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Viite: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain ja Suomen 

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

 

Asia: WWF Suomen lausunto 

 

 

WWF Suomi kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa: 

 

Yleisiä huomioita hallituksen esityksestä 

 

Merialuesuunnittelu on tärkeä käytännön työkalu yhdennetyn meripolitiikan ja merenhoito-

suunnitelman toteuttamiseksi, meriympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi sekä kestävän sinisen 

talouskehityksen varmistamiseksi. Oikein toteutettuna se on ympäristön ehdoilla luotu viitekehys 

merellä tapahtuvalle liiketoiminnalle ja merialueen muulle käytölle.  

 

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

aluevesillä että talousvyöhykkeellä ja että siihen velvoittava merten aluesuunnittelun puitedirektiivi 

(2014/89/EU) pannaan kansallisesti täytäntöön. Toivoisimme kuitenkin, että lakiehdotuksessa 

painotettaisiin vahvemmin meriympäristön suojelun tärkeyttä ja ekosysteemiin perustuvan 

lähestymistavan ja varovaisuusperiaatteen noudattamista suunnittelussa. 

 

Kuten vuonna 2013 julkaistussa raportissa Merialueiden suunnittelu Suomessa, nykytilanne ja 

kehittämishaasteita (Ympäristöministeriön raportteja 29) todetaan, merialueiden käsittely 

kuntakaavoissa vaihtelee paljon, ja kunnissa on erilaiset kaavoituskäytännöt. Koska 

merialuesuunnitelmat olisivat hallituksen esityksen mukaan alueidenkäytön suunnittelujärjestelmästä 

erillisiä suunnitelmia eikä niillä olisi oikeusvaikutuksia, tulisi niiden todelliset vaikutukset 

alueidenkäyttöön ja meriympäristöön selvittää tarkemmin. Mielestämme merialuseuunnitelmien tulisi 

olla oikeusvaikutteisia, koska tämä loisi suunnitteluprosessille tietyn viitekehyksen ja asettaisi 

vähimmäisvaatimukset muun muassa taustaselvitysten ja kuulemisen osalta. Nykyisessä ehdotuksessa 

jää epäselväksi ohjaako maakuntakaavoitus merialuesuunnitelmien sisältöä vai ohjaavatko 

merialuesuunnitelmat mahdollista aluevesien maakuntakaavoitusta, ja mikä näiden keskinäinen suhde 

tulee olemaan. Vaarana on, että merialuesuunnitteluprosessi jää vaikuttavuudeltaan heikoksi.  

 

Ihmettelemme myös päätöstä, jonka mukaan merialuesuunnitelmat eivät kuuluisi SOVA-menettelyn 

piiriin. Vaikka merialuesuunnitelmat hallituksen esittämässä muodossa eivät suoraan sovellu SOVA-lain 

(Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista) 4 § määritelmiin, 
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tulisi merialuesuunnittelmien kohdalla mielestämme soveltaa lain 5 § (ympäristöarvioinnin 

soveltaminen harkinnan perusteella).  

 

HELCOM ja VASAB ovat yhteisen merialuesuunnittelutyöryhmän puitteissa laatineet ohjeet 

ekosysteemiin perustuvan lähestymistavan soveltamisesta merialuesuunnittelussa. Nämä ohjeet tulisi 

ottaa hallituksen esityksessä huomioon. Ohjeissa mainitaan myös strateginen ympäristöarviointi 

seuraavasti: “In maritime spatial planning SEA should be fully integrated into the planning procedure, for 

EU Member States as required by the EU MSP Directive”. Esimerkiksi Ruotsin merialuesuunnittelu-

asetuksen (havsplaneringsförordningen) 13 § mukaan Ruotsin merialuesuunnitelmilla katsotaan olevan 

niin merkittävät ympäristövaikutukset, että ne on alistettu ympäristövaikutusten arviointimenettelylle.  

