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vesilain 2 ja 16 luvun muuttamisesta

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vesilain (264/1961) 2 luvun 11 a § ja 14 a §:n 1 momentti sekä 16 luvun 23 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 2 luvun 11 a § ja 16 luvun 23 a § laissa 621/2010 sekä 2 luvun 14 a §:n
1 momentti laissa 1301/2004, seuraavasti:

2 luku

Yleiset säännökset rakentamisesta
vesistöön

11 a §
Rakentamisesta aiheutuvaa hyötyä, vahin-

koa ja haittaa 11 §:n mukaan arvioitaessa on
otettava huomioon, mitä vesienhoidon ja me-
renhoidon järjestämisestä annetun lain
(1299/2004) mukaisessa vesienhoitosuunni-
telmassa ja merenhoitosuunnitelmassa on esi-
tetty hankkeen vaikutusalueen vesien tai me-
riympäristön tilaan ja käyttöön liittyvistä sei-
koista. Arvioinnissa on otettava huomioon
myös, mitä tulvariskien hallinnasta annetun
lain (620/2010) mukaisessa tulvariskien hal-
lintasuunnitelmassa on esitetty hankkeen vai-
kutusalueen tulvariskeistä ja niiden hallinnan
tavoitteista sekä toimenpiteistä, joilla tavoit-
teet pyritään saavuttamaan.

14 a §
Luvanhaltijan on tarvittaessa luvassa vel-

voitettava tarkkailemaan hankkeen toteutta-
mista ja sen vaikutuksia (tarkkailuvelvoite).
Tarkkailuvelvoitetta määrättäessä on otettava
huomioon vesienhoidon ja merenhoidon jär-
jestämisestä annetussa laissa tarkoitettu seu-
rantaohjelma ja hankkeen vaikutusaluetta
koskevat muut seurantavelvoitteet.
— — — — — — — — — — — — —

16 luku

Hakemusasioiden käsittely aluehallinto-
virastossa

23 a §
Jos hakemus koskee ympäristövaikutusten

arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoi-
tettua hanketta, aluehallintoviraston päätök-
sestä on käytävä ilmi, miten mainitun lain
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mukainen arviointi on otettu huomioon. Lu-
papäätöksestä on lisäksi käytävä ilmi miten
vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä
annetun lain mukainen vesienhoitosuunni-
telma ja merenhoitosuunnitelma ja tulvaris-
kien hallinnasta annetun lain mukainen tulva-

riskien hallintasuunnitelma on otettu huo-
mioon.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2011.
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