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Tiivistelmä
Hankkeen yleisenä tavoitteena oli kehittää toimintamalli, jonka avulla sopivia vesialueita
omistava kaupunki tai muu julkinen instituutio voi edistää kalankasvatusta esim. selvittämällä
soveltuvia alueita, hakemalla ympäristölupaa, kilpailuttamalla vesialueen käyttöä sekä hallinnoimalla luvanvaraista toimintaa.
Hankkeen toisena, paikallisena tavoitteena toteuttajalle oli tunnistaa kestävälle kalankasvatukselle potentiaalisia alueita Uudenkaupungin merialueella, joiden pohjalta voitaisiin edetä
myöhemmin luvitusvaiheeseen.
Tuloksena luotiin toimintamallin valitsemista varten julkisen toimijan päätöksentekopolku,
jolla kunta tai muu hanketta kehittävä taho voi edetä yrityskumppanin valintaan sekä kalankasvatuksen luvitukseen. Hankkeessa kartoitettiin myös tapoja kilpailuttaa yrityskumppaneita painottaen erilaisia vastuullisuuskriteereitä sekä luotiin hyödyntämiskelpoiset ohjeet
hankesopimusten laatimista varten.
Paikallisessa osassa työssä tunnistettiin Uudenkaupungin edustalta kaupungin omistuksessa olevat kalankasvatuksen kannalta potentiaalisimmat sijoituspaikat. Analyysimenetelminä käytettiin muun muassa FINFARMGIS:iä ja paikallisia asukkaita sekä mökkiläisiä osallistavia karttatyökaluja. Näistä sijoituspaikoista arvioitiin myös niiden kestävää tuotantopotentiaalia, niistä saatavilla olevia ympäristötietoja sekä lisäselvitystarpeita. Niin ikään hankkeessa arvioitiin edellä mainittuihin sijainteihin perustuvan kalankasvatushankkeen aluetaloudellisia vaikutuksia, jotka helpottivat alueellista viestintää.
Tämä raportti kuvaa hankkeen toteuttamisen ja tulokset. Rakenne perustuu alkuperäiseen
hankesuunnitelmaan sekä hankkeen aikana sovittuihin lisätöihin, joille oli määritetty omat,
päähankkeen tarkoitusta tukevat tavoitteensa.
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1 Johdanto
Hankkeen taustalla on Uudenkaupungin halu kehittää kestävästi merialueidensa käyttöä ja
tukea elinkeinoelämän kehitystä, sekä kotimaisen ruuan tuotantoa alueella. Elinkeinopolitiikkaa palveleva kiinteistökehittäminen mm. maanhankinnalla, luovutuksella, kaavoituksella ja
sopimusteitse on normaalia kunnan toimialaa. Myös vesialueiden kehittäminen on varteenotettava mahdollisuus kunnalle ja sen elinkeinoelämälle.
Uusien kalankasvatuslupien hankkiminen on alan toimijoille nykyisellään pitkä ja kallis prosessi, jossa on suuri investointiriski. Yksiköitä on kannustettu siirtymään syvemmille ja avoimemmille merialueille, mutta tämä vaatii suurempia yksikkökokoja ja nostaa entisestään investointi- ja luvituskustannuksia sekä lisää luvitusriskiä.
Yksi kiinteistökehityksen muoto voi olla käyttömuotoon tarvittavien lupien hakeminen, vaikka
alue tulisi palvelemaan yksityistä toimijaa, jolle sen käyttöoikeudet esimerkiksi vuokrattaisiin.
Vastaavaa toimintamallia on käytetty maalle sijoittuvissa hankkeissa, jolloin esimerkiksi kunnan kehitysyhtiö vastaa teollisuusalueen lupien hakemisesta.
Hankkeen yleistavoitteena oli kehittää toimintamalli, jonka avulla sopivia vesialueita omistava kaupunki tai muu julkinen instituutio voi nykyisen lainsäädännön puitteissa edistää kalankasvatusta esim. selvittämällä soveltuvia alueita, hakemalla ympäristölupaa, kilpailuttamalla vesialueen käyttöä sekä hallinnoimalla luvanvaraista toimintaa.
Hankkeen toisena alueellisena tavoitteena oli tunnistaa kestävälle kalankasvatukselle potentiaalisia alueita Uudenkaupungin merialueella ja siten tehdä mahdolliseksi kaupungin kehitysyhtiölle käynnistää lupien hakeminen.

2 Hankkeen toimet
Hanke muodostui kahdesta tavoitteellisesta osakokonaisuudesta:
1) Toimintamallin rakentaminen kokoamalla tietoa mm. erilaisista hallinnollisista, juridisista ja taloudellisista näkökulmista ja reunaehdoista sekä testaamalla sitä.
2) Kalankasvatukselle potentiaalisten vesialueiden tunnistaminen Uudenkaupungin vesialueilla edeten laajasta kohdealueiden joukosta karsien kohti rajatumpaa joukkoa.
Ensimmäisessä osiossa kehitettiin toimintamalli julkisille toimijoille kalankasvatuksen edistämisen tueksi omilla vesialueilla. Tätä varten selvitettiin aihetta koskevaa lainsäädäntöä, vaadittavia lupakäytäntöjä, tehtiin haastatteluja benchmark-hankkeista ja luotiin päätöksentekopolku toimintamallin valinnalle. Toimintamallin lisäksi laadittiin hankkeen aluetaloudellisien
vaikutuksien mallinnus ja selvitettiin miten alueiden käytön luovutusehdot kannattaa järjestää.
Toinen osio oli kalankasvatukseen mahdollisesti sopivien alueiden tunnistaminen ja olemassa olevan ympäristötiedon yhteen kokoaminen alueelta. Lisäksi hankkeeseen kuului
olennaisesti asukkaiden osallistuttaminen mm. karttakyselyllä, jossa kysyttiin mielipiteitä ehdotetuista kalankasvatukseen mahdollisesti sopivista sijainneista. Kuvassa 1 on esitetty
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hankkeen työvaiheet vastuutahoineen. Työvaiheiden sisältöä on kuvattu tarkemmin luvussa
3.
Projektin toteuttamisvastuu oli jaettu työvaihekohtaisesti Gaia Consulting Oy:lle ja Luonnonvarakeskukselle. Projektia koordinoi ja johti Growth4Blue Consulting, joka osallistui myös
erinäiseen tietojen keräämiseen, analyysiin sekä vastasi hankeviestinnästä.

Kuva 1 Työvaiheet

Hanketta varten perustettiin ohjausryhmä, johon kuuluivat seuraavat henkilöt:


Pj Leena Arvela-Hellén (Uudenkaupungin kaupunki)



Vpj Annakaarina Lamminpää (Uudenkaupungin kaupunki)



Timo Juvonen (Varsinais-Suomen liitto)



Petri Rannikko (Länsi-Suomen kalatalouskeskus ry)



Janne Suomela/Sanna-Kipinä Salokannel (Varsinais-Suomen ELY-keskus)



Jani Viisanen (Metsähallitus)



Mari Virtanen/ Irja Skytén-Suominen (Suomen kalankasvattajaliitto)

Ohjausryhmä piti hankkeen aikana kahdeksan kokousta, joista neljä järjestettiin etäyhteyksillä ja yksi sähköpostitse.

COPYRIGHT © G AIA

4 |1 9

Paikallisten asukkaiden ja mökkiläisten vuorovaikutusmahdollisuuksien edistämiseksi hankkeessa hyödynnettiin edistyneitä karttapohjaisia osallisuustyökaluja, joilla kerättyjä tuloksia
he pääsivät kommentoimaan 11.6.2020 järjestetyssä avoimessa yleisötilaisuudessa. Tilaisuus toteutettiin pandemiatilanteen vuoksi etäyhteydellä. Kysely sai runsaasti vastauksia,
mitä edesauttoi hankkeen saama mediahuomio Uudenkaupungin Sanomissa ja Turun Sanomissa. Aiemmin 30.10.2019 järjestettiin myös tilaisuus yksityisille vesialueiden omistajille,
osakaskunnille ja eräille muille sidosryhmille tarkasteltavien alueiden valintaan ja hankkeen
etenemiseen liittyen. Toimintamallien kehittämiseen ja arvioimiseen liittyen hankkeessa
haastateltiin myös kalankasvatusalan yrittäjiä.
Hankkeesta tiedotettiin sähköisillä uutiskirjeillä ja Uudenkaupungin verkkosivuilla. Hanketta
esiteltiin myös Kalatalouden innovaatiopäivillä 2019 Vantaalla, Kalanviljelyn kesäpäivillä
2020 Uudessakaupungissa ja SUBMARINER Networkin Aquaculture Legislation
Workshopissa 2020 Helsingissä. Hankkeen edetessä pidettiin myös tiiviisti yhteyttä sekä jaettiin tietoja Metsähallituksen kanssa, jonka Kalavaltio-hankkeella on toteutetun hankkeen
kannalta yhteneväisiä tavoitteita valtion omistamilla vesialueilla.
Hanke toteutettiin aikavälillä 03/2019–12/2020.

3 Työvaiheet tuloksineen
3.1 Työvaihe 1. Toimintamallin luominen
Työvaiheen tavoitteena oli luoda toimintamalli, jolla kaupunki voisi harjoittaa kiinteistökehittämistä omistamillaan vesialueilla edistämällä kalankasvatusta. Työvaiheessa luotiin toimintamalli kalankasvatuksen vaatimien lupien hakemiseksi ja hallinnoimiseksi.
Työvaiheessa kartoitettiin kalakasvatuksen tarvitsemat hallinnolliset luvat sekä merialueella
tapahtuvan kalankasvatuksen työvaiheet eri toimijoiden kannalta. Työssä otettiin huomioon
erilaiset hakemusvaiheeseen liittyvät sisältövaatimukset ja tietotarpeet sekä toimintaan liittyvien vastuiden ja velvollisuuksien jakautuminen.
Erilaisten toimintavaihtoehtojen luomiseksi vertailtiin kolmea benchmark-tapausta, joiden luvituksessa ja toiminnanharjoittajan vastuunjaossa oli käytetty erilaisia toimintamalleja. 1 Näiden perusteella luotiin vaihtoehtoja erilaisiksi toimintamalleiksi (kuva 2).

1

Tapaukset olivat Rauman telakka (ympäristöluvanhaltija kiinteistökehitysyhtiö), Vihtavuoren räjähdetehtaat (toiminnanharjoittajilla yhteinen ympäristölupa) ja Metsähallituksen maatuulivoiman kehittäminen (rakennusluvat
siirrettiin toiminnanharjoittajille vuokrasopimuksen yhteydessä).
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Kuva 2 Arvioidut toimintamallit

Kehiteltyjen toimintamallien osalta kartoitettiin niihin liittyvät ympäristövastuiden, riskien ja
luvituskustannusten kohdistuminen. Lisäksi arvioitiin toimintamallien toteutettavuutta muun
muassa liiketoiminnan kehittämisen, luvitusvaiheiden, kilpailulainsäädännön, hankintalainsäädännön ja valtiontukisääntelyn kannalta. Toimintamallien arvioinnin tueksi haastateltiin
myös neljää kalankasvatusalan yritystä. Samoin selvitettiin alustavasti yrityksen valintamenetelmiin, kilpailuttamiseen, sopimusmalleihin ja vuokrahinnoitteluun liittyviä reunaehtoja.
Päätöksentekoa tukemaan luotiin vuokaavion tapaan toimiva päätöksentekopuu, jota kaupungin edustajat hyödynsivät tarkoituksenmukaiseksi arvioimansa toimintamallin valitsemisessa.
Työvaiheen tarkempi sisältö on esitetty liiteraportissa 1.

3.2 Työvaihe 2. Sopivien kohdealueiden tunnistaminen eri vesiviljelyn toiminnoille
Sopivien tuotantopaikkojen sijainteja arvioitiin Luken FINFARMGIS-analyysin avulla.
Analyysi arvioi 12 ympäristöllisen, sosiaalisen ja taloudellisen kriteerin perusteella alueen
soveltuvuutta kalankasvatukseen. Analyysi toteutettiin kalojen jatkokasvatukselle sekä
poikaskasvatukselle ja sen pohjalta tunnistettiin yhteensä 38 alustavaa sijaintia. Karsinnan jälkeen jäljelle jäi 6 mahdollista poikaskasvatuspaikkaa ja 16 mahdollista jatkokasvatuspaikkaa.
Valituille kohteille määritettiin tuotantomäärät perustuen tilastolliseen analyysiin, joka
huomioi olemassa olevien laitoksien tuotantomäärät sekä niiden ympäristöolosuhteet. Lisäksi luotiin kolme eri tuotantoskenaariota, joille SYKE teki FICOS-ravinnemallinnuksia
mahdollisen kasvatustoiminnan vaikutusten arvioimiseksi (kuva 3).
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Työvaiheen tarkempi sisältö on esitetty osana liiteraporttia 6.

Kuva 3 Mallinnusskenaariot ravinnepitoisuuksille

3.3 Työvaihe 3. Kohdealueiden tarkentaminen
ja vuorovaikutus
FINFARMGIS-analyysin pohjalta valitut pisteet vietiin karttakyselyyn, jossa asiasta kiinnostuneilla oli mahdollisuus arvioida ja kommentoida pisteitä, sekä piirtää omia ehdotuksia sopiviksi kalankasvatuksen sijainneiksi.
Avoin karttakysely toteutettiin Maptionnaire-alustalla 25.3.-30.4.2020. Kyselyyn vastasi noin
40 Uudenkaupungin asukasta ja noin 130 muun kunnan asukasta. Suurin ryhmä olivat
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muissa kunnissa asuvat, joilla kuitenkin vapaa-ajan asunto tai vapaa-ajan viettopaikka Uudessakaupungissa (kuva 4). Vastaajilta pyydettiin myös perusteluja arvioilleen.

Kuva 4. Karttakyselyyn kalankasvatukseen soveltuvista sijainneista suurin osa vastaajista oli mökin tai vapaaajanasunnon omistajia.

Kyselyssä arvioitiin 21 Luken valitseman paikan soveltuvuutta kalankasvatukselle, minkä lisäksi osallistujilla oli mahdollisuus merkitä kartalla vapaasti paikkoja, jotka soveltuivat tai
eivät soveltuneet kalankasvatukselle. Valmiita pisteitä arvioitiin yli 350 kertaa ja vapaasti
merkittyjä pisteitä kertyi yli 450 kappaletta. Uloimpana sijaitsevat pisteet herättivät vähemmän vastustusta kuin sisempänä olevat.
Kyselyn perusteella tunnistettiin oheisen kartan (kuva 5) mukaisesti yleisöpalautteen perusteella ongelmallisimpia (punaiset) ja ongelmattomimpia (siniset) pisteitä. Osallistujat esittivät
arvioihinsa satoja erilaisia perusteluja, joiden pohjalta voidaan jatkossa analysoida tarkemmin erilaisten alueiden erityispiirteitä ympäristö- ja sosiaalisista näkökulmista.
Työvaiheen tarkempi sisältö on esitetty osana liiteraporttia 6.
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Kuva 5. Kuvassa karttakyselyn vastauksien perusteella epäsuotuisina pidetyt sijainnit kalankasvatukselle punaisena ja suotuisina pidetyt sijainnit sinisellä.

3.4 Työvaihe 4: Aluetaloudellinen vaikuttavuus
Työvaiheen tavoitteena oli arvioida hankkeen toteutumisen aluetaloudellisten vaikutusten
suuruus. Vaikutusten arviointi kohdistui Uudenkaupungin kaupungin omistamalle vesialueelle potentiaalisesti sijoitettavan uuden kalankasvatusyksikön aluetalousvaikutuksiin. Tarkastelun kohteena oli yksi jatkokasvatusyksikkö, jonka kooksi oletettiin 750 tonnia lisäkasvua
vuodessa. Arviointi tehtiin Gaia Consultingin kehittämällä laskentamallilla.
Uudenkaupungin kunta hyötyi mallissa suoraan ja arvoketjun kautta syntyvän työllisyyden ja
ansiotuloverojen lisäksi myös vuokratuloista, joita kasvatuslaitos maksaa käyttämästään alueesta. Yritysten voitosta kanavoituu lisäksi yhteisöveroa kunnalle sekä valtiolle. Hyödyt em.
oletuksilla Uudenkaupungin kaupungille arvioitiin olevan 1,1 M€/vuosi investointien, laitoksen työntekijöiden palkkojen ja hankintojen myötä. Yhteisö- ja ansiotuloverohyödyiksi Uudenkaupungin kaupungille arvioitiin noin 54 000 € vuodessa. Arvioinnin tulokset on esitetty
kuvassa 6.
Tarkasteltu kalankasvatusyksikkö on osa arvoketjua, joka alkaa kotimaisesta poikaskasvatuksesta ja päättyy arvokkaina kalatuotteina kuluttajan pöytään, ravintoloihin ja suurkeittiöille.
Saman toimijan hallussa olevilla, useammilla yksiköillä tai eri toimijoiden yhteistyöllä voitaisiin saavuttaa mittakaava- ja synergiaetuja, joiden ansiosta positiiviset talousvaikutukset voisivat olla tässä arvioitua suuremmatkin. Yhden kalankasvatusyksikön vaikutukset aluetalouteen eivät ole yksistään mittavat, vaan arvo syntyy liiketoimintaekosysteemistä, jonka paikalliset toimijat muodostavat. Poikaskasvatuksen lisäksi myös rehuntuotanto synnyttää merkittävää liiketoimintaa alueelle, ja hankintojen kautta työllistetään esimerkiksi veneenrakentajia
ja -huoltajia. Työvaiheen tarkempi sisältö on esitetty liiteraportissa 3.
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Kuva 6 Aluetaloudelliset vaikutukset

Kalankasvatuksen arvoketjua ja työllistämisvaikutuksia on laskettu tässä hankkeessa myös
Luken toimesta. Vaikutusarvioinnit on tehty eri lähtöoletuksilla ja sisällyttäen eri toimintoja,
joten laskentojen lopputulokset eroavat selvästi toisistaan. Molempia tuloksia voi hyödyntää
rinnakkain, arvioitaessa kalankasvatuksen arvoketjun vaikutuksia. Luken raporttiluonnos on
liitteenä 6.
Luken laatimassa arvioinnissa käytettiin merkittävästi suurempia tuotantomääräskenaarioita,
joissa tuotantoa oli jaettu harjoitettavaksi samanaikaisesti 6–20 pisteessä. Arvioon oli otettu
mukaan myös eräitä maatoimintoja kuten perkaus, joita Gaian arvioon ei ollut sisällytetty.
Tulokset on tiivistetty taulukkoon 1.
Taulukko 1 Luken arvio kolmen tuotantoskenaarion sosioekonomisista vaikutuksista

Skenaario 1

Skenaario 2

Skenaario 3

Nykytilanne

Tuotantomäärä (milj. kg)

7,59

4,16

2,20

0,44

Suora työllistävyys (HTV)

297

163

86

17

Välillinen työllistävyys (HTV)

1279

701

371

74

Suora arvo (m€)

37

20

11

2,1

Välillinen arvo (m€)

128

70

37

7,4
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3.5 Jatkotyö 1: Luovutusehdot ja tuotto-odotukset
Työvaiheen tavoitteena oli yksityiskohtaisemmin selvittää menetelmiä, joita voidaan soveltaa
kalankasvatusyrittäjän valintaan, mahdollisia alueiden luovutusehtoja ja sopimusten sisältöjä,
sekä mahdollisten vuokratuottojen määrää.
Yrittäjän valitsemiseen liittyvien menetelmien kehittämisessä yhdenvertaisuuden vuoksi lähtökohdaksi otettiin kilpailuttaminen erilaisia vastuullisuuskriteereitä painottaen. Valintamenetelmiä kehitettiin julkisissa hankintakilpailutuksissa käytettyjen mallien pohjalta. Niihin liitettäviä vastuullisuuskriteereitä kehiteltiin julkisiin hankintoihin liittyvän kirjallisuuden, kalankasvatustoimialan tuntemuksen ja sertifiointijärjestelmien pohjalta. Tarjousten hinnoittelua varten luotiin luvan mukaan sallittuun lisäkasvuun perustuva laskukaava. Lopuksi erilaisten kilpailuttamismallien ominaisuuksia arvioitiin laadullisesti, minkä perusteella kunta pystyy valitsemaan tarkoituksenmukaisena pitämänsä mallin.
Työvaiheen sopimuksia koskevassa osiossa kartoitettiin tarpeelliset sopimusehdot esisopimukseksi, joka koskee luvituskustannusten jakautumista sekä varsinaiseksi vuokrasopimukseksi. Osion lähtökohtana oli luoda selkeä ja käyttökelpoinen pohja sopimusten laatimiseksi.
Työvaiheen viimeisessä osassa esitettiin perusteet karkean euromääräisen vuokratuoton arvioimiseksi vesialueelle.
Työvaiheen tarkempi sisältö on esitetty liiteraportissa 2.

3.6 Jatkotyö 2: Ympäristötietojen kokoaminen
Työssä tunnistettiin ja systemaattisesti listattiin kalankasvatuksen ympäristölupaprosessin
kannalta olennaisimmat ympäristötietolähteet Excel-tiedostoon (kuva 7). Tämä tiedonkeruu
on käytettävissä kaikissa kalankasvatuksen ympäristöluvituksissa. Tiedot koottiin käyttäen
tunnistetietona tiedon tyyppiä ja muuttujaa, eikä esim. tietolähdettä, jolloin ympäristötietoa
tarvitseva löytää etsimänsä, ilman että tarvitsee tietää mikä taho tietoa tuottaa tai ylläpitää.
Työssä tunnistettiin kalankasvatuksen ympäristöluvituksen kannalta olennaisimmat ympäristötiedon teemat. Lähtökohtana olivat ohjeistukset ympäristön nykytilan kartoittamiseen ja
vaikutusten arviointiin sekä vesienhoidon ja merenhoidon tavoitteet ja vesien ekologinen tila.
Tältä pohjalta valittiin seuraavat teemat:


Ympäristö ja luontotiedot: Ekologia, lajit, luontotyypit, vedenlaatu, geologia, sää, ilmasto, suojelualueet



Pintavesien tilaluokitus



Kaavat ja merialueiden käyttö



Infrastruktuuri, kiinteistöt ja kuormitus

Teemoille tunnistettiin keskeisimmät muuttujat, joista koottiin tietolähteet ja niistä on kuvattu
mm. saatavilla olevan tiedon kattavuus, käytettävyys ja päivittyminen. Lisäksi koottiin
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hankkeen työvaiheessa 3 tarkastelluista mahdollisista kalankasvatukseen sopivista pisteistä
olemassa oleva ympäristötieto tuotettua koonti-Exceliä hyödyntäen.
Selvityksen tuloksista kävi ilmi, että Uudenkaupungin edustan vesialueilta on olemassa kattavasti ympäristötietoa, ja avoimista lähteistä on saatavilla seuranta-aineistoja sekä lajien ja
luontotyyppien esiintymismallinnuksia. Alueella on tehty laajasti vedenlaadun mittausta useiden vuosikymmenien ajan ja myös pohjaeläintutkimuksia ja vesikasvillisuuden esiintymistä
ja runsautta selvittäviä VELMU-kartoituksia on tehty alueella kattavasti.
Avoimista tietolähteistä löytyy tietoa luontotyyppien esiintymistodennäköisyyksistä, sekä todennettuja lajihavaintoja alueelta. Avoimesti saatavilla olevan ympäristötiedon pohjalta on
mahdollista koota hyvä kuva alueen nykytilasta, sekä suunnitella kalankasvatushankkeille
sopivia sijainteja.
Ympäristötiedon kattavuudessa ei ole erityisiä puutteita, mutta mikäli hanke etenee luvanhakuun, tarvitaan suunnitellulta sijainnilta tarkennettuja lisätutkimuksia kalankasvatuksen ympäristölupaohjeen mukaisesti ympäristön nykytilan kartoittamiseksi, hankkeen vaikutusten
arvioimiseksi sekä velvoitetarkkailun seurannan pohjaksi.
Tarvittavia tutkimuksia ovat mm. vedenlaadun seuranta, pohjanlaadun- ja pohjaeläinten kartoitus, sekä makrofyyttikartoitukset.
Työvaiheen tarkempi sisältö on esitetty liiteraportissa 5.

Kuva 7. Ote laaditusta ympäristötietojen koonti-Excelistä.

Ympäristötietojen koonti-Excelin kokoamisen lisäksi jatkotyössä tarkasteltiin aiemmissa työvaiheissa valituista sijaintipisteistä viiden kuntalaiskyselyn pohjalta poimitun pisteen ympäristötietojen kattavuutta. Näiden mahdollisten kalankasvatuksen sijoituspisteiden osalta olemassa olevat tiedot olivat riittävät pisteiden yleisen kalankasvatukseen soveltuvuuden arviointiin, sekä ympäristön nykytilan alustavaan arviointin. Toisilla sijoituspisteillä olemassa olevat ympäristötutkimuspisteet sopivat suoraan jatkotutkimusten kohteiksi, jolloin saadaan parempi kuva mahdollisista muutoksista ympäristössä.

3.7 Jatkotyö 3: Natura-esikartoitus
Työvaiheen tavoitteena oli selvittää, minkälaiset edellytykset työvaiheissa 2 ja 3 tunnistetuille
pisteille on luvittaa kalankasvatus Natura2000 -suojelualueiden näkökulmasta. Valituilta sijainneilta arvioitiin tarvetta luonnonsuojelulain mukaiselle Natura-vaikutusten arvioinnille,

COPYRIGHT © G AIA

12|19

mikäli niihin suunniteltaisiin kalankasvatuksen luvitusta. Lisäksi koottiin pisteisiin liittyvää ympäristötietoa edelleen helpottamaan ympäristön kannalta sopivimpien kasvatuspaikkojen valintaa.
Selvityksessä keskityttiin kokoamaan Natura-arvion kannalta tärkeimpiä luonnonympäristön
nykytilaa indikoivia tietoja kuten vedenlaatua, arvokkaiden luontotyyppien esiintymistä ja
pohjanlaatua. Lisäksi kerättiin tietoa alueiden pistekuormituksesta, avoimuudesta ja syvyydestä. Näitä tietoja voidaan hyödyntää pohjatietoina mahdollisesti myöhemmin laadittavalla
ympäristövaikutusten arvioinnille tai Natura-arvioinnille. Uudenkaupungin merialueiden kehittämishankkeessa tunnistettujen mahdollisten kalankasvatusalueiden lähettyvillä on neljä
Natura-aluetta: Uudenkaupungin saaristo SAC/SPA, Uudenkaupungin saarnimetsät SAC,
Lautvesi SPA ja Seksmiilarin saaristo SPA.
Työvaiheen tuloksena arvioitiin, että luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi tarvittaisiin yhdellä ehdotetuista pisteistä erittäin todennäköisesti ja kolmessa pisteessä todennäköisesti. Kolmessa tarkastelluista pisteistä ei luultavasti edellytettäisi Natura-arviota ja yksi pisteistä todettiin tässä vaiheessa huonosti soveltuvaksi kalankasvatukseen (kuva 8).
Työvaiheen tarkempi sisältö on esitetty liiteraportissa 4.

Kuva 8. Natura-esiselvityksen tulosten perusteella pisteelle 24 tarvittaisiin Natura-arviointi. Pisteille 26, 19 ja 34
todennäköisesti tarvitaan Natura-arviointi ja pisteille 30,31 ja 35 ei välttämättä vaadita arviointia.
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4 Tulosten tarkastelu ja
vaikuttavuus
Hanke eteni suunnitellulla tavalla ja hankkeessa saavutettiin sille asetetut tavoitteet. Työn
tuloksena syntyi liitteenä olevat aineistot ja niiden keskeiset tulokset on tiivistetty luvussa 3.
Hankkeen tuloksena syntyi valmis toimintamalli ja siinä tunnistettiin kalankasvatukselle potentiaalisimmat alueet tarkastelualueelta. Uusikaupunki pyrkii seuraavaksi toteuttamaan
hankkeen ja toimintamalli on haluttaessa sellaisenaan hyödynnettävissä myös muissa kunnissa. Hankkeella oli myös suunnittelullisia synergioita Metsähallituksen Kalavaltio-hankkeen kanssa siten, että molemmat osapuolet hyötyivät toistensa työstä.
Hankkeessa hyödynnettiin pääosin olemassa olevia työkaluja. Vesiviljelyn kansallisen sijainninohjaussuunnitelman ohella Luken kehittämä FINFARMGIS-menetelmä on yksi mahdollisista työkaluista mahdollisten sijoituspaikkojen tunnistamiseksi kalankasvatukselle. Menetelmä huomioi erilaisia ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia kriteerejä. Menetelmän kriteerit ovat etäisyyksiä erilaisista kohteista, kuten Natura-alueista, rannasta ja toisista kasvatuslaitoksista, mutta myös sijaintipisteen ominaisuuksia, kuten syvyys, virtaus ja vuoden
2013 mukainen vesialueen ekologinen tilaluokitus. Menetelmässä kaikki tarkasteluun valitut
kriteerit saavat saman painoarvon ja lopullinen parhaan sijainnin valinta on tehtävä asiantuntijatyönä.
On huomioitava, että kasvatuspaikkojen valinta edellyttää aina asiantuntemusta paikallisesta
ympäristöstä ja toimialasta. FINFARMGIS-työkalu soveltuu työn tueksi, sillä sen avulla voidaan tunnistaa laajahkolla alueella olevia mahdollisia sijaintipaikkoja. Koska kyse on indeksin tapaan toimivasta mallista, eivät kaikki sen tuottamat pisteet välttämättä käytännössä
sovellu tuotantoon niiden yksittäisten ominaisuuksien takia, vaan jokaista mallin tuottamaa
pistettä on joka tapauksessa tarkasteltava tapauskohtaisesti kaikkien alueen ominaisuuksien
kannalta.
Lisäksi on hahmotettava, että kalankasvatuksen lupien saamiseen liittyvät ympäristöhallinnon tulkintalinjaukset ovat tämän raportin julkaisuaikaan osittain avoimia, jolloin hankkeisiin
liittyy epävarmuutta. Myös tuotantomäärien arvioinnissa hyödynnettyjen tilastotyökalujen
käyttäminen vaatii tuekseen aineistojen, lupakäytäntöjen ja menetelmän tuntemusta. Koska
tässä hankkeessa ei vielä edetty luvan hakemiseen, ei myöskään ole käyty tiivistä keskustelua viranomaisten kanssa, mikä on edellytys hyvälle lupaprosessille.
Aineistojen hyödyntämisessä ja kopioimisessa on siis olennaista hahmottaa, että tulokset on
tarkoitettu kunnan tai vastaavan julkisen vesialueiden omistajan omaan suunnittelutyöhön,
päätöksentekoon ja yritysyhteistyön käynnistämiseen ennen varsinaista ympäristölupaprosessia.

5 Taloudellinen toteuma
Hankkeen kululajit jakautuivat alla olevan taulukon mukaisesti.
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Toimisto- ja asiantuntijapalvelut
Painatukset ja ilmoitukset
Posti-, tele- ja kuriiripalvelut
Muut toimintakulut
Luken osuus
Yhteensä
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193000,00
251,50
60,52
104,58
95162,15
288578,75
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1. JOHDANTO
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1. Johdanto

Julkisesti omistettujen vesialueiden käyttö
• Elinkeinopolitiikkaa palveleva kiinteistökehittäminen mm. maanhankinnalla, luovutuksella,
kaavoituksella ja sopimusteitse on normaalia kunnan toimialaa. Myös vesialueiden kehittäminen on
varteenotettava mahdollisuus kunnalle ja sen elinkeinoelämälle.
• Samoin kuin maa-alueille, myös vesialueille on kilpailevia käyttötarkoituksia ja alueidenkäyttöpaineita.
Kunnan tulee kiinteistökehittämisessä ja maankäytön suunnittelussa yhteensovittaa erilaiset intressit
erilaisiksi alueidenkäyttömuodoiksi ja ottaen huomioon mm. ympäristön tilan.
• Julkisten tietoaineistojen tuottaminen ympäristön tilasta vesialueilla auttaa toimintojen suunnittelua ja
kehittämistä
í Tunnistetaan mahdollisuuksia alueiden erilaisiksi käyttömuodoiksi
í Tunnistetaan riskejä, joita hankkeisiin voi liittyä

• Yksi kiinteistökehityksen muoto voi olla käyttömuotoon tarvittavien lupien hakeminen, vaikka alue tulisi
palvelemaan yksityistä toimijaa, jolle sen käyttöoikeudet esimerkiksi vuokrattaisiin.
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1. Johdanto

Tarve kalankasvatuksen kasvulle
• Kotimaisesta kalasta on jatkuva, kasvava kysyntä. Noin 18% Suomessa kulutetusta kalasta on
kotimaassa tuotettua, kaikesta Suomessa kulutetusta kalasta hieman yli 40 % kasvatettua.1
• Kansallisen Vesiviljelystrategian 2022 tavoitteena on lisätä kalankasvatusta Suomessa. Tarkoituksena
on lisätä kotimaisen kalan kasvatusta ja siirtää se tuotantoalueille, joissa ympäristöön kohdistuva
kuormitus on suhteessa pienempi tuotettuun kilomäärään nähden. Tämä tarkoittaa yleensä
kasvatustoiminnan siirtämistä ulkomerelle (ns. offshore-kasvatus).
• Perinteinen kasvatuksen toimintamalli perustuu pieniin yksiköihin, joissa operointi tapahtuu yleensä
rannalta käsin. Tällainen kasvatus on kuitenkin kohtaamassa kasvun rajat mm. ympäristölupien
saamisen osalta.
• Kasvatuksen siirtyminen suuriin yksiköihin avomerelle pienentää rannikkovesiin kohdistuvaa
kuormitusta ja osaltaan luo hyväksyntää kalankasvatukselle. Tosin avomeriyksiköiden huolto, ruokinta
ja valvonta vaativat merkittäviä investointeja ja rannikkokasvatukseen verrattuna kehittyneempää
tekniikkaa.2

• Suurten yksiköiden perustamisen kilpailukyky paranee, mikäli rannikolla on sopivia alueita ja toimintaa
koko arvoketjulle, poikastuotannosta teurastukseen. Myös sivuvirtojen määrän kasvu ja keskittyminen
tietyille alueille luo mahdollisuuksia myös tutkimus- ja kehittämistoiminnan saralla.

1 Kalamarkkinakatsaus 2017. Luke
2 Megaluokan kalankasvatus, teknologia ja synergiset toimintamallit http://smartsea.fmi.fi/app/uploads/2017/08/Blue-Growth-Kankainen.pdf
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1. Johdanto

Uudenkaupungin intressi
• Uudenkaupungin alueesta on kiinnostunut useita yrityksiä, joilla on mahdollisuuksia investoida
merkittävästi lisäkasvatukseen.
• Vakka-Suomen maakuntakaavassa on osoitettu vesialue Selkämeren kalastuksen ja kalatalouden
kehittämisvyöhykkeeksi. Aluetta koskee seuraava suunnittelumääräys: ”Toimenpiteiden alueella tulee
olla alueen monikäyttöisyyttä kehittäviä ja kalatalouden toimintaedellytyksiä tukevia”…] 1
• Lisäksi EU:n merialuesuunnitteludirektiivin (2014/89/EU) mukaisesti rannikkovaltioilla on oltava
merialuesuunnitelmat 2021 maaliskuussa, jossa edistettävä: 1) merialueen eri käyttömuotojen
kestävää kehitystä ja kasvua, 2) merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä ja 3) meriympäristön
hyvän tilan saavuttamista.
• Uudenkaupungin kalasataman alue toimii pääasiassa rannikko- ja silakankalastajien saaliin
vastaanottopaikkana ja kalastusalusten tukikohtana. Kalasataman kiinteistössä harjoitetaan mm.
kalanperkausta ja -jalostusta ja saaliin varastointia. Alueelle on kehityssuunnitelmia, mutta sataman
vajaakäyttö on esteenä lisäinvestoinneille. Kalankasvatuksen lisääminen uudenkaupungin vesialueella
nostaisi hyvin todennäköisesti myös kalasataman käyttöastetta luomalla uusia työpaikkoja ja
mahdollistaisi synergiaetuja jo alueella toimivien yrittäjien kanssa.
• Lähellä merialueilla tutkitaan kasvatuksen sijoittamista Metsähallituksen vesialueille Kalavaltiohankkeessa.

1

YM 20.3.2013
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2. Kalankasvatus

Tiivistelmä
• Kirjolohi on helposti viljeltävissä oleva kalalaji. Sen viljely aloitettiin Suomessa jo 1950-luvulla ja
kaupallinen kasvatusbuumi alkoi 70-luvulla. Vuosikymmenten saatossa siitä on yhdessä
kannanjalostuksen avulla aikaansaatu taudinkestävä ja vaihteleviin viljelyolosuhteisiin soveltuva
kalalaji.
• Kirjolohi on nopeakasvuinen kalalaji, joka käyttää syömänsä rehun hyvin tehokkaasti. Yhdellä
rehukilolla saadaan lähes yhtä paljon lisäkasvua. Perkuukokoiseksi kirjolohi kasvaa kahden
merivuoden aikana.
• Kirjolohella (Onchorchyncus mykiss) on vakiintunut asema suomalaisella ruokalautasella. Lähes 95
prosenttia Suomessa kasvatetusta kalasta on kirjolohta. Sen kokonaistuotantomäärä on reilut 13
milj.kg, josta noin kaksikolmasosaa kasvatetaan Saaristomeren ja Ahvenanmaan merialueilla. Poikasja istukastuotanto on keskittynyt sisäsuomen kalankasvatuslaitoksiin.
• Toiseksi eniten kasvatetaan siikaa (Coregonus lavaretus), mutta vähän alle miljoonan kilon
vuosittaisella tuotantomäärällä jäädään kauaksi kirjolohen taakse.

• Kirjolohen tuotannon arvo vuonna 2018 oli 63,2 miljoonaa euroa ja siian 7,9 miljoonaa euroa. Koko
ruokakalatuotannon arvo oli yhteensä 73,5 miljoonaa euroa.1

1

Vesiviljleytilasto, LUKE 2018
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2. Kalankasvatus

Kirjolohen kasvatuksen eri vaiheet
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2. Kalankasvatus

Kirjolohen kasvatuksen eri vaiheet – poikaset *
1.

Poikastuotanto (sisämaassa)
í Kirjolohiemot lypsetään joko joulu-tammikuussa (ns.aikainen poikanen) tai helmi-maaliskuussa (normaaliaikainen
poikanen). Tämän jälkeen mäti haudotaan siiloissa tai aseteilla noin 40 päivän ajan.
í Kuten kaikki kasvatettavat lohikalat, myös kirjolohi saa alkunsa makeassa vedessä. Poikasen kuoriuduttua ja kulutettuaan
ruskuaispussista saamansa ravinnon, siirretään poikaset kasvamaan kasvatusaltaisiin. Tästä lähtien niiden ravinto on
teollisesti tuotettua kalanrehua.
í Kun poikaset ovat saavuttaneet noin 10-15 g painon, rokotetaan ne ennen merelle siirtoa kalatauteja vastaan

2.

Poikaskasvatus meressä
í Siirto merelle tapahtuu yleensä heti jäiden lähdettyä huhti-toukokuussa erityisesti tähän tarkoitukseen rakennetulla
kalankuljetusautolla.
í Kalanpoikaset puretaan kuljetusauton tankeista putkea pitkin verkkokassiin. Verkkokassit ankkuroidaan merenkäynniltä
suojaisaan paikkaan.
í Kalan ruokintaa jatketaan teollisella kalanrehulla koko kasvatuskauden ajan aina syys-lokakuuhun asti, jolloin meriveden
lämpötila on laskenut 4-5 asteeseen.
í Jos kasvatuskausi on ollut suotuisa ja meriveden lämpötila pysytellyt max. 18-20 asteessa heinä-elokuussa, on poikanen
saavuttanut 350-400 g painon ensimmäisen merikauden jälkeen,

3.

Poikasten talvisäilytys
í Ennen jäiden tuloa verkkokassit hinataan tarvittaessa ns. talvipaikoille, joissa keväinen jäiden lähtö ei vahingoittaisi
kasvatusaltaan rakenteita.
í Kalanpoikasia saatetaan ylläpitoruokkia talven aikana aineenvaihdunnan ylläpitämiseksi.

* Tässä työssä tarkastelu on rajattu merellä tapahtuvaan poikaskasvatukseen ja sitä seuraaviin vaiheisiin aina teurastettavaksi ja perattavaksi toimitettavaksi asti
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2. Kalankasvatus

Kirjolohen kasvatuksen eri vaiheet – ruokakala ja
teurastus *
4.

Jatkokasvatus ruokakalaksi
í Toisen merikevään alussa, heti jäiden lähdettyä voidaan kalanpoikasia tarvittaessa jakaa tai siirtää isompiin
kasvatusrakenteisiin ja tällöin myös vaihtaa verkkokassi harvempisilmäiseen.
í Kasvatusaltaat hinataan nyt avonaisemmille kasvatuspaikoille, joissa vedenvirtaus on huomattavasti suurempi kuin
poikaspaikoissa. Ruokinta aloitetaan heti kun meriveden lämpötilan on noussut 4 asteeseen.
í Jos kasvatuskausi on ollut suotuisa, on kala saavuttanut 1,5-2,5 kg painon syksyyn mennessä. Tällöin kirjolohet voidaan
siirtää joko ns. sumppuveneellä tai hinata koko verkkokassi kaloineen päivineen perkaamon läheisyyteen odottelemaan
perkuuta.

5.

Ruokakalan säilytys ja perkuu
í Perkuukokoinen kala säilytetään jääkannen alla, eikä sitä ylläpitoruokita. Verkkokassin pinta pidetään auki virrankehittimillä,
jolloin kalojen haaviminen perkaukseen olisi mahdollista.
í Kala nostetaan nosturihaavilla tai pumpataan ylös verkkokassista perkaamoon, jossa se ensin tainnutetaan hiilidioksidilla tai
sähköllä. Kala verestetään katkaisemalla kiduskaaret tai kidusvaltimo, jolloin kalan sydän pumppaa veren pois lihaksista.
Kala perataan ja mahdolliset mätipussit kerätään tässä vaiheessa talteen. Kalan vatsaontelo huuhdellaan ja kala lajitellaan
kokonsa ja lihan värinsä puolesta eri laatuluokkiin (superior, standard, prosessi).
í Kalan perkuukausi alkaa yleensä elo-syyskuussa. Riippuen yrityksen koosta, saattaa perkuukausi jatkua aina
vuodenvaihteen yli helmi-maaliskuulle.

6.

Matka kuluttajalle
í Kalat pakataan joko 10 kg tai 20 kg styrox-laatikoihin ja jäitetään. Laatikot pakataan lavoille 400-600 kg per lava ja
siirretään kylmähuoneeseen odottamaan kuljetusta.
í Kalaerät kuljetetaan kylmäkuljetuksena joko suoraan vähittäiskauppaan, jalostusyritykseen tai tukkakauppaan.

* Tässä työssä tarkastelu on rajattu merellä tapahtuvaan poikaskasvatukseen ja sitä seuraaviin vaiheisiin aina teurastettavaksi ja perattavaksi toimitettavaksi asti
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2. Kalankasvatus

Kasvatusvaiheiden ominaispiirteitä
• Poikaskasvatus ja poikasten talvisäilytys (vaiheet 2-3) vaatii suojaisan alueen, sillä poikaset ja
laitosrakenteet eivät kestä avomerta
í Poikaskasvatus ja poikasten talvisäilytys tuottaa erittäin pienen ravinnekuorman verrattuna jatkokasvatukseen.
Esimerkiksi yhdessä tuoreessa hakemuksessa talvisäilytyksen ravinnekuormitus arvioitiin olevan 0,8 %
jatkokasvatuksen päästöistä.1

• Jatkokasvatus on mahdollista avomerellä
í Syvissä paikoissa veden virtaus ja vaihtuvuus on hyvä, jolloin kasvatusolosuhteet ovat kalan terveydelle hyvät
í Tämä luo myös paremmat sekoittumisolosuhteet ravinnepäästöille

• Eri tuotantovaiheiden sijoituspaikat on oltava riittävän lähellä toisiaan ja tuotantomäärä riittävän iso,
jotta kasvatus on kannattavaa
í Kalojen ruokinta 1-2 kertaa päivässä muodostaa ison osan työvoima- ja käyttökustannuksista, jos ruokinta
tapahtuu veneestä käsin. Kiinteitä ruokintalauttoja ei vielä ole käytössä avomerilaitoksilla.
í Lisäksi kalojen siirtäminen tuotantovaiheiden välillä aiheuttaa kustannuksia.

í Kokonaiskannattavuuteen vaikuttaa myös mm. yrityksen aiemmat investoinnit alueella.

