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Tiivistelmä: 
Merialuesuunnittelu on alueiden käytön ohjaukseen liittyvä ympäristöoikeuden uusi 
ohjausinstrumentti, josta säädetään maankäyttö- ja rakennuslakiin vuonna 2016 lisätyssä 8 a 
luvussa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisiin toimiin uudet säännökset 
Suomessa velvoittavat, ja mihin Euroopan unionin lainsäädännöstä lähtöisin olevaa 
suunnittelujärjestelmää oikeastaan tarvitaan. Tutkielman tavoitteena on luoda kattava esitys sekä 
merialuesuunnittelun vaikutuksista, että toisaalta muun merialueita koskevan sääntelyn 
vaikutuksista merialuesuunnitteluun. Tutkimusmenetelmä on lainopillinen, erityisesti lainsäädäntöä 
systematisoivassa mielessä, mutta siinä on vahvasti arviointi- ja ohjauskeinotutkimuksellinen ote. 
Tutkielma sisältää myös oikeusvertailua. Tarkasteltavana on erityisesti Saksan ja Ruotsin aiheeseen 
liittyvä lainsäädäntö. 

Merialuesuunnitelmilla ei ole kaavoista poiketen suoria oikeusvaikutuksia, eikä niissä voida 
sitovasti määrätä erilaisten merellisten toimintojen sijoittumisesta tai toiminnoille myönnettävistä 
luvista. Kuitenkin niistä on löydettävissä elementtejä kaikista perinteisen jaottelun mukaisista 
ympäristöoikeuden ohjauskeinoista, siis hallinnollis-oikeudellisesta, taloudellisesta, sopimuksiin 
perustuvista, sekä informaatio-ohjauksesta. 

Vesi- ja merialueiden käyttöön liittyy huomattava määrä niin kansallista, kuin kansainvälistä 
sääntelyä. Merialuesuunnittelusta vastaavat maakunnat joutuvatkin huomioimaan erityisesti 
meriliikenteen järjestelyä ja ympäristönsuojelua koskevia säädöksiä, mutta lisäksi esimerkiksi 
kalastukseen, vesiviljelyyn, maanpuolustukseen, sekä energiateollisuuteen liittyviä, 
oikeuslähdetasoltaan vaihtelevia normeja. 

Vuoteen 2021 mennessä valmistuvat suunnitelmat tulevat varmasti oikeusvaikutuksettominakin 
ohjaamaan jossain määrin eri toimintojen jakautumiseen alueellisesti, sillä vaikka ne ovat 
kaavajärjestelmästämme irrallisia, ne kytkeytyvät monin tavoin muuhun maankäytön suunnitteluun. 
Toisaalta myös kansainvälinen vertailu osoittaa, että suunnittelulla pystytän vähentämään 
toimintojen sijoittumiseen liittyviä konflikteja, ja jopa parantamaan meriympäristön tilaa. 
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OSA I 

1 Johdanto 
 

Maankäytön suunnittelu on hallinnollinen instrumentti, jolla pyritään vaikuttamaan alueiden 

käyttöön siten että se on mahdollisimman tarkoituksenmukaista ja tehokasta, mutta toisaalta 

ympäristön kannalta kestävää niin yhteiskunnan, kun yksilön näkökulmasta. Jo maankäyttö- 

ja rakennuslain (132/1999) tavoitteiden mukaan pyritään alueiden käyttö järjestämään niin, 

että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, 

sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Vaikka kestävän kehityksen tavoite 

voidaankin nähdä abstraktina, jopa poliittisena1, se vaikuttaa maankäyttö- ja rakennuslain 

taustalla läpi koko säädöksen, saaden täsmennystä muun muassa alueiden käytön suunnittelun 

ja rakentamisen ohjauksen tavoitteissa, sekä suunnitelmille ja rakentamiselle annetuissa 

sisältövaatimuksissa.2  

Kun yhteiskunnan toiminta keskittyy luonnollisesti pääasiallisesti mantereelle, on vesistöjen 

”maankäytöllinen” suunnittelu jäänyt aikojen kuluessa toissijaiseen asemaan. Maankäyttö- ja 

rakennuslakia toki sovelletaan sellaisenaan myös vesialueille ja ympäristönsuojelussakin 

vesistöt ja meret on erityisesti huomioitu. Erilaisten toimintojen lisääntyessä myös merillä, 

sekä toisaalta samaan aikaan lisääntyneen ympäristötiedostavuuden ja resurssien 

niukentumisen ristipaineessa, on kansainvälisesti herätty jo vuosia sitten myös merialueiden 

suunnittelun merkitykseen.3 Suomessakin silloinen maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo 

peräänkuulutti vuonna 2015 veteen liittyvän talouden, esimerkiksi kalatalouden, matkailun ja 

bioteknologian kehittämistä, ja tähän liittyvän hallinnon ja lainsäädännön sujuvoittamista.4 

Merialuesuunnittelu on Suomen ympäristöoikeuden järjestelmässä uusi ohjauskeino, jossa 

kestävän kehityksen tavoitteet yhdistetään tarkoituksenmukaiseen aluesuunnitteluun 

nimenomaan merialueilla. Merialueet etenkin mantereen edustalla ovat olleet mukana asema- 

ja yleiskaavoissa, sekä vaihdellen myös maakuntakaavoissa aiemminkin, mutta vuonna 2016 

voimaan tulleiden merialuesuunnittelun säännösten taustalla on pyrkimys kehittää koko 

                                                 
 
1 Hallberg ym. 2006, s.18. 
2 Ekroos & Majamaa 2015, s. 23. 
3 Mm. Douvere 2010, s.7. Plan Bothnia 2013, s. 17. Merialueiden tarkoituksenmukainen suunnittelu ja 
hyödyntäminen on nähty paitsi rationaalisena ratkaisuna, myös tietynlaisena itseisarvona.   
4 Orpo 2015. 
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merisektoria kokonaisvaltaisesti ja ”isossa kuvassa”, rajoittamatta alueiden käytön 

suunnittelua pelkästään kaavapiirroksiin.   

 

1.1 Tutkimuskysymys 

Tässä tutkielmassa tarkastelen merialuesuunnittelun sijoittautumista Suomen meri- ja 

vesialueita koskevaan ohjausjärjestelmään. Tutkimuksen ensisijaisena kysymyksenä on 

selvittää mitä merialuesuunnittelu Suomen voimassaolevassa oikeusjärjestelmässä tarkoittaa, 

sekä systematisoida siihen kuuluvaa lainsäädäntöä. Tähän liittyen arvioidaan ensinäkin, mistä 

lähtökohdista ja mihin tarkoitukseen lainsäädäntö on laadittu, sekä miten se suhteutuu 

muuhun alueiden käytön suunnitteluun. Toiseksi tutkitaan suunnitteluinstrumentin 

oikeusvaikutuksia, sekä muita vaikutusmekanismeja, joita merialuesuunnittelun avulla 

voidaan merialueiden käyttöön ja kehittämiseen liittyen saavuttaa. Kolmanneksi 

tutkimuksessa selvitetään, millaista lainsäädäntöä aiheeseen liittyy, ja millaisia eri tavoin 

velvoittavia ja vaikuttavia normeja merialuesuunnittelussa mahdollisesti tulee huomioida. 

Lopulta selvitetään, miten merialuesuunnittelua ohjataan muissa maissa, ja millaisiin 

säädännöllisiin ratkaisuihin niissä on päädytty.  

Tutkielman on tarkoitus olla normistoa kokoava ja jäsentävä, jäämättä kuitenkaan liian 

yleisluontoiseksi tai pintapuoliseksi esitykseksi. Tarkastelun ulkopuolelle on pääosin jätetty 

pelkästään rannikkoalueita koskeva kokonaisvaltainen suunnittelu, jonka ohjaukseen liittyy jo 

jokin aika sitten laadittu rannikkostrategia. Tutkielman auditoriona on erityisesti kaikki 

aihealueeseen käytännössä törmäävät, eli ainakin merialuesuunnitelmien laatijat ja toisaalta 

merialueella toimivat, esimerkiksi elinkeinonharjoittajat. 

 

1.2 Tutkielman rakenne ja menetelmät 

Tutkielma on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joista ensimmäisessä keskitytään 

merialuesuunnittelun käsitteeseen, historiaan ja paneudutaan siihen kuuluvien olennaisten 

säännösten hierarkiaan ja oikeusvaikutuksiin.. Toisessa osassa käydään läpi merialueiden 

käyttöön ja toimintojen jakautumiseen vaikuttavaa kansallista ja kansainvälistä 

sektorilainsäädäntöä. Kolmannessa osassa selvitetään aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä 

muutamissa muissa, lähinnä Eurooppalaisissa, maissa. Lopuksi tehdään vielä yhteenvetoa ja 

pohditaan merialuesuunnittelun merkitystä ja mahdollisuuksia.  
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Osittain aiheen tuoreuden vuoksi perinteinen lainoppi ei tutkielmassa ole ehkä niin 

korostuneessa asemassa, kuin oikeustieteen Pro gradu -tutkielmissa tavallisesti.  Toki 

tutkimusote on myös oikeusdogmaattinen, erityisesti merien käyttöä koskevan lainsäädännön 

systematisointiin liittyen, mutta lain tulkinnan tutkimista rajoittaa esimerkiksi aihetta 

suoranaisesti koskevan oikeuskäytännön puuttuminen niin kotimaisten hallinto-oikeuksien, 

kuin Euroopan unionin tuomioistuimen tasolla. 5 Lainopillisen metodin lisäksi tutkimus 

sisältää myös arviointi- ja ohjauskeinotutkimuksen elementtejä.6 Koska aihetta koskevan 

lainsäädännön taustalla on Euroopan unionin direktiivi, ja sillä on muutenkin kansainvälisiä 

kytköksiä, tärkeänä menetelmänä on myös oikeusvertailu.  

 

1.3 Merialuesuunnittelun tausta Eurooppalaisessa ympäristöhallinnossa 

 

1.3.1 Eurooppa 2020- strategia 

Euroopan komissio julkaisi vuonna 2010 tiedoksiannon Eurooppa 2020 – Älykkään 

osallistavan ja kestävän kasvun strategia.7 Ohjelmajulistuksen julkaisu osui uuden 

vuosikymmenen alkuun tilanteessa, jossa Euroopan talous oli vuoden 2008 finanssikriisin 

jälkeen vahvassa taloudellisessa taantumassa, ja katsottiin että oltiin välttämättömän 

muutoksen edessä. Strategian tavoitteena on ohjata politiikkaa sekä yhteisön-, että 

kansallisella tasolla kohti uutta talouskasvua, ja siinä on asetettu sekä konkreettisia tavoitteita 

talouden hyvinvointia kuvaaville indikaattoreille, että enemmän periaatteellisia suuntaviivoja 

uudelle nousulle.8 Konkreettisiin tavoitteisiin kuului muun muassa 20-64 -vuotiaiden 

työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin, uusiutuvien energiamuotojen osuuden nostaminen 

20 prosenttiin loppukäytöstä, sekä tutkimus ja kehittämistoimintoihin käytettyjen menojen 

pitäminen 3 prosentissa alueen BKT:sta. Periaatteellisina kasvun tavoitteina esitettiin kolme 

prioriteettia: älykäs kasvu, kestävä kasvu ja sosiaalinen kasvu. Kestävän kasvun osatekijöinä 

strategiassa on mainittu resurssitehokkaan, vihreän ja kilpailukykyisen talouden edistäminen. 

Strategiassa esitettiin myös seitsemän lippulaivahanketta, joiden avulla kohti strategian 

                                                 
 
5 Määttä 2015.s. 5, 20, 23. 
6 Ks. Similä 2002, s. 183.  
7 KOM 3.3.2010. 
8 Ecorys 2012, s. 26. 
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tavoitteita oli tarkoitus edetä. Lippulaivahankkeina esitettiin esimerkiksi: innovaatiounioni, 

resurssitehokas Eurooppa sekä uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma. 

1.3.2 Sinisen kasvun strategia 

Eurooppa 2020-strategian tiimoilta Komissio julkaisi vuonna 2011 tiedonannon, 

Etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa.9 Siinä täsmennetään osaltaan niitä 

keinoja joilla voitaisiin tavoitella taloudellista kasvua pitäen mielessä nimenomaan 

luonnonvarojen säästäminen ja resurssitehokkuuteen kannustaminen. Tässä 

etenemissuunnitelmassa mainittiin ensimmäisen kerran ”sinisen kasvun” käsite, osana meren 

luonnonvarojen resurssitehokasta hyödyntämistä. Komissio lupasi tuolloin ”tukea meren 

luonnonvarojen kestävää käyttöä ja tunnistaa innovatiivisia liiketoimintamahdollisuuksia 

meri- ja rannikkotalouden aloilla”10. Vuotta myöhemmin julkaistiinkin tiedonanto Sininen 

kasvu - meritalouden ja merenkulkualan kestävän kasvun mahdollisuudet.11 Aiemmissa 

asiakirjoissa ja ohjelmissa ei oltu nimenomaisesti puhuttu mereen kohdistuvista 

mahdollisuuksista, mutta sinisen kasvun strategian myötä heräteltiin huomioimaan erityisesti 

meriin liittyvää potentiaalia. Komission tiedonannossa siniseen kasvuun viitataan Eurooppa 

2020 -strategian meriulottuvuutena, jonka päämääränä on valjastaa merien ja rannikoiden 

käyttämätön potentiaali uusien työpaikkojen luomiseen ja kasvun edistämiseen.12 

Tarkoituksena oli toimia alkusysäyksenä prosessille, jossa sininen talous huomioitaisiin 

läpäisevästi valtioiden, alueiden ja yritysten kasvu- ja kehittämissuunnitelmissa.  

Taustalla sinisen kasvun strategialla on unionin yhdennetty meripolitiikka, jolla vuodesta 

2007 lähtien13 on pyritty kehittämään unionin meritaloutta edistämällä yhteistyötä alan eri 

toimijoiden ja maiden välillä. Tuolloin ei vielä puhuttu käsitteellisesti sinisestä kasvusta, 

mutta lähtökohdat ja tavoitteet yhteisen meripolitiikan kehittämisessä olivat käytännössä 

vastaavat. Keskeisenä moottorina erityisen yhteisen meripolitiikan kehitykselle oli toisaalta 

tarve huomioida meren ympäristöarvot entistä paremmin, mutta toisaalta vahvasti myös sen 

taloudellinen hyödyntäminen.14 Yhdennetty meripolitiikka mahdollistaa sinisen kasvun 

strategian toteuttamisen ja osaltaan legitimoi siihen kuuluvat erilaiset hallinnolliset 

ohjauskeinot. Perinteisesti yhteisön vesioikeudellinen norminantovalta on kuulunut 

                                                 
 
9 KOM 2011. 
10 KOM 2011, s.18. 
11 KOM 2012. 
12 KOM 2012, s. 3. 
13 KOM 2007. Ecorys 2012. s. 25. 
14 Hassan ym. 2015, s. 189. 
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yksinomaan ympäristöpoliittisiin tavoitteisiin ja vesitalouteen liittyvät asiat ovat jääneet sen 

toimivallan ulkopuolelle 15. 

Sinisen kasvun strategiassa eritellään viisi painopistealuetta, joiden uskotaan erityisesti olevan 

sellaisia sektoreita, joilla kasvu on lähitulevaisuudessa mahdollista. Nämä ovat sininen 

energia, vesiviljely, meri-, rannikko- ja risteilymatkailu, meren mineraalivarat, sekä sininen 

bioteknologia.  Komission teettämän tutkimuksen16 mukaan Euroopan siniseen talouteen 

liittyvä toiminta tuotti vuonna 2011 noin 488 miljardin euron bruttoarvonlisäyksen alueen 

talouteen, kun se arvioiden mukaan voisi vuonna 2020 olla noin 600 miljardia. Vastaavasti 

työpaikkoja alalla oli vuonna 2011 5,4 miljoonaa, kun vuosikymmenen lopulla sen arvioidaan 

työllistävän jo noin 7 miljoonaa työntekijää. Suurimpia ja taloudellisesti tärkeimpiä talouden 

haaroja nykyisin ovat meriteitse tapahtuva rahtiliikenne ja laivanrakennus, sekä turismi. Nämä 

alat tulevat säilyttämään merkityksensä todennäköisesti myös tulevaisuudessa. Suurin 

kasvupotentiaali nähtiin kuitenkin edellä mainituilla viidellä sektorilla. 

 
2 Merialuesuunnittelu 
 

2.1 Käsitteen määrittelyä 

Merialuesuunnittelulla17 tarkoitetaan merialueiden kokonaisvaltaista, sen eri käyttöalueet 

huomioivaa hallinnollista ja alueellista suunnittelua. Kyse ei ole pelkästään kaavoituksesta, 

vaan lähtökohtana on ekosysteemilähtöinen lähestymistapa, jossa suunnittelun keskiössä on 

koko merellisen ekosysteemin elinvoimaisuuden säilyminen. Erilaiset toiminnot pyritään 

yhdessä suunnitelmassa sovittamaan alueellisesti niin, että tarkoituksenmukaisesta käytöstä 

hyötyisivät niin ihmiset, kuin ympäristö.18 

Merten aluesuunnittelun puitedirektiivissä (2014/89/EU) merialuesuunnittelulla tarkoitetaan 

sen 3 artiklan määrittelyn mukaan ”prosessia, jossa asianomaisen jäsenvaltion viranomaiset 

tarkastelevat ja organisoivat ihmisen toimintaa merialueilla ekologisten, taloudellisten ja 

                                                 
 
15 Hollo 2014, s. 49-50.. 
16 Ecorys, 2012. s.40. 
17 Maritime spatial planning tai marine spatial planning, eli MSP, Marine muotoa on kansainvälisesti käytetty 
laajemmin. Maritime -termi viittaa kuitenkin hieman laajemmin mereen ja merellisiin toimintoihin, esim. 
merenkulun yhteydessä, siinä missä marine -termiin liittyy voimakkaammin merenalaisen luonnon merkitys. 
Barale & Schaefer 2011 s. 238.  
18 Soininen 2013, s. 89, Hassan ym. 2015, s.5. 



6 
 
sosiaalisten tavoitteiden saavuttamiseksi”.19 Määritelmä on huomattavan yleisluontoinen ja 

tiivistetty. Ilman tarkempaa käsitteen avaamista määritelmä voi kuitenkin jäädä epäselväksi, 

ja sitä täsmennetäänkin muualla direktiivissä.  Direktiivin johdannossa esimerkiksi todetaan, 

että merialuesuunnitelmien ”tärkeimpänä tarkoituksena on edistää kestävää kehitystä ja 

osoittaa merialueiden käyttö erilaisiin merellisiin tarkoituksiin sekä hallita alueiden 

käyttötarkoituksia ja niitä koskevia ristiriitoja merialueilla.” Samassa yhteydessä painotetaan, 

että tarkoituksena ei ole lähtökohtaisesti rajoittaa toimintoja, vaan päinvastoin rohkaista 

erilaisiin käyttömuotoihin kansallisen politiikan ja lainsäädännön mukaisesti.  

Suomen lainsäädäntöön ei erillistä määritelmää lisätty, mutta asiaa koskevassa hallituksen 

esityksessä viitataan direktiivin mukaisesti eri käyttömuotojen kestävän kehityksen ja kasvun 

edistämiseen sekä niiden yhdistämiseen, hyvin direktiiviä vastaavin sanamuodoin20. 

Asiaa tutkineen ja siitä paljon kirjoittaneen Fanny Douveren mukaan merialuesuunnitelmat 

ovat käytännönläheinen keino ekosysteemilähtöisen ohjauksen toteuttamiseksi.21 Hänen 

mukaansa merialuesuunnittelussa on kysymys merialueiden monimuotoisuuden 

esiintuomisesta ja pyrkimyksestä vaikuttaa ihmisten toimintaan tarjoamalla keskitetysti 

tutkimukseen perustuvaa tietoa vaikutuksista, joita eri toiminnot voivat ympäristön kannalta 

aiheuttaa. Sektorikohtaisen ohjauksen sijaan kyse on eri toimialat yhteen tuovasta 

suunnittelusta ja hallinnosta. Alueellisen suunnittelun lisäksi huomioon tulisi ottaa ajallinen 

ulottuvuus. Douvere muistuttaa, että ”suunnitelma” on sikäli harhaanjohtava nimitys, että 

kyse on ennen kaikkea hallintoprosessista, johon kuuluu merialuesuunnittelun lisäksi 

olennaisena osana myös suunnitelmien täytäntöönpano ja muokkaaminen22.  

Huomattavaa on, että tällaiseen kokonaisvaltaiseen merien käytön suunnitteluun liittyy 

maailmalla, ja myös Euroopassa, jokseenkin vakiintumattomia ja ainakin osittain 

päällekkäisiä termejä ja määritelmiä23. Euroopassa tällainen suunnittelu onkin kohtalaisen 

                                                 
 
19 Sanamuoto vastaa suoraan Douveren määritelmää merialuesuunnittelusta sen laajimmassa mielessä, Douvre 
2010 s.9.: “Analyzing and allocating parts of three-dimensional marine spaces to specific uses, to achieve 
ecological, economic, and social objectives that are usually specified through the political process”.  
20 HE 62/2016 vp. s.3. 
21 Douvere 2010, s.113. 
22 Douvre 2010, s.60.  
23 Roland Cormier on eritellyt neljä kansainvälisesti käytettyä, keskeisesti meriin liittyvää ohjauskeinoa, joita 
kaikkia yhdistävät kestävään kehitykseen liittyvät tavoitteet, ekosysteemilähtöisyys ja eri sektorien välinen 
integraatio. Näitä ovat: Environmental Impact Assessments (EIA), Strategic Environmental Assessments (SEA), 
Integrated Ocean and Coast Management (ICOM) ja Marine Spatial Planning (MSP). HELCOM/VASAB 2011. 
Vastaavasti Ehler & Douvere 2009, s. 24 ovat paikantaneet kansainvälisestä merialueiden sääntelystä neljä 
termiä, joilla tarkoitetaan enemmän tai vähemmän samoja asioita: Ecosystem-based management, Sea use 
management, Marine spatial planning, Ocean zoning. 
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uusi ilmiö, vaikka viimeisen kymmenen vuoden aikana ekosysteemilähtöisiä suunnitelmia on 

tehty ja parissakymmenessä maassa, ja esimerkiksi Australiassa on säädetty lakitasolla suuren 

valliriutan aluetta koskevasta käyttö- ja suojelusuunnitelmasta jo vuosikymmeniä sitten.24 

Toisaalta hyvin vastaavanlaisia elementtejä on esimerkiksi Euroopan parlamentin ja 

neuvoston rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevassa suosituksessa 

(Integrated Coastal Zone Management, ICZM), jonka mukaisesti Suomessakin on laadittu 

vuonna 2006 rannikkostrategia. 

 

2.2 Merialuesuunnitteludirektiivi 
 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi merten aluesuunnittelun puitteista annettiin 23. 

heinäkuuta 2014. Direktiivin taustalla olivat edellä johdantokappaleessa esitellyt unionin 

strategiat ja niihin liittyvä yhdennetty meripolitiikka. Esitysvaiheessa direktiiviin sisältyi 

myös säännökset rannikkoalueiden yhdennetystä käytöstä ja hoidosta, mutta ehdotuksesta 

annettujen lausuntojen perusteella ne jätettiin direktiivin ulkopuolelle. Alueiden komitea 

huomautti direktiiviehdotusta koskevassa lausunnossaan, että rannikkoalueita koskeva osuus 

olisi ollut suhteellisuusperiaatteen ja toissijaisuusperiaatteen vastainen, ylittänyt unionin 

toimivallan maankäytön suunnitteluun liittyen, ja sääntelyn tarve direktiivitasolla olisi ollut 

muutenkin kyseenalaista, kun komissio oli jo vuonna 2002 antanut epävirallisen suosituksen 

rannikkoalueiden yhdennetystä käytöstä ja hoidosta.25   

Direktiivin tarkoituksena on luoda puitteet jäsenvaltioissa laadittaville merialuesuunnitelmille. 

Direktiivin 4 artiklan mukaisesti jäsenvaltiot velvoitetaan laatimaan merialuesuunnitelmat 

joissa on otettava huomioon esimerkiksi alueelliset erityispiirteet ja luonnonvarat, sekä 

alueiden nykyiset ja tulevat käyttötavat ja niiden vaikutukset ympäristöön.26  Lähtökohtana 

direktiivissä kuitenkin on, että sen implementointi tapahtuisi mahdollisimman pitkälle 

olemassa olevien kansallisten mekanismien ja säädösten pohjalta.27 Monin paikoin 

direktiivissä onkin tyydytty vain vähimmäisvaatimusten esittämiseen ja lievästi velvoittaviin 

muotoiluihin. Suunnitelmia koskevien sisältövaatimusten lisäksi direktiivissä on määräyksiä 

muun muassa yleisön osallistumisesta, suunnitelmien perustana olevan tietovarannon 
                                                 
 
24 Esim. Baraele & Schaefer 2011, s.238, Hassan ym. s. 10. 
25 Alueiden komitea 2013 s.125-127. Ks. unionin toimivallasta kappaleessa 3.2. 
26 Hassan ym. 2015, s.192.  
27 Direktiivi 2014/89/EU, johdanto, kohta 12. 
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hankinnasta, sekä jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä.  Direktiivin mukaan niiden 

jäsenvaltioiden, joilla on meriyhteys, tuli tehdä tarvittavat muutokset kansalliseen 

lainsäädäntöön velvoitteiden voimaansaattamiseksi 18.9.2016 mennessä. Merten 

aluesuunnitelmat on laadittava valmiiksi mahdollisimman pian, mutta viimeistään 31.3.2021. 

 

2.3 Muutokset maankäyttö- ja rakennuslakiin 
 

Merialuesuunnitteludirektiivin implementointia Suomessa valmisteltiin ympäristöministeriön 

asettamassa työryhmässä, jossa oli edustajia direktiivin kannalta keskeisistä ministeriöistä, 

sekä aluehallinnon edustajia. Työryhmän luonnos lakiesitykseksi valmistui loppuvuonna 

2015, ja lausuntokierroksella lakiehdotuksesta antoi lausuntonsa jopa 46 yhteistyötahoa. 

Varsinainen hallituksen esitys annettiin eduskunnalle huhtikuussa 2016, ja lait maankäyttö- ja 

rakennuslain muuttamisesta (482/2016), sekä Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n 

muuttamisesta (483/2016) tulivat voimaan 1.10.2016. Direktiivi päädyttiin toteuttamaan 

maankäyttö- ja rakennuslain muutoksilla, sekä tarkennuksella Suomen talousvyöhykkeestä 

annettuun lakiin (1058/2004). MRL:iin lisättiin uusi 8 a luku merialuesuunnittelusta. Luku 

sisältää neljä pykälää suunnitelmien sisällöstä, laatimisesta, niiden valmisteluun 

osallistumisesta ja niistä tiedottamisesta. MRL 2 lukuun tehtiin tarpeelliset lisäykset 

merialuesuunnittelun vastuunalaisista viranomaisista. Lisäksi lakimuutokseen liittyen on 

annettu valtioneuvoston asetus merialuesuunnittelusta (816/2016), jossa täsmennetään 

määräyksiä suunnitelmien laatimisesta.  

Tarkoitus. Uudessa MRL 67 a §:ssä esitellään merialuesuunnittelun tarkoitus ja sisältö. 

Pykälän 1 momentin mukaan merialuesuunnittelun tarkoituksena on edistää merialueen eri 

käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä 

sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista. 2 momentissa määritellään ne toiminnan osa-

alueet, joiden tarpeet suunnitelmissa erityisesti tulisi huomioida, ja jotka suunnitelmissa olisi 

sovitettava yhteen. Keskeiset käyttömuodot ovat energia-alat, meriliikenne, kalastus ja 

vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö ja maanpuolustus. Lisäksi tarkastelussa tulisi huomioida 

ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen. Mahdollista on sisällyttää 

suunnitelmiin muidenkin käyttömuotojen tarkastelua. Tällaiset muut käyttömuodot voivat 

riippua esimerkiksi alueiden yksilöllisistä ominaispiirteistä, jotka säännös myös velvoittaa 

ottamaan huomioon.   
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Laadittavat suunnitelmat. Siinä missä kaavojen sisältöä, esitystapaa ja määräyksiä 

säännellään kohtalaisen kattavasti ja toisaalta oikeuskäytäntöä on runsaasti, 

merialuesuunnitelmien säätely lakitasolla on melko ylimalkaista. MRL:n neljä uutta pykälää 

eivät lopulta kerro kovinkaan paljon siitä, millaisia merialuesuunnitelmien tulisi olla. 

