jos asia saattaa erityisesti koskea toisen 
vesialuetta, on loppukokouksesta ilmoitettava 
myös vesialueen omistajalle tai, vesialueen ol
lessa yhteinen, asian laadun mukaan kalastus
kunnalle, yhteisalueen osakaskunnalle tai mo
lemmille. Vesialueen järjestäytymättömän osa
kaskunnan osakkaille ilmoitus annetaan nou
dattaen vastaavasti 2 momenttia. 

20 luku 

Ympäristönsuojelulautakunta 

5 § 
Asia, jossa ympäristönsuojelulautakunta tä

män luvun 2 §:n mukaan käyttää päätäntäval
taa, pannaan vireille lautakunnalle toimitetta
valla hakemuksella tai muulla kirjelmällä. Asi
an käsittelystä on ilmoitettava muulle viran
omaiselle sen mukaan kuin asetuksella sääde
tään. Hakemuksesta, jota tarkoitetaan 10 luvun 
3 §:ssä, on ilmoitettava tiedossa olevalla pos
tiosoitteella niille, joita asia saattaa koskea, ja 
varattava näille tilaisuus vastaamiseen asiassa. 

Muusta tämän luvun 2 §:ssä tarkoitetusta asi
asta on samassa tarkoituksessa ilmoitettava 
todisteellisesti niille, joita asia koskee. Vastaus 
saadaan antaa kirjallisesti lautakunnan mää
räämässä kohtuullisessa ajassa. Jos lautakunta 
katsoo suullisen käsittelyn aiheelliseksi, vastaus 
voidaan antaa myös suullisesti lautakunnan 
kokouksessa. Tällöin kokouksen aika ja paikka 
on ilmoitettava asianasaisille edellä mainittua 
ilmoitusta annettaessa. 

Siltä osin kuin asia koskee yhteisen maa
alueen järjestäytymätöntä osakaskuntaa, on 
tiedoksi antamisesta osakkaille soveltuvin osin 
voimassa, mitä 16 luvun 8 §:n 3 momentissa 
säädetään. Merkitykseltään vähäisessä asiassa 
tieto voidaan kuitenkin antaa yhdelle osakkaal
le, joka ilmeisesti ei ole muutoin asianosaisena 
asiassa. 

Yhteisen vesialueen osalta ilmoitus toimite
taan asian laadun mukaan kalastuskunnalle, 
yhteisalueen osakaskunnalle tai molemmille. 
Vesialueen järjestäytymättömän osakaskunnan 
osakkaille ilmoitus annetaan noudattaen vas
taavasti 2 momenttia. 

6 § 
Jollei tämän luvun 5 §:n 4 momentista muuta 

johdu, lautakunnan on, käsiteltyään asian ja 
toimitettuaan tarvittaessa katselmuksen, rat
kaistava asia päätöksellään, johon on liitettävä 
valitusosoitus. Päätöksestä, jota tarkoitetaan 
10 luvun 3 §:ssä, on ilmoitettava tiedossa ole
valla postiosoitteella niille, joita asia koskee. 
Siitä on samalla ilmoitettava kunnan ilmoitus
taululla. Tällöin päätöksen katsotaan tulleen 
asianomaisten tietoon sitä annettaessa. Lauta
kunnan muussa asiassa antama päätös on 
toimitettava todisteellisesti tiedoksi asianosai
sille. Päätöksen toimittamisesta muulle viran
omaiselle säädetään tarvittaessa asetuksella. 

7 § 
Jos ympäristönsuojelulautakunta 6 luvun 

7 §:n tai 12 §:n 2 momentin, 10 luvun 6 §:n 2 
momentin tai 9 §:n nojalla velvoittaa suoritta
maan jonkin työn rikkomuksen tai laiminlyön
nin oikaisemiseksi, sen on asetettava määräaika 
työn tekemistä varten ja määrättävä työ suori
tettavaksi uhalla, että hakija tai lautakunta saa 
teettää työn laiminlyöjän kustannuksella. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta asiasta on 
muutoin voimassa, mitä uhkasakkolaissa 
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(1113/90) säädetään. Jos teettämisoikeus on 
annettu hakijalle, uhkasakkolain 17 §:ää sovel
letaan kuitenkin vain kustannusten perimisen 
osalta. 

8 § 

Jos lautakunta on havainnut, ettei voimassa 
olevia säännöksiä tai määräyksiä ole noudatet
tu, sen on, mikäli sen antamaa kehotusta ei 
noudateta, ryhdyttävä asian laadun mukaan 21 
luvun 2 ja 3 §:ssä tarkoitettuihin toimenpitei
siin. Jos laiminlyönti tai rikkomus vaatii eri
tyistä selvitystä, lautakunta voi kuitenkin il
moittaa asiasta vesi- ja ympäristöpiirille. 

21 luku 

Erityisiä määräyksiä 

3 a § 
Edellä 3 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa asi

oissa sovelletaan uhkasakkolakia, jollei tästä 
laista muuta johdu. 

Mitä edellä tässä luvussa säädetään tästä 
laista ja sen nojalla annetuista säännöksistä ja 
määräyksistä, koskee vastaavasti 22 luvun 2 §:n 
nojalla voimassa olevia aikaisempia säännöksiä 
ja niiden nojalla annettuja määräyksiä. 

4 § 
Teettämisoikeuden 3 §:n nojalla saaneelle vi

ranomaiselle koituneiden kustannusten maksa-

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1992 

misesta ja perimisestä on voimassa, mitä uh
kasakkolain 17 §:ssä säädetään. Jos teettämis
oikeus on annettu ympäristönsuojelulautakun
nalle, sanottua pykälää sovelletaan kuitenkin 
kuten asiassa, jossa teettämisestä on päättänyt 
kunnan viranomainen. Jos teettämisoikeus on 
annettu yksityiselle, pykälää sovelletaan kus
tannusten perimisen osalta. 