1

PSAVI/32/2017/1
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2. Kalankasvatus

Kalankasvatusalan tilannekuva – vesienhoidon
suunnittelu (1)
Vesimuodostumien tilaluokittelu
• Kalankasvatukselle on ollut vaikeaa saada ympäristölupia Suomessa. Lupakäytäntö on
johdonmukaisesti kiristynyt.
• Vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD) mukaisena tavoitteena on vesimuodostumien hyvä tila vuoteen
2027
í Alkuperäinen tavoitevuosi oli 2015 ja sitä on jatkettu useita kertoja

• Pintavesien ekologinen tila arvioidaan viisiportaisella asteikolla
í Tilaluokan määrittelemiseen käytetään yksittäisiä laatutekijöitä ja asiantuntijanäkemystä
í Tilaluokka on ympäristön inventointiin perustuva viranomaisen päätös, johon ei ole valitusoikeutta
í Uusien luokitusten laadinta on käynnissä parhaillaan

• Valtioneuvosto hyväksyy vesienhoitosuunnitelmat, jotka sisältävät toimenpideohjelmat
í Sisältää tilaluokitukset
í Linjaa tarvittavista toimenpiteistä, joilla hyvä tila tullaan saavuttamaan
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2. Kalankasvatus

Kalankasvatusalan tilannekuva – vesienhoidon
suunnittelu (2)
Pintavesien tilaluokittelun käsitteitä
• Ekologinen tilaluokka: Erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä tai huono. Tavoite on hyvä tila.
• Kemiallinen tilaluokka: Hyvä tai sitä huonompi. Tavoite on hyvä tila.
• Ekologisen luokituksen määrittää yksittäiset laatutekijät
í Esim. planktonlevien, piilevien, vesikasvien, pohjaeläinten ja kalojen tila, fysikaalis-kemialliset tekijät ja
hydrologis-morfologiset tekijät

• Pintavesimuodostuma:
í Pintavesien erillinen ja merkittävää osa, kuten järvi, tekoallas, puro, joki tai niiden osa tai rannikkoveden osa.

• Keinotekoinen pintavesi:
í Maalle rakennettu tekojärvi ja kanava.

• Voimakkaasti muutettu pintavesimuodostuma:
í Rakentamalla, säännöstelemällä tai muulla tavalla merkittävästi muutettu pintavesimuodostuma.

• Tavanomaisessa luokittelussa tilaa verrataan olosuhteisiin, joissa ihmistoiminta ei ole aiheuttanut
havaittua vaikutusta eliöstössä. Keinotekoinen tai voimakkaasti muutettu pintavesi luokitellaan
saavutettavissa olevan tilan mukaan.
¾ Mitä vähäisempi ihmisen vaikutus on, sitä parempi on vesistön ekologinen laatu. Samassa
vesistössä eri vesimuodostumat voivat saada eri luokituksen.
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Kalankasvatusalan tilannekuva – vesienhoidon
suunnittelu (3)
Weser-ratkaisu (EUTI C-461/13)
• Kun VPD saatettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä, ajateltiin, että se on yleinen poliittinen tavoite,
eikä niinkään lupaharkinnassa sitovaa oikeutta
• Jo ennen Weser-tuomiota, KHO antoi ratkaisuja, jotka suuntasivat VPD-tilatavoitteiden ottamista
huomioon yksittäisen hankkeen ympäristöluvituksessa
• Weser-tuomion oikeusohjeet:
1.

jäsenvaltion on evättävä lupa sellaiselta hankkeelta, joka saattaa aiheuttaa pintavesimuodostuman tilan
huononemista tai vaarantaa vesimuodostuman hyvän tilan saavuttamisen, jollei ympäristötavoitteista poiketa
direktiivin mukaisesti; ja

2.

pintavesimuodostuman tilan huononeminen on kyseessä jo silloin, jos laatutekijä huonontuu yhdellä luokalla,
vaikka tämä ei johtaisi vesimuodostuman tilaluokan alenemiseen.

• Suomen kansallisessa oikeuskäytännössä vesistövaikutuksia on toisinaan tarkasteltu myös
vesimuodostumia pienemmillä alueilla
¾ Yleistä ympäristön tilatavoitetta koskeva puitelainsäädäntö ja tutkimustieto tulevat
sovellettavaksi yksittäisissä hankkeissa

15

2. Kalankasvatus

Kalankasvatusalan tilannekuva – vesienhoidon
suunnittelu (4)
Mitä tämä tarkoittaa?
• Lupien saanti vesistöjä kuormittavaan toimintaan on aivan olennaisesti vaikeutunut
í Hajakuormituksen sääntely on puutteellista, joten tilatavoitteiden saavuttamisessa on yhä suuremmat paineet luvanvaraista
toimintaa kohtaan
í Vesistöjen sisäisen kuormituksen ja hajakuormituksen vuoksi tilatavoitteiden saavuttaminen valtava haaste

í Voi olla mahdollista, että uusia tilaluokitusluonnoksia ruvetaan soveltamaan ennen niiden hyväksymistä

• Laitosten sijoituspaikan valinnasta tullut puhdistustehon ohella entistä kriittisempi tekijä lupaharkinnassa
í Erityisesti Itämeren rannikko, Länsi- ja Etelä-Suomi sekä rakennetun ympäristön läheisyyteen sijoittuvat vesistöt usein
hyvää heikommassa tilassa

• Tällä hetkellä keskustellaan olemassa olevien lupien muuttamisesta tilatavoitteiden saavuttamiseksi
í Keskustelu liittynyt lähinnä vanhoilta vesivoimaloilta puuttuviin kalatievelvoitteisiin
í Kalankasvatuksen luvat usein määräaikaisia. Ruotsissa laitoksia ryhdytty jo ajamaan alas.

• Hankkeen luvallistaminen kuormituksen kompensoimisella1 (offset) ei ole juurikaan mahdollista
í Aihetta on tutkittu liittyen esimerkiksi vesiviljelyn ravinnekuormituksen kompensoimiseen ja biodiversiteettiin

• Lupakäytäntöjen helpottamiseksi on esitetty erilaisia toiveita. Nykytilanne kytkeytyy mm. EU-lainsäädäntöön,
Itämeren tilaan ja oikeuskäytännön kehitykseen.
¾ On epätodennäköistä, että kalankasvatuksen lupien saanti lähivuosina helpottuisi, koska kansallinen
liikkumavara EU-lainsäädännön kannalta on hyvin pientä ja osaltaan kyse on oikeuskäytännössä
syntyneestä kehityksestä, johon liittyviä sääntelymalleja on vaikea muuttaa.
1) Valtioneuvoston tutkimushanke: Meriviljelyn luvituspilotit, 2018 (Luke, Gaia Consulting)
MMM: Kompensaation soveltaminen Suomessa, 2017 (Gaia Consulting, PTT)
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3. KALANKASVATUKSEN LUVAT
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3. Luvat

Kalankasvatuksen vaatimat luvat ja ilmoitukset
Ympäristölliset luvat
• Ympäristölupa, jolla hallitaan päästöjä ja jätteitä
í Kalankasvatus- tai kalanviljelylaitos, jossa käytetään vähintään 2 000 kg vuodessa kuivarehua tai sitä ravintoarvoltaan vastaava määrä muuta rehua
taikka jossa kalan lisäkasvu on vähintään 2 000 kg vuodessa, taikka kooltaan vähintään 20 hehtaarin luonnonravintolammikko tai lammikkoryhmä
(ympäristönsuojelulain liite 1, taul. 2, 11 c))
í Kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos, joka käyttää eläinperäisiä raaka-aineita vähintään 100 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden
tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 75 tonnia vuorokaudessa (YSL liite 1, taul. 2, 10 b2)

• Vesitalouslupa koskee vesistön muuttamista ja rakentamista
í On edellytetty laitoksilta, jotka tarvitsevat ympäristöluvan. Peruste mm. luonnon ja sen toiminnan vahingollinen muuttuminen tai vesistön tilan
huononeminen (vesilain 3:2.1,2 ). Haetaan yhdessä ympäristöluvan kanssa
í Kalankasvatukselle on ominaista, että ympäristö- ja vesilupia on myönnetty usein vain määräaikaisena (yleensä 10 vuoden kausia)

• Tapauskohtaisesti voidaan tarvita myös ympäristövaikutusten arviointiprosessi (YVA)
í YVA-yhteysviranomainen arvioi YVA:n tarpeen; jos YVA tarvitaan, on se tehtävä ennen ympäristöluvitusta
í YVA tarvitaan aina, jos lisäkasvu on yli 1 milj. kg vuodessa. Tapauskohtaisesti sen allekin, harkinta liittyy hankkeen ominaisuuksiin, sijaintiin sekä
vaikutusten luonteeseen

• Lisäksi hankkeen on oltava yhteensopiva kaavamääräysten kanssa
í Ympäristöluvanvaraista toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lisäksi alueella, jolla on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen
yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen.

18

3. Luvat

Kalankasvatuksen vaatimat luvat ja ilmoitukset
Muut luvat ja rekisteröinnit
• Alkutuotantopaikan hyväksyminen
í Kasvatus, kuljetus, teurastus, perkaus, varastointi (elintarvikelaki 22 a §)

• Terveyslupa ja vesiviljelylaitoksen rekisteröinti
í Kasvatus, perkaus (eläintautilaki 55 §)

• Elintarvikehuoneiston hyväksyminen laitokseksi
í Teurastus, perkausvaihe (elintarvikelaki 13.2 §)

• Rehualan alkutuotantotoimijan rekisteröinti
í Kasvatus (EU:n rehuhygienia-asetus)
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Ympäristö- ja vesilupaprosessin yleiskuva ja kesto

Ennakkoneuvottelu
Hakemuksen
vireillepano

Tavoitteellinen käsittelyaika vireillepanosta päätökseen ilman
muutoksenhakua on 10 kk. Käytännössä ympäristö- ja vesilupien
käsittelyaika on vaihdellut 6–18 kk välillä.1

Kuuluttaminen

Hakemuksen käsittelyä AVI:ssa voi jouduttaa jättämällä jo aluksi
mahdollisimman kattavan ja huolellisesti valmistellun hakemuksen.

Lausunnot, muistutukset

Runsaat täydennyspyynnöt hidastavat käsittelyä ja tuottavat lisätyötä

Luvanhakijan
kuuleminen

(esim. vuodenaikariippuvaiset selvitykset, kuten mahdolliset
sukellukset kannattaa ennakoida).

Lupaharkinta

Jos päätökseen haetaan muutosta, keskimääräiset käsittelyajat
Vaasan hallinto-oikeudessa ovat vuoden paikkeilla2,
valituslupahakemukset noin 9 kk, KHO:n käsittelyajat vuoden
paikkeilla3.

1

Attila, Mikko: Ympäristölupamenettelyn pullonkaulat ja kesto. Ympäristöministeriön raportteja 5/2017,
ESAVI:n tiedote 14.2.2019 https://www.avi.fi/web/avi/-/ymparistolupien-kasittelyajat-lyhentyneet-etela-suomi-

2

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/tilastotietoja.html

3

https://www.kho.fi/fi/index/julkaisut/tilastoja.html

Päätös

Täytäntöönpanomääräys
Tiedottaminen

Mahdollinen
muutoksenhaku
Lainvoimainen päätös
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Osallisuus lupaprosessissa
• Ympäristö- ja vesilupa haetaan samalla hakemuksella aluehallintovirastosta (AVI) ja ne käsitellään yhdessä
í Ympäristö- ja vesilupaa voi hakea toiminnanharjoittaja itse tai kolmas osapuoli ja luovuttaa uudelle toiminnanharjoittajalle, kunhan
mahdollisesta toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ilmoitetaan toimivaltaiselle ympäristönsuojelun valvontaviranomaiselle.
Luvanhakijan taloudellisia tai muita osaamiseen liittyviä edellytyksiä ei tutkita lupaharkinnassa.

• Asianosaisten kuuleminen lupaprosessissa (ja mahdollisessa YVA-prosessissa) on pakollista
í AVI hoitaa sen pyytäen lausunnot seuraavilta viranomaisilta ja asianosaisilta, jotka on kuvattu hakemuksessa
•

ELY

•

Sijaintialueen kunta

•

Vaikutusalueen kunta

•

Mahdollisesti muut viranomaiset toimialaansa liittyvissä asioissa (esim. Museovirasto)

•

Asianosaiset: mm. osakaskunnat, ammattikalastajat, naapurit 1,5 km vesietäisyydellä, paikalliset ympäristöjärjestöt, vedenottamot, kaivot ja
uimarannat

• Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa jo ennen em. lupaprosessia on sallittua ja usein vaikutuksiltaan myönteistä
í Kannattaa tehdä suunnitellusti: ketkä osallistetaan, miten kuullaan, mikä on tavoite, jne.
í Usein katsotaan, että laadukkaalla vuorovaikutuksella ja osallisuudella voidaan rakentaa luottamusta ja hyväksyttävyyttä, joka voi vähentää
valituksia hankkeista, mutta kalan merikasvatuksen tapauksessa niiden välttäminen kokonaan on epätodennäköistä. Jos lupa myönnetään ja siitä
valitetaan, kalankasvatuksen toimialalla on kohtuullisen helppoa saada lupa toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta (vakuutta
vastaan), koska ympäristö on tarvittaessa helppo palauttaa toiminnan aloittamista edeltävään tilaan. Yritykset joutuvat sitten arvioimaan itse,
uskaltavatko investoida, ennen kuin lupa saa lainvoiman.

• Alkutuotantopaikkailmoitus ja elintarvikehuoneistoilmoitus tehdään Ruokavirastolle
í Ilmoitukset tekee alkutuotannon toimija ja elintarvikealan toimija
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Lupahakemuksen sisältövaatimuksia*
• Allaskasvatuksen lupahakemuksessa laitossuunnittelun kannalta kuvattavia asioita ovat mm.
í Millaiselle toiminnalle lupaa haetaan (kasvatus, talvivarastointi, perkaustoiminta, alueen käyttöoikeus, jne.)
í Tuotantomäärät
í Yksiköittäin arvioitu rehunkäyttö ja käytettävän rehun tyyppi, määrä ja rehun sisältämät ravinteet (typpi N kg/a) ja fosfori P kg/a)
í Käytettävät lääkkeet ja desinfiointiaineet

í Laskennallinen typpi- ja fosforikuormitus
í Päästöjen mittausmenetelmät, laitteet, laskentamenetelmät, havaintopaikkojen koordinaatit ja mittausajankohdat (tarkkailusuunnitelma)
í Altaiden osalta muoto, materiaali, lukumäärä, vesisyvyys, pinta-ala, tilavuus sijaintipaikat ja ankkurointi
í Kuvaus rehun varastoinnista ja käsittelystä ennen ruokintaa ja selostetaan kalojen ruokintatavat. Jos ruokinta hoidetaan automaattiohjatusti, ilmoitetaan automaatin
tyyppi ja mahdollinen atk-ohjaus
í Teurastuspaikan osalta selvitetään mm. paikka asemapiirroksen tasolla, verivesien määrä, käsittelymenetelmä ja johtaminen.
í Jos perkaus ei samassa luvassa, perkaajan yhteystiedot ja sijainti

í Syntyvien jätteiden määrä (mm. kuolleet kalat, pakkausjätteet, pilaantuneet rehut). Selostetaan jätteen käsittely tai hyödyntäminen, minne toimitetaan
í Arvio toiminnasta aiheutuvasta melusta (mm. ruokinta-, rehu- ja kalakuljetukset), hajusta, pölystä, maaperäpäästöistä (esim. kuolleiden kalojen kompostointi)

• Yleisempää ympäristötietoa sijoituspaikasta
í Valuma-alueen laatu (järvi-, pelto- ja metsäprosentti), veden korkeus (MNW, MW, MHW), virtaama (MNQ, MQ ja MHQ m3/s), virtausolosuhteet, sadanta ja
jääpeitteen muodostuminen
í Vesistön syvyystiedot esitetään myös kartalla. Vesisyvyys ja virtausolosuhteet kalankasvatuspaikalla ja sen läheisyydessä, veden vaihtuvuus ja kerrostuminen.
Esitetään alueelle tuleva muu pistekuormitus ja hajakuormitus.

í Yleensä joudutaan tekemään mm. ravinteiden virtaamamallinnuksia, sijaintipaikasta riippuen esim. eliökartoituksia sukeltamalla, mahdollinen Natura-selvitys, jne.

• Perkaustoiminnan käsittävän luvan osalta mm.
í Päästöt vesistöön (typpi, fosfori, BOD7), vesien käsittely ja johtaminen
í Perkausjätteiden käsittely
í Laitos kuvataan asemapiirroksen tasolla

* Poimittu valikoiden kalankasvatuksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemuslomakkeen täyttöohjeesta (6024).
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Toimintaan liittyvät ympäristövastuut ja velvoitteet
• Toiminnanharjoittajan velvollisuuksia ovat muun muassa seuraavat:
í Tarkkailu ja raportointi sekä muut selvitykset lupamääräysten mukaan
í Jätehuollon järjestämisvelvollisuus (jätelaki 28.1 §, YSL 58 §))
í Ennallistamisvastuu toiminnan päättyessä (YSL 94 §)
í Valvonnan maksut (YSL 205 §, jätelaki 144 §)

Velvollisuuksia ja kustannuksia
voidaan järjestellä
sopimussuhteilla, mutta
viimesijainen vastuu aina
toiminnanharjoittajalla

í Kalatalousvelvoitteet (YSL 57 §, vesilaki 3:14)
í Ympäristövahinkovakuutus (ympäristövahinkovakuutuslaki 81/1998)

• Toiminnanharjoittajan mahdollisia vastuita
í Korvausvastuu luontovahingon ja vesistön pilaantumisen ennallistamisesta, uhan arvioimisesta ja
valvonnasta (ympäristövahinkolaki 737/1994)

Liittyy tilanteisiin, joissa on
aiheutettu ympäristövahinko

í Korvausvastuu ympäristövahinkoihin liittyvistä haitoista (myös yksityisille, ympäristövastuulaki 383/2009)

• Maan-/merialueen omistajan vastuita, vaikka ei olisi toiminnanharjoittaja
í Maaperä-/pohjavesivahingon toissijainen puhdistamisvelvollisuus (YSL 133.2 §)
í Jätehuollon järjestämisvelvollisuus ja roskaantuneen alueen toissijainen puhdistamisvelvollisuus (esim.
rakennusten, koneiden ja merialtaiden poistaminen, jätelaki 28.2 ja 74 §)

Toissijaisuus tarkoittaa tilannetta,
jossa toiminnanharjoittajaa/
aiheuttajaa ei saada vastuuseen
esim. maksukyvyttömyyden takia
tai aiheuttaja jää tuntemattomaksi

• Muita yleisiä toiminnanharjoittajan velvollisuuksia:
í Selvilläolovelvollisuus: Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten
vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (YSL 6 §)
í Velvollisuus ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista: Toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä
ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa päästöt
ympäristöön ja viemäriverkostoon mahdollisimman vähäisiksi (YSL 7 §)
í Ennaltavarautumisvelvollisuus: Luvanvaraisen ja ilmoituksenvaraisen toiminnan harjoittajan on ennakolta varauduttava toimiin onnettomuuksien ja muiden
poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseksi (YSL 15 §)
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4. BENCHMARK-TAPAUKSET
Rauma Seaside Industry Park (Rauman telakka)
Vihtavuoren räjähdetehtaat
Metsähallituksen maatuulivoiman kehittäminen
Lohenkasvatuksen sääntely Norjassa
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Tiivistelmä
• Benchmark-työhön pyrittiin löytämään Suomesta tapauksia, joiden luvituksessa ja
toiminnanharjoittajan vastuunjaossa olisi käytetty erilaisia toimintamalleja.
í Tarkastelemalla erilaisia jo toteutettuja toimintamalleja voidaan oppia niiden mahdollisista onnistumisista tai
haasteista ja pyrkiä huomioimaan ne myös kalankasvatusalalla.

• Tarkasteluun valittiin kolme tiedossa ollutta tapausta, jotka poikkesivat toimintamalleiltaan erityisesti
seuraavien elementtien osalta:
í Alueen omistaja
í Tarvittavien selvitysten teettäjä
í Luvan hakija
í Vastuut ja velvoitteet
í Alueiden/lupien jakaminen
í Luvituksen/ sopimuksen kesto

• Tarkasteltavat tapaukset olivat
í Rauma Seaside Industry Park (Rauman telakka)
í Vihtavuoren räjähdetehtaat
í Metsähallituksen maatuulivoiman kehittäminen

• Edellä mainittujen lisäksi koottiin maavertailutietoa Norjassa käytössä olevasta toimintamallista
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Benchmark-tapausten vertailu

Rauman
telakka

Vihtavuoren
räjähdetehdas

Metsähallituksen
tuulivoima

Alueen omistaja

Rauman kaupunki

Yksi yrityksistä

Valtio/ Metsähallitus

Tarvittavien selvitysten
teettäjä

Kehitysyhtiö, mutta taustalla
olemassa ollut, lakkautettu STX:n
toiminta

Yritykset keskenään
sopimallaan tavalla

Metsähallitus

Luvan hakija

Kaupungin kehitysyhtiö

Yritykset yhdessä

Metsähallitus

Vastuut ja velvoitteet

Kehitysyhtiöllä, joka hallitsee
yritysten toimintaa
vuokrasopimuksilla

Yrityksillä yhteisesti,
käytännössä järjestelty
sopimuksin

Yrityksellä

Alueiden/lupien
jakaminen

Laadullisin perustein ja
neuvottelujen kautta. Tavoite
rakentaa toimiva pääyritystä
palveleva yritysyhteisö.

Yritysyhteisö muodostunut jo
ennen nykyistä
ympäristölainsäädäntöä

Kilpailuttamalla hinnalla

Luvituksen/
sopimuksen kesto

Lupa toistaiseksi voimassa,
vuokrasopimukset enimmäkseen
toistaiseksi voimassa, RMC:llä
määräaikainen yksinoikeus

Luvat toistaiseksi voimassa

Vuokrasopimusten kestosta ei
tietoa, oletettavasti
määräaikaisia
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Seaside Industry Park Rauma
Toimintamallin kuvaus
• TAUSTA
í Telakkayhtiö STX lopetti toiminnan Raumalla, minkä jälkeen kaupunki osti maapohjan, rakennukset ja laitteet
í STX:llä ollut ympäristölupa rauetettiin ja kaupungin kiinteistökehitysyhtiö (Rauman meriteollisuuskiinteistöt, RMTK) haki ympäristölupaa STX:n toimintaa vastaavaan
teollisuuteen, mutta pienemmälle tuotantomäärälle
í Viranomaisen näkökulmasta lupaharkinta oli sisällöllisesti yksinkertainen, koska hakemusta pystyi vertaamaan edelliseen lupaan ja lupahakemuksessa esitettyjä
toimintoja oli harjoitettu telakalla aiemmin. Uudessa hakemuksessa toimintoja oli lähinnä skaalattu pienemmäksi.

• ROOLIT JA VASTUUT
í Alueella on yksi pääasiallinen telakkayritys (RMC) yksinoikeudella ja kymmenien sitä palvelevien yritysten verkosto
í RMTK hallinnoi ympäristölupaa ja infrastruktuuria (kiinteistöt, sähkö, vesi, lämpö, kaasu, jätehuollon hankinta)
í Osa yritysverkostosta (RMC:n alihankkijoita) harjoittaa lupakokonaisuuteen kuuluvaa toimintaa (pintakäsittely, suihkupuhallus, teräsrakentaminen, jätteenkäsittely)

• KILPAILUTUS
í Yrityksiä tiettyihin toimintoihin ollut tarjolla enemmän kuin haluttu ottaa

•

Esim. pintakäsittelypuolelle ei haluttu kilpailijoita, vaan yksi palveluntarjoaja (jos käyttää monopoliasemaa väärin, sopimus voidaan purkaa)

í Yrityksiä ei ole kilpailutettu vuokrahinnalla
•

Kriteerit liittyneet aiempaan toimintaan, taloudelliseen vakavaraisuuteen, jne. laadullisiin kriteereihin

•

Tavoitteena oli varmistaa työpaikat ja toimiva telakkakokonaisuus

• SOPIMUKSET
í Rauman meriteollisuuskiinteistön ja muiden yritysten välillä vuokrasopimukset

•

Vuokrasopimuksessa määrätty myös ympäristövalvontaan liittyvät raportointivelvollisuudet Rauman meriteollisuuskiinteistöille, joiden pohjalta se voi laatia
valvontaraportit

•

Sopimukset enimmäkseen toistaiseksi voimassa ja purettavissa joidenkin kuukausien irtisanomisajalla

•

Enimmäkseen kiinteät hinnat, joissain tuotantomääriin sidottuja vuokria
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Seaside Industry Park Rauma
Toimintamallin analyysi
• Toiminnanharjoittaja valvonnan näkökulmasta kaupungin kehitysyhtiö Rauman meriteollisuuskiinteistöt
í ”tosiasiallisesti määrää toiminnasta” (YSL 5.1,8 §)
í Velvollinen olemaan selvillä toimintaan liittyvistä riskeistä.
í Voi keskeyttää vuokralaisen toiminnan tai irtisanoa nämä, jos vuokralaisen toiminnassa ilmenee riskejä, jotka ovat
vuokrasopimuksen mukainen irtisanomisperuste
í Hoitaa luvassa määrätyt raportoinnit (tuotantomäärät, kemikaalit, jätteet, päästömittaukset, jne.) ja järjestää jätehuollon
(toteutettu alihankkijan kautta)
í Hankkinut ympäristövahinkovakuutuksen
í Vastaisi myös toiminnassa aiheutuneiden ympäristövahinkojen torjunnasta ja ennallistamisesta (esim. kemikaalivuodot,
maaperän puhdistus) toiminnan ja kustannusten tasolla
• Ym. tapauksessa Rauman meriteollisuuskiinteistöllä on mahdollisuus nostaa siviilioikeudellinen vahingonkorvaus/ympäristövahinkokanne käräjäoikeudessa vuokralaisyritystään vastaan

• Mallin koetaan palvelevan tarkoitustaan hyvin
í On huomattava, että tässä tapauksessa telakkatoiminta ja infrastruktuuri oli jo vakiintunutta - vastaavan toimintamallin
toteuttaminen kokonaan uudelle toiminnalle olisi haastavampaa

28

4. Benchmark

Vihtavuoren räjähdetehtaat
Toimintamallin kuvaus ja analyysi
• TAUSTA
í Räjähdetehdas perustettiin 1922
í Ympäristölupaa haettaessa tehdasalueella toimi kolme yritystä: Nammo (tykistön panokset, kranaatit), Eurenco (ruuti) ja Forcit
(räjähdeaineet sotilas- ja siviilikäyttöön). Sittemmin Nammon konserni osti Eurencon liiketoiminnan, mutta Nammon tuotanto tapahtuu
nykyään erillisissä yhtiöissä
í Kaikki yrityksistä harjoittavat ympäristö- ja kemikaaliturvallisuusluvanvaraista toimintaa. Eri yrityksillä on toisistaan erilliset
tuotantorakennukset sekä yritysten käyttämät raaka-aineet ja lopputuotteet ovat toisistaan erillisiä

• ROOLIT JA VASTUUT
í Yritykset ovat hakeneet yhteisen ympäristöluvan
í Tarkkailuvelvoitteet, jätekirjanpito, yms. määräykset kohdistuu ”toiminnanharjoittajaan” eikä tarkempaa velvoitettua ole määritelty
ympäristöluvassa
í Forcitin toimintaan liittyvän luvan päivityksen yhteydessä määrättiin tekemään ennaltavarautumissuunnitelma. Viranomainen totesi,
että ennaltavarautumissuunnitelma voidaan tehdä myös yritysten yhteisenä
í Teoriassa laiminlyöntitapauksissa valvontaviranomainen voisi kohdistaa vaatimuksensa mihin tahansa yhtiöistä, eli kaikki ovat
yhdessä vastuussa toiminnasta

• SOPIMUKSET
í Käytännössä yritykset ovat yksityisoikeudellisilla sopimusjärjestelyillä jakaneet vastuut keskenään.
• Esim. vesistötarkkailun tilasi pitkään Eurenco, kunnes myös Forcit aloitti oman tarkkailunsa.
• Vaarallisten jätteiden vastaanottopiste ja varastointipaikka on yritysten yhteinen.
• Teollisuusjätevesisopimus tehty Nammo Vihtavuori Oy:n ja kunnan välillä.
• Yritykset osallistuneet yhdessä mm. Vihtajärven kunnostuksen kustannuksiin
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4. Benchmark

Metsähallituksen tuulivoimakehittäminen
Toimintamallin kuvaus
TAUSTA
• Metsähallituksen toteuttama hankekehitys on kattanut YVA:n, kaavat, rakennusluvat, johtojen
luvat. Hankkeille ei ole tarvittu ympäristölupaa.
KILPAILUTUS

• Metsähallitus kilpailuttanut investorit, kriteerinä hinta ja mahdollisesti esim. kyky toteuttaa
hanke
ROOLIT JA VASTUUT
• Maa-alueet vuokrataan investoreille ja lupiin liittyvät velvollisuudet siirretään
vuokrasopimuksella vuokralaiselle

• Jos hanke kaatuu luvitusvaiheessa, kehityskustannukset jäävät Metsähallituksen tappioksi.
Tavoitteena oletettavasti kasvattaa kiinteistöomaisuuden arvoa ja tuottoa kehittämällä sitä
(verrattuna raakamaahan).
• Yhdessä hankkeessa kumppani otettiin mukaan aikaisemmassa vaiheessa. Hanke kaatui ja
riski kehityskuluista jäi yrittäjälle (Mielmukkavaara KHO 116:2015)

Metsähallitus
tunnistaa
tuulivoimalle
soveltuvat
alueet

Metsähallitus
luvittaa
kokonaisuuden

Kilpailutus ja
maa-alueen
vuokraus
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4. Benchmark

Metsähallituksen tuulivoimakehittäminen
Toimintamallin analyysi
• Metsähallituksen käyttämä toimintamalli sopii hyvin tuulivoimalle
í Ympäristövaikutuksiin vaikuttaa erityisesti voimaloiden sijoitus ja koko, minkä jälkeen käytönaikaisella toiminnalla pystytään
vaikuttamaan ympäristövaikutuksiin enää rajallisesti.
í Toiminta ei yleensä vaadi ympäristölupaa vaan rakennusluvan, johon tarvittavat tiedot ovat vähäisemmät (esim. edes
laitevalmistajaa ei tarvitse ilmoittaa rakennuslupahakemuksessa).
í Näin ollen luvitusvaiheessa ei välttämättä vielä tarvita tulevaa toiminnanharjoittajaa.

• Tekniikan kehittyminen lupaprosessin aikana aiheuttaa samanlaisia haasteita kuin muillakin toimialoilla
í Tekniikka kehittyy nopeammin kuin lupaprosessi, jolloin investointivaiheessa eri kokoinen voimala saattaisikin olla
kustannustehokkaampi, kuin mille esim. melu ja välke on luvituksessa mallinnettu

• Toimintamalliin liittyvät riskit ja niiden hallinta
í Metsähallitukselle mahdollisesti kustannuksia aiheuttavat ympäristöriskit liittyvät toiminnan lopettamiseen ja
ennallistamiseen. Ennallistamisvastuuriskiä hallitaan ilmeisesti vuokravakuuksilla
í Toimintamallia voidaan pitää Metsähallitukselle taloudellisti kannattavana, mikäli maa-alan arvo nousee luvituksen myötä ja
sille saadaan parempi tuotto verrattuna siihen, että investori itse kertoo, mistä alueista on kiinnostunut ja hakee luvat omalla
kustannuksellaan. On taloudellinen riski siihen, että kiinteistön luvitus maksaa, mutta kiinnostunutta toiminnanharjoittajaa ei
löytyisikään tai kaikki hankkeet eivät osoittaudu toteuttamiskelpoisiksi.

• Kalan avomerikasvatuksen ja tuulivoiman ympäristöluvituksessa on samanlaisia piirteitä
í Ympäristövaikutuksia voidaan hallita erityisesti tuotantomäärillä ja sijoitusratkaisuilla
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4. Benchmark

Kalankasvatuksen luvat Norjassa
Toimintamallin elementtejä
• Kalankasvatus on Norjassa luvanvaraista. Eri virastojen ja lakien mukainen sääntely on yhtenäistetty ”yhdeltä luukulta”
haettavalle luvalle.
• Lupien kokonaismäärää ja alueellista jakautumista sääntelee elinkeino- ja kalatalousministeriö. Lupien kokoa on rajattu
biomassan perusteella ja kasvatuspaikkoja voidaan pilkkoa eri kokoisiksi tiettyjen reunaehtojen rajoissa.
í Eri alueita arvioidaan sen mukaan, voiko kasvatusmääriä nostaa vai pitääkö niitä laskea.

í Lohitäin leviäminen ratkaisevaa sallittaville kalamäärille
í Luvat voidaan milloin tahansa peruuttaa
í Lupia voidaan siirtää toiminnanharjoittajalta toiselle

• Lohikalojen kasvatuselinkeinoon tarkoitetut luvat (erotettuna tutkimus- ja opetustoiminnasta) julistetaan säännöllisesti haettavaksi
í Luvanhakijan kelpoisuus tarkastetaan ensimmäiseksi. Yrityksillä on vaatimuksia mm. alkupääoman suhteen. Luvanhakijan henkilöstöltä vaaditaan
koulutusta ja työkokemusta alalta ja esimerkiksi kalojen hyvinvointiin liittyvä koulutus pitää uusia viiden vuoden välein.

• Käytössä on lukuisia eri lupakategorioita, joiden mitoitus-, jako-, yms. perusteet vaihtelee alueellisesti ja hakukierroksittain
í Järjestelmä näyttäisi perustuvan kokeilemalla oppimiseen, mutta vanhoja järjestelmiä ei pureta uusien kokeilujen tieltä.

• Osa luvista on kiinteästi hinnoiteltuja, osa luvista huutokaupataan.
í Nykyään on siirrytty yhä useammin huutokauppaan. Hakijoiden laadullinen vertailu on koettu vaikeaksi ja työlääksi, eikä se ole johtanut
tarkoituksenmukaisiin lopputuloksiin1. Laadulliseen vertailuun perustuvista päätöksistä valitetaan herkästi, mikä kuormittaa tuomioistuimia.

• Yhtenä lupakategoriana kehitysluvat, jotka myönnetään T&K -hankkeille.
í Kokeilujakson jälkeen lupa voidaan muuttaa tavalliseksi vesiviljelyluvaksi.
í Tuotetun tiedon tulee olla avoimesti alan käytettävissä.
í Hakijoita on vähän lupien määrään nähden ja suurin osa hakemuksista hylätään.
í T&K-hankkeet käsittelevät mm. suljettuja, puolisuljettuja, suljetun ja avoimen laitoksen yhdistelmiä, off-shore-tekniikkaa kuten öljynporauslauttojen
muokkaamista, upotettavia ratkaisuja, veden ja lietteen käsittelyä, jne.

1

Fiskeri- og kystdepartementet, s. 16. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/fkd/reg/2005/0001/ddd/pdfv/255327-l-0525_akvakulturloveneng.pdf
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5. TOIMINTAMALLIN MAHDOLLISTEN ELEMENTTIEN ANALYYSI
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5. Toimintamalli

Tiivistelmä - toimintamallit
Luvan hakijan ja toiminnanharjoittajan näkökulmat
1a

2a

KAUPUNKI

YRITYS

Kaupungin kehitysyhtiö (vesialueen omistaja) hakee luvan ja on

Yksi yritys hakee luvan ja on

toiminnanharjoittaja ympäristövastuun ja siihen liittyvien

toiminnanharjoittaja ympäristövastuun ja

velvoitteiden, kuten raportoinnin ja jätehuollon järjestämisen,

siihen liittyvien velvoitteiden, kuten raportointi

näkökulmasta, vaikka yritykset hoitavat käytännön

ja jätehuollon järjestäminen, näkökulmasta

kasvatustoiminnan. Tehtäviä voidaan käytännössä järjestellä
vuokrasopimukseen liitettävillä velvoitteilla.

1b
KAUPUNKI & YRITYKSET

2b
YRITYSKONSORTIO

Kaupungin kehitysyhtiö (vesialueen omistaja) hakee luvan ja

Useampi yritys hakee luvan yhdessä ja kaikki

siirtää luvan ympäristövastuineen ja velvoitteineen yritykselle/

ovat toiminnanharjoittajia, jolloin velvoitteiden

yrityksille ennen toiminnan aloittamista. Mikäli kyseessä on

jakamisesta sovitaan yritysten keskinäisillä

useampi yritys, velvoitteiden jakamisesta sovitaan yritysten

sopimuksilla.

keskinäisillä sopimuksilla.

34

5. Toimintamalli

Toimintamallien eri elementtejä
• Luvituksen toimintamallien muodostamisen kannalta määrittelevimmäksi tunnistettiin mikä tai
minkälainen toimijat(t) luvitusprosessissa on mukana seuraavissa toiminnoissa:
í Luvan hakija (Kaupungin kehitysyhtiö/ yritys/ yrityskonsortio)

í Toiminnanharjoittaja (ympäristövastuullinen) (Kaupungin kehitysyhtiö/ yritys/ yrityskonsortio)
í Alueen omistaja (toissijainen ympäristövastuullinen) (Kaupunki/ kunta/ valtio/ yksityinen omistaja/ yritys/
yrityskonsortio)

• Näiden lisäksi toimintamallien mahdollisuuksiin ja haasteisiin vaikuttavat ainakin seuraavat
tekijät:
í Kalanviljelyä harjoittavan/harjoittavien yritysten valinnan ajankohta
í Edellä mainittujen valinta- tai kilpailutustapa
í Luvituksen kustannusten maksaja / riskin kantaja (ympäristötieto alueelta, luvan hakeminen)
í Eri tuotantovaiheiden vs. kokonaisuuden luvitus
í Sopimustekniset seikat
í Alueen imago ja aluesuunnittelu
í Vuokranantajan tavoitteet ja kunnianhimon taso
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5. Toimintamalli

Tarkasteluun valitut toimintamallit
• Edellä esitetyistä luvituksen toimijoista muodostettiin toimintamallit seuraavilla yksinkertaistuksilla ja oletuksilla:
í Valtio toimijana ei näy malleissa erikseen, mutta kaupungin osalta esitetyt mallit ovat soveltaen relevantteja myös valtio-omisteisella alueella ym.
í On oletettu, että julkisessa omistuksessa olevia vesialueita ei myydä, joten alueiden siirtyminen yksityis-/yritysomistajille on jätetty pois
toimintamalleista. Maalla tapahtuvien toimintojen yhteydessä alueen myyminen lienee todennäköisempää, mutta sitä ei ole sisällytetty erikseen
toimintamalleihin (myymällä alueen edellinen omistaja vapautuu toissijaisestakin ympäristövastuusta)
í Mikäli yksityinen vesialueen omistaja vuokraa alueen kalankasvatusyritykselle, hänen asemansa maanomistajan näkökulmasta vastaa julkisesti
omistettuja alueita. Yksityinen omistaja voi myös myydä alueensa muille tässä mainituille tahoille, jolloin toissijainen ympäristövastuu poistuu häneltä
ja siirtyy muiden toimintamallien mukaisesti uudelle omistajalle.

• Toimintamallit on jaettu kahteen päätyyppiin sen perusteella mikä taho luvan hakee:
1. Kaupungin kehitysyhtiö (kaupungin omistuksessa oleva vesialue)
2. Yritystoimija(t) (vesialueen voi omistaa kuka tahansa, kunhan käyttöoikeus siihen on hankittu)

• Toimintamallien eri elementtien mahdollisuuksia ja haasteita analysoidaan tässä luvussa ja SWOT-analyysi itse toimintamalleista
niin yritys- kuin kaupunkitoimijan näkökulmasta on löydettävissä liitteestä.

1. Kaupungin kehitysyhtiö (vesialueen omistaja) hakee luvan
a) Kaupungin kehitysyhtiö on toiminnanharjoittaja ympäristövastuun ja siihen
liittyvien velvoitteiden, kuten raportoinnin ja jätehuollon järjestämisen,

1. Yritys/yritykset hakevat luvan
a) Yksi yritys hakee luvan ja on toiminnanharjoittaja
ympäristövastuun ja siihen liittyvien velvoitteiden,

näkökulmasta, vaikka yritykset hoitavat käytännön kasvatustoiminnan. Tehtäviä

kuten raportointi ja jätehuollon järjestäminen,

voidaan käytännössä järjestellä vuokrasopimukseen liitettävillä velvoitteilla.

näkökulmasta

b) Kaupungin kehitysyhtiö siirtää luvan ympäristövastuineen ja velvoitteineen

b) Useampi yritys hakee luvan yhdessä ja kaikki ovat

yritykselle/yrityksille ennen toiminnan aloittamista. Mikäli kyseessä on useampi

toiminnanharjoittajia, jolloin velvoitteiden jakamisesta

yritys, velvoitteiden jakamisesta sovitaan yritysten keskinäisillä sopimuksilla.

sovitaan yritysten keskinäisillä sopimuksilla.
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5. Toimintamalli

TOIMINTAMALLIT 1a-1b sekä 2.a-2.b

Ympäristövastuiden kohdistuminen

Luvan hakija

1.a Kaupungin
kehitysyhtiö

1.b Kaupungin
kehitysyhtiö

2.a Yritys

2.b Yrityskonsortio

Alueen omistaja

Kaupunki

Kaupunki

Kaupunki / Valtio/ Yritys/
Yksityinen

Kaupunki / Valtio/ Yritys
/Yksityinen

Toiminnan-harjoittaja

Kaupungin kehitysyhtiö:
- hoitaa raportoinnin,
hankkii jätehuollon ja
ympäristövahinkovakuutuksen, jne.
- vuokrasopimuksessa
määritellään
kumppaniyritysten
raportointi- ja muut
velvollisuudet
kehitysyhtiölle

Yritys/yritykset:
- Ilmoitetaan
valvontaviranomaiselle
toiminnanharjoittajaksi
- Vastaa
toiminnanharjoittajalle
kuuluvista velvoitteista

Yritys:
- hoitaa raportoinnin,
hankkii jätehuollon,
hankkii
ympäristövahinkovakuutuksen, jne.

Yritykset yhdessä:
- määritelevät sopimuksin
miten hoidetaan
raportointi, hankitaan
jätehuolto ja
ympäristövahinkovakuutus, jne.

Toissijaiset
ennallistamisvastuu

Kaupungilla
maanomistajana

Kehitysyhtiöllä/ kaupungilla
vuokranantajana ei aktiivisia
ympäristövelvollisuuksia,
mutta toissijainen
ennallistamisvastuu alueen
omistajana

Alueen omistajalla
vuokranantajana ei aktiivisia
ympäristövelvollisuuksia,
mutta toissijainen
ennallistamisvastuu

Alueen omistajalla
vuokranantajana ei aktiivisia
ympäristövelvollisuuksia,
mutta toissijainen
ennallistamisvastuu

¾Vastuiden jakaminen useamman tahon kesken sopimuksilla ei itsessään lisää tehtäviä, vaan yksittäinenkin
toimija joutuu ne joka tapauksessa hoitamaan.
¾Toissijainen ennallistamisvastuu säilyy alueen haltijalla, kuten esim. kaupungilla maanomistajana,
vuokrasopimuksesta ja toiminnanharjoittajan ensisijaisesta vastuusta huolimatta. Mikäli kaupunki olisi
toiminnanharjoittaja, olisi sillä lisäksi myös ensisijainen ympäristövastuu. Kalankasvatus on kuitenkin alana
melko edullinen ennallistamiskustannuksiltaan, joten riskitaso toissijaisten ympäristövastuiden kannalta on
matala.
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5. Toimintamalli

TOIMINTAMALLIT 1a- 1.b sekä 2.a-2.b

Lupakustannusten ja riskien kohdistuminen

Luvan hakija

1.a Kaupungin
kehitysyhtiö

1.b Kaupungin
kehitysyhtiö

2.a Yritys

2.b Yrityskonsortio

Alueen omistaja

Kaupunki

Kaupunki

Kaupunki / Valtio/ Yritys

Kaupunki / Valtio/ Yritys

Kaupungin rooli

Kehitysyhtiöllä muita
malleja suuremmat vastuut.
Kehitysyhtiö tarvitsee
jonkinlaisen
työntekijäresurssin.

Kaupungin rooli lähinnä
etsiä ja markkinoida sopivia
alueita sekä fasilitoida
yritysyhteisön kokoamista

Kaupungin rooli lähinnä
etsiä ja markkinoida sopivia
alueita

Kaupungin rooli lähinnä
etsiä ja markkinoida sopivia
alueita sekä fasilitoida
yritysyhteisön kokoamista

Lupaprosessin
suorat kustannukset
ja taloudelliset riskit

Kehitysyhtiö
TAI
yritys/yritykset mikäli ne on
valittu ennen luvitusta
sopimuksen mukaan
TAI
Kustannukset jakaen
sopimuksen mukaan

Kehitysyhtiö
TAI
yritys/yritykset mikäli ne on
valittu ennen luvitusta
sopimuksen mukaan
TAI
Kustannukset jakaen
sopimuksen mukaan

Yritys

Yritykset

¾Kehitysyhtiö voi jäädä toiminnanharjoittajan rooliin ja vastata velvoitteista tai siirtää velvoitteensa yritykselle.
¾Luvan hakemiseen liittyviä kustannuksia, kuten ympäristötiedon hankinnan kustannuksia, voidaan järjestellä
sopimusteitse; kustannuksista on mahdollista sopia eri tavoilla myös sen varalta, että lupa myönnetään tai
evätään. Esimerkiksi jos lupahakemus evätään, kustannukset jaetaan puoliksi.
¾Jos joku konsortion osapuolista joutuisi vetäytymään hankkeesta esimerkiksi maksukyvyttömyyden takia, sillä
ei olisi vaikutusta lupaprosessiin. Kustannusten jakautumisesta voi sopia konsortion jäsenten kesken.
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5. Toimintamalli

TOIMINTAMALLIT 1a-b

Toiminnan suunnittelu luvitusvaiheessa
• Kalankasvatuksen ympäristölupahakemukset ovat moniin muihin toimialoihin verrattuna teknisen suunnittelun
kannalta yksinkertaisia.
í Pääpaino on ravinnekuormituksen ja sen vaikutusten selvittämisellä. Esim. maa-altaissa ja kiertovesilaitoksissa on
enemmän teknisiä toteutusvaihtoehtoja.

