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482/2016

Laki 
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 19 § sekä
lisätään 17 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 955/2012 ja 28/2016, uusi 2

momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, sekä lakiin uusi
8 a luku seuraavasti:

17 § 

Asianomaisen ministeriön tehtävät

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ympäristöministeriö vastaa 8 a luvussa tarkoitetun merialuesuunnittelun yleisestä ke-

hittämisestä ja ohjauksesta sekä yhteistyöstä naapurivaltioiden kanssa.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

19 § 

Maakunnan liiton tehtävät

Maakunnan liiton tehtävänä on maakunnan suunnittelu sekä merialuesuunnittelu.

8 a luku

Merialuesuunnittelu

67 a § 

Merialuesuunnittelun tarkoitus ja sisältö

Merialuesuunnittelun tarkoituksena on edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää
kehitystä ja kasvua, merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hy-
vän tilan saavuttamista. 

Merialuesuunnittelussa on tarkasteltava eri käyttömuotojen tarpeita ja pyrittävä sovit-
tamaan ne yhteen. Tarkasteltavia käyttömuotoja ovat erityisesti energia-alat, meriliikenne,
kalastus ja vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon säilyttämi-
nen, suojelu ja parantaminen. Merialuesuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota meri-
alueen ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuorovaikutukseen. Lisäksi on kiinnitettävä
huomiota maanpuolustuksen tarpeisiin. 
HE 62/2016
YmVM 8/2016
EV 64/2016
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482/2016  
67 b § 

Merialuesuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen

Merialuesuunnitelma laaditaan aluevesille ja talousvyöhykkeelle. Merialuesuunnitel-
man laatimisesta ja hyväksymisestä vastaavat ne maakuntien liitot, joiden alueeseen kuu-
luu aluevesiä. Maakuntien liittojen tulee valmistella merialuesuunnitelma yhteistyössä.
Merialuesuunnitelmat on sovitettava yhteen.

Tarkemmat säännökset merialuesuunnitelman esitystavasta sekä merialuesuunnitelmi-
en lukumääristä, suunnittelualueista ja määräajoista annetaan valtioneuvoston asetuksella.

67 c §

Osallistuminen ja lausunnot

Maakuntien liittojen on järjestettävä merialuesuunnitelman valmistelu siten, että viran-
omaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osal-
listua suunnitelman valmisteluun. Maakuntien liittojen on pyydettävä lausunto niiltä vi-
ranomaisilta ja yhteisöiltä, joiden toimialaan tai tehtäviin suunnitelma olennaisesti liittyy.
Ulkoasiainministeriöltä on pyydettävä lausunto talousvyöhykkeen osalta. 

Muille kuin 1 momentissa tarkoitetuille tahoille on varattava mahdollisuus tutustua val-
misteluaineistoon sekä esittää siitä mielipiteensä julkaisemalla asiaa koskeva ilmoitus in-
ternetissä. Mielipiteiden esittämiselle on varattava vähintään 30 päivää. 

67 d §

Merialuesuunnitelmasta tiedottaminen

Maakuntien liittojen on tiedotettava hyväksytystä merialuesuunnitelmasta ja sen perus-
teluista internetissä. Tieto hyväksytystä merialuesuunnitelmasta on lähetettävä valmiste-
luun osallistuneille viranomaisille ja yhteisöille. Merialuesuunnitelman on oltava kaikkien
saatavilla internetissä. 

Maakuntien liittojen tulee toimittaa hyväksytty merialuesuunnitelma ja siihen tehdyt
muutokset viipymättä tiedoksi ympäristöministeriöön.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2016.
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