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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan vesilain (587/2011) 5 luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohta,
muutetaan 3 luvun 6 §:n 2 momentti ja 21 §, 7 luvun 2 §:n 3 momentti, 11 luvun 21 §:n 3
momentti ja 18 luvun 4 §:n 1 momentti sekä
lisätään 18 lukuun uusi 3 a § seuraavasti:
3 luku

21 §

Luvanvaraiset vesitaloushankkeet

Lupamääräysten muu tarkistaminen ja uusien
määräysten antaminen

6§
Yleisten hyötyjen ja menetysten arvioiminen
— — — — — — — — — — — — —
Arvioinnissa on otettava huomioon, mitä
vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä
annetun lain mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa ja merenhoitosuunnitelmassa on esitetty hankkeen vaikutusalueen vesien tilaan ja
käyttöön liittyvistä seikoista. Arvioinnissa on
otettava huomioon myös, mitä tulvariskien
hallinnasta annetun lain (620/2010) mukaisessa tulvariskien hallintasuunnitelmassa on
esitetty hankkeen vaikutusalueen tulvariskeistä ja niiden hallinnan tavoitteista hankkeen vaikutusalueella sekä toimenpiteistä,
joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.
HE 87/2013
MmVM 20/2013
EV 199/2013

Lupaviranomainen voi hakemuksesta tarkistaa lupamääräyksiä ja antaa uusia määräyksiä, jos:
1) hankkeen toteuttamisesta lupamääräysten mukaisesti aiheutuu haitallisia vaikutuksia, joita lupamääräyksiä annettaessa ei ole
ennakoitu ja joita ei muutoin voida riittävästi
vähentää;
2) hankkeen toteuttamisesta lupamääräysten mukaisesti aiheutuu olosuhteiden muutosten vuoksi haitallisia vaikutuksia, joita ei
muutoin voida riittävästi vähentää;
3) turvallisuussyyt tätä edellyttävät; tai
4) tulvasta tai kuivuudesta voi aiheutua
yleistä vaaraa ihmisen hengelle, turvallisuudelle tai terveydelle, suurta vahinkoa yleiselle
edulle tai suurta ja laaja-alaista vahinkoa yk-
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sityiselle edulle, eikä näitä vaikutuksia muutoin voida riittävästi vähentää.
Jollei lupapäätöksessä toisin määrätä, hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi tai uusien määräysten antamiseksi 1 momentin
1 kohdan nojalla on tehtävä kymmenen vuoden kuluessa 18 §:n mukaisen valmistumisilmoituksen tekemisestä.
Lupamääräysten tarkistaminen tai uusien
määräysten antaminen 1 momentin 2—4
kohdan nojalla ei saa sanottavasti vähentää
hankkeesta saatavaa hyötyä. Tarkistamisesta
tai uusien määräysten antamisesta aiheutuvat
muut kuin vähäiset edunmenetykset määrätään hakijan korvattaviksi noudattaen soveltuvin osin, mitä 13 luvussa säädetään. Jos
lupamääräyksiä tarkistetaan tai uusia lupamääräyksiä annetaan 1 momentin 4 kohdan
nojalla, tästä aiheutuvien edunmenetysten
korvaamiseen sovelletaan lisäksi, mitä 18 luvun 6 §:n 1 momentissa säädetään.
Hakemuksen lupamääräysten tarkistamisesta tai uusien määräysten antamisesta
1 momentin 1—3 kohdan nojalla voi tehdä
haitallisen vaikutuksen kohteena olevan yksityisen edun haltija, kunta, valvontaviranomainen tai asiassa yleistä etua valvova viranomainen. Hakemuksen 1 momentin 4 kohdan nojalla voi tehdä valtion valvontaviranomainen ottaen huomioon, mitä 18 luvun
3 a §:ssä säädetään. Lupaviranomaisen on käsiteltävä asia soveltuvin osin kuten lupahakemus.
7 luku
Säännöstely
2§
Säännöstelyä koskeva lupa
— — — — — — — — — — — — —
Jos siinä vesistössä tai vesistön osassa, johon säännöstely kohdistuu, on aikaisemmin
toimeenpantuja hankkeita varten annettu
2 momentissa tai 3 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitettuja määräyksiä, voidaan niitä
muuttaa. Korvauksesta on vastaavasti voimassa, mitä 3 luvun 21 §:n 3 momentissa
säädetään.

11 luku
Hakemusmenettely
21 §
Päätöksen sisältö
— — — — — — — — — — — — —
Jos hakemus koskee ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettua hanketta, päätöksestä on käytävä ilmi,
miten arviointi on otettu huomioon. Lupapäätöksestä on lisäksi käytävä ilmi, miten vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä
annetun lain mukainen vesienhoitosuunnitelma ja merenhoitosuunnitelma sekä tulvariskien hallinnasta annetun lain mukainen tulvariskien hallintasuunnitelma on otettu huomioon.
18 luku
Erinäisiä säännöksiä
3a§
Vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvitys
Valtion valvontaviranomainen laatii tarvittaessa selvityksen toimenpiteistä, joilla tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvia haitallisia
vaikutuksia voidaan vähentää (vesistöalueen
padotus- ja juoksutusselvitys). Selvityksessä
on tarkasteltava sellaisia vedenkorkeuksiin ja
virtaamiin vaikuttavia toimenpiteitä, jotka
hankkeesta vastaava voi suorittaa vesitaloushanketta toteuttaessaan. Selvityksessä on lisäksi tarkasteltava mahdollisuuksia sovittaa
toimenpiteet yhteen vesistöalueen muiden vesitaloushankkeiden kanssa siten, että tulvasta
tai kuivuudesta aiheutuvat vahingolliset seuraukset jäävät kokonaisuutena arvioiden
mahdollisimman vähäisiksi. Selvitys on laadittava riittävässä yhteistyössä hankkeista
vastaavien sekä asianomaisten kuntien ja
muiden viranomaisten kanssa.
Vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvityksen perusteella valtion valvontaviranomainen voi tehdä lupaviranomaiselle hakemuksen vesitaloushanketta koskevien lupamää-
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räysten tarkistamiseksi tai uusien määräysten
antamiseksi 3 luvun 21 §:n 1 momentin 4
kohdan nojalla.
Maa- ja metsätalousministeriö voi määrätä,
että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
huolehtii 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen
tehtävien hoitamisesta toisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella.
4§
Vaarantorjuntatoimet
Jos poikkeuksellisista luonnonoloista tai
muusta ylivoimaisesta tapahtumasta aiheutuu
tulva tai muu sellainen vesistön tai sen vesio-
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lojen muutos, josta voi aiheutua yleistä vaaraa ihmisen hengelle, turvallisuudelle tai terveydelle, suurta vahinkoa yleiselle edulle tai
suurta ja laaja-alaista vahinkoa yksityiselle
edulle, lupaviranomaisen on määrättävä valtion valvontaviranomainen tai vesitaloushankkeesta vastaava ryhtymään vaaran poistamiseksi tai vahinkojen vähentämiseksi välttämättömiin väliaikaisiin toimenpiteisiin.
Määräys voidaan antaa sen estämättä, mitä
tässä laissa säädetään tai sen nojalla annetuissa luvissa tai päätöksissä määrätään.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.
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