• Edellä mainitusta huolimatta luvan hakemisvaiheessa joudutaan tekemään laitoksen tekniseen suunnitteluun
ja toimintaan liittyviä ratkaisuja.
í Mikäli lupahakemuksen valmistelee ja jättää joku muu taho kuin yritys itse eikä yritystä ole vielä edes tiedossa, on riskinä,
että hankkeen suunnittelu ei lopulta vastaa yritysten tarpeita
í Tässä vaiheessa tehdyt valinnat voivat määrittää mukaan lähteviä yrityksiä ja mahdollisuuksia saada lupaa yleensä

• Aluetta koskevaa ympäristötietoa (esim. päästömallinnuksia valituille tuotantomäärille, luontoselvitykset) on
mahdollista tuottaa ennen yrityksen valintaa
í Ympäristötieto tukee kunnan ja yritysten päätöksentekoa ja voi lisätä hankkeen houkuttelevuutta, sillä tiedon tuottaminen on
kohtuullinen osa lupakustannuksista ja kuvaa luvan saamisen todennäköisyyttä

¾ Luvitusvaiheessa on oltava mukana kalankasvatuksen asiantuntijataho (tuleva yrittäjä tai vähintäänkin
muu riittävän tietotaidon omaava taho). Lupahakemuksen valmistelussa tehdään kuitenkin
liiketoiminnallisesti strategisen tason valintoja, joita yrityksen ulkopuolisen asiantuntijan voi olla
hankala ennakoida yrityksen puolesta.
¾ Kunnan rahoittamat ympäristöselvitykset ja vesistömallinnukset voivat olla hyödyllisin tapa tukea
yrityksiä ja markkinoida hanketta.
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5. Toimintamalli

TOIMINTAMALLIT 1a-b

Kilpailulainsäädäntö
• Jos luvan hakee/hallinnoi kaupunki, on kuntalain mukaan käytettävä yhtiötä
• Toimitaan kilpailluilla markkinoilla, jolloin EU:n kilpailuneutraliteetti- ja valtiontukisääntely vaikuttaa
toimintamuotoihin
í Esim. liikelaitos tai virastomuoto ei sallittu, koska liikelaitoksella on konkurssisuoja ja yrityksistä poikkeava ALVkohtelu

• Kunta sinällään saa harjoittaa taloudellista toimintaa ja kilpailla yritysten kanssa samoilla markkinoilla
í Spekulatiivisen toiminnan kielto: kunta ei saa harjoittaa puhtaasti kaupallista tai taloudellista toimintaa.
í Elinkeinojen edistäminen ja kehittäminen kunnan alueella kuntalaisia yleisesti hyödyttävää ja siksi sallittua

¾ Kunnan varmistettava, että toiminta ei ole omiaan vääristämään terveen ja toimivan
taloudellisen kilpailun edellytyksiä markkinoilla. Kilpailuvirastolla on valvontatehtävä, että
käyttöoikeuksien hinnoittelu yrityksille on markkinaperusteista. Ennakkopäätösjärjestelmää ei
ole olemassa
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5. Toimintamalli

TOIMINTAMALLIT 1a-b

Hankintalainsäädäntö
• Hankintalakia sovelletaan, jos yhtiö on perustettu tyydyttämään tarpeita, joilla ei ole teollista tai
kaupallista luonnetta
í Jos yhtiö toimii tavanomaisissa markkinaolosuhteissa, tavoittelee voittoa ja vastaa toimintansa harjoittamisesta
aiheutuneista tappioista, hankintalakia ei sovelleta

í Kuntaoikeuden spekulatiivisen toiminnan kiellosta seuraa, että kehitysyhtiöllä on lähes aina yleisiin etuihin (mm.
elinkeinoelämän edistäminen) liittyvä tarkoitus (EUTI C-18/01, KHO 6.10.2005 t. 2530)

• Vuokralaisyritysten valinta ei ole hankintalain mukainen käyttöoikeussopimus, jos käyttöoikeus
luovutetaan maksua vastaan. Käyttöoikeussopimus ei ole mm.:
í Julkista aluetta tai maanvuokrausta koskeva sopimus — sopimus, jossa viranomainen vahvistaa vain yleiset
ehdot maa-alueen tai muun julkisen omaisuuden (esim. merialueet, sisävesisatamat tai lentoasemat) käytölle
muttei osta mitään tiettyä työtä tai palvelua
í Sopimus, jolla myönnetään oikeus käyttää julkista kiinteää omaisuutta sellaisten kiinteiden linjojen tai verkkojen
toimittamista tai ylläpitoa varten, joilla tarjotaan palveluja yleisölle (esim. sähkökaapelin asennus)
í Tästä seuraa se, että yritysten valinnassa ei tarvitse noudattaa hankintalain menettelyä

• Hankintalakia sovelletaan yhtiön muihin hankintoihin, koska yhtiö palvelee yleisen edun mukaisia
tarpeita, eikä ainoastaan kaupallinen.
¾ Silloin kun valitaan yrittäjiä kalankasvatukseen, hankintalain menettelyjä ei tarvitse soveltaa.
Jos kehitysyhtiö tekee muita hankintoja, esim. toiminnanharjoittajana hankkii jätehuollon,
hankintalakia sovelletaan.
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5. Toimintamalli

TOIMINTAMALLIT 1a-b

Lupakustannukset ja valtiontuet EU:ssa
• Kielletyn valtiontuen kriteerit, joita sovelletaan myös kuntiin (SEUT 107–109 art)
1.

Valtio rahoittaa toimenpiteen tai tuki myönnetään valtion varoista

2.

Toimenpide on valikoiva

3.

Toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla tuensaajaa ja

4.

Tuki vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan

• Jos kunta maksaa luvan hakemiseen liittyvät kustannukset ja kantaa liiketoimintariskin hakemuksen hylkäämisen
varalta, em. kriteereiden voitaisiin katsoa täyttyvän
í Voidaan toisaalta kysyä, että jos yritys vastaa luvituksen kustannuksista, haluaako tämä valita esim. hakemuksen laativan konsultin ->
yrityksen olisi tällöin sama hoitaa luvan hakeminen itse

• Muita kielletyn valtiontuen muotoja voivat olla esimerkiksi kunnan pääomasijoitus omistamaansa yhtiöön1 tai
vapautukset julkisesta maksusta
• Valtiontukien de minimis -rajat kalankasvatukselle erikseen muita aloja matalammat (30 000 € kolmessa vuodessa
kaikilta viranomaisilta saadut tuet yhteenlaskettuna, Komission asetus N:o 717/2014)
í Tuen ei katsota johtavan valtioiden välisen kilpailun vääristymiseen eikä sitä tarvitse notifioida
í De minimis -tuki ei saa suosia kotimaisia tuotteita tuontituotteiden kustannuksella eli ulkomaiset yritykset oltava samalla viivalla

• Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta maksettu tuki ei ole valtiontukea, vaikka kohdistuisi yritykselle.
¾ Jos kunta hankkii kustannuksellaan luvan, se voitaisiin katsoa de minimis -tueksi. Tuen myöntävän
kehitysyhtiön ja/tai kunnan on valvottava, ettei tukisumma ylitä maksimia ml. muilta viranomaisilta saman
yrityksen saamat tuet. Käytännössä markkinahinnoilla raja ylittyy helposti suuren mittakaavan hankkeissa2.

1 Tuomio SA Intermills, 323/82, EU:C:1984:345, 31 kohta
2 Yksistään viranomaisen määräämä käsittelymaksu kalankasvatuksen ympäristöluvalle on 7160 – 19 100 €.
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5. Toimintamalli

TOIMINTAMALLIT 1a-b & 2a-b

Ympäristötiedon tuottaminen osana lupakustannuksia
• Sopivien tuotantoalueiden löytämiseen tarvitaan ympäristötiedon tuottamista.
í Ympäristötieto voi käsittää esim. luontoselvityksiä sekä herkkien alueiden ja niihin kohdistuvien vaikutusten
tunnistamista.

• Kentällä tehtävien tietokartoitusten lisäksi voidaan tehdä myös päästömallinnuksia
í Mikäli tehdään mallinnuksia, on olennaista tunnistaa, että tuotantomuodot, määrät ja sijainnit ovat relevantteja

• Ympäristötietoa voidaan tuottaa myös ennen lupahakemusta ja/tai yritysten valintaa
í Tuotettu tieto voi olla suoraan hyödynnettävissä lupahakemuksessa. Kaupungin kehitysyhtiön teettämillä ja
maksamilla ympäristötietoselvityksillä voidaan lupakustannuksia siirtää kehitysyhtiölle ilman, että niitä
todennäköisesti lasketaan valtiontueksi.

Kunnan kehitysyhtiö

Ympäristötieto

Yritys

Lupahakemus

¾Ympäristötiedon tuottaminen voi olla merkittävä osa luvituksen kokonaiskustannuksia, jotka
vaihtelevat kymmenistä satoihin tuhansiin euroihin. Kehitysyhtiön teettämiä ympäristöselvityksiä
ei todennäköisesti lasketa valtiontueksi.
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5. Toimintamalli

TOIMINTAMALLIT 1a- 1.b sekä 2.a-2.b

Tuotantovaiheiden luvitus
• Tuotantovaiheet on mahdollista luvittaa yhtenä kokonaisuutena tai erikseen
í Mikäli luvitetaan osakokonaisuuksia esim. talvisäilytys, on luultavasti tarpeellista kuvata, mistä kasvatusaltaista
säilytettävät kalat tulevat ja mihin niitä toimitetaan
í Esim. talvisäilytystä ja poikassäilytystä on tähän mennessä luvitettu erikseen
í Perkaus voidaan käsitellä omana kokonaisuutenaan tai samassa luvassa. Tiedettävä kuitenkin
hakemusvaiheessa, missä perataan, jotta viranomainen voi varmistua mm. asiallisesta jätevesien käsittelystä

• Mikäli lupaa haetaan kokonaisuutena useamman yrityksen konsortion toimesta, edellyttää se erilaisia
keskinäisiä sopimuksia ennen luvituksen aloittamista.

¾ Mikäli on kyse kokonaan uudesta toiminnasta, voi olla yksinkertaisempaa tarkastella asiaa ja
hakea lupaa toimintakokonaisuutena. Silloin on yksinkertaisinta, jos hakija on yksi taho
(kehitysyhtiö tai yksi toiminnanharjoittajayritys)
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5. Toimintamalli

TOIMINTAMALLIT 1a-b sekä 2a-b

Yritysten valitsemisessa huomioitavaa
• Kunnan on kohdeltava yrityksiä tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti, ettei aiheuta kilpailun vääristymistä
• Yritysten sitoutuminen hankesuunnitteluun on heikompaa, jos valmisteluvaiheessa ei ole tehty
esisopimusta valittavan yrityksen kanssa ml. sopimusoikeudelliset/taloudelliset seuraamukset
hankkeesta irtautumisen kannalta
• Metsähallituksen Kalavaltio-hankkeessa yrityksiä pyydettiin ensin osoittamaan heitä kiinnostavia
alueita kartalla. Osa vastauksista oli yksityiskohtaisia, osa yleispiirteisiä.
í Niiden alueiden kohdalla, joihin saatiin vain yksi kiinnostunut, on mahdollista edetä
í Toimintamallin etuna on se, että selvitettävät kohteet vastaavat yritysten tarpeisiin. Esim. sopiva
satamainfrastruktuuri on edellytys hankkeiden toteutuskelpoisuudelle
í Mikäli yritys saadaan mukaan selvityksen tekemiseen ja sitoutettua taloudellisesti sopimusteitse hankkeen
läpiviemiseen, tukisi toimintamalli myös Metsähallituksen taloudellisten riskien hallintaa.

¾ Kumppaniyritysten valinta voidaan tehdä ennen luvitusta tai sen jälkeen. Jos kumppaniyritys
valitaan ennen luvan hakemista, olisi luontevaa, että kumppani myös vastaisi taloudellisesti
lupahakemuksen kustannuksista ja lupahakemuksen hylkäämiseen liittyvästä riskistä (ainakin
osittain).
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5. Toimintamalli

TOIMINTAMALLIT 1a-b sekä 2.a-2.b

Vuokrahinnoittelu
• Alueiden käyttöoikeuksien hinnoittelu
í Lähtökohtana vuokrasopimus (määräaikainen/toistaiseksi voimassa) tai kiinteistökauppa
í Markkinaehtoisen arvon määrittely teetettävä ulkopuolisella arvioijalla mikäli alueen omistaja on julkinen taho (jos halutaan
10 vuoden tai pidempiä vuokra-aikoja)
í Jos käyttöoikeudet luovutetaan hintakilpailulla, vaihtoehtoja ovat
1.

Tarjoukset kohdistuvat vuokrahintaan

2.

Vuokra-/myyntihinta määritellään etukäteen
í

Mahdollisuus kilpailuttaa erikseen ”liittymismaksu” konsortion osaksi pääsemiseksi

í Hinnoittelu voi perustua seuraaviin malleihin
1.

Kiinteä vuokra-/myyntihinta, vuokrasopimuksessa korotusehto

2.

Tuotantomääriin (kilogrammaa kohti) perustuva hinnoittelu

3.

í

Luvanmukainen tai toteutunut (jälkimmäinen hankalammin todennettavissa)

í

Kalankasvatuksessa tuotantomääriin sidottu hintakomponentti havainnollisempi ja suositeltavampi kuin pinta-ala, koska laitos on pinta-alallisesti
pieni, mutta niille saa lupia harvakseltaan

Näiden yhdistelmä

¾ Vuokrahinnoitteluun on useita vaihtoehtoisia malleja, joita ei voi yksiselitteisesti asettaa
paremmuusjärjestykseen, vaan siihen vaikuttaa erityisesti vuokranantajan alueelle asettamat
tavoitteet. Tuotantomäärät tai niihin perustuvat yhdistelmät ovat havainnollisempia kuin pinta-alat.
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5. Toimintamalli

TOIMINTAMALLIT 1a-b

Alueiden ja oikeuksien kilpailuttaminen
• Jos maanvuokrasopimus on 10 vuotta tai enemmän, on pyydettävä puolueettomalta arvioijalta arvio kiinteistöjen
markkina-arvosta tai markkinaperusteisesta vuokratasosta
í Tarjouskilpailu yksin ei riitä, jos sille asetetaan ehtoja, jotka vaikuttaa kiinteistön käyttötarkoituksiin. Eli jos aluetta saa ehtojen mukaan
käyttää vain kalankasvatukseen ja vuokrasopimus vähintään 10 vuotta, puolueeton arvio on pyydettävä. Taustalla EU:n
valtiontukisääntely (kuntalaki 130 §, HE 268/2014, s. 232)

í 10 vuotta on sattumalta myös raja, joka on yleisin kalankasvatuksen ympäristölupien kesto

• Kiinteistönluovutuksessa ei ole pakko järjestää tarjouskilpailua tai luovuttaa eniten tarjoavalle, kunhan hinta on käypä,
eikä sitä kuitata esim. rakennusurakan käyttöoikeutena
• Vaihtoehtoja kalankasvatusalueiden kilpailutusten tekemiseen:
í Hintakilpailu
• Huutokauppa

• Suljetun kuoren tarjous
í

Laatukilpailu
• Hinnoitellaan etukäteen, pisteytetään laatukriteerit (esim. riittävä liikevaihto tai rahoitusomaisuus, investointi- ja
rahoitussuunnitelma, aiemmin toteutetut hankkeet)

í Sekamallit
• Pisteytetään hinta ja laatu
• Kahden kuoren menettely
• Neuvottelu tarjoajien kanssa

¾ Kilpailutusmalleja on monenlaisia ja niistä voidaan valita tilanteeseen soveltuvin. 10 vuoden tai pidemmissä
maavuokrasopimuksissa julkisen omistajan kanssa on kuitenkin huolehdittava, että vuokrataso on vähintään
puolueettoman arvioijan määrittelemän arvon verran.
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5. Toimintamalli

TOIMINTAMALLIT 1a-b

Sopimusmallit
• Sopimus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva
í Usein luvat ovat määräaikaisia

• Esisopimuksella kannattaa sitouttaa yritykset hankkeeseen
í Esisopimuksessa voidaan varautua myös sellaiseen mahdolliseen tilanteeseen, jossa yksittäinen yritys haluaa irtautua
hankkeesta kesken luvitusprosessin. Tällöin kustannusten jakaminen tapahtuu esisopimuksessa määritellyllä tavalla. Mikäli
yritys joutuu lopettamaan toimintansa kesken luvanhakuprosessin, ei itse luvitusprosessi ole vaarassa, mikäli jäljelle
jääneistä yrityksistä löytyy halukkuutta ottaa kyseinen osuus luvituksen kustannuksia hoidettavakseen. Itse lupaprosessiin
hakijoiden lukumäärän tai konsortion kokoonpanon muutoksilla ei ole merkitystä.

• Jos kehittämisyhtiö on toiminnanharjoittaja, vuokralaisen velvollisuuksiksi kannattaa määrätä tavanomaisten
lupavelvoitteiden täyttämisen kannalta tarpeelliset seikat
í Esim. jos kehitysyhtiö raportoi valvontaviranomaiselle, yrityksen pitää toimittaa sitä varten riittävät tiedot

• Vuokrasopimuksessa kannattaa vaatia vuokravakuudet sellaisilta yrityksiltä, jotka sijoittavat alueelle
rakennuksia, rakennelmia tai laitteita
í Jos kehitysyhtiö jää toiminnanharjoittajaksi, vakuuden määrässä huomioitava myös toiminnanharjoittajan vastuut

• Jos mukana yksityisiä maan-/merialueen omistajia, mikä on heidän asemansa sopimuskokonaisuudessa?
Tästä voidaan sopia normaalisti, kuten konsortion muistakin sopimusosapuolista.
¾ Sopimuksilla voidaan ratkaista ja järjestellä monia kalankasvatukseen liittyviä kysymyksiä, vastuita ja
riskejä. Soveltuvat ja tarpeelliset sopimukset riippuvat kokonaistilanteesta ja kysymyksistä, joita
kulloinkin pyritään ratkaisemaan.
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET
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6. Johtopäätökset

Johdanto
• Edellä on kuvattu kalankasvatuksen luvitukseen liittyviä erilaisia mahdollisuuksia sekä niihin liittyviä haasteita
tai riskejä. Näitä eri elementtejä yhdistellen on muodostettu kahden tyyppiset toimintamallit (alla):
1.

Lupaa hakee kaupungin kehitysyhtiö tai

2.

Luvan hakijana toimii yritys/yritykset.

• Seuraavalla sivulla on koottuna yleisiä suosituksia erityisesti siinä tapauksessa, että kaupunki päättää hakea
itse lupaa (toimintamalli 1). Tämän jälkeen esitetään kaupungin (tai muun julkisen toimijan) päätöksenteon
tueksi muodostettu ns. päätöksentekopuut, joiden konkreettisilla kysymyksillä tuetaan kaupunkia mm.
seuraavissa ratkaisuissa:
í Mikä toimintamalli valitaan eli lähteekö kaupunki hakemaan lupaa vai yritykset itse?
í Mikäli kaupunki päättää hakea lupaa itse, missä vaiheessa yritykset valitaan mukaan ja kuka kustannukset maksaa?

í Missä tapauksessa kaupungin kannattaa jäädä itse toiminnanharjoittajaksi?
1. Kaupungin kehitysyhtiö (vesialueen omistaja) hakee luvan
a) Kaupungin kehitysyhtiö on toiminnanharjoittaja

2. Yritys/yritykset hakevat luvan
a) Yksi yritys hakee luvan ja on

ympäristövastuun ja siihen liittyvien velvoitteiden, kuten

toiminnanharjoittaja ympäristövastuun ja

raportoinnin ja jätehuollon järjestämisen, näkökulmasta, vaikka

siihen liittyvien velvoitteiden, kuten raportointi

yritykset hoitavat käytännön kasvatustoiminnan. Tehtäviä voidaan
käytännössä järjestellä vuokrasopimukseen liitettävillä velvoitteilla.
b) Kaupungin kehitysyhtiö siirtää luvan ympäristövastuineen ja

ja jätehuollon järjestäminen, näkökulmasta
b) Useampi yritys hakee luvan yhdessä ja
kaikki ovat toiminnanharjoittajia, jolloin

velvoitteineen yritykselle/yrityksille ennen toiminnan aloittamista.

velvoitteiden jakamisesta sovitaan yritysten

Mikäli kyseessä on useampi yritys, velvoitteiden jakamisesta

keskinäisillä sopimuksilla.

sovitaan yritysten keskinäisillä sopimuksilla.
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6. Johtopäätökset

SUOSITUKSIA TOIMINTAMALLEIHIN
•

Jos kaupungin kehitysyhtiö hakee luvan koko tuotantoketjulle, toiminta on mahdollista pilkkoa
eri toimijoille. Tällöin on kiinnitettävä huomiota siihen, miten osat kilpailutetaan ja
varmistetaan yritysten keskinäinen yhteistyö tuotantoketjussa
í Yritysten näkemys: tuotantoon valitaan yksi yritys tai korkeintaan erotetaan perkaus toiselle

•

Yritys kannattanee valita ennen luvan hakemista
í Varmistutaan, että luvan sisältö vastaa liiketoiminnan tarpeita

•

Toimijoiden kilpailutus reilu tapa valita yritys
í Kilpailutuksessa kannattaa hinnan lisäksi kiinnittää huomioita myös kykyyn toteuttaa hanke

•

Käyttöoikeuksien käyvästä arvosta pyydettävä ulkopuolinen arvio

•

Käyttöoikeus voidaan luovuttaa vuokraamalla tai myymällä meri- ja maa-alueet
í Jos vuokrataan, hinta on selkeä sitoa lisäkasvuun (toteutunut tai luvan mukainen) + mahd. perusmaksu

•

Jos kunnan kehitysyhtiö hakee luvan ja hallinnoi sitä, vastuista on sovittava
vuokrasopimuksessa
í Vuokrasopimuksessa kannattaa joka tapauksessa olla mm. vakuudet ennallistamisen varalta

•

Jos kunta maksaa luvan hakemisen kustannuksia, se ei saa ylittää de minimis –määrää
•

Tuotantopaikkojen valintaan liittyvää ympäristötietoa voi tuottaa ennen yritysten valintaa ilman, että sitä lasketaan de minimis –
määrään ja se tukee lupahakemuksen laatimista

•

EMKR:sta voi rahoittaa hankkeita ilman, että se on valtiontukea.
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6. Johtopäätökset

Julkisen toimijan päätöksentekopuu (1/3)
Tarpeita ja mahdollisuuksia julkisella toimijalla lähteä edistämään
kalankasvatusta ja sen luvitusta omistamallaan maa/vesialueella

Onko julkisen toimijan motivaattorina jokin
seuraavista?

EI
KYLLÄ

Toimintamallit 2a ja 2b eli
yritysten käynnistämät

• Elinkeinopoliittinen tavoite

lupaprosessit kannattavin

• Imagon tai brändin parantaminen

julkisen toimijan

• Alueidenkäytön tarpeiden yhteensovittaminen

näkökulmasta

• Työllisyyden ja verojen kasvattaminen
• Kiinteistön arvon kehittäminen

Onko julkisella toimijalla seuraavat
edellytykset?
• Osaaminen
• Resurssit
• Alustavasti tiedossa soveltuva maa- tai vesialue

EI

KYLLÄ (edes osittain)

Toimintamallit 1a ja 1b eli

julkisen toimijan
käynnistämät lupaprosessit
voivat olla varteenotettavia
julkiselle toimijalle
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6. Johtopäätökset

Julkisen toimijan päätöksentekopuu (2/3)
Yritysten sitouttaminen ja kustannusten jyvittäminen
Onko julkisella toimijalla riittävä oma
EI
ymmärrys kalankasvatuksesta tai soveltuva
KYLLÄ
ulkopuolinen tuki luvituksen vaatimien
suunnitelmien tekemiseen?

Yritys/ yritykset voidaan valita

Yritys/ yritykset kannattaa valita
ennen luvittamisvaihetta

Luvan toimimattomuuden riski

vasta luvittamisen jälkeen

Valtiontukiriski

Valtiontukiriskin
hallinta
sopimuksin

Luvan hakemisen ja siihen mahdollisesti liittyneet

Kustannukset jaetaan

ympäristötiedon hankkimisen kustannukset maksaa julkisen

yrityksen ja

Kustannukset

toimijan kehitysyhtiö. Kehitysyhtiö voi huomioida kustannukset

kehitysyhtiön kesken

maksaa

toiminnan hinnoittelussa ja kilpailutuksessa.
Luvan hakemisen ja siihen liittyvien selvitysten kustannukset vaihtelevat
kymmenistä satoihin tuhansiin euroihin. Saatavissa olevat vuokratuotot
riippuvat suuresti luvan voluumista.

yritys
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Julkisen toimijan päätöksentekopuu (3/3)
Toiminnanharjoittajan roolista päättäminen

Onko kaupungilla vahvaa omaa osaamista
liiketoiminnan kehittämisestä ja
toiminnanharjoittajan roolissa olemisesta?

EI
KYLLÄ

Toimintamalli 1b eli
käynnistämänsä luvituksen
mukaisten kaikkien
toiminnanharjoittajan vastuiden

siirtäminen yrityksille voi olla
varteenotettava julkiselle
toimijalle.

Toimintamalli 1a eli julkisen

toimijan jääminen

Onko kalankasvatuksen lupa haettu yhtenä
kokonaisuutena ja siitä eri vaiheet jaettu eri
yrityksille hoidettavaksi?

EI

KYLLÄ

käynnistämänsä luvituksen
mukaiseen toiminnanharjoittajan rooliin voi olla
varteenotettava julkiselle
toimijalle, jolloin esim.

jätehuolto ym. järjestyisivät
alueella keskitetysti.
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LIITE 1. KUVAUS HANKKEEN TOTEUTTAMISESTA
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Hankkeen yleiskuvaus

Hankkeessa analysoidaan Uudenkaupungin alueelta kalankasvatuksen eri
tuotantovaiheille soveltuvia vesialueita, ympäristö-, sosiaalisesta- ja taloudellisesta
näkökulmasta. Tarkastelu kohdistetaan kirjolohen kasvatukseen merialueilla ja
kasvatuksen vaatimaa toimijaketjua.
Analyysin perusteella tuotetaan kartta-aineistoa Uudenkaupungin tai sen läheisten
merialueiden soveltuvuudesta edistämään alan kasvua joko tuotantoalueina tai
esimerkiksi avomerikasvatusta tukevana alueena.
Luodaan toimintamalli, jonka avulla sopivia vesialueita omistava kaupunki tai muu
julkinen instituutio voi edistää kalankasvatusta hakemalla ympäristölupaa ja kilpailuttaa
vesialueen käyttöä, sekä hallinnoida luvanvaraista toimintaa.
Myös yksityisille vesialueen omistajille annetaan mahdollisuus osallistua toimintamallin
luomiseen selvittäessä kalankasvatuksen toteuttamista alueellaan.
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Hankkeen työvaiheet
Gaia Consulting +
Growth4Blue Consulting Ky
Työvaihe 0: Hankehallinnointi 2019-2020

Työvaihe 1: Toimintamalli,
roolit ja vastuut
Gaia

Työvaihe 2: Sopivien
kohdealueiden
tunnistaminen eri
vesiviljelyn toiminnoille
Työvaihe 3:
Kohdealueiden
tarkentaminen ja
osallistaminen
Työvaihe 4: Selvitystyö
valittujen alueiden
soveltuvuudesta
kalankasvatukseen

Luke

Luke + Gaia

Gaia

Jatkohankkeena mahdollinen ympäristölupaprosessi
Uudessakaupungissa
57

Työvaiheen 1. tavoitteet ja tehtävät
•

Työvaiheen 1. tavoitteena oli arvioida ja tunnistaa mahdollisia toimintamalleja
kalankasvatuksen ympäristöluvituksen järjestämiseen kaupungin tai muun toimijan omistamalle
vesialueelle.

•

Työssä oli tavoitteena huomioida myös mm. seuraavat:
•

Erilaisten vesialueiden omistajien tarpeet ja mahdollisuudet

•

Mahdollisuus hakea ympäristölupaa myös monelle eri toimintavaiheelle samassa kokonaisuudessa,
esim. poikaskasvatus, talvisäilytys ja jatkokasvatus

•

Ympäristölupaprosessin vaatimukset ja hallinnollisen sujuvuuden ja yritysystävällisyyden.

• Työvaihe jaettiin seuraaviin tehtäviin:
•

Benchmarking-tiedonkeruu, jossa käytiin läpi 3 erilaista suomalaista case-tapausta aineistoanalyysinä
sekä puhelinhaastatteluin täydentäen

•

Tarvekartoitus, jossa selvitettiin mitä toiveita sidosryhmillä on toimintamallin suhteen

•

Aineiston analyysi ja alustavan mallin rakentaminen analysoiden case-tapausten ja tarvekartoituksen
aineistot sekä tunnistaen niistä toimivimmat elementit toimintamallia varten

•

Viimeisteltiin toimintamalli sanallisesti sekä visuaalisena esityksenä.
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Käytetyt menetelmät ja materiaalit
• Ympäristöluvituksen benchmark-aineistoanalyysi
• Rauman Seaside Industry Park
• Vihtavuoren räjähdetehtaat
• Metsähallituksen maatuulivoiman kehittäminen

• Haastattelut (sovellettuja haastattelukysymyksiä liitteessä 1)
• Seaside Industry Park Rauma, Timo Luukkonen
• Metsähallitus, tuulivoimatiimi, Sivi Oikarinen
• Vihtavuori analysoitiin julkisten asiakirjojen pohjalta

• Kalankasvattajia
• Lännenpuolen Lohi Oy
• Mannerlohi Oy
• Nordic Trout Ab
• Brändö Lax Ab

• Työpajat
• Gaian tiimin sisäinen analyysityöpaja 1.8.2019

• Sidosryhmätilaisuudet (vuonna 2020)
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Ohjausryhmän kokoonpano

1) Puheenjohtaja: Leena Arvela-Hellén (Uudenkaupungin kaupunki)

2) Varapuheenjohtaja: Annakaarina Lamminpää (Uudenkaupungin kaupunki)
3) Petri Rannikko (Länsi-Suomen kalatalouskeskus ry.)
4) Janne Suomela (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
5) Jani Viisanen (Metsähallitus)
6) Mari Virtanen (Suomen Kalankasvattajaliitto ry.)
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LIITE 2. HAASTATTELUKYSYMYKSET
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Haastatteluteemat ja -kysymykset benchmarkeille
Puolistrukturoitu keskustelunomainen teemahaastattelu
1.

Hankkeen käynnistyminen
í Kuka/ mikä oli hankkeen käynnistämisessä aloitteellinen taho?
í Miten käynnistäminen tapahtui ja minkälaisia toimia tai aikatauluja siihen liittyi?

2.

Luvan hakija ja kohde
í Mikä oli kaupungin / valtion toimijan rooli luvan hakemisessa tai selvitysten teettämisessä? Oliko esimerkiksi kaupungin kehitysyhtiöllä jokin rooli?
í Kuka/ mikä taho teki ympäristölupahakumusta varten tarvittavat selvitykset ja hakemukset? Kenen omistuksessa mahdollisten selvitysten tulokset ovat?
í Mille taholle ympäristölupa on myönnetty ja mille toiminnalle vai mahdollisesti useamman eri toiminnan kokonaisuudelle? Linkittyykö luvan alaiseen toimintaan
vahvasti muita toimialoja tai toimintoja, joilla olisi myös (omat) ympäristöluvat? Miten näiden välinen yhteys on koordinoitu, jos on?

3.

Luvat ja sopimukset
í Onko lupia täytynyt siirtää toimijalta toiselle ja jos on, niin miten se on hoidettu?

í Onko lupien tai maa- tai vesialueiden käytön siirtämisessä kiinnostuneelle yritykselle käytetty esim. kilpailuttamista, huutokauppaamista, myymistä,
vuokraamista? Miten käytännössä on toimittu?
í Minkälaisia ja kuinka pitkiä sopimuksia toimijoiden kanssa on tehty? Minkälaisia hinnoitteluperiaatteita sopimuksissa on käytetty?

4.

Vastuut ja velvoitteet
í Miten vastuiden ja velvoitteiden määrittely ja jakaminen eri toimijoiden kesken on tehty?
í Onko esimerkiksi julkishallinnon ja yritystoimijoiden välillä ilmennyt lainsäädännöllistä eroa mahdollisuuksissa ottaa vastaan vastuita ja velvoitteita?

5.

Toimivuus ja palaute
í Mikä on ollut toimivaa ja mitä olisi ehkä kannattanut tehdä toisin?
í Onko jotain palautetta käytetyn mallin hallinnollisesta sujuvuudesta ja/tai yritysten näkemyksistä toiminnasta?
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Haastattelukysymykset kala-alan yrityksille 1
Mahdollisuudet
1.

Missä vaiheissa ja asiakokonaisuuksissa yrityksenne olisi tarpeen olla mukana hankkeen suunnittelussa (esim. alueiden kartoituksessa ja ympäristösekä vesiluvituksessa)?

2.

Näettekö, että koko tuotantoketjun luvittaminen yhdellä kerralla toisi lisäarvoa toimijoille? Onko sillä merkitystä, kuinka monelle yritykselle tai miten
tuotantoketju ja sen vaiheet pilkotaan? Mikä olisi optimaalisin ratkaisu?

3.

Onko lupahakemuksien valmisteluvastuita mahdollista jakaa yrittäjien tai vesialueen omistajien kesken? Onko lupahakemuksessa esimerkiksi sellaisia
osa-alueita, joihin ehdottomasti tarvittaisiin yrittäjän näkemys, kuten rakenteelliset ratkaisut, tuotantomäärät, rehun koostumus, ruokintamenetelmät,
altaiden mitoitus tai tarkkailumääräykset?

Roolit ja vastuut
1.

Minkälainen toimintamalli lupajärjestelyjen osalta olisi mielestänne toimivin julkisen toimijan vesialueille kehitettävän kalankasvatuksen osalta? A)
Tehtävää varten perustettava kunnan kehitysyhtiö hakee ja hallinnoi lupaa sekä järjestää jätehuollon, raportoi, jne. Raportointivelvollisuuksia ja muita
toiminnanharjoittajille kuuluvia vastuita sisällytettäisiin vuokrasopimuksiin. B) Kehitysyhtiö hakee luvan ja valmis lupa siirretään yritykselle/yrityksille,
jotka ottavat vastuun. Jos yrityksiä on useampia, vastuu tarkkailusta, jätehuollosta, yms. jaetaan yritysten kesken sopimusteitse. Tarvitaanko tällaiseen
järjestelyyn kehitysyhtiön fasilitointia? C) Yritys/yritykset hakevat yhdessä/erikseen luvan

2.

Missä vaiheessa mukaan otettava/otettavat yritys/yritykset tulisi valita edellä valitussa vaihtoehdossa?

3.

Voisiko tehtäviä pilkkoa useammille yrityksille (esim. perkaus ja kasvatus)? Mikä olisi tarkoituksenmukaisin tapa?

Kilpailutus

1.

Mikäli kiinnostuneita yrityksiä on useita, miten voidaan valita tasapuolisesti mukaan pääsevät? A) Laadullisiin kriteereihin perustuva kilpailutus? Millaisia
kriteerejä tulisi käyttää? B) Suljetun kuoren tarjous? C) Huutokauppa? D) Sekamalli? E) Yritysten keskinäinen neuvotteleminen? F) Arpa?

2.

Miten maa- ja merialueiden vuokrahinnoittelu tulisi järjestää? A) Kiinteät hinnat? B) Tuotantomääriin perustuvat hinnat? C) Sekamallit?

3.

Jos yritykset valitaan hintakilpailulla (suljettu kuori, huutokauppa, sekamalli), tulisiko yritysten tekemien tarjousten kohdistua aluevuokriin vai hinnoitella
vuokra etukäteen läpinäkyvästi ja kilpailla mahdollisesta vuokrien päälle maksettavasta maksusta?

4.

Mikäli kyseessä olisi yhden luvan alla oleva useamman toimijan tuotantoketju, pitäisikö mukaan tulevilla yrityksillä olla vaikutusvaltaa siihen, mitkä muut
yritykset pääsevät tuotantoketjuun mukaan? Miten tämä käytännössä järjestettäisiin?
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Haastattelukysymykset kala-alan yrityksille 2
Sopimusasiat
1)

Miten luvan hakemisen kustannuksia kannattaisi jakaa yrityksen ja kunnan välillä?

2)

Jos päädyttäisiin ratkaisuun, jossa kunnan kehitysyhtiö hakee luvat ja konsortio on rakennettu ennen lupahakemuksen jättämistä, miten
sopimusmalleissa tulisi ottaa huomioon kustannusten jakaminen tilanteessa, jossa hanke kaatuu esim. lupahakemuksen hylkäykseen?

3)

Millaisia esisopimuksia kannattaisi käyttää selvitysvaiheessa, joilla yritykset sitoutuvat hankkeen kehittämiseen?

4)

Miten korvaava yritys otetaan mukaan tai mitä seuraamuksia siitä syntyy tai pitäisi syntyä, mikäli yritysketjun yksi osa päättää vetäytyä
hankkeesta tai joutuu lopettamaan toimintansa?

Uudenkaupungin pilotti

1)

Onko yritys alustavasti kiinnostunut Uudenkaupungin pilottihankkeesta? Missä tuotantoketjun vaiheessa yritys olisi kiinnostunut olemaan
mukana?

2)

Onko kalankasvatuksen lupahakemuksissa ja toimintamalleissa alueellisia erityispiirteitä ja sellaisia tekijöitä, mitkä tulisi ottaa huomioon
erityisesti Uudenkaupungin edustalla?

3)

Millaisia riskejä pilottiin tai toimintamalliin yleensä voi liittyä?

4)

Muita mahdollisia huomioita

5)

Mikä olisi realistinen hintataso, mitä luvitetusta alueesta oltaisiin valmiita maksamaan esim. tuotettua kalakiloa kohti?
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LIITE 3. SWOT-ANALYYSI TOIMINTAMALLEISTA
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1a

Analyysi kaupungin näkökulmasta

SISÄISET

VAHVUUDET
• Kaupungin osaaminen lisääntyy uusien tehtävien

HEIKKOUDET
• Kaupunki joutuu lupaa hakiessaan tekemään

myötä, mikä helpottaa konseptin monistettavuutta

strategisia valintoja kalankasvatustoimijoiden

ja laajennettavuutta

liiketoiminnan näkökulmasta, jos valitsee yrityksen
vasta luvan hakemisen jälkeen
• Kaupunki joutuu kehitysyhtiön kautta ottamaan
vastattavakseen uusia tehtäviä

MAHDOLLISUUDET

ULKOISET

5. Toimintamalli

SWOT-analyysi: Kaupunki luvan hakijana,
kaupunki jää toiminnanharjoittajaksi

UHAT

• Vesialueiden arvon nostaminen

• Jos lupaa ei myönnetä, kuluriski

• Uusien yritysten houkutteleminen alueelle

• Lupa ei vastaa yrityksen tarpeisiin (strategiset valinnat

eivät osuneet oikeaan)
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Analyysi yrityksen näkökulmasta

SISÄISET

VAHVUUDET
• Liiketoimintaan kuuluvaa riskiä saadaan siirrettyä
kunnan maksettavaksi

• Ympäristövelvollisuudet saadaan ostettua palveluna
kaupungilta

HEIKKOUDET
• Jos lupa on haettu ennen yrityksen valitsemista, lupa
ei välttämättä ole optimaalinen liiketoiminnan

kannalta
• Ympäristölupaan kuuluvia velvollisuuksia ei saa
kilpailutettua tai järjestettyä halutulla tavalla

MAHDOLLISUUDET

ULKOISET

5. Toimintamalli

1a

SWOT-analyysi: Kaupunki luvan hakijana

• ”Avaimet käteen” -pakettiin on yksinkertaista
investoida

UHAT
• Alue osoittautuu heikosti kannattavaksi ulkoisten
tekijöiden takia (logistiikka, perkaamo, tms.)

• Vuokrahinta nousee korkeaksi, jos yritykset joutuvat
kilpailemaan keskenään.
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1b

Analyysi kaupungin näkökulmasta

SISÄISET

VAHVUUDET

HEIKKOUDET

• Yrityksen vastuulle kuuluu velvollisuudet, jotka sen

• Kaupunki joutuu lupaa hakiessaan tekemään

normaalisti kuuluu hoitaa, jolloin kaupungille ei tule

strategisia valintoja kalankasvatustoimijoiden

ylimääräisiä tai uusia tehtäviä

liiketoiminnan näkökulmasta, jos valitsee yrityksen
vasta luvan hakemisen jälkeen

MAHDOLLISUUDET

ULKOISET

5. Toimintamalli

SWOT-analyysi: Kaupunki hakee luvan,
joka siirretään yritykselle

UHAT

• Vesialueiden arvon nostaminen

• Jos lupaa ei myönnetä, kuluriski

• Uusien yritysten houkutteleminen alueelle

• Lupa ei vastaa yrityksen tarpeisiin (strategiset valinnat

eivät osuneet oikeaan)
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1b

Analyysi yrityksen näkökulmasta

SISÄISET

VAHVUUDET
• Liiketoimintaan kuuluvaa kuluriskiä saadaan
siirrettyä kunnalle

HEIKKOUDET
• Jos lupa on haettu ennen yrityksen valitsemista, se ei
välttämättä ole optimaalinen yritystoiminnan kannalta

• Ympäristölupaan kuuluvat velvollisuudet saa
järjestää niin, kuin ne tarkoituksenmukaisinta on

MAHDOLLISUUDET

ULKOISET

5. Toimintamalli

SWOT-analyysi: Kaupunki hakee luvan,
joka siirretään yritykselle

• ”Avaimet käteen”-pakettiin on yksinkertaista
investoida

UHAT
• Alue osoittautuu heikosti kannattavaksi ulkoisten
tekijöiden kannalta (logistiikka, perkaus, tms.)

• Vuokrahinta nousee korkeaksi, jos yritykset joutuvat
kilpailemaan keskenään
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Analyysi kaupungin näkökulmasta

SISÄISET

VAHVUUDET
• Yritystoimija on sitoutunut liiketoiminnan
suunnitteluun ja kehittämiseen

• Liiketoiminnan kuluriski on lähtökohtaisesti
liiketoiminnan harjoittajalla
• Toimijakenttä selkeä

MAHDOLLISUUDET

ULKOISET

5. Toimintamalli

2a

SWOT-analyysi: Yritys hakee luvan

HEIKKOUDET
• Epävarmuus kaupungin ja alueiden käytön
suunnittelussa ja eri toimintojen

yhteensovittamisessa, kun ei ole varmuutta siitä
lähteekö jokin yritys hakemaan luvitusta
kaupungin vesialueelle.

UHAT

• Vesialueiden arvon nostaminen

• Ei löydetä kiinnostuneita yrityksiä

• Uusien yritysten houkutteleminen alueelle

• Kaupunki ei kykene tuottamaan riittävästi tietoa

alueen houkuttelevuuden lisäämiseksi
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Analyysi yrityksen näkökulmasta

SISÄISET

VAHVUUDET
• Yrityksellä on mahdollisuus tehdä itsenäisesti
liiketoiminnan suunnittelua koskevia päätöksiä.

• Toimijakenttä on selkeä.

HEIKKOUDET
• Lähtökohtaisesti yritys joutuu itse maksamaan
harjoittamaansa liiketoimintaan kuuluvat

kustannukset

MAHDOLLISUUDET

ULKOISET

5. Toimintamalli

2a

SWOT-analyysi: Yritys hakee luvan

• Liiketoiminnan kasvattaminen

UHAT
• Kuluriski, jos lupaa ei myönnetä.
• Muualla on kannattavampia alueita toiminnan

sijoittamiselle
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2b

Analyysi kaupungin näkökulmasta

SISÄISET

VAHVUUDET
• Liiketoiminnan kuluriski on lähtökohtaisesti
liiketoiminnan harjoittajilla

• Yritystoimijat ovat luultavasti sitoutuneita toiminnan

HEIKKOUDET
• Kaupungille voi olla epäselvää keiden kanssa
asioivat ja esim. kuka tekee mitäkin ja miten

toiminnan suunnittelu etenee.

kehittämiseen

MAHDOLLISUUDET

ULKOISET

5. Toimintamalli

SWOT-analyysi: Yrityskonsortio hakee
luvan

• Vesialueiden arvon nostaminen
• Uusien yritysten houkutteleminen alueelle

UHAT
• Yritysten toiminta ei tue toisiaan, mistä seuraa
toimijoiden vaihtumista ja epäjatkuvuutta.