8 a § 

Jos lupa, jonka perusteella on suoritettu 
vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista ti
lusjärjestelyistä annetun lain mukainen tilusjär
jestely, 2 luvun 12 §:n nojalla raukeaa, on vesi
ja ympäristöpiirin ilmoitettava asiasta maan
mittaustoimistolle, jonka tulee määrätä asiassa 
suoritettavaksi uusi tilusjärjestely. Toimitukses
ta on vastaavasti voimassa, mitä 19 luvun 5 
a §:n 3 momentissa säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

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

Merenkulkuhallituksen päätökset, joilla on 
ennen tämän lain voimaantuloa vahvistettu 
julkisiä kulkuväyliä, pysyvät voimassa, ja väy
liin sovelletaan, mitä julkisesta kulkuväylästä 
vesilaissa säädetään. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Hannele Pokka 
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Liite A 

Laki 
vesilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61) 4 luvun 2 §:n 2 momentti, 
muutetaan 1 luvun 8 §:n 2 momentti, 18 §:n 2 momentti ja 30 §:n 1 momentti, 4 luvun 1 §:n 1 

momentti, 3 ja 8 §, 9 luvun 15 §:n 2 momentti ja 18 §:n 2 momentti, 10 luvun 6 §:n 2 momentti 
sekä 27 §:n 2ja 4 momentti, 15luvun 12 §, 16luvun 25 §:n 2 momentti, 17luvun 1 §:n 2 momentti 
sekä 2 §:n 2 ja 3 momentti, 20 luvun otsikko, 5 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentti, 7 § ja 8 §:n 2 
momentti sekä 21 luvun 4 §:n 1 momentti, 

sellaisena kuin niistä ovat 1 luvun 30 §:n 1 momentti, 9 luvun 15 §:n 2 momentti, 10 luvun 6 §:n 
2 momentti sekä 27 §:n 2 ja 4 momentti, 16 luvun 25 §:n 2 momentti, 17 luvun 1 §:n 2 momentti 
sekä 2 §:n 2 ja 3 momentti 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (467/87), sekä 

lisätään 2 luvun 31 §:ään uusi 4 momentti, 4 lukuun uusi 1 a, 2 a, 3 aja 8 a §, 6 luvun 12 §:ään 
uusi 2 momentti, 16 lukuun uusi 7 a §, 19 luvun 5 a §:ään, sellaisena kuin se on 20 päivänä 
toukokuuta 1988 annetussa laissa (453/88), uusi 3 momentti, 7 §:ään, sellaisena kuin se on osittain 
muutettuna 10 päivänä maaliskuuta 1989 annetulla lailla (236/89), uusi 2 ja 3 momentti, jolloin 
nykyinen 2 momentti siirtyy 4 momentiksi, 20 luvun 5 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 
2 momentti siirtyy 4 momentiksi, 21 lukuun uusi 3 a §ja luvun 8 a §:ään, sellaisena kuin se on 
mainitussa 20 päivänä toukokuuta 1988 annetussa laissa, uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 luku 

Yleisiä säännöksiä 

Joessa ja purossa on kummankin puolen 
omistajalla oikeus yhtä suureen osaan siinä 
virtaavasta vedestä. 

8 § 

Joessa tai purossa, joka kuuluu puoliksi kah
teen eri kiinteistöön tai kahteen kiinteistöjen 
yhteiseen alueeseen, on kummankin puolen 
omistajalla oikeus yhtä suureen osaan siinä 
virtaavasta vedestä. 

18 § 

Jos pohjaveden ottamisesta aiheutuu vesis
tössä tämän luvun 15 §:ssä tarkoitettu seuraus, 
on toimenpide katsottava sellaiseksi vesistön 
muuttamiseksi, josta sanotussa pykälässä sää
detään. 

30 § 
Jokaisella, joka kärsii lietteestä, matalikosta 

tai muusta niihin verrattavasta vesistön käyttöä 

Jos pohjaveden ottamisesta tai muusta 1 
momentissa tarkoitetusta toimenpiteestä aiheu
tuu vesistössä tämän luvun 15 §:ssä tarkoitettu 
seuraus, on toimenpide tältä osin katsottava 
sellaiseksi vesistön muuttamiseksi, josta sano
tussa pykälässä säädetään. 

30 § 
Jokaisella, joka kärsii lietteestä, matalikosta 

tai muusta niihin verrattavasta vesistön käyttöä 
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Voimassa oleva laki 

koskevasta haitasta, on oikeus ilman lupaa 
toisenkin vesialueelia suorittaa sen poistamisek
si tarpeellinen vesistön tilan ja käyttömahdol
lisuuksien parantamista tarkoittava toimenpi
de, jos siitä ei aiheudu tämän luvun 
12-15 §:ssä tarkoitettua muutosta tai seuraus
ta eikä työn suorittamisesta johdu vesialueen 
omistajalle huomattavaa haittaa. Työn aloitta
misesta ja suorittamistavasta on, mikäli toi
menpide ei ole merkitykseltään vähäinen, en
nakolta ilmoitettava vesialueen omistajalle sekä 
sen mukaan kuin asetuksella säädetään vesipii
rin vesitoimistolle tai ympäristönsuojelulauta
kunnalle. 

Ehdotus 

koskevasta haitasta, on oikeus ilman lupaa 
toisenkin vesialueelia suorittaa sen poistamisek
si tarpeellinen vesistön tilan ja käyttömahdol
lisuuksien parantamista tarkoittava toimenpi
de, jos siitä ei aiheudu tämän luvun 12-15 tai 
19 §:ssä tarkoitettua muutosta tai seurausta 
eikä työn suorittamisesta johdu vesialueen 
omistajalle huomattavaa haittaa. Työn aloitta
misesta ja suorittamistavasta on, mikäli toi
menpide ei ole merkitykseltään vähäinen, en
nakolta ilmoitettava vesialueen omistajalle tai, 
vesialueen kuuluessa järjestäytymättömän yhteis
alueen osakkaille, kalastuskunnalle, sekä sen 
mukaan kuin asetuksella säädetään vesi- ja 
ympäristöpiirille tai ympäristönsuojelulauta
kunnalle. 

