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766/2019

Laki
vesilain 11 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vesilain (587/2011) 11 luvun 3 §, sellaisena kuin se on laissa 257/2017, sekä
lisätään 11 lukuun uusi 11 a ja 24 a § seuraavasti:

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 ennen pää-
töksentekoa. Siltä osin kuin selostukseen sisältyy tämän lain säännösten soveltamiseksi
tarpeelliset tiedot ympäristövaikutuksista, tätä selvitystä ei ole esitettävä uudestaan. Ha-
kemukseen on tarvittaessa liitettävä luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitettu arviointi.

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

11 a §

Lupahakemuksesta ja arviointiselostuksen täydentämisestä kuuleminen

Jos lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointimenettelys-
tä annetun lain 27 §:ssä tarkoitettu arviointiselostuksen täydentäminen ovat samaan ai-
kaan vireillä, lupaviranomainen voi lupahakemuksesta kuulemisen yhteydessä kuulla ar-
viointiselostuksesta noudattamalla, mitä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä an-
netun lain 20 §:ssä säädetään. Mielipiteet ja lausunnot arviointiselostuksesta sekä muistu-
tukset ja mielipiteet lupahakemuksesta on toimitettava lupaviranomaiselle vähintään
45 päivän ja enintään 60 päivän kuluessa lupaviranomaisen määräämästä päivästä.
HE 269/2018
YmVM 22/2018
EV 278/2018
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766/2019  
24 a §

Eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun lain 
soveltaminen

Jos lupahakemuksen käsittelyyn sovelletaan eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen
yhteensovittamisesta annettua lakia (764/2019), noudatetaan sen sijaan, mitä 10 ja
22 §:ssä säädetään, mainitun lain 11, 14 ja 15 §:ää.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020.
Ennen tämän lain voimaantuloa vireille tullut lupa-asia käsitellään noudattaen tämän

lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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