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505/2019

Laki
vesilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vesilain (587/2011) 2 luvun 5 a §, 6 §:n 3 momentti ja 15 §:n 2 momentti,

3 luvun 12 § ja 15 §:n 3 momentti, 5 luvun 6 §:n 1 momentti, 31 §:n 1 momentti, 35 §:n
1 momentti ja 37 §:n otsikko ja 1 momentti, 7 luvun 4 §, 8 luvun 8 ja 9 §, 11 luvun 2,
10, 11 ja 22 §, 14 luvun 13 §:n 1 momentti sekä 15 luvun 1 §:n 3 momentti, 3 §:n 1 mo-
mentti ja 5 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 luvun 5 a § ja 15 §:n 2 momentti laissa 611/2017, 5 luvun
35 §:n 1 momentti ja 11 luvun 10 § laissa 257/2017 sekä 15 luvun 1 §:n 3 momentti ja
3 §:n 1 momentti laissa 975/2017, ja

lisätään 18 lukuun uusi 19 § seuraavasti:

2 luku

Yleiset oikeudet, velvollisuudet ja rajoitukset

5 a §

Johdon sijoittaminen toisen vesialueelle

Hankkeesta vastaavalla on oikeus sijoittaa valtaväylän tai puron alittava vesi-, viemäri-
ja voimajohto, tietoliikennekaapeli sekä muu vaikutuksiltaan niihin rinnastuva johto toi-
senkin vesialueelle, jos sen:

1) sijoittaminen ei edellytä lupaa 3 luvun 2 §:n nojalla;
2) sijoittamisesta ei määrätä ympäristönsuojelulain nojalla;
3) sijoittamisesta ei aiheudu vähäistä suurempaa haittaa alueen omistajalle.
Hankkeesta vastaavan on ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetusta toimenpiteestä vesi-

alueen omistajalle vähintään 60 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista. Yhteisen
alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle ilmoitus voidaan toimittaa yhteisaluelain
26 §:n estämättä julkaisemalla tieto ilmoituksesta valtion valvontaviranomaisen verkkosi-
vuilla noudattaen, mitä hallintolain (434/2003) 62 §:ssä säädetään. Tieto ilmoituksesta on
lisäksi julkaistava sen kunnan, jonka alueelle johto sijoitetaan, verkkosivuilla noudattaen,
mitä kuntalain (410/2015) 108 §:ssä säädetään. Ilmoitusvelvollisuudesta valtion valvon-
taviranomaiselle säädetään tämän luvun 15 §:ssä.
HE 268/2018
YmVM 21/2018
EV 253/2018
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6 §

Haitan poistaminen ja ruoppausmassan sijoittaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta toimenpiteestä ja työn suorittamistavasta on ilmoitet-

tava vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista.
Yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle ilmoitus voidaan toimittaa yhteis-
aluelain 26 §:n estämättä julkaisemalla tieto ilmoituksesta valtion valvontaviranomaisen
verkkosivuilla noudattaen, mitä hallintolain 62 §:ssä säädetään. Tieto ilmoituksesta on li-
säksi julkaistava sen kunnan, jonka alueelle hanke sijoittuu tai sen vaikutukset ulottuvat,
verkkosivuilla noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. Ilmoitusvelvollisuudesta
valtion valvontaviranomaiselle säädetään tämän luvun 15 §:ssä.

15 §

Ilmoittamisvelvollisuus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista. Edellä

5 a §:ssä tarkoitetusta hankkeesta ilmoitus on kuitenkin tehtävä vähintään 60 vuorokautta
ennen toimenpiteen aloittamista. Hankkeesta vastaavan, joka ei ole luonnollinen henkilö,
on tehtävä ilmoitus sähköisesti. Valvontaviranomainen voi erityisestä syystä hyväksyä il-
moituksen antamisen paperisena.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

3 luku

Luvanvaraiset vesitaloushankkeet

12 §

Tarkkailuvelvoitteen määrääminen

Yhteistarkkailua tai tarkkailusuunnitelman hyväksymistä taikka näiden muuttamista
koskeva päätös on tehtävä noudattaen soveltuvin osin, mitä hallintolaissa säädetään, jollei
päätöstä tehdä lupaa myönnettäessä tai muutettaessa. Päätös annetaan tiedoksi ja siitä tie-
dotetaan noudattaen, mitä 11 luvun 22 §:ssä säädetään. Päätöksestä tehtävästä oikaisuvaa-
timuksesta säädetään 15 luvun 1 §:n 3 momentissa.