• Ei löydetä kiinnostuneita yrityksiä.
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2b

Analyysi yrityksen näkökulmasta

SISÄISET

VAHVUUDET
• Lupakustannuksia voidaan jakaa useiden yritysten

HEIKKOUDET
• Vastuut ja sopimussuhteet saattavat olla epäselviä
elleivät yritykset ota alusta asti selkeää linjaa ja

välillä

• Mukaan voi päästä maltillisemmalla investoinnilla

järjestä sopimuksellisia asioita kuntoon.

kuin mitä koko ketjun yksin rakentaminen vaatisi

MAHDOLLISUUDET

ULKOISET

5. Toimintamalli

SWOT-analyysi: Yrityskonsortio hakee
luvan

• Liiketoiminnan kasvattaminen

UHAT
• Yritysten toiminta ei tue toisiaan
• Jos joku ketjun osa osoittautuu heikosti

kannattavaksi, se voi häiritä muiden yritysten
toimintaa
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• Raporttimme perustuu kyseisen toimeksiannon suorittamisen yhteydessä saamiimme tietoihin ja ohjeisiin huomioiden
toimeksiannon suorittamisen aikana vallitsevat olosuhteet. Oletamme, että kaikki meille toimitetut tiedot ovat oikeita ja
virheettömiä, ja että asiakas on tarkistanut luovutettujen tietojen oikeellisuuden.
• Emme ole vastuussa raportin tietojen täsmällisyydestä tai täydellisyydestä, emmekä anna niitä koskevia vakuutuksia, ellei toisin
ole mainittu. Raporttia ei tule miltään osin pitää päätöksentekoa koskevana suosituksena tai kehotuksena.
• Emme ota vastuuta siitä, olemmeko tunnistaneet kaikki toimitettuihin asiakirjoihin sisältyvät seikat, joilla voi olla merkitystä, mikäli
näitä asiakirjoja käytetään myöhemmin tehtävien sopimusten osana. Toimitetun materiaalin ja asiakirjojen läpikäynti on toteutettu
siten kuin olemme katsoneet asiassa asianmukaiseksi tarjouksessa sovitun työn laajuuden ja tarkoituksen valossa.
• Emme ole vastuussa raportin päivittämisestä myöhempien tapahtumien osalta (päivämäärä raportin etusivulla).
• Ellei asiasta ole nimenomaisesti muuta sovittu, tätä raporttia ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille tai käyttää muussa kuin
tässä kuvatussa tarkoituksessa ilman Gaia Consulting Oy:n kirjallista etukäteistä suostumusta. Mikäli kolmas osapuoli saa
käyttöönsä raportin jäljennöksen tai raportissa ollutta tietoa, kyseisellä kolmannella osapuolella ei ole mitään oikeuksia Gaia
Consulting Oy:ä kohtaan.
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Kalankasvatuksen edistäminen
Uudessakaupungissa
LUOVUTUSEHDOT JA TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

LUONNOS
28.5.2020

Sisältö
1. Johdanto
2. Yrityksen valintakriteerit ja -menetelmät
• Kyky toteuttaa hanke
• Sosiaalinen vastuu
• Ympäristövastuu
• Valintamenetelmien vertailua

• Tarjouksen muoto hinnan osalta
3. Sopimukset lupahankkeesta ja vesialueiden luovutuksesta
4. Tuotot

1. JOHDANTO

Kalankasvatuksen kehittäminen Uudenkaupungin
merialueella
•

Kalankasvatuksen kehittäminen Uudenkaupungin merialueella hankkeessa on tähän mennessä tunnistettu erilaisia toimintamalleja ja
reunaehtoja julkisomisteisten vesialueiden tunnistamiseksi ja
vuokraamiseksi kalankasvatukseen. Lisäksi on arvioitu niiden hyviä ja
huonoja puolia sekä luotu etenemispolku toimintamallin valitsemiseksi.

•

Luonnonvarakeskus (Luke) tuottaa kartta-aineistoja mahdollisten
tuotantoalueiden valitsemiseksi ja tuotantomäärien skaalamiseksi
Uudenkaupungin seudulla. Työssä toteutetaan suunnitellusti myös
sidosryhmien osallistamista ja kevyt aluetalousvaikutusten arvio
vuoden 2020 alkupuolella.

•

Tässä työssä selvitetään yksityiskohtaisemmin
•

menetelmiä joita voidaan soveltaa kalankasvatusyrittäjän valintaan

•

mahdollisia alueiden luovutusehtoja ja sopimusten sisältöä

•

mahdollisten vuokratuottojen määrää ja toiminnan aluetaloudellista
vaikuttavuutta.

OUR CLIENTS MAKE THE WORLD CLEANER & SAFER
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2. Yrityksen valintakriteerit ja -menetelmät

2. YRITYKSEN VALINTAKRITEERIT JA -MENETELMÄT

Kriteerit yritysten valintaan ja niiden soveltamisen
menetelmät
•

Kaupunki tarvitsee kriteerejä kalankasvatusyrityksen valitsemiseksi ja menetelmiä, joilla vertaillaan yrityksiä valittuja kri teerejä vasten.
Kriteerit kohdistuvat toimiin tai osaamiseen, jotka menevät lainsäädäntöä ja lupaehtoja pidemmälle - perustana on aina
voimassaolevien lakien noudattaminen. Eri kriteerit on vapaasti yhdisteltävissä eri menetelmiin.

•

Lähtökohtana kaupungin kriteereiksi kalankasvatusyritysten valintaan on syrjimättömyys (myös ulkomaisia yrityksiä kohtaan).
Olennaisimmat tunnistetut kriteerit on listattu alla ja esitellään tarkemmin seuraavilla sivuilla. Käyttöön valittavat kriteerit ovat
yhdisteltävissä ja vapaasti valittavissa. Yrityksen valintaan käytettäviä mahdollisia vastuullisuuskriteeriluokkia ovat:
I.

Kyky toteuttaa hanke (taloudellinen vastuu)

II.

Sosiaalinen vastuu

III.

Ympäristövastuu

•

Lisäksi valintaperusteena voidaan käyttää hintaa.

•

Edellä listattuja kriteerejä voidaan käyttää yrityksen valitsemisessa käyttäen seuraavia menetelmiä:
A. Hinta-laatuvertailu
B. Kiinteä kokonaishinta, jossa vertailu tehdään laatuominaisuuksien perusteella (ns. ranskalainen urakka)
C. Hintavertailu
D. Kahden kuoren menettely
E. Huutokauppa
F.

Neuvottelu ja kokonaisharkinta

2. YRITYKSEN VALINTAKRITEERIT JA -MENETELMÄT

Kriteeri I: Kyky toteuttaa hanke eli taloudellinen vastuu
•

Taloudellisten voimavarojen arviointiin on olemassa useita mittareita, kuten liikevaihto, arvio luottokelpoisuudesta, riskilu okitus tai varojen ja velkojen välinen
suhde. Nämä mittarit eivät kaavamaisesti käytettynä kuitenkaan ole luotettavia, koska ne näyttävät erilaisilta vanhoilla yrit yksillä, uusilla alalle tulijoilla ja
erilaisilla konsernirakenteilla.

•

Liiketoimintasuunnitelma tai rahoitussuunnitelma kokonaisuudessaan kuvaa parhaiten taloudellisia voimavaroja hankkeen toteutt amiseen. Arvioinnin on
perustuttava kokonaisharkintaan ja huomiota kiinnitetään rahoitussuunnitelman realistisuuteen.
•

Liiketoimintasuunnitelma tai rahoitussuunnitelma voi olla joko vapaamuotoinen tai mallina voi hyödyntää esimerkiksi EMKR:n
kehittämissuunnitelmalomaketta.

•

Liiketoimintasuunnitelma tai rahoitussuunnitelma voidaan haluttaessa pisteyttää.

•

Poikkeukselliset maksukykyyn olennaisesti vaikuttavat tapahtumat (esim. verkkoaltaan repeäminen ja kalojen karkaaminen, kalat auti) ovat mahdollisia. Jos
yritykseltä vaadittaisiin varautumista näihin, ainoastaan hyvin harvat suurimmat yritykset pystyy tähän. Myöskään vakuutustuo tteita ei ole saatavilla
järkevään hintaan.

•

Taloudellisista voimavaroista erillisiä yrityksen osaamiseen liittyviä kriteereitä voivat olla seuraavat.
•

Yrityksellä on referenssinään tietty määrä toteutettuja laitoksia, joko toiminnassa olevia tai olleita.

•

Yrityksen henkilöstöllä on kokemusta toteutetuista hankkeista.

•

Ongelma referenssikriteereissä on se, että ne syrjivät uusia alalle tulijoita. Tämän vuoksi liiketoimintasuunnitelma voisi it sessään riittää ilman
referenssikriteerejä.

•

Suomessa kalankasvatuksen henkilöstölle ei ole muodollisia koulutusvaatimuksia (kuten Norjassa). Kaikki alalla työskentelevät eivät ole saaneet
muodollista koulutusta ja AMK-tasoinen koulutus on Suomessa lakkautettu. Henkilöstöä koskevia koulutusvaatimuksia ei näin ollen suositella
käyttämään.

EMKR:n kehittämissuunnitelmalomake https://merijakalatalous.fi/wp-content/uploads/Kehitt%C3%A4missuunnitelma_05_2018_ELY.docx

2. YRITYKSEN VALINTAKRITEERIT JA -MENETELMÄT

Kriteeri II: Sosiaalinen vastuu
•

•

Hyödynnetyimpiä sosiaalisen vastuun kriteereitä hankinnoissa ovat työllisyysnäkökulmat. Mahdollisia ovat esimerkiksi
•

Työllisyysmahdollisuuksien luominen nuorille, pitkäaikaistyöttömille, ikääntyneille, maahanmuuttajille, vammaisille ja
osatyökykyisille

•

Tasa-arvoiset työolot, oikeudenmukaiset työehdot. Suomessa työoloja ja työehtoja koskeva sääntely on korkeatasoista, eikä
toimintaan sisälly merkittäviä ulkomaisia alihankintaketjuja laitosrakenteita ja työkoneita lukuun ottamatta. Kaupungin olisi
sopimuskumppanin myös vaikea valvoa työolojen ja työehtojen toteutumista. Näin ollen lainsäädäntöä tiukempia työoloja ja
työehtoja koskevia kriteerejä ei suositella käyttämään. Käytettävältä rehulta olisi mahdollista vaatia ASC-sertifikaattia, mutta
Suomessa tämä toistaiseksi sitoisi rehutoimitukset yhteen rehun valmistajaan.

Erityisryhmien työllistämiseen kohdistuvat arviointikriteerit voivat lisätä tuotannon kustannuksia ja vaikuttavat yrityksen k ustannusten
kasvamisen kautta saatavaan vuokratuottoon. Osaavaa henkilöstöä on rajallisesti kyseisellä toimialalla ja se on jakautunut
alueellisesti epätasaisesti. Osaavan henkilöstön saatavuus voi tuottaa ongelmia ja siksi erityisryhmien työllistämiseen kohdistuvat
vaatimukset voivat olla riski yrityksen ehdottomana valintaperusteena.
•

Työnantajat eivät myöskään tunne hyvin saatavilla olevia palveluita kuten palkkatukea.

•

Työssäoppimis- ja harjoittelupaikat ovat mahdollisia kriteerejä.

•

Jos näitä halutaan hyödyntää, suositellaan ennemmin pisteytettävää kriteeriä kuin ehdotonta vaatimusta alan työvoimatilantees ta
ja yritysten monimuotoisesta rakenteesta johtuen.

•

Jos erityisryhmien työllistämistä käytetään pisteytettävänä kriteerinä, on kiinnitettävä huomiota siihen, mitä erityisryhmää
tarkoitetaan ja miten se määritellään.

.Lisätietoja: https://www.motiva.fi/files/14963/Sosiaaliset_nakokulmat_julkisissa_hankinnoissa_lahtokohtia_kokemuksia_ja_mahdo llisuuksia.pdf

2. YRITYKSEN VALINTAKRITEERIT JA -MENETELMÄT

Kriteeri III: Ympäristövastuu
•

Ympäristövastuun vaatimusten tulee olla sellaisia, joiden täyttymisestä voidaan varmistua jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Tällöin esimerkiksi
rehutehokkuus on poissuljettu, koska hakemusvaiheessa siitä voidaan esittää vain arvio. Yksi tapa tarkastella kalankasvatuksen vastuullisuutta on ASCsertifikaatti.
•

Järjestelmä on niin kallis, että ainoastaan suurimmat yritykset kykenee ottamaan sen käyttöön. Suomessa ei ole vielä yhtään A SC-sertifioitua
kasvattajaa, mutta sertifioitua rehua on saatavilla.

• Jos ei varsinainen ASC-sertifiointi, niin kyseisen järjestelmän yksittäiset periaatteet, kuten resurssitehokkuus, vesistön kuorm ituksen minimointi ja
eläinten terveyden varmistaminen, voisivat toimia vastuullisuuskriteeristön elementteinä.
•

Mahdollisia ympäristövastuun kriteerejä voisivatkin olla:
•

Ravinnekuormituksen kompensointi:
•

Itämerirehun käyttö kompensoimaan ravinnekuormitusta: Tätä suositellaan myös kalankasvatuksen ympäristönsuojeluohjeessa ja ma initaan usein
myönteisessä sävyssä lupapäätöksissä, mutta lupapäätöksissä ei ole katsottu voitavan velvoittaa siihen. Tosiasiassa Suomessa vain yksi
rehuvalmistaja kykenee toimittamaan Itämerirehua. Lisäksi yksi tanskalainen rehuvalmistaja käyttää Itämeren kalaa, mutta ei v arsinaisesti markkinoi
tuotteitaan Itämerirehuna.

•

Ravinnepäästöjä kompensoivien hankkeiden toteuttaminen/rahoittaminen: Esim. hoitokalastukset, simpukoiden kasvattaminen, kips in levitys
maatalouden valuma-alueilla, jne.

• ASC-sertifioidun rehun käyttö koostumuksen ja raaka-aineiden lähteiden varmistamiseksi.
• Suomessa vain yksi rehuvalmistaja kykenee toimittamaan ASC-sertifioitua rehua. Em. tanskalainen Itämeren kalaa käyttävä valmistaja on myös
ASC-sertifioitu.

•

Ruokintajärjestelmän automaatio ja sensorit vähentämään ravinnekuormaa.
• Taloudellinen kannattavuus riippuu laitoksen koosta. Oikeuskäytännössä katsottu, että ruokinta-automaatiota ei voida edellyttää kaikilta laitoksilta.
• Menetelmässä on myös huonot puolensa. Fosforin määrän minimoiminen aiheuttaa huonon kasvutuloksen ja nostaa siten rehukertoim en määrää.
Laiterikot voivat aiheuttaa automaattien tyhjentymisen kerralla.

•

Tarkoituksenmukaisempaa on poimia halutut kriteerit ja pisteyttää ne ehdottomien vaatimuksien sijaan, koska eri yritysten kyky toteuttaa eri kriteerejä
vaihtelee.

2. YRITYKSEN VALINTAKRITEERIT JA -MENETELMÄT

Kriteeri IV: Hinta
• Tarjoukset on syytä pyytää muodossa luvan mukaisen sallitun lisäkasvun perusteella eli €/kg lisäkasvua
vuodessa.

• Alueen tuottavuus ja vuokralaisen maksukyky perustuu siihen, paljonko alueella saa tuottaa kalaa.
• Toteutunutta kasvumäärää on vaikea valvoa, jolloin se jäisi kasvattajan oman raportoinnin varaan.
Tämän takia luvan mukainen sallittu enimmäismäärä on selkeämpi hinnoitteluperuste.
• Pinta-alaan perustuvat kiinteät euromäärät ilman yhteyttä sallittuihin kasvatusmääriin johtava yleensä
merkittävään alihinnoitteluun.
• Luvan mukaista lisäkasvua on vaikea arvioida etukäteen.
• Luvassa säädellään sallittua typen ja fosforin kuormitusta vesistöön eikä suoraan sallitun lisäkasvun
määrää. Tällöin on ennakkoon määriteltävä, millä laskukaavalla sallitut typen ja fosforin päästöt
muunnetaan lisäkasvukiloiksi.

• Laskukaava luvan salliman lisäkasvun määrittelemiseksi esitetään seuraavalla sivulla. Laskukaava on
syytä määritellä ennakolta sen vuoksi, että solmittaessa vuokrasopimusta ei synny erimielisyyttä luvan
sallimasta lisäkasvusta vuokrahinnan määrittelemisen osalta.
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2. YRITYKSEN VALINTAKRITEERIT JA -MENETELMÄT

Kriteeri IV: Hinta – laskukaava lisäkasvulle
Valitaan pienempi kahdesta seuraavasta

•

Mlisäkasvu = Ppäästö / (rehukerroin * A - B)

•

Mlisäkasvu = Npäästö / (rehukerroin * C - D)

•

jossa:

•

Ppäästö = Luvassa sallittu rehun kokonaisfosfori (kg)

•

Npäästö = Luvassa sallittu rehun kokonaistyppi (kg)

•

Rehukerroin = kuvaa käytettävän rehun määrää suhteessa lisäkasvuun. Tarkka arvo riippuu tuotanto-olosuhteista ja menetelmistä, mutta voidaan käyttää
esimerkiksi arvoa 1,1.

•

A = Rehun fosforipitoisuus. Voidaan käyttää esimerkiksi Raisioaquan lukujen perusteella 0,8 %.

•

B = kalaan sitoutuva fosfori (%), kirjallisuudessa yleisesti käytetty 0,4 % (lähde: Meriviljelyn luvituspilotit)

•

C = Rehun typpipitoisuus. Voidaan käyttää Esimerkiksi Raisioaquan lukujen perustella 6,8 %.

•

D = kalaan sitoutuva typpi (%) kirjallisuudessa yleisesti käytetty 2,75 % (lähde: Offshore Fish Finland Oy:n lupapäätös Nro 97/2018/2)

https://www.raisioaqua.com/documents/140384/150631/Tuotetaulukko_kirjolohi_FINSVE+A3_2020.pdf/cfaf0a85 -8461-217c-0531-aecaf54c8678
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Kriteeri IV: Hinta – esimerkki lisäkasvun laskennasta
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2. YRITYKSEN VALINTAKRITEERIT JA -MENETELMÄT

Menetelmä A: Hinta-laatuvertailu
•

Hinnalle ja laadun eri vertailuperusteille annetaan painotettu pisteytys. Tätä menetelmää käytetään, kun halutaan päästä
kokonaistaloudellisesti parhaaseen ratkaisuun. Pisteytykseen ja painotukseen on erilaisia vaihtoehtoja:
•

Suhteellinen hintavertailu
• Esim. vertailtava tarjous / paras tarjottu hinta * maksimipisteet = vertailtavan tarjouksen hintapisteet
• Suhteellista vertailua käytetään yleensä vain hintaan

• Lineaarinen pisteytys
• Paras hintatarjous saa parhaat pisteet, huonoin tarjous saa huonoimmat pisteet ja muut siltä väliltä
• Mahdollista käyttää myös ympäristövastuu, sosiaalisen vastuun tai taloudellisen vastuun kriteereihin, mutta tämä voi tuottaa
epätarkoituksenmukaisia tuloksia.

•

Staattinen pisteytys
• Tarjousta ei verrata toisiin tarjouksiin vaan etukäteen määriteltyyn kiinteään vertailuarvoon.
• Hinnan pisteyttäminen staattisesti edellyttää, että ennakkoon on kohtuullinen käsitys alueesta saatavista tuotoista.
• Ympäristönvastuun, sosiaalisen vastuun tai taloudellisen vastuun kriteerit on yleensä tarkoituksenmukaisinta arvioida staatti sesti pisteyttämällä.

Hintavertailusta kts. Högnäs Eeva-Riitta & Kortelainen, Annika: Hinnan suhteellinen vertailu julkisessa hankinnassa. Edilex 2019/14.

2. YRITYKSEN VALINTAKRITEERIT JA -MENETELMÄT

Menetelmä B: Ranskalainen urakka eli kiinteä
kokonaishinta ja vertailu laadun perusteella
• Menetelmässä alueen vuokrahinta määriteltäisiin etukäteen eli xx €/kg lisäkasvua. Tällöin yritykset kilpailisivat keskenään
ympäristövastuu, taloudellisen vastuun ja sosiaalisen vastuun perusteella.
• Menetelmässä saataisiin kaikki painoarvo vastuullisuustekijöille, mutta hinta voi jäädä matalaksi.
• Alueen hinnoittelu voi olla haastavaa.
• Jos menetelmään päädytään, on syytä pyytää ulkopuolinen arvio käyvästä hinnasta.
• Menetelmässä on mahdollista myös arvioida kriteerit pisteytyksen sijaan ainoastaan laadullisesti. Esimerkiksi Uusikaupunki te ki näin
kilpailuttaessaan kulttuurikeskuksen toteuttajaa.

Hintavertailusta kts. Högnäs Eeva-Riitta & Kortelainen, Annika: Hinnan suhteellinen vertailu julkisessa hankinnassa. Edilex 2019/14.

2. YRITYKSEN VALINTAKRITEERIT JA -MENETELMÄT

Menetelmät C-F: Valintamenetelmät, joissa
vastuullisuuskriteereitä ei voi pisteyttää
• C: Hinta yksin ratkaisee, yksi tarjouskierros
• Menetelmässä ei käytettäisi minkäänlaisia ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun tai taloudellisen vastuun kriteereitä, vaan
valittaisiin vaan korkein tarjous.

• D: Kahden kuoren menettely
• Menetelmässä varmistetaan ennakkoon määriteltyjen vastuullisuusperusteiden täyttyminen ja/tai liiketoimintasuunnitelman
realistisuus laadullisesti.
• Tarjoajan on täytettävä em. kriteerit, minkä jälkeen paras tarjottu hinta voittaa
• Uusikaupunki on soveltanut menetelmää asuintonttien luovutukseen.

• E: Huutokauppa
• Vastuullisuusperusteita ei voi pisteyttää vaan ne pitäisi määritellä etukäteen kuten kahden kuoren menettelyssä (tai olla
määrittämättä). Tämä tekisi menetelmästä melko byrokraattisen.
• Tämän jälkeen vastuullisuuskriteerit täyttäneillä yrityksillä on määräaikaan asti aikaa korottaa tarjoustaan.
• Menetelmässä saavutettaisiin mahdollisesti paras vuokratuotto.

• F: Laadullinen kokonaisharkinta
• Menetelmässä vastuullisuuskriteerit arvioitaisiin ei-numeerisesti.
• Jos laadulliseen kokonaisharkintaan päädyttäisiin, olisi käytettävä ulkopuolista arvioijaa käyvän hinnan määrittelyyn.
Hintavertailusta kts. Högnäs Eeva-Riitta & Kortelainen, Annika: Hinnan suhteellinen vertailu julkisessa hankinnassa. Edilex 2019/14.
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Näkökulmia yrityksen valintamenetelmän valintaan
•

Valintamenetelmän valintaa ohjaavat seuraavat päätökset:
•

Mikäli lainsäädännön minimivaatimukset ylittäviä vastuullisuuskriteereitä halutaan käyttää, ne on
tarkoituksenmukaisempaa pisteyttää kuin tehdä ehdottomiksi vaatimuksiksi tai käyttää laadullista kokonaisharkintaa,
koska ehdottomat vaatimukset voisi karsia tarjoajia liiaksi. Tällöin menetelmävaihtoehtoina on
•

•

•

Hinta-laatuvertailu (A)

•

Ranskalainen urakka (B)

•

Laadullinen kokonaisharkinta (F)

Mikäli lainsäädännön minimivaatimuksia ylittäviä ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kriteereitä ei haluta käyttää, mutta
halutaan varmistua siitä, että yrittäjä on kykenevä toteuttamaan hankkeen, ovat menetelmävaihtoehdot:
•

Liiketoimintasuunnitelman ja hinnan pisteytys hinta-laatuvertailulla (A)

•

Ranskalainen urakka (B)

•

Kahden kuoren menettely, jossa ensin varmistutaan liiketoimintasuunnitelman realistisuudesta (D)

•

Huutokauppa, jossa ensin varmistutaan liiketoimintasuunnitelma realistisuudesta (E)

•

Laadullinen kokonaisharkinta (F)

Mikäli lainsäädännön minimivaatimuksia ylittäviä vastuullisuuskriteereitä ei haluta käyttää, vaan hinta on ainoa ratkaiseva
tekijä, sisältyy valintaan riski siitä, ettei yrittäjä kykene toteuttamaan hanketta, kun liiketoimintasuunnitelman realistisuutta ei
arvioida. Tässä lähestymistavassa menetelmävaihtoehdot ovat:
•

Huutokauppa (E)

•

Hinta yksin ratkaisee -tarjous (C)

3. Sopimukset lupahankkeesta ja vesialueiden
luovutuksesta
ESISOPIMUS LUVAN HAKEMISTA VARTEN JA VUOKRASOPIMUS

Päätöstä tai kannanottoa vaativa asia
P

3. SOPIMUKSET LUPAHANKKEESTA JA VESIALUEIDEN LUOVUTUKSESTA

Luvan hakemiseen liittyvien kustannuksien jakaminen
• Luvan hakemiseen liittyvien kustannuksien jakamiseksi on yksinkertaisinta on tehdä vuokrasopimuksesta erillinen
esisopimus.

• Tässä raportissa käsitellään ensin, mitä sisältöä esisopimukseen on syytä sisällyttää. Tämän jälkeen käsitellään,
mitä sisältöä vuokrasopimukseen on syytä sisällyttää.
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3. SOPIMUKSET LUPAHANKKEESTA JA VESIALUEIDEN LUOVUTUKSESTA

Luvan hakemiseen liittyvien kustannuksien jakaminen
• Esisopimuksen sisältö pääpiirteissään:
•
•
•
•
•
•

Sopijaosapuolet
Sopimuksen tarkoitus
Alue jota sopimus koskee
Sopimuksen alkamisajankohta, kesto ja purkaminen
Vuokralaisen ja vuokranantajan vastuut ja velvollisuudet sopimuskauden aikana ja sen päättyessä
Sopimusrikkomustilanteet

CONFIDENTIAL

3. SOPIMUKSET LUPAHANKKEESTA JA VESIALUEIDEN LUOVUTUKSESTA

Esisopimuksen sisältö
• Sopijaosapuolet
• Kehitysyhtiö ja kalankasvatusyrittäjä
• Sopimuksen tarkoitus
• Sopimuksen tarkoitus on sopia osapuolten välisistä vastuista liittyen ympäristö- ja vesitalousluvan hakemiseen kalankasvatukseen
sopimuksen tarkoittamalla alueella.
• Kalankasvatusyrittäjä vastaa muiden lupien tai viranomaishyväksyntien hankkimisesta omalla kustannuksellaan.
• Alue jota sopimus koskee
• Sopimuksen alkamisajankohta, kesto ja purkaminen
• Sopimuksen voimassaolo voi olla määräaikainen, toistaiseksi voimassaoleva tai sidottu esimerkiksi ympäristö- ja
vesitalouslupapäätökseen joko aluehallintoviraston antamana tai luvan saatua lainvoiman. Voi olla selkeintä sitoa sopimuksen
voimassaolo lupapäätöksen antamiseen, joko lainvoimaisena tai ennen sitä.
• Onko sopimusosapuolilla oikeus purkaa sopimus ja irtautua siihen liittyvistä velvoitteista ennen sopimuksen päättymisajankoht aa?
• Kattaako sopimus muutoksenhaun (nämä ovat todennäköisiä)?
• Jos osapuolella on oikeus purkaa sopimus, miten siihen asti syntyneet kustannukset jaetaan? Sopimuksen purkamisilmoituksen
jälkeen voi tulla vielä esimerkiksi konsultin lasku tai lupapäätöksen antamiseen liittyvä viranomaisen maksu. Onko sopimuksen
ennenaikaisella purkamisella muita seurauksia kuten irtaantumiskorvausehto?
• Sopimuksen tarkoitus on johtaa vuokrasopimuksen solmimiseen tiettyyn hintaan. Sopimuksessa on mahdollista määritellä rahallin en
seuraamus sen varalta, että toinen osapuolista vetäytyy solmimasta varsinaista vuokrasopimusta.
• Jos haettu ja saatu lisäkasvu ei kohtaa lainkaan, investointi voi olla kannattamaton. Tällöin olisi kohtuullista, että
vuokrasopimukseen ei ole pakko edetä. Tällöin sopimukseen voidaan ottaa lisäkasvuun liittyvä raja, jolloin ei vaadita
vuokrasopimuksen syntymistä tai mahdollistaa tämä kaikissa tapauksissa.
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Esisopimuksen sisältö
• Vuokralaisen ja vuokranantajan vastuut ja velvollisuudet sopimuskauden aikana ja sen päättyessä
• Kuka vastaa mistäkin kustannuksista ja mihin rajaan asti?
• Kuka määrittelee, mistä esimerkiksi selvitykset hankitaan
• Kun yritys valitaan Uudenkaupungin valitsemalla tavalla ennen luvan hakemista ja kunta osallistuu
kustannuksiin, on otettava huomioon valtiontukirajoitukset.
• Jos kunta maksaa luvan hakemisen kustannuksia, sen tulee tapahtua de minimis -rajoissa (30 000 €
kolmessa vuodessa)
• Jos rahoittaja on EMKR, de minimis -rajaa ei sovelleta.
• Yritys maksaa ylimenevän osan.
• Sopimusrikkomustilanteet
• Onko tilanteita, joita varten olisi syytä luoda esim. sopimussakko?
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3. SOPIMUKSET LUPAHANKKEESTA JA VESIALUEIDEN LUOVUTUKSESTA

Vesialueiden luovutusehdot – yleisiä näkökohtia
• Vesialueen vuokraamiseen sovelletaan maanvuokralakia.
• Tässä raportissa tarkastellaan vain kaupunkia vuokranantajana. Yksityisesti omistetut vesialueet ovat
usein yhteisomistuksessa, jolloin niitä koskevaan päätöksentekoon sovelletaan yhteisaluelakia.
• Vuokrasopimuksessa tulisi huomioida
• Sopijaosapuolet
• Sopimuksen tarkoitus
• Alue jota sopimus koskee
• Sopimuksen alkamisajankohta, kesto ja purkaminen
• Tarvittavien lupien suhde sopimukseen
• Vuokrahinta, maksuajankohdat
• Vuokralaisen ja vuokranantajan vastuut ja velvollisuudet sopimuskauden aikana ja sen päättyessä
• Sopimusrikkomustilanteet
• Vakuudet

3. SOPIMUKSET LUPAHANKKEESTA JA VESIALUEIDEN LUOVUTUKSESTA

Vuokrasopimus
• Sopijaosapuolten määrittely
• Oletettavasti halutaan, että vuokralainen ei voi siirtää sopimusta tai alivuokrata aluetta ilman
vuokranantajan suostumusta.
• Sopimuksen tarkoitus
• Määritellään, että vuokrasopimus koskee alueen käyttämistä kalankasvatukseen.
• Alue jota sopimus koskee

• Voidaan esittää kartalla tai esim. kiinteistötunnuksena riippuen siitä, mikä on
tarkoituksenmukaisempaa. Ympäristöluvassa alue rajataan kulmakoordinaatteina, jolloin niitä on
luontevaa käyttää.
• Sopimuksen alkamisajankohta
• Voidaan sitoa esim. lainvoimaiseen ympäristölupaan tai aloittamislupaan. Ympäristönsuojelulain
mukainen aloittamislupa lienee tarkoituksenmukainen hankkeen etenemisen kannalta.
• Kalankasvatus tarvitsee muitakin viranomaishyväksyntiä. Näiden hankkiminen on syytä jättää
sopimusehdoissa vuokramiehen omalle vastuulle.
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Vuokrasopimus
• Sopimuksen päättymisajankohta
• Voidaan sitoa ympäristöluvan voimassaoloon, tehdä toistaiseksi voimassaoleva tai määräaikainen.

• Jos toiminta on aloitettu aloittamisluvalla ja valmisteluluvalla, mutta lupaa ei myönnetä
muutoksenhaussa, on tarpeen, että vuokralainen pääsee irtautumaan sopimuksesta.
• Jos luvalle haetaan jatkoa, halutaanko nykyiselle vuokramiehelle luoda etuoikeus alueeseen samoilla
tai neuvotelluilla ehdoilla vai kilpailuttaa vuokramies uudelleen?
• Sopimuksen purkamismahdollisuudet
• Vuokralaisen oikeudesta purkaa vuokrasopimus on säädetty MVL 20 §:ssä.
• Vuokranantajan oikeudesta purkaa vuokrasopimus on säädetty MVL 21 §:ssä.
• Toistaiseksi voimassaoleva sopimus voidaan milloin tahansa sanoa irti.
• Halutaanko purkamisehto esimerkiksi siinä tapauksessa, että vuokramies on toiminut olennaisesti
vastoin ympäristölupaehtoja tai rikkonut sopimusta?
• Halutaanko irtaantumiskorvausehto?
• Halutaanko irtisanomisaikaa?
• Jos vuokralainen purkaa vuokrasopimuksen MVL 20 § perusteella, vuokrasuhde päättyy välittömästi.
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3. SOPIMUKSET LUPAHANKKEESTA JA VESIALUEIDEN LUOVUTUKSESTA

Vuokrasopimus
• Vuokran suuruus
• Kannattaa määritellä €/kg lisäkasvua (luvan mukainen, ei toteutunut).
• Laskukaava kuvattu edellisessä osassa

• Vuokran tarkistamisehto lienee tarpeen, jos luvan sallima volyymi muuttuu.
• Muut tarkistamisehdot jos halutaan, kuten esimerkiksi prosenttikorotus tai indeksikorotus
• Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi ei tunnu relevantilta vesikiinteistöllä, koska se ei vaadi vuokranantajalta
samanlaista ylläpitoa kuin esimerkiksi rakennukset.
• Elinkustannusindeksiä käytetään yleisesti myös liikehuoneistojen ja maanvuokrasopimusten korotusehdoissa.
• Toinen vaihtoehto olisi esimerkiksi Tilastokeskuksen maatalouden tuottajahintaindeksi ilman turkiksia.

CONFIDENTIAL

3. SOPIMUKSET LUPAHANKKEESTA JA VESIALUEIDEN LUOVUTUKSESTA

Vuokrasopimus
• Vastuut ja velvollisuudet
• Vuokralainen on vuokra-ajan päättyessä velvollinen viemään pois omistamansa rakennukset, rakenteet, laitteet ja
laitokset perustuksineen sekä muun vuokra-alueella olevan omaisuuden.
• Käytännössä alueella verkkoaltaita, ankkurointeja, poijuja, köysiä, jne.
•

Esimerkki tällaisesta sopimusehdosta täsmällisemmin: Mikäli vuokralainen ei x kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä
ole täyttänyt edellä tässä mainittuja velvollisuuksiaan, vuokranantajalla on oikeus tehdä tai teettää velvollisuuksien
täyttämiseksi tarpeelliset toimenpiteet vuokralaisen lukuun ja periä toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset vuokralaiselta.
Tällöin vuokranantajalla on oikeus viedä pois vuokra-alueella oleva vuokralaisen omaisuus ja menetellä sen suhteen parhaaksi
katsomallaan tavalla. Jos omaisuuden arvo ylittää sen myymisestä aiheutuvat kulut, vuokranantajalla on tällöin oikeus myydä
se vuokralaisen lukuun julkisella huutokaupalla tai muulla omaisuuden laatu ja arvo huomioon ottaen tarkoituksenmukaisella
tavalla. Vuokranantajalla on oikeus käyttää omaisuuden myynnistä kertyvät varat edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvien
kustannustensa ja muiden vuokrasopimukseen perustuvien saataviensa kattamiseen Vuokralainen on velvollinen suorittamaan
vuokraa vastaavaa korvausta vuokra-alueen käytöstä myös vuokra-ajan päättymisen jälkeiseltä ajalta siihen saakka, kunnes
vuokra-alue on puhdistettuna jätetty kaupungin vapaaseen hallintaan.

• Jos alueella ilmenee viranomaisen määräykseen perustuvaa tarvetta pilaantuneiden sedimenttien puhdistamiselle
tai poistamiselle, vuokralainen vastaa näistä kustannuksista vuokrasopimuksen päättymisen jälkeenkin siltä osin
kun pilaantuminen on johtunut vuokralaisen toiminnasta.
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3. SOPIMUKSET LUPAHANKKEESTA JA VESIALUEIDEN LUOVUTUKSESTA

Vuokrasopimus
• Vuokravakuus
• Vakuus on tarpeellinen siltä varalta, että vuokralainen ei kykene poistamaan alueelle tuomaansa omaisuutta. Omaisuuden
poistaminen on konkurssisaatava, joten on vuokranantajan intressissä, ettei alueen siivoamisesta jää tälle kustannuksia.
• Vakuuden mitoittamisessa lähtökohta on alueen puhdistamisen kustannukset.

• Sopimusrikkomusten seuraamukset
• Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle ja kolmannelle aiheuttamansa vahingon.
• Mahdollista käyttää esimerkiksi sopimussakkoa ja/tai purkavaa tai irtisanovaa ehtoa.
• Tilanteet, joissa sopimussakko olisi tarpeen, lienee harvinaisia. Jos sopimussakkoa käytetään, ei tule sulkea pois
vahingonkorvausta sen ylittävältä osalta.
• Missä erimielisyydet ratkaistaan? Välityslauseke on mahdollinen, mutta julkisen sektorin toimijoiden läpinäkyvyys voi puoltaa
tuomioistuinmenettelyä.

4. Tuotot

4. TUOTOT

Vesialueiden odotettavissa olevat vuokratuotot
• Alueesta saatava vuokratuotto riippuu alueen ominaispiirteistä
• Kasvatusolosuhteiltaan erinomaisilla paikoilla voidaan vuokratuoton olettaa olevan korkeampi kuin
vastaavasti huonommilla.
• Alueen logistinen saavutettavuus ja siellä operointi vaikuttaa vuokratuoton määrään.
• Olennaista on mm. sisältyykö kokonaisuuteen poikaskasvatuspaikka, jatkokasvatuspaikka vai
molemmat.

• Mahdollisten vuokratuottojen suuntaa-antavaa suuruutta arvioidaan seuraavan skenaarion kautta:
• Vuokrattava alue on Uudenkaupungin kaupungin omistuksessa
• Sopimus koskee vain kirjolohen jatkokasvatusta eikä poikaskasvatuspaikkaa
• Luvan sallima lisäkasvu yksikölle on 750 t vuodessa
• Vuokrahinta 4 tai 20 snt/ kg lisäkasvua
• Edellä mainitulla skenaariolla yhden 750 t jatkokasvatusyksikön vuotuiseksi vuokratuotoksi voisi tällöin
olettaa 30 000 – 150 000 €.

Kalankasvatuksen edistäminen
Uudenkaupungin merialueella
KALANKASVATUSYKSIKÖN ALUETALOUSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

GAIA CONSULTING OY
12.10.2020

KALANKASVATUSYKSIKÖN ALUETALOUSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Sisältö
1. Johdanto

2. Rajaukset
3. Potentiaalisen kalankasvatuslaitoksen kuvaus
4. Aluetalousvaikutusten arvioinnin periaatteet
5. Arvioinnissa käytetyt parametrit

6. Tulokset
7. Yhteenveto

Aineisto kuuluu Uudenkaupungin Kalankasvatuksen kehittämishankkeeseen

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Ohjausryhmään kuuluu Uudenkaupungin lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus, LänsiSuomen kalatalouskeskus ry, Metsähallitus sekä Suomen Kalankasvattajaliitto ry. Työn toteuttaa Gaia Consulting Oy ja koordinaattorina toimii Pia LindbergLumme Growth4Blue Consulting. Yhteistyökumppaneina ovat Luonnonvarakeskus ja Metsähallitus.
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1. JOHDANTO

Kalankasvatuksen kehittäminen Uudenkaupungin
merialueella
• Kalankasvatuksen kehittäminen Uudenkaupungin
merialueella -hankkeessa on tähän mennessä tunnistettu
erilaisia toimintamalleja ja reunaehtoja julkisomisteisten
vesialueiden tunnistamiseksi ja vuokraamiseksi
kalankasvatukseen. Lisäksi on arvioitu niiden hyviä ja
huonoja puolia sekä luotu etenemispolku toimintamallin
valitsemiseksi.
• Luonnonvarakeskus (Luke) tuottaa kartta-aineistoja
mahdollisten tuotantoalueiden valitsemiseksi ja
tuotantomäärien skaalamiseksi Uudenkaupungin seudulla.
Lisäksi on testattu sidosryhmien osallistamista soveltuvien
alueiden tunnistamisessa. Toimintamallin tueksi on myös
selvitetty menetelmiä, joita voidaan soveltaa
kalankasvatusyrittäjän valintaan sekä mahdollisia alueiden
luovutusehtoja ja sopimusten sisältöä.
• Tässä työssä on tarkasteltu potentiaalisen uuden
kalankasvatuslaitoksen aluetalousvaikutuksia.

OUR CLIENTS MAKE THE WORLD CLEANER & SAFER
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2. RAJAUKSET

Arvioinnin tarkastelu rajautuu kirjolohen
jatkokasvatukseen Uudenkaupungin merialueella
•

Vaikutusten arviointi kohdistuu Uudenkaupungin kaupungin
omistamalle vesialueelle potentiaalisesti sijoitettavan uuden
kalankasvatusyksikön aluetalousvaikutuksiin.

•

Tarkastelun kohteena on yksi jatkokasvatusyksikkö, jonka kooksi
oletetaan 750 tonnia lisäkasvua vuodessa. Tarkastelu aloitetaan
hetkestä, jolloin toiminnan edellyttävät luvat on olemassa eli
luvitukseen liittyviä kustannuksia ei huomioida arvioinnissa.

•

Jatkokasvatuslaitos voisi Luken tekemän mallinnuksen ja
sidosryhmäselvityksen pohjalta sijoittua esimerkiksi Laattiskerin
itäpuolelle, joka FinFarmGis-mallinnuksen mukaan on sijainniltaan
hyvä paikka. Kyseessä on kuitenkin skenaario, eikä oletus tarkoita,
että laitos välttämättä perustettaisiin juuri tähän kohteeseen.

•

Tarkastelun lähtöoletuksena on, että jatkokasvatuslaitoksen
perustaa uusi toimija, jolla ei ole muita kasvatusyksiköitä.
Tarkasteltava arvoketjun osa alkaa kirjolohenpoikasten
hankinnasta, jotka tässä oletetaan hankittavan Uudenkaupungin
alueella sijaitsevasta kiertovesilaitoksesta. Tarkastelu päättyy
ruokakalaksi kasvatetun, perkaamattoman kalan myyntiin
jatkokäsittelijälle, jota ei ole tarkemmin määritelty, mutta joka voisi
toimia Uudenkaupungin kalasatamassa. Jatkokäsittelyvaihe ei
sisälly aluetaloudellisten vaikutusten laskentaan*.

* Aluetaloudellisten vaikutusten arvioinnin tulokset riippuvat tarkasteluun otetun arvoketjun rajauksesta. Tässä arviossa esimerkiksi perkaus ja jatkokäsittely on rajattu ulkopuolelle, mutta
perkaustoiminnon lisääminen tarkasteluun vaikuttaisi selvästi muun muassa tarvittavaan henkilötyömäärään ja sitä kautta kokonaistyöllistävyyteen.

3. POTENTIAALISEN KALANKASVATUSLAITOKSEN KUVAUS

Verkkoallaslaitoksen toimintakausi, tuotanto ja vaaditut
investoinnit
•

Laitoksen aktiivinen toiminta-aika on 7 kk vuodessa huhtikuusta lokakuuhun. Kausi alkaa huhtikuussa, kun verkkoaltaat
hinataan kasvatuspaikalle. Toukokuusta lokakuuhun ruokitaan ja kasvatetaan kalaa. Elokuusta helmikuuhun kalaa toimitetaan
perattavaksi. Talviaikana (marras-maaliskuu) tehdään huolto- ja oheistöitä pienemmällä työvoimalla.

•

Kala myydään jatkokasvattamosta perkaamattomana.

•

•

•

Perattavaa kalaa tuotetaan vuodessa 2 %:n kuolleisuus huomioiden 911 000 kg. 13 %:n suolipaino vähennettynä myytävää kalaa on 793 000 kg.

•

Kasvatuslaitoksen tulot on laskettu perkaamattomana myydystä kalasta saatavan hinnan perusteella.

•

Kalan lisäksi myydään mätiä. Mätikalaa oletetaan olevan 50 % tuotetusta kalasta, ja mädin osuudeksi oletetaan 3 % kalan painosta.

Laitoksen investointikustannukset muodostuvat kasvatusaltaista oheistarvikkeineen sekä kalojen ruokintaan ja siirtelyyn
tarvittavan aluksen hankinnasta.
•

Kasvatusta varten on 6 kpl halkaisijaltaan 100 m verkkokassialtaita. Kehikot, kassit, ankkurit, köydet ja poijut oletetaan ostettavan Norjasta, ja arvioitu
hankintakustannus sisältää rahdin.

•

Ruokintaan ja kalojen siirtoon hankitaan 12-metrinen teräsalus. Alus ostetaan uutena varsinaissuomalaiselta veneenrakentajalta. Tässä tarkastelussa
aluksen oletetaan olevan vain tämän yhden kasvatuslaitoksen käytössä. Jos samalla toimijalla olisi useita lähellä toisiaan sijaitsevia laitoksia, aluksen
investointikustannus jakautuisi laitosten kesken.

Laskennassa käytettyjä oletuksia euromääräisistä arvoista ja investointien poistoajoista on avattu tarkemmin osiossa 5.

3. POTENTIAALISEN KALANKASVATUSLAITOKSEN KUVAUS

Verkkoallaslaitoksen operatiivinen toiminta
•

•

Kasvatuslaitoksessa käyttökustannuksia syntyy poikasten ostosta, työvoimasta, kalanrehusta ja aluksen polttoaineesta, alueen
käyttöluvasta, hallivuokrasta, velvoitetarkkailusta, huollosta ja muista juoksevista kuluista.
•

Poikaset oletetaan ostettavan Sybimarilta Uudestakaupungista meriveteen riittävästi sopeutettuina. Poikaset tulevat kasvattamoon 300-500 g
painoisina.

•

Laitos työllistää 7 kk vuodessa 2,75 henkeä ja talvikaudella 2 kk ajan 1,75 henkeä. Oletuksena 1 työntekijä tulee Uudestakaupungista, 0,5-1 muualta
Varsinais-Suomesta ja 1 ulkomailta.

•

Kalojen ruokinta tapahtuu alukselta käsin kerran päivässä rehutykillä. Ruokinta-alus lähtee liikkeelle Uudenkaupungin kalasatamasta ja vastaa vain
tämän yhden kasvattamon ruokinnasta.

