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Valtioneuvoston asetus
merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (980/2011)
2, 7, 8 ja 9 §, sellaisena kuin niistä on 8 § osaksi asetuksessa 1310/2015, seuraavasti:
2§
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan
1) laadullisella kuvaajalla sellaista tekijää, joka on huomioitava ympäristön hyvää tilaa
määritettäessä;
2) indikaattorilla sellaista laadullista tai määrällistä osoitinta tai ilmentäjää, jonka avulla ympäristön tilaa tai sen muutosta kuvataan;
3) meriympäristöllä merivesien fysiografisia, maantieteellisiä, kemiallisia, geologisia,
biologisia ja ilmastollisia osatekijöitä jotka yhdessä fyysisten akustisten ja kemiallisten
olosuhteiden, mukaan lukien ihmisen toiminnasta johtuvat olosuhteet, kanssa määrittävät
meriekosysteemien tilan, laadun ja tuottavuuden; ja
4) vertailuperusteella laadullisiin kuvaajiin läheisesti liittyviä erottavia teknisiä piirteitä.
7§
Meriympäristön nykytilan arviointi
Ympäristöministeriö sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja Suomen ympäristökeskus toimialueillaan arvioivat ja määrittävät edellä 5 §:ssä tarkoitettujen ominaispiirteiden perusteella meriympäristön nykytilan merenhoitosuunnitelmaa varten liitteessä 1 esitettyjä tekijöitä soveltuvin osin käyttäen ja yhteistyössä yhteen sovittavan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä muiden viranomaisten ja laitosten kanssa.
Viranomaisten on kansainvälisessä yhteistyössä pyrittävä varmistamaan, että arviointimenetelmät ovat yhdenmukaisia koko Itämeren alueella. Kansainvälisen yhteistyön puitteissa tehdyt selvitykset otetaan soveltuvin osin huomioon meriympäristön nykytilaa arvioitaessa.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset yhteistyössä muiden viranomaisten ja laitosten kanssa kokoavat merenhoidon suunnittelua varten ne vesienhoidon suunnittelua ja
muun lainsäädännön toimeenpanoa koskevat tiedot, jotka liittyvät meriympäristön tilan
arvioimiseen.
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8§
Meriympäristön hyvä tila ja sen ominaispiirteet
Ympäristöministeriö yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, Suomen
ympäristökeskuksen ja muiden viranomaisten ja laitosten kanssa määrittelee meriympäristön hyvän tilan ominaispiirteet edellä 5–7 §:ien nojalla selvitettyjen tietojen perusteella
ja liitteessä 3 sekä meristrategiadirektiivin liitteessä I esitettyjä laadullisia kuvaajia ja niitä
täsmentäviä vertailuperusteita käyttäen. Lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut viranomaiset ja laitokset toimialueillaan toimittavat ympäristöministeriölle hyvän tilan määrittämistä varten tarvittavat tiedot.
Meriympäristön hyvää tilaa määritettäessä tulee ottaa huomioon muun lainsäädännön
soveltaminen ja erityisesti vesienhoitosuunnitelmat sekä muun kansainvälisen yhteistyön
puitteissa tehdyt selvitykset ja sitoumukset.
Kun meriympäristön hyvää tilaa määritettäessä käytetään liitteen 3 laadullista kuvaajaa
8, sovelletaan vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen (1022/2006) liitteen 1 kohdassa C2 ja D lueteltujen aineiden ympäristönlaatunormeja. Rannikkovesien kemiallisen tilan luokittelusta säädetään vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1040/2006) 13 §:ssä.
9§
Ympäristötavoitteiden asettaminen
Ympäristöministeriö yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja muiden viranomaisten ja laitosten kanssa valmistelee meriympäristön tilan alustavan arvioinnin perusteella meriympäristön hyvän tilan saavuttamiseksi tai ylläpitämiseksi meristrategiadirektiivin liitteen IV mukaiset kattavat ympäristötavoitteet ja niihin liittyvät indikaattorit, ottaen huomioon meristrategiadirektiivin liitteen III taulukon 2 mukaiset paineet ja
vaikutukset.
Ympäristötavoitteita asetettaessa sosiaaliset ja taloudelliset seikat tulee asianmukaisesti
huomioida sekä asettaa tavoitteiden saavuttamiselle aikataulu. Tavoitteille tai niihin liittyville indikaattoreille voidaan tarvittaessa määrittää vertailu- tai raja-arvoja. Ympäristötavoitteiden asettamisessa tulee lisäksi ottaa huomioon merkittävät rajat ylittävät vaikutukset sekä muut kansallisesti tai kansainvälisesti asetetut ympäristötavoitteet.
Ympäristöministeriö yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa
selvittää 5–7 §:ien nojalla koottujen tietojen sekä 8 §:ssä tarkoitettujen meriympäristön
hyvän tilan ominaispiirteiden perusteella ne merivesien osa-alueet joilla meriympäristön
hyvää tilaa ei voida saavuttaa tavoitellussa aikataulussa.
————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2017.
Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2017
Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
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