2 luku 

Yleiset säännökset rakentamisesta vesistöön 

Rakennelman kunnossapito ja poistaminen 

31 § 

Tätä pykälää sovelletaan myös rakennelmiin, 
jotka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa 
voimassa olleiden säännösten nojalla. 

4 luku 

Kulkuväylät ja muut vesiliikennealueet 

1 § 
Yleisellä kulkuväylällä tarkoitetaan tässä 

laissa vesistössä tai meressä olevaa väylää, joka 
on merenkulkua koskevien säännösten mukaan 
tällaiseksi luettava (julkinen kulkuväylä), sekä 
sellaista vesi tietä, joka jäljempänä olevien sään
nösten mukaisesti on määrätty yleiseksi paikal
lisväyläksi. 

1 § 
Yleisellä kulkuväylällä tarkoitetaan tässä 

laissa vesistössä tai meressä olevaa väylää, joka 
on tämän luvun säännösten mukaisesti määrätty 
julkiseksi kulkuväyläksi tai yleiseksi paikallis
väyläksi. 

1 a § 
Vesioikeus voi merenkulkulaitoksen hakemuk

sesta määrätä julkiseksi kulkuväyläksi sellaisen 
vesistön osan, jota on tarpeen pitää avoimena 
yleistä laiva- tai veneliikennettä varten. Julkinen 
kulkuväylä voidaan määrätä myös vesistöön, 
jossa on valtaväylä. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 § 

Yleinen paikallisväylä voidaan hakemuksesta 
vesioikeuden päätöksellä lakkauttaa. 

3 § 
Ennen kuin vesioikeus antaa tämän luvun 

2 §:n l momentissa tarkoitetun määräyksen, 
sen tulee todeta, että kysymyksessä oleva ve
sistön osa kohtuuden mukaan täyttää ne vaa
timukset, jotka huomioon ottaen vesistössä 
harjoitetun liikenteen yleiselle väylälle voidaan 
asettaa. 

Vesioikeuden päätöksessä on määrättävä 
yleisen paikallisväylän sijainti. Milloin vesioike
us katsoo, ettei hakemuksessa tarkoitettu vesis
tön osa ilman siinä suoritettavia kuntoonpanotöi
tä täytä 1 momentissa mainittuja vaatimuksia, se 
voi, ottaen huomioon, mitä tämän luvun 4 §:ssä 
säädetään, velvoittaa hakijan määräajassa suo
rittamaan tarvittavat työt uhalla, että hakemus 
muutoin raukeaa. Määräystä yleiseksi paikallis
väyläksi älköön tällaisessa tapauksessa annetta
ko, ennen kuin hakija on osoittanut, että pää
töksessä määrätyt työt on suoritettu. 

Turvallisuuslaitteiden rakentamisesta ylei
seen paikallisväylään on tämän luvun säännös
ten lisäksi voimassa, mitä merenkulun turval
lisuuslaitteista erikseen on säädetty. 

Yleinen paikallisväylä on merkittävä 15 lu
vun 12 §:ssä mainittuun vesikirjaan ja vesioi
keudessa pidettävään karttaan. 

---;;:-------------

(2 momentti kumotaan) 

2 a § 
Yleiseksi kulkuväyläksi määräämisestä on, 

jollei tässä laissa muuta säädetä, soveltuvin osin 
voimassa, mitä vesistöön rakentamisesta ja sii
hen annettavasta luvasta säädetään. 

3 § 
Ennen kuin vesioikeus määrää yleisestä kul

kuväylästä 1 a tai 2 §:n mukaisesti, sen tulee 
todeta, että kysymyksessä oleva vesistön osa 
kohtuuden mukaan täyttää ne vaatimukset, 
jotka vesistössä harjoitettava liikenne huomioon 
ottaen yleiselle kulkuväylälle voidaan asettaa. 

Vesioikeuden päätöksessä on määrättävä 
yleisen kulkuväylän sijainti. Jos sijainti joltakin 
osin vahvistetaan poikkeamaan siitä, mitä hake
muksessa on esitetty, on hakijalle varattava 
tilaisuus vastineen esittämiseen ennen päätöksen 
tekemistä. 

Väyläksi määräämistä koskevaan päätökseen 
on sisällytettävä myös määräykset 4 ja 6 §:n 
mukaisista toimenpiteistä, jos nämä 1 momentin 
säännökset huomioon ottaen ovat tarpeen väylän 
kuntoonpanemiseksi. Vesioikeus voi kuitenkin 
asian laajuuden tai muun syyn vuoksi määrätä 
väylästä erikseen ennen sanotuista toimenpiteistä 
päättämistä. Vesioikeus määrää, milloin yleinen 
paikallisväylä tarvittavien töiden tultua suorite
tuiksi voidaan ottaa käyttöön. Julkisen kulku
väylän käyttöön ottamisesta päättää merenkul
kulaitos. 

Turvalaitteiden rakentamisesta yleiseen kul
kuväylään tai sen rannalle on tämän luvun 
säännösten lisäksi voimassa, mitä merenkulun 
turvalaitteista erikseen säädetään. 

Yleinen kulkuväylä on merkittävä 15 luvun 
12 §:ssä mainittuun vesikirjaan ja vesioikeudes
sa pidettävään karttaan sekä merenkulkulaitok
sessa ylläpidettävään merikarttaan. 

3 a § 
Yleistä kulkuväylää koskevaa lainvoimaista 

päätöstä voidaan hakemuksesta muuttaa tai väy
lä lakkauttaa noudattaen soveltuvin osin kulku
väyläksi määräämistä koskevia säännöksiä. Jos 
väylän kunnossapitäjä vastustaa muuttamista tai 
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Voimassa oleva laki 

8 § 
Vahingosta, haitasta ja muusta edunmene

tyksestä, joka johtuu edellä tässä luvussa ole
vien säännösten nojalla suoritetuista toimenpi
teistä toisen maa- tai vesialueena taikka oikeu
desta saada käyttää tai lunastaa toiselle kuu
luvaa aluetta, on suoritettava korvaus. Siitä, 
että vesialue on määrätty yleiseksi kulku
väyläksi tai että sitä kulkuväylänä käytetään, 
on korvausta suoritettava vain, milloin määrä
yksestä johtuva rajoitus aiheuttaa huomattavaa 
vahinkoa yksityisen kalastusoikeuden käyttä
miselle tai jonkin oikeuden käyttämistä varten 
tehty laite tai rakennelma sen johdosta käy 
hyödyttömäksi. 