Keskeiset määräykset koskevat suunnitelmien laatijoita ja aluetta. Vastuussa niiden 

tekemisestä ovat maakuntien liitot ja ne laaditaan aluevesille ja talousvyöhykkeelle. 

Suunnitelmien tulee olla valmiita 31.3.2021 mennessä, ja sen jälkeen niiden ajantasaisuutta 

tulee tarkastella vähintään kymmenen vuoden välein.28 Määräpäivä on direktiivissä määritelty 

viimeinen ajankohta, johon mennessä suunnitelmat on laadittava. 

Esitystapa. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ei ole mainintaa siitä, missä muodossa 

suunnitelmat tulee esittää. Maakunnat voivat siis itse päättää esitystavasta, joskin MRL 67 b 

§:n yhtenäisyysvaatimus tarkoittaa sitä, että kaikkien suunnitelmien tulee olla samassa 

muodossa. Laki mahdollistaa kyllä esitystavasta määräämisen asetuksella, mutta 

merialuesuunnittelua koskevaan asetukseenkaan ei tällaista määräystä sisällytetty. Ottaen 

huomioon merialuesuunnittelun yleispiirteisyyden, mahdollista olisi, että ne esitettäisiin vain 

kirjallisessa muodossa. Myös pyrkimys erottautua varsinaisesta kaavoituksesta ja toisaalta 

suunnitelmien oikeusvaikutuksettomuus mahdollistaisivat vain kirjallisen esitystavan. 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kohdalla on myös päädytty kirjallisen 

esitystapaan, tästäkään ei laissa ole erikseen määrätty. Lain esitöissä tosin on mainittu, että 

tavoitteet on tarkoitus esittää lähinnä sanallisina.29 Toisaalta näiden tavoitteiden ohjaustavoite 

on jokseenkin erilainen kuin merialuesuunnitelmien. VAT:t ohjaavat ensisijaisesti muuta 

alueiden suunnittelua, eikä niissä juurikaan puututa alueiden varsinaiseen käyttöön.  

Merialuesuunnitelmat kuitenkin laaditaan nimenomaisesti tietylle alueelle, joille niiden 

tarkoitus on sovittaa erilaisia toimintoja. Lisäksi suunnitelmien on tarkoitus toimia 

informaation lähteenä merialueiden käyttäjille. Näistä lähtökohdista olisi perusteltua, että 

merialuesuunnitelmat esitetään ensisijaisesti karttamuodossa, ja muiden kaavojen tapaan 

niihin voisi kuulua sanallinen selostusosa, jossa selvitettäisiin niiden tavoitteita, vaihtoehtoja 

ja vaikutuksia.30 

 

                                                 
 
28 Suunnitelmien pysvyydestä ja muuttamisesta esim. Soininen 2013, s. 103. Vrt. Douvre 2010, s.60.  
29 Hallberg 2006, s.99.  
30 Esim. Douvere & Ehler 2009 s. 27, pitävät kartalla esitettävää kaavaa vaikuttavuuden kannalta tärkeänä, 
joskaan ei pakollisena. Myös Day 2014, s. 215. 
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2.4 Merialuesuunnitelmien sijoittuminen Suomen kaavajärjestelmään 
 

Maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan 1.1.2000, ja se korvasi tuolloin vanhan 

rakennuslain vuodelta 1958. Lakiuudistuksen tavoitteena oli muun muassa yksinkertaistaa 

kaavoitusjärjestelmää ja rakentamisen ohjausta, sekä selkeyttää lain rakennetta. Maankäytön 

suunnittelun kokonaisuuteen kuuluvat suunnitteluelementit sijoittuvat nykyisellään kolmelle 

tasolle. Koko maan tasolla laaditaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, 

maakunnallisesti maakuntakaavat ja kuntatasolla yleis- ja asemakaavat. Tässä järjestelmässä 

merialuesuunnittelu on äkkiseltään katsottuna irrallinen elementti. Tämä mainitaan 

nimenomaisesti myös lakimuutosta koskevassa hallituksen esityksessä.31 Erillisyyttä 

varsinaisesta alueiden käytön suunnittelujärjestelmästä korostaa myös se, ettei 

merialuesuunnittelusta lisätty mainintaa MRL 4 §:ään, jossa kaavajärjestelmän kokonaisuus 

esitellään. Merialuesuunnitteludirektiiviä ei sen 2 artiklan mukaan sovelletakaan 

kaavoitukseen, eikä rannikkovesien suunnitteluun, siltä osin kun ne kuuluvat jäsenvaltioiden 

kaavoituksen piiriin. Kuten edellä on mainittu, direktiiviä ei siis olekaan varsinaisesti 

tarkoitettu kaavoituksen tai yhdennetyn maankäyttöpolitiikan välineeksi, vaan tarkoituksena 

on nimenomaan käytön yhdennetty koordinointi. Tosiasiallisesti merialuesuunnitelmilla on 

kuitenkin paljon kosketuspintaa muun maankäytön suunnittelun kanssa, ja jo sen sisältyminen 

maankäyttö- ja rakennuslakiin sitoo sen osaksi muuta kansallista aluesuunnittelua32. 

Merialuesuunnitteludirektiivin 4 artiklan 2 kohta velvoittaa jäsenvaltioita suunnitelmia 

laatiessaan ottamaan huomioon maa- ja merialueiden välisen vuorovaikutuksen, sama velvoite 

on sisällytetty myös MRL 67 a §:ään. Mantereella esimerkiksi satamien suunnittelu, 

kehittäminen ja kaavoitus on hyvin voimakkaasti kytköksissä merellisten toimintojen 

toteutumiseen, vaikkapa merenkulkuun ja turismiin. Esimerkiksi tavaraliikennekäytöstä 

poistuneiden satamien uudelleen kaavoitus voi edistää niin paikallista kehitystä, kuin sinne 

kohdistuvaa risteilytoimintaa, toisaalta olemassa olevien satamien laajentaminen tai muu 

käyttötarkoituksen muuttuminen vaikuttaa huomattavasti meriliikenteeseen.33  

 

 

                                                 
 
31 HE 62/2016 vp s.3. 
32 Ks. Soininen 2013, 98. Merialueiden kaavoituksessa usein merialuesuunnittelulle tyypillisiä elementtejä.  
33 Euroopan komissio 2016, s.218. 
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2.4.1 Asema- yleis- ja maakuntakaava 

 

Asemakaavat ja yleiskaavat ovat kuntien toimivaltaan kuuluvia alueiden käytön suunnittelun 

ja strategian toteuttamiskeinoja. Merialuesuunnitelmilla ei ole ohjausvaikutusta yleis- tai 

asemakaavoihin, toisin kuin maakuntakaavoilla. Suunnitelmien valmistelussa on kuitenkin 

huomioitava vuorovaikutus maan ja meren välillä, niin MRL:n, kuin direktiivin säännösten 

mukaan. Ihannetapauksessa tämä tarkoittaisi sitä, että tulevissa kaavaratkaisuissa myös 

kunnan kaavoittajat ottaisivat merialuesuunnitelmat huomioon kaavoitusta tehdessään. Niiden 

valmistelussa tulisikin pyrkiä sellaiseen tarkkuuteen, että myös kuntakaavoittajat hyötyisivät 

suunnitelmien perusteena olevista selvityksistä ja voisivat kehittää rannikkoalueita 

tarkoituksenmukaisesti. Näin merialuesuunnitelmat voisivat vaikuttaa käytännöllisesti ja 

oikeusvaikutteisesti maankäyttöön. Merialuesuunnitelmia valmisteltaessa pystytään 

keskitetysti kokoamaan sellaista dataa merialueiden hyödyntämisen potentiaalista, mihin 

kuntatasolla ei ole resursseja. Toisaalta kuntatason kaavojen kytkeytyminen 

merialuesuunnitelmiin, lisäisi suunnitelmien ”tehoa”. 

Direktiivin implementoinnissa ja lakimuutoksen valmisteluvaiheessa vaihtoehtoisena 

ratkaisuna olisi ollut sisällyttää merialuesuunnittelu maakuntakaavojen yhteyteen. 

Maakuntakaavat olisivat laajentuneet koskemaan myös talousvyöhykettä. Tällöin niiden 

oikeusvaikutukset olisivat luonnollisesti olleet nykyistä ratkaisua suoremmat, ja ne olisivat 

tulleet toisella tavalla huomioiduksi muussa kaavoituksessa. Tällöin oltaisi menty 

huomattavasti direktiivin minimivelvoitteita pidemmälle, sillä suunnitelmilla olisi saatu 

aikaan suoria oikeusvaikutuksia, ja jossain määrin kajottu kansallisen kaavoitusmonopoliin. 

Tilanteessa olisi voinut ilmetä ristiriitaa myös EU-oikeuden toissijaisuusperiaatteen kanssa, 

kun kaavoitus kuuluu EU:n jäsenvaltioiden toimivaltaan, ja merialuesuunnitteludirektiivin 

mukaan suunnitelmista on raportoitava komissiolle. Lisäksi maakuntakaavojen ulottaminen 

sellaisenaan talousvyöhykkeelle olisi voinut aiheuttaa käytännön ongelmia siinä mielessä, että 

talousvyöhykkeestä ja sen käytöstä suhteessa muihin maihin vastaa talousvyöhykkeestä 

annetun lain 2 §:n mukaisesti valtio. 34 

Ottaen huomioon, että maakuntakaavojenkin on tarkoitus olla yleispiirteisiä suunnitelmia, 

joissa varsinaisiin aluevarauksiin suhtaudutaan pidättyväisesti, sekä tarkasteltaessa 

                                                 
 
34 HE 62/2016 vp, s.8. 
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maakuntakaavojen MRL 28 §:ssa asetettuja sisältövaatimuksia, näyttää niillä olevan 

huomattavia yhtäläisyyksiä merialuesuunnitelmien kanssa. Ohjauskeinona 

merialuesuunnitelmat muistuttavatkin enemmän maakuntakaavoja kuin strategisempia 

maakuntasuunnitelmia, vaikkakin oikeusvaikutuksettomina ja yleisluontoisina, 

kaavoitusjärjestelmän ulkopuolisina suunnitelmina niillä on yhtymäkohtia myös puhtaasti 

sanallisiin maakuntasuunnitelmiin.35 Merialuesuunnitelmien mittakaava vastaakin hyvin 

pitkälti maakuntakaavojen tarkkuutta. Useat tällä hetkellä voimassa olevat maakuntakaavat 

koskevat jo nyt laajalti myös merialueita. 36 Rannikkomaakunnat ovat tehneet 

kaavamerkintöjä erityisesti saaristoalueille ja rannikon edustalle, mutta jonkin verran myös 

avoimemmille merialueille. Maakuntakaavoissa on osoitettu suojelualueet muun muassa 

Natura 2000 alueisiin, sekä muihin merialueiden luonnonarvoihin liittyen, tehty 

aluevarausmerkintöjä esimerkiksi virkistyskäyttöön tai puolustusvoimien tarpeisiin, sekä 

luonnollisesti olemassa oleviin putki- ja väylälinjauksiin liittyen. Jonkin verran on käytetty 

myös erilaisia kehittämisperiaatemerkintöjä esimerkiksi matkailu- ja virkistyskäyttöä silmällä 

pitäen tai yhteystarpeisiin liittyen.37  

Maakuntakaavoituksen yhteydessä herää kysymys, missä määrin merialuesuunnitelmat ja 

maakuntakaavat tulevaisuudessa lähentyvät toisiaan. Kun suunnitelmien laatimisvastuu on 

samoilla toimijoilla kun maakuntakaavojen, olisi luonnollista, että niitä hyödynnetään myös 

kaavoituksessa. Mitään oikeudellista velvollisuutta tällekään ei ole, mutta sitä puoltavat 

käytännölliset syyt, sekä toisaalta maakuntien todennäköiset strategiset tavoitteet. Jos 

merialuesuunnitelmat on valmisteltu pitäen silmällä taloudellisenkin kehityksen 

mahdollisuuksia, kuten tarkoitus olisi, pyrkivät maakunnat varmasti hyödyntämään niitä myös 

oikeusvaikutteisesti maakuntakaavoituksen keinoin.   

 

2.4.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

 

Koko maata koskevat alueidenkäyttötavoitteet lisättiin maankäytön suunnittelun keinoksi 

vuoden 2000 uudistuksessa. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista säädetään MRL:n 3 

luvussa. 22 §:n mukaan tavoitteista päättää valtioneuvosto ja ne voivat koskea ensinnäkin 

                                                 
 
35 Ekroos & Majamaa 2015, s.158-159. 
36 Paldanius 2013, s.42 
37 Paldanius 2013, s.66-94. 
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asioita, joilla on aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kannalta 

kansainvälinen tai laajempi kuin maakunnallinen merkitys. Lisäksi ne voivat koskea asioita 

joilla on merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön, taikka 

valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen 

taloudellisuuteen tai merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen. Ensimmäiset 

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet julkistettiin marraskuussa 2000. Nyt voimassa olevat 

tavoitteet perustuvat valtioneuvoston päätökseen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 

tarkistamisesta, joka annettiin 13.11.2008. Tuolloin alkuperäisiin tavoitteisiin tehtiin vain 

pieniä muutoksia.  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet vaikuttavat maankäytön suunnittelun siten, että 

MRL 24.2 §:n mukaan maakunnan suunnittelussa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa ne 

on otettava huomioon siten, että edistetään niiden toteutumista. Lisäksi pykälän 1 momentin 

mukaan valtion viranomaisten tulee toiminnassaan ottaa ne huomioon, sekä edistää niiden 

toteutumista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutusta aluerakenteen ja alueiden käytön 

kannalta. Niillä on ohjausvaikutus maakuntakaavoihin myös MRL 25.2 §:n perusteella, jonka 

mukaan maakunnan suunnittelussa valtakunnalliset tavoitteet sovitetaan yhteen paikallisten 

tavoitteiden kanssa. Maakuntien liittojen on siis pyrittävä toteuttamaan valtakunnallisia 

tavoitteita maakuntakaavoituksessa, maakuntasuunnitelmissa, sekä alueellisissa 

kehittämisohjelmissa.38 Merialuesuunnitelmat eivät varsinaisesti kuulu maakuntien 

suunnitteluun, vaan näkökulma niissä on valtakunnallinen, olkoonkin että niiden laatiminen 

on määrätty maakuntien liittojen tehtäväksi. Vaikka laissa ei sitä erikseen sanota, näyttää 

ohjausvaikutus kuitenkin ulottuvan myös merialuesuunnitelmiin.39 Tämän mahdollistaa 

ainakin 24.2 § muotoilu, ”.. ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa”. Lisäksi 

merialuesuunnittelun yleisestä kehittämisestä ja ohjauksesta vastaa MRL 17 § mukaan 

ympäristöministeriö, joka on 24.1 § tarkoitettu valtion viranomainen.  

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet on jaoteltu kuuteen kokonaisuuteen, joissa kussakin 

on eritelty vielä yleis- ja erityistavoitteita. Nykyisistä tavoitteista löytyy jonkin verran 

merialuesuunnittelun kannalta huomioon otettavia vaatimuksia.  

Toimiva aluerakenne. Toimivan aluerakenteen tavoitteissa painotetaan olemassa olevien 

rakenteiden tasapainoista kehittämistä, tarkoittaen mm. kaupunkien ja maaseudun 

                                                 
 
38 Hallberg 2006, s.104.  
39 Hollo 2009 (2), s.152. 
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vuorovaikutuksen, sekä toisaalta elinvoimaisten maakuntakeskusten edistämistä. Sekä yleis- 

että erityistavoitteissa velvoitetaan harvaan asuttujen ja maaseutualueiden elinkeinotoiminnan 

ja muun toimintapohjan monipuolistamiseen. Mantereen maaseudun lisäksi harvaan asutuiksi 

alueiksi tulisi laskea myös saaristoalue. Nähdäkseni samat vaatimukset koskevatkin myös 

saaristoa, jossa on kyllä pysyvää, mutta katomassa olevaa asutusta. Näin tulkittuna tulisi 

huomiota kiinnittää siis siihen, että merialuesuunnittelussa turvataan, tai ainakin selvitetään 

saaristokylien kehittämisen, palvelujen saatavuuden mahdollistamisen, sekä 

elinkeinotoiminnan monipuolistamisen mahdollisuuksia.  

Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat. Tavoitteissa on lueteltu useita, 

luonnonarvojen ja luonnon varojen käyttöön liittyviä velvoitteita40, jotka koskevat myös 

merialueita. Muun muassa valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja 

luonnonperinnön arvot on säilytettävä, ja alueiden käytön suunnittelun lähtökohtana on oltava 

viranomaisten laatimat inventoinnit tällaisista alueista. Lisäksi velvoitetaan huomioimaan 

vesi- ja rantaluonnon suojelun tai virkistyskäytön kannalta erityistä suojelua vaativat vesistöt. 

Huomioon on otettava lisäksi käyttökelpoiset kiviainesvarat ja niiden käyttötarve, ja 

osoitettava alueita kiviaineksen ottoon, on selvitettävä alueen luonto- ja maisema-arvot, sekä 

toisaalta soveltuvuus kiviaineshuoltoon. Hieman itsestään selvästikin, velvoitetaan myös 

huomioimaan pohja- ja pintavesien suojeluntarve. 

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto. Alueiden käytössä on turvattava esimerkiksi 

valtakunnallisesti merkittävien vesiväylien jatkuvuus, sekä satamien 

kehittämismahdollisuudet. Erikseen on mainittu myös vesiliikenteen yhteysmahdollisuuden 

turvaaminen Saimaan vesistöstä Suomenlahteen. Voimajohtolinjauksissa on hyödynnettävä 

olemassa olevia johtokäytäviä ja varauduttava kaukokuljettamiseen tarvittaviin maakaasu- ja 

öljyputkien linjauksiin siten, että niiden toteuttamismahdollisuudet turvataan. Tuulivoimalat 

on keskitettävä useamman voimalan yksiköihin, ja osoitettava niiden hyödyntämiseen 

parhaiten sopivat alueet. Kaikessa yhteysverkostojen ja energiahuollon aluesuunnittelussa 

velvoitetaan vielä ottamaan huomioon muun muassa sään ääri-ilmiöiden ja tulvien riskit, sekä 

arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja -alueet sekä maiseman erityispiirteet. 

Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. Rannikkoalue ja saaristomeri 

ovat tavoitteissa mainittuja erityisiä aluekokonaisuuksia. Rannikkoalueella alueiden käyttö 

velvoitetaan sovittamaan mahdollisimman tasapainoisesti yhteen poikkeuksellisten 

                                                 
 
40 Monet näistä velvoitteista toki ilmenevät myös muualla ympäristölainsäädännössä. 
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luonnonolojen, luonnon kestokyvyn ja kulttuuriarvojen turvaamiseksi ja alueen 

omaleimaisten kylä- ja kulttuuriympäristöjen säilymistä on tuettava. Saaristomerellä huomiota 

on tavoitteiden mukaan kiinnitettävä rannikko-, väli- ja ulkosaariston luonnon, 

kulttuuriympäristöjen ja asutuksen ominaispiirteisiin, sekä toisaalta elinkeinoelämän ja 

pysyvän asutuksen tarpeisiin, ja toisaalta riittävän laajojen rakentamattomien alueiden 

säilymiseen. Määräyksiä on myös Vuoksen vesistöalueelle, joka kuitenkin on sisävesialuetta, 

eikä sinällään merialuesuunnittelussa huomioon otettavaa. 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ohjausvaikutus ja maakuntakaavojen 

sisältövaatimukset, sekä kaavojen vaikutusten selvittäminen olivat arvioitavina korkeimman 

hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisussa KHO 2016:14. Maakuntakaavassa oli osoitettu 

rannikkoalueelle peräkkäin yhdeksän tuulivoimaloiden aluetta. Kyseinen Kymenlaakson 

rannikkoalue on Suomen tärkein arktisten suurikokoisten lintulajien ja suurikokoisten 

petolintujen muuttoreittien keskittymäalue. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että 

”tuulivoimarakentamisen yhteisvaikutuksia koskevien selvitysten ja vaikutusten arviointien 

puuttuessa ei ollut mahdollista arvioida sitä, olivatko valituksen kohteena olevat 

tuulivoimaloiden alueiden aluevaraukset asianmukaisesti sovitettavissa yhteen 

luonnonarvojen vaalimiseen liittyvien alueidenkäyttötavoitteiden ja kaavan 

sisältövaatimusten kanssa.” Aluevaraukset näiden tuulivoima-alueiden osalta kumottiin. 

Perusteluissaan KHO totesi, että vaikka maakuntakaavassa on kysymys yleispiirteisestä 

suunnitteluvälineestä, ei kaavan toteutumisen yhteisvaikutuksia linnustolle voinut jättää 

yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ratkaistavaksi, kun kyseessä oli merkittävä lintujen 

muuttoreitti, ja maakuntakaavalla on merkittävä tehtävä tuulivoimarakentamisen 

kokonaisuuden ohjauksessa. VAT:n osalta KHO viittasi niiden 4.4 kohdan mukaisiin 

yleistavoitteisiin luonnonperinnön ja luonnonarvojen säilymisestä, sekä 4.5 kohdan 

erityistavoitteiden vaatimukseen, jonka mukaan maakuntakaavoituksessa on osoitettava 

tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet, ja lisäksi tuulivoimalat on 

sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin.41  

 

 
 

                                                 
 
41 KHO 9.2.2016/368 
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2.5 Merialueet ja suunnittelun alueellinen soveltaminen 
 

Suomelle kuuluvat merialueet jaetaan aluemereen, sekä talousvyöhykkeeseen. Aluemeren ja 

talousvyöhykkeen rajat sekä merialueiden omistajien oikeudet ja velvollisuudet on määritelty 

Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksessa (UNCLOS, SopS 50/1996). 

Kansallisessa säätelyssä merialueita koskevat Suomen aluevesien rajoista (463/1956) sekä 

Suomen talousvyöhykkeestä annetut lait, jotka noudattavat mainitun yleissopimuksen 

määräyksiä Suomen ratifioitua sopimuksen vuonna 1995. Maankäyttö- ja rakennuslakia 

sovelletaan yhtälailla sekä maa-, että vesialueilla, mutta merellä soveltamisalue on 

perinteisesti rajoittunut aluemerirajoihin.  

 

2.5.1 Aluemeri 

 

Aluevedet jaetaan määritelmällisesti vielä sisäisiin aluevesiin sekä ulkoisiin aluevesiin, eli 

aluemereen. Aluevesien sisärajana on Suomen aluevesien rajoista annetun lain mukaisesti 

teoreettisen keskivedenkorkeuden mukainen rantaviiva.  Sisäisen ja ulkoisen alueveden rajana 

puolestaan on tiettyjen, rannikon ulommaisten maastonkohtien eli peruspisteiden kautta 

piirretty murtoviiva ns. perusviiva42. Peruspisteiden maantieteelliset sijainnit on lueteltu 

asetuksessa Suomen aluevesien rajoista annetun lain soveltamisesta (993/1995). Ulkoisen 

alueveden (aluemeren) ulkoraja on lähtökohtaisesti 12 meripeninkulman etäisyydellä sisäisten 

aluevesien rajasta43. Ulkorajan määrittelyyn on olemassa kuitenkin useita poikkeuksia sekä 

täsmennyksiä44. Aluemeri kuuluu rantavaltion suvereniteetin piiriin, eli niillä on täysivaltaiset 

oikeudet merialueen käyttöön, toki erilaiset kansainväliset sopimukset huomioiden.45 

Maankäytön kannalta voi olla merkitystä myös merialueiden omistussuhteilla. Vesialuelain 

(204/1966) mukaisesti yleiset vesialueet pohjineen valtion omaisuutta. Tarkemmin ottaen 

yleiset vesialueet kuuluvat Metsähallituksen hallintaan. Niin sanottu rantamatalaperiaate 

ratkaisee merialueella rantakylälle kuuluvan vyöhykkeen leveyden. Rantamatalaperiaatteen 

mukaan yleinen vesialue alkaa 500 metrin etäisyydeltä keskivedenkorkeuden mukaisesta 

                                                 
 
42 Korvela 2007, s.59. 
43 4 §, myös UNCLOS 3 artikla. 1 M = 1852 metriä. 
44 Esim. 5a § koskien Suomenlahtea ja 7 § täsmentävät määritelmät.  
45 Koivurova 2017, s. 44. 
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kahden metrin syvyydestä.46 Vähäistä suuremmat saaret katkaisevat alueen, ja laskeminen 

alkaa saaren edustalta kahden metrin syvyyspisteestä.   

 

2.5.2 Talousvyöhyke 

 

Talousvyöhykkeen alueesta määrätään talousvyöhykelaissa osin viittaussäännöksellä 

vieraiden valtioiden kanssa tehtyihin sopimuksiin. Merioikeusyleissopimuksen mukaan 

talousvyöhyke alkaa aluemeren ulkorajasta ja ulottuu korkeintaan 200 meripeninkulman 

etäisyydelle rannikon perusviivoista, joista myös aluemeren leveys lasketaan. 

Talousvyöhykkeen ulkorajoja määrittävät käytännössä merkittävästi myös kahdenkeskiset 

sopimukset Viron 47 sekä Ruotsin48 kanssa, sillä sekä Suomenlahdella, että Pohjanlahdella 

maiden maantieteellinen läheisyys tarkoittaisi, että sopimuksen perusteella määritellyt alueet 

risteäisivät49. 

Rantavaltion oikeuksiin talousvyöhykkeellä kuuluu merioikeusyleissopimuksen 56 art. 

mukaan niin merenpohjan, pohjan yläpuolisten vesien, kuin merenpohjan sisuksen, sekä 

niiden elottomien ja elollisten luonnonvarojen täysivaltaiseen hyödyntämiseen ja tutkimiseen, 

sekä toisaalta säilyttämiseen ja hoitamiseen. Rantavaltion velvollisuutena on saman artiklan 2 

kohdan mukaan talousvyöhykkeellä oikeuksia käyttäessään otettava huomioon myös muiden 

valtioiden sopimuksen mukaiset oikeudet.   

Talousvyöhykkeellä sovelletaan useita alueen käyttöön vaikuttavia säädöksiä, muun muassa 

YVA-lakia (468/1994), ja vesilakia (587/2011), mutta MRL:n keinoin ei ole aikaisemmin 

voitu vaikuttaa talousvyöhykkeen suunnitteluun.50 Merialuesuunnittelu on kuitenkin 

tarkoitettu ennen kaikkea avomerialueen suunnitteluun välineeksi, joten luonnollisesti lain 

implementointiin liittyi muutos talousvyöhykkeestä annettuun lakiin (483/2016). 

Merialuesuunnittelua koskevan MRL:n 8a luvun säännöksiä sovelletaan talousvyöhykelain 

3:2 §:n mukaan myös talousvyöhykkeellä.  

                                                 
 
46 Hollo 2014, s. 42-43. 
47 SopsS 40/1995 
48 SopS 39/1995 
49 Koivurova 2017, s. 48. 
50 Talousvyöhykelaki 3 §. 
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Kysymys talousvyöhykkeeseen kuuluvan alueen suunnittelusta on ollut esillä Kymenlaakson 

liiton laatiessa merialueisiin keskittyvää maakuntakaavaa vuonna 2014.51  

Ympäristöministeriö vahvisti tuolloin maakuntakaavan, mutta jätti hyväksymättä 

kaavamerkinnät ja -määräykset, jotka ulottuivat talousvyöhykkeelle. Merkinnät koskivat 

kahta Natura 200-verkostoon kuuluvaa tai ehdotettua aluetta sekä yhtä geologisesti arvokasta 

merenalaista muodostumaa. Ympäristöministeriön perustelujen mukaan talousvyöhykkeellä 

sijainneiden alueiden mainitseminen kaavaselostuksessa voisi jättää käsitykseen, että 

maakuntakaavan ohjausvaikutukset olisivat voimassa myös talousvyöhykkeellä. Ministeriö 

muistutti myös, että talousvyöhykkeellä toimivaltainen viranomainen on valtioneuvosto, ja 

maakuntien ja kuntien rajat, samoin kuin maakuntakaavan rajat ulottuvat merialueilla 

alueveden ulkorajaan saakka.52 Merkinnät jätettiin hyväksymättä myös niiltä osin, kun ne 

ulottuivat talousvyöhykkeen puolella, vaikka sijaitsivatkin osittain aluevesillä.     

