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Merialuesuunnitelma on valmisteltu kolmessa osassa. 
Suunnitteluratkaisut on tehty rannikon maakuntien liitoissa 
yhteistyössä koko merialueen kattavasti ja laajassa yhteistyössä 
sidosryhmien kanssa, ottaen huomioon alueelliset ominaispiirteet.

Merialuesuunnitelmassa tunnistetaan tasapuolisesti meriympäristön ja 
merellisten toimijoiden hyvinvoinnin tarpeita ottamatta kantaa niiden 
tärkeysjärjestykseen. Tarkasteltavilla toimialoilla on erilaisia 
yhteiskunnallisia ja yhteisöllisiä arvoja, joita suunnitelmalla vaalitaan.

Suunnitelma osoittaa merkittäviä ja potentiaalisia alueita ja yhteyksiä.

Suunnitelma tunnistaa nykyhetken sekä tulevaisuuden merellisten 
toimialojen ja meriympäristön potentiaaleja ja synergioita. Suunnitelma 
on  luonteeltaan mahdollistava, ei poissulkeva.

Kartallisen suunnitelman kiinteä osa on merkintäkorttikirjasto, jossa 
kuvataan karttamerkintöjen yleinen selite, merkinnän kuvaus, 
suunnitteluperiaatteet, suunnittelualueiden ominaispiirteet ja 
painopisteet, maan ja meren vuorovaikutus sekä lähtökohdat ja 
selvitykset.

SUOMEN MERIALUESUUNNITELMA 2030



Visio 2030

Kalastus
”Kestävä kaupallinen kalastus tukee 
omavaraisuutta, tuottaa 
ilmastoystävällistä ruokaa sekä 
vahvistaa rannikon ja saariston 
elinvoimaisuutta nojaten 
yhteistoiminnalliseen paikalliseen 
päätöksentekoon.”

Vesiviljely
”Vesiviljely tukee omavaraisuutta, 
tuottaa kestävästi ja 
ilmastoystävällisesti lähi- ja 
kotimaista ruokaa ja luo elinvoimaa 
saaristoon ja rannikolle. Vesiviljely 
tukee kalastukseen liittyvää 
rannikkoinfrastruktuuria.”

KALASTUS JA KALANKASVATUS







POHJOINEN SELKÄMERI, MERENKURKKU JA PERÄMERI

• Kalastusaluepotentiaalin osoittamisen haasteena muun 
muassa kalastusalueiden ajallinen ja maantieteellinen 
vaihtelu

• Ekologiset yhteydet ja vaelluskala-asian merkitys, 
tuodaan näkyväksi

• Vedenalaiset merkittävät luontoalueet osoitettu 
suunnitelmassa, poikastuotantoalueet

• Vesiviljelyn osalta Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla 
olemassa olevien alueiden laajennuksia, Pohjanmaan 
alueella uutta potentiaalia. Keski-Pohjanmaan erityisalue 
tuo rajoitteita.

• Vesien ekologinen tila pääsääntöisesti tyydyttävä tai hyvä

• Yhteensovittamisen alueelliset haasteet

• Haastavat luonnonolosuhteet (saarten vähäisyys 
pohjoisessa, suolapitoisuus, jäätilanne, pimeys)



SAARISTOMERI JA SELKÄMEREN ETELÄOSA

• Pitkä kalatalouden perinne, niin kalastuksen kuin 
vesiviljelyn suhteen

• Suomen merkittävintä kalatalousaluetta, myös 
satamat ja logistiikka

• Kalastus: mitä merkitään, kaikki vai ei mitään, miten 
rajata kalastukselle tärkeää merialuetta

• Vesiviljelyn mittakaava, miten esittää. Suunnitelmassa 
tulevaisuussuuntautunut näkökulma

• Mitä tietoaineistoja on saatavilla, niiden tulkinta, 
ajantasaisuus ja tulevaisuuden ennustuskyky

• Vesien ekologinen tila suurelta osin tyydyttävä tai 
välttävä, hyvä vain Rauma-Pori -välillä

• Yhteensovittamisen jatkuva tarve ja haaste

• Ihmistoiminnan ”paineet ja rajoitukset”; esim. 
matkailu, mökkeily, tuulivoima, puolustusvoimat, 
meriliikenne ja luontoarvot



SUOMENLAHTI

- Suomenlahdella kalastuksen ja vesiviljelyn 
kokonaisvolyymi on muita suunnittelualueita 
pienempi, mutta suunnitteluhaasteet ovat paljolti 
samoja

- Vaelluskalakysymys on tärkeä: Ekologiset yhteydet 
(joet) osoitettu suunnitelmassa

- Vedenalaiset merkittävät luontoalueet osoitettu 
suunnitelmassa, alueiden määrittelyssä kutualueet 
tärkeitä

- Vesien tila Suomenlahdella tyydyttävä tai välttävä

- Vesien tilan ohella virkistyksen ja matkailun 
paineet koettiin ristiriitaisiksi vesiviljelyn kanssa, 
toisaalta kalastuksen merkitys virkistyksessä on 
merkittävä

- Prosessin aikana vesiviljelystä vastakkaisia 
näkemyksiä Itämeren tilan vuoksi -> Vesiviljelyn 
merkinnät (3+3 kpl) strategisempia kuin muilla 
suunnittelualueilla, tämä liittyy 
viranomaispalautteeseen



www.merialuesuunnittelu.fi
www.merialuesuunnitelma.fi
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