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Viite: Ympäristövaliokunnan kuuleminen hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja 

rakennuslain ja Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta (YM43:00/2014) 

 

Asia: WWF Suomen lausunto 

 

 

WWF Suomi kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa asiasta seuraavaa: 

 

WWF Suomen mielestä on erittäin kiitettävää, että merialuesuunnittelu vihdoin mahdollistetaan Suomen 

aluevesillä ja talousvyöhykkeellä, ja että siihen velvoittava merten aluesuunnittelun puitedirektiivi 

(2014/89/EU) pannaan kansallisesti täytäntöön. Merialuesuunnittelu on eri tarpeiden integrointiin 

tarkoitettu työkalu, jolla vähennetään sekä kilpailua ja ristiriitoja toimialojen välillä että varmistetaan 

arvokkaiden luonnonympäristöjen suojelu etupainotteisesti. Näin luodaan koordinoidusti 

mahdollisuuksia eri meren käyttäjien pitkäaikaiseen ja kestävään kehitykseen. 

 

Euroopan ja Suomen taloudet kaipaavat kipinää, ja sinisestä kasvusta, eli meriin pohjautuvasta 

talouskasvusta, on muun muassa EU:n sinisen kasvun strategian kautta kaavailtu pelastajaa. Jos 

haluamme valjastaa meret aidosti pitkäaikaisen ja kestävän taloudellisen hyödyn tuottamiseen, on 

kuitenkin sen tuotantoperusta, eli luontotyypit ja lajit, saatettava ensin hyödyntämistä kestävälle 

tasolle.  Muuten kasvu syö omaa tuottoaan.  

 

Lakiehdotuksessa tulisi  vahvemmin painottaa meriympäristön suojelun tärkeyttä ja 

ekosysteemilähtöisen hallinnan periaatteita (kuten varovaisuusperiaatteen noudattamista) 

suunnittelussa. Merialuesuunnittelun täytyy varmistaa, että kasvu ei vaaranna luontotyyppejä ja lajeja 

sekä ekosysteemien kykyä tuottaa ekosysteemipalveluja. Suomessa on jo onnistuneesti 

käytetty aluesuunnittelua mm. vesiviljelyn sijainninohjaustyössä, jossa etsittiin kalankasvatukselle 

parhaiten soveltuvat alueet rannikoltamme, ottaen huomioon kaikki muut merenkäyttömuodot (esim. 

kesäasumusten sijainti), luonnonympäristöjen suojelutarve (mm. kalojen lisääntymisalueet) ja 

ekosysteemin ominaisuudet (esim virtausolosuhteet). Vastaavanlainen integroiva ja ratkaisukeskeinen 

prosessi olisi saatettava direktiivin kansallisen toimeenpanon kautta sitovaksi kaikkien 

merenkäyttömuotojen lisäkasvun suunnitteluussa sekä arvokkaiden alueiden suojelun turvaamiseksi. 

 

Merialuesuunnittelu olisi oikein toteutettuna ympäristön ehdoilla luotu viitekehys merellä tapahtuvalle 

liiketoiminnalle ja merialueen muulle käytölle. Se olisi tärkeä käytännön työkalu yhdennetyn kansallisen 

meripolitiikan ja EU:n meristrategiapuitedirektiivin mukaisen Suomen merenhoitosuunnitelman 

toteuttamiseksi ja meren hyvän tilan saavuttamiseksi.  
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Merialusuunitteludirektiivi mahdollistaa ympäristön asettamisen etusijalle, ja myös meren hyvän tilan 

saavuttamisen asettamisen yhdeksi merialuesuunnittelun tavoitteeksi. Siksi hyvän tilan saavuttaminen 

tulisi nostaa esiyksessä vahvasti esille merialuesuunnittelun tavoitteena!  Merialuesuunnittelun 

tulisi perustua yhteiselle visiolle siitä, miltä me haluamme että merialueemme näyttää kymmenen tai 

kahdenkymmenen vuoden päästä. 

 

Merialuesuunnittelun tulisi perustua parhaaseen olemassa olevaan tietoon vedenalaisesta luonnosta ja 

sen tuottamista ekosysteemipalveluista, jolloin minimivaatimuksena tulisi olla että se perustuisi Suomen 

vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman (VELMU) jo tuotettuun ja 

tulevaisuudessa tuotettavaan tietoon. Jos tietoa ei ole riittäävästi suunnittelun toteuttamiseksi, on tieto 

hankittava osana suunnitteluprosessia, ja kun tietoa saadaan lisää, suunnttelun on mukauduttava siihen. 

Ilman luotettavaa tietoa alueen luontoarvoista sen käytön suunnittelu pitkälle tulevaisuuteen ei ole 

mahdollista. 

 

Isoja puutteita nykysessä esityksessä ovat suunnitelmien oikeudellisen sitovuuden puute, suunnitelmien 

jääminen SOVA-menettelyn ulkopuolisiksi ja merenkäytön konfliktitilanteiden ratkomismenettelyn 

huomiotta jättäminen. 

 

Yksi merialuesuunnittelun perusperiaatteita on, että siinä tulisi soveltaa osallistavaa lähestymistapaa, 

mikä tarkoittaa kaikkien käyttömuotojen huomioonottamista ja kaikkien sidosryhmien kuulemista ja 

osallistamista. Jos hallituksen esitys säilyy nykyisessä muodossaan, meriaulesuunnitelmien 

laatimisprosessissa on varmistettava eri sidosryhmien osallistuminen ja kuulemistilaisuuksien 

järjestäminen jo suunnitelmien luonnosteluvaiheessa. Merialuesuunnitteluprosessissa tulisi laatia 

osallistumis- ja arviointisuunnitelma, järjestää kaksi kuulemista ja vaikutusten arviointi.  

 

 
 
 
Maailman luonnon säätiö (WWF) Suomen rahasto 
 

 

 
Jari Luukkonen, suojelujohtaja (jari.luukkonen@wwf.fi) 
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