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Valtioneuvoston asetus
merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 15 §:n muutta-

misesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (980/2011)

3 ja 15 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 925/2014, seuraavasti:

3 §

Viranomaiset ja laitokset merenhoidon suunnittelussa

Ympäristöministeriö yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskusten kanssa vastaa merenhoitosuunnitelman laatimiseksi:

1) meriympäristön tilan alustavan arvion kokoamisesta;
2) meriympäristön hyvän tilan ominaispiirteiden määrityksestä ja ympäristötavoittei-

den asettamisesta;
3) seurantaohjelman laatimisesta ja tarvittavista seurannoista;
4) toimenpideohjelman kokoamisesta; sekä
5) tarvittavasta raportoinnista.
Suomen ympäristökeskus vastaa merenhoidon suunnittelua varten tarvittavien tietojär-

jestelmien kehittämisestä ja ylläpitämisestä sekä tarvittavasta raportoinnista.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa toimialueellaan merenhoitosuunnitel-

man laadintaa ja toimeenpanoa varten:
1) tarvittavan tiedon tuottamisesta, kokoamisesta ja toimittamisesta;
2) toimenpideohjelman laatimisesta alueellaan;
3) valmistelee seurantaohjelmaa ja vastaa seurannan järjestämisestä vesienhoidon ja

merenhoidon järjestämisestä annetun lain 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisille rannik-
kovesille; sekä

4) osallistumisen järjestämisestä ja tiedottamisesta.
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii edellä 3 momentissa

tarkoitettuna merenhoidon suunnittelua ja toimeenpanoa elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskusten kesken ja ympäristöministeriön sekä tarvittaessa muiden viranomaisten ja lai-
tosten kanssa yhteen sovittavana elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksena.

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 26 a §:n 1 momentissa tar-
koitettujen ministeriöiden alaiset tai ohjaamat viranomaiset, laitokset ja yksiköt vastaavat
omalla toimialallaan merenhoitosuunnitelmaa varten tarvittavan tiedon tuottamisesta, ko-
koamisesta ja toimittamisesta sekä merenhoitosuunnitelman toimeenpanosta. Näitä ovat
Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, Suomen Riistakeskus, Ruokavirasto, Ilmatieteen lai-
tos, Väylävirasto ja Liikenne- ja viestintävirasto. Lisäksi Geologian tutkimuskeskus, puo-
lustusvoimat sekä muut vesien- ja merenhoidon järjestämiseen osallistuvat viranomaiset
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ja laitokset vastaavat omalla toimialallaan merenhoitosuunnitelmaa varten tarvittavan tie-
don tuottamisesta, kokoamisesta ja toimittamisesta.

15 §

Seurannan järjestäminen

Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukset sekä muut viranomaiset ja laitokset toimialallaan vastaavat merenhoitosuunnitel-
man mukaisen seurantaohjelman toteuttamisesta.

Rannikkovesien ulkopuolisia merivesiä koskevan seurannan järjestämisestä vastaa
Suomen ympäristökeskus yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen, Luonnonvarakeskuksen,
Ruokaviraston, Metsähallituksen sekä puolustusvoimien kanssa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset järjestävät seurannan toimialueensa ran-
nikkovesillä yhteistyössä muiden viranomaisten ja laitosten kanssa.

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019.
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