Ehdotus 

lakkauttamista tarkoittavaa vaatimusta, on edel
lytyksenä lisäksi, että väylästä tai sen käyttämi
sestä aiheutuu vahingollinen seuraus, jota vesi
aluetta väyläksi määrättäessä ei ole edellytetty, 
tai että olosuhteet ovat myöhemmin olennaisesti 
muuttuneet. 

Merenkulkulaitos voi väliaikaisesti muuttaa 
julkista kulkuväylää, jos se on tarpeen meritur
vallisuuden ylläpitämiseksi tai muusta tärkeästä 
syystä. 

8 § 
Vahingosta, haitasta ja muusta edunmene

tyksestä, joka johtuu edellä tässä luvussa ole
vien säännösten nojalla suoritetuista toimenpi
teistä toisen maa- tai vesialueena taikka oikeu
desta saada käyttää tai lunastaa toiselle kuu
luvaa aluetta, on suoritettava korvaus. Siitä, 
että vesialue on määrätty yleiseksi kulku
väyläksi tai että sitä kulkuväylänä käytetään, 
on korvausta suoritettava vain, jos yksityisen 
kalastusoikeuden käyttämiselle aiheutuu vahin
koa tai 11 luvun 3 §:n 7 kohdassa tarkoitettu 
kalastus estyy tai vaikeutuu taikka jonkin oi
keuden käyttämistä varten tehty laite tai raken
nelma sen johdosta käy hyödyttömäksi. 

8 a § 
Jos 3 §:n mukaisesti vahvistettavan väylän 

käyttäminen ennalta arvioiden aiheuttaisi 8 §:n 
mukaan korvattavaa vahinkoa, haittaa tai muuta 
edunmenetystä, on tästä määrättävä väylän kun
nossapitäjän maksettavaksi korvaus vahvistus
päätöksessä. Vesioikeus voi myös määrätä, että 
annettuja korvausmääräyksiä on erikseen tarkis
tettava päätöksessä määrättävänä ajankohtana. 
Jos arvioitavissa olevaa vahinkoa, haittaa tai 
muuta edunmenetystä ei aiheudu, vesioikeus voi 
määrätä hakijan saattamaan määräajassa vireil
le korvausten määräämistä tarkoittavan hake
musasian. Vesioikeuden määräys ei estä vahin
gonkärsijää erikseen hakemasta korvausta sen 
mukaan kuin 11 luvun 8 §:n 3 momentissa 
säädetään. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

6 luku 

Ojitus 

12 § 

Jos ojituksessa on menetelty tämän lain sään
nösten tai niiden nojalla annettujen määräysten 
vastaisesti, ympäristönsuojelulautakunta voi 
määrätä tarvittavista oikaisutoimenpiteistä 20 
luvun 7 §:n mukaisesti. Jos asiassa on kysymys 1 
luvun kieltosäännösten rikkomisesta taikka jos 
oikaisutoimenpiteestä päätettäessä jouduttaisiin 
ratkaisemaan kysymys vesioikeuden luvan tar
peellisuudesta, ojituksen ja vesistön järjestelyn 
välisestä erosta tai vesioikeuden luvan noudatta
misesta, noudatetaan kuitenkin 21 luvun 3 §:ää. 

9 luku 

Veden johtaminen nesteenä käytettäväksi ja 
pohjaveden ottaminen 

15 § 

Jos 1 luvun 18 §:ssä tarkoitettuun toimenpi
teeseen annetun luvan hyväksikäyttö aiheuttaa 
melkoista haittaa, jota lupaa myönnettäessä ei 
ole edellytetty, voidaan haittaa kärsivän tai, jos 
haitta kohdistuu yleiseen etuun, asianomaisen 
viranomaisen hakemuksesta luvan ehtoja 
muuttaa tai, mikäli haitta on huomattava, 
lakkauttaa lupa. Jos määräys luvan ehtojen 
muuttamisesta tai lakkauttamisesta annetaan 1 
luvun 22 §:ssä tarkoitetun seurauksen välttämi
seksi, siitä ei määrätä korvausta. Muutoin on 
oikeudesta korvauksen saamiseen voimassa, 
mitä 2 luvun 28 §:ssä on säädetty. 

Jos 1 luvun 18 §:ssä tarkoitettuun toimenpi
teeseen annetun luvan hyväksikäyttö aiheuttaa 
melkoista haittaa, jota lupaa myönnettäessä ei 
ole edellytetty, voidaan haittaa kärsivän tai, jos 
haitta kohdistuu yleiseen etuun, asianomaisen 
viranomaisen hakemuksesta luvan ehtoja 
muuttaa tai, mikäli haitta on huomattava, 
lakkauttaa lupa. Olosuhteiden muuttumiseen pe
rustuvasta luvan muuttamisesta on voimassa, 
mitä 2 luvun 28 §:ssä säädetään. Sanotun pykä
län mukaista korvausta ei kuitenkaan määrätä, 
jos määräys luvan ehtojen muuttamisesta anne
taan 1 luvun 22 §:ssä tarkoitetun seurauksen 
välttämiseksi. 