•

Yhden kalakilon kasvattamiseen tarvitaan 1,15 kg rehua. Rehun oletetaan olevan suomalaista Raisioaquan Itämerirehua.

•

Alue vuokrataan Uudenkaupungin kaupungilta. Rehun, verkkokassien, köysien ja muiden tarvikkeiden säilyttämiseen vuokrataan halli kalasatamasta.
Hallin sisällä on pieni konttori.

•

Velvoitetarkkailun vuosikustannus on tarkastelussa arvioitu laitoksen sijainnin ja volyymin perusteella.

•

Laitoksen työntekijät tekevät tavanomaisia huolto- ja ylläpitotöitä, kuten aluksen öljyn ja suodattimien vaihtoja. Nämä työt sisältyvät
työvoimakustannuksiin. Suuremmista huoltotoimenpiteistä (telakkakatsastus sisältäen maalauksen, hiekkapuhalluksen ja sinkkien vaihdon) ei synny
välttämättä kustannuksia vuosittain, mutta arvio keskimääräisestä vuosikustannuksesta on sisällytetty laskelmaan.

•

Muita operatiiviseen toimintaan liittyviä kustannuksia ovat muun muassa puhelin- ja internetkulut ja kirjanpito. Työvaatteista osa oletetaan
ostettavan itse ja osa saatavan rehutehtaan sponsoroimana kaupan päälle (alan yleinen käytäntö).

•

Tässä tarkastelussa ei ole huomioitu liiketoiminnan muita mahdollisia kuluja, kuten vakuutuksia tai rahoituskuluja, joita syntyisi, jos laitoksen
perustamiseen otettaisiin pankista lainaa. Nykytilanteessa korkotaso on varsin alhainen, joten rahoituskulut eivät ole kovin merkittävä tekijä.

Laskennassa käytettyjä oletuksia euromääräisistä arvoista ja investointien poistoajoista on avattu tarkemmin osiossa 5.

4. ALUETALOUSVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PERIAAT TEET

Tarkastelussa rahavirtojen suuntautuminen
Uudenkaupungin alueelle ja muualle
•

Gaian aluetaloudellinen vaikuttavuusmalli laajentaa perinteisen
kannattavuustarkastelun koskemaan kokonaisia liiketoiminnan arvoketjuja ja
niissä syntyviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tässä tapauksessa
on tarkasteltu kalan jatkokasvatuksen arvoketjua Varsinais-Suomessa
poikaskasvatuksesta perkuuvalmiiseen kalaan asti.

•

Taloudellisen mallinnuksen perusajatuksena on seurata operatiivisesta
toiminnasta saatuja kassavirtoja ja niiden kulkeutumista investointeihin,
käyttökuluihin, palkkoihin, veroihin ja niin edelleen.

•

Yhteiskunnallisina vaikutuksina on tarkasteltu rahavirroista syntyviä työllisyys- ja
verovaikutuksia.

•

Aluetaloudellisia vaikutuksia (työpaikkoja ja verotuloja) syntyy siis myös
välillisesti kasvatuslaitoksen tekemien hankintojen kautta arvoketjussa.

•

Tässä mallinnuksessa kasvatuslaitokselle kalan myynnistä syntyvä kassavirta
päätyy laitoksen tekemien investointien, hankintojen ja maksettujen palkkojen ja
verojen kautta joko 1) Uudenkaupungin aluetalouteen, 2) Varsinais-Suomen
aluetalouteen 3) Suomen kansantalouteen tai 4) Suomen ulkopuolelle.

Taloudellinen mallintaminen perustuu saatavilla olevaan
tietoon ja arvioihin kalankasvattamon toiminnan ja
hankintaketjun pääoma- ja käyttökuluista, työpanoksista

sekä lopputuotteen myyntituloista. Tarkastelun kohteena
ovat paitsi kalankasvattamon omasta toiminnasta myös
välillisten vaikutusten kautta arvoketjussa syntyvät työpaikat,
palkkatulot ja yhteisö- ja ansiotuloverot.

4. ALUETALOUSVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PERIAAT TEET

Tiedonhankinnan menetelmä
• Koska kyseessä on skenaario eikä tarkastelun kohteena olevaa ajateltua kalankasvatuslaitosta ole vielä olemassa,
taloudellisen mallintamisen perustana olevat rahavirrat ovat arvioita.
• Laskelmien taustaoletukset kalankasvatuslaitoksen tuloista ja menoista pohjautuvat konsulttien näkemykseen ja
kalankasvatusalan asiantuntijan pitkään kokemukseen. Myös kirjallisuutta ja asiantuntijakeskusteluja on käytetty
arvioiden pohjana.
• Tietoja ei ole kerätty haastattelemalla yrityksiä tai kysymällä yritysten liiketoimintatietoja, sillä työssä on pyritty
välttämään yksittäisten toimijoiden nostamista esiin.
• Gaian aluetaloudellinen mallinnus perustuu suomalaiseen tilastodataan eri toimialojen tilinpäätöstiedoista. Dataa on
hyödynnetty toimialojen kustannusrakenteen ja kannattavuuden arvioimiseen hankintaketjun työllisyys- ja
verovaikutusten laskemisessa.

5. ARVIOINNISSA KÄYTETYT PARAMETRIT

Olennaisimmat arvot 1/2
Parametri

Arvo

Yksikkö

Perustelut ja huomiot

Kasvatusaltaiden hankintakustannus (sis.
kehikot, verkkokassit, ankkurit, köydet,
poijut ja rahdin)

600 000

€

Kustannus kuudelle kasvatusaltaalle

Mahdollinen lähde

Kasvatusaltaiden kehikoiden käyttöikä

30

Vuotta

Hankintahinta on tarkastelussa jyvitetty käyttöikää vastaaville vuosille

Kasvatusaltaiden kassien käyttöikä

5-10

Vuotta

Ks. Yllä. Oletetaan, että kasseja huolletaan vuosittain.

Poikasten hankintahinta

5-6

€/kg

Alv 0%

Aluksen kokonaishankintahinta

150 000

€

Alus oletetaan hankittavan uutena. Käytetyn hinta olisi n. 1/3 uuden hinnasta.

Moottorin osuus kokonaishinnasta

17 500

€

Uutena ostettu

Nosturin osuus kokonaishinnasta

12 500

€

Uutena ostettu

Aluksen rungon käyttöikä

35

Vuotta

Aluksen, moottorin ja nosturin hankintahinta on tarkastelussa jyvitetty
käyttöikää vastaaville vuosille

Moottorin käyttöikä

15

Vuotta

Ks. Yllä

Nosturin käyttöikä

15

Vuotta

Ks. Yllä

Peratun kalan markkinahinta

4,5

€/kg

Luken kala- ja riistatilastot: kasvatetun kirjolohen tuottajahinta 2015-2019 (alv
0%). Hinta on pyöristetty varovaisesti alaspäin asiantuntija-arvion perusteella.

Perkaamattoman kalan myyntihinta ulos

Luottamuksellista tietoa

Perkaamattoman kalan myyntihinta on arvioitu vähentämällä peratun kalan
myyntihinnasta perkuukustannukset (sisältäen jäät, veden, sähkön,
omavalvonnan, toimituksen, jätteenkäsittelyn jne.). Perkuuyrityksen katetta ei
ole sisällytetty perkuukustannuksiin.

Mädin myyntihinta

15

€/kg

5. ARVIOINNISSA KÄYTETYT PARAMETRIT

Olennaisimmat arvot 2/2
Parametri

Arvo

Yksikkö

Perustelut ja lähteet

Työntekijän palkka (brutto)

3 000

€/kk

Asiantuntija-arvio osaavan työntekijän keskipalkasta

Työnantajan sivukulukerroin

20%

Aluksen polttoaineenkulutus

70

l/ruokinta

Matka Uudenkaupungin satamasta 5 merimailia, ajoaika suuntaansa 45 min.
Ruokinta-aika keskimäärin 3 h. Kasvatuskauden pituus 180 vrk, 1 ruokinta/pv.

Polttoaineen hinta

0,70

€/l

Polttoöljy (alv 0%)

Kalanrehun hinta

1,30

€/kg

Hinta alv 0%. Rehun raaka-ainehinta määräytyy kalajauhon
maailmanmarkkinahinnan mukaan, joten kustannus saattaa olla korkeampikin.

Alueen käyttölupa

10

Snt/lupakilo

Kustannushaarukka on suuri (4-16
snt/lupakilo)

Perustuu todelliseen
kustannustasoon

Hallin vuokra

330

€/kk

Sisältää lämmityksen ja sähkön

Toimitilavuokrat
Uudessakaupungissa (Oikotie)

Velvoitetarkkailun vuosikustannus

17 500

€/vuosi

Kustannukseen vaikuttaa, tehdäänkö
yhteistarkkailuna vai erikseen.

Asiantuntija-arvio, perustuu
todellisiin toteutuneisiin
kustannuksiin.

Aluksen vuosihuolto

1 500

€/vuosi

Suodattimet, öljyt, hydrauliöljy

Telakkakatsastus

3 750

€/vuosi

7 500 €/kerta, joka toinen vuosi. Sis. Maalaus, mahdollisesti hiekkapuhallus,
sinkkien vaihto

Puhelin ja internet

30

€/kk

Kirjanpito

100

€/kk

Laskettu bruttopalkan päälle

https://www.yrittajat.fi/palkkalaskuri

6. TULOKSET

Kalankasvatustoiminnan* vaikutukset Uudenkaupungin,
Varsinais-Suomen ja Suomen talouteen
Rahavirrat Suomeen ja ulkomaille (€/vuosi)

Uusikaupunki

Työllistävyys
4,8 htv
0,1 htv

1,9 htv
0,7 htv
1,2 htv

4,7 htv

Muu
VarsinaisSuomi

Ulkomaat

Investoinneista

0

5 000

32 000

Omien työtekijöiden palkoista

31 000

23 000

31 000

Hankinnoista

1 101 000

1 122 000

0

Yhteensä

1 132 000

1 150 000

63 000

Omat työntekijät Hankintaketju
Varsinais-Suomessa yhteensä
Ulkomailla

Yhteisö- ja ansiotuloveroja yhteiskunnalle
laitoksen toiminnasta ja hankintaketjusta
92 000 €
26 000 €

54 000 €
24 000 €
30 000 €

16 000 €

66 000 €

Muu
VarsinaisSuomi

Valtio

Yhteisöveroja

* Yhden 750 000 kg tuotantoyksikön vaikutukset yhden vuoden aikana

Uusikaupunki

Ansiotulo-

6. TULOKSET

Kalankasvatuslaitoksen rahavirrat pilkottuna
Vuotuiset käyttökustannukset
Investoinnit (yhdelle vuodelle jyvitetty osuus)

Velvoitetarkkailu
Tilavuokrat, sähkö, IT, kirjanpito jne.
Huollot
Työvoima
Polttoaine
4%
Alueen käyttövuokra
3%

Tuloja ja työtä varsinaissuomalaiselle
veneenrakentajalle

Alus

Moottori + nosturi

9%

5%
37
t€/v

Tuloja, työtä ja veroja
uusikaupunkilaisen
poikaskasvattajan
kautta

Alueen käyttöluvasta
tuloja Uudenkaupungin
kunnalle
43%

85%

2 310 t€/v

Poikaset

Kasvatusaltaat

Omista ja hankintaketjun työpaikoista (6,7 htv)
Suomeen palkkatuloja 249 000 € ja
ansiotuloveroja 66 000 €, josta
Uuteenkaupunkiin 149 000 € ja 24 000 €

49%
Tuloja, työtä ja veroja
varsinaissuomalaisen
rehuntuottajan kautta
Rehut

7. YHTEENVETO

Kasvatus on Uudenkaupungin kalaliiketoiminnan
ekosysteemin lisäarvolle keskeinen tekijä
•

Tarkasteltu kalankasvatusyksikkö on osa arvoketjua, joka alkaa
kotimaisesta poikaskasvatuksesta ja päättyy arvokkaina kalatuotteina
kuluttajan pöytään, ravintoloihin ja suurkeittiöille.

•

Tässä on arvioitu yhden 750 tonnin kalankasvatusyksikön
aluetalousvaikutuksia. Uudenkaupungin merialueelle mahtuisi
useampikin tämänkokoinen yksikkö.

•

Saman toimijan hallussa olevilla, useammilla yksiköillä tai eri
toimijoiden yhteistyöllä voitaisiin saavuttaa mittakaava- ja
synergiaetuja, joiden ansiosta positiiviset talousvaikutukset voisivat
olla tässä arvioitua suuremmatkin.

•

Yhden kalankasvatusyksikön vaikutukset aluetalouteen* eivät ole
yksistään mittavat, vaan arvo syntyy ekosysteemistä, jonka paikalliset
toimijat muodostavat.

•

Poikaskasvatuksen lisäksi myös rehuntuotanto synnyttää merkittävää
liiketoimintaa alueelle, ja hankintojen kautta työllistetään esimerkiksi
veneenrakentajia ja -huoltajia.

•

Uudenkaupungin kunta hyötyy mallissa suoraan ja arvoketjun kautta
syntyvän työllisyyden ja ansiotuloverojen lisäksi myös vuokratuloista,
joita kasvatuslaitos maksaa käyttämästään alueesta. Yritysten voitosta
kanavoituu lisäksi yhteisöveroa kunnalle sekä valtiolle.

Kuvassa Uudenkaupungin visio kalaklusterista, jossa yhdistyvät sekä kasvatettu
kirjolohi, silakka että siika. Merikasvatusta lukuun ottamatta toimijoita ja infraa on jo
olemassa. Kunnan aluetalousetu muodostuu yritysten yhteisestä kasvusta.

* Aluetaloudellisten vaikutusten arvioinnin tulokset riippuvat tarkasteluun otetun arvoketjun rajauksesta. Tässä arviossa esimerkiksi perkaus ja jatkokäsittely on rajattu ulkopuolelle, mutta
perkaustoiminnon lisääminen tarkasteluun vaikuttaisi selvästi muun muassa tarvittavaan henkilötyömäärään ja sitä kautta kokonaistyöllistävyyteen.

Raporttimme perustuu kyseisen toimeksiannon suorittamisen yhteydessä saamiimme tietoihin ja ohjeisiin
huomioiden toimeksiannon suorittamisen aikana vallitsevat olosuhteet. Oletamme, että kaikki meille
toimitetut tiedot ovat oikeita ja virheettömiä, ja että asiakas on tarkistanut luovutettujen tietojen
oikeellisuuden.
Emme ole vastuussa raportin tietojen täsmällisyydestä tai täydellisyydestä, emmekä anna niitä koskevia
vakuutuksia, ellei toisin ole mainittu. Raporttia ei tule miltään osin pitää päätöksentekoa koskevana
suosituksena tai kehotuksena.
Emme ota vastuuta siitä, olemmeko tunnistaneet kaikki toimitettuihin asiakirjoihin sisältyvät seikat, joilla voi
olla merkitystä, mikäli näitä asiakirjoja käytetään myöhemmin tehtävien sopimusten osana. Toimitetun
materiaalin ja asiakirjojen läpikäynti on toteutettu siten kuin olemme katsoneet asiassa asianmukaiseksi
tarjouksessa sovitun työn laajuuden ja tarkoituksen valossa.
Emme ole vastuussa raportin päivittämisestä myöhempien tapahtumien osalta (päivämäärä raportin
etusivulla).
Ellei asiasta ole nimenomaisesti muuta sovittu, tätä raporttia ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille tai
käyttää muussa kuin tässä kuvatussa tarkoituksessa ilman Gaia Consulting Oy:n kirjallista etukäteistä
suostumusta. Mikäli kolmas osapuoli saa käyttöönsä raportin jäljennöksen tai raportissa ollutta tietoa,
kyseisellä kolmannella osapuolella ei ole mitään oikeuksia Gaia Consulting Oy:ä kohtaan.
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Hankkeen tausta ja tavoitteet
•

Uudenkaupungin merialueiden käytön kehittämishankkeen tavoitteena on mm. edistää elinkeinonharjoittajien mahdollisuutta hyödyntää
Uudenkaupungin merialueita, esimerkiksi tunnistamalla kalankasvatukseen mahdollisesti sopivia sijainteja, joilla kasvatuksest a olisi
mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset ja mahdollisimman vähän haittaa meren muulle käytölle, kuten virkistykselle ja vap aa-ajan
vietolle.

•

Mahdollisten hankkeiden vaikutukset kohdealueen ympäristöön ja vesipuitedirektiivin pintavesien hyvän tilan tavoitteeseen tul laan
arvioimaan tästä selvityksestä riippumatta asianmukaisessa ympäristölupaprosessissa, mikäli sijainneille suunnitellaan jatkos sa
kalankasvatusta.

•

Käsiteltävät mahdolliset jatkokasvatukseen ja poikastuotantoon soveltuvat alueet on valittu FINFARMGIS-työkalulla, joka on
Luonnonvarakeskuksen (Luke) kehittämä mallinnustyökalu kalankasvatukseen soveltuvien alueiden tunnistamiseen.

•

Tämän lisäksi alueiden soveltuvuutta on kysytty sidosryhmille lähetetyllä ja Luken toteuttamalla karttakyselyllä, jossa kunta laiset,
maanomistajat, vapaa-ajan asukkaat ja muut asiasta kiinnostuneet saivat pisteyttää ja kommentoida ehdotettuja sijainteja. Lisäksi heillä oli
mahdollisuus halutessaan luoda ja kommentoida myös vapaavalintaisia sijaintipisteitä.

•

Tähän Natura-esikartoitukseen otettiin valikoitu joukko mahdollisia sijaintipisteitä Uudenkaupungin omistamilta vesialueilta, sekä kaksi
pistettä kauempaa avomereltä. Tarkoituksena on tarkastella tämän valikoidun joukon sijaintien tarvetta Natura-vaikutusten arvioinnille,
mikäli niihin suunniteltaisiin kalankasvatuksen luvitusta, sekä koota pisteisiin liittyvää ympäristötietoa edelleen helpottamaan ympäristön ja
luonnonsuojelun kannalta sopivimpien kasvatuspaikkojen valintaa.

•

Tämä aineisto on esiselvitystyyppinen, ei vastaa Luonnonsuojelulain mukaista Natura-selvitystä eikä tarkoita, että millekään
mainituista alueista välttämättä suunnitellaan kasvatustoimintaa.
Luken FINFARmGIS-työkalu https://www.luke.fi/uutinen/kalankasvatusta-halutaan-lisata-valtion-vesialueilla/
https://www.kalankasvatus.fi/vesistojen-hyvan-ekologisen-tilan-saavuttaminen-edellyttaa-ymparistotiedon-avoimuutta/

2. Uudenkaupungin läheiset Natura-alueet ja
niiden suojeluperusteet

Uudenkaupungin vesialueet
• Uudenkaupungin rannikko kuuluu Selkämeren
eteläosaan, jonne ulottuu vielä jonkin verran
Saaristomeren ja Itämeren altaan sisäisen
kuormituksen rehevöittävä vaikutus.
• Pintaveden ekologisen tilaluokituksen kolmannen
kauden luonnoksessa Uudenkaupungin
avomerialueiden tilan oli arvioitu heikentyneen
hyvästä tyydyttävään, perustuen erityisesti aklorofyllipitoisuuden nousuun.
• Uudenkaupungin edustan meriluontoa
määrittelevät:
• sokkeloinen sisäsaaristo, jossa näkyy
voimakkaasti maalta tuleva kuormitus, sekä avoin
ulkosaaristo, jonka poikkeuksellisen laajoilla
matalikoilla on monimuotoisia riuttoja ja
hyväkuntoisia rakkohaurumetsiä.

Natura-vaikutusten arvio osana ympäristölupaprosessia
Natura-alueverkosto on perustettu turvaamaan luonnon monimuotoisuus EU:n alueella.
Natura-alueet on suojeltu joko luontodirektiivillä (SAC) tai lintudirektiivillä (SPA) ja kunkin alueen
suojeluperusteisiin on listattu luontotyypit ja/tai lajit, joiden esiintymisen ehtoja alueella ei saa heikentää.
Ympäristöluvanvaraisille hankkeille on tehtävä Natura-vaikutusten arviointi mikäli hankkeen vaikutukset a)
kohdistuvat Natura –alueen suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin, b) ovat luonteeltaan heikentäviä, c)
laadultaan merkittäviä ja d) eivätkä ole objektiivisten seikkojen perusteella poissuljettuja.
Tässä esikartoituksessa selvitetään FINFARMGIS-mallinnuksen ja sidosryhmäkyselyn pohjalta valittujen
sijaintien tarvetta Natura-vaikutustenarvioinnille, sekä kootaan mahdollisen Natura-arvioinnin ja
ympäristölupahakemuksen kannalta olennaisia ympäristötietoja.
Uudenkaupungin merialueiden kehittämishankkeessa tunnistettujen mahdollisten kalankasvatusalueiden
lähettyvillä on neljä Natura-aluetta: Uudenkaupungin saaristo SAC/SPA, Uudenkaupungin saarnimetsät
SAC, Lautvesi SPA ja Seksmiilarin saaristo SPA.

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet?f=Lapin_ELYkeskus
https://www.ym.fi/download/noname/%7BADEE4770-BB60-42C0-A95B-84F2ED751241%7D/31250

Kalankasvatuksen vaikutuspolut Natura-luontoarvoihin
Kalankasvatuksen mahdolliset vaikutukset kohdistuisivat luontotyyppeihin 1150 Fladat, kluuvijärvet ja
laguuninomaiset lahdet, sekä 1170 Karit ja kalliorantojen levävyöhykkeelliset vedenalaiset osat,
joita ilmentävät alueella riutat, sekä suojaisat lahdet ja fladat.
Lisäksi kalankasvatuksella voi mahdollisesti olla vaikutusta mm. lintuihin, kaloihin, hylkeisiin,
pohjaeläimiin, planktoniin ja makrofyytteihin suoraan ravinnelisäyksen kautta tai epäsuorasti
esimerkiksi ekosysteemeissä tapahtuvien lajikoostumuksen muutosten kautta. Vaikutukset voivat olla
Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) käytettävän tarkastelun tyypillistä viitekehikkoa käyttäen
positiivisia tai negatiivisia, paikallisia tai alueellisia, lyhyt tai pitkäaikaisia. Kalankasvatuksella ei ole
valtakunnallisia tai pysyviä vaikutuksia.

Vaikutusten merkittävyys ja laajuus riippuvat suuresti kalankasvattamon sijoituspaikasta ja
ruokintamääristä, joten tässä selvityksessä vertaillaan potentiaalisten kasvatuspisteiden mahdollisia
ympäristövaikutuksia eri sijainneilla ja vähemmän kuormittavan poikaskasvatuksen, ja enemmän ruokintaa
vaativan jatkokasvatuksen kannalta.

1170 Karit ja kalliorantojen levävyöhykkeelliset
vedenalaiset osat - Riutat
Riutat ovat meren pohjasta kohoavia, kovapohjaisia muodostelmia, kuten
kivikkoisia kareja, luotojen ja saarten kalliorantoja sekä lohkareita. Riutoille
kiinnittyy vyöhykkeittäin yksivuotisia ja monivuotisia leviä, sekä sinisimpukoita ja
merirokkoja, jotka muodostavat monimuotoisia riuttaelinympäristöjä lukuisille
selkärangattomille ja kaloille. Riutat ovat mm. arvokkaita kalojen
poikastuotantoalueita ja lintujen ruokailualueita. (https://itameri.fi/fiFI/Luonto_ja_sen_muutos/Elinymparistot/Kovat_pohjat)

Kalankasvatuksen vaikutuspolku riuttoihin olisi suoraan lisääntyvän
ravinnepitoisuuden kautta, jolloin nopeakasvuiset yksivuotiset rihmalevät
lisääntyvät, vieden elintilaa monivuotisilta leviltä, kuten avainlaji rakkohaurulta.
Tämä heikentää riutan monimuotoisuutta. Ravinteiden maltillinen lisääntyminen
voi edistää sinisimpukoiden ravinnonsaantia, mutta voimakkaasta
rehevöitymisestä seuraava pohjien liettyminen vähentää niille sopivia
kiinnittymispaikkoja.
Vaikutuksia voi olla myös epäsuorasti lisääntyvän kasviplanktonin määrän kautta.
Avoimilla vesialueilla ravinnelisäys lisää mikrolevien ja syanobakteerien kasvua,
joka aiheuttaa veden samenemista. Sameammassa vedessä valoa riittää
yhteyttämiseen kapeammalla syvyysalueella, mikä kaventaa yhteyttävien levien ja
vesikasvien esiintymiseen sopivaa vyöhykettä.

https://itameri.fi/fi-FI/Itameri_kuvina#/details/577 Julia Nyströn, Metsähallitus

1150 Fladat, kluuvijärvet ja laguuninomaiset lahdet
Matalat suojaisat merenlahdet ovat usein pehmeäpohjaisia, ravinteikkaita ja
korkeatuottoisia ympäristöjä, joissa viihtyvät mm. runsaat putkilokasviyhteisöt tai
rehevät näkinpartaisniityt. Karummat hiekkapohjaiset lahdet tarjoavat
elinympäristöjä rehevöitymiselle herkille lajeille. Lämmin, hidasliikkeinen vesi ja
runsaat vesikasvit tarjoavat suojaa, ravintoa ja erinomaiset kasvuolosuhteet
hyönteistentoukille ja kalan poikasille. Lahdet ovatkin tärkeitä kalojen
lisääntymisalueita ja lintujen pesintä-, levähdys- ja ruokailualueita, sekä
lepakoiden ruokailualueita. (https://itameri.fi/fi-FI/Luonto_ja_sen_muutos/Elinymparistot/Matalat_lahdet)
Kalankasvatuksen vaikutuspolku lahtiin olisi suoraan ravinnelisäyksen kautta,
jolloin perustuotanto lisääntyy, mikä muuttaa lajikoostumusta ja lisää pohjalle
vajoavan eloperäisen aineen määrää. Rehevöityminen ja umpeenkasvu ovat
yleisiä ongelmia matalissa suojaisissa lahdissa.
Vaikutuksia voi olla myös epäsuorasti lisääntyvän kasviplanktonmäärän kautta,
jolloin vesi samenee, sekä mahdollisesti sisäisen kuormituksen kautta, mikäli
lahden pohjalle kertyy niin paljon hajoavaa kasviainesta, että pohjalta loppuu
happi ja sedimentoituneet ravinteet liukenevat takaisin veteen.

UUDENKAUPUNGIN RANNIKON NATURA-ALUEET

FI0200072 Uudenkaupungin saaristo SAC/SPA
Uudenkaupungin saariston Natura-alue on suojeltu sekä luontodirektiivin, että
lintudirektiivin perusteella.
Suojeluperusteena olevista luontotyypeistä kaksi on vedenalaisia
luontotyyppejä, joihin kalankasvatuksesta aiheutuvalla ravinnekuormituksella
voi olla suoria tai epäsuoria vaikutuksia
1150 Fladat, kluuvijärvet ja laguuninomaiset lahdet
1170 Karit ja kalliorantojen levävyöhykkeelliset vedenalaiset osat
Näiden lisäksi suojeluperusteena olevista lajeista kalankasvatuksella voi olla
epäsuoria vaikutuksia kokosukeltaviin lintuihin, kuten haahkaan, pilkkasiipeen
ja uiveloon, kahlaajalintuihin kuten merisirriin ja punakuiriin, sekä kalaa syöviin
lintuihin kuten lokkeihin, tiiroihin ja riskilään.
Harmaahylje ja itämerennorppa kuuluvat suojeluperusteisiin, joten mahdollisia
vaikutuksia myös hylkeisiin tulee arvioida.
Kuvassa esitettynä Uudenkaupungin saariston Natura-alueella esiintyvät
vedenalaiset, matalien kallio ja kivikkopohjien levävyöhykkeet (1170), eli riutat.
Uudenkaupungin saariston riutoilla on poikkeuksellisen laajoja, hyväkuntoisia
rakkohauruvalleja.
http://paikkatieto.ymparisto.fi/natura/2018/tiivistelmat/FI0200072.pdf
http://paikkatieto.ymparisto.fi/velmuviewers/Html5Viewer_2_11_1/Index.html?configBase=http://paikkatieto.ympa
risto.fi/Geocortex/Essentials/REST/sites/VELMU_karttapalvelu/viewers/HTML5/virtualdirectory/Resources/Config/
Default

UUDENKAUPUNGIN RANNIKON NATURA-ALUEET

FI0200126 Uudenkaupungin saarnimetsät SAC
Uudenkaupungin saarnimetsät Natura-alue on suojeltu
luontodirektiivin nojalla.
Alueella on jalopuulehtoja, lehtoniittyjä,
tervaleppäreunaisia rantoja sekä fladoja ja alue liitettiin
Natura verkostoon vuonna 2018 erityisesti
jalopuumetsien ja lehtojen säilyttämiseksi.
Vedenalaisista luontotyypeistä alueen suojeluperusteina
ovat 1150 Fladat, kluuvijärvet ja laguuninomaiset lahdet
Alueen suojeluperusteisiin ei ole listattu lajeja, eikä
alueella esiinny riuttoja

UUDENKAUPUNGIN RANNIKON NATURA-ALUEET

FI0200044 Lautvesi SPA
Lautveden Natura-alue on suojeltu lintudirektiivin
perusteella.
Se on runsaslinnustoinen alue, joka on tärkeä sekä
pesivälle että erityisesti muuttomatkalla olevalle
linnustolle.
Lautveden suojeluperusteina ei ole luontotyyppejä,
mutta se kuuluu luontotyyppiin matalat merenlahdet ja
laguunit.
Lautvedellä ei ole riuttoja.

Lautveden suojeluperusteena olevista lajeista
kahlaajat ovat herkkiä ravinteiden lisääntymisestä
seuraavalle umpeen kasvamiselle, ja rehevöitymisellä
voi olla vaikutusta myös kokosukeltaviin sekä kalaa
syöviin lintuihin.

UUDENKAUPUNGIN RANNIKON NATURA-ALUEET

FI0200152 Seksmiilarin saaristo SPA
Seksmiilarin saaristo on suojeltu lintudirektiivillä.
Pääosa alueesta on ulkosaaristoa ja merivyöhykkeen
pienten saarten ja luotojen saaristoa.
Kohdealue on erittäin edustava näyte eteläisen
Selkämeren luonnosta ja on linnustollisesti
lounaisrannikon arvokkaimpia suojelualueita.
Alueen suojeluperusteena ei ole luontotyyppejä, mutta
alueella esiintyy erityisesti riuttoja.

Alueen suojeluperusteena olevista lajeista ravinteiden
lisääntymisellä voi olla vaikutusta kahlaajiin ja
kokosukeltaviin sekä kalaa syöviin lintuihin, ja hylkeisiin.

3. Valikoitujen potentiaalisten kasvatusalueiden
sijainnit suhteessa Natura-alueisiin

POIKASKASVATUSALUEET

Valikoidut potentiaaliset poikaskasvatusalueet
Tarkempaan tarkasteluun valikoidut
potentiaaliset poikaskasvatusalueet
sijaitsevat Uudenkaupungin sisäsaaristossa,
kaupungin omistamilla vesialueilla. Alueilta
on pyritty tunnistamaan mahdollisimman
hyvin kalankasvatukseen sopivia alueita
poissulkevien toimintojen, syvyyden
avoimuuden ja virtauksen puolesta.
Seuraavaksi tarkastellaan pisteiden sijaintia
suhteessa Natura-alueisiin, sekä
ympäristön nykytilaa alueella.

Pisteiden sijainnit EUREF_FIN_TM35FIN
ID
Lon x
Lat y
19
184336
6752885
30
187677
6753069
34
190478
6750323
35
189773
6752330

POIKASKASVATUSALUEET

Poikaskasvatusalueiden etäisyydet Natura-alueisiin
•

Pisteitä 19, 34 ja 35 lähimpänä on Uudenkaupungin
saariston Natura-alue. Pistettä 30 lähimpänä on
Uudenkaupungin saarnimetsät Natura-alue.

•

Piste 19 on lähimpänä Uudenkaupungin saariston Naturaalueen pääosaa, ja pisteet 34 ja 35 ovat lähimpänä IsoHummin ja Katavakarin kattavaa sisempää aluetta.

•

Piste 30 on lähimpänä Uudenkaupungin saarnimetsät
Natura-alueen eteläisempää, Tärtön saaren aluetta.

•

Pisteistä ainoastaan 34 on riuttaelinympäristöksi soveltuvan
alueen välittömässä läheisyydessä.

•

Kaikki pisteet ovat yli 100m päässä lähimmistä mahdollisesti
lintujen pesintään sopivista alueista.

ID
19
30
34
35

Pisteen etäisyys lähimpään Natura-alueeseen
Etäisyys
Natura-alue
550m
FI0200072 Uudenkaupungin saaristo SAC/SPA
2700m
FI0200126 Uudenkaupungin saarnimetsät SAC
1000m
FI0200072 Uudenkaupungin saaristo SAC/SPA
3000m
FI0200072 Uudenkaupungin saaristo SAC/SPA

Pisteen etäisyys lähimpään Natura-alueella sijaitsevaan
ID
19
30
34
35

Riuttaelinympäristöön
900m
3700m
1300m
3400m

ID
19
30
34
35

Riuttaelinympäristöön
500m
200m
50m
300m

Hauran tai hapsikan
esiintymään
1100m
3100m
1300m
3200m

Mahdolliseen
lintuluotoon
1200m
3700m
1800m
3700m

Laguuniin tai
Fladaan
1600m
3000m
2200m
4000m

Pisteen etäisyys lähimpään luontoarvoiltaan merkittävään

Hauran tai hapsikan Mahdolliseen
esiintymään
lintuluotoon
300m
220m
300m
220m
150m
140m
350m
560m

Laguuniin tai
Fladaan
800m
2200m
200m
1200m

JATKOKASVATUSALUEET

Valikoidut potentiaaliset jatkokasvatusalueet
Mahdollisista jatkokasvatusalueista pisteet 19 ja 31
sijaitsevat Uudenkaupungin kaupungin omistamilla
kiinteistöillä. Piste 19 on sama, kuin poikaskasvatuksen
yhteydessä tarkasteltu, mutta tässä sen soveltuvuutta
tarkastellaan kuormittavampaan jatkokasvatukseen. Piste
31 on hieman siirretty versio pisteestä 30. Pistettä 31 ei
ollut mukana sidosryhmille suunnatussa
karttaäänestyksessä.
Pisteet 26 ja 24 sijaitsevat Metsähallituksen hallinnoimilla
vesialueilla. Näille pisteille tehdään kevennetty tarkastelu
ympäristötietojen osalta.

CONFIDENTIAL

Pisteiden sijainnit EUREF_FIN_TM35FIN
ID
Lon X Lat Y
19
184334 6752896
24
181545 6766945
26
171537 6747743
31
186995 6752992

JATKOKASVATUSALUEET

Jatkokasvatusalueiden etäisyydet Natura-alueisiin
•

•

Pisteistä 24 sijaitsee Natura-alueella. Pistettä 19 lähimpänä
on Uudenkaupungin saariston Natura-alue. Pistettä 31
lähimpänä on Uudenkaupungin saarnimetsät Natura-alue.
Piste 26 sijaitsee Seksmiilarin saariston Natura-alueen
läheisyydessä.
Kaikilta pisteiltä löytyy arvokkaita luontotyyppejä alle
kilometrin säteellä.

•

Kaikki pisteet sijaitsevat yli kilometrin päässä lähimmältä
Natura-alueella sijaitsevalta mahdolliselta lintuluodolta.

•

Kaikki pisteet ovat yli 100m päässä lähimmistä mahdollisesti
lintujen pesintään sopivista alueista.

ID
19
24
26
31

Pisteen etäisyys lähimpään Natura-alueeseen
Etäisyys
Natura-alue
550m
FI0200072 Uudenkaupungin saaristo SAC/SPA
0m
FI0200072 Uudenkaupungin saaristo SAC/SPA
850m
FI0200152 Seksmiilarin saaristo SPA
2700m
FI0200126 Uudenkaupungin saarnimetsät SAC

Pisteen etäisyys lähimpään Natura-alueella sijaitsevaan
ID
19
24
26
31

Riuttaelinympäristöön
900m
900m
1700m
3100m

ID
19
24
26
31

Riuttaelinympäristöön
500m
900m
900m
200m

Hauran tai hapsikan
esiintymään
1100m
1800m
2100m
2900m

Mahdolliseen
lintuluotoon
1200m
1800m
1700m
3100m

Laguuniin tai
Fladaan
1600m
2300m
3000m
3000m

Pisteen etäisyys lähimpään luontoarvoiltaan merkittävään
Hauran tai hapsikan Mahdolliseen
esiintymään
lintuluotoon
300m
220m
1800m
1800m
2100m
1700m
200m
360m

Laguuniin tai
Fladaan
800m
2300m
3000m
1700m

4. Ympäristön nykytila

Ympäristön nykytilan selvitys Natura-arvioinnissa
Ympäristölupaprosessissa ja Natura-arvioinnissa tulee selvittää suunnitellun hankkeen alueen nykytila,
jonka pohjalta voidaan arvioida hankkeen mahdollisia vaikutuksia.
Ympäristön nykytilaa selvitettäessä huomioidaan sekä luonnonympäristö, että suosio-ekonominen
ympäristö.
Tässä selvityksessä keskityttiin kokoamaan Natura-arvion kannalta tärkeimpiä luonnonympäristön
nykytilaa indikoivia tietoja kuten vedenlaatua, arvokkaiden luontotyyppien esiintymistä ja pohjanlaatua.
Lisäksi kerättiin tietoa alueiden pistekuormituksesta, avoimuudesta ja syvyydestä.

YMPÄRISTÖN NYKYTILA - POIKASKASVATUSALUEET

Vedenlaadun seurantapisteet
•

Tunnistettujen mahdollisten poikastuotantoalueiden
lähettyvillä on useita vedenlaadun seurantapisteitä.

•

Pisteiltä on mitattu vuosien 1980-2019 välillä mm.
seuraavia muuttujia: a-klorofylli, ravinnepitoisuudet,
näkösyvyys, sameus, sähkönjohtavuus, happamuus,
happipitoisuus, lämpötila, suolistoperäiset bakteerit

Taulukossa esitettynä seurantapisteiden kasvukauden
keskiarvot vuosilta 2011-2019 pintavedessä a-klorofyllille
sekä kokonaisravinteille (ug/l).
Värit osoittavat arvon tilaluokan, verrattuna pintavesien
ekologisen tilaluokituksen raja-arvoihin. (vihreä = hyvä,
keltainen = tyydyttävä, punainen = välttävä)
Paikka
Uki_125_Vaakua
Uki_145_Iso-Haidus
Uki_150_Humalainen
Uki_170_Sundinkar_lä
Uki_185_Putsaar_it
Uki_220_Iso-Haidus
Uki_235_Aaholma

ID
7106
7108
7109
7111
7114
7121
7124

Lon x
191005
188687
192421
190678
184651
188846
186488

Lat y
A-klorofylli Fosfori Typpi
6750003
5,4
25,3 343,1
6751905
4,8
24,2 325,8
6751642
7,2
29,1 369,2
6752143
5,8
25,3 356,3
6752947
2,6
18,0 279,7
6753528
5,6
24,9 348,1
6754337
4,5
23,0 323,8

Hertta-tietokanta: https://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/linkit.asp

YMPÄRISTÖN NYKYTILA - POIKASKASVATUSALUEET

Riuttaelinympäristöt
•

Kalankasvatuksesta koituva ravinnekuormitus on
pistemäistä, ja laimenee nopeasti alueilla joilla
veden vaihtuvuus on hyvä.

•

Kasvattamon vaikutuksen merkittävyys
meriluonnolle on voimakkaasti riippuvaista
etäisyydestä lähimpiin merkittäviin vedenalaisiin
elinympäristöihin

•

Kuvassa esitettynä riuttaelinympäristöä määrittävien
leväryhmien ruskolevien ja rihmamaisten viherlevien
esiintymiselle soveltuvat alueet, sekä VELMUkartoituksissa tehdyt sukellukset ja videoinnit, joissa
on arvioitu lajien esiintymistä ja runsautta
kartoituspisteellä.

•

Riuttaelinympäristöjä esiintyy kovilla pohjilla 0-20m
syvyydessä. Merkittävimmät levävyöhykkeet
esiintyvät alle 10m syvyydessä.

Kuvan tiedot: VELMU-karttapalvelu, Hertta-tietoknta, Natura-karttapalvelu
Aineiston visualisointi: Gaia Consulting Oy

YMPÄRISTÖN NYKYTILA - POIKASKASVATUSALUEET

Putkilokasviyhteisöt

•

Kuvassa esitettynä ahvenvidan, sekä
haurojen ja hapsikoiden suotuisat
esiintymisalueet, sekä VELMU-kartoituksissa
tehdyt sukellukset ja videoinnit.

•

Putkilokasviyhteisöt tarvitsevat pehmeän
pohjan ja riittävän matalaa vettä, jossa riittää
valoa yhteyttämiseen. Runsaimmillaan lajeja
esiintyy noin 0-6m syvyydessä, melko
suojaisilla paikoilla.

Kuvan tiedot: VELMU-karttapalvelu, Hertta-tietoknta, Natura-karttapalvelu
Aineiston visualisointi: Gaia Consulting Oy

YMPÄRISTÖN NYKYTILA - POIKASKASVATUSALUEET

Pohjatutkimuspisteet
•

Kalankasvatus voi vaikuttaa pohjan tilaan
suoraan kertyvän kiintoaineksen kautta, ja
epäsuorasti esimerkiksi lisäämällä hapen
kulutusta pohjalla pohjalle vajoavan
eloperäisen aineksen lisääntyessä.

•

Alueilla, joilla ei ole ongelmaa happikadosta,
kalankasvatuksesta aiheutuvat ravinteet
sedimentoituvat nopeasti

•

Pohjan happitilannetta tutkitaan
pohjaeläinnäytteillä ja pohjanlaadun
tutkimuksilla

•

Uudenkaupungin vesialueella on tehty melko
kattavasti pohjaeläintutkimuksia, joiden
tulokset löytyvät Hertta-tietokannasta

Kuvan tiedot: VELMU-karttapalvelu, Hertta-tietoknta, Natura-karttapalvelu
Aineiston visualisointi: Gaia Consulting Oy

YMPÄRISTÖN NYKYTILA - POIKASKASVATUSALUEET

Syvyydet merikortissa

Piste 19 on syvyyskäyrien 10 ja 20 m välissä.

Piste 30 on syvyyskäyrien 10 ja 20 m välissä.

Lähin matalikko on 180 m päässä.

Lähin matalikko on 70 m päässä.

Pisteeltä on 130m väylän varoalueelle.

Väylän varoalueeseen on matkaa 200 m.

Tiedot: Traficom

YMPÄRISTÖN NYKYTILA - POIKASKASVATUSALUEET

Syvyydet merikortissa

Piste 34 on syvyyskäyrien 2 ja 5 m välissä.

Piste 35 on syvyyskäyrien 5 ja 10 m välissä.

Pisteen syvyys on vain 2,6 m.

Lähin matalikko on 250 m päässä.

Pisteeltä on 150 m väylän varoalueelle.

Väylän varoalueeseen on matkaa 150 m.

YMPÄRISTÖN NYKYTILA - POIKASKASVATUSALUEET

Pistekuormittajat
• Natura-arviossa on otettava huomioon
myös hankkeiden yhteisvaikutukset
muiden kuormituslähteiden kanssa
• Lähimmät pistekuormittajat ovat
olemassa olevia kalankasvattamoja,
sekä Uudenkaupungin
jätevedenpuhdistamo ja satama
• Ulkomerellä sijaitsevien pisteiden
lähettyvillä ei ole pistekuormittajia

Kuvan tiedot: VELMU-karttapalvelu, Hertta-tietoknta, Natura-karttapalvelu
Aineiston visualisointi: Gaia Consulting Oy

YMPÄRISTÖN NYKYTILA - JATKOKASVATUSALUEET

Vedenlaadun seurantapisteet
• Sisäsaaristossa sijaitsevien mahdollisten
jatkokasvatusalueiden lähettyvillä on
useampia vedenlaadun seurantapisteitä.
• Ulkosaaristossa seurantapisteitä on
vähemmän.
• Pisteiltä on mitattu vuosien 1980-2019
välillä mm. seuraavia muuttujia: aklorofylli, ravinnepitoisuudet, näkösyvyys,
sameus, sähkönjohtavuus, happamuus,
happipitoisuus, lämpötila,
suolistoperäiset bakteerit.

Hertta-tietokanta: https://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/linkit.asp

YMPÄRISTÖN NYKYTILA - JATKOKASVATUSALUEET

Riuttaelinympäristöt
•

Kuvassa esitettynä riuttaelinympäristöä määrittävien
leväryhmien ruskolevien ja rihmamaisten viherlevien
esiintymiselle soveltuvat alueet.

•

Riuttaelinympäristöjä esiintyy kovilla pohjilla 0-20m
syvyydessä. Merkittävimmät levävyöhykkeet esiintyvät
alle 10m syvyydessä.

•

Piste 24 sijaitsee lähimmillään 1,7-3 km päässä
kansallisesti merkittävistä, Uudenkaupungin
ulkosaariston rakkohauruvalleista. Vallit ovat myös
Uudenkaupungin saariston Natura-alueen
suojeluperusteina ja mainittuna erikseen alueen
kuvauksessa.

•

Piste 26 sijaitsee 1,7-2 km päässä Isokarin
pohjoispuolella sijaitsevista riutoista.