 

Esitetyt muutokset maankäyttö- ja rakennuslakiin 

 

WWF Suomi katsoo, että ehdotuksessa maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta meren hyvän tilan 

saavuttaminen tulisi mainita merialuesuunnittelun tärkeänä tavoitteena. Suomella tulisi olla tavoitteena 

aidosti yhdennetty meripolitiikka, ja yhdennetyn meripolitiikan tärkeä pilari on meristrategiadirektiivi ja 

sen vaatima merenhoitosuunnitelma, joka tähtää meren hyvän tilan saavuttamiseen. Tämän 

peruspilarin sivuuttaminen merialuesuunnittelun tarkoitusten määrittelyssä on mielestämme 

huolestuttavaa.  

 

Merialuesuunnitteludirektiivin artiklassa 5 suunnittelun tavoitteista on kirjoitettu seuraavaa: ”1. Merten 

aluesuunnitelmia laatiessaan ja toteuttaessaan jäsenvaltioiden on otettava huomioon taloudelliset, 

sosiaaliset ja ympäristöä koskevat näkökohdat tukeakseen merta koskevan alan kestävää kehitystä ja 

kasvua ekosysteemiin perustuvaa lähestymistapaa noudattaen, ja edistää asiaankuuluvien toimintojen 

ja käyttötarkoitusten rinnakkaisuutta”. Saman artiklan kohdassa 2. mainitaan että ”Tämän lisäksi 

jäsenvaltiot voivat asettaa muita tavoitteita...” ja 3. kohdassa painotetaan että ”Tämä direktiivi ei 

vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan määritellä, millä tavalla ja millä painoarvolla eri tavoitteet tuodaan 

esiin niiden yhdessä tai useammassa merten aluesuunnitelmassa”.  

 

Direktiivi siis mahdollistaa ympäristön asettamisen etusijalle, ja myös meren hyvän tilan 

saavuttamisen asettamisen yhdeksi merialuesuunnittelun tavoitteeksi. Näin Suomen tulisi 

mielestämme toimia. Muuten vaarana on, että ympäristö hukkuu muiden käyttötarkoitusten ja 

taloudellisen tuottavuuden ja jatkuvan kasvun tavoittelun alle. Ruotsi on tehnyt vastaavanlaisen 

ratkaisun. Ruotsin merialuesuunnitteluasetuksen 4 § kohdassa 2 a. mainitaan muun muassa, että 

”ehdotus merialuesuunnitelmalle on muotoiltava niin, että se myötävaikuttaa meren hyvän tilan 

saavuttamiseen ja ylläpitämiseen” (vapaa käännös ruotsinkielisestä asetustekstistä).  

 

Yllä olevan perusteella ehdotamme maankäyttö- ja rakennuslakiin ehdotettuun uuteen lukuun 8 a 

seuraavaa: 

 

 Luvun pykälässä 67 a on hallituksen esityksessä merialuesuunnittelulle asetettu seuraava 

tarkoitus: ”Merialuesuunnittelun tarkoituksena on edistää merialueen eri käyttömuotojen 
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kestävää kehitystä ja kasvua sekä merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä”. Ehdotamme 

tekstin muuttamista seuraavaan muotoon: ”Merialuesuunnittelun tarkoituksena on edistää 

merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä sekä merialueen luonnonvarojen kestävää 

käyttöä ja meren hyvän tilan saavuttamista. Soveltaen direktiivin 2008/56/EY 1 artiklan 3 

kohdassa tarkoitettua ekosysteemiin perustuvaa lähestymistapaa, sen avulla voidaan myös 

tarkastella eri käyttömuotojen kasvupotentiaalia”.  

 

Meristrategiadirektiivissä (2008/56/EY) ekosysteemiin perustuvasta lähestymistavasta on 

todettu muun muassa, että sillä ”...varmistetaan että toiminnasta aiheutuva kokonaispaine 

pysyy tasolla, joka on yhteensopiva ympäristön hyvän tilan saavuttamisen kanssa, ja että 

merten ekosysteemien kyky reagoida ihmisen toiminnasta aiheutuviin muutoksiin ei 

vaarannu...” 

 

Nykyisessä esityksessä meriluonto ja sen suojelu on mainuttu yhtenä käyttömuotona muiden 

käyttömuotojen rinnalla, kun merialueen lisääntynyt käyttö ei itse asiassa saisi vaarantaa 

meren hyvän tilan saavuttamisen tavoitetta. Tämä on tehtävä hallituksen esityksessä selväksi.  