Yleisiä määräyksiä 

18 § 

Mikäli veden johtamiseen vesistöstä tai 
pohjaveden ottamiseen tämän lain mukaan on 
hankittava vesioikeuden lupa, on lupapäätök
seen, jos johto tulee kulkemaan toisen alueen 
kautta, ja hakija on sitä pyytänyt, otettava 
määräykset siitä, miten se, noudattamalla 1 
momentin säännöksiä, on tehtävä. Milloin ve
sioikeuden lupaa ei vaadita taikka johdon 

4 320390A 

Jos veden johtamiseen vesistöstä tai pohja
veden ottamiseen tämän lain mukaan on han
kittava vesioikeuden lupa ja johto tulee kulke
maan toisen alueen kautta, on lupapäätökseen 
hakijan pyynnöstä otettava määräykset siitä, 
miten hanke 1 momentin säännökset huomioon 
ottaen on toteutettava. Jos vesioikeuden lupaa 
ei vaadita taikka johdon tekemisestä ei ole 
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Voimassa oleva laki 

tekemisestä ei ole määräystä lupapäätöksessä, 
voidaan, jos johdon tekemisestä syntyy erimie
lisyyttä alueen omistajan kanssa, asia saattaa 
vesilautakunnan ratkaistavaksi. 

Ehdotus 

määräystä lupapäätöksessä, voidaan, jollei joh
don tekemisestä ole sovittu alueen omistajan 
kanssa, asia saattaa ympäristönsuojelulautakun
nan tai, jos johto tulee kulkemaan useamman 
kunnan alueella, hakemuksella vesioikeuden rat
kaistavaksi. 

10 luku 

Jätevedet ja muut vesistöä pilaavat aineet 

Se, joka johtaa jätevettä toisen maalla ole
vaan ojaan tai puroon, on velvollinen suoritta
maan sellaiset uoman suurentamis-, kunnosta
mis- ja kunnossapitotyöt, jotka aiheutuvat jä
teveden johtamisesta, sekä muutoinkin huoleh
timaan siitä, ettei jäteveden johtamisesta aiheu
du kohtuullisin kustannuksin vältettävää va
hinkoa. Tarvittaessa ympäristönsuojelulauta
kunta voi antaa määräyksiä työn suorittami
sesta. Tällaisesta päätöksestä on voimassa, 
mitä 20 luvun 7 §:ssä säädetään. 

6 § 

Se, joka johtaa jätevettä toisen maalla ole
vaan ojaan tai puroon, on velvollinen suoritta
maan sellaiset uoman suurentamis-, kunnosta
mis- ja kunnossapitotyöt, jotka aiheutuvat jä
teveden johtamisesta, sekä muutoinkin huoleh
timaan siitä, ettei jäteveden johtamisesta aiheu
du kohtuullisin kustannuksin vältettävää va
hinkoa. Tarvittaessa ympäristönsuojelulauta
kunta voi antaa määräyksiä työn suorittami
sesta. Jos tällainen määräys annetaan sen oikai
semiseksi, mitä tämän momentin vastaisesti on 
tehty tai laiminlyöty, on voimassa, mitä 20 
luvun 7 §:ssä säädetään. 

27 § 

Vesiensuojelumaksu suoritetaan vesihalli
tukselle ja se on käytettävä valtiolle vesiensuo
jelusta, erityisesti sitä varten suoritettavasta 
tutkimustyöstä johtuviin menoihin. 

Vesiensuojelumaksu voidaan määrätä vesi
hallituksen vaatimuksesta. Vaatimus on, jollei 
sitä ole tehty lupaa pyydettäessä, käsiteltävä 
hakemusasiana. Olosuhteiden olennaisesti 
muuttuessa voidaan maksun suuruutta vesihal
lituksen tai maksuun velvollisen hakemuksesta 
muuttaa tai maksu kokonaan poistaa. 

Vesiensuojelumaksu suoritetaan vesi- ja ym
päristöhallinnolle ja se on käytettävä valtiolle 
vesiensuojelusta, erityisesti sitä varten suoritet
tavasta tutkimustyöstä johtuviin menoihin. 

Vesiensuojelumaksu voidaan määrätä vesi- ja 
ympäristöhallinnon viranomaisen vaatimuksesta. 
Vaatimus on, jollei sitä ole tehty lupaa pyydet
täessä, käsiteltävä hakemusasiana. Olosuhtei
den olennaisesti muuttuessa voidaan maksun 
suuruutta vesi- ja ympäristöhallinnon tai mak
suun velvollisen hakemuksesta muuttaa tai 
maksu kokonaan poistaa. 

15 luku 

Vesituomioistuimet 
12 § 

Vesioikeudessa on pidettävä vesikirjaa, jo
hon on merkittävä tarpeelliset tiedot tämän 

12 § 
Vesioikeudessa on pidettävä vesikirjaa, jo

hon on merkittävä tiedot vesioikeuden, vesiyli-
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lain tarkoittamista yrityksistä ja toimenpiteistä 
sen mukaan, kuin siitä asetuksella säädetään. 

Ehdotus 

oikeuden sekä korkeimman oikeuden ja korkeim
man hallinto-oikeuden tämän lain nojalla lain
käyttöasioissa antamista päätöksistä. 

Vesikirjaan voidaan tehdä merkintöjä myös 
vesituomioistuimia edeltäneiden vesioikeudellis
ten lupaviranomaisten ratkaisuista. 

Tarkemmat säännökset vesikirjaan merkittä
vistä tiedoista ja vesikirjan käyttämisestä anne
taan asetuksella. 

16 luku 

Vesiasioiden käsittely vesioikeudessa 

7 a § 
Yrityksen vaikutusalueen asukkailla, joiden 

asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin yrityk
sen toteuttaminen saattaa selvästi vaikuttaa, ja 
heitä edustavilla yhteisöillä on oikeus antaa 
vesioikeudelle lausuntonsa hakemuksen johdosta 
6 §:n mukaisesti määrättynä aikana. 

