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272/2020

Laki
vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

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

25 §:n 3 momentti ja 26 j §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 26 j §:n 1 momentti
laissa 272/2011, sekä

lisätään 14 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1593/2009, uusi 4 momentti sekä lakiin
uusi 28 a ja 28 b § seuraavasti:

14 §

Yhteistyö vesienhoitosuunnitelman valmistelussa

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Valtioneuvoston asetuksella annetaan säännökset yhteistyöryhmän ja ohjausryhmän

toimikausista ja tarkemmat säännökset näiden tehtävistä sekä yhteistyöryhmän kokoonpa-
nosta ja toiminnan järjestämisestä.

25 §

Tavoitteiden saavuttaminen vaiheittain

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Määräaikaa voidaan pidentää yhteensä enintään kahdella vesienhoitosuunnitelmakau-

della. Määräaikaa voidaan edelleen pidentää, jos luonnonolot eivät mahdollista vesimuo-
dostuman tilan paranemista ajoissa.

26 j §

Osallistuminen ja tiedottaminen

Ympäristöministeriön on yhteistyössä elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kans-
sa annettava merenhoitosuunnitelman valmisteluasiakirjat tiedoksi julkisella kuulutuksel-
la. Julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa. Tieto kuulutuksesta on julkaistava
kunnissa. Kunnan ilmoituksista säädetään kuntalain 108 §:ssä. Ympäristöministeriön on
yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa:

1) varattava kaikille mahdollisuus osallistua merenhoitosuunnitelman valmisteluun,
tutustua merenhoitosuunnitelman valmisteluasiakirjoihin ja niiden tausta-asiakirjoihin
sekä esittää niistä mielipiteensä kirjallisesti tai sähköisesti vähintään 30 vuorokauden ajan
kuulutuksen julkaisemisajankohdasta lukien;
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2) pyydettävä tarvittavat lausunnot; ja
3) järjestettävä tarpeen mukaan tiedotustilaisuuksia, joissa varataan tilaisuus mielipi-

teiden esittämiseen; tässä pykälässä tarkoitettujen valmisteluasiakirjojen ja tausta-asiakir-
jojen julkisuudesta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa.

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

28 a §

Ympäristötiedon kerääminen

Vesienhoidon ja merenhoidon tehtäviä hoitavalla viranomaisella ja tämän määräämällä
virkamiehellä sekä virkamiestä avustavalla henkilöllä on oikeus tässä laissa tarkoitetun
ympäristötiedon keräämistä varten kulkea toisen maa- ja vesialueella ja tehdä siellä tarkis-
tuksia ja tutkimuksia, sijoittaa mittaus- ja havaintolaitteita, suorittaa mittauksia ja ottaa
näytteitä sekä tallentaa ääntä ja kuvaa. Ympäristötiedon kerääminen ei saa kohdistua py-
syväisluonteiseen asumiseen käytettäviin tiloihin.

Ympäristötiedon kerääminen tulee tehdä välttäen tarpeettoman vahingon ja haitan aihe-
uttamista. Alueen omistajalle ja haltijalle aiheutunut vähäistä suurempi vahinko tai haitta
on korvattava. Jos korvauksesta ei sovita, sen määräämiseen sovelletaan, mitä kiinteän
omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (603/1977) säädetään.

Tehtävää hoitavan on tarvittaessa ilmoitettava ympäristötiedon keräämisestä etukäteen
alueen omistajalle tai haltijalle. Tehtävää hoitava voi sopia alueen omistajan tai haltijan
kanssa tehtävän suorittamisen aikataulusta, järjestelyistä ja tehtävään liittyvistä muista
käytännön seikoista. Jos 1 momentissa tarkoitettu toimenpide kohdistuu piha-alueelle tai
muuhun erityiseen käyttöönotetulle alueelle, tehtävän suorittamisesta on sovittava alueen
omistajan tai haltijan kanssa.

28 b §

Sopimus ympäristötiedon keräämisessä

Vesienhoidon ja merenhoidon tehtäviä hoitava viranomainen voi tehdä sopimuksen
28 a §:ssä tarkoitettujen tutkimus-, mittaus- ja havaintotehtävien järjestämisestä sellaisen
yksityisen toimijan kanssa, joilla on riittävä asiantuntemus ja muut edellytykset tehtävän
hoitamiseksi.

Tehtävää hoitavaan sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä
hänen hoitaessaan 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä. Vahingonkorvausvastuusta sääde-
tään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

————
Tämä laki tulee voimaan 22 päivänä huhtikuuta 2020.
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