 

 Luvun pykälässä 67 b merialuesuunnitelman laatimisesta ja hyväksymisestä mainitaan, että  

”Maakuntien liittojen tulee valmistella merialuesuunnitelma yhteistyössä keskenään ja muiden 

viranomaisten kanssa”. Pykälään tulisi lisätä maininta rajat ylittävistä vaikutuksista ja tarpeesta 

valmistella merialuesuunnitelmat yhteistyössä myös naapurivaltioiden kanssa. 

Merialuesuunnitelmissa tulisi myös ottaa huomioon maalla tapahtuva toiminta jolla voi olla 

vaikutusta rannikkoalueisiin ja vedenalaiseen luontoon.   

 

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi merialuesuunnittelusta  

 

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi merialuesuunnittelusta kaipaa mielestämme tarkennuksia. Sen 

lisäksi, että asetuksessa tarkennetaan merialuesuunnitelmien lukumäärä ja suunnittelualueet sekä 

laatimisen määräajat, tulisi asetuksessa tarkentaa myös merialuesuunnitelmien sisältöä ja suunnittelua 

ohjaavia periaatteita: 

 

 Asetukseen tulisi lisätä pykälä merialuesuunnitelmien sisällön minimivaatimuksista sekä 

suunnittelijan pätevyydestä. Hallituksen esityksessä ei kiinnitetä lainkaan huomiota siihen mitä 

erikoisosaamista merialuesuunnittelu vaatii ja on varmistettava, että maakuntien liitoissa on 

riittävän vahva meriympäristöosaaminen.  

 

Merialuesuunnitelmien sisällön minimivaatimuksiin tulisi kuulua muun muassa:  

o kartta merialueesta ja sen erityispiirteistä (mukaan lukien vedenalaisen luonnon 

monimuotoisuustieto siinä laajuudessa jossa sitä on alueelta olemassa) 

o selvitys työhön osallistuneista tahoista ja osallistamis- ja kuulemisprosessista 

o selvitys siitä mitä eri vaihtoehtoja aluejaolle suunnitelmassa on otettu huomioon, ja 

miten suunnitelman mahdollisia ympäristövaikutuksia voidaan lieventää 
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o ehdotus siitä miten mahdolliset ristiriidat alueella tapahtuvien toimintojen väillä tulisi 

selvittää 

 

 Asetukseen tulisi myös lisätä pykälä joka sisältäisi määritelmät suunnittelua ohjaavista 

periaatteista, sekä tietopohjasta johon suunnittelun tulisi perustua.  Asetuksessa tulisi siis 

mainita, että maakuntien liittojen tulisi suunnittelussa soveltaa ekosysteemiin perustuvaa 

lähestymistapaa sekä varovaisuusperiaatetta, ja että suunnittelun tulee perustua parhaaseen 

olemassa olevaan tietoon vedenalaisesta luonnosta sekä ihmistoiminnan aiheuttamista 

paineista ja niiden vaikutuksista lajeihin ja elinympäristöihin. 

Kuten hallituksen esityksen yleisperusteluissa mainitaan, nykytilanteessa tieto vedenalaisesta 

luonnosta on vasta karttumassa ja se on pirstaleisesti usean viranomaisen hallussa. 

Vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelman VELMUn valmistumisen myötä 

tietoa on saatu runsaasti lisää, ja merialuesuunnittelmien tulisikin perustua VELMU-tietoon. 

Ilman luotettavaa tietoa alueen luontoarvoista sen käytön suunnittelu pitkälle tulevaisuuteen ei 

ole mahdollista.  

 

 

Esitetyt muutokset lakiin Suomen talousvyöhykkeestä  

 

Emme näe tarpeellisena muokata ehdotettua lakimuutosta. 
 
 
 
 
Maailman luonnon säätiö (WWF) Suomen rahasto 
 

 

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

 

 
Vanessa Ryan, meriasiantuntija (vanessa.ryan@wwf.fi)  
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