 

2.5.3 Vastuunalaiset maakunnat 

 

Merialuesuunnittelusta annetun valtioneuvoksen asetuksen 1 §:n mukaan 

merialuesuunnitelmia laaditaan kolme. Suunnitelmien rajat kulkevat Uudenmaan ja Varsinais-

Suomen, sekä Satakunnan ja Pohjanmaan maakuntien välissä siten, että talousvyöhykkeellä 

vastuualue jatkuu suorassa linjassa alueveden ulkorajasta. MRL 67b §:n mukaan 

merialuesuunnitelmista vastaavat yhteistyössä ne maakuntien liitot, joiden alueeseen kuuluu 

aluevesiä. Näin ollen etelärannikolla valmisteluun osallistuvia maakuntia ovat Kymenlaakso 

ja Uusimaa, lounaisrannikolla Varsinais-Suomi ja Satakunta, sekä länsirannikolla Pohjanmaa, 

Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi. Lisäksi Ahvenanmaan maakunta laatii oman 

merialuesuunnitelmansa. Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 4 luvun mukaan sen 

toimivaltaan kuuluvat kaavoitus, sekä alueidenkäytön suunnittelu yleisemminkin. 

Ahvenanmaalla on voimassa plan- och bygglag för landskapet Åland (2008:102), jossa 

maanäyttöasioista säädetään. Suunnitelmien laatiminen päädyttiin antamaan maakuntien 

liittojen tehtäväksi, sillä näillä on jo ennestään aluesuunnitteluun liittyvää osaamista ja 

tietotaitoa niin suunnitteluprosessiin, kuin tiedonhallintoon liittyen.53 Esimerkiksi elinkeino- 

liikenne ja ympäristökeskuksilla tai ympäristöministeriöllä ei olisi ollut olemassa olevia 

                                                 
 
51 Kauppa ja merialuekaava 2014  
52 YM 26.11.2014 
53 HE 62/2016 vp, s.8. 
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resursseja suunnitelmien valmisteluun. Vastuussa olevat maakunnat ovat järjestäytyneet 

epäviralliseksi yhteistyöverkostoksi, jota koordinoi Varsinais-Suomen liitto.54 

 

2.6 Osallistuminen ja tiedottaminen 
 

Kuten muussakin alueiden käytön suunnittelussa, yleisön osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuudet on merialuesuunnittelussa lain tasolla turvattu. Velvollisuus kuulla 

valmisteluvaiheessa niitä, joiden toimintaan suunnitelmat vaikuttavat, on vastaava kuin 

kaavoituksen kohdalla. Kuitenkin kuulemis- ja osallistumisvelvollisuus on rajattu MRL 67c 

§:ssä viranomaisiin ja yhteisöihin, siinä missä kaavojen laatimisessa vuorovaikutteisuus 

koskee myös niitä luonnollisia henkilöitä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin 

olosuhteisiin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Kaavoitusprosessin käynnistämiseen 

liittyvä velvollisuus osallistumis- ja arviointisuunnitelmien laatimisesta (MRL 63 §), ei 

myöskään koske merialuesuunnitelmia.  

Osallistumisen tarkoituksena on sitouttaa yhteisöt suunnitelmiin, ja sitä kautta lisätä niiden 

vaikuttavuutta.55 Maakuntien liitoilla on velvollisuus pyytää lausunto niiltä viranomaisilta ja 

yhteisöiltä, joiden toimialaan tai tehtäviin suunnitelma olennaisesti liittyy. Hallituksen 

esityksen mukaan tällaisia toimialoja olisivat ainakin energia-alat, meriliikenne, kalastus ja 

vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon suojelu.56 Lausunnot tulisi 

pyytää riittävän aikaisessa vaiheessa. Laissa, sen enempää kuin valmisteluaineistossa, ei 

kuitenkaan täsmennetä, mitä ”riittävän aikaisin” tässä yhteydessä tarkoittaa. Yksittäisten 

ihmisten vaikutusmahdolliset on rajattu mahdollisuuteen esittää mielipiteensä suunnitelman 

valmisteluaineistosta. Tätä varten valmisteluaineiston on oltava nähtävillä internetissä 

vähintään 30 päivää ennen lopullisen suunnitelman hyväksymistä. Douveren mukaan 

sidosryhmien kuuleminen jatkuvasti suunnittelun eri vaiheissa, on eräs kriittisimmistä 

tekijöistä valmiiden suunnitelmien vaikuttavuuden kannalta. Monialaisissa suunnitelmissa 

haasteena on rajata osallistumismahdollisuudet riittävän suppeaksi, jotta prosessi pysyisi 

                                                 
 
54 Saarento 2016. 
55 Ks. esim Ekroos & Majamaa 2015, s.389. 
56 HE 62/2016 vp, s.13. 
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dynaamisena, mutta toisaalta riittävän laajaksi, jotta keskeisiä toimijoita ei jätettäisi 

ulkopuolelle.57  

Merialuesuunnitelmia ei ole hyväksytettävä erikseen ympäristöministeriössä, vaikka 

ministeriö on suunnittelua koordinoiva viranomainen. Tämä vastaa maakuntakaavojen 

vahvistamismenettelyyn tehtyjä muutoksia, joiden mukaan maakuntakaavat eivät enää tarvitse 

voimaantullakseen ministeriön vahvistusta.58 Ulkoasiainministeriöltä on kuitenkin pyydettävä 

lausunto niiltä osin kuin suunnitelmat koskevat talousvyöhykettä. Valmiit 

merialuesuunnitelmat on MRL 67 d §:n mukaan julkaistava internetissä, ja maakuntien 

liittojen on tiedotettava niiden valmistumisesta yleisesti, sekä erityisesti niiden valmisteluun 

osallistuneille viranomaisille ja yhteisöille. 

3 Normiperusta ja ohjausvaikutus 
 

3.1 Ympäristöperusoikeus 
 
Suomen perustuslain (731/1999) 20 § sisältää niin sanotun ympäristöperusoikeuden. 

Vanhastaan perusoikeuksissa yksilön omaisuudensuoja59 oli selvästi ensisijainen suhteessa 

ympäristön- tai luonnonsuojeluun, mutta 1990-luvulle tultaessa ympäristöasiat 

ihmisoikeuskysymyksenä korostuivat ja ympäristöön liittyvä lainsäädäntö laajentui 

muutenkin. Ympäristönäkökulma lisättiin perusoikeuksien joukkoon silloisen hallitusmuodon 

uudistuksessa vuonna 1995, ja siirrettiin sellaisenaan nykyiseen perustuslakiin60.  

Ympäristöperusoikeus sisältää ensinnäkin melko poikkeuksellisen velvoitteen jonka mukaan 

”Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu 

kaikille”. Säännös on ennen kaikkea julistuksenomainen, eikä se voi toimia esimerkiksi 

yksilön rikosoikeudellisen tai vahingonkorvauksellisen vastuun perustana. Muotoilulla 

viitataan yhtä lailla sekä julkisen vallan, että luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden 

velvollisuuteen toimia ympäristöarvoja kunnioittavasti ja se koskee niin elävää luontoa, 

                                                 
 
57 Douvere 2010, s.85. Myös Douvere & Ehler 2009, s. 45-46. Kirjoittajat huomauttavat, että kaikkia mahdollisia 
sidosryhmiä ei ole tarkoituksenmukaista kuulla kaikissa suunnittelun vaiheissa. Suositeltavaa kuitenkin on että 
kuulemiset tehdään mahdollisimman aikaisin suunnitteluprosessin alussa. 
58 Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 28/2016. 
59 Josta nykyisin säädetään PeL 15 §:ssä. Ympäristönsuojelun ja omaisuudensuojan kollisiosta enemmän mm. 
Saraviita 2011 s. 225. 
60 Hollo 2009(2), s.50. 
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elotonta ympäristöä, kuin rakennettua ympäristöä. Säännöksen abstraktiutta lisää se, että 

siihen liittyvien esitöiden61 mukaan ympäristön suojeluun liittyy sellaisia itseisarvoja, jotka 

eivät varsinaisesti ole palautettavissa yksilöiden oikeuksiksi, vaan suojeltavana oikeushyvänä 

on monimuotoinen luonto sinänsä sekä sen säilyminen myös tuleville sukupolville.62   

Hieman konkreettisempi velvoite on asetettu 20.2 §:ssä, jonka mukaan ”julkisen vallan on 

pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa 

elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.” Toisen momentin velvoite on siis osoitettu 

julkiselle vallalle, niin lainsäätäjälle ja muiden normien antajille, kuin hallintoviranomaisille 

ja tuomioistuimillekin. Ympäristöperusoikeus sisältää siis myös oikeuden vaikuttaa ja 

osallistua ympäristöä koskevaan päätöksentekoon.  

Perusoikeudet konkretisoituvat yleensä tarkemman, alempiasteisen lainsäädännön kautta. 

Maankäytön osalta ympäristöperusoikeus on sisälletty jo MRL:n yleisiin tavoitteisiin. MRL 

1:1 § mukaan lain ”tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä 

luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, 

sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä”. 1:2 §:n mukaan tavoitteena on lisäksi 

”turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja 

vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä 

olevissa asioissa”.  MRL pyrkii siis osaltaan toteuttamaan PeL 20:2 §:n velvoitteita turvata 

sekä terveellinen ympäristö, että vaikutusmahdollisuudet.63     

Perustuslain kannalta merialuesuunnittelua koskien on huomioitava myös sen 121 §:n 

alueellista itsehallintoa koskevat määräykset. Kunnallisen hallinnon perusteista ja kunnille 

annettavista tehtävistä on säädettävä laissa. Vakiintuneen käytännön mukaan tällä tarkoitetaan 

yksittäisten kuntien lisäksi kuntayhtymiä.64 Kun kuntien muodostamille maakuntien liitoille 

asetetaan uutena tehtävänä velvollisuus merialuesuunnitelmien laatimiseen, oli lakitasoinen 

säädös ainoa vaihtoehto. 

 

 
 

                                                 
 
61 HE 309/1993 vp, s. 66.  
62 Saraviita 2011, s. 277.  
63 Hallberg ym. 2006, s. 17. 
64 HE 62/2016 vp. s. 15. 
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3.2 Euroopan Unionin toimivalta 
 

Sopimus Euroopan unionista (SEU) ja sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT), ovat 

keskeiset unionin oikeudet primaarioikeuslähteet, ja yhteisön toimivalta suhteessa 

jäsenmaihin määräytyy pitkälti näiden kahden perussopimuksen mukaan.65 SEU 4 artiklan 

mukaisesti toimivalta jota ei ole annettu unionille, kuuluu jäsenvaltioille ja vastaavasti SEU 5 

artiklan 2 kohdan mukaan unioni toimii vain jäsenvaltioiden sille antaman toimivallan 

rajoissa. Unionin toimivalta voi olla yksinomaista, jäsenvaltioiden kanssa jaettua tai 

jäsenmaiden itsenäistä lainsäädäntöä tukevaa. Tämä perusjako ilmenee SEUT 3-6 artikloissa. 

Ympäristöasiat kuuluvat 4 artiklan 2 kohdan luettelon mukaan jaetun toimivallan piiriin, 

samoin kuin esimerkiksi liikenne, energia sekä maatalous ja kalastus. Sen sijaan meren 

elollisten luonnonvarojen säilyttäminen osana yhteistä kalastuspolitiikkaa kuuluu 3 artiklan 

mukaan unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Matkailu ja hallinnollinen yhteistyö ovat aloja, 

joilla unionilla on oikeus vain jäsenvaltioiden toimintaa tukevaan ja yhtenäistävään 

sääntelyyn. Yhteisön norminantovalta on siis rajoitettua usealla toimialalla, joita 

merialuesuunnitelmien keinoin pyritään koordinoimaan.  

Norminantovaltaa ohjaavat myös toissijaisuusperiaate, jonka mukaan unioni voi toimia vain 

siinä määrin, kun säännöksen tavoitteet voidaan toteuttaa paremmin koko yhteisön, kuin 

jäsenvaltion tasolla, sekä suhteellisuusperiaate, jonka mukaan sääntelyllä ei saa vaikuttaa 

jäsenvaltioiden toimivaltaa enempää, kuin perussopimuksen tavoitteet sallivat.66 

Periaatteellisella tasolla, ns. läpäisyperiaatteen mukaan ympäristönsuojelua koskevien 

tavoitteiden tulisi sisältyä kaikkeen unionin politiikkaan ja toimintaan.67 Lisäksi kestävän 

kehityksen tavoitteet, joihin kuuluu myös korkeatasoinen ympäristönsuojelu ja ympäristön 

laadun parantaminen kuuluvat perussopimuksen mukaan unionin yleisiin tavoitteisiin.68   

Ympäristöasiat tulivat osaksi Euroopan yhteisön yhtenäistä politiikkaa 1970- luvulla, jolloin 

hyväksyttiin ensimmäinen ympäristöohjelma. Perustamissopimukseen ympäristöä koskevat 

artiklat tulivat varsinaisesti vuonna 1987, kun Euroopan yhtenäisaisakirja tuli voimaan.69 

Nykyisin unionin ympäristöpolitiikkaa, ja siihen liittyvää toimivaltaa koskevat määräykset 

löytyvät SEUT 191-193 artikloista. 192 artiklan mukaan neuvosto ja parlamentti säätävät 
                                                 
 
65 Raitio 2016, s. 200 
66 Raitio 2016, s. 217. 
67 SEUT 11 artikla. 
68 SEU 3 artikla. 
69 Kuusiniemi 2013, s.256. 
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ympäristöpolitiikkaan liittyvistä asioista tavallisessa säätämisjärjestyksessä. Kuitenkin 

artiklaan sisältyy jo vuoden 1987 yhtenäisasiakirjasta juontava rajoitus, jonka mukaan asioista 

jotka kuuluvat pääasiassa verotukseen, kaavoitukseen, vesivarojen hallintaan tai 

maankäyttöön, neuvosto päättää erityisessä lainsäätämisjärjestyksessä yksimielisesti. Näin 

ollen unionin toimivalta säätää vesien käyttöön liittyvissä asioissa on jossain määrin rajoitettu. 

Hollon mukaan rajoitus on kuitenkin käytännössä lieventynyt, kun tosiasiassa vesien käyttöön 

liittyvää sääntelyä, on tulkittu ympäristönsuojeluun liittyvien näkökulmien kautta.70 

Direktiivi sääntelymuotona ei lähtökohtaisesti ole jäsenvaltioissa välittömästi sovellettavaa 

oikeutta, eikä niiden säännökset sellaisenaan esimerkiksi yksityisiä kansalaisia sitovia. 

Direktiiveissä asetetut tavoitteet on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä, siinä 

annettujen reunaehtojen mukaisesti. Mikäli jäsenvaltio laiminlyö direktiivin implementoinnin 

määräajassa, tai kansallinen lainsäädäntö ei selvästi täytä direktiivin vaatimuksia, voi 

direktiivistäkin tulla suoraan sovellettavaa. Tällöin vaatimuksena kuitenkin on, että direktiivin 

määräykset ovat ehdottomia ja riittävän yksiselitteisiä. Suora soveltaminen merkitsee tässä 

tapauksessa nimenomaan soveltamista kansallisissa viranomaisissa, ei yksilöiden välisissä 

horisontaalisissa suhteissa.71      

Schaefer ja Barale muistuttavat, että osaltaan myös meristrategiadirektiivi legitimoi 

merialuesuunnitteluun liittyvää sääntelyä. Erityisesti merialueilla, joilla usean jäsenvaltion 

alueet kohtaavat, merialuesuunnitelmat ovat työkalu, jonka avulla voidaan saavuttaa aiemmin 

meristrategiadirektiivissä asetetun tavoitteen mukainen merien suojelun taso.72 

 

3.3 Merialuesuunnittelu maankäytön ohjauskeinona 
 

Ympäristöoikeuden ohjauskeinot on ollut tapana jakaa informaatio-ohjaukseen, taloudelliseen 

ohjaukseen, hallinnollis-oikeudelliseen ohjaukseen ja erilaisiin sopimuksiin perustuvaan 

ohjaukseen, sekä toisaalta näiden keinojen erilaisiin yhdistelmiin.73 Tämän lisäksi on 

olemassa jälkikäteisiä ohjauskeinoja, eli esimerkiksi vahingonkorvaukset, hallintopakko ja 

rikosoikeudelliset sanktiot. MRL:n mukaiset kaavamääräykset ovat selkeästi oikeudellista 

                                                 
 
70 Hollo 2014, s.50-51. Näin tuntuu osittain käyneen myös merialuesuunnitteludirektiivin kohdalla. 
71 Mäenpää 2011, s.109. Kuusiniemi ym. 2008, s. 35. 
72 Schaefer & Barale 2011, s.240. 
73 Esim. Hollo 2009. s.94. 
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ohjausta ja normiperusta vahvasti kansallisessa lainsäädännössä, jopa perusoikeuksissa. 

Kaavoilla pyritään järjestämään maankäyttö niin, että esimerkiksi asuinalueet pysyvät 

turvallisina ja viihtyisinä, toisaalta osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet kaavoituksessa 

ovat tarkasti säädelty. Toisin kuin kaavojen kohdalla, merialuesuunnitelmilla ei kuitenkaan 

ole suoranaista oikeusvaikutusta merialueen käyttöön. Ohjausvaikutus ei näin ollen ole 

puhtaasti hallinnollis-oikeudellinen, vaan suunnitelmien odotetaan vaikuttavan muilla 

epäsuorilla keinoilla.74 Soft law -tyyppisenä ohjauskeinona merialuesuunnitelmat kuuluvat 

esimerkiksi Tapio Määtän luokittelussa suunnitelmat ja ohjelmat -ryhmään. Toisaalta 

keskitetyn merialuetietämyksen lähteenä merialuesuunnitelmat tulevat sisältämään myös 

elementtejä, jonka perusteella ne voisi laskea luonnontieteellisten inventointien ja selvitysten 

luokkaan. Määttä muistuttaa, että esimerkiksi luonnonsuojeluun liittyvät suunnitelmat 

vaikuttivat sisällöllisen painoarvonsa vuoksi aikanaan voimakkaastikin hallinnolliseen 

päätöksentekoon, vaikkei niillä ollutkaan välittömiä oikeusvaikutuksia.75   

 

3.3.1 Hallinnollis-oikeudellinen ohjaus 

 

Hallinnollis-oikeudellisella ohjauksella viitataan erilaisiin säädöksiin ja oikeudellisiin 

normeihin, sekä niiden perusteella annettuihin määräyksiin. Se on siis perinteistä suoraan 

toimijaan vaikuttavaa ja pakottavaa ohjausta. Vaikka erilaisten vapaaehtoisuuteen perustuvien 

instrumenttien käyttö onkin ehkä lisääntynyt, on hallinnollis-oikeudellinen ohjaus edelleen 

keskeisin ohjauskeino ympäristön- ja luonnonsuojeluasioissa.76 Lupa- ja ilmoitusjärjestelmät 

ovat ehkä tärkein hallinnollisen ohjauksen muoto. Esimerkiksi ympäristö-, vesi- ja 

kaivosluvilla kontrolloidaan hankkeiden mahdollisia ympäristövaikutuksia, ja voidaan asettaa 

toimijoille yksilöityjä velvoitteita ja määräyksiä. Oikeudellinen ohjaus voi olla myös 

yleisempää ja jälkikäteiseen valvontaan perustuvaa. Lisäksi tähän ohjauskeinojen ryhmään 

lasketaan kohdesuojelu77, eli tietyn alueen, lajin tai vaikka muinaisjäännösten suojelemiseksi 

asetetut kaikkia velvoittavat määräykset. Neljäntenä hallinnollisen ohjauksen muotona ovat 
                                                 
 
74 Paldanius 2013, s. 14. Meriin liittyvien toimintojen säätelyjärjestelmästä puhuttaessa Paldanius käyttää termiä 
”sekakeinot”.. 
75 Määttä 2005, s.253. Myös Hassan kyseenalaistaa oikeudellisen ohjauksen merkityksestä merialuesuunnittelun 
ja aluesuojelun tehokkuuden välillä. Hassan ym. 2015, s. 8. 
76 Kuitenkin esim. kansainvälisessä ympäristöoikeudessa vahvuutena on nähty nimenomaan ei sitovien 
hallintoinstrumenttien käyttö, joilla ei puututa valtioiden suvereniteettiin ja jotka vähin erin muutetaan 
konsensushakuisesta tavoitteesta sitovimmiksi, vaikkapa sopimusten keinoin. Koivurova 2012, s. 317 Myös 
Sipilä 2002, s. 178. 
77 Esim. Kokko puhuu in situ- suojelusta, johon kuuluu myös luontotyyppien ja biotooppien suojelu. Kokko 
2011, s.54. 
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erilaiset valtakunnalliset strategiat ja suunnitelmat (joiden oikeudellinen velvoittavuus voi 

vaihdella), mukaan luettuna kaavasuunnitelmat.78 

Eritasoiset kaavat ovat ympäristön käytön oikeudellista ohjausta tyypillisimmillään. Ne 

perustuvat suoraan lakiin, ja niillä on maankäytön suhteen vahva oikeusvaikutus. Etenkin 

asemakaavat ohjaavat lähtökohtaisesti sitovasti sitä, mihin ja mitä saadaan rakentaa, 

vaikkakin järjestelmä on melko joustava. Vesialueillakin kaavat vaikuttavat lupaharkinnan 

kanssa rinnakkain, eivätkä kummatkaan sellaisenaan syrjäytä toisen määräyksiä.79 

Vesienkäytön kannalta keskeinen ohjausinstrumentti ovat vesilain mukaiset luvat. 

Vesitalouslupa-asiaa ratkaistaessa on vesilain 3 luvun 5 §:n mukaan otettava huomioon 

asemakaava, sekä maakuntakaavan ja yleiskaavan oikeusvaikutukset. Myönnettävä lupa ei saa 

olla asemakaavan vastainen siinä määrin, että kaavan toteuttaminen vaikeutuu. Toisaalta 

asema-kaava ei myöskään voi olla luvan myöntämiseen takeena, jos hanke ei muuten täytä 

vesilaista johtuvia edellytyksiä.80 Vesitalouslupa ei saisi merkittävästi vaikeuttaa myöskään 

uusien, tai valmisteilla olevien kaavojen laatimista.  

Säännökset merialuesuunnittelusta velvoittavat maakuntien liittoja valmistelemaan 

suunnitelmat, sekä asettavat ympäristöministeriölle valvontavastuun merialuesuunnittelun 

ohjauksesta. Valtioneuvoston asetuksella on annettu muutamia täsmentäviä ohjeita 

suunnitelmien laatimisesta. Tulevat merialuesuunnitelmat eivät kuitenkaan suoraan vaikuta 

esimerkiksi lupamenettelyihin, eikä niillä voida sitovasti määrätä alueiden käytöstä tai 

hyödyntämisestä kuten muissa kaavoissa.81 Tässä mielessä ne eivät siis ole hallinnollis-

oikeudellista ohjausta. 

 

3.3.2 Taloudellinen ohjaus 

 

Taloudellisella ohjauksella tarkoitetaan instrumentteja, jotka hyödyntävät 

markkinamekanismeja ja toimijoiden oletettua taloudellista rationaliteettia. Ajatuksena on, 

että erilaisin rahallisin kannustimin tai sanktioin pyritään vaikuttamaan joko kuluttajien tai 

yritysten käyttäytymiseen, ja tätä kautta saavuttamaan esimerkiksi suojelullisia tai päästöihin 

                                                 
 
78 Kuusiniemi 2013, s.110. 
79 HE 277/2009 vp, s.15. 
80 Hollo 2014, s.146. 
81 Merialuesuunnitelmilla voi kuitenkin olla vaikututusta uusia merialueita koskevia kaavoja laadittaessa, kuten 
edellä kappaleessa 2.4 on todettu. 
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liittyviä tavoitteita.82 Ympäristölle koituvia ”kustannuksia” tai ”arvon alennuksia”, eli sellaisia 

ympäristöarvojen häviämisiä, joille ei varsinaisesti voida laskea hintaa, ikään kuin lisätään 

tuotteen hintaan. Ohjaus on epäsuoraa, ja perustuu siihen, että toimijat periaatteessa 

vapaaehtoisesti muuttavat käyttäytymistä halutulla tavalla. Usein taloudellisen ohjauksen 

keinot esiintyvät hallinnollis-oikeudellisen ohjauksen rinnalla, eikä välttämättä irrallisena 

keinona. Esimerkiksi veroistahan on säädettävä laissa. Erilaisten verojen ja päästömaksujen 

lisäksi tyypillisiä taloudellisen ohjauksen keinoja ovat esimerkiksi investointiavustukset, 

uusiutuville energianlähteille maksettavat tuet, sekä toisaalta verohelpotukset. Tällaisten 

ohjauskeinojen etuina ovat erityisesti kustannustehokkuus ja joustavuus. Toisaalta 

heikkoutena voi olla niiden tosiasiallinen vaikuttavuus.83 

Varsinaisesti merialuesuunnitelma ei ole taloudellisen ohjauksen keino. Siihen ei liity 

taloudellisia kannustimia sen enempää kuin sanktioitakaan. Kun jo direktiivin laatimisen 

lähtökohtana on kuitenkin ollut taloudellisen kehityksen edistäminen, voidaan kuitenkin 

ajatella, että myös taloudellinen elementti on mukana. Merialuesuunnitteluun liittyvässä 

hallituksen esityksessä viitataan ”synergiaetuihin”, joita mereen liittyvien intressien 

yhteensovittamisesta voisi seurata84. Ymmärtäisin että tällä tarkoitetaan sekä entistä parempaa 

ympäristöarvojen ja liiketoimintojen tarpeiden huomioimista, että mereen liittyville 

liiketoiminnoille koituvia taloudellisia hyötyjä.  

Meriympäristön hyvällä tilalla sinällään voi toki olla taloudellista merkitystä niin 

ammattikalastuksen, kuin virkistyskäytön kannalta. Vaikka vesistöjen suojelun rahallista 

arvoa erilaisille käyttömuodoille voi olla vaikea arvioida, on esimerkiksi kalastussaaliiden 

suuruus, ranta-alueiden arvonnousu, ja vaikkapa virkistyskäytön maksuhalukkuus määreitä, 

joita voidaan mitata myös konkreettisesti.85 Oikeuskäytännössä ja esimerkiksi 

vahingonkorvauksissa tai vesitaloushakkeisiin liittyvässä arvioinnissa on painottunut lähinnä 

virkistyskäytölle aiheutuneen haitan suuruuden määrittely.86 Toisaalta myös vesistöjen 

hyödyntämiseen liittyvän toiminnan arvoa, ja vesitaloushankkeista koituvia hyötyjä, on 

                                                 
 
82 Hollo 2009 (2), s. 89. 
83 Kuusiniemi 2013, s.116-117. 
84 HE 62/2016 vp s.7. 
85 Majuri, 2002, s. 56, 67. 
86 Majuri, 2002, s. 110. 
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Suomessa on mitattu erilaisilla mittareilla ainakin 1990-luvulta lähtien.87 Vuonna 2012 

Itämeren virkistyskäytön arvoksi Suomessa on arvioitu jopa 436 miljoonaa euroa vuodessa.88 

Puitedirektiiviä valmisteltaessa puhuttiin oikeusvarmuudesta jonka investoijat suunnitelmien 

myötä saavat. On siis ajateltu, että oikeudellisesti sitomattomatkin aluevaraukset rohkaisisivat 

sijoittajia ryhtymään hankkeisiin jos yhdennetyn koordinoinnin myötä avoimuus, 

ennustettavuus ja vakaus lisääntyvät ja transaktiokustannukset alenevat.89 Vesialueita 

hyödyntävien yritysten toimintaa pyritään suunnitelmien myötä myös ohjaamaan alueille, 

jossa se olisi ympäristön kannalta parasta, ja jolle esimerkiksi rakennus- tai kaivosluvat 

todennäköisesti myönnettäisiin. Toisaalta suunnitelmissa huomioitaisiin, että merialueen 

mahdollisille hyödyntäjille todella jää mielekkäitä toimintaympäristöjä, joilla kannattava 

liiketoiminta on mahdollista. Esimerkiksi turismin suhteen on ehdotettu, että vesiä 

hyödyntävät yrittäjät, esimerkiksi risteilyjärjestäjät ja elämystoimintaa harjoittavat, voivat 

suunnitella toimintaansa merialuesuunnitelmien mukaan. Kun suunnitelmissa on huomioitu 

vaikkapa olemassa olevat satamapalvelut tai jopa alueellisesti merkittävimmät rannikon 

ravintola- ja majoituspalvelukeskittymät, voivat yritykset helpommin löytää toiminnalleen 

otollisia kohteita.90 Taloudellisesti tästä voivat hyötyä niin paikalliset toimijat, kuin 

ulkopuoliset yrittäjät. Direktiivin 5 artiklan 1 kohta nimenomaisesti velvoittaa ottamaan 

merialuesuunnitelmissa huomioon myös taloudelliset näkökohdat. MRL:ssä nämä velvoitteet 

on ilmeisesti sisällytetty kestävän kehityksen ja kasvun tematiikkaan (67a §).  