•

Pisteiden 19 ja 31 lähettyvillä ei ole laajoja riuttaalueita

Kuvan tiedot: VELMU-karttapalvelu, Hertta-tietoknta, Natura-karttapalvelu
Aineiston visualisointi: Gaia Consulting Oy

YMPÄRISTÖN NYKYTILA - JATKOKASVATUSALUEET

Putkilokasviyhteisöt
•

Kuvassa esitettynä ahvenvidan, sekä
haurojen ja hapsikoiden suotuisat
esiintymisalueet.

•

Putkilokasviyhteisöt tarvitsevat pehmeän
pohjan ja riittävän matalaa vettä, jossa riittää
valoa yhteyttämiseen. Runsaimmillaan lajeja
esiintyy noin 0-6m syvyydessä, melko
suojaisilla paikoilla.

•

Sisäsaariston pisteiden lähellä on paljon
matalia ja suojaisia alueita, jotka ovat
suotuisia putkilokasviyhteisöille.

•

Ulkosaariston pisteiden lähellä on melko
vähän putkilokasveille sopivia kasvupaikkoja.
Pisteeltä 26 on 2,8 km Isokarin eteläpuolella
sijaitseviin putkilokasviyhteisöihin.

Kuvan tiedot: VELMU-karttapalvelu, Hertta-tietoknta, Natura-karttapalvelu
Aineiston visualisointi: Gaia Consulting Oy

YMPÄRISTÖN NYKYTILA - JATKOKASVATUSALUEET

Syvyydet merikortissa

Piste 19 on syvyyskäyrien 10 ja 20 m välissä.

Piste 31 on syvyyskäyrien 10 ja 20 m välissä.

Lähin matalikko on 180 m päässä.

Lähin matalikko on 150 m päässä.

Pisteeltä on 130m väylän varoalueelle.

Väylän varoalueeseen on matkaa 150 m.

YMPÄRISTÖN NYKYTILA - JATKOKASVATUSALUEET

Syvyydet merikortissa

Piste 24 on yli 20 m syvyysalueella.

Piste 30 on yli 20 m syvyysalueella.

Lähin matalikko on 700 m päässä.

Lähin matalikko on 550 m päässä.

Pisteeltä on 900 m väylän varoalueelle.

Väylän varoalueeseen on matkaa 850 m.

5. Alustava arvio toiminnan mahdollisista
vaikutuksista Natura-suojeluarvoihin ja
tarkemman arvioinnin tarpeesta

Tarkastellut pisteet
• Pisteiden tarvetta Natura-arviolle
tarkasteltiin selvittämällä sijaintien
etäysyydet lähimpiin Natura-alueisiin,
sekä niillä sijaitseviin, suojeluperusteena
oleviin luontoarvoihin.

• Lisäksi arvioitiin pisteiltä Natura-alueille
mahdollisesti koituvien vaikutusten
merkittävyyttä, mm. syvyyden,
avoimuuden, alueen yleisen vedenlaadun,
alueella sijaitsevien luontoarvojen ja muun
alueelle kohdistuvan kuormituksen kautta.
• Tältä pohjalta annettiin kullekin pisteelle
alustava arvio Natura-arvion tarpeesta.
Kuvan tiedot: VELMU-karttapalvelu, Hertta-tietoknta, Natura-karttapalvelu
Aineiston visualisointi: Gaia Consulting Oy

Piste 19
Suunniteltu
tuotanto
Lähin
Natura-alue
Vaikutukset
suojeluperusteisiin
Muut
Naturaalueet

Poikaskasvatus ja jatkokasvatus

Uudenkaupungin saaristo, etäisyys
lähimmillään 550m
Alueen suojeluperusteena on sekä
luontotyyppejä, että lajeja, joihin
kalankasvatuksella voi olla vaikutusta
Etäisyys muihin alueen Natura-alueisiin
on yli 4 km, joten näiden osalta
merkittäviä vaikutuksia ei
todennäköisesti ole
Luontoarvot Riuttoja ja putkilokasviyhteisöjä, sekä
alueella
flada
Syvyys ja
10-20 m syvä, melko avoin.
avoimuus
NaturaTodennäköisesti tarvitaan Natura-arvio
arvioinnin
sekä poikas- että jatkokasvatukselle.
tarve

Mahdolliset vaikutukset:
• Piste sijaitsee sisäsaariston ulkolaidalla, lähellä
avomeren laitaa. Pisteellä on todennäköisesti
melko hyvä veden vaihtuvuus, joka tehostaa
ravinteiden laimenemista ja pienentää
kuormituksesta koituvia ympäristövaikutuksia.
• Piste sijaitsee Putsaarin ja Pohjaisen saarien
Itäpuolella, jolloin mahdollisesta kasvattamosta
koituva kuormitus ei todennäköisesti ulottuisi
vedenalaisilta luontoarvoiltaan merkittäville
ulkomeren alueille. Natura-alueen kuvauksessa
mainittavat merkittävät rakkohauruvallit sijaitsevat
yli 5 km päässä pisteestä.
• Mikäli pisteellä harjoitettaisiin jatkokasvatusta,
jonka kuormitusmäärät ovat suurempia, lieviä
vaikutuksia voi olla Putsaarin ja Pohjaisen välissä,
Natura-alueen ulkopuolella sijaitseviin riuttoihin.

Piste 24
Mahdolliset vaikutukset:
Suunniteltu
tuotanto
Lähin
Natura-alue
Vaikutukset
suojeluperusteisiin
Muut
Naturaalueet

Jatkokasvatus

Sijaitsee Uudenkaupungin saariston
Natura-alueella
Alueen suojeluperusteena on sekä
luontotyyppejä, että lajeja, joihin
kalankasvatuksella voi olla vaikutusta
Pisteen etäisyys muihin Naturaalueisiin on yli 7 km, joten näiden
osalta vaikutuksia ei todennäköisesti
ole. Pisteen etäisyys Selkämeren
kansallispuistoon on alle kilometri
Luontoarvot Riuttoja, erityisesti rakkohaurua
alueella
Syvyys ja
yli 20 m syvä, avoin.
avoimuus
NaturaTarvitaan Natura-arvio
arvioinnin
tarve

• Piste sijaitsee ulkosaaristossa, avoimella paikalla,
jossa on erinomaiset laimenemisolosuhteet.
• Alle kahden kilometrin säteellä pisteestä sijaitsee
kansallisesti merkittäviä, laajoja
rakkohaurukasvustoja. Alueelle mahdollisesti
sijoitettava kalankasvatustoiminta tulee mitoittaa
volyymiltään niin, ettei se uhkaa arvokkaita
ekosysteemejä. Koska kyseessä on syvä ja avoin
alue, ravinnelisäyksen vaikutus riuttoihin on
todennäköisesti maltillinen.

• Vaikutusta arvioidessa tulee kuitenkin huomioida
alueella vallitsevat poikkeukselliset olot, joissa tiheä
sisäsaaristo puskuroi tehokkaasti avomerelle
päätyvää ravinnekuormitusta maalta. Tästä johtuen
alue on poikkeuksellinen hyväkuntoinen.

Piste 26
Suunniteltu Jatkokasvatus
tuotanto
Lähin
Seksmiilarin saaristo 850 m ja
Natura-alue Uudenkaupungin saaristo 3500 m.
Vaikutukset
suojeluperusteisiin
Muut
Naturaalueet

Alueen suojeluperusteena on sekä
luontotyyppejä, että lajeja, joihin
kalankasvatuksella voi olla vaikutusta
Seksmiilarin saariston
suojeluperusteina ei ole vedenalaisia
luontotyyppejä, mutta
kalankasvatuksella voi olla vaikutusta
joihinkin suojeluperusteena oleviin
lintulajeihin.
Luontoarvot Riuttoja ja laguuni
alueella
Syvyys ja
Yli 20 m syvä, avoin.
avoimuus
NaturaTodennäköisesti tarvitaan Natura-arvio
arvioinnin
tarve

Mahdolliset vaikutukset:
• Piste sijaitsee Kustavin kunnan alueella,
ulkosaaristossa, avoimella paikalla, jossa on
erinomaiset laimenemislosuhteet.

• Alle kahden kilometrin säteellä pisteestä on riuttaalueita, ja Isokarin Itäpuolella on merkittävä laguuni.
Riutat tulee huomioida suunnitelaessa mahdollisen
kalankasvatustoiminnan volyymiä, jonka on oltava
kannattavuuden saavuttamiseksi suuri, toiminnan
sijoittuessa näin kauas ulkomerelle.
• Laguuni on todennäköisesti melko hyvin suojassa
hankkeen vaikutukselta, sijaitessaan Isokarin saaren
toisella puolella.
• Alueesta kaakkoon on myös muuta
kalankasvatustoimintaa tai vireillä olevia hankkeita,
jotka on hyvä huomioida jatkoa suunniteltaessa.

Piste 30
Suunniteltu
tuotanto
Lähin
Natura-alue
Vaikutukset
suojeluperusteisiin

Poikaskasvatus
Uudenkaupungin saarnimetsät, 2700 m

Pisteellä tapahtuvalla poikaskasvatuksella
ei todennäköisesti olisi vaikutusta
lähimpien Natura-alueiden
suojeluperusteisiin
Muut Natura- Uudenkaupungin saariston Naturaalueet
alueesta on lyhimmillään 3700 m ja
etäisyys alueella sijaitseviin merkittäviin
rakkohauruvalleihin on lähes 10 km.
Luontoarvot Putkilokasviyhteisöjä
alueella
Syvyys ja
10-20 m syvä, melko suojainen.
avoimuus
NaturaNatura-arviota ei välttämättä vaadita
arvioinnin
tarve

Mahdolliset vaikutukset:

• Mikäli pisteellä harjoitettaisiin
poikaskasvatusta, on epätodennäköistä että
ravinnelisästä aiheutuvat vaikutukset
ulottuisivat läheisille Natura-alueille.
• Toiminnalla voisi olla lievää vaikutusta
läheisiin luontoarvoihin, jotka eivät ole
suojelualueilla. Pisteen läheisyydessä on
melko niukasti riuttoja, mutta jonkin verran
putkilokasviyhteisöjä.

Piste 31
Suunniteltu
tuotanto
Lähin
Natura-alue
Vaikutukset
suojeluperusteisiin
Muut Naturaalueet

Luontoarvot
alueella
Syvyys ja
avoimuus
Naturaarvioinnin
tarve

Jatkokasvatus
Uudenkaupungin saarnimetsät, 2700 m

Pisteellä tapahtuvalla jatkokasvatuksella ei
todennäköisesti olisi vaikutusta lähimpien
Natura-alueiden suojeluperusteisiin
Pisteen etäisyys Uudenkaupungin
saariston Natura-alueesta on lyhimmillään
3000 m ja etäisyys alueella sijaitseviin
merkittäviin rakkohauruvalleihin on
vähintään 7,5 km.
Putkilokasviyhteisöjä
10-20 m syvä, melko suojainen.
Natura-arviota ei välttämättä vaadita

Mahdolliset vaikutukset:

• Mikäli pisteellä harjoitettaisiin
jatkokasvatusta, on epätodennäköistä että
ravinnelisästä aiheutuvat vaikutukset
ulottuisivat läheisille Natura-alueille.
• Toiminnalla voisi olla vaikutusta läheisiin
luontoarvoihin, jotka eivät ole suojelualueilla.
Pisteen läheisyydessä on melko niukasti
riuttoja, mutta jonkin verran
putkilokasviyhteisöjä.

Piste 34
Suunnitelt
u tuotanto
Lähin
Naturaalue
Vaikutukse
t suojeluperusteisii
n
Muut
Naturaalueet
Luontoarv
ot alueella
Syvyys ja
avoimuus
Naturaarvioinnin
tarve

Poikaskasvatus
Uudenkaupungin saaristo, 1000 m

Alueen suojeluperusteena on sekä
luontotyyppejä, että lajeja, joihin
kalankasvatuksella voi olla
vaikutusta
Etäisyys muihin Natura-alueisiin on
yli 5 km
Riuttoja, putkilokasviyhteisöjä ja
laguuneja
2,6 m syvä, suojainen.
Todennäköisesti tarvitaan Naturaarvio

Mahdolliset vaikutukset:

• Piste sijaitsee Koiviston saaren kupeessa, syvällä
sisäsaaristossa, melko matalalla paikalla. Paikan
veden vaihtuvuus on luultavasti kohtalainen ja maalta
tuleva kuormitus näkyy vielä alueella voimakkaasti.
• Pisteen eteläpuolella on saarimosaiikkia, joiden
rannoilla on runsaasti mm. riuttoja, joista osa kuuluu
Uudenkaupungin saariston Natura-alueeseen.
Pisteeltä on noin kilometri Natura-alueella oleville
riutoille.
• Koska poikaskasvatuksen kuormitus on melko
vähäistä ja alueella on huomattava taustakuormitus,
poikaskasvatuksesta koituvat vaikutukset luontoon ja
ympäristöön ovat todennäköisesti melko pienet.
• Huomattavaa on kuitenkin, että piste saattaa olla liian
matala soveltuakseen kalankasvatukseen.

Piste 35
Suunniteltu
tuotanto
Lähin
Natura-alue
Vaikutukset
suojeluperusteisiin

Poikaskasvatus
Uudenkaupungin saaristo, 3000 m

Pisteellä tapahtuvalla poikaskasvatuksella
ei todennäköisesti olisi vaikutusta
lähimpien Natura-alueiden
suojeluperusteisiin
Muut Natura- Pisteen etäisyys Uudenkaupungin
alueet
saarnimetsät Natura-alueeseen on 4300 m
Luontoarvot Putkilokasviyhteisöjä
alueella
Syvyys ja
5- 10 m syvä, suojainen.
avoimuus
NaturaNatura-arviota ei välttämättä vaadita
arvioinnin
tarve

Mahdolliset vaikutukset:
• Piste sijaitsee syvällä sisäsaaristossa,
alueella, jossa maalta tuleva kuormitus on
voimakasta.
• On epätodennäköistä, että
poikaskasvatuksesta aiheutuva kuormitus
aiheuttaisi merkittäviä muutoksia lähialueen
luontoon tai ympäristöön.
• Pisteen lähellä on niukasti riuttoja, mutta
jonkin verran putkilokasviyhteisöjä.

5. Yhteenveto

Yhteenveto Natura-arvioinnin tarpeesta mahdollisesti
kalankasvatukseen sopivilla pisteillä
Natura-arvio vaaditaan pisteelle 24, joka sijaitsee Natura-alueella. Pisteen läheisyydessä on myös
huomattavia luontoarvoja, kuten Uudenkaupungin ulkosaariston rakkohauruvallit.
Pisteet 19, 26 ja 34 sijaitsevat alle kilometrin etäisyydellä lähimmästä Natura-alueesta, ja näille pisteille
todennäköisesti tarvitaan Natura-arvio. Piteiden läheisyydessä sijaitsee riuttoja ja laguuneja.
Pisteet 30, 31 ja 35 sijaitsevat yli 2700m päässä lähimmältä Natura-alueelta, eikä niille sijoitettavalla
kalankasvatustoiminnalla todennäköisesti ole merkittäviä vaikutuksia alueiden suojeluperusteisiin. Näillä
pisteillä ei välttämättä vaadita Natura-arviointia. On kuitenkin huomioitava, että vesiin kohdistuvassa
ympäristöluvituksessa on viimeaikoina tapahtunut kiristymistä johtuen vesipuitedirektiivin tavoitteiden
sitovuuden lisääntymisestä, mikä on johtanut luvitusprosessien tiukentumiseen. Nämä pisteet myös
sijaitsevat sisäsaaristossa, jossa on enemmän virkistys- ja vapaa-ajan käyttöpainetta.

Raporttimme perustuu kyseisen toimeksiannon suorittamisen yhteydessä saamiimme tietoihin ja ohjeisiin
huomioiden toimeksiannon suorittamisen aikana vallitsevat olosuhteet. Oletamme, että kaikki meille
toimitetut tiedot ovat oikeita ja virheettömiä, ja että asiakas on tarkistanut luovutettujen tietojen
oikeellisuuden.
Emme ole vastuussa raportin tietojen täsmällisyydestä tai täydellisyydestä, emmekä anna niitä koskevia
vakuutuksia, ellei toisin ole mainittu. Raporttia ei tule miltään osin pitää päätöksentekoa koskevana
suosituksena tai kehotuksena.
Emme ota vastuuta siitä, olemmeko tunnistaneet kaikki toimitettuihin asiakirjoihin sisältyvät seikat, joilla voi
olla merkitystä, mikäli näitä asiakirjoja käytetään myöhemmin tehtävien sopimusten osana. Toimitetun
materiaalin ja asiakirjojen läpikäynti on toteutettu siten kuin olemme katsoneet asiassa asianmukaiseksi
tarjouksessa sovitun työn laajuuden ja tarkoituksen valossa.
Emme ole vastuussa raportin päivittämisestä myöhempien tapahtumien osalta (päivämäärä raportin
etusivulla).

Ellei asiasta ole nimenomaisesti muuta sovittu, tätä raporttia ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille tai
käyttää muussa kuin tässä kuvatussa tarkoituksessa ilman Gaia Consulting Oy:n kirjallista etukäteistä
suostumusta. Mikäli kolmas osapuoli saa käyttöönsä raportin jäljennöksen tai raportissa ollutta tietoa,
kyseisellä kolmannella osapuolella ei ole mitään oikeuksia Gaia Consulting Oy:ä kohtaan.

Kalankasvatuksen kehittäminen
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1. Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet
•

Kalankasvatuksen kehittäminen Uudenkaupungin merialueella hankkeessa tuotetaan toimintamalli tukemaan kalankasvatuksen
luvituksen edistämistä julkisilla vesialueilla sekä tunnistetaan
mahdollisia kalankasvatuksen sijainteja Uudenkaupungin
vesialueilta.

•

Tässä osassa työtä tunnistettiin ja systemaattisesti listattiin
kalankasvatuksen ympäristölupaprosessin kannalta olennaisimmat
ympäristötietolähteet Excel-tiedostoon. Tämä tiedonkeruu on
käytettävissä kaikissa kalankasvatuksen ympäristöluvituksissa.

•

Edellä mainitun lisäksi tehtiin yksityiskohtaisempi tarkastelu
valikoiduille sijainneille Uudenkaupungin kaupungin omistamilla
merialueilla. Samoille sijainneille on tehty myös erillinen Naturaesikartoitus.

•

Tässä esityksessä on koottuna tiivistelmä, olennaisimmat
havainnot sekä ympäristötiedon lisätarpeet valikoiduista
Uudenkaupungin alueen pisteistä.

•

Aineisto on esiselvitystä, eikä vielä yksinään riitä lupien
hakemiseen tai tarkoita, että yhdellekään alueelle välttämättä
haettaisiin lupaa.

© istockphotos/ ascension

2. Ympäristötieto kalankasvatuksen ympäristöluvan hakemisessa
Kalankasvatus on ympäristöluvanvaraista toimintaa ja hankkeiden mahdolliset vaikutukset luontoon ja ympäristöön on selvitettävä
huolella lupaprosessin yhteydessä. (Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 §, liite 1 taulukko 2 kohta 11 e.)

Lupaa haetaan Aluevalvontavirainomaiselta (AVI), joka kuuluttaa jätetyn lupapyynnön, jolloin hakemuksen asiakirjat ovat julkisia. AVI
myös pyytää lausuntoja muita viranomiasilta ja julkistahoilta kuten Elinkeino,- liikenne ja ympäristökeskukselta (ELY), sekä kunnilta.
Luvanhakijan tulee selvittää hakemuksessaan ympäristön nykytila hankealueella, aluetta koskevat suunnitelmat ja kaavat, muu
kuormittava toiminta alueella, pintavesien tilaluokitus hanketta koskevissa vesimuodostumissa, sekä kaikki lähialueen maanomi stajat ja
muut mahdolliset asianosaiset.
Tämän lisäksi luvanhakijan on laadittava arvio hankkeen ympäristövaikutuksista.
ELY-keskus voi lisäksi edellyttää hankkeelta Natura-arviointia ja/tai ympäristövaikutusten arviointia (YVA).
Tässä hankkeessa laadittu ympäristötietojen koonti on tehty huomioiden nämä kalankasvatuksen ympäristöluvitukseen liittyvät
tietotarpeet.

Tiedot koottiin käyttäen tunnistetietona tiedon tyyppiä ja muuttujaa, eikä esim. tietolähdettä, jolloin ympäristötietoa tarvi tseva löytää
etsimänsä, ilman että tarvitsee tietää mikä taho tietoa tuottaa tai ylläpitää.
https://www.ym.fi/download/OH_12013_Kalankasvatuksen_ymparistonsuojeluohje/e7852d64-f250-49cf-9afa-1a18547cb62e/52538
https://www.ym.fi/download/noname/%7BADEE4770-BB60-42C0-A95B-84F2ED751241%7D/31250
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/Ajankohtaista__ym paristovaikutusten_arvi(29032)

3. Pintavesien ekologinen tila ja vesipuitedirektiivi
kalankasvatuksen luvituksessa
• EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD) tavoitteena on saavuttaa vesimuodostumien hyvä tila direktiivin
soveltamisalaan kuuluvissa vesistöissä vuoteen 2027 mennessä.
• VPD on Suomessa pintavesien tilaluokitusten osalta pantu täytäntöön vesienhoidon ja merenhoidon
järjestämisestä annetulla lailla (1299/2004) ja sen nojalla vesienhoidosta annetulla valtioneuvoston
asetuksella (1040/2006).

• Vesipuitedirektiivi edellyttää pintavesien osalta vesimuodostumien ekologisen tilan luokittelemisen
viiteen eri tilaluokkaan huonosta erinomaiseen, erilaisten laatutekijöiden seurantatulosten perusteella.
• Kaikki VPD:n alaiset vesimuodostumat tulisi saattaa hyvään, tai sitä parempaan tilaan, ja sellainen
toiminta, joka uhkaa hyvän tilan saavuttamista tai säilyttämistä, ei voi saada ympäristölupaa.
• Vuonna 2019 valmistuneessa kolmannen kauden tilaluokituksen luonnoksessa, Uudenkaupungin
avomeren vesimuodostuma oli laskenut luokitukseltaan hyvästä tyydyttävään tilaan.
• Muutkin Uudenkaupungin vesimuodostumat ovat hyvää heikommassa tilassa, joka tulee huomioida
sekä hankkeita suunniteltaessa, että luvitettaessa.
http://paikkatieto.ymparisto.fi/vesikarttaviewers/Html5Viewer_2_11_2/Index.html?configBase=http://paikkatieto.ymparisto.fi/Ge ocortex/Essentials/REST/sites/VesikarttaKansa/viewers/VesikarttaHTML525/virtualdirectory/Resources/Confi
g/Default&locale=fi-FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al28002b

4. Olennaisimpien ympäristötietojen tunnistaminen
Kuten edellä kuvattiin, ympäristötiedon kerääminen aloitettiin tunnistamalla kalankasvatuksen ympäristöluvan
hakemisen kannalta olennaisimmat ympäristötiedon tyypit ja teemat. Lähtökohtana olivat sekä yleiset
ympäristöluvituksen ohjeistukset ympäristön nykytilan kartoittamiseen ja vaikutusten arviointiin että vesienhoidon ja
merenhoidon tavoitteet ja vesien ekologinen tila.
Edellä mainittujen pohjalta tietopohjaksi määriteltiin seuraavat teemat:
• Ympäristö ja luontotiedot
Ekologia, lajit, luontotyypit, vedenlaatu, geologia, sää, ilmasto, suojelualueet

• Kaavat ja merialueiden käyttö
• Infrastruktuuri, kiinteistöt ja kuormitus
• Pintavesien tilaluokitus
Kullekin em. teemalle tunnistettiin keskeisimmät ympäristöluvituksessa tarkasteltavat muuttujat ja kuvattiin niille
tietolähteet sekä mm. saatavilla olevan tiedon kattavuus, käytettävyys ja päivittyminen.
https://www.ym.fi/download/OH_12013_Kalankasvatuksen_ymparistonsuojeluohje/e7852d64 -f250-49cf-9afa-1a18547cb62e/52538
https://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Itameri_ja_merensuojelu/Ohjelmat_ja_strategiat
https://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Pinta_ja_pohjavedet/Ohjelmat_ja_strategiat

5. Yleiskuva ympäristötiedosta
•

Yleisesti Uudenkaupungin merialueelta on saatavissa hyvin ympäristötietoa.

•

Alueella on tehty kattavasti vedenlaadun mittausta useiden vuosikymmenien
ajan ja myös pohjaeläintutkimuksia ja vesikasvillisuuden esiintymistä ja
runsautta selvittäviä VELMU-kartoituksia on tehty alueella kattavasti.

Esimerkkejä Uudenkaupungin alueelta
löytyvästä ympäristötiedosta tietolähteineen
Tietolähde
Vesikartta
Hertta

•

Avoimista tietolähteistä löytyy tietoa luontotyyppien
esiintymistodennäköisyyksistä, sekä todennettuja lajihavaintoja alueelta.

•

Avoimesti saatavilla olevan ympäristötiedon pohjalta on mahdollista koota
hyvä kuva alueen nykytilasta, sekä suunnitella kalankasvatushankkeille
sopivia sijainteja.

•

Lisätutkimuksia tarvitaan, mikäli hankkeissa edetään ympäristöluvan
hakemiseen, jonka pohjalle tulee tehdä tutkimuksia kohdealueen
elinympäristöjen tarkemman tilan kartoittamiseksi esim.
sukellustutkimuksilla, pohjanäytteenotolla ja vedenlaadunseurannalla.
Riippuen pisteen sijainnista suhteessa olemassa olevaan ympäristötietoon,
osa aineistoista on valmiiksi saatavilla avoimista lähteistä.
Taulukon tietolähteet löytyvät kootusti ympäristötieto-Excelistä

Tarkka

VELMUkarttapalvelu

Naturakarttapalvelu
Väylä
Paikkatietoikkuna

Tieto
VPD vesimuodostuman nimi ja
ekologinen luokka
Vedenlaadun seurantatiedot,
pohjanlaadun seurantatiedot,
tietoa pintavesien tilaluokituksesta
Satelliittiaineistoja,
vesimuodostumien rajat ja VPDtarkkailupisteiden nimet ja sijainnit
Luontotyyppien ja lajien
havaintotietoa, lajien
esiintymismalleja,
vesikasvillisuuskartoituspisteiden
sijaintietoa
Natura-alueiden rajat ja
suojeluperusteet
Merikortti, syvyystietoja, väylien
sijainnit ja suoja-alueet
Koottua ympäristötietoa eri valtion
avoimista karttapalveluista

6. Uudenkaupungin vesialueella sijaitsevien
valikoitujen pisteiden ympäristötiedot

Piste 19
Pisteen 19 on arvioitu sopivan sekä
poikaskasvatukseen, että mahdollisesti myös
jatkokasvatuksen.
Pisteestä 19 noin 300m päässä sijaitsee
vedenlaadun seurantapiste.
Kilometrin säteellä pisteestä sijaitsee yksi VELMUvideopiste ja 2 km säteellä yhteensä 3
videopistettä.
Lähin VELMU-sukelluslinja sijaitsee 2500m päässä.
Lähin pohjaeläinnäytteenottopiste sijaitsee 2100m
päässä.
Alueella on hyvä vertailupohja vedenlaadusta.
Lisätarvetta on pohjaeläin ja
pohjanlaatututkimuksille sekä läheisten saarten
rantojen makrofyyttikartoituksille. Myös Ramsion
saaren pohjoispuolelle avautuvan fladan
kasvillisuus olisi hyvä kartoittaa.

Kuvan tiedot: VELMU-karttapalvelu, Hertta-tietokanta ja Natura-karttapalvelu
Aineiston visualisointi: Gaia Consulting Oy

Piste 30
Piste 30 soveltuu mahdollisesti poikakasvatukseen.
Alle 2 km säteellä pisteestä 30 sijaitsee 3 vedenlaadun
seurantapistettä, joista lähin on 1200 m ja uloin 1700m
päässä pisteestä.
Kilometrin säteellä pisteestä sijaitsee kolme VELMUvideopistettä ja noin 2 km etäisyydellä yhteensä 10
videopistettä.

Lähin VELMU-sukelluslinja on 2200 m päässä pisteeltä.
Alle 2 km säteellä pisteestä on kolme
pohjaeläinnäytteenottopistettä, joista lähin on 1400 m
päässä ja uloin 1700 m päässä.

Pisteellä on hyvä vertailupohja ympäristön nykytilasta.
Lisätutkimuksia tarvitaan taustoittamaan ympäristön
tilaa pisteen kohdalla vedenlaadun ja pohjanlaadun
osalta ja lisäksi läheisten saarten rantojen makrofyytit
tulisi kartoittaa.
Kuvan tiedot: VELMU-karttapalvelu, Hertta-tietokanta ja Natura-karttapalvelu
Aineiston visualisointi: Gaia Consulting Oy

Piste 31
Piste 31 on siirretty versio pisteestä 30. Pisteestä 31
arvioidaan soveltuvuutta jatkokasvatukseen.
2 km säteellä pisteestä 31 sijaitsee 3 vedenlaadun
seurantapistettä, joista lähin on 1400 m ja uloin 2000m
päässä pisteestä.
Kilometrin säteellä pisteestä sijaitsee yksi VELMUvideopiste ja 2 km etäisyydellä yhteensä 6
videopistettä.
Lähin VELMU-sukelluslinja on 2600 m päässä
pisteeltä.
2 km säteellä pisteestä on kaksi
pohjaeläinnäytteenottopistettä, joista lähin on 830 m
päässä ja uloin 2000 m päässä.
Pisteellä on hyvä vertailupohja ympäristön nykytilasta.
Lisätutkimuksia tarvitaan taustoittamaan ympäristön
tilaa pisteen kohdalla vedenlaadun ja pohjanlaadun
osalta ja lisäksi läheisten saarten rantojen makrofyytit
tulisi kartoittaa.

Kuvan tiedot: VELMU-karttapalvelu, Hertta-tietokanta ja Natura-karttapalvelu
Aineiston visualisointi: Gaia Consulting Oy

Piste 34
Pistettä 34 tarkasteltiin soveltuvuudeltaan
poikaskasvatukseen.
Pisteestä 34 lähin vedenlaadun seurantapiste on 600 m
päässä.
Kilometrin säteellä pisteestä on kaksi VELMUvideopistettä ja 2 km säteellä yhteensä 7 videopistettä.
Alle 2km säteellä pisteestä on kaksi VELMUsukelluslinjaa 1500m ja 1700 m päässä.
Pistettä lähin pohjaeläinnäytteenotto sijaitsee 1400 m
päässä.
Pisteellä on hyvä vertailupohja vedenlaadusta, ja läheiset
sukelluslinjat sopivat mahdollisesti makrofyyttiseurannan
vertailuaineistoksi.

Lisätutkimuksia tarvitaan taustoittamaan ympäristön tilaa
pisteen kohdalla vedenlaadun ja erityisesti pohjanlaadun
osalta ja lisäksi läheisten saarten rantojen makrofyytit
tulisi kartoittaa. Erityisesti Koiviston saaren rannassa
sijaitsevat lahdet tulisi kartoittaa.

Kuvan tiedot: VELMU-karttapalvelu, Hertta-tietokanta ja Natura-karttapalvelu
Aineiston visualisointi: Gaia Consulting Oy

Piste 35
Piste 35 soveltuu mahdollisesti poikaskasvatukseen
Pisteestä 35 lähin vedenlaadun seurantapiste on 900
m päässä, ja alle 2 km säteellä pisteestä on yhteensä
kolme seurantapistettä.
Kilometrin säteellä pisteestä on yksi VELMU-videopiste
ja 2 km säteellä yhteensä 10 videopistettä.

Lähin VELMU-sukelluslinja on 2500 m päässä.
Alle 2km säteellä pisteestä on kolme
pohjaeläinnäytteenottopistettä, joista lähin on 1400 m
ja uloin 1900 m päässä pisteestä.

Pisteellä on hyvä vertailupohja ympäristön nykytilasta.
Lisätutkimuksia tarvitaan taustoittamaan ympäristön
tilaa pisteen kohdalla vedenlaadun ja pohjanlaadun
osalta ja lisäksi läheisten saarten rantojen makrofyytit
tulisi kartoittaa.
Kuvan tiedot: VELMU-karttapalvelu, Hertta-tietokanta ja Natura-karttapalvelu
Aineiston visualisointi: Gaia Consulting Oy

7. Yhteenveto
Uudenkaupungin edustan vesialueilta on olemassa kattavasti ympäristötietoa, ja avoimista lähteistä on
saatavilla seuranta-aineistoja sekä lajien ja luontotyyppien esiintymismallinnuksia.
Ympäristötiedon kattavuudessa ei ole erityisiä puutteita. Sisäsaaristossa on seurantapisteitä ulkosaaristoa
tiheämmässä.
Hankkeiden etenemistä luvanhakuun suunniteltaessa pisteille tarvitaan kalankasvatuksen
ympäristölupaohjeen mukaisesti lisätutkimuksia ympäristön nykytilan kartoittamiseksi, hankkeen
vaikutusten arvioimiseksi sekä velvoitetarkkailun seurannan pohjaksi.
Tarvittavia tutkimuksia ovat mm. vedenlaadun seuranta, pohjanlaadun- ja pohjaeläinten kartoitus, sekä
makrofyyttikartoitukset.
Kaikille sijainneille tarvitaan näiden lisäksi ravinteiden virtaus- ja laimenemismallinnus sekä arvio
perustuotannon lisääntymisestä, esim. a-klorofyllin nousuna.

Liite 1. Ympäristötieto-Excel

Raporttimme perustuu kyseisen toimeksiannon suorittamisen yhteydessä saamiimme tietoihin ja ohjeisiin
huomioiden toimeksiannon suorittamisen aikana vallitsevat olosuhteet. Oletamme, että kaikki meille
toimitetut tiedot ovat oikeita ja virheettömiä, ja että asiakas on tarkistanut luovutettujen tietojen
oikeellisuuden.
Emme ole vastuussa raportin tietojen täsmällisyydestä tai täydellisyydestä, emmekä anna niitä koskevia
vakuutuksia, ellei toisin ole mainittu. Raporttia ei tule miltään osin pitää päätöksentekoa koskevana
suosituksena tai kehotuksena.
Emme ota vastuuta siitä, olemmeko tunnistaneet kaikki toimitettuihin asiakirjoihin sisältyvät seikat, joilla voi
olla merkitystä, mikäli näitä asiakirjoja käytetään myöhemmin tehtävien sopimusten osana. Toimitetun
materiaalin ja asiakirjojen läpikäynti on toteutettu siten kuin olemme katsoneet asiassa asianmukaiseksi
tarjouksessa sovitun työn laajuuden ja tarkoituksen valossa.
Emme ole vastuussa raportin päivittämisestä myöhempien tapahtumien osalta (päivämäärä raportin
etusivulla).

Ellei asiasta ole nimenomaisesti muuta sovittu, tätä raporttia ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille tai
käyttää muussa kuin tässä kuvatussa tarkoituksessa ilman Gaia Consulting Oy:n kirjallista etukäteistä
suostumusta. Mikäli kolmas osapuoli saa käyttöönsä raportin jäljennöksen tai raportissa ollutta tietoa,
kyseisellä kolmannella osapuolella ei ole mitään oikeuksia Gaia Consulting Oy:ä kohtaan.
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Tiivistelmä
Markus Kankainen¹⁾, Lauri Niskanen²⁾, Matti salo¹⁾, Pekka Jounela¹⁾, Jari Niukko¹⁾, 3⁾ Janne Ropponen
¹⁾ Luonnonvarakeskus (Luke), Itäinen Pitkäkatu 4 A, 20520 Turku

²⁾ Luonnonvarakeskus (Luke), Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki
3⁾ Suomen ympäristökeskus (Syke), Survontie 9A, 40500 Jyväskylä
Uudenkaupungin hallitus käynnisti päätöksellään 4.6.2018 hankkeen, jossa selvitettiin kaupungin
omistuksessa olevien vesialueiden soveltuvuutta kestävään vesiviljelyyn, ja edistetään alueella toimivaa kalataloutta kokonaisvaltaisesti merialueen suunnittelun ja luvituksen avulla. Tässä raportissa esitetään, miten kaupungin omistamat ja Uudenkaupungin edustalla sijaitsevat merialueet kokonaisuutena soveltuvat kalankasvatukseen. Tuotantoalueiden soveltuvuutta arvioidaan raportissa monien merialuesuunnittelun kriteerien sekä ympäristö- ja olosuhdetekijöiden perusteella muun muassa kalankasvatuksen sijainninohjaukseen kehitetyllä FINFA-menetelmällä. Lisäksi valituille kohdealueille ja tuotantoskenaarioille on tehty ympäristö- ja sosio-ekonomisia vaikutusarvioita päätöksenteon tueksi.
Uudenkaupungin omistamilta alueilta tunnistettiin raportissa esitettyjen kriteerien perusteella
neljä kohdetta, joille kalankasvatusta voi edelleen suunnitella ja joille voi mahdollisesti hakea ympäristölupaa. Nämä alueet sijoittuvat verrattain lähelle rannikkoa, joten ne soveltuisivat erityisesti poikastuotantoon. Poikastuotanto edesauttaisi myös mahdollisten ulompana sijaitsevien suurempien laitosten toiminnallisuutta ja tuottaisi siten itseään suurempia välillisiä vaikutuksia.
Hankkeessa tunnistettiin Uudenkaupungin omistamien vesialueiden lisäksi 17 tarkastelukohdetta yksityisiltä ja Metsähallituksen hallinnoimilta merialueilta. Näistä 21 kohteesta 20 käytettiin lopulta laadittaessa erilaisia alueellisia tuotantoskenaarioita. Skenaarioiden muodostamisessa käytettiin
sekä ympäristövaikutusarvioinnin menetelmiä että yleisökyselystä saatua palautetta.
Laajimmassa skenaariossa alueella tuotettaisiin tuotantomäärämallinnusten perusteella noin 8
miljoonaa kiloa kalaa vuodessa. Tässä skenaarioissa alueellinen ravinnekuormituksen lisäys verrattuna
vuosien 2006−2012 laskennalliseen perustasoon olisi rannikkovesillä keskimäärin yli 5%. Tuotannon
arvo skenaariossa olisi yli 40 miljoonaa euroa, ja toimialatilastoihin perustuen työllistävä vaikutus alueella yli 300 henkilötyövuotta. Välilliset vaikutukset muiden toimialojen arvoon olisivat yli 130 miljoonaa euroa ja 1300 henkilötyövuotta. Suppeimmassa skenaariossa arvioitiin kuuden perustettavan laitoksen vaikutusta, jolloin ravinnekuormitustason lisäys vertailujakson perustasoon verrattuna jäisi paikallisestikin alle 6% ja olisi alueellisesti alle 2 %. Samalla tuotannon määrä, arvo, työllisyys ja välilliset
vaikutukset laskisivat alle kolmannekseen laajimmasta skenaariosta.
Uusikaupunki voi muiden kuntien ja valtion tavoin edistää kalankasvatuselinkeinoa ja kotimaisen
kalan tuotantoa hakemalla itse tai yhteistyössä yritysten kanssa lupia kalankasvatukselle tai osoittamalla alueita kalankasvatukselle esimerkiksi vuokraamalla tai kaavoittamalla. Tällöin on tärkeää sovittaa alueellisesti yhteen muut toiminnot ja ympäristötavoitteet, jotka vaikuttavat ympäristölupien
myöntämiseen. Hankkeessa tuotettiin paljon alueellista tietoa sekä ympäristölupahakemuksia, että
mahdollista kaavoitusta varten.
Hankkeen selvitysten perusteella Uudenkaupungin kaupunginhallitus päätti lähteä hakemaan
merialueilleen ympäristölupia kalankasvatukselle kaupungin kehitysyhtiön kautta. Hanketta on rahoittanut Euroopan meri- ja kalatalousrahasto.

Asiasanat: kalankasvatus, vuorovaikutus, tuotanto, Uusikaupunki, sijainninohjaus
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1 Kalankasvatuksen arviointi Uudenkaupungin merialueella
1.1 Hankkeen tausta, tavoitteet, osallistujat ja rahoitus
Uudenkaupungin kaupunginhallitus käynnisti päätöksellään 4.6.2018 hankkeen, jossa selvitettiin kaupungin omistuksessa olevien vesialueiden soveltuvuutta kestävään kalankasvatukseen. Hankkeen tarkoituksena oli edistää alueella toimivaa kalataloutta kokonaisvaltaisesti merialueen suunnittelun ja luvituksen avulla. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.
Valtioneuvoston laatiman Vesiviljelystrategian 2022 (VIITE) tavoitteena on lisätä kalankasvatusta
Manner-Suomessa noin 8 miljoonasta kilosta 20 miljoonaan kiloon. Yksi kalankasvatustoimialan kehittymisen ja kasvun keskeisistä haasteista liittyy sekä soveltuvien ja saatavilla olevien alueiden tunnistaminen, että ympäristölupaprosesseihin, joiden pitkä kesto, epävarma lopputulos ja korkea hinta ovat
vähentäneet lupahakemusten määrää. Kalankasvattajat eivät ole aktiivisesti hakeneet ympäristölupia,
vaikka ovat tuoneet julki, että olisivat valmiita lisäämään tuotantoa, jos lupia ja alueita olisi saatavilla.
Hallinnossa on tunnistettu tarve kehittää kalankasvatuksen ympäristölupaprosessia ja sen ennakoitavuutta. Valtioneuvoston käynnistämän hankkeen “Meriviljelyn luvituspilotit” (Setälä ym 2018) tavoitteena oli tunnistaa lupaprosessiin liittyviä ongelmia ja antaa suosituksia niiden ratkaisemiseen.
Eräs suosituksista oli, että julkinen toimija kuten kunta tai valtio hakisi hallinnoimilleen vesialueille ympäristöluvat valmiiksi kalankasvattajien käyttöön ja näin edistäisi elinkeinotoimintaa ja ruuantuotantoon liittyvien strategisten tavoitteiden saavuttamista alueellaan. Kunnat tai valtio voivat näin myydessään tai vuokratessaan alueita ja/tai ympäristölupia saada välillisten hyötyjen lisäksi myös suoraa
taloudellista hyötyä omistamiltaan vesialueilta. Myös alueiden kaavoittaminen, merialuesuunnittelu ja
sijainninohjaus kalankasvatusnäkökulmasta todettiin ennakoitavuutta edistäväksi tekijöiksi. Kuntien
kannalta keskeiset valtioneuvoston hankkeen suositukset voidaan tiivistää seuraavasti:
Vesiviljelyä viedään aktiivisesti kaavoitukseen ja merialuesuunnitteluun:
- Kunta voi määrittää oman kalatalousstrategiansa, johon kalankasvatus sisältyisi
o Kaavoitus toimisi osana strategian toteutusta, ja ympäristön kannalta parhaita tuotantopaikkoja määritellään kullekin alueelle.
 Kalankasvatus sisällytetään kunta- ja/tai maakuntakaavoitukseen
x Kaavoitus vaatii perusteellista vaikutusten selvittämistä ja arviointia
x Sijainninohjaussuunnitelmia käytetään suoraan kaavoituksen taustaselvityksinä
x Kaavoitusmenettelyn etuna on laaja osallistavuus, läpinäkyvyys ja
hyväksyttävyys
x Kuntien yleis- ja asemakaavoilla voidaan ohjata tarkemmin sijaintia
ja yksityiskohtaista toimintaa.
x Kuntakaavoitus mahdollistaa yksityiskohtaisemman ohjausmekanismin kalankasvatuksen eri toiminnoille
Pilotoidaan uusia tapoja toteuttaa hankkeelle ympäristölupa:
- Pilotoidaan yhteisluvitusta
o Kunta tai muu vesialueen omistaja (esimerkiksi Metsähallitus) luvittaisi laajemman alueen ammattimaisesti ja kalankasvatusyritykset voisivat ostaa tai vuokrata
tätä luvitettua kasvatusoikeutta.
- Pilotoidaan luvituksen suunnitteluun liittyvää prosessia
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o

Suunnitteluvaiheessa osallistava luvitusprosessi: Kaikki suunnittelevat henkilöt
samaan pöytään keskustelemaan luvituskokonaisuudesta ja parhaasta strategiasta

Uudenkaupungin merialueita ja kalankasvatusta koskeva hankeidea esiteltiin kaupunginhallitukselle kaupunkisuunnitteluosaston aloitteesta. Kaupunginhallituksen päätöksellä selvityshanke päätettiin aloittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuella. Uudenkaupungin edustajien ja Luonnonvarakeskuksen lisäksi hankkeeseen osallistui Gaia Consulting Oy ja Growth4Blue Consulting Ky sekä rinnakkaishankkeen rahoituksella Suomen ympäristökeskus. Hankkeen selvitysten perusteella kaupunginhallitus päätti lähteä hakemaan merialueilleen ympäristölupia kalankasvatukselle kaupungin kehitysyhtiö
Ukipolis Oy:n kautta.

