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MERIALUESUUNNITTELUN 
YHTENÄINEN LÄHESTYMISTAPA –HANKE 2017



Työtapa
• Kysely sektoreille
• Työpajat (4)
• Sidosryhmät, vuoropuhelu

Tulokset
• Sektorikyselyn tulosyhteenveto
• Työpajojen tulosyhteenvedot
• Suunnitteluprosessin hahmotus
• Suunnitelmatuotteen kuvaus
• Jatkosuosituksia

Merialuesuunnittelun yhtenäinen lähestymistapa 
-hanke



Hankkeen tavoitteet

Keskeinen kysymys:

Työn tarkoituksena kehittää merialuesuunnitelmien pohjaksi:

• yhtenäinen lähestymistapa merialuesuunnitelmien sisältöön, suunnitelmien 
laadintaan ja suunnitteluprosessiin

Taustaselvitys – lähtötietojen kokoaminen ja luokittelu vuonna 2016:

• Merialuesuunnittelun lähtökohtia (Ympäristöministeriön raportteja 15/2017)                         

- merialueiden nykyinen käyttö, tulevaisuuden näkymät ja merialueita koskeva tietopohja.



Taustaselvitys 2016



Taustaselvityksen haastatteluista odotuksia 
merialuesuunnitteluun



Prosessi ja sidosryhmät
Laajapohjainen tulosten muodostamisen prosessi ajalla 4-11 / 2017

• työpajoihin osallistui edustajia yli 20:sta eri organisaatiosta
• hankkeessa tunnistettiin suunnittelun kotimaiset alueelliset ja valtakunnalliset 
sekä kansainväliset sidosryhmät



Prosessi ja sidosryhmät

Työprosessissa erityisesti huomioitavat sektorit



Sektoreiden näkökulmia – kysely aloitusvaiheessa

Merialuesuunnittelussa huomioitavia tavoitteita, reunaehtoja ja vaatimuksia 

● Taloudellinen järkevyys ja tasavertaisuus.
● Yleispiirteisyys, joustavuus.
● Selkeät aluevaraukset eri toiminnoille.

● Suunnitelman tulee mahdollistaa liiketoiminnan kehittyminen ja laajentuminen.
● Suunnitelmien tulee edistää hyviä toimintatapoja kieltojen ja rajoitusten sijaan.
● Vaatimukset eivät saa kuormittaa kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla.
● Fokuksen pitää olla selvä ja tarkka läpi suunnitteluprosessin.

● Meriklusterin keskeinen merkitys Suomen ulkomaankaupan ja huoltovarmuuden 
kannalta tulee huomioida aluevarauksin ja luomalla mahdollisuudet toimia 
vähintään nykyisillä alueilla joustavasti. Toimintojen vaikutusalueelle ei tulisi 
määritellä toimintoja, joiden ennalta tiedetään kokevan haittaa.



Sektoreiden näkökulmia – kysely aloitusvaiheessa

Merialuesuunnittelussa huomioitavia tavoitteita, reunaehtoja ja vaatimuksia

● Luonnon monimuotoisuus ja herkät alueet tulee huomioida jokaisessa 
suunnitteluvaiheessa. 
● Merialueen käyttöä ei saa tehostaa tavalla, joka heikentää merialueen ekologista 
tilaa. Reunaehdot on määritetty mm. meristrategiadirektiivissä ja luontodirektiivissä 
koskien meren hyvää tilaa ja lajien ja luontotyyppien suotuisan suojelun tasoa. 
● Ympäristölle haittaa aiheuttavat toiminnot tulee osoittaa alueille, joissa 
mahdollinen ympäristövahinko voitaisiin mahdollisimman hyvin ennalta ehkäistä ja 
torjua vahingon sattuessa.
● Tunnistettujen riskien osalta on varauduttava mahdollisen haitan torjuntaan ja 
korjaamiseen.

● Maanpuolustuksen toiminnoille ei saa aiheuttaa häiriöitä tai katveita.
● Suunnittelussa tulee ottaa huomioon vesialueilla liikkuvien kansalaisten turvallisuus 
ja virnaomaisten toimintamahdollisuudet eri alueilla.

● Läpinäkyvyys: suunnitelmien tulee perustua parhaaseen saatavilla olevaan, 
puolueettomaan, luotettavaan, ajantasaiseen ja julkisesti dokumentoituun tietoon.
● Viestintä ja vuorovaikutteisuus suunnitteluprosessin alusta asti mukana.