 

Myös Euroopan komission vuonna 2010 teettämässä tutkimuksessa merialuesuunnittelun 

mahdolliset positiiviset taloudelliset vaikutukset jaettiin kolmeen kategoriaan: aleneviin 

hallintokuluihin, pienentyviin transaktiokuluihin, sekä paranevaan ”investointi 

ympäristöön”.91 Hallintokulujen aleneminen liittyy keskitettyyn koordinointiin ja tietojen 

jakamiseen viranomaisten välillä. Transaktiokustannusten pienenemistä 

toiminnanharjoittajille aiheuttaa mm. tutkimusmenojen, erilaisten viranomaismaksujen, 

alueen käyttöön liittyvien riitojen sekä erillisen sopimisen tarpeen väheneminen.  Nämä 

vaikutukset toteutuvat käytännössä sitä paremmin, mitä vahvempi oikeusvaikutus 

suunnitelmilla on, tai mitä voimakkaammin sidosryhmät suunnitelmiin sitoutuvat. 

 
                                                 
 
87 Majuri, 2002, s.113 
88 Seppälä ym. 2014. 
89 KOM 133/2013 s.10 
90 Euroopan komissio 2016, s. 217. 
91 Euroopan komissio 2010, s. 45-46. 



28 
 
3.3.3 Informatiivinen ohjaus 

 

Informaatio-ohjauksella tarkoitetaan tiedon lisääntymiseen ja oppimiseen liittyviä 

vaikuttamismekanismeja. Se on perinteisistä ohjauskeinoista ehkä epäyhtenäisin ryhmä, joka 

voi pitää sisällään hyvinkin monenlaisia instrumentteja. Eräänä ryhmänä siihen luetaan 

erilaiset ympäristösertifikaatit, joiden avulla pyritään vaikuttamaan kuluttajien 

käyttäytymiseen, esimerkiksi suosimaan tunnustetusti ympäristöystävällisiä tuotteita ja 

yrityksiä. Laajassa merkityksessä koulutus, jopa lasten ympäristökasvatus voi olla tällaisen 

ohjauksen muoto. Ehkä vaikuttuvimpia informaatioon perustuvia instrumentteja ovat 

esimerkiksi maatalouden hyviä viljelymenetelmiä koskevat suositukset, jotka eivät perustu 

pakkoon, mutta joista voivat hyötyä sekä ohjauksen kohde, että ympäristö. Kokko puhuu 

myös informatiivis-oikeudellisesta ohjauksesta, josta esimerkkeinä voivat olla YVA-

arvioinnit. Näissä tietoa lisäävät keinot liitetään osaksi hallinnollista ohjausta.92 

Ehkä merkittävin vaikutuskeino, jolla merialuesuunnitelmilla pystytään toimintaa ohjaamaan, 

on nimenomaan lisääntyvä ja keskitetty tieto eri alueiden mahdollisuuksista. Ennen kaikkea 

kysymys onkin siis informaatio-ohjauksesta. Suunnitelmia valmisteltaessa pyritään 

keräämään tietoa mahdollisimman laaja-alaisesti, ja osallistumis- ja tiedottamismenettelyn 

avulla puolestaan jakamaan tätä tietoa tehokkaasti eteenpäin. Ohjausvaikutus ei tässä kohdistu 

yksityishenkilöihin, vaan  esimerkiksi lupaviranomaisiin, ja yleisesti kaikkiin sidosryhmiin, 

jotka merialueita käyttävät93.    

 

3.3.4 Sopimiseen perustuva ohjaus 

 

Sopimuksiin perustuvan ohjauksen taustalla on pyrkimys puuttua ympäristöä kuormittaviin 

toimintoihin kustannustehokkaasti ja keventämällä hallinnollista sääntelyä. Sopimukset 

liittyvät usein läheisesti taloudelliseen ohjaukseen, sillä toimimalla sopimusvelvoitteen 

mukaisesti, toiminnanharjoittajalle voi koitua taloudellista hyötyä. Vapaaehtoisuuteen ja 

neuvotteluihin perustuvat sopimukset solmitaan tavallisesti julkishallinnon edustajan ja 

yksittäisen oikeushenkilön välillä. Päästökauppa94 on esimerkki ohjauskeinosta, jossa 

                                                 
 
92 Kokko 2011, s.42. 
93 Soininen 2013, s. 104. 
94 Päästökaupasta esim. Kuusiniemi 2008, s.19. 



29 
 
sopimuksia (päästöoikeuksien kaupasta) tehdään myös kahden oikeushenkilön välillä, joskin 

päästökauppaa on pidetty ennen kaikkea taloudellis-oikeudellisen ohjauksen muotona. Mikäli 

sopimuksiin pohjautuva ohjaus ei toimi, voidaan haluttuihin tavoitteisiin päästä myös 

hallinnollisilla määräyksillä. Myös Euroopan unionin ympäristöpolitiikassa on tavoiteltu 

sopimuksien käyttömahdollisuuksien selvittämistä.95 Sopimuksiin perustuvaa ohjausta 

ympäristöoikeudessa edustavat esimerkiksi ympäristönsuojeluun ja päästölähteiden 

jakamiseen liittyvät yhteistoteutussopimukset, luonnonsuojelulain mukaiset määräaikaiset 

alueen rauhoittamissopimukset, sekä erityisesti maankäyttösopimukset.  

Merialuesuunnitelmia laadittaessa on niille, joiden toimialaa suunnitelmassa käsitellään, 

varattava mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun. Tämä velvoittaa suunnitelman 

laatijat tietysti myös huomioimaan eri sidosryhmiltä saadun palautteen, ja mahdollisuuksien 

mukaan toteuttamaan näiden toiveita. Merialuesuunnitelmien sopimuksellinen 

ohjauselementti näyttäisikin rajoittuvan yhteistyössä toimimiseen ja kompromissien 

tekemiseen eri intressiryhmien välillä. Lähtökohdan ollessa ekosysteemin hyvinvoinnissa, ei 

sopimuksille tai kaupankäynnillä eri intressiryhmien välillä voida antaa kovin merkittävää 

roolia suunnitelmien valmistelussa. Kuitenkin riittävän sitoutumisasteen saavuttamiseksi eri 

käyttömuotoja edustavilta sidosryhmiltä saatua palautetta näiden toimialaan liittyvää tietoutta 

on pyrittävä hyödyntämään, vaikkakin ryhmien intressit joillakin alueilla olisivat 

ristiriitaiset96. 

 

OSA II  

4 Merialuesuunnitteluun vaikuttava lainsäädäntö 
 

Merialuesuunnitelmissa tarkasteltavia käyttömuotoja ovat MRL 67a:2 mukaan ainakin 

energia-alat, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä ympäristön ja 

luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä 

maanpuolustuksen tarpeisiin. Sanamuoto viittaa siihen, että muitakin käyttömuotoja 

suunnitelmissa voidaan tarpeen mukaan huomioida. Merialuesuunnitteludirektiivin 8 
                                                 
 
95 Kuusiniemi 2013, s.121. 
96 Toisaalta monet toiminnot eivät aiheuta ”päällekkäin” sijoitettunakaan varsinaista ristiriitaa keskenään, ja 
tällöin sopimuksenvaraisuus sijoittautumisen suhteen on mahdollista, esim. Paldanius 2013, s.24.  
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artiklassa mahdollisia kansallisissa suunnitelmissa tarkasteltavia käyttömuotoja on lueteltu 

vieläkin yksityiskohtaisemmin. 8 artikla käsittelee suunnitelmien laatimista käytännössä. Sen 

mukaan suunnitelmissa on esitettävä meren eri käyttötarkoitusten alueellinen ja ajallinen 

jakautuminen, ja tällaisia käyttötarkoituksia voivat olla esimerkiksi: vesiviljelyalueet, 

kalastusalueet; öljyn, kaasun ja muiden energialähteiden, mineraalien ja kiviaineksen 

etsintään, hyödyntämiseen ja erottamiseen sekä energian tuottamiseen uusiutuvista tarkoitetut 

laitokset ja infrastruktuurit; meriliikennereitit ja liikennevirrat; sotilasharjoituksissa 

käytettävät alueet; luonnon- ja lajiensuojelualueet sekä suojellut alueet; raaka-aineiden 

erottamisalueet; tieteellinen tutkimus; merenalaiset kaapelit ja putket; matkailu; vedenalainen 

kulttuuriperintö. Tässäkään rajausta ei ole selvästi tarkoitettu kovinkaan ehdottamaksi, vaan 

esimerkinomaiseksi.  

Yhdessä 67c §:n osallistumisvelvoitteiden kanssa tulkittuna nämä eri käyttömuotojen 

huomioimisvelvoitteet tarkoittavat, että lausuntoja suunnitelmien valmisteluun liittyen on 

pyydettävä ainakin niiltä toimijoilta, jotka edellä mainittuja toimintoja kohdealueella 

harjoittavat. Lisäksi tarkasteluun kuuluu luonnollisesti näihin toimialoihin liittyvän 

lainsäädännön huomioiminen. Verrattuna kaavoitukseen mantereella, merialuesuunnittelulle 

omintakeista onkin meritoimintoihin liittyvän sektorikohtaisen lainsäädännön, 

lupajärjestelmien ja suunnitelmien laaja kirjo.97 Tämä on huomionarvoista erityisesti siinä 

mielessä, että merialueilla toiminnot voivat jakaantua päällekkäisesti, mikä ei maalla 

useinkaan ole mahdollista.98 Huomioon otettavaa tai suunnittelua rajoittavaakin sääntelyä on 

niin alueellisella, kansallisella, Euroopan unionin, kuin kansainväliselläkin tasolla, ja 

velvoittavuus vaihtelee epävirallisista suosituksista pakottaviin määräyksiin. Erityisen paljon 

ja monen tasoista säätelyä on nimenomaan Itämerellä, jonka onkin sanottu olevan 

todennäköisesti maailman säädellyin meri.99 Lainsäädännön tarkastelussa tullaan 

huomaamaan, että esimerkiksi YK:n merioikeusyleissopimuksella on jopa eräänlainen 

”perustuslaillinen” asema meriasioissa, sillä se sisältää toisaalta useisiin toimialoihin liittyviä 

määräyksiä, mutta toisaalta monin paikoin sääntely perustuu velvoituksiin säätää asioista 

yksityiskohtaisemmin kansallisesti tai kansainvälisillä sopimuksilla.100 Tässä jaksossa 

tarkastellaan merialuesuunniteluun vaikuttavaa kansallista ja kansainvälistä sääntelyä 

erityisesti MRL:n 67a §:ssä mainittuihin toimialoihin liittyen. Tarkastelu keskittyy 

                                                 
 
97 Euroopan komissio 2009.  
98 Hassan ym. 2015,s. 42. Samanaikaisiin toimintoihin tulisi jopa kannustaa.  
99 Koivurova 2017, s.121. 
100 Hakapää 2008, s. 217-218. 
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sektorikohtaiseen lainsäädännölliseen ja hallinnolliseen ohjaukseen nimenomaan niiltä osin, 

kun sillä on vaikutusta alueiden käyttöön, tai siinä asetetaan toiminnoille alueellisia 

vaatimuksia. Lisäksi esitetään sektorikohtaisesti tärkeimmät yhteistyötahot, joiden 

osallistuminen suunnitelmien valmisteluvaiheessa olisi ainakin huomioitava.  

Sinänsä myös MRL:n ”perinteiseen” soveltamisalaan, siis kaavoitukseen ja rakentamiseen, 

liittyy huomattava määrä merkityksellistä erityislainsäädäntöä. Vaikka MRL on 

lähtökohtaisesti yleislaki, kaavoituksen valmisteluun liittyvä lainsäädäntö voi olla 

rinnakkaista, päällekkäistä, pois sulkevaa tai joissain tapauksissa valinnaista. 101 Yleisesti jako 

vesialueilla on kuitenkin ollut sellainen, että vesirakentamisessa sovelletaan vesilakia ja 

vesialueiden käytön suunniteluun maankäyttö- ja rakennuslakia.102 Muiden maankäyttö- ja 

rakennuslain säännösten osalta merialuesuunnitelmien ja varsinaisten kaavojen suhdetta on 

käsitelty edellä.  

Merialuesuunnittelun puitedirektiivillä ei ole tarkoitus puuttua siihen, miten jäsenvaltiot 

toteuttavat politiikkojaan eri toimialueilla, eikä sillä ole voida asettaa niihin liittyen uusia 

velvoitteita. Yhdennetyn merialuesuunnitteluprosessin avulla on sen sijaan pyritty edistämään 

näiden olemassa olevien kansallisten politiikkojen toteutumista.103   

5 Energiateollisuus merialueilla   
 

Merialueilla toteutettavan energiantuotannon yhteydessä puhutaan niin sanotusta offshore-

teollisuudesta. Offshore-teollisuuden mahdollisia soveltamisalueita Suomen merialueilla ovat 

esimerkiksi tuulivoima, biomassatuotanto, ja jossain määrin myös aaltovoima.104 

Ylivoimaisesti tärkeimpänä tällä hetkellä kuitenkin tuulivoima.105 Vaikka energian tuotantoon 

liittyy paljon kansallisia normeja, ei lainsäädäntöä toimintojen sijoittumiseen liittyen ole 

kovinkaan merkittävästi, etenkään merialueilla. Energia-alan kehittymistä, ja myös 

sijoittumista ohjaavat toisaalta lisäksi erilaiset kansainväliset sekä kansalliset strategiat ja 

suunnitelmat. Ohjauksen voisi sanoa perustuvan yleisesti uusiutuvilla energian lähteillä 

                                                 
 
101 Esim. Ekroos & Majamaa 2015, s. 26. 
102 Ibid s. 27, Hollo 2014, s.20.  
103 Direktiivi Euroopan unionin virallinen lehti s.136. 
104 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 4/2017, s. 105-106. Ahvonen ym., s.6. Aaltovoiman tuotanto on tällä 
hetkellä Itämerellä vain kokeellista ks. esim. http://verkkojulkaisu.viivamedia.fi/data/fortumesfi/2528/2528-
lowres.pdf, Bioenergian tuotannon tilastoissa ei ole eritelty biomassan lähdettä. Nykyisin käytetään lähinnä 
puuhaketta, mutta esimerkiksi kalatalousjätteen, järviruokon ja levien käyttömahdollisuuksia on tutkittu.   
105 Työ- ja elinkeinoministeriö 1.2.2017 s.32.  
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tuotetun energian suosimiseen, ja näin epäsuorasti esimerkiksi merituulivoimaan 

kannustamiseen. 

Niin sanottu RES-direktiivi, eli Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi uusiutuvista 

lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetussa direktiivissä (2009/28/EY), 

asetti yhteisön alueelle, sekä jäsenmaakohtaisesti tavoitteet uusiutuvien energianlähteiden 

käyttöönotosta vuoteen 2020 mennessä. Suomen osalta tavoitteeksi asetettiin 38 prosentin 

tuotanto-osuus energian loppukulutuksesta.106 Vuonna 2014 unionin yhteistavoitteita 

tarkistettiin siten, että uusiutuvien energialähteiden osuudeksi kokonaistuotannosta asetettiin 

27 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.107  

Viimeisin kansallinen energia- ja ilmastostrategia hyväksyttiin marraskuussa 2016.108 

Strategiassa esitellään energiantuotannon lähtökohdat, tavoitteet ja mahdolliset toteutuslinjat, 

joilla pyritään saavuttamaan kansallisesti ja EU-tasolla asetetut päästötavoitteet. Strategiassa 

on linjattu energiateollisuuden suuntaviivoja kohti Sipilän hallituksen asettamaa tavoitetta 

toteuttaa yli 50 prosenttia energian kulutuksesta uusiutuvilla energian lähteillä vuoteen 2030 

mennessä.109  

Alueidenkäyttöä koskien strategiassa on linjattu muun muassa seuraavasti: Alueidenkäytön 

suunnittelussa varaudutaan Suomen tuulivoimapotentiaalin laajamittaiseen hyödyntämiseen. 

Tuulivoimaloista aiheutuvien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi tuulivoimarakentaminen 

pyritään ensisijaisesti keskittämään suuriin yksiköihin ja riittävälle etäisyydelle pysyvästä 

asutuksesta.110 Merituulivoiman lisääminen vaikuttaisi olevan yksi mahdollinen keino, näiden 

tavoitteiden mukaiseksi tuulivoiman lisäämiseksi. Valtion hallinnossa kiinnostuksesta 

tuulivoiman lisäämiseen merialueilla kertoo myös esimerkiksi Porin Tahkoluodon 

merituulivoimalahankkeelle vuonna 2014 myönnetty 20 miljoonan euron tuotantotuki, sekä 

lakiin uusiutuvilla energialähteistä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) vuonna 2015 

tehtyjen muutosten yhteydessä lisätty täsmennys (9.2 §), jonka mukaan valtion tukema 

merituulivoimahanke hyväksytään vastaisuudessakin syöttötariffijärjestelmään.111 Vuonna 

2014 julkaistussa energia- ja ilmastotiekartassa 2050-luvulle112 todetaan merituulivoimalla 

                                                 
 
106 2009/28/EY, Liite 1. 
107 KOM 2014, s.7. 
108 Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030. 
109 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 4/2017, s.25. 
110 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 4/2017, s.63. 
111 HE 15/2015 vp, s.9. 
112 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 31/2014, s.34. 
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olevan keskeinen merkitys tuulivoima-alan kasvussa, ja tarjoavan kasvumahdollisuuksia alan 

toimijoille. Raportissa korostetaan, että tuulivoiman lisääminen vaatii rakentamisen 

sovittamista ympäröivään maankäyttöön, haitallisten vaikutusten riittävää huomioon ottamista 

ja paikallisen hyväksyttävyyden varmistamista sekä hallinnollisten menettelyjen sujuvuuden 

parantamista.  

Sijoittautumisen kannalta merellisen energialaitoksen rakennuttajalle voi olla merkitystä 

vesilain 14 §:n mukaisilla kalatalousmaksuilla tai kalatalousvelvoitteilla. Vesitaloushankkeen 

toteuttajalle voidaan asettaa kalatalousvelvoite tai kalatalousmaksu113, jos hankkeesta 

aiheutuu kalakannoille tai kalastukselle vahinkoa. Velvoitetta tai maksua asetettaessa on 

otettava huomioon hankkeen ja sen vaikutusten laatu muut haitta-alueella toteutettavat 

toimenpiteet ja kalastuksen järjestely. Merialuesuunnitelmilla pystytään jossain määrin 

ennakoimaan tällaisia hankkeille mahdollisesti aiheutuvia velvoitteita, esimerkiksi 

nimeämällä kalastuksen tai kalojen vaelluksen kannalta merkittäviä alueita. Harkittaessa 

kalatalousvelvoitteen tai -maksun määräämistä, voidaan huomioida esimerkiksi 

kalatalousaluetta koskevat, sekä valtakunnalliset kalavarantojen käyttö- ja 

hoitosuunnitelmat114.    

Laki tuulivoiman kompensaatioalueista (490/2013) koskee perämerellä sijaitsevaa noin 2 425 

neliökilometrin suuruista tuulivoima-aluetta, jolla toimiva sähkön tuottaja on velvoitettu 

maksamaan turbiinikohtaista tuulivoimamaksua. Alueella ei kuitenkaan tarvitse arvioida 

erikseen tuulivoimarakentamisen vaikutuksia puolustusvoimien toimintaan, mikä vähentää 

investointikuluja. Lakia voidaan tarvittaessa täydentää myös uusilla kompensaatioalueilla, 

joilla puolustusvoimat on laatinut kompensaatioratkaisun, joka mahdollistaa 

tuulivoimarakentamisen ja puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien yhteensovittamisen.115 

Käytännöllisenä ohjeena tuulivoiman alueellisessa suunnittelussa toimii esimerkiksi työ- ja 

elinkeinoministeriön, ilmatieteenlaitoksen ja Motiva Oy:n yhteistyössä vuonna 2009 

julkaisema tuuliatlas-portaali ja siihen liittyvä karttasovellus. Sen avulla voidaan 

paikkakohtaisesti tarkastella tuuliolosuhteita, tuulen ominaisuuksia ja sen myötä tuulivoiman 

                                                 
 
113 Vesilain 14.1 § mukaan kalatalousvelvoitteella viitataan toimenpiteisiin kalakannoille tai kalastukselle 
aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi (esimerkiksi kalatie, kalataloudellinen 
kunnostustoimenpide, istutus tai muu kalataloudellinen hoitotoimenpide taikka näiden yhdistelmä), ja 
kalatalousmaksulla tällaisten toimenpiteiden kohtuullisia kustannuksia vastaava maksua 
kalatalousviranomaiselle. 
114 Hollo 2014, s.155-156. Suunnitelmista ks. myös kappale 7. 
115 HE 55/2013 vp. s.6. Kompensaatioratkaisulla tarkoitetaan PV:n aluevalvontajärjestelmän teknistä 
kehittämistä niin, että mahdollisten tuulivoimaloiden vaikutuksia sen toimintaan ei tarvitse erikseen arvioida.  
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hyödyntämisen mahdollisuuksia alueella.116 Hanke perustuu työ- ja elinkeinoministeriön 

rahoitukseen ja vuoden 2008 kansallisen ilmasto- ja energiastrategian toteuttamiseen. 

Tuuliatlaksen tarkoituksena on toimia tiedonlähteenä kaavoituksessa, aluesuunnittelussa sekä 

tuulivoimahankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarkastelualue kattaa laajalti koko 

Suomen alueen, myös merialueilla. Tietojärjestelmän avulla saadaan kiistatta hyötyä myös 

merialuesuunnittelussa, vaikka se on korostetusti informaatio-instrumentti, eikä sisällä 

minkäänlaista veloittavuuselementtiä maankäytön suunnittelijoille. Tuuliatlas on kuitenkin 

lähinnä alueidenkäytön suunnittelussa käytettävä ja tuulivoimarakentamisen mahdollisia 

kohdealueita määrittävä työväline, ja siinä muistutetaan, että lopulliset päätökset 

tuulivoimahankkeisiin ryhtymisestä tulee perustaa paikallisiin mittauksiin.117 

Tuulivoimarakentamisen suunnittelusta on myös annettu ympäristöministeriön yleinen ohje, 

jonka tarkoituksena on yhtenäistää tuulivoimarakentamiseen liittyvän sääntelyn tulkintaa.118 

Tuotantolaitosten, kuten tuulivoimaloiden tai aaltovoimaloiden rakentamisessa sovelletaan 

vesilakia. Sijoittautumisessa on otettava huomioon normaalit vesilain 3 luvun mukaiset 

vesitalousluvan myöntämisen edellytykset. Aluemerellä sekä talousvyöhykkeellä 

rantavaltiolla on merioikeusyleisopimuksen 56 artiklan mukaan yksinomainen oikeus 

luonnonvarojen hyödyntämiseen esimerkiksi energian tuottamiseksi ja rakennelmien ja 

laitteiden rakentamiseksi tätä tarkoitusta varten. Talousvyöhykkeellä kaikilla ranta- ja 

sisämaavaltioilla on kuitenkin 58 artiklan mukaisesti vapaus laskea merenalaisia kaapeleita ja 

putkistoja noudattaen rantavaltion sitä koskevaa säätelyä. 

Euroopan Unionin tasolla merkityksellisiä energiainfrastruktuurihankkeita, ja niihin liittyvää 

lupamenettelyä ohjataan niin sanotulla energiainfrastruktuuriasetuksella119 (N:o 

347/2013/EU) ja sen kansalliseen toteuttamiseen liittyvällä lailla Euroopan unionin yhteistä 

etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä (684/2014).  

Energiainfrastruktuuriasetuksen liitteen I mukaan Suomea koskevia asetuksen 

soveltamiskohteita ovat ainakin Baltian energiamarkkinoiden yhteenliitäntäsuunnitelmat 

                                                 
 
116 Tuuliatlaksen tuottamat tiedot perustuvat tietokonemallinnukseen jossa on hyödynnetty olemassa olevia 
säänennustusmalleja ja tilastoja viimeisen 50 vuoden ajalta. Tuuliolosuhteita on tarkasteltu 50-400 metrin 
korkeudella. 
117 Suomen tuuliatlas - yhteenvetoraportti. www.tuuliatlas.fi. 
118 Ympäristöhallinnon ohjeita 5/2016. Päivitetty versio vuonna 2012 annetusta ohjeesta.  
119 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 347/2013 Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien 
suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten (EY) N:o 713/2009, (EY) 
N:o 714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 muuttamisesta 
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sähkön (BEMIP Electricity) ja kaasun (BEMIP Gas) osalta.120 Asetuksen tavoitteena on taata 

siinä mainittujen energiapolitiikkaa ja infrastruktuuria koskevien tavoitteiden toteutuminen, ja 

siihen liittyen lupamenettelyn ja muun hallinnon sujuvuus.121 EU-asetuksella puututaan 

hankkeiden suunnitteluun ja lupamenettelyyn siinä määrin, kun se edistää yhteistä etua 

koskevien hankkeiden viiveetöntä toteuttamista. Edellä mainittuihin energia- ja 

kaasuverkkohankkeisiin liittyen kansalliset lupamenettelyt siis osittain syrjäytyvät. Näihin 

infrastruktuurihankkeisiin liittyvät toiminnot on siksi hyvä huomioida varauksina 

merialuesuunnitelmissa. 

 

6 Meriliikenne 
 

Liikenne Itämerellä on lisääntynyt huomattavasti viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, ja 

esimerkiksi öljykuljetukset Suomenlahdella ovat jopa kahdeksankertaistuneet. 

Suomenlahdella kulkee päivittäin noin 20 öljytankkeria, ja kaikkiaan jopa 2000 laivaa.122 

Siksi meriliikenteen suunnittelu ja siihen liittyvä merikartoitus, sekä väyliä koskeva säätely 

ovat merkittävä ympäristöriskien hallintaan liittyvä ohjauskeino. Merenkulkuun ja 

merenkulun vapauteen liittyy sekä kansallista, että kansainvälistä säätelyä, joka 

merialuesuunnittelussa tulee ottaa huomioon. Meriväylät poikkeavat suunnitteluprosessin 

suhteen olennaisesti maankäyttö- ja rakennuslain alaan kuuluvien maanteiden ja katujen 

suunnittelusta, eikä MRL:lla olekaan aiemmin voitu juuri vaikuttaa meriliikenteen kulkuun. 

Vesialueita koskevissa eritasoisissa kaavoissa vesiväylät on toki merkitty. Lakimuutosta 

koskeneessa lausunnossaan Liikennevirasto toivoikin, ettei vesiväylien tulevaa suunnittelua ja 

toteutusta sidottaisi liian tiukasti merialuesuunnitelmissa, ja että tämän suhteen pysyttäisiin 

hyvin yleispiirteisellä tasolla.123 Tähän liittyen Liikennevirasto peräänkuulutti myös, että 

vastuunalaisia viranomaisia kuultaisiin meriliikenteeseen liittyen jatkuvasti 

suunnitteluprosessin aikana.    
                                                 
 
120 Sähköverkkojen yhteenliitäntä, Liite I kohta 1.4: Itämeren alueen jäsenvaltioiden väliset yhteenliitännät ja 
sisäisten verkkoinfrastruktuurien vastaava vahvistaminen Baltian maiden eristyneisyyden poistamiseksi ja 
markkinoiden yhdentymisen edistämiseksi muun muassa edistämällä uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
sähkön liittämistä verkkoon alueella. Kaasuverkkojen yhteenliitäntä, Liite I, kohta 2.8: Kaasuinfrastruktuuri 
kolmen Baltian maan ja Suomen eristyneisyyden ja yhdestä toimittajasta riippuvuuden poistamiseksi, sisäisten 
verkkoinfrastruktuurien vahvistamiseksi vastaavasti sekä Itämeren alueen toimitusten monipuolistamiseksi ja 
toimitusvarmuuden parantamiseksi. 
121 Hollo 2014, s. 160-161. 
122 Liikenne- ja viestintäministeriö 2014, s. 49-50. 
123 Liikennevirasto 5.2.2016. 
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6.1 Väylät ja merikartat 
 

Kansainvälisesti meriliikennettä koskevaa sääntelyä raamittaa yhdistyneiden kansakuntien 

merioikeusyleissopimus, jossa väylistä ja meriliikennettä koskevista vaatimuksista on 

määrätty ainakin epäsuorasti. Väylien tai reittijakojen suhteen yleissopimus ei velvoittavia 

säännöksiä sisällä, vaan sopimuksen ratifioineet maat ovat antaneet merenkulkuasioissa 

toimivaltaa kansainväliselle merenkulkujärjestölle (International Maritime Organisation, 

IMO). Yleissopimuksen 22 artiklassa annetaan määräyksiä siitä, millaisia asioita merireiteissä 

ja reittijaoissa on otettava huomioon. Näitä ovat 22 artiklan 3 kohdan mukaan: a) 

toimivaltaisen kansainvälisen järjestön suositukset, b) kansainväliseen merenkulkuun 

tavanomaisesti käytetyt väylät, c) yksittäisten alusten ja väylien erityispiirteet, sekä d) 

liikennetiheys. Toimivaltaisella viranomaisella viitataan nimenomaan kansainväliseen 

merenkulkujärjestöön. Kansainvälisen merenkulkujärjestön yleiskokouksessa vuonna 1997 

järjestön toimivaltaa delegoitiin edelleen sen alaiselle Merenkulun turvallisuuskomitealle. 124 

Suomea velvoittaa myös kansainvälinen yleissopimus ihmishengen turvallisuudesta merellä 

(International Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS) (SopS 11/1981).  