1.2 Selvityksessä käytetyt menetelmät ja raportin rajaus
Hankkeen tavoitteena oli kehittää toimintamalli, jota julkiset toimijat voivat hyödyntää vastaavanlaisissa elinkeinon kehittämishankkeissa. Alueellisten ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten ennakoinnin
sekä taloudellisten selvitysten lisäksi hankkeen keskiössä oli juridisen toimintamallin arviointi ja kehittäminen. Juridisella toimintamallilla julkinen toimija voisi hakea alueelleen ympäristölupaa. Tätä toimintamallia ja sen vaihtoehtoja ei kuvata tarkemmin tässä raportissa, vaan ne löytyvät Uudellekaupungille luovutetusta muista aineistoista ja toimiallelle pidetyistä tiedoksiannoista, joita löytyy muun
muassa Kalankasvattajaliiton internetsivuilta.
Sen sijaan seuraavassa kuvataan ne menetelmät ja havainnot, jotka liittyvät Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen toteuttamiin alueellisiin sosiaalisiin, taloudellisiin ja ympäristövaikutuksiin liittyviin tutkimuksiin. Tavoitteena oli tuottaa tietoa parhaista kalankasvatusalueista hyödynnettäväksi mahdollisissa ympäristölupa- ja kaavoitusprosesseissa. Lisätavoitteena oli arvioida kalankasvatusta alueellisena kokonaisuutena ja toiminnan vaikutuksia erikokoisissa tuotantoskenaarioissa
sekä lisätä suunnitteluprosessin vuorovaikutteisuutta.
Tässä raportissa pyritään kuvaamaan iteratiivinen selvitysprosessi ja siihen liittyvät tutkimukset
siinä järjestyksessä, jossa selvitykset toteutettiin Uudenkaupungin kehittämishankkeen yhteydessä.
Johdannossa kuvataan ensin lyhyesti 1. kalankasvatuksen tuotantovaiheita ja niiden ominaispiirteitä
terminologian ja aihealueen selvitysten tavoitteiden ja kriteereiden ymmärtämiseksi, 2. kalatalouteen
liittyvät keskeiset toiminnot alueella, jotta voidaan arvioida olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntämistä ja tuotantoketjujen toiminnallisuutta, 3. Alueelle jo tehdyt kaavoitus- ja merialuesuunnitelmat
kalankasvatukseen liittyen, ja 4. vesialueiden omistus, koska tuotannon sijoittaminen vaatii aina vesialueen omistajan tai omistajien käyttöoikeuden. Näin hankkeessa tuotettua tietoa voivat käyttää myös
yksityisten vesialueiden omistajat ja valtion vesialueiden hallinnoijana toimiva Metsähallitus kiinnostuessaan mahdollisuuksista hyödyntää Uudessakaupungissa sijaitsevia merialueitaan kalankasvatustarkoitukseen. Johdannon lopussa esitetään lyhyesti, miten kohdetarkastelualueet on valittu ja miten
niihin perustuvat tuotantoskenaariot on määritetty.

1.3 Kalankasvatuksen tuotantovaiheet merellä
Kalankasvatuksen tuotantoketjuun kuuluu useita vaiheita, jotka toteutetaan erilaisissa tuotanto-olosuhteissa ja eri alueilla. Suomessa mäti tuotetaan ja siitä kuoriutuvat poikaset kasvatetaan yleensä
makeassa vedessä sisämaassa, mistä ne siirretään merialueella sijaitseviin poikas- ja jatkokasvatuslaitoksiin.
Poikastuotantolaitoksilla kaloja kasvatetaan ensimmäinen kasvukausi, jolloin ne eivät vielä saavuta teuraskokoa. Poikaset ovat mereen siirrettäessä tavallisesti 10-30 grammaisia, jolloin niiden kasvatusaltaiden verkkohavas on tiheä. Kalat ovat tässä vaiheessa herkkiä olosuhteiden muutoksille, ja
siksi poikaslaitokset on syytä sijoittaa rannikon saarten suojiin. Koska tuotantomäärä poikaslaitoksilla
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on tavallisesti pienempi kuin jatkokasvatuslaitoksilla, myös niiden aiheuttama ympäristövaikutus on
pienempi. Nyrkkisääntönä on, että kalat siirretään jatkokasvatukseen, kun niiden paino on noin viidennes lopullisesta teuraspainosta. Tämä tarkoittaa, että poikaslaitosten tuotantomääräkin on noin viidennes verrattuna kasvatettavan ruokakalan lopulliseen määrään.
Jatkokasvatuksella tarkoitetaan tuotantovaihetta, jossa kaloja kasvatetaan lopulliseen teuraskokoonsa. Kirjolohella tähän riittää tavallisesti yksi kasvatuskausi poikaskasvatuskauden jälkeen, kun taas
siian perkuukokoon kasvattamiseen saattaa mennä kaksikin kasvatuskautta. Kalat, laitosten tuotantomäärät ja ravinnekuormitus ovat suurimmillaan juuri jatkokasvatusvaiheessa. Siksi kalankasvatuksen
ympäristövaikutusten minimoimiseksi on erityisen olennaista kiinnittää huomio jatkokasvatuslaitosten
hyvään sijaintiin, ja niiden tuotantomäärä on asetettava kuhunkin paikkaan soveltuvaksi.
Poikasten ja suurempien kalojen talvisäilytyspaikoilta vaaditaan myös erityisominaisuuksia, eikä
niitä voi yleisesti varastoida talvella kasvatuspaikoilla. Talvisäilytyspaikkojen on oltava suojaisilla alueilla, joilla liikkuvat jäät eivät pääse vaurioittamaan kasvatusrakenteita. Perkuukokoisten kalojen talvisäilytyspaikkojen on hyvä sijaita lähellä satamaa, jotta kalat saadaan perkuuseen talvella ja kelirikon
aikana. Suomessa kaloja ei juuri ruokita talvikaudella, koska vedet ovat kalojen kasvulle liian kylmiä.
Tästä syystä talvisäilytyksen aikana ravinnekuormituskin on pienimmillään ja lähes olematonta. Talvisäilytyspaikoissa voidaan myös varastoida tyhjiä kasvatusrakenteita, jolloin sijoituspaikkojen ei tarvitse olla syviä. Talvisäilytyspaikkoja tarvitaan vain talvikaudeksi, koska keväällä laitokset taas siirretään
kasvatuspaikoille.

1.4 Kalankasvatukseen ja kalatalouteen liittyvät toiminnot Uudenkaupungin alueella
Kalankasvatuksen tuotanto Uudenkaupungin merialueella on noin 334 000 kiloa. Vuonna 2021
alueella oli yhteensä kuusi laitosta, joista neljä meriallaslaitoksia, yksi maa-allaslaitos ja yksi kiertovesilaitos. Merikasvatuslaitoksista osassa tuotetaan poikasia, ja osassa kalaa jatkokasvatetaan lopulliseen
perkuukokoonsa. Lisäksi alueen laitoksilla on talvisäilytyspaikat ja kalojen perkuupaikat. Kasvatusyrityksiä on kaikkiaan neljä. Kasvatettava kala on kirjolohta.
Uudenkaupungin edustalla on runsaasti myös rannikkokalastuksen käytössä olevia alueita. Ulompana Selkämerellä troolataan merkittävä määrä silakkaa. Alueella on kaksi julkista kalasatamaa: Uusikaupunki ja Pyhämaa. Näiden lisäksi on Humalkarin saaliin purkupaikka (yksityinen/julkinen). Maa- ja
metsätalousministeriön käynnistämässä ja Luonnonvarakeskuksen vuonna 2017 toteuttamassa kalasatamaselvityksessä kaikki kolme kalasatamaa arvioitiin erittäin tärkeiksi alueelle. Uudenkaupungin
kalasatama on maan merkittävimpiä ja kaupungin ja sataman suhtautuminen kehittämiseen on ollut
myönteinen. Uudenkaupungin satama on ollut Selkämeren keskeinen silakan purkusatama. Rannikkokalastuksen toimintaedellytyksiä on ollut tarkoitus parantaa ja lähialueen hyviä kalavesiä hyödyntää
satamaan perustuen. Satama on erittäin hyvin varusteltu, ja sinne on purkanut saaliinsa seitsemän
troolaria ja kahdeksan rannikkokalastajaa. Vuonna 2016 satamaan purettiin yli 27 miljoonaa kiloa silakkaa ja yli 2 miljoonaa kiloa kilohailia, yhteisarvoltaan noin 5,5 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi satamaan puretaan kuhaa, ahventa, kuoretta ja särkikaloja. Satamassa on toiminut kala-alan yrityksiä: Suukarin lajittelukeskus, Selkämeren jää, Troolari Olympos Oy, Polarfish, Suomen sillikonttori ja Rannikon
kalatuote. Myös kalankasvatuksen tukipalveluja on ollut tarkoitus kehittää. Kalatalouden toimijakeskittymä voi synnyttää lisäarvoa, uusia tuotteita, yrityksiä ja toimintamuotoja.
Pyhämaan kalasatama on myös Uudenkaupungin omistama. Vuoden 2017 selvityksen mukaan Satama on seitsemän rannikkokalastajan käytössä ja lisäksi yhden troolarin kotisatama. Satamassa on
toiminut Uudenkaupungin kalastusalueen mätihautomo, ja lisäksi sataman läheisyydessä on toiminut
Suomen Katkarapu Oy:n tuotantotilat. Satamaa käyttävät myös kaksi kalankasvatusyritystä ja alueen
pienyrittäjät kalanjalostukseen. Lisäksi satamassa on esimerkiksi merikuljetus- ja vierasvenesatamakäyttöä. Näin satama palvelee myös veneilijöitä, vetouistelijoita ja muita vesilläliikkujia. Satamassa on
myös grillipaikka ja laavu. Satama toimii näin myös yhtenä porttina Selkämeren kansallispuistoon.
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Sataman palvelutarjonnan monipuolistamisella on mahdollisuus lisätä sen käyttöä. Satamalla on myös
avomerellä tapahtuvaan kalankasvatukseen liittyvää käyttöpotentiaalia.
Humalkarin purkupaikan tulevaisuuden näkymiin kuuluu paikan säilyttäminen tärkeiden kalavesien äärellä ja rannikkokalastuksen käytössä. Paikka on erityisen tärkeä särkikalojen ja kuoreen purkupaikka, ja sitä hyödyntää kuusi rannikkokalastajaa. Lisäksi paikkaa käyttää kalankasvatusyritys. Paikka
palvelee laajaa aluetta Kustavin ja Uudenkaupungin saaristossa, ja se on tärkeä mökkiläisten yhteysranta. Paikalla on potentiaalia myös virkistyskalastuksen kehittämisessä ja vierasvene-/matkailusatamana.

1.5 Vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma, kaavoitus ja merialuesuunnittelu alueella
Ympäristöministeriö ja Maa ja metsätalousministeriö tuottivat yhteistyössä Vesiviljelyn kansallisen sijainninohjaussuunnitelman (MMM 2015), jossa osoitettiin alueita suuremmille tuotantolaitoksille eli
kalankasvatuksen jatkokasvatuspaikoille. Uudenkaupungin alueelle on osoitettu jonkin verran alueita
jonne tuotantoa voisi ohjata (Kuva1). Hankkeen jatkokasvatukseen soveltuvat tarkastelukohteet (id)
kohdentuvat myös pääsääntöisesti sijainninohjaussuunnitelmassa tunnistetuille alueille.

Kuva 1. Vesiviljelyn kansallisessa sijainninohjaussuunnitelmassa tunnistetut alueet
9
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Vastavalmistuneeseen “Suomen merialuesuunnitelma 2030” (YM 2020) on merkitty ”Kalankasvatuksen potentiaalialueita”, joita on tunnistettu Uudenkaupungin alueelta yksi kappale Selkämeren kansallispuiston länsipuolelta. Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaava luonnoksessa (Varsinais-Suomen liitto 2021) on osoitettu sama alue ”kalankasvatuksen kehittämisvyöhykkeeksi”. Lisäksi Uudenkaupungin ranta-asemakaavaan on merkitty alueita, joilla voi olla kalastusta ja
kalankasvatusta palvelevia rakenteita ja laitteita (W1/NA). Nykyisistä kasvattamoista Hylkimyksen saaren lähellä sijaitsevan laitoksen alue on kaavoitettu rantakaavassa erikoismerkinnällä (W-2) kalankasvatuskäyttöön. (Kuva 2).
Selkämeren kansallispuiston perustamisesityksen yhteydessä Uudenkaupungin alueella kansallispuistoon jätettiin liittämättä valtion alueita Selkämeren kansallispuiston länsipuolelta sekä kolme
valtion yleistä vesialuetta Selkämeren kansallispuiston itäpuolelta. Kansallispuiston rajaus on suunniteltu siten, ettei se muodostuisi esteeksi kalankasvatustoiminnan laajentamiselle puiston länsipuolisille syville avomerialueille, mikäli kalankasvatustekniikka tällaisen avomerikasvatuksen myöhemmin
mahdollistaisi. Puiston rajaus on myös laadittu siten, että se mahdollistaa kalankasvatustoiminnan sijoittamisen soveliaille alueille myös puiston itäpuolella olevilla valtion yleisillä vesialueilla. Rajauksessa
on otettu huomioon myös Pyhämaannokan keskeinen asema kalankasvatustoiminnan kehittämisessä
(HE 103 2010) (sivut 5-6 Liitteessä 1). Kalankasvatukseen soveltuvia alueita jätettiin liittämättä kansallispuistoon noin 12 000ha (YmVM21 2010) Metsähallituksen hallinnoimia alueita (Kuva 2 vinoviivoituksella havainnollistetut alueet). Alueet on liitetty Natura verkostoon, mutta tämä ei ole este kalankasvatuslaitosten perustamiselle.

Kuva 2. Kalankasvatukseen liittyvä kaavoitus ja merialueen suunnittelu alueella
10
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1.6 Alueiden omistus Uudenkaupungin merialueella
Uudenkaupungin edustan merialueilla on valtion yleisiä vesialueita, Uudenkaupungin kaupungin omistamia vesialueita ja yksityisten/osakaskuntien omistamia alueita (Kuva 3).
Uudenkaupungin omistamat alueet sijaitsevat lähellä kaupunkia. Iso Haiduksen ja Koiviston saaria ympäröivät alueet soveltuisivat ominaisuuksiltaan poikakasvatukseen ja talvisäilytyspaikoiksi ja
ovat sikäli tärkeitä eheän tuotantoketjun muodostamiseksi. Laattiskeriä ympäröivät merialueet ovat
ulompana, joten niillä myös jatkokasvatus voisi olla mahdollista. Sataman läheisillä alueilla voisi varastoida altaita ja mahdollisesti pieniä määriä kaloja. Alueiden nykyistä käyttöä ja erityispiirteitä arvioitiin
erikseen Uudenkaupungin edustajien kanssa.
Metsähallitus hallinnoi Uudenkaupungin edustalla suuria alueita. Valtion yleiset vesialueet
ovat Metsähallituksen hallinnassa, samoin kuin Selkämeren kansallispuisto, jonka alueet jätettiin pois
kalankasvatustarkastelusta puiston perustamissäädösten perusteella (EH 2010) (Liite 1). Selkämeren
kansallispuiston perustamisen yhteydessä sen rajauksen ulkopuolelle jätettiin alueita puiston itä- ja
länsipuolelta, jottei kansallispuisto estäisi kalankasvatustoiminnan laajentumista. Yleisiä merialueita
on laajalti Selkämeren Kansallispuiston länsipuolella, mutta alueet ovat kaukana satamista ja olosuhteet kasvatukselle ovat suojattomalla avomerellä vaikeat. Puiston itäpuoliset alueet on Natura-aluemerkintöjen takia asemoitu Metsähallituksen Luontopalveluiden taseeseen. Näiden alueiden mahdollinen hyödyntäminen kalankasvatuksessa olisi perusteltua tavoiiteiden lähtökohdasta, jos ne olisivat
Kiinteistökehityksen taseessa. Tällöin alueita voitaisiin hyödyntää kalankasvatustuotantoon alueen
tuotannollisten tavoitteiden ja käyttösuunnitelman perusteella.
Vesialueen omistajat voivat ovat kiinnostuneita saamaan tuottoa omistamilleen alueille, ja
myös yksityisillä merialueen omistajilla on halutessaan mahdollisuus vuokrata merialueitaan kalankasvatukseen. Tästä syystä hankkeessa tarkasteltiin myös yksityisten alueiden soveltuvuutta kalankasvatukselle sosiaalisista, taloudellisista ja ympäristöllisistä lähtökohdista. Hankkeen osana Uudenkaupungin merialueen omistajille järjestettiin tiedotustilaisuus, jossa heillä oli mahdollisuus vaikuttaa tarkasteluun otettavien paikkojen valintaan ja myös ottaa yleisemmin kantaa kehityshankkeeseen ja paikallisiin asioihin, jotka tulisi huomioida suunnittelussa. Koska laitoksen sijoittaminen vaatii aina merialueen omistajan luvan, olisivat kielteiset argumentit ohjanneet tarkastelupaikkojen valintaa. Kielteisiä
argumentteja vesialueiden omistajilta ei kuitenkaan saatu.
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Kuva 3. Uudenkaupungin edustan vesialueiden hallinnointi ja tarkastelukohteet

1.7 Tarkastelukohdealueiden valinta ja tuotantoskenaarioiden laadinta
Selvityksen tavoitteena oli arvioida kalankasvatusta Uudenkaupungin omistamien vesialueiden lisäksi
myös alueellisena kokonaisuutena ja tuotantokierron näkökulmasta. Siksi alueiden soveltuvuutta selvitettiin myös muiden omistajien vesialueilla, arviotiin erikseen poikastuotantoon ja jatkokasvatukseen
soveltuvia alueita ja lopuksi määritettiin erilaisia alueellisia tuotantomäärävaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia. Uudenkaupungin edustalta tunnistettiin hankkeessa vesialueen omistajuuden (Kuva 3) ja
seuraavissa kappaleissa esiteltyjen valintamenetelmien perusteella tarkastelukohteita, joiden perusteella muodostettiin erilaisia tuotantoskenaarioita Uudenkaupungin merialueille. Kun suunnittelukohteet oli paikallistettu, niille määritettiin lähtökohtaiset tuotantomäärät. Eri skenaarioille laadittiin tältä
pohjalta sekä taloudellisia että ympäristövaikutusarviointeja.
Tarkastelukohteita valittiin yksityisiltä (mukaanlukien osakaskunnat), valtion eli Metsähallituksen
hallinnoimilta ja Uudenkaupungin omistamilta merialueilta. Alueita pyrittiin valitsemaan sekä poikasettä jatkokasvatuskriteerien perusteella. Lisäksitarkastelukohteita pyrittiin valitsemaan kattavasti eri
alueilta etelästä pohjoiseen ja rannikolta avomerelle eri kriteerein tehdyn tarkastelun avulla.
Metsähallituksen hallinnoimien merialueiden hyödyntämisestä kalankasvatukseen oli samanaikaisesti käynnissä Luonnonvarakeskuksen koordinoima Kalavaltio-hanke, joka mahdollisti valtion vesialueiden samanaikaisen arvioinnin Uudenkaupungin edustalla. Metsähallituksen edustaja oli myös Uudenkaupungin hankkeen ohjausryhmässä.
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Lähtökohtaisesti on keskeistä, että yrittäjät ovat kiinnostuneita selvityksen kohteina olevista alueista. Näin myös tuotanto voi toteutua suunnitelluilla alueilla. Hankkeessa yrityksille järjestettiin tästä
syystä mahdollisuus osoittaa alueita, joilla ne olisivat kiinnostuneita kaloja kasvattamaan. Lisäksi yrittäjät arvioivat kokemuksensa perusteella alueiden erityispiirteitä ja soveltuvuutta kasvatukseen. Hankkeen ohjausryhmässä oli Kalankasvattajaliiton edustaja, jonka kautta tiedote ja materiaalit markkinoitiin kalankasvattajille. Kalankasvattajille lähetettiin hankealueen kartta, johon he saivat osoittaa alueita ja kommentoida niiden soveltuvuutta. Tämän jälkeen hankkeen työryhmä käsitteli ja hyödynsi aineistoa kohteiden valinnassa siten, että yrittäjien osoittamista alueista valittiin tarkastelukohteeksi ne,
joilla FINFA-menetelmän (Kts kappale 2) osoittama pisteindeksi oli hyvä. Osa yrittäjistä osoitti alueita
tarkemmin, kun toiset puolestaan ilmaisivat olevansa kiinnostuneita kaikista sellaiset alueista, joilla
kannattavan tuotannon edellytykset täyttyvät. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuotannon
määrä on riittävän suuri suhteessa tarvittaviin investointeihin ja laitoksen ylläpidon kustannuksiin.
Tarkasteluun valittiin lisäksi myös tutkimuksellisesti kiinnostavia kohteita Selkämeren kansallispuiston länsipuolelta avomereltä. Avomerialueiden osalta haluttiin selvittää sosiaalisia ja ympäristövaikutusksia sekä arvioida alueelle soveltuvia tuotantomääriä ennakoden sitä, että kalankasvatuksen
avomeriteknologian kehittyessä yritykset voivat tulevaisuudessa olla valmiita kasvattamaan kaloja
myös ulompana avoimilla merialueilla. Osa tarkastelukohteiden lähistöllä olevista alueista on merkitty
myös Suomen merialuesuunnitelmaan sekä Varsinais-Suomen maakunnan luonnonarvojen ja -varojen
vaihemaakuntakaavaluonnokseen vesiviljelyn kehittämisalueiksi.
Selvitettävien kohteiden valinnassa keskeistä oli paikallinen tarkastelu jatkoselvityksiä varten, eikä
mahdollisesti suunniteltavien laitosten täsmällisen sijainnin määrittäminen. Mikäli tarkastelukohteet
alustavissa suunnitelmissa oli kohdennettu aivan toistensa välittömään läheisyyteen (käytännössä alle
kilometrin päähän toisistaan), kohteita tarkasteltiin skenaarioissa yhtenä tarkastelukohteena. Tällä pyrittiin välttämäänesimerkiksi ympäristövaikutusten arvioinneissa mahdollisesti muodostuvaa päällekkäisvaikutusta. Näin laitoksia voi jatkossa suunnitella vesialueen omistajuudesta riippumatta myös tarkastelukohteiden lähialueille hyödyntäen tämän selvityksen arvioita. Osa kohteista sijaitsee yksityisten
ja Uudenkaupungin tai Metsähallituksen vesialueiden läheisyydessä, jolloin laitosta voi suunnitella
mille tahansa näistä vesialueista. Lupaharkinnassa paikka ja tuotantomäärä määritellään joka tapauksessa erikseen.
Yllä olevassa kuvassa on osoitettu ensimmäiseen tuotantoskenaarioon valitut kohteet (paitsi piste
38, joka poistettiin ensimmäisestä skenaariosta paikallisen tiedon perusteella). Kutakin kohdetta on
tarkasteltu edelleen seuraavissa kappaleissa eri menetelmien, kuten ympäristövaikutusarviointien ja
sosiaalisen palautteen perusteella. Tältä pohjalta on sitten laadittu alueelliset tuotantoskenaariot 2 ja
3.
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2 FINFA – kalankasvatuksen sijainninarviointianalyysi
Luonnonvarakeskuksen tutkijat ovat kehittäneet FINFARMGIS-menetelmän (FINFA), jonka avulla voidaan tunnistaa kalankasvatuksen eri tuotantovaiheille parhaiten soveltuvia alueita (Kankainen ym
2020). Seuraavassa kuvataan FINFA-menetelmällä toteutettu jatkokasvatukselle ja poikaskasvatukselle
soveltuvien alueiden tunnistaminen.
FINFA:ssa Suomen rannikkovedet on jaettu 100x100 metrin suuruisiin ruutuihin, joille on jokaisen
kalankasvatuksen sijaintiin vaikuttavan tekijän osalta laskettu arvo väliltä 1–5. Tämä arvo kuvaa alueen
soveltuvuutta kalankasvatukselle kyseisen tekijän osalta niin, että arvon yksi (1) saavat alueet soveltuvat kalankasvatukseen huonoiten ja arvon viisi (5) saavat parhaiten. Kunkin ruudun lopullinen indeksiarvo muodostuu tekijöiden yhteenlasketusta pistemäärästä, jonka maksimiarvo muodostuu siis kertomalla tekijöiden määrä viidellä. Tekijöitä voidaan siis arvioida erikseen ja yhdessä.
Tarkasteltavat tekijät ja niiden pisteytyksen raja-arvot voivat vaihdella tuotantovaiheen mukaan.
Kalankasvatuksen jatkokasvatusalueita on arvioitu seuraavaksi 10 tekijän perusteella ja poikaskasvatusalueita 6 tekijän perusteella. Lisäksi merialueella on soveltumattomia alueita, joille ei lain mukaan
tai muun päällekkäisen käytön takia saa laitoksia sijoittaa. Nämä alueet ovat rajattu FINFA-analyysin
ulkopuolelle. Tässä kappaleessa kuvataan analyysissä huomioidut tekijät, ja niiden tulkinta osana
FINFA-analyysiä. Kuvauksen jälkeen esitetään taulukossa 1 tarkastelupaikkojen (14–38) saamat pisteet
kriteerikohtaisesti. Liitteessä 2 on esitetty pisteytyksessä (1–5) käytetyt raja-arvot.

2.1 Kalankasvatuslaitoksille soveltumattomat alueet
Kalankasvatuslaitoksia ei voi sijoittaa luonnonsuojelualueille, vahvistetuille veneliikenneväylille eikä
puolustusvoimien vesialueille. Lisäksi laitosten sijoittamisessa huomioidaan hylyt ja vedenalaiset kaapelit, joiden välittömään läheisyyteen laitoksia ei ohjata. Nämä alueet on rajattu FINFA-analyysin ulkopuolelle. Kuvassa 4 on esitetty Uudenkaupungin edustan merialueet ja analyysin ulkopuolelle rajatut
alueet sekä tarkemmassa tarkastelussa olevat paikat (14–38) vesialueen omistuksen mukaan luokiteltuina.

Kuva 4. Kalankasvatusta ei ohjata suojelualueille, väylille tai kaapeleiden tai hylkyjen päälle.
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2.2 FINFA indeksi jatkokasvatusalueista
Jatkokasvatuslaitoksille parhaiten soveltuvien alueiden tunnistamisessa on huomioitu samanaikaisesti
kymmenen sijaintiin vaikuttavaa tekijää. Näistä kymmenestä tekijästä kahdeksan liittyy laitosten ympäristövaikutusten minimointiin, yksi saavutettavuuteen ja yksi sosiaalisten vaikutusten minimointiin.
Koska suurin osa mallissa mukana olevista tekijöistä on ympäristöön liittyviä, on tässä kuvattu FINFAmallin sovellus ympäristövaikutuspainotteinen. Joidenkin tekijöiden (syvyys, avoimuus) pisteytyksen
raja-arvoijen valinnassa on kuitenkin yhdistetty ympäristövaikutuksiin liittyviä, että tuotannollisia kalankasvatuksen ominaispiirteitä.
FINFA-menetelmällä tunnistetut parhaiten jatkokasvatukseen soveltuvat alueet on merkitty
tummansinisellä (kuva 5). Nämä alueet sijaitsevat ulkosaaristossa. Myös välisaaristossa on hyviä alueita, jotka tarjoavat kasvatukselle suojaisat olosuhteet. Avomerellä on puolestaan laajoja alueita, joilla
on kasvatukselle FINFA-analyysin mukaan hyvät olosuhteet, mutta joilla pistearvo jää alhaisemmaksi,
koska toimintaympäristö on avoimuuden ja pitkien etäisyyksien vuoksi vaikea.

Kuva 5. FINFA-synteesi. Sinisellä parhaat jatkokasvatusalueet.
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2.2.1 Syvyys
Kalankasvatuslaitosten on toimittava riittävän syvässä vedessä, jotta kaloilla on riittävästi tilaa ja laitoksen alle ja ympärille jäävä vesimassa on riittävä ravinnekuormituksen laimentamiseksi. FINFA-mallissa syvyyden lisääntyminen parantaa tiettyyn raja-arvoon saakka paikan soveltuvuutta kalankasvatukselle. Parhaan pistemäärän saavat paikat, joissa syvyys on välillä 20–50 metriä. Tätä syvemmät paikat alkavat olla hankalia kasvatusrakenteiden ankkuroinnin näkökulmasta.
Suuria laitoksia ei ohjata rannikon lähellä sijaitseville matalille alueille (kuva 6). Syynä tähän on
tarve välttää ravinnekuormituksen kertymistä, vaikka kuormitusvaikutusta ei voikaan määritellä yksin
kohteen syvyystiedon perusteella. Syvyyden määritykseen on käytetty SYKEn VELMU-syvyysmallia
(SYKE 3 2021)

Kuva 6. FINFA-syvyys kalankasvatuksen näkökulmasta.
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2.2.2 Avoimuus
Myös merialueen avoimuus vaikuttaa kalankasvatuslaitoksen suhteelliseen ympäristövaikutukseen.
Mallissa avoimuutta on arvioitu Isaeusin ja Ryggin (2005) avoimuusindeksin avulla. FINFA-mallin pisteytyksessä avoimuuden lisääntyminen parantaa paikan soveltuvuutta kalankasvatukseen, mutta vain
tiettyyn raja-arvoon asti (kuva 7). Vaikka avoimuuden lisääntyminen lisää ravinnekuorman laimentumista vesimassaan ja vähentää suhteellista ympäristökuormaa, on avoimuudella myös yhteys aallokkoisuuteen. Liian avoimilla paikoilla voimakas aallokko vaikeuttaa kalankasvatusrakenteiden käyttöä ja
huoltamista ja voi aiheuttaa niiden rikkoutumisen. Näin ollen FINFA-mallissa parhaan pistemäärän saavat alueet, joiden avoimuusindeksi on 30 000–100 000, tätä suuremmilla arvoilla soveltuvuus jälleen
laskee.

Kuva 7. FINFA-avoimuuden huomioiminen kalankasvatuksen olosuhteiden ja ympäristövaikutusten näkökulmasta
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2.2.3 Virtaus
Veden virtaukset laimentavat kasvatuslaitosten aiheuttamaa ravinteiden pistekuormitusta. FINFAmallissa parhaiten kalankasvatukselle soveltuvat sellaiset paikat, joissa vesimassan virtausnopeus
(cm/s) on suurin (kuva 8). Maksimipisteet (5) saavissa kohteissa keskivirtausnopeuden on arvioitu olevan yli 5 cm/s. Kalankasvatuslaitosten ravinnekuormituksen vaikutusta on arvioitu myös syvyyden, virtauksen ja avoimuuden yhteisvaikutuksena. Virtausaineistona on käytetty Copernicus CMEMS -aineistoa (keskiarvo kesä-syyskuu 2015–2017).

Kuva 8. Virtausolosuhteet (interpoloitu Copernicus-virtausaineistosta).
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2.2.4 Etäisyys vedenalaisiin riuttoihin, Natura 2000
FINFA-mallissa kalankasvatusta ohjataan etäämmälle vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeistä kohteista, kuten Natura 2000:n suojelemista vedenalaisista riutoista (kuva 9). Tämän
tekijän pistemäärä nousee siis suuremmaksi sitä mukaa, kun kohde etääntyy riutoista. Maksimipisteet
(5) saavat kohteet ovat yli 500 metrin etäisyydellä riutoista, koska on arvioitu, että suuretkaan laitokset
eivät hyvissä olosuhteissa aiheuta havaittavaa kumulatiivista vaikutusta pohjaeläimistöön tai päällyslevästöön tämän kauempana laitoksesta (Kotamäki ym. 2021). On lisäksi huomattava, että laitoksen
vaikutus vähenee, kun tuotantomäärä vähenee. Nykyisiä laitoksia sijaitsee esimerkiksi Pyhämaan ulkosaaristossa riutta-alueiden välittömässä läheisyydessä, eikä laitosten vaikutuksia ole havaittu ympäristövaikutusseurannassa.

Kuva 9. Natura-SAC eli riutta-alueet, joiden ympärille on laadittu puskurivyöhykkeet.
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2.2.5 Etäisyys lintusaariin, Natura 2000
Myös Natura 2000:n suojelemat lintusaaret on huomioitu mallissa. Pistemäärä nousee suuremmaksi
sitä mukaa, kun kohde etääntyy lintusaarista (kuva 10). Maksimipisteet (5) saavat kohteet ovat yli 500
metrin etäisyydellä lintusaarista. Ensisijainen peruste on, että linnut eivät häiriinny kalankasvatukseen
liittyvästä veneliikenteestä erityisesti pesimisaikana. Toissijaisena perusteen ovat välilliset vaikutukset,
jos kalankasvatuksen oletetaan vaikuttavan esimerkiksi lintujen elinympäristöön tai ravintoketjuihin
alueella.

Kuva 10. Natura-SPA lintusaaret.
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2.2.6 Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuus, Zonation-indeksi
Suomen vedenalaisen meriluonnon kannalta tärkeimmät alueet on mallinnettu Helsingin yliopiston ja
Suomen ympäristökeskuksen tutkijoiden yhteistyönä. FINFA-analyysissä on hyödynnetty tutkijoiden
tuottamaa Zonation-indeksiä, joka kuvaa vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden potentiaalia
(Virtanen ym. 2018). Mallissa on käytetty Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman (VELMU; https://www.ymparisto.fi/velmu) havaintoja, joiden perusteella on mallinnettu
mahdollisia monimuotoisuuden huippualueita. Niitä ei kuitenkaan ole useinkaan käytännössä todennettu. FINFA-mallissa kalankasvatusta ohjataan sellaisille alueille, joiden vedenalaisen luonnon monimuotoisuus on Zonation-indeksin mukaan alhaisinta (kuva 11). Parhaan pistemäärän (5) saavat sellaiset paikat, joiden Zonation-indeksi on 0.

Kuva 11. Zonation, ekologisesti tärkeät alueet.
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2.2.7 Vesimuodostuman ekologinen tila (2013)
Suomen vesistöjen pintavesien ekologista tilaa seurataan ja kaikkien pintavesien ekologinen tila on
luokiteltu vesimuodostumakohtaisesti erinomaisesta huonoon. FINFA-mallissa kalankasvatusta ohjataan kohti mahdollisimman hyvässä tilassa olevia vesimuodostumia (kuva 12). Parhaat pisteet (5) saavat erinomaisessa ekologisessa tilassa olevien vesimuodostumien alueella sijaitsevat paikat.
Koska ympäristölupaprosessissa tulee arvioida vaarantaako kalankasvatus tai muu luvanvarainen
toiminta hyvän tilan saavuttamisen, on alueen ekologista tilaa, ekologisen tilan muuttujia ja kalankasvatuksen vaikutusta arvioitu tarkemmin kappaleessa 4.

Kuva 12. Ekologinen luokitus 2013. (Vuoden 2019 luokituksessa Uudenkaupungin avomeren, Liesluodon-Korsaaren edustan ja Kihdin pohjoispuolen tilat ovat tyydyttäviä, ja kuvan alueista ainoastaan Pyhämaan saariston tila
on hyvä).
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2.2.8 Etäisyys kalankasvatuslaitoksiin
Kalankasvatuslaitosten sijainnilla suhteessa toisiinsa voi olla vaikutusta niiden yhdessä paikallisesti aiheuttamaan ravinnekuormitukseen sekä mahdollisiin tautiriskeihin ja niiden aiheuttamiin karanteenisuosituksiin kalatautien leviämisen estamiseksi laitoksesta toiseen. FINFARMGIS-mallissa laitoksia ohjataan kauemmas toisistaan siten, että parhaat pisteet (5) saavat sellaiset paikat, jotka ovat yli 5 000
metrin etäisyydellä lähimmästä olemassa olevasta kalankasvatuslaitoksesta (kuva 13). Yritystaloudellisesti logistiikan kannalta olisi toisaalta parempi, että saman yrityksen laitokset olisivat mahdollisimman lähellä toisiaan, mutta tätä ei ole huomioitu mallinnuksessa.

Kuva 13. Etäisyys olemassa oleviin kalankasvatuslaitoksiin.

23

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus X/2021

2.2.9 Toiminnallinen etäisyys rantaan
Kalankasvatuslaitoksen saavutettavuus vaikuttaa sen taloudelliseen kannattavuuteen. Helpommin
saavutettavissa paikoissa sijaitsevat laitokset ovat edullisempia operoida ja ylläpitää. FINFA-mallissa
saavutettavuutta kuvataan paikan etäisyydellä rannasta (kuva 14). Parhaat pisteet (5) saavat sellaiset
paikat, jotka ovat alle 5 000 metrin etäisyydellä lähimmästä tieyhteydestä.

Kuva 14. Toiminnallinen etäisyys.
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2.2.10

Loma-asutuksen tiheys

FINFA-mallissa kalankasvatusta ohjataan kauemmas tiheimmiltä vapaa-ajan asutuksen alueilta. Mallissa parhaat pisteet (5) saavat sellaiset paikat, joiden läheisyydessä ei ole vapaa-ajan asuntoja (kuva
15). Tällaisissa paikoissa vapaa-ajan asuntoja ei ole yhtään -kappaletta kilometrin säteellä mittauspisteestä.

Kuva 15. Loma-asutuksen määrä kilometrin säteellä suunnitellusta laitospaikasta
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2.2.11

FINFA pisteytys eri ominaisuuksille

Tarkastelupisteiden osalta FINFA-indeksin loppupisteet olivat välillä 31–47/50 (Taulukko 1). Metsähallituksen alueella olevat paikat saivat kaikki vähintään 42 pistettä eli ne olivat pääosin jatkokasvatukseen hyvin sopivia. Uudenkaupungin kaupungin omistamilla alueilla on hyvän jatkokasvatuspaikan lisäksi myös lähinnä poikaskasvatukseen sopivia paikkoja. Taulukon 1 alaosassa on arvioitu kunkin kriteerin kohdalta minkälaisen sijaintipistemäärän tarkastelukohde saa. Yksittäisten tekijöiden pistemäärien tarkastelulla on mahdollista kohdentaa lisäselvityksiä.

Taulukko 1. Paikkakohtaiset pisteet jatkokasvatukselle eri kriteereille ja FINFA-analyysin kokonaispisteet.
Paikka

19
30
34
35
14
15
22
23
24
26
28
33
16
17
21
25
29
31
36
37
38

Alueen
Syvyys (m)
omistus
Uusikaupunki
17
Uusikaupunki
10
Uusikaupunki
3
Uusikaupunki
9
Metsähallitus
35
Metsähallitus
28
Metsähallitus
15
Metsähallitus
20
Metsähallitus
22
Metsähallitus
26
Metsähallitus
12
Metsähallitus
26
Yksityinen
11
Yksityinen
11
Yksityinen
20
Yksityinen
22
Yksityinen
24
Yksityinen
13
Yksityinen
4
Yksityinen
9
Yksityinen
4

P

4
3
1
2
5
5
3
5
5
5
3
5
3
3
5
5
5
3
1
2
1

Paikka

Alueen
omistus

Zonation,
indeksi

P

19
30
34
35
14
15
22
23
24
26
28
33
16
17
21
25
29
31
36
37
38

Uusikaupunki
Uusikaupunki
Uusikaupunki
Uusikaupunki
Metsähallitus
Metsähallitus
Metsähallitus
Metsähallitus
Metsähallitus
Metsähallitus
Metsähallitus
Metsähallitus
Yksityinen
Yksityinen
Yksityinen
Yksityinen
Yksityinen
Yksityinen
Yksityinen
Yksityinen
Yksityinen

0,001
0,000
0,005
0,002
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,014
0,003
0,000
0,000
0,005
0,016
0,000
0,064

4
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
4
5
5
4
3
5
2

Avoimuus,
indeksi
37 131
26 076
7 763
15 098
875 331
894 007
501 949
613 319
752 501
624 806
411 674
857 706
195 825
333 708
48 222
302 504
329 885
33 903
9 158
28 521
153 932

P

5
4
3
4
3
3
3
3
3
3
4
3
4
4
5
4
4
5
3
4
4

1,8
1,7
2,3
1,8
4,2
5,7
3,4
3,7
4,3
5,0
4,5
4,8
4,6
2,5
2,0
5,1
3,2
3,4
2,1
1,9
1,2

1
1
2
1
4
5
3
3
4
4
4
4
4
2
1
5
3
3
2
1
1

Toiminnallinen
etäisyys (m)
("rantaan")

P

Loma-asutuksen
tiheys (määrä
1 km säteellä

P

Ekologinen
luokitus
(2013)

P

FINFA,
Pisteet

alle 5000 m
alle 5000 m
alle 5000 m
alle 5000 m
10000-15000 m
yli 20000 m
5000-10000 m
5000-10000 m
10000-15000 m
alle 5000 m
alle 5000 m
10000-15000 m
yli 20000 m
alle 5000 m
alle 5000 m
5000-10000 m
5000-10000 m
alle 5000 m
alle 5000 m
alle 5000 m
alle 5000 m

5
5
5
5
3
1
4
4
3
5
5
3
5
5
5
4
4
5
5
5
5

0
2
12
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
0
0
41
4
53

5
4
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
5
5
5
2
4
1

Hyvä
Tyydyttävä
Tyydyttävä
Tyydyttävä
Hyvä
(Hyvä)
Hyvä
Hyvä
Hyvä
Hyvä
Hyvä
Hyvä
Hyvä
Hyvä
Hyvä
Hyvä
Hyvä
Hyvä
Tyydyttävä
Tyydyttävä
Hyvä

4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4

43
40
35
38
43
43
42
44
44
46
43
44
42
38
43
47
44
44
33
37
31

5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4
5
3
3
5
5
4
5
4
3
3
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P

Natura SPA,
etäisyys (m)
575
3425
1264
3237
4066
12828
1720
2828
1781
1758
993
2038
742
531
2618
1179
1468
1622
3551
552
1863

Virtaus, cm/s

Etäisyys
P
kasvatuslaitoksiin (m)

7 977
7 035
4 677
6 375
6 869
27 387
10 854
12 794
15 301
6 006
4 601
12 420
1 314
1 571
10 344
6 532
4 483
9 776
3 270
2 036
1 064

Natura SAC,
etäisyys (m)
573
3415
1264
3206
498
4503
1408
521
3547
554
355
554
664
349
2832
6261
1509
1577
3925
613
1809

P

5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5

P
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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2.3 Poikaskasvatusalueet
Kuvassa 16 on esitetty poikaskasvatukseen parhaiten soveltuvat alueet. Poikaskasvatukseen soveltuvat alueet sijaitsevat sisäalueilla suojaisilla paikoilla, koska pienten poikasten kasvatus ei ole nykytiedon perusteella mahdollista avoimilla paikoilla. Poikaskasvatuksen kriteeristöä ja raja-arvoja onkin arvioitu toiminnallisten kriteerien kautta vertaamalla niitä nykyisiin kasvatuspaikkoihin, joissa poikaskasvatus on osoittautunut mahdolliseksi. Koska poikaskasvatus on pienimuotoisempaa sekä tilantarpeeltaan että ympäristövaikutuksiltaan myös esimerkiksi syvyys ja etäisyyskriteereitä on arvioitu ja luokiteltu jatkokasvatuskriteereistä poiketen parhaiden alueiden tunnistamiseksi. Poikatuotantopaikkoja
arvioitiin FINFA-mallilla kuuden kriteerin perusteella, koska kaikki jatkokasvatuspaikkojen arvioinnissa
käytetyt kriteerit eivät ole enää relevantteja. Laitokset ovat lähtökohtaisesti suojaisilla alueilla lähellä
rantaa. Kriteerien luokittelu on liitteessä 5. Tärkein rajaava kriteeri poikastuotantopaikoille on nykyisiin
kasvatuspaikkoihin liittyvä oletus, että poikaskasvatus ei ole nykytiedolla ja tekniikalla mahdollista, mikäli avoimuusluokka on 5 tai suurempi. Avoimuusindeksialueet ovat luokitelleet Isaeus & Rygg (2005).

Kuva 16. Poikaskasvatukseen soveltuvat alueet.
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2.4 Satamat, perkaamot ja talvisäilytysalueet
Alueen kalasatamat, talvivarastot ja perkaamot ovat kuvassa 17. Laitokset hinataan talveksi avoimelta
mereltä rannikon läheisyyteen suojaisiin talvivarastopaikkoihin. Kaloja voidaan ottaa perattavaksi talven aikanakin, mikäli kelirikko ei sitä estä tai talvisäilytyspaikka sijaitsee rannassa, josta kalat ovat noudettavissa. Olemassa olevia kalasatamia voidaan mahdollisesti hyödyntää uudessa kalanviljelytoiminnassa.

Kuva 17. Alueen kalankasvatus ja kalasatamia.
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3 Tuotantomäärien arviointi perustuen nykyisiin ympäristölupiin
3.1 Tuotantomäärät mallinnettiin tarkastelukohteille olosuhdetietoihin perustuen
Uudenkaupungin edustan merialueelle mallinnettiin tarkastelukohteille tuotannon lisäkasvumäärät,
joilla voidaan arvioida alueellista tuotantopotentiaalia ja tehdä alustavia ympäristövaikutusarviointeja.
Tuotantomääriä arvioitiin tilastollisen menetelmän (Liite 3) avulla vertaamalla Suomen merialueella
olemassa olevien 114 laitosten tuotantomääriä niiden olosuhdetietoon. Tilastollinen mallinnus perustuu ympäristöluvissa oleviin sallittuihin ravinteiden kuormitusmääriin, jotka asian ymmärrettävyyden
takia muunnettiin tähän yhteyteen suuntaa antaviksi tuotantomääräksi, sekä kaikkien Suomen nykyisten merialueen laitosten olosuhdetietoihin 16 eri olosuhdekriteerin perusteella. Näiden edellä mainittujen tekijöiden perusteella tilastollisen mallin avulla on mahdollista määrittää tai ennustaa lisäkasvu
uudelle mahdolliselle paikalle kyseisen paikan olosuhdeominaisuuksien perusteella. Mallinnusmenetelmästä on tarkempi kuvaus liitteessä 3.
Kuvassa 18 on esitetty mallinnuksessa käytetyt olosuhdetekijät (Attribute) ja miten voimakkaasti
(Weight) eri olosuhdetekijät vaikuttavat tuotantomäärään kohteessa. Tilastollisen analyysin perusteella laitokset jakaantuivat ominaisuuksiltaan samanlaisiin ryhmiin (cluster) joiden perusteella oli luotettavampaa arvioida tuotantomääriä lähtökohdiltaan tietynlaisissa olosuhteissa. Yksinkertaistettuna:
lähellä rantaa selittävät tekijät olivat erilaisia kuin ulkosaaristossa, jolloin myös tarkastelun kohteena
olevan sijaintipaikan tuotantomäärää mallinnettiin vastaavanlaisiin olosuhteisissa sijaitseville laitoksille myönnettyjen ympäristölupien ja olosuhdetietojen perusteella.