15 §

Kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelma ja kalatalousmaksun käyttösuunnitelma

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Päätös kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelman hyväksymisestä ja kalatalous-

maksun käyttösuunnitelman vahvistamisesta on tehtävä noudattaen, mitä hallintolaissa
säädetään. Päätös annetaan tiedoksi ja siitä tiedotetaan noudattaen, mitä 11 luvun 22 §:ssä
säädetään hakemusasiaa koskevan päätöksen antamisesta ja tiedottamisesta. Päätöksestä
tehtävästä oikaisuvaatimuksesta säädetään 15 luvun 1 §:n 3 momentissa. Päätöstä voidaan
muuttaa viran puolesta taikka hankkeesta vastaavan, valvontaviranomaisen, asiassa yleis-
tä etua valvovan viranomaisen, kunnan tai haittaa kärsivän asianosaisen vaatimuksesta.
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5 luku

Ojitus

6 §

Ojituksesta ilmoittaminen

Hankkeesta vastaavan on ilmoitettava muusta kuin vähäisestä ojituksesta valtion val-
vontaviranomaiselle vähintään 60 vuorokautta ennen ojitukseen ryhtymistä. Hankkeesta
vastaavan, joka ei ole luonnollinen henkilö, on tehtävä ilmoitus sähköisesti. Valvontavi-
ranomainen voi erityisestä syystä hyväksyä ilmoituksen toimittamisen paperisena. Ilmoi-
tusta ei kuitenkaan tehdä, jos ojituksesta on määrätty 3–5 §:ssä tarkoitetussa päätöksessä,
liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetussa laissa (503/2005) tarkoitetussa tiesuunni-
telmassa tai ratalaissa (110/2007) tarkoitetussa ratasuunnitelmassa. Ilmoituksen tulee si-
sältää tiedot hankkeesta vastaavasta, kuvaus hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista
sekä hankkeen vaikutusalueesta. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia
säännöksiä ilmoituksen sisällöstä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

31 §

Ojitustoimituksen vireilletulo

Ojitustoimitusta on haettava asianomaiselta valtion valvontaviranomaiselta. Hankkees-
ta vastaavan, joka ei ole luonnollinen henkilö, on tehtävä hakemus sähköisesti. Valvonta-
viranomainen voi erityisestä syystä hyväksyä hakemuksen toimittamisen paperisena.
Hankkeesta vastaavan on valvontaviranomaisen pyynnöstä toimitettava hakemusasiakir-
jat paperisena, jos se on tarpeen asian käsittelyn vuoksi. Valtion valvontaviranomaisen on
annettava määräys ojitustoimituksen pitämiseen ympäristöhallinnon palveluksessa virka-
vastuulla toimivalle henkilölle, jolla on riittävä asiantuntemus (toimitusmies). Valtioneu-
voston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä toimitusmiehen pätevyysvaati-
muksista.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

35 §

Kokouksesta ilmoittaminen

Ojitustoimituksen toimituskokouksesta ja loppukokouksesta on vähintään neljätoista
päivää ennen kokousta julkisesti kuulutettava valtion valvontaviranomaisen verkkosivuil-
la noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Tieto kuulutuksesta on lisäksi jul-
kaistava niiden kuntien, joiden alueelle ojituksen vaikutukset ulottuvat, verkkosivuilla
noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. Ojitussuunnitelma on samassa ajassa toi-
mitettava 33 §:n 2 momentissa mainituille viranomaisille ja asetettava yleisesti nähtäville
valtion valvontaviranomaisen verkkosivuille. Toimituskokouksesta ja loppukokouksesta
on lisäksi ilmoitettava tiedossa olevalla postiosoitteella lähetetyssä kirjeessä niille maan-
omistajille, joita ojitus koskee. Jos ojitus koskee toisen maalla olevaa puroa, jossa on voi-
malaitos tai muu rakennelma, on toimituskokouksesta ja loppukokouksesta ilmoitettava
myös laitoksen tai rakennelman omistajalle.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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37 §

Ojitustoimituksen päätöksen tiedoksianto

Ojitustoimituksen päätös on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella valtion valvon-
taviranomaisen verkkosivuilla noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Päätös
on annettava 30 päivän kuluessa toimituskokouksesta tai loppukokouksesta, jollei valtion
valvontaviranomainen erityisistä syistä pidennä tätä aikaa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

7 luku

Säännöstely

4 §

Esitys säännöstelyyn osallistumisesta

Jos säännöstelystä ilmeisesti aiheutuu hyötyä muille, luvanhakijan on tarjottava hyö-
dynsaajille osallistumista säännöstelyyn toimittamalla asiaa koskevan esityksen lupavi-
ranomaiselle. Kun hakijana on valtion viranomainen, esitystä säännöstelyyn osallistumi-
sesta ei ole tarpeen tehdä.

Esitykseen on liitettävä hankkeen suunnitelma, selvitys hyödynsaajista ja heidän saa-
mansa hyödyn arvioidusta suuruudesta sekä hankkeen kustannusarvio.