SOLAS-yleissopimuksen merenkulun turvallisuuteen ja reitteihin liittyvät määräykset 

löytyvät sen V luvusta. V luvun 10 säännön125 mukaan IMO on tunnustettu ainoaksi 

kansainväliseksi elimeksi, jonka tehtävä on kansainvälisellä tasolla vahvistaa laivareittejä, 

sekä alusten vältettäviä alueita. Aluemerillään rantavaltiot ovat vastuussa 

reittijakojärjestelmien laatimisesta, mutta väylien suunnittelussa niiden on otettava huomioon 

IMO:n laatimat ohjeet ja määräykset.126 Kansainvälisten alusten käytettävät reittijaot tulee 

hyväksyttää IMO:ssa, ja vaikka tätä hyväksyntää ei haettaisi, tulee reittijakojen laatimisessa 

joka tapauksessa mahdollisuuksien mukaan huomioida järjestön asettamat suuntaviivat ja 

kriteerit. Järjestö kerää tiedot hyväksytyistä reittijakojärjestelmistä jotka, tulevat siten 

kaikkien sopimusvaltioiden käytettäviksi. 10 säännön 5 kohta sisältää yhteistyövelvoitteen 

niiden sopimusvaltioiden välillä, joilla on intressejä samoilla vesialueilla. Ennen kuin tällaiset 

valtiot voivat hakea reittijakojaan IMO:n hyväksyttäväksi, niiden tulee muotoilla yhteinen 

                                                 
 
124 Euroopan komissio 2009, s. 3. 
125 Alkuperäisessä sopimuksessa 8 sääntö. 
126 Euroopan komissio 2009, s.4. 
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ehdotus, jonka yksityiskohdista järjestö kuulee vielä kaikkia osapuolia. Suomella on Viron ja 

Venäjän kanssa yhteinen Suomenlahden kattava IMO:n hyväksymä reittijakojärjestelmä.127 

Merikartoitus liittyy olennaisena osana väyläsuunnitteluun ja sen avulla voidaan tuottaa myös 

muussa merialuesuunnittelussa hyödynnettävää tietoa. Kansainvälisellä tasolla SOLAS 

yleissopimus velvoittaa myös ajantasaisen merikartoituksen ylläpitoon. V luvun 9 säännön 

mukaan sopimusvaltioiden on kerättävä ja koottava kaikki mahdollinen hydrografinen tieto, 

sekä julkaistava niiden perusteella merikartat, sekä pidettävä merikartat ajantasaisina ja 

julkisesti saatavilla. Lisäksi merikarttojen tulee olla sopimusvaltioiden välillä 

mahdollisimman yhdenmukaisia, ja siksi niiden laatimisessa on noudatettava kansainvälisiä 

päätöslauselmia ja suosituksia. Merikartoituksen kansainvälisestä standardoinnista ja jakelusta 

vastaa Kansainvälinen merikartoitusorganisaatio (International Hydrographic Organization, 

IHO). Itämeren alueella ohjaavana, ja merikartoituksen harmonisoinnista vastaavana 

organisaationa toimii Itämeren merikartoituskomissio (Baltic Sea Hydrographic Commission, 

BSHC).128 Suomessa merikartoituksesta vastaa liikennevirasto.  

Lähtökohtaisesti merioikeusyleissopimus sallii vieraiden ulkomaisten alusten viattoman 

kauttakulun rantavaltion talousvyöhykkeellä sekä aluemerillä. Viaton kauttakulku on 

määritelty sopimuksen 19 artiklassa, joka mukaan kauttakulku on viatonta ” niin kauan kuin 

se ei uhkaa rantavaltion rauhaa, yleistä järjestystä tai turvallisuutta”.129 Talousvyöhykkeellä 

ulkomaisen aluksen on noudatettava lakeja ja määräyksiä, jotka rantavaltio on hyväksynyt 

yleissopimuksen säännösten mukaisesti, esimerkiksi meriympäristön suojelemiseksi.130 

Talousvyöhykkeellä rantavaltiolla on myös merioikeusyleissopimuksen 60 artiklan mukaan 

yksinoikeus erilaisten tekosaarten ja muiden merialueen hyödyntämisessä tarvittavien 

pysyvien laitteiden ja rakennelmien rakentamiseen. Tällaisten rakennelmien suojaksi voidaan 

niiden ympärille määrätä kohtuullisen kokoisia, alle 500 metrin etäisyydelle ulottuvia 

suojavyöhykkeitä, joita kaikkien alusten tulee noudattaa. Rakennelmia ei kuitenkaan saa 

rakentaa alueelle, jossa ne saattavat haitata yleisesti tunnustettujen, kansainväliselle 

merenkululle olennaisen tärkeiden merireittien käyttöä.  Rantavaltiolla on kuitenkin rajoitetut 

mahdollisuudet vaikuttaa suoranaisesti alusten reittivalintoihin. Aluemerellä valtion 

suvereniteetti puolestaan oikeuttaa määräämään ne merireitit ja reittijakojärjestelmät, joita 

                                                 
 
127 Koivurova ym. 2017, s.85. 
128 Merenkulkulaitos 2008, s.10. 
129 Koivurova ym. 2017, s.65. 
130 Koivurova ym. 2017, s.64, UNCLOS 58 artikla. 
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ulkomaalaisten alusten tulee noudattaa.131 Erityisesti määrätyillä merireiteillä voidaan vaatia 

kulkemaan säiliöaluksia, ydinkäyttöisiä aluksia ja ydinaineita tai muita luonteeltaan 

vaarallisia tai haitallisia aineita kuljettavia aluksia.  

Vesiväylien määrittämisestä säädetään kansallisesti vesilaissa (587/2011). Vesilain 10 luvun 2 

§:n mukaan lupaviranomainen, eli aluehallintovirasto, voi liikenneviraston hakemuksesta 

määrätä julkiseksi kulkuväyläksi sellaisen vesistön osan, joka on tarpeen pitää avoinna yleistä 

laiva- tai veneliikennettä varten. Lisäksi pienemmäksi, esimerkiksi vapaa-ajan veneilyä 

palvelevaksi yleiseksi paikallisväyläksi voidaan esimerkiksi kunnan tai muun toimijan 

hakemuksesta määrätä vesistön osa, joka ei kuulu julkiseen kulkuväylään. Avomerialueella 

väylät ovat siis tässä luokittelussa julkisia kulkuväyliä. Vesilain 10 luvun 3 §:ssä asetetaan 

perusedellytykset väylien määräämiseksi. Säännös on yleisluontoinen, sillä sen mukaan 

”vesistön osan on täytettävä vaatimukset, jotka vesistössä harjoitettava liikenne huomioon 

ottaen yleiselle kulkuväylälle kohtuudella voidaan asettaa”. Kohtuullisuudella tarkoitetaan 

lain esitöiden mukaan väyläteknistä kohtuullisuutta, siis esimerkiksi sen leveyttä ja 

syvyyttä.132 Näin ollen vaatimukset riippuvat lähinnä väylällä harjoitettavaksi tarkoitetusta 

liikenteestä, vaikkakin kohtuusharkinnassa voivat vaikuttaa esimerkiksi asiassa kuultavien 

rannanomistajien näkemykset vesistön osan sopivuudesta väyläksi. 

Meriliikenteen suunnittelua ohjaavat käytännössä useammat lakia tai asetusta alempiasteiset 

määräykset, lähinnä liikenneviraston ja sen alaisen merenkulkulaitoksen ohjeet. Näistä 

tärkeimpinä esimerkiksi liikenneviraston laivaväylien suunnitteluohjeet133. Väyläsuunnittelu 

perustuu merikartoitukseen, jota puolestaan ohjaa esimerkiksi merenkulkulaitoksen 

merikartoitusohjelma134. Kansalliset ohjeet perustuvat esimerkiksi IMO:n alaisten järjestöjen 

suosituksiin ja ohjeisiin, ja sisältävät osin periaatteellisia, mutta huomattavasti myös 

teknisluontoisia määräyksiä.135 Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2014 julkaisemassa 

meriliikennestrategiassa on tarkasteltu merenkulkualan kehitystä ja tulevaisuudennäkymiä 

Suomessa, ja linjattu toimintamalleja ”Suomen merikuljetusten ja merellisten elinkeinojen 

toimintakyvyn varmistamiseksi kansantalouden kilpailukyky sekä ympäristö- ja 

turvallisuuskysymykset laajalti huomioiden”.136 Strategiaan liittyy vuoteen 2022 ulottuva 

                                                 
 
131 UNCLOS 22 artikla 1 kohta. 
132 HE 277/2009 vp, s.132. 
133 Liikenneviraston ohjeita 31/2014. 
134 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 5/2008. 
135 Esimerkiksi väyliensuunnitteluohjeistus perustuu pitkälti kansainvälisen väylä- ja satama-alan järjestön 
PIANC:n julkisuihin.  
136 Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 9/2014. s.3. 
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toimenpideohjelma, jolla meriliikennettä pyritään sekä lisäämään, että kehittämään. 

Esimerkiksi väylästön kehittämisestä (kohta 4.) toimintaohjelmassa sanotaan näin: 

”Tehostetaan väylähankkeiden suunnittelun ja toteuttamisen lupaprosesseja muun muassa 

liikenne- ja ympäristöviranomaisten hankkeiden suunnitteluvaiheen tiedonvaihtoa ja 

yhteistyötä kehittämällä, tavoitteena nopeuttaa lupaprosesseja.” Toimintaohjelmassa on 

huomioitu myös aluesuunnittelun ja yhteistoiminnan kehittäminen muiden kansallisten ja 

kansainvälisten toimijoiden kanssa, merenkulun sujuvoittamiseksi, turvallisuuden 

parantamiseksi sekä ympäristövaikutusten minimoimiseksi (kohta 29.). Tähän tavoitteeseen 

liittyen osatavoitteina on: 1.Balansoidaan merenkulun ja muiden merellisten toimintojen 

(energiateollisuus, kaivannaisteollisuus, kalastus, luonnonsuojelu, vapaaajan toiminta ja 

matkailu) tilatarpeet ja vuorovaikutus. 2. Omaksutaan kestävän merenkulun lähtökohdaksi 

ekosysteemilähestymistapa. 3. Luodaan kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä 

tulevaisuuden visio Itämeren alueellisesta käytöstä. 4. Hyödynnetään HELCOM/VASAB- 

merialuesuunnitteluyhteistyötä.  

On huomattava, että usein väylien perustamiseen liittyy ruoppaus- tai 

rakentamistoimenpiteitä, ja niiltä osin ovat voimassa muut vesilain mukaiset 

luvanmyöntämisedellytykset.137 Sinällään päätös väylän perustamisesta on deklaratorinen 

hallintopäätös, jolla ei voida vaikuttaa vesistöjen käyttöön niin että sallittaisiin vesistöä 

muuttavia toimenpiteitä, vaan tämän lisäksi hankkeelta voidaan vaatia vesitaloushankkeena 

erillinen vesilupa.138 Lupaprosessissa yleisen kulkuväylän määräämiseksi sovelletaan vesilain 

2 ja 3 luvun säännöksiä muun muassa menettelyyn ja mahdollisiin rakentamistoimenpiteisiin 

liittyen.139 Vesitalousasetuksen (1560/2011) 10 §:n mukaan väylän perustamista koskevaan 

hakemukseen tulee liittää esimerkiksi selvitys vesiliikenteestä, jota väylä tulee palvelemaan; 

väylän linjauksen, väyläalueen ja väylätilan osoittava kartta; tiedot väylän kohdalla olevista 

silloista, johdoista ja putkista, sekä selvitys väylän rakentamistöistä.  

 

                                                 
 
137 Ristiriidasta esimerkiksi tapauksessa KHO 2006:3, jossa oli kysymys Natura 2000-alueella sijainneen väylän 
ruoppauksesta, ja ruoppausmassojen läjittämisestä suojelualueeseen rajoittuvalle alueelle. Lupa toimintaan 
voitiin myöntää, kun alueelle annettiin liikkumista ja nopeutta koskevia rajoituksia. Tapauksessa KHO 2004:45 
puolestaan lupaa väylän ruoppaamiseksi ei myönnetty, kun ruoppaamisen katsottiin heikentävän alueen 
luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisen rantaniittyalueen luontoarvoja, eikä väylällä katsottu siihen nähden olevan 
huomattavaa merkitystä. Huomionarvoista ratkaisussa on, että alueelle ei oltu vielä tehty luonnonsuojelulain 
30§:n mukaista  alueen rajauspäätöstä. 
138 Hollo 2014, s.291. 
139 Hollo 2014, s.290. 
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6.2 Alueelliset liikkumisrajoitukset 
 

Vesiliikennelain (463/1996) 4 luvun 15 §:n mukaan vesiliikennettä voidaan rajoittaa 

määrätyllä vesialueella. Lähtökohtaisesti vesistöissä liikkumista koskee vesilain 2:3 § 

mukainen yleinen liikkumisvapaus, jonka mukaan jokaisella on oikeus mm. kulkea vesistössä 

ja sen jäällä sekä ankkuroida tilapäisesti, mikäli tämä tapahtuu aiheuttamatta tarpeetonta 

vahinkoa, haittaa tai häiriötä. Kuitenkin liikenteen, ympäristön, kalastuksen tai muun 

elinkeinon suojaamiseksi taikka yleisen luonnon virkistyskäytön tai muun yleisen edun vuoksi 

vesikulkuneuvolla liikkuminen voidaan kieltää kokonaan, tai sitä voidaan rajoittaa. Tällainen 

rajoitus voidaan asettaa toistaiseksi voimassa olevaksi, tai määräajaksi. Väyläalueilla 

rajoittamistoimista päättää liikennevirasto, muilla alueilla toimivaltainen ELY-keskus. 

Aluerajoitusten lisäksi liikkumista voidaan rajoittaa vesiliikennelain 16 §:n mukaan tietyn 

vesikulkuneuvotyypin osalta. Käytännössä suurin osa tällä hetkellä voimassa olevia ELY-

keskusten määräämistä rajoituksista koskee nopeusrajoituksia, sekä vesiskoottereilla 

liikkumista. Rajoituksia on annettu sekä sisävesille, että aluevesille, kuitenkin lähinnä 

rannikon välittömään läheisyyteen.140 Sinällään mitään estettä ei olisi määrätä, 

liikkumisrajoituksia laajemminkin. Asiaa koskevan hallituksen esityksen mukaan liikkumisen 

rajoituksia voisi antaa erilaisiin vesialueiden hyödyntämiseen perustuviin toimintoihin 

liittyen, esimerkiksi vedessä tai veden alla suoritettavien töiden johdosta, taikka 

kalanviljelylaitoksen, paikallisen lomakylän, uiton tai muiden vastaavien elinkeinotoimintojen 

johdosta.141    

Ainakin toistaiseksi voimassa olevat VLL 15 §:n mukaiset liikkumisrajoitukset voisivat olla 

merialuesuunnitelmissa huomioitavia seikkoja. Vesistöissä liikkumista rajoittavat 

toimenpiteet ovat muista lupa-asioista riippumattomia ratkaisuja, jotka tehdään omassa 

päätöksentekoprosessissaan. Näin ollen merialuesuunnitelmien yhteydessä voitaisiin, ainakin 

periaatteessa hahmotella alueita, joille toiminnanharjoittajat toivovat rajoituksia. Sikäli, kun 

rajoitus koskee suunnitteilla olevaa tai mahdollisesti tulevaa toimintaa, varsinaiset 

oikeusvaikutteiset rajoitukset voivat kuitenkin olla vaikeasti perusteltavissa. Oikeus 

rajoituksen hakemiseen perustuu asianosaisuuteen. Esityksen kiellon tai rajoituksen 

määräämiseksi voi tehdä VLL 17 §:n mukaan kunta tai kunnan jäsen taikka sellainen 

viranomainen, yhteisö tai vesialueen omistaja, jota asia koskee. 

                                                 
 
140 Ympäristöhallinnon tietopalvelu, kiellon ja rajoitusten hakeminen vesiliikenteelle. 
141 HE 66/1996 vp, s.12. 
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6.3 Yhteistyötahot meriliikenneasioissa 
 

Meriliikenteeseen liittyen tärkein yhteistyöviranomainen merialuesuunnitteluasioissa on 

liikennevirasto, vaikka aluehallintovirastot toimivatkin väyläasioissa lupaviranomaisena. 

Liikennevirastosta annetun lain (862/2009) 2 §:n mukaan sen tehtäviin kuuluu muun muassa: 

ohjata ja valvoa vesiväylänpitoa koko maassa, vastata vesiväylien suunnittelusta, osallistua 

liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen, huolehtia liikenteen hallinnasta ja sen 

kehittämisestä valtion liikenneväylillä, sekä meriliikenteessä myös valtion väylien 

ulkopuolella, sekä huolehtia merikartoituksen ylläpidosta ja kehittämisestä. Liikennevirasto 

myös päättää Julkisten kulkuväylien käyttöönottamisesta lupaviranomaisen määrättyä sen 

väyläksi. Vuonna 2010 voimaan tulleen lakimuutoksen yhteydessä esimerkiksi 

merikartoitusta ja väyläasioita hoitanut merenkulkulaitos sulautettiin osaksi liikennevirastoa, 

sekä liikenteen turvallisuusvirasto Trafia. Samassa yhteydessä perustettiin valtion omistama 

Meritaito Oy, jolle siirrettiin merenkulkulaitoksen tuotantotoiminta. Laissa 

Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöksi (875/2009) yhtiön 

toimialaksi on asetettu vesiväylien hoito, kanavien käyttö ja kunnossapito, 

ympäristövahinkojen ehkäisemiseen ja torjuntaan liittyvät tehtävät, vesirakentaminen, 

suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, merenmittaus sekä muut vesiväyliin ja vesirakentamiseen 

liittyvät tehtävät. Trafille kuuluu useita merenkulun turvallisuuteen liittyviä valvontatehtäviä. 

Meriliikenteen osalta merialuesuunnittelun yhteistyöviranomaiset kuuluvat liikenne- ja 

viestintäministeriön hallinnonalaan. 

Liikennevirastolla on oma sisäinen ohje vuorovaikutuksesta vesiväylähankkeissa.142 Ohjeessa 

on lueteltu kaikki väylien suunnittelussa huomioitavat yhteistyötahot, prosessin eri vaiheissa 

esiselvityksistä suunnittelun kautta kunnossapitoon. Lisäksi vuorovaikutuksen tavoitteet ja 

mahdolliset muodot on eritelty kussakin vaiheessa. 

 
 

                                                 
 
142 Liikennevirasto 2012. 
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7 Kalastus ja Vesiviljely 
 

Kalastukseen ja kalatalouteen liittyy kohtalaisen laaja kirjo ohjausinstrumentteja joista monet 

liittyvät kestävän kalastuksen säätelyyn ja kalastusoikeuksiin, mutta monet myös alueelliseen 

ohjaukseen. YK:n merioikeusyleissopimus määrää yleisellä kansainvälisellä tasolla 

rantavaltioiden oikeuksista ja velvollisuuksista kalastukseen, tai oikeammin ”meren elollisten 

luonnonvarojen hyödyntämisestä ja säilyttämisestä”.143 Kalastuksen sääntelyn kannalta 

huomioitavaa on, että Euroopan unionilla on yksinomainen toimivalta kalastuspolitiikassa, 

joka pitää sisällään esimerkiksi kalastuksenhoidon, markkinapolitiikan sekä kestävän 

kalastuksen edistämisen.144 

 

7.1 Kansainvälinen sääntely 
 

Merioikeusyleissopimuksen 56 artiklan mukaan rantavaltion täysivaltainen 

hyödyntämisoikeus talousvyöhykkeellään koskee myös elollisia luonnonvaroja. Niin 

aluevesillään, kuin talousvyöhykkeellään kalastusoikeus on siis lähtökohtaisesti valtion 

yksinoikeus, ja lainsäädäntövaltaa on rajoitettu vain osittain.145 Toisaalta rantavaltioilla on 

myös velvollisuus edistää elollisten luonnonvarojen säilymistä, ja hoitaa kalakantoja 

parhaaseen käytettävissä olevaan tieteelliseen näyttöön perustuen. Talousvyöhykkeellään 

rantavaltion tulee määrittää myös sallittavan saalismäärän suuruus.146  

Unionin tasolla keskeinen kalastukseen liittyvä säädös on Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus yhteisestä kalastuspolitiikasta (1380/2013). Asetuksen 5 artiklan mukaisesti 

jäsenmaiden kalastusaluksilla on oltava kaikilla unionin vesillä yhtäläinen pääsy ja oikeus 

hyödyntää elollisia luonnonvaroja. Oikeus on kuitenkin 31.12.2022 asti rajoitettu 

aluemerirajojen147 ulkopuolelle, eli se koskee toistaiseksi talousvyöhykkeitä. Rajoitus ei 

koske olemassa oleviin sopimuksiin ja naapurussuhteisiin perustuvia kalastusoikeuksia, ja 

asetuksen liitteessä erikseen mainittuja alueita. Näin esimerkiksi Ruotsilla on rajoittamaton 

oikeus kaikkien kalalajien kalastukseen Suomen rannikkovesillä, ja vastaavasti Suomella 
                                                 
 
143 UNCLOS 61-74 artiklat. 
144 SEUT 3 artikla. Koivurova 2017, s.131. 
145 Euroopan komissio 2009, s.9. 
146 UNCLOS 61 artikla. 
147 12 meripeninkulman etäisyydellä perusviivasta. 
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Ruotsin rannikkovesillä. Ei kuitenkaan lähempänä kuin neljän meripeninkulman etäisyydellä 

rannikkoviivasta.148 Unionin alueella rekisteröityjen kalastusalusten kalastusoikeus on 

sisällytetty myös vuonna 2015 uudistettuun kalastuslakiin (379/2015).     

Unionilla on oikeus perustaa elvyttämisalueita, joilla kalastusta voidaan rajoittaa tai se 

voidaan kieltää ”elollisten vesiluonnonvarojen ja meriekosysteemien säilyttämisen 

edistämiseksi”. Tällaisen alueen perustaminen on mahdollista biologisesti herkille alueille, 

joilla on esimerkiksi kutupaikkojen keskittymiä tai jolla on selvää näyttöä viitekokoa 

pienempien kalojen esiintymisestä. Jäsenvaltioiden tulee mahdollisuuksien mukaan nimetä 

tällaisia alueita, ja alueen perustamisesta päättää lopulta Euroopan komissio.149  

Suomella sekä Euroopan unionilla on lisäksi Venäjän kanssa kahdenväliset sopimukset 

kalastusta koskevasta yhteistyöstä. Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation 

hallituksen välinen kalastussopimus (SopS 38/1994) sallii muun muassa kummankin 

sopimuspuolen kalastusalusten harjoittaa kalastusta sen lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella 

Itämerellä sopimuksessa tarkemmin määrätyillä ehdoilla (2 artikla). EU maat ja Venäjä saavat 

myös ”lisensointiin” perustuen harjoittaa kalastustoimintaa toistensa talousvyöhykkeillä.150 

      

7.2 Kansallinen sääntely 
 

Kalastuslaki on kansallinen kalastusta säätelevä yleislaki. Kalastusoikeus on vanhastaan 

kuulunut osaksi vesialueen omistusoikeutta, mutta yleisillä vesialueilla, joita merialueet siis 

ovat, on voimassa yleiskalastusoikeus, joka koskee myös ammattikalastusta.151 Pilkkiminen ja 

onkiminen on sallittua myös muilla kuin yleisillä vesialueilla. Metsähallitus päättää 

kalastuslain 8 §:n mukaisesti kalastusoikeuksista ja luvista yleisillä vesialueilla ottaen 

huomioon kalavarojen valtakunnalliset hoitosuunnitelmat. Se voi myös vuokrata kaupalliselle 

kalastajalle Suomen talousvyöhykkeellä tai yleisellä vesialueella meressä olevan lohen tai 

taimenen pyyntipaikan.  

                                                 
 
148 Euroopan komission asetus (EU) No. 1380/2013, liite 1. 
149 Euroopan komission asetus (EU) No. 1380/2013, 8 artikla. 
150 Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation hallituksen välinen sopimus Itämeren kalastusta ja elollisten 
luonnonvarojen säilyttämistä koskevasta yhteistyöstä. 
151 Hollo 2014, s.46. 
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Kaikki vesialueet jaetaan hallinnollisesti kalatalousalueisiin, riippumatta niiden 

omistussuhteista ja kunnallisesta tai valtionhallinnollisesta jaotuksesta. Merialueilla, yleisillä 

vesialueilla, kalatalousaluejakoa ei kuitenkaan kalastuslain 22.2 §:n mukaan noudateta, jollei 

kalavarojen kestävä käyttö ja hoito sitä erityisesti vaadi. Hallituksen esityksen mukaan 

kalatalousalueen ulottaminen merialueelle olisi mahdollista tarkoituksenmukaisuussyistä, 

esimerkiksi silloin, jos alueet olisivat pieniä ja hajanaisia, ja kalakantojen hoito tulisi järjestää 

yhdenmukaisesti alueen yksityisessä omistuksessa olevien vesialueiden kanssa. Tällöin 

kalatalousalueelle kuuluvia tehtäviä hoitaisi Metsähallitus.152  Kalatalousalueiden tehtävänä 

on paikallisesti, ELY-keskusten valvonnassa toteuttaa kalastuslain tavoitteiden mukaista 

kalavarojen kestävän käytön suunnittelua ja valvontaa, sekä edustaa vesialueen omistajia.153  

Kalatalousalueet vastaavat pääpiirteissään vanhan kalastuslain aikaisia kalastusalueita, joskin 

hallinnon järkeistämiseksi alueita on kasvatettu ja näin vähennetty.154 

Kalatalousalueiden lisäksi valtionhallinnolla on velvollisuus osaltaan huolehtia kalavarojen 

kestävästä käytöstä. Valtioneuvoston asetuksella voidaan kalastuslain 52§:n mukaan tietyllä 

alueella, jossa kalakannan tai jonkin kalalajin elinvoimaisuus tai tuotto on heikentynyt, 

rajoittaa tai kieltää kalastus tietyllä pyyntitavalla ja tiettyyn aikaan. Lisäksi voidaan rajoittaa 

pyydysten määrää ja sallittujen saaliiden määrää.   

