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Laki
vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 

10 d §:n 1 momentti sekä 15 ja 17 §, sellaisina kuin ne ovat, 10 d §:n 1 momentti laissa 
1263/2014, 15 § laissa 1593/2009 ja 17 § osaksi laissa 1593/2009, seuraavasti:

10 d §
Pohjavesialueen määrittämisen ja luokituksen valmistelu

Vesienhoitosuunnitelman laatimisen yhteydessä tehtävän pohjavesialueen määrittämi-
sen ja luokituksen valmistelussa laadittavien valmisteluasiakirjojen tiedoksi antamisessa 
ja niitä koskevassa kuulemisessa noudatetaan, mitä 15 §:ssä säädetään. Jos pohjavesi-
alueen luokkaa tai rajaa muutetaan vesienhoitosuunnitelman laatimisesta erillisenä menet-
telynä, 15 §:ssä säädetystä poiketen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on pidet-
tävä valmisteluasiakirjat nähtävillä vähintään 30 päivää. Elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen on pyydettävä asiassa lausunto pohjavesialueen sijaintikunnalta ja niiltä 
kunnilta, joiden vedenhankintaan tai maankäyttöön pohjavesialueen rajauksella ja luoki-
tuksella voi olla vaikutusta sekä siltä maakunnan liitolta, jonka alueella pohjavesialue si-
jaitsee.

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

15 §

Osallistuminen ja tiedottaminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on annettava 13 §:ssä tarkoitetut valmiste-
luasiakirjat tiedoksi julkisella kuulutuksella. Julkisesta kuulutuksesta säädetään hallinto-
laissa (434/2003). Tieto kuulutuksesta on julkaistava elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen toimialueen asianomaisissa kunnissa. Kunnan ilmoituksista säädetään kunta-
lain (410/2015) 108 §:ssä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on varattava kaikille mahdollisuus tutus-
tua valmisteluasiakirjoihin ja niiden tausta-asiakirjoihin ja esittää niistä mielipiteensä kir-
jallisesti tai sähköisesti kuuden kuukauden ajan, joka alkaa 1 momentissa tarkoitetun kuu-
lutuksen julkaisemisajankohdasta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on lisäksi pyydettävä tarvittavat lausunnot. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus järjestää tarpeen mukaan tiedotustilaisuuksia, 
joissa varataan tilaisuus mielipiteiden esittämiseen. Valmisteluasiakirjoista ja menettelyn
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aikatauluista säädetään 13 §:ssä. Valmisteluasiakirjojen ja tausta-asiakirjojen julkisuudes-
ta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa.

17 §

Vesienhoitosuunnitelman hyväksyminen

Valtioneuvosto hyväksyy vesienhoitosuunnitelmat.
Ympäristöministeriö julkaisee valtioneuvoston hyväksymät vesienhoitosuunnitelmat

sähköisesti. Ympäristöministeriö toimittaa valtioneuvoston päätöksen sähköisesti elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksille.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on annettava valtioneuvoston päätös tie-
doksi julkisella kuulutuksella. Julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa. Tieto
kuulutuksesta on julkaistava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueen
asianomaisissa kunnissa. Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain 108 §:ssä. Elinkeino-
, liikenne- ja ympäristökeskus toimittaa lisäksi päätöksen niille viranomaisille, joita asian
käsittelyn aikaisemmissa vaiheissa on kuultu.

Valtioneuvoston päätöksen tiedoksi antamisesta kansainvälisellä vesienhoitoalueella
määrätään Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
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