
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvvesilain muuttamisesta Julkaistu Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2017

257/2017

Laki
vesilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vesilain (587/2011) 5 luvun 35 § sekä 11 luvun 3, 10 ja 21 §, sellaisena kuin

niistä on 11 luvun 21 § osaksi laissa 1193/2013, seuraavasti:

5 luku

Ojitus

35 § 

Kokouksesta ilmoittaminen

Ojitustoimituksen toimituskokouksesta ja loppukokouksesta on julkisesti kuulutettava
vähintään neljätoista päivää ennen kokousta niissä kunnissa, joiden alueelle ojituksen vai-
kutukset ulottuvat. Jos hakemus koskee ympäristövaikutusten arviointimenettelystä anne-
tussa laissa (252/2017) tarkoitettua hanketta, kuulutus on lisäksi julkaistava kuntien inter-
netsivuilla. Ojitussuunnitelma on samassa ajassa toimitettava 33 §:n 2 momentissa maini-
tuille viranomaisille ja lähetettävä asianomaiseen kuntaan pidettäväksi yleisesti nähtävä-
nä. Toimituskokouksesta ja loppukokouksesta on lisäksi ilmoitettava tiedossa olevalla
postiosoitteella lähetetyssä kirjeessä niille maanomistajille, joita ojitus koskee. Jos ojitus
koskee toisen maalla olevaa puroa, jossa on voimalaitos tai muu rakennelma, kirje on lä-
hetettävä myös laitoksen tai rakennelman omistajalle.

Jos ojitus koskee yhteisen alueen järjestäytymätöntä osakaskuntaa, toimituskokoukses-
ta ja loppukokouksesta on ilmoitettava osakaskunnalle noudattaen soveltuvin osin, mitä
11 luvun 11 §:n 2 momentissa säädetään.

Merkitykseltään vähäisissä ja sellaisissa ojitusasioissa, joissa 1 ja 2 momentin mukai-
nen tiedoksianto ei asian luonteen vuoksi ole tarpeen, tieto toimituskokouksesta ja loppu-
kokouksesta voidaan antaa muulla tavoin. Jos asia ei vaikuta muiden kuin hakijan oikeu-
teen tai etuun, tiedoksiantoa ei tarvita.
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11 luku

 Hakemusmenettely

3 § 

Lupahakemuksen sisältö

Lupahakemuksessa on esitettävä:
1) asian ratkaisemisen kannalta riittävä selvitys hankkeen tarkoituksesta ja hankkeen

vaikutuksista yleisiin etuihin, yksityisiin etuihin ja ympäristöön;
2) suunnitelma hankkeen toteuttamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä;
3) arvio hankkeen tuottamista hyödyistä ja edunmenetyksistä maa- ja vesialueen rekis-

teriyksiköille ja niiden omistajille sekä muille asianosaisille;
4) selvitys toiminnan vaikutusten tarkkailusta.
Jos hakemus koskee luvan myöntämistä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

annetussa laissa tarkoitetulle hankkeelle, hakemusasiakirjoihin on liitettävä mainitun lain
19 §:n mukainen arviointiselostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä. Siltä osin
kuin selostukseen sisältyy tämän lain säännösten soveltamiseksi tarpeelliset tiedot ympä-
ristövaikutuksista, tätä selvitystä ei ole esitettävä uudestaan. Hakemukseen on tarvittaessa
liitettävä luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitettu arviointi.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä lupahakemuksen si-
sällöstä ja hakemukseen liitettävistä tiedoista.

10 § 

Hakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on tiedotettava kuulutuksella, joka julkaistaan lupaviranomaisen ilmoi-
tustaululla ja hankkeen vaikutusalueen kuntien ilmoitustaululla. Jos hakemus koskee ym-
päristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettua hanketta, kuulutus
on lisäksi julkaistava lupaviranomaisen ja kuntien internetsivuilla. Kuulutuksesta on käy-
tävä ilmi, mitä muistutuksia tehtäessä ja mielipiteitä ilmaistaessa on noudatettava. Valtio-
neuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä kuulutuksen sisällöstä ja sen julkai-
semisesta. 

Kuulutus on pidettävä nähtävänä 30 päivän ajan lupaviranomaisen määräämästä päi-
västä. Lupaviranomainen voi kuitenkin asian laatu huomioon ottaen päättää, että kuulutus
on pidettävä nähtävillä tätä pitempään, kuitenkin enintään 45 päivän ajan. Tiedoksiantoa
varten kappale hakemusta ja sen liitteitä on toimitettava asianomaiseen kuntaan pidettä-
väksi nähtävänä kuulutuksessa mainitussa paikassa.

Kuulutuksen julkaisemisesta on ilmoitettava ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueel-
la yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian merkitys ole vähäinen tai ilmoittami-
nen on muutoin ilmeisen tarpeetonta.

Jos hakemus koskee Suomen talousvyöhykkeellä toteutettavaa hanketta, 1 momentissa
tarkoitettu kuulutus on julkaistava niissä kunnissa, joiden alueen kohdalla hanke toteute-
taan. Kuulutuksen julkaisemisesta on lisäksi ilmoitettava virallisessa lehdessä.

Merkitykseltään vähäisissä hakemusasioissa ja hakemusasioissa, joissa 1 momentin tai
11 §:n mukainen tiedoksianto ei asian laadun vuoksi ole tarpeen, tieto hakemuksesta voi-
daan antaa muulla tavoin. Jos asia ei vaikuta muuhun kuin hakijan oikeuteen tai etuun, tie-
doksiantamista ei tarvita.
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21 § 

Päätöksen sisältö

Päätöksessä on selostettava hakemuksen tarkoitus tai liitettävä hakemus tarpeellisilta
osin päätökseen. Päätöksessä on annettava hanketta koskevat tarpeelliset 3 luvun 10–14 §:n
mukaiset määräykset sekä muut määräykset siitä, miten hanke on toteutettava. Päätökses-
sä on vastattava lausunnoissa ja muistutuksissa tehtyihin yksilöityihin vaatimuksiin. Jos
hankkeesta aiheutuu korvattavaa edunmenetystä, päätöksessä on määrättävä korvauksista
siten kuin 13 luvussa säädetään.

Jos hakemus koskee ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tar-
koitettua hanketta, päätökseen on sisällytettävä yhteysviranomaisen tekemä perusteltu
päätelmä ja yhteenveto mainitun lain 20 ja 29 §:n mukaisten kuulemisten tuloksista. Pää-
töksestä on käytävä ilmi, miten ympäristövaikutusten arviointiselostus, perusteltu päätel-
mä ja mahdolliset ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 29 §:ssä tar-
koitetut, valtioiden rajat ylittäviin vaikutuksiin liittyvät kansainvälistä kuulemista koske-
vat asiakirjat on otettu huomioon.

Lupapäätöksestä on lisäksi käytävä ilmi, miten vesienhoidon ja merenhoidon järjestä-
misestä annetun lain mukainen vesienhoitosuunnitelma ja merenhoitosuunnitelma sekä
tulvariskien hallinnasta annetun lain mukainen tulvariskien hallintasuunnitelma on otettu
huomioon.

————
Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä toukokuuta 2017.
Hankkeeseen, jonka ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointi-

menettelystä annetun lain (468/1994) mukaisesti, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa ollutta 11 luvun 3 ja 21 §:ää. 

Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
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