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Laki
vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004)
2 §:n 11 kohta sekä 26 c, 26 d ja 26 i §, sellaisina kuin ne ovat laissa 272/2011, sekä
lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1833/2009 ja 272/2011, uusi 12 ja
13 kohta seuraavasti:
2§
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
11) meriympäristön tilalla ympäristön yleistä tilaa merivesillä, kun otetaan huomioon
meriympäristön muodostavien ekosysteemien rakenne, toiminta ja prosessit, luonnolliset
fysiografiset, maantieteelliset, biologiset, geologiset ja ilmastolliset tekijät sekä fyysiset,
akustiset ja kemialliset olosuhteet, mukaan luettuina ne, jotka johtuvat ihmisten toiminnasta kyseisellä alueella tai sen ulkopuolella;
12) merenhoidon ympäristötavoitteella merivesien eri tekijöiden ja merivesiin kohdistuvien paineiden ja vaikutusten haluttua tilaa koskevaa laadullista tai määrällistä kuvausta;
13) meriympäristön hyvällä tilalla tilaa, jossa meri on ekologisesti monimuotoinen ja
tasapainoinen, dynaaminen, luontaisessa olosuhteessaan puhdas, terve ja tuottava, ja kun
meriympäristön käyttö on kestävää ja turvaa nykyisten ja tulevien sukupolvien käyttö- ja
toimintamahdollisuudet; hyvässä tilassa meriympäristön muodostavien ekosysteemien rakenne, toiminta ja prosessit yhdessä niihin liittyvien fysikaalis-maantieteellisten, geologisten ja ilmastollisten tekijöiden kanssa mahdollistavat sen, että ekosysteemit toimivat
kaikilta osin ja säilyttävät palautumiskykynsä suhteessa ihmisen toiminnasta aiheutuviin
ympäristönmuutoksiin; meren eliölajit ja elinympäristöt ovat suojeltuja, ihmisen aiheuttama biologisen monimuotoisuuden heikentyminen on estetty ja erilaiset biologiset osatekijät toimivat tasapainossa keskenään; ekosysteemien hydromorfologiset, fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, mukaan lukien ihmisen toiminnasta kullakin alueella aiheutuvat
ominaisuudet, tukevat edellä kuvattuja ekosysteemejä ja ihmisen toiminnan aiheuttamat
aineiden ja energian päästöt meriympäristöön, melu mukaan luettuna, eivät johda pilaantumisvaikutuksiin.
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26 c §
Meriympäristön tilan alustava arviointi ja hyvän tilan määrittäminen
Merenhoitosuunnitelmassa on esitettävä alustava arviointi meriympäristön tilasta, jossa
otetaan huomioon:
1) merivesien olennaiset piirteet ja ominaisuudet;
2) vallitsevat paineet kattaen havaittavissa olevat suuntaukset sekä vaikutukset kattaen
tärkeimmät kumulatiiviset vaikutukset ja synergiavaikutukset;
3) taloudellinen ja sosiaalinen analyysi kyseisten vesien käytöstä ja meriympäristön tilan huonontumisesta johtuvista kustannuksista; sekä
4) kansallisen lainsäädännön nojalla tehdyt asiaan liittyvät arvioinnit ja kansainvälisen
merensuojeluyhteistyön puitteissa tehdyt selvitykset.
Meriympäristön tilan alustavan arvioinnin perusteella on määritettävä meriympäristön
hyvä tila ja sen ominaispiirteet erikseen asetettujen laadullisten kuvaajien perusteella ottaen huomioon ihmisen toiminnasta meriympäristölle aiheutuvat paineet ja vaikutukset.
26 d §
Ympäristötavoitteet merenhoidon suunnittelussa
Merenhoitosuunnitelmassa esitettävän meriympäristön tilan alustavan arvioinnin perusteella on merivesille asetettava kattavat ympäristötavoitteet, jotta kehitystä voidaan ohjata kohti meriympäristön hyvän tilan saavuttamista.
Ympäristötavoitteiden asettamisessa ja niitä kuvaavien ominaisuuksien, paineiden ja
vaikutusten määrittämisessä on lisäksi otettava huomioon rajat ylittävät vaikutukset, meren luonnontieteelliset ominaispiirteet sekä yhteensopivuus asetettujen kansallisten, Euroopan unionin ja kansainvälisten sopimusten ympäristötavoitteiden kanssa.
26 i §
Kansainvälinen yhteistyö
Meriympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi on tehtävä yhteistyötä Itämeren jakavien
Euroopan unionin jäsenvaltioiden kanssa sen varmistamiseksi, että merenhoitosuunnitelmat ovat johdonmukaisia ja yhteensovitettuja.
Merenhoitosuunnitelman laatimisessa ja täytäntöönpanossa tarvittavia toimia on pyrittävä yhteensovittamaan Itämeren Euroopan unioniin kuulumattomien rantavaltioiden sekä
tarpeen mukaan Itämeren valuma-alueella sijaitsevien sisämaavaltioiden kanssa.
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