Kalastuslain 54 §:n mukaan ELY-keskus voi rajoittaa myös onkimista, pilkkimistä ja 

viehekalastusta, mikäli se on tarpeen 1) käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden tai 

kalakannan tavanomaista tehokkaamman hoidon tulosten turvaamiseksi; 2) kalataloudellisen 

tutkimuksen suorittamiseksi;3) kalakannan turvaamiseksi;4) kaupallisessa tai muussa 

erityisessä tarkoituksessa tehtyjen kala- tai rapuistutusten taloudellisen hyödyntämisen 

turvaamiseksi; tai 5) toistuvan tai jatkuvan kalojen kutualueisiin kohdistuvan häirinnän 

estämiseksi. Alue, jolle tällainen kielto määrätään voi olla enintään 25 prosenttia 

kalatalousalueen vesipinta-alasta. Kielto voidaan asettaa enintään kymmeneksi vuodeksi 

kerrallaan. Oikeus hakea tällaisen kalastusrajoitusalueen perustamista on laaja, sillä 

hakemuksen voi tehdä ELY-keskuksen lisäksi kalastusoikeuden haltija, kaupallinen kalastaja, 

kalatalousalue, taikka se jonka etua asia koskee. Rajoitusalueet voivat vaikuttaa ainakin 

virkistyskäyttöön ja turismiin esimerkiksi tietyllä rannikko tai saaristoalueella, muuten niiden 

teoreettisetkin vaikutukset yleispiirteisiin merialuesuunnitelmiin ovat vähäiset.  
                                                 
 
152 HE 192/2014, s.43. 
153 HE 192/2014, s.45. Hollo 2014, s. 47. 
154 Uudet kalatalousalueet vahvistetaan vuonna 2017, ja ne aloittavat toimintansa vuoden 2019 alusta. Ks. 
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kalavesien-omistus-ja-kalatalousalueet 
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Kalastuslain 18 §:ssä säädetään mahdollisuudesta myöntää erityisiä kalastuslupia 

kalastusmatkailuyrittäjille, kalastusmatkailun toimintaedellytysten turvaamiseksi. ELY-

keskus voi myöntää tällaisen alueellisen luvan koko toiminta-alueelleen, tai sen osalle. Luvan 

turvin yrittäjä voi järjestää kalastusmatkailutilaisuuksia enintään kuudelle osallistujalle 

kerrallaan, eikä tämän tarvitse lunastaa lupia erikseen kalastusoikeudenhaltijoilta. Esimerkiksi 

merialueilla matkanjärjestäjien on ollut aiemmin vaikea saada lupia, koska toimintaa 

harjoitetaan paljon ja vesialueiden omistus on osittain pirstaloitunut.155 Lupiin voidaan liittää, 

esimerkiksi kalakantojen suojelemiseksi tai ammattikalastuksen toimintaedellytysten 

turvaamiseksi, alueellisia ja lajikohtaisia rajoituksia156 tai kiintiöitä, ja ne ovat voimassa 

enintään viisi vuotta kerrallaan.  

Maa- ja metsätalousministeriön kalataloushallinnon strategia vuodelta 2014 ohjaa osaltaan 

kalatalouden kehittämistä Suomessa, mutta on lähinnä ministeriön visiota ja kalavarantojen 

hoitoon liittyviä tavoitteita esittelevä ohjelmajulistus. Se ei sisällä konkreettisia, huomioon 

otettavia ohjeita tai määräyksiä.157   

 

7.3 Vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma 
 

Maa- ja metsätalousministeriö, sekä ympäristöministeriö julkaisivat yhdessä keväällä 2015 

kansallisen vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelman. Suunnitelman tarkoituksena on ohjata 

vesiviljelytuotantoa ympäristönsuojelun, vesiviljelyelinkeinon ja muiden vesien 

käyttömuotojen kannalta sopiville vesialueille. Pyrkimyksenä on sekä lisätä 

vesiviljelylaitosten keskittämistä, että helpottaa uusien viljelylaitosten perustamista tähän 

tarkoitukseen erityisesti tunnistetuilla alueilla.158 Suunnitelma liittyy laajempaan, 

valtioneuvoston vuonna 2009 periaatepäätöksenä hyväksymään kansalliseen 

vesiviljelyohjelmaan. Se on tarkoitettu työvälineeksi niin toiminnanharjoittajille kuin 

lupaviranomaisille, ja ennen kaikkea kaavoittajille. Kyseessä on kuitenkin hallinnollinen ohje 

ilman oikeudellista velvoittavuutta, eikä se sellaisenaan vaikuta kalankasvattamoilta 

vaadittavaan hankekohtaiseen ympäristölupamenettelyyn. Sijainninohjaussuunnitelmaa ovat 
                                                 
 
155 HE 192/2014, s.41. 
156 Lupamääräyksiä ja alueellisia rajoituksia on käsitelty ratkaisussa KHO 2015:127. Varsinais-Suomen ELY-
keskus oli rajoittanut lupa-aluetta kohtuuttomasti ja lakiin perustumatta, kun se oli kieltänyt toiminnan alueella, 
jolla jo myytiin kalastusopaslupia.   
157 Maa- ja metsätalousministeriö 2014. 
158 Kansallinen vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma, s. 27. 
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olleet laatimassa niin ympäristönsuojelualan, kuin vesiviljelyn elinkeinonharjoittajien 

asiantuntijat, mikä kuitenkin lisää sen painoarvoa lupaharkinnan kulussa. 

Sijainninohjaussuunnitelman perusteella vesiviljelyn elinkeinonharjoittajat voivat suunnitella 

toimintaansa ja hakea uusille toiminnoille lupia siinä esiteltyjen linjausten mukaisesti.          

Rannikkoalueiden ulkopuolelle ulottuvien merialuesuunnitelmien kannalta 

sijainninohjaussuunnitelma on sikälikin käyttökelpoinen, että pitkällä aikavälillä sen 

tavoitteena on ohjata toimintoja ulkosaaristoon ja avomerille. Suunnitelmassa onkin jo nyt 

osoitettu mahdollisia kasvupaikkoja myös avomerialueilla, mutta laajetakseen avomerelle 

kasvattamoteknologian olisi vielä kehityttävä.159 Mahdollisten sijoittautumispaikkojen lisäksi 

on arvioitu kullekin alueelle sopivaa tuotantomäärää. Suunnittelualue kattaa koko aluevesien 

alueen. Suomenlahdelle ja Saaristomerelle ei kuitenkaan tällä hetkellä esitetä uutta tuotantoa, 

vaan osoitetaan sopivia alueita nykyisten toimintojen keskittämiseksi ja kasvattamiseksi, sekä 

esimerkiksi alueiden virkistyskäyttöön liittyvien ristiriitojen vähentämiseksi.  

Sijainninohjaussuunnitelma on erinomainen informaationlähde ja soft law –tyyppinen ohje 

merialuesuunnitelmien laatijoille, sillä se perustuu kohtalaisen kattavaan 

ympäristövaikutusten selvitystyöhön160 ja sisältää jo valmiin paikkatietoaineiston. Molempien 

suunnitelmien tavoitteet ovat yhteneväiset, ja mahdollisissa ristiriitatilanteissa ne ovat 

oikeuslähteinä tasavahvoja, vaikkakin merialuesuunnitelmat suoraan lakiin perustuvina 

ohjeina voidaan nähdä tietyllä tavalla ensisijaisina. Ottaen huomioon vesiviljelyn 

sijainninohjaussuunnitelmaan liittyvän laajan selvitystyön katsoisin, ettei sitä 

merialuesuunnitelmien valmistelussa voida kuitenkaan sivuuttaa.  

 

7.4 Yhteistyötahot kalastus ja vesiviljelyasioissa 
 

Kalastuksen valvonta, ohjaus, rahoitus ja koordinointi, sekä kansallista valvontaa koskevien 

säädösesitysten antaminen kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön tehtävänalaan. 

Kaupallista kalastusta merellä, ja rannikkoalueilla valvoo keskitetysti Varsinais-Suomen 
                                                 
 
159 Kansallinen vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma, s. 29. 
160Suunnitelma on laadittu alueellisesti niin että maa- ja metsätalousministeriö koordinoi ELY-keskusten 
paikallisten suunnitelmien laatimista, ja riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus avusti näitä paikkatieto-ohjelman 
laatimisessa. Yhtenäisen suunnitelman laatimisessa MMM kuuli sidosryhmiä kahdessa vaiheessa, ja 
suunnitelmien ympäristövaikutukset on arvioitu viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten 
arviointia koskevan lain (200/2005) mukaisessa menettelyssä. Kansallinen vesiviljelyn 
sijainninohjaussuunnitelma, s. 11.  
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ELY-keskus. Perämerellä vastuu on kuitenkin Lapin ELY-keskuksella.161 ELY-keskuksille 

kuuluvia tehtäviä ovat kalastuslain 20 §:n mukaan muun muassa: huolehtia valtiolle 

kuuluvasta kalataloushallinnosta, valvoa yleistä kalatalousetua sekä edistää kestävää 

kalastusta ja kalavarojen hoitoa. Metsähallitus puolestaan hallinnoi esimerkiksi kalastuslupa-

asioita ja pyyntipaikkojen vuokrausta kaupallisille kalastajille. Ammattikalastajien 

etujärjestönä ja kalatalouden sekä harrastuskalastuksen toiminnan suurimpana 

kehittämisjärjestönä toimii esimerkiksi kalatalouden keskusliitto162. Ammattikalastajien ääntä 

käyttää myös Suomen ammattikalastajaliitto, sekä vesiviljelyasioissa Suomen 

kalankasvattajaliitto. 

8 Matkailu, rannikkoturismi ja virkistyskäyttö 
 

Merellisistä toimintamuodoista matkailuun ja turismiin liittyy ehkä vähiten merialueiden 

käyttöä ohjaavaa normistoa.163 Toisaalta esimerkiksi ympäristönsuojeluun ja 

meriliikenteeseen liittyvä sääntely vaikuttaa monin paikoin myös näihin käyttömuotoihin. 

Myöskään kansainvälisestä oikeudessa tai Euroopan unionin lainsäädännöstä ei juurikaan 

löydy toimialaan liittyvää merialuesuunnittelun kannalta huomioitavia määräyksiä.164 

Teoriassa esimerkiksi niin sanottu uimavesidirektiivi (2006/7/EY) ja sen toimeenpanemiseksi 

annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus yleisten uimarantojen uimaveden 

laatuvaatimuksista ja valvonnasta (28.3.2008/177) voi vaikuttaa tietyn vesialueen 

virkistyskäyttöön. Asetuksen 7 §:n mukaan kunnan terveydensuojeluviranomainen voi kieltää 

uimisen määräaikaisesti tai pysyvästi uimarannalla, jonka uimavesi on luokiteltu huonoksi. 

Uimakielto on asetettava pysyväksi, jos uimaveden laatu on huono viitenä peräkkäisenä 

vuonna, tai veden laatua ei kohtuullisin kustannuksin tai käytännöllisistä syistä voida saada 

tyydyttävälle tasolle. 

Ulkoilulaki (606/1973) sisältää säännöksiä mm. ulkoilureiteistä, valtion retkeilyalueista ja 

leirintäalueista. Ulkoilureitit ovat maastoon kuntien, valtion tai yksityisen omistajan maille 

perustettavia reittejä, joille karttojen ja opasteiden avulla ohjataan ulkoilijoiden liikkumista.  

Ulkoilureitiksi voidaan määrätä myös maa-alueita, jotka palvelevat vesillä liikkujia lepo- tai 

virkistyspaikkana (esim. saarissa). Alueen nimeäminen ulkoilureitiksi tulee perustua kaavaan 
                                                 
 
161 Koivurova 2017, s.132. 
162 http://www.ahven.net/toiminta-ajatus 
163 Paldanius 2013, s. 20. Lähinnä alueellisia matkailustrategioita on kyllä olemassa paljonkin. 
164 Euroopan komissio 2009, s.8. 
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tai kunnan laatimaan, ja ELY-keskuksen vahvistamaan ulkoilureittisuunnitelmaan (13 §). 

Alue voidaan määrätä ulkoilureitti käyttöön, jos se on ”yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on 

tärkeätä”, eikä siitä aiheudu huomattavaa haittaa kiinteistölle (1§). Lisäksi reitti voidaan 

perustaa valtion maalle ”jolla ulkoilun kannalta on yleinen merkitys” (2§).  

Ulkoilulain 16 §:n mukaan valtion maalle, jolla ulkoilun kannalta on huomattava yleinen 

merkitys, voidaan perustaa valtion retkeilyalue. Tällaisella retkeilyalueella metsätalouden 

harjoittaminen, metsästys ja kalastus, sekä maa- ja vesialueen muukin käyttö on järjestettävä 

niin että ulkoilutoiminnan tarpeet tulevat riittävästi otetuiksi huomioon. Myös tällaisen alueen 

yhteydessä sijaitseva muu kuin valtion omistama alue voidaan pakkolunastuksen keinoin 

liittää retkeilyalueeseen, jos se on tarpeen tarkoituksen mukaisen retkeilyalueen 

aikaansaamiseksi. Retkeilyalueen perustamisesta, ja mahdollisista lunastustoimista päättää 

valtioneuvosto (17 §). Nykyisin tällaisia ulkoilulakiin perustuvia valtion retkeilyalueita on 

kuusi, joista yksikään ei sijaitse merialueella, tai edes rannikon välittömässä läheisyydessä.165  

Leirintäalueen perustaminen on ulkoilulain vuonna 1995 voimaan tulleiden muutosten myötä 

ilmoituksenvaraista, eikä vaadi erillistä lupaa. Ilmoitus leirintäalueen perustamisesta tehdään 

kunnan määräämälle leirintäalueviranomaiselle (esim. ympäristölautakunta). Leirintäaluetta 

perustavan tulee ilmoituksessaan selvittää muun muassa tarpeelliset tiedot leirintäalueen 

pitäjästä ja alueen sijainnista sekä toiminnan luonteesta ja laajuudesta.166 Ulkoilulain 19 §:ssä 

määrätään niistä edellytyksistä joita leirintäalueen sijainnille voidaan asettaa. Leirintäalue on 

sijoitettava ja rakennettava niin ettei se 1) aiheuta haittaa tai vaaraa terveydelle; 2) vahingoita 

luontoa; 3) aiheuta ympäristön pilaantumista tai roskaantumista; 4) vähennä merkittävästi 

ympäristön viihtyisyyttä; 5) vaaranna liikenneturvallisuutta; eikä 6) loukkaa muulla näihin 

rinnastettavalla tavalla yleistä etua (1 mom.). Se ei myöskään saa vaikeuttaa MRL:n 

mukaisten kaavojen toteuttamista (2 mom.). Kunnan leirintäalueita valvovalla viranomaisella 

on oikeus kieltää toiminta tietyllä paikalla, jos se katsoo, ettei alue täytä 19 §:n edellytyksiä. 

Toiminnan harjoittamisesta voidaan asettaa myös tarkentavia määräyksiä, joiden 

noudattamista viranomainen valvoo. Määräysten laiminlyönnistä voidaan antaa tarvittaessa 

huomautus ja korjauskehotus tai kieltää koko toiminnan jatkaminen. Melko tuoreessa 

ratkaisussa 3.10.2016/4160 KHO huomautti kuitenkin, ettei leirintäalueviranomaisella ei ole 

ulkoilulain nojalla toimivaltaa antaa veneliikennettä ja vesillä liikkumista koskevia 

määräyksiä, eikä kieltää tilapäistä ankkurointia leirintäalueen rannoilla.   
                                                 
 
165 http://www.luontoon.fi/retkeilyalueet 
166 Huovinen 2002, s.17. 
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Matkailualan yrittäjillä on olemassa joitakin alan sisäisiä ohjeita toiminnoille asetettaville 

vaatimuksille. Esimerkiksi Matkailun ohjelmapalvelujen normisto167 sisältää vaatimuksia 

muun muassa vesiaktiviteetteja järjestäville toimijoille, koskien huomioon otettavia 

turvallisuus- ja ympäristövastuullisuusseikkoja. Normisto on kuitenkin ohjauskeinona hyvin 

heikosti velvoittava, ja sisältää ainakin alueille asetettavien vaatimusten osalta vain 

yleisluontoisia, lähinnä ympäristönsuojelulain periaatteista johdettuja toiminnan 

edellytyksiä.168   

 
9 Maanpuolustus 
 

Puolustusvoimilla, rajavartiolaitoksella ja merivartiostolla on merialueilla erilaisia 

laivastoasemia, merivartioasemia, ampuma- ja muita harjoitusalueita, valvonta- ja tutka-

asemia, tykistöasemia ja niihin kuuluvia erilaisia suoja-alueita, jotka vaikuttavat merialueiden 

vapaaseen käyttöön.169 Merioikeusyleissopimus ei periaatteessa salli merialueiden kaavoitusta 

pysyväksi sotaharjoitusalueeksi.170 25 artiklan mukaan viaton kauttakulku voidaan keskeyttää 

ja kieltää vain tilapäisesti joissakin aluemeren osissa, jos keskeyttäminen on olennaisen 

tärkeää valtion turvallisuuden suojelemiseksi, aseharjoituksen vuoksi. Kiellosta on kuitenkin 

ilmoitettava etukäteen. 

Aluevesien osia, jotka ovat valtakunnan turvallisuuden ja aluevalvonnan järjestämisen 

kannalta tärkeitä, voidaan säätää aluevalvontalain (755/2000) mukaisesti suoja-alueiksi, joilla 

liikkumista ja muuta toimintaa rajoitetaan.171 Aluevalvontalain 16 §:ssä säädetään, että suoja-

alueet määritetään valtioneuvoston asetuksella. Suoja-alue ei saa olla suurempi, kuin 

valtakunnan turvallisuuden ja aluevalvonnan järjestämisen vuoksi on välttämätöntä. 

Valtioneuvoston asetus suoja-alueista (1125/2000) on annettu puolustusministeriön esityksen 

mukaisesti, ja siinä on koordinaatein eritelty 18172 eri joukko-osastojen toimialueeseen 

kuuluvaa aluetta. Aluevalvonta lain 17 §:ssä säädetään luvanvaraisesta toiminnasta suoja-

alueilla. Ilman merivoimien esikunnan lupaa, suoja-alueella ei saa: 1) harjoittaa 

laitesukellusta eikä merenkulkuun tavanomaisesti kuulumatonta vedenalaista toimintaa; 2) 

                                                 
 
167 Matkailun ohjelmapalvelujen normisto 2004. 
168 Huovinen 2002, s.127. 
169 Paldanius 2013, s.21. 
170 Komissio 2009, s. 7. 
171 Koivurova ym. 2017, s.84. 
172 Rysäkarin suoja-alue lakkautettu asetuksella 1214/2011. 
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kalastaa pohjaa laahaavalla tai raskaalla pohjaan ankkuroitavalla pyydyksellä, kuten 

nuotalla, troolilla tai isorysällä; 3) ankkuroida suomalaisiin merikarttoihin merkittyjen 

ankkuripaikkojen ulkopuolelle muulla kuin huviveneellä, ellei se ole merenkulun 

turvallisuuden, ylivoimaisen esteen tai hätätilanteen takia välttämätöntä tai 4) liikkua 

yleisellä vesialueella yleisen väylän ulkopuolella 100 metriä lähempänä sellaisia 

puolustusvoimien käytössä olevia maa-alueita, joille maihinnousu on lain nojalla merkitty 

kielletyksi. Suoja-alueet on lain mukaan merkittävä myös merikarttoihin. 

Aluevalvontalain mukaan myös merenpohjan muodon, rakenteen tai koostumuksen 

selvittämiseen, sekä pohjan topografian järjestelmälliseen mittaukseen ja tallentamiseen 

aluevesillä tarvitaan lupa. 20 §:n mukaan lupaviranomaisena toimii pääesikunta.  

Laki puolustusvoimista (551/2007) sallii puolustusvoimien käyttää tilapäisesti muita kuin 

pysyvässä käytössään olevia kiinteistöjä, jos se on sotilaallisen harjoitustoiminnan tai 

puolustusvalmiuden kohottamisen kannalta välttämätöntä (14§). Käytöstä sovitaan suullisesti 

tai kirjallisesti. Toisaalta käytöstä voidaan päättää myös yksimielisesti ja mikäli alue on laaja, 

ilmoittaa yleistiedoksiannolla. Liikkumista puolustusvoimien pysyvästi taikka tilapäisesti 

käytössä olevalla alueella voidaan rajoittaa, tai se voidaan kokonaan kieltää mikäli 

sotilaalliset syyt tai ulkopuolisten suojaaminen vaaroilta välttämättä sitä vaatii (15§).  

Vesiliikennelain 15 §:n mukaiset alueelliset liikkumiskiellot tai rajoitukset eivät koske 

puolustusvoimien toimintaa. 

10 Merien ja vesistöjen suojelu 
 

Lähtökohdiltaan merialuesuunnittelu on voimakkaasti kytköksissä vuoden 2008 niin 

sanottuun meristrategiadirektiiviin, eli direktiiviin yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista 

(2008/56/EY), ja siihen liittyviin kansallisiin säädöksiin. Erityisesti tätä yhteyttä vahvistaa se, 

että suunnittelun pohjana tulisi olla meristrategiadirektiivin mukainen ekosysteemilähtöinen 

lähestymistapa.173 Luonnonsuojelulainsäädäntö sisältää alueellisia määräyksiä ja rajoituksia, 

jotka merialuesuunnittelussa on otettava huomioon, mutta jotka ovat toisaalta toimintojen 

jakamisen kannalta melko yksiselitteisiä, ja sinällään suunnittelua helpottavia. Vaikka jo 

vanhastaan voimassa olevat suojelun kohdealueet ovat merialuesuunnittelussa hyödynnettäviä 

                                                 
 
173 Direktiivi 14/2014/EU johdanto, kohta 14. 
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tietoja, on muistettava, että sen tavoitteet liittyvät merellisen ympäristön suojeluun ja koko 

kyseessä olevan merialueen hyvinvoinnin eheyteen, ei tiettyjen osa-alueiden suojeluun.174 

Ympäristön- ja luonnonsuojeluun liittyy muiden merellisten toimintojen ohjauksen tapaan 

niin kansainvälisiä, kuin puhtaasti kansallisia normeja. YK:n merioikeusyleissopimus on 

tälläkin sektorilla korkealla hierarkiatasolla vaikuttava peruslähtökohta merien suojelulle, 

vaikkakin sen määräykset ovat hyvin yleisluontoisia, ja rooli enemmänkin suojeluun 

kannustava ja yleiset puitteet luova175. Meriympäristön suojelusta ja säilyttämisestä määrätään 

merioikeusyleissopimuksen XII osassa, jossa sopimusvaltiot velvoitetaan muun muassa 

ryhtymään toimiin kaikista eri lähteistä peräisin olevien meriympäristöä pilaavien tekijöiden 

ehkäisemiseksi, vähentämiseksi ja valvomiseksi (194 art.). XII osassa määrätään suojeluun 

liittyen myös alueellisesta yhteistyöstä (197 art.), tietojen jakamisesta (200 art.), sekä  

toimintojen ympäristövaikutusten arvioinnista (204art. , 206 art.). 

Itämeren rantavaltiot ovat tehneet yhteistyötä meriympäristön suojelemiseksi jo kauan ennen 

kuin unionin yhteinen meripolitiikka vakiintui ja siihen liittyvä sääntely lisääntyi. 

Ensimmäinen Itämeren suojelusopimus, niin sanottu Helsingin sopimus hyväksyttiin jo 

vuonna 1974, ja uudistettu sopimus vuonna 1992. Alkuperäisessä sopimuksessa perustettiin 

muun muassa merellisen ympäristön suojelukomissio, HELCOM, jolla nykyisin on monia 

suojeluun liittyviä valvonta- ja kehittämistehtäviä.176 

 

10.1 Ympäristön suojelu merialueilla 
 

Meristrategiadirektiivin myötä vesistöjen hoidon järjestämisen velvoitteet ulotettiin EU-

säädännössä myös merivesiin. Jo vuoden 2000 vesipuitedirektiivi (2000/60/EY) asetti 

jäsenvaltioille tiettyjä velvoitteita vesistöjen suojeluun, mutta se koski lähinnä sisä- ja 

rannikkovesistöjä. Meristrategiadirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimuksista 

meristrategioille, joiden avulla on tarkoitus suojella ja säilyttää meriympäristöä, sekä ehkäistä 

sen tilan huonontumista tai ennallistaa merien ekosysteemejä mahdollisuuksien mukaan 

alueilla, joilla ne ovat kärsineet. Suomessa puitedirektiivi on implementoitu lailla vesien- ja 

                                                 
 
174 Plan Bothnia 2013, s.72. 
175 Koivurova 2012, s.253-254. 
176 Koivurova 2017, s.103. 



52 
 
merenhoidonjärjestämisestä (1299/2004)177. Lain 4 a luvussa säädetään merenhoidon 

järjestämisestä, sekä merenhoitosuunnitelmien (direktiivissä puhutaan meristrategioista) 

laatimisesta. Merenhoitosuunnitelmat vastaavat jo aiemmin voimassa olleita 

vesienhoitosuunnitelmia, ollen rannikon osalta osin päällekkäisiä, mutta ulottuen 

talousvyöhykkeen ulkoreunaan asti. Meren hyvän tilan saavuttamiseksi laadittaviin 

merenhoitosuunnitelmiin kuuluu kolme osaa, joista ensimmäisessä arvioidaan meriympäristön 

nykytila ja päätetään käytettävistä ympäristön tilan indikaattoreista sekä tavoitteista (VHoitoL 

26 c §-26 e §), toisessa laaditaan itse suunnitelma ja siihen liittyvä seurantaohjelma (26 h §), 

ja kolmannessa laaditaan toimenpideohjelma suunnitelman perusteella (26 f §).178 

Merenhoitosuunnitelman tarkoituksena on puitedirektiivin mukaisesti meriympäristön hyvän 

tilan saavuttaminen tai ylläpitäminen vuoteen 2020 mennessä.179 Suunnitelmat on 

tarkistettava kuuden vuoden välein.180  

Meristrategiadirektiivin liitteissä on eritelty niitä merellisen ympäristön tilan kuvaajia ja 

ympäristölle painetta aiheuttavia tekijöitä, joita jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava. Ne ovat 

olleet pohjana myös Suomen merenhoitosuunnitelman laatimisessa ja toistettu sellaisenaan 

merenhoidon järjestämisestä annetussa asetuksessa (980/2011, liite 3.) joka ohjaa 

merenhoidon suunnittelua. Näiden 11 kuvaajan perusteella hoitosuunnitelman ensimmäisessä 

vaiheessa laadittiin tavoitteet meriympäristön tilan saavuttamiseksi. Yksityiskohtaisten, 

indikaattoreilla mitattavien tavoitteiden lisäksi laadittiin ympäristön tilaa hyvää tilaa 

osoittavat yleiset tavoitteet, jotka liittyvät: rehevöitymisen vähentämiseen, haitallisten 

aineiden vähentämiseen, Itämeren luontaisten lajien suojeluun, merenkulun turvallisuuteen ja 

sen aiheuttamien päästöjen vähentämiseen, merellisten luonnonvarojen kestävään käyttöön, 

sekä merialuesuunnittelun kehittämiseen.181  

Ensimmäisessä vaiheessa valittujen indikaattorien ja tavoitteiden perusteella päätettiin vuonna 

2014 seurantaohjelmasta, jolla merenhoidon etenemistä tarkkaillaan vuoteen 2020 asti182. Se 

koostuu 13 alaohjelmasta, joiden toteuttamisesta vastaavat eri viranomaiset.   

                                                 
 
177 Lain alkuperäinen nimi oli laki vesienhoidon järjestämisestä, muutettiin nykyiseen muotoon 
meristrategiadirektiivin myötä lailla 272/2011. 
178 Hollo 2013, s.7. 
179 Hyvän tilan käsitteestä ja saavutettavuudesta esim. Hassan ym. 2015, s.44, Kuusiniemi 2008, s.18. 
180 Koivurova 2017, s. 114-115. 
181 Valtioneuvoston päätös 13.12.2012, s. 6-7. Hollo 2013, s. 8. 
182 Valtioneuvoston päätös 21.8.2014. 
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Merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma vuosille 2016-2021 hyväksyttiin joulukuussa 

2015.183 Toimenpideohjelma sisältää luettelointia meren hyvän tilan saavuttamiseksi jo 

toteutetuista toimenpiteistä, sekä 29 uutta toimenpidettä, joiden avulla suojelua pyritään 

entisestään tehostamaan.  Ohjelmassa tarkastellaan rehevöitymisen hillitsemistä, vaarallisten 

ja haitallisten aineiden vähentämistä, luonnon monimuotoisuuden suojelua, haitallisten 

vieraslajien torjuntaa, merellisten luonnonvarojen kestävän käytön ja hoidon edistämistä, 

merenpohjiin kohdistuvien ihmisvaikutusten vähentämistä, hydrografisten muutosten 

aiheuttamien häiriöiden estämistä sekä meren ja rantojen roskaantumisen ja vedenalaisen 

melun vähentämistä. Merialuesuunnitteluun liittyen toimenpideohjelmassa asetetaan yksi uusi 

toimenpide, joka on merellisten suojelualueiden sisällyttäminen merialuesuunnitelmiin.184 

Tämän toivotaan edistävän asetetuista yleistavoitteista etenkin merialueiden käytön 

ristiriitojen ehkäisyä, sekä Itämeren luontaisten lajien suojelua. Laadullisista kuvaajista sen 

katsotaan vaikuttavan ainakin luonnon monimuotoisuuteen, sekä merenpohjan 

koskemattomuuteen, mahdollisesti jopa kaikkiin muihin kuvaajiin. Toteutuksessa on tarkoitus 

hyödyntää VELMU-ohjelman tuottamia tietoja. Sinällään velvollisuus ottaa suojelualueet 

huomioon suunnitelmissa on itsestään selvä toimenpide. Kuitenkin ohjelmassa velvollisuus 

ulotetaan myös varsinaisten suojelualueiden ulkopuolelle, myöskään suojelualueiden 

ulkopuolinen toiminta ja alueiden käyttö ei saisi haitata suojelualueen tavoitteiden 

toteutumista.  