Sektoreiden näkökulmia – kysely aloitusvaiheessa

Vastanneet
sektorit

Merellisten elinkeinojen ja toimintojen edustajille osoitetun kyselyyn vastanneet sektoreittain.



Pajojen teemat

1. Suunnittelun läpileikkaavat teemat:
• sininen kasvu
• ekosysteemilähestymistapa
• maan ja meren vuorovaikutus

2. Mitä on merialuesuunnitelma ja kuinka se 
laaditaan 

3. Suunnittelun digitaalisuus ja suunnitelman 
esittämistapa

4. Merialuesuunnittelun prosessi

Hankkeen työprosessin 
runkona neljä työpajaa 



Merialuesuunnitelman tarkoitus

MRL 8 a luku Merialuesuunnittelu, 67 a § Merialuesuunnittelun sisältö ja tarkoitus.



Ensimmäisen suunnittelukierroksen aikataulu



Merialuesuunnitelman suunnitteluprosessi



Suunnitteluprosessin viestinnän tavoitteita

•Merialuesuunnittelun rooli sinisen kasvun ja meren hyvän ekologisen tilan 
mahdollistajana tiedostetaan laajasti. 

•Sidosryhmillä on tietoisuus suunnitteluprosessista, suunnitelmien tavoitteista ja 
toteuttamisesta sekä vuorovaikutusmahdollisuuksista.

•Päättäjät ja toteuttajat saadaan mukaan suunnitteluun ja sitoutumaan 
merialuesuunnitelmiin. Kuntien, elinkeinoelämän, järjestöjen ym. vahva ja 
riittävän aikainen kytkentä prosessiin.

•Viestintä tukee merialueiden tilan, toimintojen ja arvojen tunnetuksi 
tekemistä ja ymmärtämistä.

•Viestinnällä tavoitellaan laajempaa sitouttamista meren ekosysteemien 
arvostukseen ja vaalimiseen.

•Viestinnällä tavoitellaan elinkeinojen tarpeiden parempaa ymmärtämistä.



Suunnittelun tuotteita työpajassa hahmotettuna



PAJA 3, TEHTÄVÄ 2
SUUNNITELMAN ESITTÄMISTAPA 



PAJA 3, TEHTÄVÄ 2
SUUNNITELMAKARTAN 
ESITTÄMISTAPA - referenssejä



Suunnitelmien toimeenpano

Keskeisimpiä toimeenpanon keinoja ja kanavia ovat

- kansalliset politiikkatoimet ja kehityshankkeet
- elinkeinojen sijoittumisen kansainvälinen koordinaatio
- kansallinen elinkeinojen sektorien oma strateginen suunnittelu
- kansallisen merenhoidon suunnitelman ja toimenpiteiden ohjelmointi
- meren tilan ja merialuesuunnitelmien toteutumisen seuranta
- maakuntaohjelmien ja niiden toimenpiteiden ohjelmointi
- maakuntakaavojen ja yleiskaavojen sekä ranta- ja asemakaavojen kautta
- viime kädessä toimintojen sijoittelun lupakäsittely ja -päätökset.



Jatkosuosituksia

Merialuesuunnitelmien laadinnan ensimmäinen kierroksen käynnistyessä on 
selvää, ettei täysin tavoitellun mukaista digitaalista prosessia voida viedä läpi heti. 
Seuraavassa on esitetty joukko suosituksia käynnistettäviksi jatkotoimenpiteiksi 
Merialuesuunnittelun yhtenäinen lähestymistapa -hankkeen työprosessin 
näkökulmasta käsin:

● merialuesuunnittelun alustan kehitystyö koordinoiden Meritietoportaalin 
kehittämisen kanssa 
● yhteen sovittavassa suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa käytettävien 
analyysityökalujen soveltuvuuden tutkiminen, tarpeiden määrittely ja työkalujen 
valinta
● mahdollisesti merialueen tilan mallintamiseen soveltuvan ohjelmiston 
tutkiminen ja hyödyntämisen pohdinta
● viestinnän ja vuorovaikutuksen sekä niiden välineiden tarkentava määrittely
● elinkeinosektorien ja tulevaisuuden elinkeinojen mahdollisesti puuttuvien 
visioiden laatiminen



KIITOS!