25 § 

Päätöksestä on annettava kappale hakijalle 
ja niille muille asianosaisille, jotka ovat sitä 
pyytäneet. Jäljennös päätöksestä on lähetettävä 
vesihallitukselle ja vesipiirin vesitoimistolle se
kä asianomaisille ympäristönsuojelulautakun
nille ja niille viranomaisille, joille asiasta sen 
käsittelyn aikana on annettu tieto, sekä asian
omaisiin kuntiin pidettäväksi yleisesti nähtävä
nä. Päätöksen nähtäväksi asettamisesta vesioi
keuden on ilmoitettava näissä kunnissa julki
sella kuulutuksella, jossa myös on mainittava, 
milloin muutoksenhakemista varten säädetty 
aika päättyy. Jäljennös kuulutuksesta on tie
dossa olevalla postiosoitteella lähetettävä tä
män luvun 8 §:ssä tarkoitetuille asianasaisille ja 
viranomaisille sekä muistutuksen tehneille ja 
sellaisille asianosaisille, joiden osalta vesioikeus 
on poikennut toimitusmiesten lausunnosta. 

Päätöksestä on annettava kappale hakijalle 
ja niille muille asianosaisille, jotka ovat sitä 
pyytäneet. Jäljennös päätöksestä on lähetettävä 
vesi- ja ympäristöhallitukselle ja vesi- ja ympä
ristöpiirille sekä asianomaisille ympäristönsuo
jelulautakunnille ja niille viranomaisille, joille 
asiasta sen käsittelyn aikana on annettu tieto, 
sekä asianomaisiin kuntiin pidettäväksi yleisesti 
nähtävänä. Päätöksen nähtäväksi asettamisesta 
vesioikeuden on ilmoitettava näissä kunnissa 
julkisella kuulutuksella, jossa myös on mainit
tava, milloin muutoksenhakemista varten sää
detty aika päättyy. Jäljennös kuulutuksesta on 
tiedossa olevalla postiosoitteella lähetettävä tä
män luvun 8 §:ssä tarkoitetuille asianasaisille ja 
viranomaisille sekä muistutuksen tehneille ja 
sellaisille asianosaisille, joiden osalta vesioikeus 
on poikennut katselmuskirjasta. 

17 luku 

Muutoksenhaku 

, Muutoksenhaku vesioikeuden päätökseen 

§ 

Valituskirjelmä ja sen liitteet sekä valituk- Valituskirjelmässä on ilmoitettava vesioikeu-
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senalainen päätös, ensiksi mainitut kaksin kap
palein, on annettava asianomaiseen vesioikeu
teen viimeistään kuudentenakymmenentenä 
päivänä sen jälkeen, kun päätös on julistettu tai 
julkipanon jälkeen annettu, taikka, jollei näin 
ole tapahtunut, asianomaiselle todisteellisesti 
annettu tai asianmukaisesti pantu postiin, sa
nottua päivää mukaan lukematta. Tyytymättö
myyttä päätökseen ei tarvitse erikseen ilmoit
taa. 

Tieto asianasaisille on, jollei julkista kuulut
tamista pidetä tarpeellisena, annettava asian
omaisen nimismiehen tai maistraatin välityksel
lä ja valituskirjat on lähetettävä sanotulle 
viranomaiselle pidettäviksi niiden nähtävinä, 
joille tilaisuus vastaamiseen varataan. 

Vastauskirjelmä on annettava sille viran
omaiselle, jonka luona asiakirjat ovat nähtävi
nä. Tämän viranomaisen tulee toimittaa asia
kirjat vesioikeustuomarille, jonka on huolehdit
tava siitä, että valituskirjat ja asiassa syntynyt 
asiakirjavihko lähetetään vesiylioikeudelle. 

Ehdotus 

den päätös, johon haetaan muutosta. Valituskir
jelmä ja sen mahdolliset liitteet on kaksin 
kappalein annettava asianomaiseen vesioikeu
teen viimeistään kuudentenakymmentenä päi
vänä sen jälkeen, kun päätös on julistettu tai 
julkipanon jälkeen annettu taikka, jollei näin 
ole tapahtunut, asianomaiselle todisteellisesti 
annettu tai asianmukaisesti pantu postiin, sa
nottua päivää mukaan lukematta. Tyytymättö
myyttä ei tarvitse erikseen ilmoittaa. 

2 § 

Tieto asianasaisille on, jollei julkista kuulut
tamista pidetä tarpeellisena, annettava asian
omaisen haastemiehen välityksellä. Valitusasia
kirjat on lähetettävä haastemiehelle pidettäväk
si niiden nähtävänä, joille tilaisuus vastaami
seen varataan. Valtion, kunnan ja kuntainliiton 
viranomaiselle sekä erityisestä syystä muullekin 
asianosaiselle voidaan kappale valitusasiakirjoja 
tai niiden jäljennöksiä kuitenkin toimittaa näh
täväksi postitse saantitodistusta vastaan. 

Vastauskirjelmä on annettava haastemiehelle, 
jonka tulee toimittaa asiakirjat vesioikeudelle. 
Niiden 2 momentissa tarkoitettujen viranomais
ten ja asianosaisten, jotka. ovat saaneet asiakirjat 
nähtäväkseen muutoin kuin haastemiehen väli
tyksellä, tulee kuitenkin toimittaa vastauskirjel
mänsä vesioikeudelle. Vesioikeuden on huolehdit
tava siitä, että valituskirjat, kappale vesioikeu
den päätöstä sekä asiassa syntynyt asiakirjavih
ko lähetetään vesiylioikeudelle. 

19 luku 

Ojitustoimitus 

5 a § 

Jos ojitussuunnitelmaa, jonka perusteella 1 
momentissa tarkoitettu tilusjärjestely on suori
tettu, ojitustoimituksessa muutetaan tai se jäte
tään vahvistamatta taikka toimituksen päätöstä 
muutoksenhaun johdosta muutetaan tai se kumo
taan, on vesi- ja ympäristöpiirin ilmoitettava 
asiasta tätä koskevan päätöksen tultua lainvoi
maiseksi maanmittaustoimistolle, jonka on tar
vittaessa annettava määräys uuden tilusjärjeste
lytoimituksen suorittamiseksi. Toimituksessa, jo
ka on suoritettava kiireellisenä, kiinteistöjaotus 
saatetaan vastaamaan muutettua ojitussuunnitel-
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maa, tai, jos ojitussuunnitelma on kumottu, 
palautetaan kiinteistöjaotus mahdollisuuksien 
mukaan entiselleen noudattaen soveltuvin osin, 
mitä vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista 
tilusjärjestelyistä annetussa laissa säädetään. 
Mitä tässä momentissa säädetään, on vastaavas
ti voimassa, jos vahvistettu ojitussuunnitelma, 
jonka perusteella on suoritettu 1 momentissa 
tarkoitettu tilusjärjestely, 6 luvun II §:n 5 mo
mentin nojalla raukeaa. 