Merenhoitosuunnitelmilla ei ole suoria vaikutuksia toiminnanharjoittajiin, eivätkä ne ohjaa 

vesienkäyttöä suoraan. Ohjauskeinona merenhoitosuunnitelma on lähinnä strateginen, mutta 

julkisen sektorin toimijoita se sitoo sikäli, että niiden on toiminnassaan, esimerkiksi 

lupaharkinnassa, otettava suunnitelmat huomioon soveltuvin osin.185 

Vesienhoitosuunnitelmien osalta oikeusvaikutuksia on linjattu ratkaisussa KHO 2013:32, 

jossa KHO totesi, ettei vesienhoitosuunnitelma sellaisenaan estä yksittäisen luvan 

myöntämistä eivätkä suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet tule suunnitelman perusteella 

toiminnanharjoittajaa sitoviksi. Tapaus koski ympäristölupaa turvetuotantoon liittyen, mutta 

olisi lain esitöiden perusteella analogisesti sovellettavissa merialueella tapahtuvaan 

toimintaan.  

                                                 
 
183 Ympäristöministeriö, 5/2016. 
184 Ympäristöministeriö, 5/2016, s. 118. 
185 HE 323/2010 vp, s.20. Hollo 2014, s.73. 
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Merialuesuunnitelmien olisi siis tarkoitus osaltaan edistää kansallisessa 

merenhoitosuunnittelussa määriteltyjen tavoitteiden toteutumista. Miten tämä vuorovaikutus 

käytännössä toteutuu, on jokseenkin epäselvää. Käytännön tasolla esimerkiksi suojelualueet ja 

toimenpideohjelmassa mainittu laadittava valtakunnallinen merihiekan ja kiviainesten 

ottosuunnitelma, ovat helposti huomioitavissa merialuesuunnitelmien laatimisessa, kun taas 

vaikkapa vieraslajien torjunnassa tai haitallisten aineiden vähentämisessä, aluesuunnittelun 

vaikutuskeinot ovat melko vähäiset. Merialuesuunnitelmien on määrä valmistua vuonna 2021, 

jolloin ensimmäinen merenhoitosuunnitelmien seurantajakso loppuu.  

 

10.2 Aluesuojelu merialueilla 
 

10.2.1 Luonnonsuojelualueet 

 

Luonnonsuojelulaissa (1096/1996) säädetään erilaisten luonnonsuojelualueiden 

perustamisesta. Kansallispuistoista on luonnonsuojelulain 3:11§:n mukaan säädettävä lailla. 

Kansallispuistot ovat yli 100 hehtaarin suuruisia, yleisenä luonnonnähtävyytenä tai muutoin 

luonnontuntemuksen lisäämisen tai yleisen luonnonharrastuksen kannalta merkityksellisiä 

alueita. Merialueilla sijaitsee tällä hetkellä viisi kansallispuistoa: Perämeren, Selkämeren, 

Saaristomeren, Tammisaaren ja Itäisen Suomenlahden kansallispuistot. Luonnonpuistojen 

perustamisesta voidaan säätää sen koon mukaan lailla tai asetuksella, ja LSL 12§:n mukaan 

puistolla on oltava merkitystä luonnonmukaisen kehityksen turvaamiselle, tieteelliselle 

tutkimukselle tai opetukselle. Luonnonpuistoja merialueilla ei ole. Näiden lisäksi voidaan 

perustaa myös muita luonnonsuojelualueita valtion omistamille tai yksityisille maille, mikäli 

ne täyttävät LSL 10.2 §:n yleiset edellytykset. Perustamisesta päätetään alueen koosta 

riippuen valtioneuvoston tai ympäristöministeriön asetuksella. Muu luonnonsuojelualue 

voidaan perustaa myös talousvyöhykkeelle. Kaikkiaan valtion yleisiä vesialueita on suojelun 

piirissä noin 235 000 hehtaaria, näistä suurin osa merellä186.  

Suojelualueen perustaminen on mahdollista myös yksityisille maille. Tällöin 

perustamispäätöstä harkittaessa on LSL 24.1 §:n mukaan otettava huomioon yleisten 

suojelualueen perustamisedellytysten (10.2 §) lisäksi myös muut yleiseen etuun liittyvät 

                                                 
 
186 http://www.metsa.fi/pintaalatjaaluekartat 
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näkökohdat. Säännöksellä on haluttu estää ns. shikaanihakemukset, joilla alueen omistaja 

haluaa estää itselleen epämieluisat toiminnat alueellaan, vailla varsinaista suojeluintressiä.187 

Yksityiselle alueella perustettavasta luonnonsuojelualueesta päättää alueen toimivaltainen 

ELY-keskus, lähtökohtaisesti maanomistajan hakemuksesta tai suostumuksella. Tietyillä 

ehdoilla päätös voidaan tehdä myös ilman suostumusta. 188   

Alueen kuuluminen luonnonsuojelualueeseen tarkoittaa, että sillä on tiettyjä käyttörajoitteita. 

LSL 13 §:n rahoitussäännökset estävät tietynlaiset luontoa muuttavan toiminnat, joista 

merialueiden kannalta huomioitavia ovat ainakin: rakentaminen (kohta 1), maa-aineksen tai 

kaivoskivennäisten ottaminen sekä maa- tai kallioperän vahingoittaminen (kohta 2), sekä 

muut alueen luonnonoloihin, maisemaan taikka eliölajien säilymiseen epäedullisesti 

vaikuttavat toimet (kohta 6)189. Alueen hoitoon ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön liittyen 

monet näistä toimista kuitenkin on sallittu. Esimerkiksi yleiskalastusoikeuden mukainen 

kalastus ja väylien sekä merenkulun turvalaitteiden kunnostus, sekä niihin liittyvät vähäiset 

raivaukset sallitaan (14§). Lisäksi alueen hallinnasta vastaavan viranomaisen luvalla voidaan 

erikseen sallia esimerkiksi lajien kerääminen tai pyydystäminen opetus- ja 

tutkimustarkoituksiin, vieraslajien vähentäminen, sekä muukin kuin yleiskalastusoikeuden 

mukainen kalastaminen. LSL 18§:ssä säädetään mahdollisuudesta asettaa kieltoja tai 

rajoituksia liikkumiselle, maihinnousulle sekä veneen, laivan tai muun kulkuneuvon 

pitämiselle, mikäli eläimistön kai kasvillisuuden hoito sitä vaatii. Muissa kuin kansallis- ja 

luonnonpuistoissa, voidaan LSL 17.5 §:n mukaan perustamisasetuksessa sallia mm. 

puolustusvoimien toiminta, merenkulun turvalaitteiden sijoittamisesta, vesiväylän 

ruoppaamisesta ja kaapeleiden rakentamisesta, mikäli se ei vaaranna alueen 

perustamistarkoitusta.  

 

10.2.2 Natura 2000 -verkosto  

 

Luonnonsuojelulain vuoden 1996 uudistuksessa pantiin täytäntöön kansallisesti Euroopan 

unioin keskeiset luonnonsuojeludirektiivit, luontodirektiivi (92/43/ETY), ja lintudirektiivi 

                                                 
 
187 HE 79/1996 vp, s.33. 
188 Pakkoliittäminen on mahdollista, mikäli alue kuuluu ennen luonnonsuojelulain voimaantuloa hyväksyttyyn 
valtioneuvoston suojeluohjelmaan, esim. rantojensuojeluohjelmaan Kuusiniemi 2013, s.1230, LSL 24.3§.  
189 Jossain määrin myös kohdan 4 mukainen kasvien vahingoittaminen ja kohdan 5 mukainen eläimien 
pyydystäminen.  
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(2009/147/EY). Direktiivien olennaiset määräykset koskevat Natura 2000 -verkostoa, ja 

siihen liitettäviä alueita, joista luonnonsuojelulaissa säädetään sen 10 luvussa. LSL 64 §:ssä 

säädetään verkostoon Suomessa kuuluvista alueista, joita voidaan liittää verkostoon joko 

lintu- tai luontodirektiivin perusteella. Suojelu Natura 2000 alueella voi perustua joko 

luontotyypin tai lajin suojeluun, ja tarkoituksena on suotuisan suojelun tason säilyttäminen tai 

ennalleen saattaminen. Luontotyypit ja lajit löytyvät luontodirektiivin liitteistä II ja II, sekä 

lintudirektiivin liitteestä I. Itämerellä ja sen rannikolla esiintyy Suomen aluevesillä 20 erilaista 

Natura 2000 luontotyyppiä.190 Noin neljäsosa Natura 2000 -verkoston alueista Suomessa 

sijaitsee vesialueilla191. Kaikki verkostoon kuuluvat alueet eivät kuulu mihinkään 

luonnonsuojelualueisiin, vaikka se tavallista onkin. Verkostoon liitetyillä alueilla esiintyviä 

luontoarvoja voidaan suojella myös muun kuin luonnonsuojelulain keinoin, esimerkiksi 

vesilain, kalastuslain, vesiliikennelain tai maankäyttö- ja rakennuslain perusteella.192 

Kuuluminen Natura 2000 -verkostoon tarkoittaa, että alueella toimimista rajoittaa 

luontoarvojen heikentämiskielto. Viranomaiset eivät saa lähtökohtaisesti myöntää lupaa 

sellaiselle hankkeelle tai suunnitelmalle, joka merkittävästi heikentäisi niitä luontoarvoja, 

joiden perusteella alue on verkostoon liitetty (LSL 66§). Kuitenkin erittäin tärkeän yleisen 

edun kannalta pakottavasta syystä lupa voidaan myöntää, jos valtioneuvosto yleisistunnossaan 

niin päättää. Jos on todennäköistä, että hanke merkittävästi heikentäisi Natura 200-alueen 

luonnonarvoja, yksin tai yhdessä muiden hankkeiden kanssa, on nämä mahdolliset 

vaikutukset asianmukaisesti arvioitava (LSL 65 §). Arviointivelvollisuus koskee sekä itse 

alueelle suunniteltuja, että sen ulkopuolella toteutettavia hankkeita, jos vaikutukset voivat 

ulottua suojellulle alueelle.193 Mikäli toiminnan ei arvioida merkittävästi heikentävän 

mainittuja luonnonarvoja, ei kuuluminen Natura 2000 alueeseen sinällään rajoita minkään 

tyyppistä toimintaa alueella.  

Lintudirektiiviin perustuvia Natura 2000 -alueita (SPA -alue) ehdottaa valtioneuvosto suoraan 

Euroopan komissiolle, eikä erillistä hyväksymismenettelyä ole. Luontodirektiivin mukaisia 

alueita (SCI- tai SAC -alue) ehdottaa valtioneuvosto, jonka jälkeen komissio hyväksyy ne 

direktiivin 3-5 artiklojen menettelymääräysten mukaisesti, ja ympäristöministeriö lopulta 

säätää asetuksella. Viimeisin luettelo Natura 2000 -alueista on annettu ympäristöministeriön 

asetuksella 354/2015, maaliskuussa 2015.   
                                                 
 
190 Muun muassa riutat ja vedenalaiset hiekkasärkät. Airaksinen 2001.  
191 Kuusiniemi 2013, s.1203. 
192 Kuusiniemi 2013, s.1213. 
193 Hollo 2014, s.84. 
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10.2.3 Maisema-alueet 

 

Luonnonsuojelulain 5 luvussa säädetään maiseman suojelusta. Maisema-alueita voidaan 

perustaa LSL 32§ mukaan luonnon- tai kulttuurimaiseman kauneuden, historiallisten 

ominaispiirteiden tai siihen liittyvien muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja 

hoitamiseksi. Tietyn alueen kuuluminen maisema-alueeseen, ei kuitenkaan aiheuta välttämättä 

kovinkaan voimakkaita rajoituksia alueella toimimiselle.194 Perustamismääräyksessä voidaan 

antaa maiseman olennaisten piirteiden säilyttämiseksi tarpeellisia määräyksiä. Vesialueella 

tämä tarkoittaa siis lähinnä rakentamiskieltoja.195 Valtakunnallisesti merkittävistä maisema-

alueista päättää ympäristöministeriö, muista ELY-keskus. 

 

10.2.4 Muinaismuistot 

 

Merialueiden kannalta suojelutoimenpiteitä aiheuttavia löydöksiä ovat laivahylyt. Mikäli 

merestä tavattu laivan hylky voidaan olettaa vähintään sata vuotta vanhaksi, on se 

muinaismuistolain (295/1962) 20 §:n mukaan rauhoitettu. Laivahylkyihin sovelletaan kiinteitä 

muinaismuistoja koskevia rauhoitussäännöksiä, mikä tarkoittaa, että niiden kaikenlainen 

vahingoittaminen tai niihin kajoaminen on ilman lupaa kielletty, ja niiden ympärille voidaan 

varata säilymisen kannalta välttämätön suojavyöhyke (3-4 §). 

 

10.3. Elottomat luonnonvarat 
 

Merenpohjan elottomat luonnonvarat, siis maa-aines ja erilaiset kaivannaiset, ja niiden 

hyödyntäminen kuuluu merioikeusyleissopimuksen 56 artiklan mukaisesti täysivaltaisesti 

rantavaltiolle. Suomessa maa-aineksen sekä mineraalien hyödyntämistä säädellään erityisesti 

maa-aineslaissa (555/1981), sekä kaivoslaissa (621/2011).196 Merellä on lisäksi huomioitava, 

että veden pohjasta maa-aineksen ottamiseen tarvitaan aina myös vesilain mukainen lupa (VL 

                                                 
 
194 Ekroos & Majamaa 2015, s. 1312. 
195 Sikäli kun vesialueella on olemassa voimassa oleva yleiskaava, ei rakennuslainsäädännön piiriin kuuluvia 
määräyksiä maisema-alueella LSL 34.3 § mukaan sovelleta. 
196 Joita talousvyöhykkeestä annetun lain  5 §:n mukaan sovelletaan myös talousvyöhykkeellä. Samoin ne ovat 
voimassa aluevesillä, Kuusiniemi ym. 2013, s. 752. 
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3:3.1, 9 kohta).197 Maa-aineksen ottamista rajoittaa yleisesti MAL 3 §:n säännökset, joiden 

mukaan ottaminen ei ole sallittua, mikäli siitä aiheutuu esimerkiksi erikoisten luonnon 

esiintymien tuhoutumista tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnon olosuhteissa. 

Maa-aineksen ottaminen, tapahtui se sitten meren pohjasta tai maalla, ei saa myöskään 

vaikeuttaa oikeusvaikutteisten kaavojen toteutumista.198 Jos ottamisalueella valtakunnallista, 

tai muuten huomattavaa merkitystä luonnonsuojelun kannalta tai merkitystä vesien suojelun 

kannalta, vaaditaan ennen maa-ainesluvan myöntämistä lausunto paikalliselta ELY-

keskukselta. Kaivoslaissa lähtökohtaisesti jokamiehen oikeuksiin kuuluvaa malmin etsintää 

rajoitetaan alueellisesti 7.2 §:ssä, jonka mukaan etsintään tietyillä erityisalueilla vaaditaan 

toimivaltaisen viranomaisen myöntämä lupa. Myös varsinaisen kaivosluvan saantia voidaan 

rajoittaa samoilla alueperusteilla (46-47 §). Kaivoslain 47 §:n mukaan kaivosalueen suhde 

muuhun alueiden käyttöön tulee selvittää ja toiminnan tulee ”perustua maankäyttö- ja 

rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan taikka kaivostoiminnan vaikutukset 

huomioon ottaen asian tulee olla muutoin riittävästi selvitetty yhteistyössä kunnan, 

maakunnan liiton ja elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kanssa”.199    

Talousvyöhykkeellä valtioneuvosto antaa suostumuksensa merenpohjan ja sen sisustan 

luonnonvarojen tutkimiseen ja hyödyntämiseen hakemuksen perusteella (Laki Suomen 

talousvyöhykkeestä 6 §). 

OSA III  

11 Merialuesuunnittelun kansainvälinen ulottuvuus 
 

Kansainvälinen yhteistyö ja eri valtioiden merialuesuunnitelmien yhteensovittaminen on eräs 

keskeisiä merialuesuunnittelun puitedirektiivin tavoitteita. Direktiivin 1 artiklan 2 kohdan 

mukaan suunnittelussa tulisi huomioida maa- ja merialueiden välinen vuorovaikutus, sekä 

YK:n merioikeusyleissopimuksen mukaisesti tehostettu rajat ylittävä yhteistyö.200 

Jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä merialuesuunnitteluun liittyen säädetään direktiivin 11 

                                                 
 
197 Hollo, 2014, s. 217. 
198 Kuusiniemi ym. 2013, s. 729. 
199 Kuusiniemi ym. 2013, s. 758, 764. 
200 Tällä viitataan ilmeisesti esimerkiksi merioikeusyleissopimuksen 197 artiklaan, jonka mukaan sopimuksessa 
mukana olevat maat voivat kansainvälisesti ja alueellisesti laatia kansainvälisiä sääntöjä tai 
menettelytapasuosituksia meriympäristön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi.      
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artiklassa. Artiklan mukaan jäsenvaltioiden, joilla on yhteinen meriraja, on tehtävä yhteistyötä 

pyrkiäkseen varmistamaan, että merten aluesuunnitelmat ovat johdonmukaisia ja ne on 

sovitettu yhteen koko kyseessä olevalla merialueella. Lisäksi direktiivin 12 artiklan mukaan 

muiden kuin jäsenvaltioiden kanssa on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan tekemään 

yhteistyötä asianomaisilla merialueilla ja kansainvälisen oikeuden ja yleissopimusten 

mukaisesti, muun muassa käyttämällä olemassa olevia kansainvälisiä foorumeja tai 

hyödyntämällä alueellista institutionaalista yhteistyötä. Yhteensovittamisvelvoite korostaa 

sitä, että suunnittelun lähtökohtana tulisi olla kohteena oleva merialue ja sen hyvinvointi 

kokonaisuudessaan (ekosysteemilähtöisyys), ei ainoastaan kansalliset, tai Euroopan unionin 

intressit. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 17 §:n mukaan ympäristöministeriö vastaa yhteistyöstä 

naapurinvaltioiden kanssa suunnitelmiin liittyen. Hallituksen esityksessä täsmennetään, että 

tällä tarkoitetaan nimenomaan yhteistyötä suunnitelmien yhteensovittamiseksi unioniin 

kuuluvien naapurivaltioiden kanssa, sekä toisaalta myös muuta yhteistyötä unioniin 

kuulumattomien maiden kanssa.201 Tämä tarkoittaa käytännössä, että Suomen 

merialuesuunnitelmien on oltava yhteenkuuluvia Ruotsin ja Viron vastaavien suunnitelmien 

kanssa, ja valmisteluvaiheessa olisi tehtävä yhteistyötä myös Venäjän viranomaisten kanssa. 

Suomesta yhteistyöhön voisivat tarpeen mukaan osallistua myös maakuntien liitot, sekä muut 

viranomaiset.  

Tässä jaksossa tarkastellaan merialuesuunnittelun lainsäädäntöä Ruotsissa, Saksassa, sekä 

eräissä muissa maissa, jossa suunnitelmia on jo laadittu. Syksyllä 2014, puitedirektiivin tultua 

voimaan, merialuesuunnittelu oli jo sisällytetty lainsäädäntöön yhdessätoista EU maassa. 

Neljässä näistä suunnitelmat olivat myös laadittu ja tulleet voimaan. 202 

 
12 Merialuesuunnittelu Ruotsissa 
 

Ruotsissa merialuesuunnitteludirektiivi pantiin täytäntöön syyskuussa 2014 (2014:861), 

tekemällä direktiivin edellyttämät muutokset ympäristökaareen (miljöbalken,1998:808)  sekä 

suunnittelu- ja rakennuslakiin (plan- och bygglagen 2010:900). Vuonna 2015 annettiin 

                                                 
 
201 HE 62/2016 vp, s.12. 
202 Euroopan komissio 2016, s. 215. 
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ympäristö- ja energiaministeriön asetus merialuesuunnittelusta (Havsplaneringsförordning 

2015:400), jossa suunnittelun järjestämisestä säädetään yksityiskohtaisemmin. 

Ruotsissa ympäristökaari sääntelee maankäyttöä ja sen suunnittelua yleisellä tasolla, 

erityisesti ympäristönsuojelun näkökulmasta. Direktiivin implementoimiseksi siihen tehtiin 

vain yksi muutos, lisättiin tiettyjen erityisalueiden suunnittelua koskevaan 4 lukuun uusi 10 § 

merialueista. Uuden ympäristökaaren 10 §:n velvoitteen mukaan Ruotsissa laaditaan kolme 

merialuesuunnitelmaa: Pohjanmeren, Itämeren ja Pohjanlahden alueille. Suunnitelmat 

laaditaan talousvyöhykkeen alueelle, sekä aluevesien alueelle yhden meripeninkulman 

etäisyydeltä perusviivasta, lukuun ottamatta yksityiseen omistukseen kuuluvia alueita. 

Merialuesuunnitelmista päättää hallitus. Hallitus voi myös erikseen antaa asetuksia tai 

määräyksiä, joissa asetetaan suunnitelmien toteutumisen kannalta oleellisia kieltoja ja 

rajoituksia merialueilla tapahtuville toiminnoille ja toimenpiteille. Suunnitelmien 

tarkoituksena on pykälän mukaan edistää pitkäjänteisesti kestävää kehitystä merialueilla.  

Suunnittelu- ja rakennuslaki sääntelee kaavoitusta ja alueellista suunnittelua maakuntien ja 

kuntien tasolla. Kaavoitusjärjestelmä on pääpiirteissään Suomea vastaava. Kahden tai 

useamman kunnan alueelle voidaan laatia aluesuunnitelmia (regionplan, 7 luku) ja kunnat 

ovat velvoitettuja laatimaan yleiskaavoja (översiktsplan, 3 luku), sekä yksikyiskohtaisia 

kaavoja (detaljplan, 4 luku).  Aluemeren203 alueet ovat jo vanhastaan kuuluneet kaikkien 

kaavamuotojen soveltamisalaan, ja velvoitteet huomioida suunnittelussa erityisesti myös 

vesialueet on kirjattu lakiin maankäyttö- ja rakennuslakia selväpiirteisemmin.204 Tästäkin 

huolimatta ulompia aluemeren alueita on kaavoitettu tähän asti melko vähän.205 Aluevesien 

osalta merialuesuunnitelmat ja kunnalliset kaavat ovat siis maantieteellisesti osin 

päällekkäisiä. Suunnittelu- ja rakennuslain 2:2§:n mukaan maa- ja vesialueiden suunnittelussa 

on huomioitava erityisesti ympäristökaaren 3 ja 4 kappaleissa alueiden käytölle asetetut 

yleiset edellytykset. Muutenkin nämä lait ovat maankäytön suhteen tiiviisti toisiinsa 

yhteydessä. Ympäristökaaressa säädetään muun muassa ympäristövaikutusten arvioinnista 

(luku 6, sekä aluesuojelusta 7 luku). Kuitenkin kaavoitus ja merialuesuunnittelu on myös 

Ruotsissa pidetty erillään. Suunnittelu- ja rakennuslain 2:2§:ään tehdyn tarkennuksen 

                                                 
 
203 Ulottuu 12 merimailin etäisyydelle perusviivasta, kuten UNCLOS sopimuskin edellyttää. Havs- och 
vattenmyndighet 2016, s.14. 
204 Esimerkiksi Ruotsin yleiskaavan laatimiseen liittyvissä määräyksissä vesialueet mainitaan erikseen neljä 
kertaa, kun MRL:ssä vesistöjä ei mainita lainkaan. 
205 MSP country information - Sweden, s.2. 
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myötä206 on haluttu korostaa, että merialuesuunnitteluvelvoite ei sellaisenaan koske kuntia, 

vaan ainoastaan hallitusta ja erikseen määrättyjä viranomaisia.207 

 

12.1 Suunnitelmat 
 

Ympäristökaari ohjaa merialuesuunnitelmien laatimista vielä vähemmän, kuin maankäyttö- ja 

rakennuslaki Suomessa. Siksi energia- ja ympäristöministeriön antama asetus on käytännön 

suunnittelun kannalta tärkeä säädös. Se on myös ohjaa suunnitteluprosessia myös hieman 

yksityiskohtaisemmin, kuin Suomen vastaavat säännökset.  

Merialuesuunnitteluasetuksen 5 §:n mukaan päävastuu merialuesuunnitelmien valmistelussa 

on meri- ja vesiviranomaisella, jonka on kuitenkin toimittava yhteistyössä 

rakennusviranomaisten, maatalousministeriön, muiden maa- ja vesialueiden hallinnosta 

annetussa asetuksessa208 (1998:896) määrättyjen vastuuviranomaisten, sekä lääninhallitusten 

kanssa. Näiden viranomaisten on muun muassa jaettava omalla sektorillaan kaikki sen 

hallussa oleva suunnittelun kannalta olennainen tieto ja muutenkin avustettava 

vastuuviranomaista. Saatu informaatio on vastaavasti otettava prosessissa jatkuvasti 

huomioon, ja edistettävä myös paikallisia tavoitteita (6§, 9§). Erityisesti lääninhallitukset, 

joiden merialuetta kukin suunnitelma koskee, velvoitetaan suunnitelmien valmistelussa 

aktiiviseen rooliin mm. toimimaan linkkinä alueensa yksityissektorin ja vastuuviranomaisen 

välillä (7 §). Asetuksessa on määräyksiä myös kansainvälisestä yhteistyöstä.  

Asetuksessa annetaan tarkemmat ohjeet laadittavien kolmen suunnitelman rajoista, sekä 

määräykset suunnitelmien esitystavasta. Sisällöstä säädetään puitedirektiivin määräyksiä 

tarkemmin. 3 §:n mukaan suunnitelma koostuu kartasta, sekä erillisestä selostusosasta. 

Kartassa on esitettävä merialueiden käyttömuotojen jakautuminen peruspiirteittäin, sekä 

erityisesti ne alueet joilla on erityisiä valtakunnan intressejä tai muuten tärkeä yleinen 

merkitys. Selostusosassa kuvataan alueiden käyttöä sanallisesti, ja vertaillaan niin nykyisiä, 

kuin suunniteltuja mahdollisia käyttömuotoja. Selostusosa sisältää lisäksi perustelut laaditulle 

suunnitelmalle, sekä sen arvioidut vaikutukset. Siinä on myös selvitettävä ne perusteet, joilla 
                                                 
 
206 Huomioon on otettava ympäristökaaren 3 luku, sekä 4 luvun 1-8§, ei 9-10§. 
207 Vastuuviranomaisena meri- ja vesiviranomainen, Regeringens proposition 1013/14:186, s.22 
208 Asetuksen 2 §:ssä määrätään hallintovastuuviranomaisista, jotka vastaavat mm. ”valtakunnan intressien” 
toteutumisesta alallaan. Näitä aloja ovat esim. kalastus, teollisuus, kultturiympäristöt ja luonnonsuojelu. Pykälän 
mukaan vesialueille suunnitelluissa toiminnoissa hallintoviranomaisena on aina myös meri- ja vesiviranomainen.    
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alueiden käyttöön liittyvät mahdolliset riitatilanteet ratkaistaan. 4 §:n tavoitesäännöksen 

mukaan suunnitelmat on laadittava niin, että ne edistävät meren hyvän tilan toteutumista, 

turvaavat meriluonnonvarojen kestävän käytön ja eri toimialojen kehitysmahdollisuudet, sekä 

mahdollistavat eri käyttömuotojen tarkoituksenmukaisen sijoittumisen.   

Hallitus vahvistaa suunnitelmaluonnokset 16 -19 §:ien menettelysäännösten mukaisesti. 

Ennen merialuesuunnitelma ehdotuksen jättämistä hallitukselle, on sen pohjalta tehtävä myös 

ympäristökaaren 6 luvun mukainen SOVA-arviointi, jos suunnitelmalla katsotaan olevan 

merkittäviä ympäristövaikutuksia. 

