
Vesilaki 27.5.2011/587 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Yleiset säännökset 

3 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 

17) ruoppausmassalla vesialueen pohjasta poistettua maa-ainesta ja lietettä. 

2 luku 

Yleiset oikeudet, velvollisuudet ja rajoitukset 

5 § 

Rakennelman sijoittaminen toisen vesialueelle 

Rannan omistajalla tai haltijalla on yksityistä tarvettaan varten oikeus sijoittaa rannan edustalle 

vesistöön, vaikka hän ei ole vesialueen omistaja tai osakas, veneen kiinnityspaalu tai -poiju taikka 

rakentaa rantaansa toisen vesialueelle ulottuva laituri, venevaja tai muu näihin verrattava 

rakennelma. Oikeuden edellytyksenä on, että rakennelman tekeminen tai käyttäminen ei edellytä 3 

luvun 2 tai 3 §:n nojalla lupaa ja se voi tapahtua tuottamatta vesialueen omistajalle vahinkoa tai 

huomattavaa haittaa. Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole erityiseen käyttöön otetulla vesialueella. 

6 § 

Haitan poistaminen ja ruoppausmassan sijoittaminen 

Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta vesistön käyttöä koskevasta haitasta kärsivä 

saa ilman vesialueen omistajan suostumusta suorittaa haitan poistamiseksi tarpeellisen toimenpiteen 

vesistön tilan ja käyttömahdollisuuksien parantamiseksi. Oikeuden edellytyksenä on, että 

toimenpide ei 3 luvun 2 tai 3 §:n nojalla edellytä lupaa eikä työn suorittamisesta aiheudu omistajalle 

huomattavaa haittaa tai ympäristönsuojelulain 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua ympäristön 

pilaantumista vesialueella. Sama koskee ruoppausmassan sijoittamista toisen vesialueelle. 

Ruoppausmassan sijoittaminen toisen maa-alueelle edellyttää maanomistajan suostumusta. 

Lupaviranomainen voi kuitenkin myöntää oikeuden ruoppausmassan sijoittamiseen, jos sen 

sijoittamisesta ei aiheudu alueen käytölle sanottavaa haittaa ja sijoittamiseen ei tarvitse hakea 

ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua ympäristölupaa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta toimenpiteestä ja työn suorittamistavasta on ilmoitettava 

vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista. Yhteisen alueen 

järjestäytymättömälle osakaskunnalle ilmoitus voidaan toimittaa yhteisaluelain 26 §:n 3 momentin 
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mukaisesti tai toimittamalla ilmoitus kaikille tiedossa oleville osakkaille. Toimenpiteestä on myös 

ilmoitettava valtion valvontaviranomaiselle siten kuin tämän luvun 15 §:ssä säädetään. 

15 § 

Ilmoittamisvelvollisuus 

Hankkeesta vastaavan on vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista kirjallisesti 

ilmoitettava valtion valvontaviranomaiselle: 

1) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetusta toimenpiteestä; 

2) maa-ainesten ottamisesta vesistön pohjasta, jos ottaminen ei 3 luvun 2 tai 3 §:n mukaan edellytä 

lupaa; 

3) pinta- ja pohjaveden ottamisesta, kun otettava määrä on yli 100 m3/vrk ja ottaminen ei 3 luvun 2 

tai 3 §:n mukaan edellytä lupaa. 

Ilmoituksen tulee sisältää tiedot hankkeesta, sen toteuttamistavasta ja ympäristövaikutuksista. Jos 

ilmoitus koskee 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimintaa, ilmoituksen tulee sisältää lisäksi tiedot 

muista vaikutusalueelle suunnitelluista vastaavista hankkeista, jotka ovat hankkeesta vastaavan 

tiedossa. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä ilmoituksen toimittamistavasta ja 

ilmoitukseen sisällytettävistä tiedoista. 

3 luku 

Luvanvaraiset vesitaloushankkeet 

3 § 

Aina luvanvaraiset vesitaloushankkeet 

7) vesialueen ruoppaaminen, kun ruoppausmassan määrä ylittää 500 m3, jollei kyse ole julkisen 

kulkuväylän kunnossapidosta; 

8) ruoppausmassan sijoittaminen hylkäämistarkoituksessa Suomen aluevesillä, kun kyse ei ole 

merkityksettömän pienestä määrästä ruoppausmassaa; 

9) maa-aineksen ottaminen vesialueen pohjasta muuhun kuin tavanomaiseen kotitarvekäyttöön; 

11 luku. Hakemusmenettely 

14 luku. Valvonta ja hallintopakko 

16 luku. Rangaistussäännökset 
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