-------------~L ____________ _ 

20 luku 

Vesilautakunta 

5 § 
Asia, jossa vesilautakunta tämän luvun 2 §:n 

mukaan käyttää päätäntävaltaa, pannaan vi
reille lautakunnalle toimitettavalla kirjelmällä 
taikka ilmoittamalla asiasta suullisesti lauta
kunnan puheenjohtajalle. Lautakunnan on an
nettava asiasta todistettavasti tieto niille, joita 
asia koskee, ja varattava näille tilaisuus vastaa
miseen asiassa. Vastaus saadaan antaa joko 
kirjallisesti viimeistään lautakunnan kokouk
sessa tai sen kokouksessa suullisesti. Kokouk
sen aika ja paikka on ilmoitettava edellä 
mainittua tietoa annettaessa. 

Jos ojitusasia koskee yhteisen maa-alueen 
järjestäytymätöntä osakaskuntaa, on loppukoko
uksesta ilmoitettava osakaskunnalle noudattaen 
soveltuvin osin, mitä 16 luvun 8 §:n 3 momentis
sa säädetään. Merkitykseltään vähäisessä asias
sa tieto voidaan kuitenkin antaa yhdelle osak
kaalle, joka ilmeisesti ei ole muutoin asianosai
sena asiassa. 

Jos asia saattaa erityisesti koskea toisen 
vesialueita, on loppukokouksesta ilmoitettava 
myös vesialueen omistajalle tai, vesialueen olles
sa yhteinen, asian laadun mukaan kalastuskun
nalle, yhteisalueen osakaskunnalle tai molemmil
le. Vesialueen järjestäytymättömän osakaskun
nan osakkaille ilmoitus annetaan noudattaen 
vastaavasti 2 momenttia. 

20 luku 

Ympäristöns uojel ula utak unta 

5 § 
Asia, jossa ympäristönsuojelulautakunta tä

män luvun 2 §:n mukaan käyttää päätäntävaltaa, 
pannaan vireille lautakunnalle toimitettavalla 
hakemuksella tai muulla kirjelmällä. Asian kä
sittelystä on ilmoitettava muulle viranomaiselle 
sen mukaan kuin asetuksella säädetään. Hake
muksesta, jota tarkoitetaan JO luvun 3 §:ssä, on 
ilmoitettava tiedossa olevalla postiosoitteella 
niille, joita asia saattaa koskea, ja varattava 
näille tilaisuus vastaamiseen asiassa. Muusta 
tämän luvun 2 §:ssä tarkoitetusta asiasta on 
samassa tarkoituksessa ilmoitettava todisteelli
sesti niille, joita asia koskee. Vastaus saadaan 
antaa kirjallisesti lautakunnan määräämässä 
kohtuullisessa ajassa. Jos lautakunta katsoo 
suullisen käsittelyn aiheelliseksi, vastaus voi-
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6 § 
Ellei tämän luvun 5 §:n 2 momentissa tar

koitettua sopimusta saada aikaan, lautakunnan 
on, käsiteltyään asian ja toimitettuaan tarvit
taessa katselmuksen, ratkaistava asia päätök
sellään, johon on liitettävä valitusosoitus ja 
joka on todistettavasti toimitettava asianosai
sille. 

7§ 
Milloin vesilautakunta on päätöksessään vel

voittanut suorittamaan jonkin työn, sen on 
asetettava määräaika työn tekemistä varten ja 
määrättävä työ suoritettavaksi uhalla, että ha
kija tai vesilautakunta saa teettää työn laimin
lyöjän kustannuksella. 

Ehdotus 

daan antaa myös suullisesti lautakunnan koko
uksessa. Tällöin kokouksen aika ja paikka on 
ilmoitettava asianasaisille edellä mainittua ilmoi
tusta annettaessa. 

Siltä osin kuin asia koskee yhteisen maa
alueen järjestäytymätöntä osakaskuntaa, on tie
doksi antamisesta osakkaille soveltuvin osin voi
massa, mitä J6 luvun 8 §:n 3 momentissa sää
detään. Merkitykseltään vähäisessä asiassa tieto 
voidaan kuitenkin antaa yhdelle osakkaalle, joka 
ilmeisesti ei ole muutoin asianosaisena asiassa. 

Yhteisen vesialueen osalta ilmoitus toimitetaan 
asian laadun mukaan kalastuskunnalle, yhteis
alueen osakaskunnalle tai molemmille. Vesi
alueen järjestäytymättömän osakaskunnan osak
kaille ilmoitus annetaan noudattaen vastaavasti 2 
momenttia. 

6 § 
Jollei tämän luvun 5 §:n 4 momentista muuta 

johdu, lautakunnan on, käsiteltyään asian ja 
toimitettuaan tarvittaessa katselmuksen, rat
kaistava asia päätöksellään, johon on liitettävä 
valitusosoitus. Päätöksestä, jota tarkoitetaan JO 
luvun 3 §:ssä, on ilmoitettava tiedossa olevalla 
postiosoitteella niille, joita asia koskee. Siitä on 
samalla ilmoitettava kunnan ilmoitustaululla. 
Tällöin päätöksen katsotaan tulleen asianomais
ten tietoon sitä annettaessa. Lautakunnan muus
sa asiassa antama päätös on toimitettava todis
teellisesti tiedoksi asianosaisille. Päätöksen toi
mittamisesta muulle viranomaiselle säädetään 
tarvittaessa asetuksella. 