 

12.2 Oikeusvaikutukset 
 

Suunnitelmien tarkoitus on ympäristökaaren 4:10 §:n mukaan ohjata viranomaisia ja kuntia 

suunnittelussa, sekä alueiden eri käyttötarkoitusten vaatimusten arvioinnissa. 

Oikeusvaikutuksen voidaan katsoa olevan vahvempi kuin Suomessa. Asiaa koskevan 

hallituksen esityksen mukaan merialuesuunnitelmat toimivat perustana kaikelle merialueiden 

käyttöä koskevalle harkinnalle.209 Kun alueelliset tai tietyn sektorin viranomaiset210 

suunnittelevat toimintoja merialueille, on merialuesuunnitelmien määrä osoittaa ”valtion 

näkemys” siitä, kuinka toiminta pitäisi sijoittaa. Hallituksen esityksen mukaan suunnitelmalle 

siis halutaan antaa painoarvoa, mutta suoranaista velvoitetta noudattaa suunnitelmaa ei 

anneta.211 Merialuesuunnitelmasta poikkeamista ei myöskään ole sanktioitu. Mikäli eri 

käyttömuotojen sijoittumisen välillä ilmenee ristiriitoja, eikä päällekkäinen toiminta tule 

kyseeseen, lienee selvää että merialuesuunnitelma on tällöin ratkaisevassa asemassa. 

Esimerkiksi ympäristölupien kannalta suunnitelmilla ei ole suoraa oikeusvaikutusta. Jos 

ympäristölupa perustuu suoraan kaavamääräyksiin, velvoittaa ympäristökaaren 6 luvun 19 § 

ympäristölupaviranomaiset huomioimaan lupaharkinnassa, että kaavat sinällään ovat 

ympäristökaaren mukaisia. Niitä on siis tarkasteltava rinnakkain. Jos merellisten toimintojen 

lupaharkinnassa hyödynnetään merialuesuunnitelmia, ei tätä vertailua kuitenkaan tarvitse 

                                                 
 
209 Regeringens proposition 1013/14:186, s.18. 
210 Esimerkiksi kalastus-, merenkulkuviranomaiset. 
211 Regeringens proposition 1013/14:186, s.19. 
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tehdä, vaan toiminnan tai hankkeen ympäristökaarenmukaisuus on arvioitava aina erikseen, 

vaikka se sinällään olisi merialuesuunnitelman mukaista.212  

Vaikka merialuesuunnitelmat ja kunnalliset yleiskaavat voivat olla päällekkäisiä, tarkoitus on, 

että niillä ei puututa kunnan kaavoitusoikeuteen. Jatkossakin kunnalliset kaavat pysyvät 

ensisijaisina suunnittelun muotoina niiden omilla merialueilla ja paikalliset näkemykset on 

huomioitava myös merialuesuunnitelmia laadittaessa.213 Laadittaessa uusia, merialueita 

koskevia yksityiskohtaisia tai yleisiä kaavoja, tulisi kunnallistenkin kaavoittajien kuitenkin 

ottaa merialuesuunnitelmat huomioon. Kunnalliset kaavat on Ruotsissa hyväksytettävä 

lääninhallituksessa. Lääninhallitus ei voi hylätä kaavaehdotusta pelkästään sillä perusteella, 

että se on merialuesuunnitelman vastainen, mutta tällainen ristiriita voi tulevaisuudessa 

aiheuttaa sen, ettei kaava sinällään ole lain asettamien vaatimusten mukainen.214  

Suunnittelu- ja rakennuslain 3:10 § ja 5:22§ mukaan kaavoituksessa ja alueiden suunnittelussa 

olisi erityisesti huomioitava muun muassa tietyt valtakunnalliset intressit, valtakunnallisten 

intressien ja ympäristölainsäädännön tasapaino, sekä usean kunnan maa- tai vesialueelle 

mahdollisesti aiheutuvat seuraukset. Merialueella merialuesuunnitelma korvaa tätä harkintaa 

siten, että arviointia ei tarvitse erikseen tehdä, kunhan kaavat ovat merialuesuunnitelmien 

mukaisia. 215  

Merialuesuunnitelmat eivät syrjäytä omaisuuden suojaa ja esimerkiksi elinkeinovapautta 

siten, että ne ohjaavat alueen käyttöä vain yleisillä merialueilla. Yksityiset maanomistajat 

eivät ole sidottuja niiden määräyksiin, eikä niillä voida sitovasti vaikuttaa yksityisten 

toimintaan omilla kiinteistöillään.216   

Yhtään merialuesuunnitelmaa ei Ruotsissakaan ole vielä astunut voimaan, vaikka 

lainsäädännöllisesti siellä ollaan Suomea muutaman vuoden edellä. Tällä hetkellä on menossa 

suunnitelmien valmistelun ensimmäinen vaihe, jonka on määrä valmistua keväällä 2017. 

Lopulliset ehdotukset merialuesuunnitelmiksi on määrä antaa hallitukselle vuonna 2019.217 

Merialuesuunnitelmien ajantasaisuutta on asetuksen mukaan seurattava jatkuvasti, ja 

päivitettävä vähintään kahdeksan vuoden välein (21§). 

                                                 
 
212 Regeringens proposition 1013/14:186, s.18. 
213 Havs- och vattenmyndighet 2016, s.13. 
214 Regeringens proposition 1013/14:186, s.19. 
215 Ibid. s.18. 
216 Ibid. s.20. 
217 https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering.html 
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13 Merialuesuunnittelu Saksassa 
 

Saksassa alueidenkäytön suunnittelua koko liittovaltion tasolla säätelee pääasiassa 

aluesuunnittelulaki (Raumordnungsgesetz, ROG) vuodelta 1997. Merialueiden suunnittelu 

omana ohjauskeinona on otettu osaksi maankäytön lainsäädäntöä jo kauan ennen 

puitedirektiivin antamista, vuonna 2004.  Vuoden 2004 uudistuksessa talousvyöhykkeiden 

suunnittelu lisättiin uutena tehtävänä liittovaltion vastuulle, kun aluemerien suunnittelusta 

rannikoidensa edustalla vastaavat edelleen osavaltiot. Eri osavaltioiden maankäyttö- ja 

suunnittelusäädökset saattavat erota hieman toisistaan, mutta talousvyöhykkeellä noudatetaan 

aluesuunnittelulain määräyksiä, ja vastuuviranomaisena toimii liikenne- ja digitaalisen 

infrastruktuurin ministeriö (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

BMVI)218. 

 

13.1 Suunnitelmat 
 

Velvoite talousvyöhykettä koskevan merialuesuunnitelman laatimiseksi annetaan 

aluesuunnittelulain 17.3 §:ssä. Sen mukaan ministeriön on laadittava suunnitelma, jossa 

esitettään reunaehdot taloudelliselle ja tieteelliselle toiminnalle merialueella, turvallisen ja 

tehokkaan merenkulun, sekä meriympäristön suojelun turvaamiseksi. Valmistelevana 

viranomaisena toimii merenkulku- ja hydrografianvirasto (Bundesamt für Seeschiffahrt und 

Hydrographie, BSH) ja ministeriön rooli on ohjata suunnittelua ja toimia 

yhteystyöviranomaisena vieraiden valtioiden kanssa. Suunnitelmien valmistelussa viraston on 

tehtävä yhteistyötä osavaltioiden viranomaisten kanssa, sekä informoitava suunnittelun 

etenemisestä liitovaltion sektoriviranomaisia. Merialuesuunnitelmasta on laadittava myös 

aluesuunnittelulain 9 §:n mukainen ympäristövaikutusten arviointi.  

Alueellisesti osavaltiot vastaavat aluesuunnittelulain 7-11 § mukaisesti niin maa- kuin 

vesialueiden suunnittelusta 12 merimailin etäisyydelle perusviivasta. Pohjois-Saksassa on 

kolme osavaltiota, jolla on rantaviivaa. Näiden osavaltioiden nykyiset, merialueetkin kattavat 

                                                 
 
218 Aiemmalta nimeltään kuljetus-. rakennus- ja kaupunkikehitysministeriö (Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung BMVBS). 
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aluekehityssuunnitelmat ovat tulleet voimaan eriaikaisesti vuosina 2005-2015219, ja ovat 

viranomaisia sitovia samaan tapaan kuin vaikkapa yleiskaavat Suomessa.220 

Talousvyöhykkeellä suunnitelmat jakautuvat vielä Itämeren- ja Pohjanmeren suunnitelmiin. 

Valmiit merialuesuunnitelmat tulivat voimaan loppuvuodesta 2009. 

Merialuesuunnittelua koskee aluesuunnittelulain 1 §:n mukaan pääpiirteissään samat 

menettelysäännökset ja sisältövaatimukset, kuin muutakin aluesuunnittelua ja kaavoitusta. 

Talousvyöhykkeellä noudatetaan kuitenkin lisäksi merioikeusyleissopimuksen määräyksiä. 

Aluesuunnittelulain 2 §:ssä asetetut hyvän aluesuunnittelun periaatteet ja tavoitteet koskevat 

myös merialueita.   

Laaditut merialuesuunnitelmat ovat säädöstasoltaan kuljetus-. rakennus- ja 

kaupunkikehitysministeriön asetuksia. Ne ovat itsenäisiä oikeusvaikutteisia määräyksiä, jotka 

sitovat merialueidenkäyttöä jäljempänä kuvatulla tavalla, ja sisältävät erillisen sanallisen 

selostusosan, sekä karttaosan. Merialuesuunnitelmissa tarkasteltuja käyttömuotoja, joiden 

sijoittautumista koskee oikeusvaikutteisia määräyksiä, ovat: merenkulku, elottoman 

luonnonvaran hyödyntäminen, merenalaiset putket ja kaapelit, meritieteellinen tutkimus 

energiantuotanto (erityisesti tuulivoima), kalastus ja vesiviljely, sekä meriympäristö 

(ekosysteemien ja maiseman suojelu). Lisäksi suunnitelmissa on lyhyet 

oikeusvaikutuksettomat suositukset maanpuolustuksen, matkailun, sekä jätehuollon ja 

kaivannaisten läjityksen huomioimisesta.  

Vaikka merialuesuunnittelun lisäämisellä lainsäädäntöön tavoiteltiin kokonaisvaltaista, myös 

ympäristön hyvinvoinnin huomioivaa kehitystä, ovat nykyiset suunnitelmat profiloituneet 

lähinnä tuulivoima-alueet ja väylät osoittavina kaavoina.221 Merialuesuunnitelmia ja niiden 

implementointia on arvioitu viimeksi vuonna 2012, jolloin todettiin, että esimerkiksi 

tuulivoima on odotetusti keskittynyt suunnitelmissa niille varatuille alueille.222  

 
 

 

                                                 
 
219 Voimassa olevat suunnitelmat: Schleswig Holstein (v.2015), Mecklenburg Vorpommern (v.2005), Lower 
Saxony  (v.2008). European MSP  platform - Germany 2016, s.16-25. 
220 Nolte 2010, s.79. 
221 Ibid s.83. 
222 European MSP  platform - Germany 2016, s.12. 
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13.2 Oikeusvaikutukset 
 

Saksassa kaavojen ja aluesuunnitelmien oikeusvaikutus riippuu siitä, missä muodossa 

määräykset on niiden kirjalliseen selostusosaan kirjoitettu. Kaavat voivat sisältää sekä 

täsmällisempiä tavoitteita (Ziele) että yleisluontoisempia periaatteita (Erfordernisse) (ROG, 3 

§). Tavoitteet ovat aluesuunnittelulain 5 § mukaan suoraan viranomaisia, sekä yksityisiä 

sitovia, eikä niistä voida poiketa kuin tietyissä tilanteissa.223 Niiden oikeusvaikutus vastaa siis 

sitovuudeltaan yleis- ja asemakaavamääräyksiä. Periaatteet on otettava huomioon hankkeita 

valmisteltaessa, esimerkiksi lupaharkinnassa, mutta ne eivät muodosta ehdotonta estettä 

määräysten vastaisille toiminnoille. Niiden noudattaminen on lähtökohta, mutta perustuu 

viranomaisen tapauskohtaiseen harkintaan.224  Periaatteet vastaavat Suomen järjestelmässä 

oikeusvaikutuksiltaan VAT:en ja maakuntakaavojen määräyksiä. Tätä oikeusvaikutusten 

luokittelua sovelletaan niin osavaltioiden suunnitelmiin, kuin liittovaltion 

merialuesuunnitelmiin talousvyöhykkeellä. 

Suoraan aluesuunnittelulain talousvyöhykkeitä koskevista säännöksistä (luku 3) tulee esille 

viisi periaatetta, jotka siis on huomioitava merialuesuunnitelmia laadittaessa. Sitovia 

tavoitemääräyksiä laissa ei ole annettu. Periaatteelliset lähtökohdat ovat: 1) meriliikenteen 

turvaaminen ja vahvistaminen, 2) talouden vahvistaminen alueiden kehittymisen ja 

toimintojen tarkoituksenmukaisen sijoittumisen avulla, 3) merituulivoiman edistäminen 

hallituksen kestävän kehityksen strategian mukaisesti, 4) talousvyöhykkeen elottomien 

luonnonvarojen kestävä ja säästävä käyttö, sekä 5) elollisten luonnonvarojen turvaaminen 

saastumista ja muita häiriöitä välttämällä.225 

Talousvyöhykkeellä voimassa olevat suunnitelmat sisältävät omat täsmennetyt tavoitteet ja 

periaatteet, joilla on lakia vastaavat oikeusvaikutukset. Merialuesuunnitelmissa on asetettu 

prioriteettialueet merenkululle, merenalaisille putkille ja kaapeleille, sekä tuulivoiman 

kehittämiselle. Suunnitelmien mukaan muut toiminnot ovat näillä alueilla kielletty, elleivät ne 

ole yhteen sovitettavissa prioriteettitoimintojen kanssa.226 Merialuesuunnitelmien 

                                                 
 
223 Jos kaavoitus perustuu selvästi virheelliseen harkintaan 5.2 § kohta 1, tai merkittävälle toiminnalle ei 
objektiivisesti arvioituna löydy parempaa sijoittautumispaikkaa 5.2 § kohta 2. 
224 Nolte 2010, s.81. 
225 European MSP  platform - Germany 2016, s.6. 
226 Spatial Plan for the German Exclusive Economic Zone in the North Sea, s.5. 
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selostusosissa tavoitemääräykset ja periaatemääräykset on eritelty selvästi. Myös karttaosissa 

käytetään erilaista merkintätapaa sitovuudeltaan eroaville määräyksille.227 

Jos merialuesuunnitelmien periaatemääräyksistä halutaan aluesuunnittelulain 6 §:n mukaisesti 

poiketa, lupaviranomaisena on merenkulku- ja hydrografinen virasto.  

14. Merialuesuunnittelu eräissä muissa maissa 
 

Eräs varhaisimmista merialuesuunnittelun kohdealueista on ollut Suuri valliriutta Australian 

rannikolla. Siellä ekosysteemilähtöistä aluesuunnittelua on sovellettu jo 35 vuoden ajan.228 

Isolla valliriutalla suunnittelun kulmakivenä on kaavoitusjärjestelmä, jossa huomioidaan 

erilaiset käyttömuodot, mutta kaavoituksen lisäksi on käytössä myös muunlaisia 

hallintoinstrumentteja. Oikeudellisena pohjana suunnittelussa on toiminut Great Barrier Reef 

Marine Park Act (no. 85, 1975), joka on ollut voimassa vuodesta 1975, ja jota on viimeksi 

päivitetty vuonna 2013. Lain 2A pykälän mukaan sen tavoitteena on Ison valliriutan alueen 

pitkäaikainen ympäristön, biodiversiteetin ja luonnonperinnön suojelu (kohta 1), tarkemmin 

eriteltynä esimerkiksi mahdollistaa alueen ekologisesti kestävä yleinen virkistyskäyttö, sekä 

taloudellinen, kulttuurinen ja tutkimustoiminta. Lisäksi tavoitteena on eri intressiryhmien, 

kuten kuntien, alkuperäisansojen, yritysten ja teollisuuden sitouttaminen suojeluun (kohta 2). 

Laki sisältää Suomen luonnonsuojelualueiden sääntelyä vastaavia määräyksiä muun muassa 

toimintojen rajoituksista ja reunaehdoista alueella (osa III, jakso 3), mutta siinä säädetään 

myös kaavoituksen laatimisesta, sekä alueen hallinnoinnista vastaavasta erillisestä 

viranomaisesta (osa II).229 Ensimmäisen aluesuunnitelman kaava kattoi vain pienen osan 

suunnittelualueesta, ja sen merkinnät kuvasivat sanallisesti sallittuja toimia eri alueella. 

Toimintojen sallittavuus jakautui muutamalle eri tasoille, joista lievin salli käytännössä 

kaiken toiminnan230, ja ankarin oli varattu erittäin rajoitetusti vain tieteelliseen toimintaan231. 

Nykyinen aluesuunnitelma on ollut voimassa vuodesta 2004, ja sen suojelualue kattaa 

177 000 neliökilometrin alueen, ollen maailman suurin yhtenäinen suojelualue. Alun 

yksittäisten lajien tai aluetyyppien suojelusta on siirrytty enenevässä määrin kohti 

                                                 
 
227http://www.bsh.de/en/Marine_uses/Spatial_Planning_in_the_German_EEZ/documents2/MSP_DE_NorthSea.
pdf. 
228 Day 2015, s.103.  
229 Ibid s.108.  
230 General Use Zone. 
231 Preservation Zone. 
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kokonaisvaltaista ekosysteemin suojelua.232 Suojelun taso vaihtelee seitsemällä asteella, jotka 

on esitetty kaavasuunnitelmassa eri värikoodein. Kullakin tasolla on sallittu tietyn tyyppinen 

ja tietyn tavoitteen täyttävä toiminta. Toisaalta GBRMPA laki velvoittaa viranomaisia 

ottamaan sen tavoitteet huomioon kaikessa toiminnassa, ja näin ollen lähes kaikki mahdolliset 

käyttömuodot on sallittu ainakin jollain suunnitelman alueella.  

Dayn mukaan Ison valliriutan esimerkki on opettanut merialuesuunnittelusta 

hallintoinstrumenttina ainakin sen, että kaavoituksessa tiettyjen sallittujen toimintojen 

listaamisen sijaan tulisi alueen käyttöä ohjata sen perusteella millaisia tavoitteita alueelle on 

asetettu233. Toisekseen pitkäaikainen esimerkki on osoittanut, että kaavoitus ja aluejako elää ja 

kehittyy vuosien kuluessa, ja sen vaikuttavuus voi ilmetä vasta vuosien kuluttua. Lisäksi 

Australian esimerkin valossa kalastus voidaan hyvän säännöstelyn ja suunnittelun avulla 

mahdollistaa lähes kaikkialla, myös herkillä korkean suojelun alueilla. Useammat tutkimukset 

ovat osoittaneet, että suunnittelulla on pystytty lisäämään joidenkin lajien esiintyvyyttä 

alueella sekä kasvattamaan populaatioita. Lajien lisäksi tästä ovat hyötyneet esimerkiksi 

ammattikalastus sekä turismi.234  

Itämeren alueen maista esimerkiksi Virossa merialuesuunnittelusta määrätään vuoden 2015 

suunnittelulaissa (Planeerimisseadus, 28.1.2015). Suunnittelulain 3 luvun mukaan 

valtakunnan tason alueidenkäyttösuunnitelmat laaditaan koko maan alueelle, myös 

talousvyöhykkeelle merialueilla. 1 ja 2 lukujen aluesuunnittelun perusperiaatteet ja velvoitteet 

sitovat yhtälailla valtakunnan tason, kun alueellisen tason suunnitelmia. 

Merialuesuunnitelmat, joita ei ole vielä toistaiseksi laadittu, koostuvat suunnittelulain 3 §:n 

mukaan karttaosasta, sekä sanallisesta osasta samoin kuin muutkin alueelliset kaavat. Lisäksi 

suunnitelmien liitteenä on esitettävä muun muassa yleisön osallistumismenettely, 

kaavoitusprosessin kulku, sekä kaavan toimeenpanon ja soveltamisen kannalta tärkeät 

täydentävät ohjeet. Valtakunnan aluesuunnitelman valmistelusta on vastuussa 

valtiovarainministeriö, joka toimii 15 §:n mukaisesti yhteistyössä alueellisten ja erityisalojen 

viranomaisten, sekä muiden ministeriöiden kanssa. Hallituksen on lisäksi hyväksyttävä 

laaditut suunnitelmat. Laadittavat valtakunnalliset suunnitelmat asettavat perustan alueellisten 

suunnitelmien laatimiselle. Oikeusvaikutteisuudeltaan ne sijoittuvat Suomeen verrattuna 

VAT:en ja maakuntakaavojen välimaastoon, hieman toiminnoista riippuen. Niiden on 
                                                 
 
232 Day 2015, s.113. 
233 Vrt. merenhoitosuunnitelmat ja sen mukainen hyvän tila saavuttaminen. 
234 Day 2015, s. 115-126. Vrt. Soininen 2013. s. 114, jonka mukaan vaikuttavuus on parhaimmillaan isommilla 
merialueilla, jossa suhteellisesti vähän toimintoja.  
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tarkoitus antaa yleiset suuntaviivat muun muassa infrastruktuurin kehittämiselle ja 

liikenneverkolle. Erityisesti merialueita koskien niissä voidaan kuitenkin määrätä sitovasti 

esimerkiksi satamien sijainnit, kalastusalueet, sekä tärkeät luonnonsuojelualueet (14 §). 

Virossa on olemassa kaksi hallituksen määräykseen perustuvaa merialueita koskevaa 

alueidenkäyttösuunnitelmaa, jotka otetaan osaksi laadittavia valtakunnallisia suunnitelmia. 235 

Puolassa on ollut jo vuodesta 1991 voimassa laki Puolan tasavallan merialueista ja 

merenkulun hallinnosta236, jonka 9 luvussa säädetään maan sisävesialueiden, aluemeren, sekä 

talousvyöhykkeen suunnittelusta. Tarkempia määräyksiä suunnitelmien laatimisesta, muun 

muassa oikeusvaikutuksista ja muodosta, on annettu ministeriön asetuksella Puolan 

aluemerien merialuesuunnittelusta237. Merialuesuunnitteludirektiivin implementointi on 

toteutettu lisäyksillä edellä mainittuihin säädöksiin, ja siihen liittyvät muutokset ovat tulleet 

voimaan jo vuonna 2015. Merialuesuunnitelmat ovat Puolassa alueiden käytön kannalta 

sitovia, mutta vuoden 2013 asetuksen mukaiset suunnitelmat ovat vielä valmistelun 

asteella.238 

 

OSA IV  

12 Johtopäätökset 
 

Kun maakuntakaavoja on jo nykyisellään ulotettu pitkällekin aluemerien puolelle, herää 

kysymys, mitä uutta annettavaa merialuesuunnitelmilla on Suomen aiempaan maankäytön 

suunnittelujärjestelmään nähden. Tätä uutta instrumenttia ei tulisikaan mielestäni nähdä täysin 

irrallisena hankkeena, vaan voimassa olevaa järjestelmää tukevana. Todennäköisesti 

laadittavat merialuesuunnitelmat eivät tule perusteellisesti poikkeamaan niistä kaavoista, joita 

merialueille on jo laadittu. Pikemminkin rannikolla sijaitsevat maakunnat pakotetaan nyt 

ajattelemaan merialueitansa laajemmassa mittakaavassa, ja ottamaan ne entistä vahvemmin 

suunnittelun kohteeksi. Merialuesuunnittelussa jo pidemmällä olevien maiden esimerkit 
                                                 
 
235 European MSP  platform - Estonia 2016. s. 2. 
236 W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. 
237 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i Ministra Rozwoju 
Regionalnegoz dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów 
morskich 
238 European MSP  platform - Poland 2016. s. 2. 
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osoittavat, että toteutuneet suunnitelmat vastaavat pitkälti maa-alueella toteutettavaa 

valtakunnallista suunnittelua, eikä direktiiviä implementoitaessa, ole muuallakaan päädytty 

mitenkään suunnittelujärjestelmiä radikaalisti muokkaaviin ratkaisuihin. Tietyllä tapaa 

merialuesuunnitelmat voikin mielestäni nähdä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 

meriosiona, täsmennettynä maakuntakaavojen tasoisella kartta-aineistolla. 

Merialuesuunnitelmien odotetaan parantavan niin merellisen ympäristön hyvinvointia, kuin 

mereen liittyvien elinkeinojen tuottavuutta. Mahdollista onkin, että tulevaisuudessa nämä 

tavoitteet saavutetaan ainakin osittain, mutta merialueiden sääntelyn laajan kirjon vuoksi voi 

olla vaikea todentaa juuri merialuesuunnitelmien osuutta muutokseen.239 

Meristrategiadirektiivin ja vesi- ja merenhoitosuunnitelmien oikeusvaikutuksiin liittyen Hollo 

on todennut, että meristrategian tavoitteiden saavuttamisen kannalta kaavoituksella tulee 

olemaan aiempaa keskeisempi merkitys ohjausvälineenä.240 Hänen mukaansa kaavoituksessa 

tulisi entistä paremmin pystyä huomioimaan sellaiset tarpeet, jotka nykyisin tyydytetään 

erityissuunnitelmilla, esimerkiksi luonnonsuojelu- ja liikennesuunnittelussa. 

Merialuesuunnitelmathan ovat nyt väline, jossa erityiset suunnittelutarpeet on huomioitu. 

Siksi on jokseenkin harmillista, että niiltä puuttuu kuitenkin oikeusvaikutus, joka käytännössä 

helpottaisi esimerkiksi lupaharkintaa yksittäisiin hankkeisiin liittyen. Yleispiirteisenä 

suunnitelmana merialuesuunnitelmien hyödyntäminen lupaharkinnan perustana on joka 

tapauksessa rajattua, mutta niiden toteuttamiseen olisi voitu rohkaista voimakkaammin 

esimerkiksi valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevan, MRL 24.1 §:n kaltaisella 

velvoitteella. Esimerkiksi Ruotsissahan vastaava kirjaus lakiin on tehty. MRL 24.1 § 

velvoittaa viranomaiset ottamaan VAT:t toiminnassaan huomioon, sekä edistämään niiden 

toteuttamista ja arvioimaan toimenpiteidensä vaikutuksia aluerakenteen ja alueiden käytön 

kannalta. Vastaava muotoilu olisi voitu liittää myös merialuesuunnittelua koskevien pykälien 

yhteyteen. Huomioonottamisvelvoite olisi lisäksi voitu ulottaa muihinkin merialueen 

toimijoihin, silloin kun ne harjoittavat toimintaa joka ei edellytä esimerkiksi erillistä lupaa. 

Vaikka merialuesuunnittelun lähtökohtana on meren ekosysteemin hyvään tilaan ja 

taloudelliseen kasvuun tähtäävät tavoitteet, sopisi se parhaimmillaan hyvin yhteen myös 

hallintoa yksinkertaistamaan tähtäävien tavoitteiden kanssa. Hallintoprosessien 

sujuvoittaminen kaikilla hallinnon osa-alueilla on ollut 2010-luvun trendinä, ja 

hallintorakenteita on viime vuosina pyritty yksinkertaistamaan. Esimerkiksi Sipilän 
                                                 
 
239 Ks. Similä 2002, s.187. 
240 Hollo 2003, s.8. 
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ensimmäisen hallituksen kärkihankkeina on ollut eri toimialoilla tarpeettoman sääntelyn 

purkaminen ja päällekkäisen ohjauksen karsiminen241. Vaikka (unionin velvoittamana) nyt 

onkin toisaalta luotu jälleen uusi ohjauskeino, ei se käytännön tasolla aiheuta yksityisille 

uusia rasitteita, ja toisaalta esimerkiksi työllistävä ja kustannusvaikutus viranomaisille on 

kohtuullinen. Vesi- ja merialueita koskeva sääntely on Suomessa laaja-alaista, ja näyttää siltä, 

että ainakin sijoittautumiseen liittyen merialueilla toimivat yksityiset toimijat sekä 

viranomaiset päinvastoin hyötyvät keskitetystä tulevaisuuteen katsovasta suunnittelusta. 

Ympäristön ja luonnonsuojelun kannalta merialuesuunnitelmat eivät toisaalta tuo varsinaisesti 

mitään uutta sääntelyä, mutta toisaalta olemassa olevien suojelukeinojen toteutuminen tulee 

todennäköisesti vahvistumaan.  

 

 

                                                 
 
241 Ratkaisujen Suomi - Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 2015. 




