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908/2020

Laki
vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004)

26 c §:n 1 momentti, 26 d §:n 2 momentti ja 26 h §,
sellaisina kuin ne ovat, 26 c §:n 1 momentti ja 26 d §:n 2 momentti laissa 94/2017 sekä

26 h § laissa 272/2011, seuraavasti:

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 sekä vallitsevan tilan analyysi;
2) ihmisen toiminnasta aiheutuvat paineet, jotka kohdistuvat meriympäristön tilaan,

kattaen niiden laadulliset ja määrälliset yhdistelmät sekä havaittavissa olevat suuntaukset,
samoin kuin meriympäristön tilaan kohdistuvat vaikutukset, kattaen tärkeimmät kumula-
tiiviset vaikutukset ja synergiavaikutukset;

3) taloudellinen ja sosiaalinen analyysi kyseisten vesien käytöstä ja meriympäristön ti-
lan huonontumisesta johtuvista kustannuksista; sekä

4) kansallisen lainsäädännön nojalla tehdyt asiaan liittyvät arvioinnit ja kansainvälisen
merensuojeluyhteistyön puitteissa tehdyt selvitykset.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

26 d §

Ympäristötavoitteet merenhoidon suunnittelussa

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ympäristötavoitteiden asettamisessa ja niitä kuvaavien ominaisuuksien, paineiden ja

vaikutusten määrittämisessä on lisäksi otettava huomioon rajat ylittävät vaikutukset ja
piirteet, meren luonnontieteelliset ominaispiirteet sekä yhteensopivuus asetettujen kansal-
listen, Euroopan unionin ja kansainvälisten sopimusten ympäristötavoitteiden kanssa.

26 h §

Merenhoitosuunnitelman seurantaohjelma

Edellä 26 c §:n mukaisesti tehtyyn alustavaan arviointiin perustuen on laadittava ja
pantava täytäntöön seurantaohjelmia meriympäristön tilan jatkuvaa arvioimista varten.
HE 130/2020
YmVM 6/2020
EV 113/2020

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY (32008L0056); EUVL L 164, 25.6.2008, s.19

1



908/2020  
Seurantaohjelmat on yhteensovitettava asianmukaisesti muiden merialueen valtioiden
meriympäristön tilan seurannan sekä vesienhoitoalueiden rannikkoalueita koskevien seu-
rantaohjelmien kanssa.

————
Tämä laki tulee voimaan 7 päivänä joulukuuta 2020.
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