7 § 
Jos ympäristönsuojelulautakunta 6 luvun 7 §:n 

tai J2 §:n 2 momentin, JO luvun 6 §:n 2 momen
tin tai 9 §:n nojalla velvoittaa suorittamaan 
jonkin työn rikkomuksen tai laiminlyönnin 
oikaisemiseksi, sen on asetettava määräaika 
työn tekemistä varten ja määrättävä työ suori
tettavaksi uhalla, että hakija tai lautakunta saa 
teettää työn laiminlyöjän kustannuksella. 

Edellä J momentissa tarkoitetusta asiasta on 
muutoin voimassa, mlta uhkasakkolaissa 
(1113/90) säädetään. Jos teettämisoikeus on 
annettu hakijalle, uhkasakkolain J7 §:ää sovelle
taan kuitenkin vain kustannusten perimisen osal
ta. 
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8 § 

Jos lautakunta on havainnut, ettei voimassa 
olevia säännöksiä tai määräyksiä ole noudatet
tu, sen on, mikäli sen antamaa kehoitusta ei 
noudateta tai asia vaatii erityistä selvitystä, 
ilmoitettava asia 21 luvun l §:ssä tarkoitetulle 
yleiselle valvontaviranomaiselle. Jos laimin
lyönti tai rikkomus kuitenkin on ilmeinen, 
vesilautakunta voi tehdä sanotun luvun 2 ja 
3 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tai hakemuksen. 

Ehdotus 

8 § 

Jos lautakunta on havainnut, ettei voimassa 
olevia säännöksiä tai määräyksiä ole noudatet
tu, sen on, mikäli sen antamaa kehotusta ei 
noudateta, ryhdyttävä asian laadun mukaan 21 
luvun 2 ja 3 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin. 
Jos laiminlyönti tai rikkomus vaatii erityistä 
selvitystä, lautakunta voi kuitenkin ilmoittaa 
asiasta vesi- ja ympäristöpiirille. 

21 luku 

Erityisiä määräyksiä 

4 § 
Milloin 3 §:ssä tarkoitettu toimenpide toteu

tetaan viranomaisen toimesta, suoritetaan kus
tannukset, jollei vesioikeus toisin määrää, etu
käteen valtion varoista ja peritään niskoittele
valta siinä järjestyksessä, kuin julkisten saata
vain ulosotosta on säädetty. 

3 a § 
Edellä 3 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa asi

oissa sovelletaan uhkasakkolakia, jollei tästä 
laista muuta johdu. 

Mitä edellä tässä luvussa säädetään tästä 
laista ja sen nojalla annetuista säännöksistä ja 
määräyksistä, koskee vastaavasti 22 luvun 2 §:n 
nojalla voimassa olevia aikaisempia säännöksiä 
ja niiden nojalla annettuja määräyksiä. 

4 § 
Teettämisoikeuden 3 §:n nojalla saaneelle vi

ranomaiselle koituneiden kustannusten maksami
sesta ja perimisestä on voimassa, mitä uhkasak
kolain 17 §:ssä säädetään. Jos teettämisoikeus 
on annettu ympäristönsuojelulautakunnalle, sa
nottua pykälää sovelletaan kuitenkin kuten asi
assa, jossa teettämisestä on päättänyt kunnan 
viranomainen. Jos teettämisoikeus on annettu 
yksityiselle, pykälää sovelletaan kustannusten 
perimisen osalta. 

8 a § 

Jos lupa, jonka perusteella on suoritettu vesis
töhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjes
telyistä annetun lain mukainen tilusjärjestely, 2 
luvun 12 §:n nojalla raukeaa, on vesi- ja ympä
ristöpiirin ilmoitettava asiasta maanmittaustoi
mistolle, jonka tulee määrätä asiassa suoritetta
vaksi uusi tilusjärjestely. Toimituksesta on vas
taavasti voimassa, mitä 19 luvun 5 a §:n 3 
momentissa säädetään. 
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Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

Merenkulkuhallituksen päätökset, joilla on 
ennen tämän lain voimaantuloa vahvistettu jul
kisiä kulkuväyliä, pysyvät voimassa, ja väyliin 
sovelletaan, mitä julkisesta kulkuväylästä vesi
laissa säädetään. 
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Liite B 

Asetus 
vesiasetuksen muuttamisesta 

Oikeusministerin esittelystä 
muutetaan 6 päivänä huhtikuuta 1962 annetun vesiasetuksen (282/62) 4 §, sellaisena kuin se 

osittain muutettuna 20 päivänä marraskuuta 1987 annetulla asetuksella (860/87), sekä 
lisätään asetukseen uusi 4 a § seuraavasti: 

4 § 
Vesikirjaan on merkittävä tarpeellisilta osin: 
1) päätöksen yksilöintitiedot; 
2) muissa kuin rikosasioissa asianosaistiedot; 
3) asian laadun mukainen luokitus; 
4) päätöksen sisältöä koskevat tiedot; 
5) tiedot rakenteista ja toiminnoista, joilla on 

vesistövaikutuksia tai yleistä merkitystä; 
6) tiedot päätöksen vaikutusalueesta; 
7) tiedot päätöksen liittymisestä muihin pää

töksiin; sekä 
8) tiedot muutoksenhausta ja muutoksenha

kuasteiden ratkaisuista. 
Vesikirjan täydennyksenä voi olla karttoja. 

5 320390A 

4 a § 
Oikeusministeriö voi antaa viranomaisille ja 

yksityisille luvan vesikirjan pysyvään käyttöön. 
Vesioikeus päättää vesikirjaan sisältyvien tieto
jen muusta luovuttamisesta. Jokaisella on oi
keus vesikirjan pitäjän luona saada luettavak
seen vesikirjaan sisältyvät tiedot ja itse niitä 
jäljentää. 

Vesiylioikeus antaa tarkemmat ohjeet vesi
kirjaan merkittävistä tiedoista sekä merkitsemi
sessä noudatettavasta menettelystä. 

Tämä asetus tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 