Lupaviranomaisen on annettava esitys tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen,
mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Lupaviranomaisen on kehotettava hyödynsaajia il-
moittamaan lupaviranomaiselle osallistumisestaan hankkeeseen. Esitystä ei kuuluteta, jos
esitykseen liitetyn suunnitelman perusteella on ilmeistä, ettei lupaa sen mukaiseen hank-
keeseen voida antaa.

Jos esitys säännöstelyyn osallistumisesta on tehty muulloin kuin lupahakemuksen yh-
teydessä, hanketta koskeva lupahakemus on tehtävä vuoden kuluessa kuulutusajan päätty-
misestä, jollei lupaviranomainen hakemuksesta ole pidentänyt määräaikaa.

8 luku

Vesivoiman hyödyntäminen

8 §

Osallistumistarjous

Aloitteentekijän on tarjottava muille 5 §:n mukaan osallistumaan oikeutetuille osallis-
tumista voimalaitoksen rakentamiseen. Asiaa koskeva esitys on toimitettava lupaviran-
omaiselle.

Esitykseen on liitettävä hankkeen suunnitelma, selvitys, josta käy ilmi, kenelle käyttöön
otettava vesivoima kuuluu, sekä hankkeen kustannusarvio ilmoituksineen siitä, mikä osa
kustannuksista on tarkoitettu hankkeeseen osallistuvien rahoitettavaksi. Valtioneuvoston
asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä esityksen sisällöstä ja siihen liitettävistä
selvityksistä.

9 §

Julkinen kuulutus osallistumisesta voimalaitoksen rakentamiseen

Lupaviranomaisen on annettava 8 §:ssä tarkoitettu esitys tiedoksi julkisella kuulutuk-
sella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Lupaviranomaisen on kehotettava
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osallistumaan oikeutettuja ilmoittamaan kirjallisesti lupaviranomaiselle osallistumises-
taan hankkeeseen sekä esittämään tarvittava selvitys osallistumisoikeudestaan viimeistään
kuulutuksessa määrättynä päivänä. Esitystä ei kuuluteta, jos siihen liitetyn selvityksen pe-
rusteella on ilmeistä, ettei lupaa hankkeeseen voida antaa.

Aloitteentekijän on viivytyksettä kuulutuksen julkaisemisen jälkeen todistettavasti toi-
mitettava tieto kuulutuksesta muille käyttöön otettavan vesivoiman osakkaille, joille kuu-
luu vähintään sadasosa käyttöön otettavasta vesivoimasta.

Vesivoiman osakas, joka ei määräajassa tee 1 momentin mukaista ilmoitusta, menettää
oikeutensa osallistua hankkeeseen. Sama koskee ilmoituksen määräajassa tehnyttä osa-
kasta, joka ei 60 päivässä todisteellisen kehotuksen saamisesta allekirjoita yhtiösopimusta
siihen liittyvine yhtiöjärjestyksineen tai tee 7 §:n 3 momentin mukaista pyyntöä.

11 luku

Hakemusmenettely

2 §

Hakemusasian vireillepano

Asia pannaan vireille lupaviranomaisessa hakemuksella. Hankkeesta vastaavan, joka ei
ole luonnollinen henkilö, on tehtävä hakemus sähköisesti. Lupaviranomainen voi erityi-
sestä syystä hyväksyä hakemuksen jättämisen paperisena. Hankkeesta vastaavan on lupa-
viranomaisen pyynnöstä toimitettava hakemusasiakirjat paperisena, jos se on tarpeen
asian käsittelyn vuoksi.

10 §

Hakemuksen tiedoksianto ja hakemuksesta tiedottaminen

Lupaviranomaisen on annettava hakemus tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen,
mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Tieto kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaiku-
tusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. 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 ja hakemusasiakirjat on pidettävä nähtävillä 30 päivän ajan lupaviranomaisen
verkkosivuilla. Lupaviranomainen voi kuitenkin asian laatu huomioon ottaen päättää, että
kuulutus ja hakemusasiakirjat on pidettävä nähtävillä tätä pitempään, kuitenkin enintään
45 päivän ajan.

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

Jos hakemus koskee Suomen talousvyöhykkeellä toteutettavaa hanketta, tieto 1 mo-
mentissa tarkoitetusta kuulutuksesta on julkaistava kuntalain 108 §:n mukaisesti kunnan
verkkosivuilla niissä kunnissa, joiden alueen kohdalla hanke toteutetaan.

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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11 §

Tiedon antaminen erikseen

Kuulutuksesta on annettava erikseen tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti kos-
kee.

Yhteisalueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle voidaan antaa hakemus tiedoksi
yhteisaluelain 26 §:n estämättä julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä 10 §:ssä sääde-
tään. Jos hakemus koskee osakkaiden oikeutta muutoin kuin vähäisessä määrin, kuulutuk-
sen julkaisemisesta on tiedotettava ainakin yhdessä toiminnan vaikutusalueella yleisesti
leviävässä sanomalehdessä.

22 §

Päätöksen tiedoksianto ja päätöksestä tiedottaminen

Lupaviranomaisen on annettava hakemusasiaa koskeva päätös tiedoksi julkisella kuu-
lutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään.

Päätös on toimitettava hakijalle. Päätöksestä on toimitettava jäljennös niille, jotka ovat
sitä pyytäneet, valvontaviranomaisille ja asiassa yleistä etua valvoville viranomaisille.
Tieto päätöksen antamisesta on lähetettävä sähköisesti tiedossa olevalla osoitteella
11 §:ssä tarkoitetuille asianosaisille, 9 §:ssä tarkoitetuille viranomaisille ja asiassa muis-
tutuksen tehneille sekä mielipiteen ilmaisseille.

Tieto kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä
kuntalain 108 §:ssä säädetään. Kuulutuksen julkaisemisesta on tiedotettava ainakin yh-
dessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian merki-
tys ole vähäinen tai tiedottaminen on muutoin tarpeetonta.

14 luku

Valvonta ja hallintopakko

13 §

Toimenpiteet valmistumisilmoituksen johdosta

Valtion valvontaviranomaisen on annettava sille toimitettu valmistumisilmoitus julki-
sella kuulutuksella tiedoksi noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään, jos kysees-
sä olevasta hankkeesta aiheutuu merkittäviä tai laajalle ulottuvia ympäristövaikutuksia.
Tieto kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä
kuntalain 108 §:ssä säädetään. Kuulutuksen julkaisemisesta on tiedotettava ainakin yh-
dessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä, jollei asian merki-
tys ole vähäinen tai tiedottaminen on muutoin tarpeetonta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

15 luku

Muutoksenhaku ja päätöksen täytäntöönpano

1 §

Muutoksenhaku

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Valvontaviranomaisen 3 luvun 11 §:ssä tarkoitettuun yhteistarkkailua tai tarkkailu-

suunnitelman hyväksymistä tai muuttamista koskevaan päätökseen sekä kalatalousviran-
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omaisen 3 luvun 15 §:ssä tarkoitettuun kalatalousvelvoitteen toteuttamissuunnitelman hy-
väksymistä ja kalatalousmaksun käyttösuunnitelman vahvistamista koskevaan päätökseen
ja näistä perittävää maksua koskevaan päätökseen saa hakea oikaisua lupaviranomaiselta
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista noudattaen, mitä hallintolaissa säädetään.
Lupaviranomaisen on annettava oikaisuvaatimukseen annettu päätös tiedoksi ja tiedotet-
tava siitä noudattaen, mitä 11 luvun 22 §:ssä säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun
päätökseen saa hakea muutosta noudattaen, mitä 1 momentissa säädetään.

3 §

Kuuleminen valituksen johdosta

Vaasan hallinto-oikeuden on annettava 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu valitus tiedoksi
julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Tieto kuulu-
tuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain
108 §:ssä säädetään.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

5 §

Päätöksen antaminen

Vaasan hallinto-oikeuden on annettava hakemusasiaa koskeva päätöksensä tiedoksi jul-
kisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Tieto kuulutuk-
sesta on julkaistava vesitaloushankkeen vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kunta-
lain 108 §:ssä säädetään.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

18 luku

Erinäisiä säännöksiä

19 §

Vesitalousasioita koskeva tietopalvelu

Lupaviranomaisen on julkaistava vesitalousasiassa antamansa päätös muutoksenhaulle
säädetyn ajan päättymisen jälkeen verkkosivuillaan, jollei sitä asian merkitys huomioon
ottaen ole pidettävä tarpeettomana (vesitalousasioiden tietopalvelu). Päätöksessä saadaan
julkaista hankkeesta vastaavan nimi sekä hankkeen vaikutuspiiriin kuuluvien kiinteistöjen
nimet ja kiinteistötunnukset.

Tiedot saadaan julkaista, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu ja ne
voidaan julkaista sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
16 §:n 3 momentissa säädetään. Päätökseen sisältyvät henkilötiedot on poistettava verk-
kosivuilta sen jälkeen, kun hanke on päättynyt.

Vesitalousasioiden tietopalvelusta voidaan hakea tietoja rajattuina hakuina käyttäen ha-
kuperusteena hankkeesta vastaavan nimeä, hankkeen laatua tai sijaintikuntaa taikka pää-
töksen tekoajankohtaa.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. Sen 18 luvun 19 § tulee kuitenkin

voimaan jo 1 päivänä toukokuuta 2019.
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