Kuva 18. Olosuhdetekijät ja niiden suhteellinen vaikutus ja vaikutuksen suunta tuotantomääräarvioon

(Selitteet:

Cluster 0,1,2, 3 ja 4= vastaavanlaiset laitosryhmät;et_asunto=etäisyys lomaasuntoihin; et_natura=lähimpään Natura alueeseen;et_toisiin=etäisyys toisiin kalankasvatuslaitoksiin; Syvyys= syvyys laitoksen kohdalla; Avoimuus=paikan avoimuus avoimuusindeksiin perustuen; et_riutta=etäisyys SIC Natura-alueella sijaitseviin
riuttoihin;as_tih_km=lomaasuntojen määrä kilometrin säteellä;et_lintu=etäisyys lintusaariin SAC Natura alueella; et_satama=etäisyys lähimpään huolto/kalasatamaan;pot_kasvu=muihin lupiin ja mallinnuksen perustava potentiaalinen tuotantomäärä alueella;a_chl=a-klorofyliarvo kesäkaudella; eko_lk2016=veden ekologinen tila 2. luokittelukaudella; virtaus=keskimääräinen virtaus kasvatuskaudella; Z_all_dens=vedenalaisiin huippualueiden indeksiluku (Zonation indeksi);et_hylky=etäisyys hylkyihin; et_suojeu=etäisyys suojelualueihin.)
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3.2 Tuotantomääräarvio tarkastelukohteille
Kuvassa 19 on esitetty tarkastelukohteet sekä nykyiset laitokset ja niiden lisäkasvumäärät. Tuotantomäärää ilmoitetaan tässä yhteydessä lisäkasvumääränä, joka ei ole sama asia kuin yrityksen myymä
tuotantomäärä: Lisäkasvun lisäksi tuotantomäärään vaikuttaa ostettu poikasmäärä sekä perkuu ja
kuolleisuushävikki. Nämä asiat huomioiden lisäkasvu ja myyntimäärät eivät välttämättä poikkea toisistaan mittavasti, mutta vaihtelua on yritysten välillä. Ymmärrettävyyden takia raportissa on käytetty
tuotantomäärä -termiä.
Kalankasvatukselle myönnetyissä tuotantomäärissä on jonkin verran alueellista vaihtelua, joten
mallin tuottamat arviot ovat suuntaa antavia. Mallinnettuja tuotantomääriä ei näin ollen voi pitää minimi tai maksimiarvoina kyseiseen sijaintiin, mutta ne mahdollistavat vaikutusten arvioinnin. Laitoksen
tuotantomäärälle myöntää luvan aluehallintoviranomainen luvanhakijan esitysten perusteella, eikä lupaa voida myöntää suurempana kuin sitä on haettu. Yleisesti haettu tuotantomää on suurempi kuin
myönnetty määrä (Salo 2014) eli yritykset haluaisivat lupia mahdollisimman suurille tuotantomäärille
kasvattaakseen liikevaihtoaan. Todelliset lisäkasvumäärät vaihtelevat vuosittain olosuhteista tai tuotannollisista tekijöistä johtuen.

Kuva 19. Nykyiset laitokset sekä mallinnukseen perustuvat lisäkasvuarviot uusille mahdollisille paikoille. (pohjakartta © MML)
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4 Ekologinen tilaluokitus Uudenkaupungin vesimuodostumissa
4.1 Ekologisen tilaluokituksen tausta ja sen vaikutus kalankasvatuksen ohjaukseen
Euroopan Unionin (EU) vesipuitedirektiivi tekee pintavesien ekologiseta tilaluokituksesta kalankasvatuksen näkökulmasta erityisen merkittävän. Direktiivissä linjataan, että luvitettava toiminta ei saa vaarantaa vesien hyvän ekologisen tilan saavuttamista ja hyvän tilan säilyttämistä (Belinski ym 2019).
Myös kansallisessa sijainninohjaussuunnitelmassa uutta tuotantoa ohjattiin hyvässä tilassa oleville merialueille (MMM 2015). Sen paremmin sijainninohjaussuunnitelma kuin Suomen lainsäädäntökään eivät kuitenkaan estä hakemasta tai saamasta lupaa miltään sellaiselta alueelta, joka ympäristölupakäsittelyssä todetaan vesiviljelyyn soveltuvaksi.
Suomessa on käytetty 1970-luvulta lähtien vesiensuojelussa luokitusta, joka perustuu veden fysikaalis-kemiallisiin ominaisuuksiin, bakteerimääriin sekä haitallisten aineiden esiintymiseen. EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin myötä tarkasteluun tulivat biologiset laatutekijät, joiden ohella huomioidaan
myös fysikaalis-kemialliset laatutekijät ja hydromorfologiset tekijät. Ensisijaisesti ekologisessa tilaluokittelussa tarkastellaan biologisia tekijöitä. Lähestymistapa luokituksessa on, että vallitsevia olosuhteita verrataan olosuhteisiin, joissa ei ole havaittavissa ihmistoiminnan vaikutusta. Ekologinen laatu on
täten sitä parempi, mitä pienempi on ihmisen arvioitu vaikutus.
Rannikkovedet on jaettu 14 eri osaan (=rannikkotyyppi) ominaispiirteidensä mukaan (esim. lämpötila, suolapitoisuus, näkösyvyys, syvyys, aallokon vaikutus, pohjan laatu). Kukin rannikkotyyppi on
jaettu edelleen pienempiin osa-alueisiin (=vesimuodostuma). Näitä vesimuodostumia on rannikkoalueilla kaikkiaan 276 kappaletta. Vesien ekologista tilaa arvioidaan joka kuudes vuosi. Luokittelu on tehty
kolme kertaa. Viimeisin näistä (3. luokittelu=luonnos 2019) on tehty vesienhoidon suunnittelukaudelle
2022–2027, ja se perustuu vuosien 2012–2017 aineistoihin (Aroviita ym. 2019).

4.2 Ekologinen tila ja sen muutos Uudenkaupungin vesimuodostumissa
Voimassa olevassa toisen kauden luokituksessa Uudenkaupungin avomeri, Pyhämaan saaristo, Liesluoto-Korsaaren edusta sekä Kihdin pohjoispuoli on luokiteltu hyvään tilaan (Kuva 20). Kolmannen luokittelukauden luonnoksessa näistä neljästä kolmen vesimuodostuman tila-arvio on laskenut hyvästä
tyydyttävään (Aroviita ym 2012 ja 2019; SYKE ja ELY keskukset 2021), eli enää yksi Uudenkaupungin
merialueilla oleva vesimuodostuma (Pyhämaan saaristo) on hyvässä ekologisessa tilassa, ja muut vesimuodostumat, joilla sijaitsee tässä raportissa tarkasteltuja paikkoja, ovat siis uudelta ekologiselta luokitukseltaan tyydyttäviä.
Ekologinen tila määritellään monien muuttujien ja niiden tavoiteraja-arvojen perusteella. Mittaustietoihin perustuva luotettava määrittely on vaikeaa, koska tietoa on alueellisesti ja määrällisesti
verrattain vähän, kuten kuvasta 21 voi havaita. Siksi lopulta määrittely perustuukin usein asiantuntijaarvioon. Tilaluokkien raja-arvot poikkeavat eri vesimuodostumissa. Sisemmillä muodostumilla esimerkiksi ravinneraja-arvot ovat korkeampia kuin ulkosaaristossa. Sisäsaariston tila voidaankin luokitella
hyväksi, vaikka siellä ravinnetasot ovat korkeampia kuin ulkosaaravaita. Tämä johtaa toisinaan kalankasvatuksen sijainninohjauksen näkökulmasta epäloogisiin ratkaisuihin, koska vaikka sisemmät vesimuodostumat vaikuttavat kartalla olevan paremmassa tilassa kuin ulommat alueet, ympäristövaikutukset olisivat ulommissa vesimuodostumissa todellisuudessa vähäisempiä. Myös luokittelun raja-arvot ja niiden kriteerit sekä tulkinta ovat muuttuneet, mistä syystä vesimuodostumien tilaluokittelut
sellaisenaan eivät ole vertailukelpoisia.
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Uudenkaupungin merialueilla on havaittavissa, että monien muuttujien suhteen tilanne on parantunut suhteessa edellisiin tiluokan arvioihin. Tällaisia muuttujia ovat esimerkiksi kuten typen ja fosforin kokonaisravinnemäärät. Samalla esimerkiksi sameus ja a-klorofylli ovat lisääntyneet, mikä heikentää luokitusta (Kuva 20). Luokittelu sisältää kuvassa 20 esitettyjen lisäksi myös muita tarkasteltavia
tekijöitä kuten pohjaeläimet, hydrologis-morfologiset muutokset sekä mahdollisesti esiintyvät haitalliset aineet. Kalankasvatuksen ympäristövaikutusarvioissa on siten pyritty arvioimaan, miten kalankasvatus vaikuttaa ekologisen tilan muuttujiin paikallisesti ja alueellisesti, koska mikään tilaluokka ei yksin
estä tai mahdollista kalankasvatuksen sijoittamista alueelle.

Kuva 20. Ekologisen luokittelun muutokset edelliseen kauteen verrattuna joissakin muuttujissa ja kokonaisarviossa. Vesimuodostumat kuuluvat osittain eri rannikkotyyppeihin, ja niillä on siten omat luokittelurajansa.
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Kuva 21. Ekologisen luokittelun joidenkin muuttujien havaintoasemia. Punaisella ympyrällä on kahdessa vesimuodostumassa merkitty alueet, joista lasketaan kustakin ensin erikseen muuttujien keskiarvot.
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5 Ravinnekuormitus
5.1 Ravinnekuormitusvaikutukset tarkastelukohteille FICOS-mallilla
Ravinnekuormitus on kalankasvatuksen keskeisin ympäristövaikutus Itämerellä. Yhtäältä kansallisena
tavoitteena on tuotantomäärän lisääminen ja toisaalta ravinnekuormituksen vähentäminen. Erilaisilla
ympäristövaikutusarvioinnin menetelmillä pyritään etu- ja jälkikäteen arvioimaan kalankasvatuksen
ympäristövaikutuksia. Etukäteisarvioinnissa lupaviranomainen punnitsee kuormittaako toiminta tiettyä aluetta liikaa, vai voidaanko lupa myöntää. Mallinnusten perusteella voidaan myös harkita vaihtoehtoisia sijaintehja, jos kuormitus kohdistuu ongelmallisille alueille tai vähentää tuotantomäärää vaikutuksen pienentämiseksi, kuten on tehty tämänkin selvityksen eri tuotantoskenaarioissa.
Kalankasvatuslaitosten ravinnekuormituksen vedenlaatuvaikutuksia Uudenkaupungin edustalla
on tarkasteltu SYKE:ssä ja rannikon ELY-keskuksissa käytössä olevalla rannikon kokonaiskuormitusmallilla (FICOS) (SYKE 1 2017). Mallijärjestelmä kattaa Suomen rannikkoalueen Suomenlahdella, Saaristomerellä sekä Selkämerellä ja käynnissä oleva jatkokehityshanke laajentaa mallinnusalueen myös Merenkurkkuun ja Perämerelle vuoteen 2023 mennessä.
Mallissa veden liikkeet, lämpötila ja suolaisuus lasketaan kolmiulotteisella merimallilla, jonka tuottamiin virtauskenttiin lisätään Vemala-työkalulla (SYKE 2 2021) lasketut valuma-aluekuormitukset, sisäinen kuormitus, ilmakehäkuormitus, pistekuormitukset ja mallinnusalueen ulkopuolelta tuleva ulkoinen kuormitus reunaehtoja käyttäen. Oletuksena malli laskee vedenlaadun vesimuodostuman tarkkuudella, mutta laskentatarkkuutta voidaan parantaa vesimuodostumakohtaisesti. Suomenlahden ja
Saaristomeren alueet voidaan mallintaa tarkimmillaan neljännesmerimailin (n. 0,5 km) tarkkuudella ja
Pohjanlahden alue yhden merimailin (n. 1,9 km) tarkkuudella. Yhden merimailin tarkkuus ei riitä kuvaamaan kaikkein pienimpiä rannikon vesimuodostumia riittävän hyvin. Tässä työssä tehdyissä tarkasteluissa on käytetty Selkämeren mallinnusalueen parasta 1 merimailin mallinnustarkkuutta koko mallialueella, mikä mahdollistaa myös paikallisten vedenlaatuvaihteluiden tarkastelemisen vesimuodostumien sisällä.
Vedenlaadun laskenta perustuu tunnettuihin vuosiin, joilta on riittävästi mittaustietoa. Tällä hetkellä Selkämerimallia voidaan käyttää vuosien 2006–2012 mittaustietoihin perustuvalla aineistolla.
Ajanjakso sisältää sää- ja virtaustilanteeltaan erilaisia vuosia, jolloin saadaan hyvä kuva ravinnekuormitusten vaikutuksista erilaisissa olosuhteissa. Mallin pistekuormituksia muuttamalla, poistamalla tai
lisäämällä voidaan helposti tarkastella niiden aiheuttamia vedenlaadun muutoksia vertaamalla tuloksia perustilaan, jossa muutoksia ei ole tehty. Malli laskee kahden leväryhmän (sinilevät ja muut levät)
biomassan liukoisten typpi- ja fosforiravinnejakeiden perusteella ja edelleen klorofylli-a -pitoisuuden.
Mallijärjestelmä soveltuu parhaiten ravinnekuormitusmuutosten välittömien vaikutusten arviointiin
kohdealueilla, sillä se ei toistaiseksi laske ravinteiden kumulatiivista kertymistä pitkällä aikavälillä vuosien ja vuosikymmenten kuluessa.
Tarkastelussa mallinnettiin ensin Selkämeren vedenlaadun perustila vuosina 2006–2012. Seuraavaksi mallinnettiin vedenlaatu valituissa kalankasvatusskenaarioissa ja laskettiin kasvatusskenaarioiden ja perustilan välinen erotus eli muutos. Tässä työssä tarkastellaan lähinnä klorofylli-a:n muutosta.
Tuloksista on laskettu keskiarvo eri tarkasteluvuosilta ja kesä-elokuun tarkastelujakson ajalta, jolloin
vuosittaiset säästä riippuvat vaihtelut tasoittuvat ja tuloksena on keskimääräinen muutos. Tulokset
ovat suuntaa antavia tarkasteltaessa paljonko kalankasvatustoiminta vaikuttaisi ekologisen tilan muuttujiin. Tulostarkastelu on tehty a-klorofyllin muutoksena, mutta myös kokonaistyppi ja kokonaisfosfori
ovat laskettavissa mallin avulla. Leväkukinnat ovat usein nopeita ja korkeimmat arvot voivat olla myös
hyvin paikallisia ja ajallisesti lyhytkestoisia. Ajallinen vaihtelu on havaittavissa liitteen 4 kuvista.
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5.2 Tuotantoskenaario 1:n kuormitusmallinnus
Tuotantoskenaarion 1:n mallinnus tehtiin kuvassa 19 esitettyjen 20 tuotantopaikan ja niiden tuotantomäärien perusteella, jolloin kokonaistuotanto Uudenkaupungin alueella olisi noin 8 miljoonaa kiloa.
Tällöin a-klorofyllitasot nousisivat Uudenkaupungin rannikon läheisillä alueilla olemassa olevaan
perustasoon verraten keskimäärin yli 5 % ja paikallisesti erityisesti ajallinen vaihtelu huomioiden paljon
enemmän (Kuva 22 ja Liite 4). A-klorofylliarvot vaihtelevat lähtökohtaisesti paljon, mutta kesäkaudella
ne ovat olleet keskimäärin noin 2–4 μg/L (Kuva 20).

Kuva 22. Ravinnekuormitusmallinnus skenaarioissa 1 kesäkaudella. Vasemmalla a-klorofyllin muutos μg/L ja oikealla suhteellinen muutos. Tummempi väri kuvaa suurempaa keskimääräistä muutosta. Väriskaala on vertailtavuuden helpottamiseksi maksimissaan 0,2 μg/L ja 10%. Alueella esiintyy kuitenkin korkeampiakin muutoksia,
korkeimmillaan mallinnettu paikallinen keskimääräinen muutos on 0,4 μg/L ja 136%.
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5.3 Tuotantoskenaario 2:n kuormitusmallinnus
Skenaariossa 2 alueella tuotetaan vuosittaista lisäkasvua noin 4,2 miljoonaa kiloa yhteensä 12 kasvatuspaikassa. Tämä aiheuttaa alueelle noin 172 t kokonaistyppilisäyksen ja 17 t kokonaisfosforilisäyksen. Kuormituksen aiheuttama a-klorofyllin 5 % muutos olemassa olevaan tasoon nähden ylittyy paikallisesti ainoastaan kasvatuslaitosten läheisyydessä ja rannikon muilla alueilla vaihtelee välillä 2–4 %
ja avoimilla alueilla välillä 1–2 %.

Kuva 23. Ravinnekuormitusmallinnus skenaarioissa 2 kesäkaudella. Vasemmalla a-klorofyllin muutos μg/L ja oikealla suhteellinen muutos. Tummempi väri kuvaa suurempaa keskimääräistä muutosta. Väriskaala on vertailtavuuden helpottamiseksi maksimissaan 0,2 μg/L ja 10 %. Alueella esiintyy kuitenkin hieman korkeampiakin muutoksia, korkeimmillaan mallinnettu paikallinen keskimääräinen muutos on 0,28 μg/L ja 14 %.

36

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus X/2021

5.4 Tuotantoskenaario 3:n kuormitusmallinnus
Kolmannessa skenaariossa uutta tuotantoa olisi noin 2,2 miljoonaa kiloa ja se olisi hajautettu kuuteen
uuteen kasvatuspaikkaan. Näin a-klorofyllin odotetaan nousevan rannikon lähellä noin 2 %:a olemassa
olevaan tasoon nähden. Niukko ja Kankainen (2021) ovat pyrkineet osoittamaan laitoksen vaikutusta
a-klorofylliin ja sameuteen kalankasvatuslaitoksen läheisyydessä eri menetelmin, mutta muutosta on
vaikea havaita laitoksen välittömässä läheisyydessä.

Kuva 24. Ravinnekuormitusmallinnus skenaariossa 3 kesäkaudella. Vasemmalla a-klorofyllin muutos μg/L ja oikealla suhteellinen muutos. Tummempi väri kuvaa suurempaa keskimääräistä muutosta. Väriskaala on vertailtavuuden helpottamiseksi sama kuin muissa skenaarioissa eli maksimissaan 0,2 μg/L ja 10 %. Suurin mallinnettu
paikallinen keskimääräinen muutos on 0,13 μg/L ja 5,8 %.
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6 Karttapohjainen yleisökysely
6.1

Kyselyn tausta

Hankkeen tarkoituksena oli myös edistää merialueen käyttöön liittyvän suunnittelun vuorovaikutteisuutta. Tämä tavoite toteutettiin siten, että kansalaisille ja sidosryhmille tarjottiin verkkokyselyn avulla
mahdollisuus kertoa näkemyksensä uusien kalankasvatuslaitosten mahdollisista sijaintipaikoista Uudenkaupungin edustalla. Maptionnaire-karttakyselypalvelun avulla toteutetussa 25.3.−30.4.2020 auki
olleessa kyselyssä kansalaiset ja sidosryhmät arvioivat hankkeessa tunnistettuja mahdollisia tuotantoalueita ja esittivät myös arvioita itse kartalta valitsemiensa sijaintien soveltuvuudesta kalankasvatukselle.
Kyselystä tiedotettiin 25.3.2020 mediatiedotteella, ja samana päivänä aiheesta uutisoivat Turun
Sanomat, Yle, Vakka-Suomen Sanomat, Uudenkaupungin Sanomat. Lisäksi tiedotusta oli Uudenkaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Kaikille avoimeen kyselyyn toivottiin vastauksia erityisesti vesialueiden omistajilta, kesäasukkailta, kaupunkilaisilta, kalastajilta ja muilta kalankasvatuksesta
kiinnostuneilta. Vastaajilla oli lisäksi mahdollisuus osallistua suunnitteluun 11.6.2020 järjestetyssä
verkkotyöpajassa, jossa käsiteltiin kyselyn tuloksia ja niissä hankkeelle esitettyä palautetta.
Kyselyssä vastaajien arvioitaviksi esiteltiin 21 pistettä, jotka oli sijoiteltu Uudenkaupungin edustalle FINFA-työkalun ja muiden kappaleessa 2 kuvattujen kriteereiden avulla (Kuva 25). Pisteet oli valittu ja sijoiteltu siten, että ne edustivat FINFA-analyysin perusteella lupaaviksi arvioituja alueita, mutta
myös vesialueiden omistus ja kalankasvatusyrittäjien valmiiksi osoittama kiinnostus oli huomioitu. Lisäksi jotkin pisteistä sijoitettiin tarkoituksella varsin ulos avomerelle, jotta vastaajilta saatiin näkemyksiä myös tällaisista sijainneista. Vastaajia pyydettiin arvioimaan pisteiden soveltuvuutta kalankasvatukselle asteikolla 1−5 (1=ei sovellu lainkaan, 2=soveltuu heikosti, 3=soveltuu kohtalaisesti, 4=soveltuu
hyvin, 5=soveltuu erinomaisesti). Lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus merkitä kartalle omia pisteitään ja
ilmoittaa joko niiden soveltuvuus (+) tai niiden soveltumattomuus (-) kalankasvatukselle tai poikaskasvatukselle.
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Kuva 25. Karttakyselyssä Uudenkaupungin edustalle oli sijoitettu 21 pistettä, joiden soveltuvuudesta kalankasvatukselle vastaajilta toivottiin perusteltuja näkemyksiä.

Kyselyssä ei rajoitettu yhden henkilön vastauksien määrää, koska näkemyksiä haluttiin mukaan
mahdollisimman kattavasti. Eli vastaaja saattoi arvioida niin monia valmiiksi merkityistä 21 pisteestä
kuin halusi ja myös merkitä kartalle rajoittamattoman määrän omia pisteitään. Kysely tuotti tärkeää
tietoa päätöksentekijöille kalankasvatuksesta kiinnostuneiden kansalaisten näkemyksistä ja perusteluista näille näkemyksille.
Kyselyyn saatiin yhteensä 174 vastausta, joissa arvioitiin valmiiden pisteiden soveltuvuutta 362
kertaa ja merkittiin yhteensä 478 omaa pistettä kartalle. Koska vastauskertojen määrää ei ollut rajoitettu, osa vastaajista osallistui useammin kuin kerran. Vastaajilta pyydettiin sähköpostiosoite, mikäli
he olivat kiinnostuneita osallistumaan hankkeen järjestämään työpajaan. Eri sähköpostosoitteita oli
aineistossa yhteensä 71. Noin joka kymmenes sähköpostiosoitteensa antanut vastaaja vastasi kyselyyn
2–3 kertaa ja muut vain kerran. Mikäli suhde oli suunnilleen samanlainen niiden 103 vastaajan kohdalla, jotka eivät antaneet sähköpostiosoitettaan, voidaan arvioida, että kyselyyn vastasi noin 160 eri
henkilöä. Seuraavassa vastaajien määräksi katsotaan kuitenkin vastausten määrä eli 174. Osa vastaajista oli erittäin aktiivisia merkiten ja arvioiden hyvin monia eri sijainteja. Seuraavassa analyysissä huomioimme tämän mahdollisuuksin mukaan.
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6.2

Kyselyn tulokset

Kyselyyn vastanneista valtaosa (77 %) ilmoitti asuinkunnakseen muun kuin Uudenkaupungin. Kolmella
neljäsosalla näistä ulkopaikkakuntalaisista vastaajista oli kuitenkin Uudessakaupungissa joko vapaaajan asunto, vesialueen omistus tai molemmat, kun tällainen tilanne oli vain puolella uusikaupunkilaisista vastaajista (Kuva 26).

Kuva 26. Vastaajien jakautuminen uusikaupunkilaisiin ja ulkopaikkakuntalaisiin sekä Uudessakaupungissa sijaitsevan vapaa-ajan asunnon tai vesialueen omistajiin. Kyselyyn osallistui myös kaksi kalankasvatusyrittäjää.

Uusikaupunkilaiset vastaajat arvioivat erilaisia sijaintipaikkoja yhteensä 150 kertaa (keskimäärin
3,8 kertaa/vastaaja), kun taas ulkopaikkakuntalaiset 683 kertaa (keskimäärin 5,1 kertaa/vastaaja). Keskimäärin ulkopaikkakuntalaiset suhtautuivat sijaintipaikkoihin kriittisemmin kuin uusikaupunkilaiset
vastaajat: jos arvon +1 saavat sijainnit soveltuvat kalankasvatukseen erinomaisesti, arvon +0,5 saavat
soveltuvat hyvin, arvon 0 saavat kohtalaisesti, arvon -0,5 saavat soveltuvat heikosti ja arvon -1 saavat
eivät sovellu lainkaan, uusikaupunkilasten antamien arvioiden keskimääräinen arvo oli -0,20 (’kohtalaisesti-heikosti’), kun taas ulkopaikkakuntalaisten keskimääräinen arvo oli -0,52 (’heikosti’). On silti
huomionarvoista, että osa vastaajista oli merkinnyt ja arvioinut pisteitä huomattavasti muita vastaajia
enemmän. Jos mukaan otetaan vain vastaajat, joiden arvioimia pisteitä oli vähemmän kuin kymmenen,
lukema on uusikaupunkilaisilla edelleen -0,20 (’kohtalaisesti-heikosti’), mutta ulkopaikkakuntalaisten
osalta kriittisyys väheni hieman lukemaan -0,36 (’kohtalaisesti-heikosti’).
Verrattaessa toisiinsa vastaajia, jotka ilmoittivat omistavansa vesialueen ja vastaajia, joilla ei vesialueen omistusta ollut, voidaan huomata, että vesialueen omistajien joukossa vesialueen soveltumista
kalankasvatukseen arvioitiin selvästi kriittisemmin (ka. -0,70, ’heikosti-ei lainkaan’) kuin sellaisten vastaajien joukossa, jotka ilmoittivat, etteivät omista vesialuetta (ka. -0,21, ’kohtalaisesti-heikosti’). Myös
vapaa-ajan asunnon omistajien keskuudessa suhtautuminen oli hyvin kriittistä (ka.-0,71, ’heikosti-ei
lainkaan’), kun taas ne vastaajat, joilla ei ilmoituksensa mukaan ole vapaa-ajan asuntoa muodostivat
itse asiassa ryhmän, jonka merkitsemien ja arvioimien pisteiden soveltuvuusarvot olivat keskimäärin
positiivisia (ka. +0,22, ’kohtalaisesti-hyvin’) (Taulukko 2).
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Taulukko 2. Vastaajien arvioimien ja merkitsemien pisteiden keskimääräiset numeeriset arvot. Valmiiden pisteiden arvioissa arvon +1 saavat sijainnit soveltuvat kalankasvatukseen erinomaisesti, arvon
+0,5 saavat soveltuvat hyvin, arvon 0 saavat kohtalaisesti, arvon -0,5 saavat soveltuvat heikosti ja arvon
-1 saavat eivät sovellu lainkaan. Vastaajien itse merkitsemien kalankasvatukselle soveltumattomien
pisteiden arvoksi laskettiin -1 ja kalankasvatukselle soveltuvien pisteiden arvoksi +1.

Uusikaupunkilainen
Vesialueen omistaja
Vapaa-ajan asukas

Kyllä
arvioiden ka.
-0,20
-0,70
-0,71

Ei
arvioiden ka.
-0,36
-0,21
+0,22

N kyllä (arvioituja pisteitä)
40 (150)
40 (153)
120 (384)

N ei (arvioituja pisteitä)
137 (510)
137 (507)
57 (276)

Kartalle valmiiksi merkittyjen 21 pisteen suhteen vastaajien näkemykset jakautuivat siten, että uloimpana merellä sijaitsevat pisteet keräsivät vähemmän kriittisiä arvioita kuin lähempänä mannerta ja
saaristoa sijaitsevat pisteet (Kuva 27). Sama näkyi myös vastaajien vapaasti kartalle sijoittamien pisteiden jakaumassa. Vastaajien kalankasvatukselle ja poikaskasvatukselle soveltumattomiksi arvioimat
paikat sijoittuivat lähemmäs rannikkoa ja saaristoa (Kuva 28). Erityisen paljon soveltumattomaksi katsottuja sijaintipaikkoja merkittiin Mannervedelle ja Pyhämaan ympäristöön sekä kaupungin keskustan
lounaispuolella sijaitsevaan saaristoon ja merialueella. Kalankasvatukselle soveltuviksi arvioituja paikkoja sen sijaan merkittiin harvakseltaan välisaaristoon ja ulkomerelle.

Kuva. 27. Kyselyn vastanneiden arviointi ennakkoon määritettyjen kohteiden soveltuvuudesta kalankasvatukseen.
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Vastaajia pyydettiin myös perustelemaan vastauksensa. Näitä perusteluja kertyi yhteensä 587
kappaletta. Valmiiksi merkittyjen 21 pisteen 362 arviosta perustelu annettiin 246 tapauksessa (68 %)
ja 478 kartalle vapaasti merkitystä pisteestä perustelu annettiin 341:lle (71 %). Osa perusteluista oli
uniikkeja, kun taas toiset esiintyivät kopioina useiden pisteiden yhteydessä. Valmiiden pisteiden 246
perustelusta erilaisia oli 156 ja vastaajien vapaasti merkitsemien pisteiden erilaisia oli 175. Muiden
vastaajien vapaapisteitä oli myös mahdollista kommentoida. Keskusteluketjuja tästä ei syntynyt, mutta
lukuisia arvokkaita kommentteja saatiin esiin. Myös osa kommenteista esiintyi kopioina pisteestä toiseen. Pisteiden arvioille annetut perustelut kertoivat selkeästi siitä, millaiset kysymykset olivat vastaajien mielestä keskeisiä arvioitaessa Uudenkaupungin edustan soveltuvuudetta kalankasvatukselle.

Kuva 28. Kyselyn vastanneiden arviointi eri kohteiden soveltuvuudesta kalankasvatustarkoitukseen.
Kalankasvatukselle parhaiten soveltuvien sijaintipaikkojen kohdalla perusteluiden kärkeen nousi
useita selkeitä teemoja. Useimmin mainittiin paikkojen sijainti mahdollisimman ulkona tai kaukana
avomerellä, mahdollisimman syvillä ja hyvin virtaavilla alueilla. Tämän nähtiin vähentävän laitosten
aiheuttamaa ravinnekuormitusta ja sen vaikutuksia veden tilaan ja laatuun ja pitävän siten vesistöjen,
rantojen ja veden laadun mahdollisimman hyvänä. Saarten ja mantereen läheisyyttä pidettiin siis tästä
näkökulmasta soveltuvuutta heikentävänä tekijänä. Useissa vastauksissa nostettiin kuitenkin esiin
myös toive siirtää tuotantoa mereltä maalla sijaitseviin kiertovesilaitoksiin.
Kalankasvatukselle huonoimmin soveltuvien paikkojen osalta perustelujen kärkeen nousi huoli
mahdollisista haitoista loma- ja kesäasutukselle ja asutukselle yleensä. Erityisesti vesialueen mataluus
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ja huonot virtausolosuhteet nostettiin yleisesti esiin pohdittaessa sijaintipaikan ongelmallisuutta ja kalankasvatuksen ennakoitavissa olevia vaikutuksia veden tilaan ja laatuun. Vesistöjen ja rantojen pelättiin näillä paikoilla helposti pilaantuvan, jos kalankasvatuslaitoksia perustettaisiin. Mannerveden alue
nostettiin näissä pohdinnoissa usein esimerkiksi huonosta sijainnista ja myös huonoista kokemuksista
koskien jo olemassa olevien laitosten vaikutuksia kuten ravinnekuormituksen lisääntymistä ja siitä seuraavaa vesien, pohjien ja rantojen rehevöitymistä ja umpeenkasvua. Saarten ja mantereen läheisyys
nähtiin tästäkin näkökulmasta ongelmallisena. Asumis- ja vapaa-ajanvietolle mahdollisesti aiheutuvien
haittojen lisäksi esiin nostettiin usein myös mahdolliset haitat veneilylle, vesiliikenteelle, väylille ja
luonnonsatamille.
Kyselyssä annettujen perusteluiden perusteella voidaan listata kymmenen tärkeintä kysymystä, jotka
nousivat esiin vastaajien pohdinnoissa:
1. Miten kalankasvatuslaitokset vaikuttavat veden ja vesiekosysteemin tilaan lyhyellä ja pitemmällä aikavälillä?
2. Miten laitosten paikalliset olosuhteet (erityisesti virtaus, syvyys, avoimuus, etäisyys saariin ja
mantereeseen) vaikuttavat niiden aiheuttamaan ravinnekuormaan ja miten tämä otetaan huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa?
3. Miten vapaa-ajan asutukselle kalankasvatuksesta aiheutuvia haittoja voidaan vähentää laitosten sijaintia ja toimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa?
4. Millaiset vaikutukset laitosten aiheuttamilla ravinnepäästöillä on vesien rehevöitymiseen,
pohjiin ja rantoihin?
5. Miksi kalankasvatuksessa ei siirrytä kokonaan maalla tapahtuvaan kiertovesikasvatukseen?
6. Miksi kalankasvatusta suunnitellaan jo valmiiksi rehevöityineille alueille, joiden ekologinen tila
ei ole hyvä?
7. Miten kalankasvatus vaikuttaa erilaisiin suojelualueisiin ja niiden luontoarvoihin?
8. Otetaanko Mannerveden erityinen asema alueella (luonnon ja asutuksen erityispiirteet, ekologinen tila, olemassa olevat kalankasvatuslaitokset) huomioon? Jos otetaan, miten?
9. Mikä on ollut alueella jo valmiiksi olemassa olevien kalankasvatuslaitosten vaikutus vesien ja
ympäristön nykytilaan? Miten tämä tiedetään?
10. Miten kalankasvatus vaikuttaa veneilyyn ja muuhun vesiliikenteeseen? Miten haittoja voidaan
vähentää?
Osallistuminen kyselyyn oli runsasta ja palaute perusteellista. On selvästi tiedossa, että kalankasvatuksen tuotannon lisäämiseen kohdistuu poliittista tahtoa ja myös kuluttajien kysyntää. Hanke ei kuitenkaan luo ”ohituskaistaa” luvituksessa vaadittavaan kuulemismenettelyyn, vaan mahdolliset lupaprosessit noudattavat normaalia kaavaa asianmukaisine vuorovaikutustapoineen. Hankkeessa järjestetty
kysely ei ollut määrällinen mielipidetiedustelu tai äänestys, mutta se antoi silti tietoa siitä, miten eri
alueiden soveltuvuuteen kalankasvatukselle suhtaudutaan – ja miksi. Palaute ja siihen kuuluvat perustelut toimivat arvokkaana taustatietona, joka huomioidaan jatkossa luotaessa toimintamallia kuntien
ja muiden julkisten toimijoiden osallistumisesta kalankasvatuksen luvitusprosesseihin, Uudenkaupungin toteuttamissa kalankasvatukseen liittyvissä hankkeissa ja toiminnoissa sekä muilla perusteilla tunnistettujen mahdollisten kalankasvatusalueiden joukon määrittelyssä.
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7 Alueelliset tuotantoskenaariot ja sosioekonomiset vaikutukset
Alueelliset tuotantoskenaariot laadittiin tarkastelukohteiden perusteella. Ensimmäiseen skenaarioon
otettiin mukaan kaikki valitut tarkastelukohteet, joiden määrää muokattiin siten, että läheisiä paikkoja
tarkasteltiin yhtenä tarkastelukohteena. Tämän jälkeen kohteita vähennettiin tai tuotantomääriä pienennettiin karttapohjaisen yleisökyselyn ja ympäristövaikutusmallinnuksen tulosten perusteella seuraaviin skenaarioihin.
Yleisökyselyn perusteella poistettiin kuitenkin kaikista skenaarioista (1–3) kohde 38 siihen yleisökyselyssä kohdistuneen voimakkaan vastustuksen takia sekä skenaarioissa 2 ja 3 ne kohteet, jossa oli
eniten vastustusta. Kuvissa punainen kohde tarkoittaa sitä, että kohdetta vastustettiin enemmän kuin
puollettiin. Vastaavasti ympäristövaikutuksia pyrittiin pienentämään tuotantomääriä ja tarkastelukohteita vähentämällä siten, että alueellinen kuormitus olisi pienempi.
Taulukoon 3 on koottu yhteenvetona eri skenaarioiden sosioekonomiset vaikutukset. Tuotantomäärien perusteella on arvioitu tuotannon välitön ja välillinen arvo sekä työllistävä vaikutus. Tuotannon arvo saatiin jakamalla kunkin vuoden tuotantomäärä toimialan arvolla eli liikevaihdolla. Tässä käytettiin lukuja viideltä viimeiseltä vuodelta, joilta tilastoja oli saatavissa, ja tuotannon arvo on näiden
vuosien keskiarvo. Luonnonvarakeskuksen julkaisemattoman tilastoaineiston perusteella kalankasvatusyritykset työllistivät vuosina 2014–2018 suoraan keskimäärin 32 täysiaikaisesti työssä olevaa henkilöä vuotta ja tuhatta tuotettua kalatonnia kohti. Lisäksi yritykset työllistävät suuren joukon osa-aikaisia työntekijäitä esimerkiksi perkuu- ja muiden sesonkien aikana. Arvioimme tätä raporttia varten, että
keskimäärin osa-aikainen työntekijä on töissä kaksi kuukautta vuodessa. Näin kokonaistyöllistävyydeksi muodostuisi noin 39 henkilötyövuotta tuotettua tuhatta tonnia kohti (Taulukko 3). Tilastoissa ei
ole eroteltu erikokoisia yrityksiä, eri tuotantovaiheita, sijaintia, lopputuotetta tai jalostusastetta. Vaihtelu yritysten välillä on suurta.
Välillisillä vaikutuksilla huomioidaan paljonko tuotanto synnyttää arvoa ja työpaikkoja ennen kalankasvatustoimintaa ja sen jälkeen tuotantoketjussa sekä tuotantoketjun toimintoja palvelevissa yrityksissä ja tai julkisorganisaatioissa. Esimerkkinä kalankasvatuksen tuottaman arvon ja sen tuottamien
verovarojen avulla voidaan työllistää monta tutkijaa, virkamiestä tai opettajaa eli kyse ei ole ainoastaan
työllisyydestä, joka koskee toimialaa palvelevia yrityksiä. Myös tuotannon välillinen arvo on monikertainen tuotteen jalostusasteen arvon noustessa sen arvoketjussa. Sosioekonomisten vaikutusten laskemisessa käytetyt kertoimet on kuvattu taulukon alla.
Taulukko 3. Eri skenaarioille lasketut sosioekonomiset vaikutukset.
Skenaario 1

Skenaario 2

Skenaario 3

Nykytilanne

Kerroin

Tuotantomäärä
(miljoonaa kg)
Suora työllistävyys (HTV)

7,59
297

4,16
163

2,20
86

0,44
17

391

Välillinen työllistävyys
(HTV)
Suora arvo (m€)
Välillinen arvo (m€)

1279
37
128

701
20
70

371
11
37

74
2,1
7,4

1692
4,83
174

Luonnonvarakeskuksen vesiviljelytilaston julkaisemattoman aineiston mukaan kalankasvatusyritykset työllistivät miljoonaa tuotettua kalakiloa kohti vuosina
2014−2018 keskimäärin 32 täysiaikaista työntekijää vuodessa. Lisäksi työllistyi osa-aikaisesti noin 43 henkilöä vuodessa. Arvioimme että osa-aikaisen henkilön
keskimääräinen työpanos olisi 2 henkilötyökuukautta. Näin laskien osa-aikaisten työpanos olisi noin 7 henkilötyövuotta vuodessa miljoonaa tuotettua kalakiloa
kohti. Työllistävä kokonaisvaikutus olisi näin laskettuna noin 39 henkilötyövuotta tuotettua miljoonaa kiloa kohti.
2 Välillisen työllistävän vaikutuksen kerroin muodostuu suoran työllistävän vaikutuksen kertoimesta 39 kerrottuna luvulla 4,3 (Virtanen et al., 2003).
3 Kalankasvatustuotannon suora arvo miljoonaa tuotettua kalakiloa kohti on laskettu Luonnonvarakeskuksen vesiviljelytilaston(; https://stat.luke.fi/vesiviljely)
perusteella. Kerroin laskettiin vuosien 2015−19 tuotannon määrän ja arvon perusteella.
4 Tuotannon välillisen arvon kerroin muodostuu suoran arvon kertoimesta 4,8 kerrottuna luvulla 3,5 (Virtanen et al., 2003).
1

44

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus X/2021

7.1 Tuotantoskenaario 1:n sosioekonomiset vaikutukset
Suurimmassa skenaariossa nykyiset (0,4 milj. kg) ja mallinnetut paikat (7,59 milj. kg) huomioiden kalankasvatustuotantoa olisi yhteensä noin 8 miljoonaa kiloa. Potentiaalista poikastuotantoa (Katso 3.4)
on yhteensä 576 tonnia (Hylkimyksen aukon viisi uutta paikkaa ja yksi vanha paikka sekä Pyhämaan
koillispuolen vanha paikka). Jatkokasvatusta (Katso kpl 3.1) on kaikki tarkoitukseen katsotut paikat
huomioiden yhteensä 7404 tonnia (15 uutta paikkaa ja viisi vanhaa paikkaa). Poikastuotantoa on jatkokasvatuspaikkoihin nähden verrattain vähän. Yleisesti kirjolohen kasvatuksessa noin viidennes tuotannosta toteutuu ensimmäisen kasvukauden aikana eli poikastuotantopaikoissa, ja olisikin tärkeää
varmistaa, että poikaset pystytään tuottamaan muualla tai vaihtoehtoisesti tulisi esittää useampia poikastuotantopaikkoja lähialueelta, että skenaario olisi käytännössä toteuttamiskelpoinen. Uudenkaupungin omistamat vesialueet ja tarkastelukohteet ovat siten tärkeitä juuri poikastuotannon ja toimivan
tuotantoketjun turvaamiseksi.
Kuvan 28 taulukossa on osoitettu kunkin laitoksen vaikutus sosioekonomisiin mittareihin mallinnetun tuotantomäärän perusteella erikseen. Skenaariossa 1 kalankasvatuksen mallinnetulla tuotantomäärällä 7,59 miljoonaa kiloa uuden toiminnan suora työllistämisvaikutus olisi tilastojen perusteella
297 ja välillinen 1279 henkilötyövuotta. Uuden tuotannon suora arvo olisi 37 ja välillinen 128 miljoonaa
euroa vuodessa. Kuvan 28 punaiset pisteet rannikon läheisyydessä kuvaavat kohteita, joissa oli enemmän vastustusta kuin puoltavia kommentteja. Siniset kohteet avoimilla alueilla eivät herättäneet juurikaan vastustusta.
Skenaario 1
Kohde ID
34
36
35
30
37
31
19
21
16
25
29
17
28
22
23
26
24
33
14
15
Yhteensä

Tuotantomäärä
Tonnia
61
106
91
91
61
144
137
149
283
372
400
298
466
561
557
554
712
752
665
1 127
7 586

Arvo
M€
0,3
0,5
0,4
0,4
0,3
0,7
0,7
0,7
1,4
1,8
1,9
1,4
2,2
2,7
2,7
2,7
3,4
3,6
3,2
5,4
37

Väl. Arvo
M€
1,0
1,8
1,5
1,5
1,0
2,4
2,3
2,5
4,8
6,3
6,8
5,0
7,9
9,5
9,4
9,4
12,0
12,7
11,2
19,0
128

Työllistävyys Väl. työllistävyys
HTV
HTV
2
10
4
18
4
15
4
15
2
10
6
24
5
23
6
25
11
48
15
63
16
67
12
50
18
79
22
94
22
94
22
93
28
120
29
127
26
112
44
190
297
1 279

Kuva 28. Kasvatuslaitokset ja niille arvioitu tuotantomäärä 1. skenaariossa. Piste 38 ei ole mukana skenaariossa.
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7.2 Tuotantoskenaario 2:n sosioekonomiset vaikutukset
Kuvassa 29 on havainnollistettu keltaisin ympyröin 2. skenaarioon valitut 12 kohdetta. Kohteet sijaitsevat pääsääntöisesti Uudenkaupungin ja Metsähallituksen hallinnoimilla merialueilla. Laitoksia on
verrattain tasaisesti etelästä pohjoiseen, minkä seurauksena kalankasvatuksen alueellinen kuormitus
pysyisi tasaisena. Skenaarioon on valittu tarkastelukohteita, jotka ovat ulkosaaristossa ja avomerellä,
missä niihin kohdistuva vastustus olisi mahdollisimman vähäistä. Mahdollisia poikastuotantopaikkoja
olisi kuitenkin sisempänä Uudenkaupungin merialueilla tuotantokierron varmistamiseksi.
Skenaariossa kalankasvatuksen mallinnettu tuotantomäärän lisäys nykyiseen (0,4 milj. kg) nähden
olisi noin 4,16 miljoonaa kiloa vuodessa. Tilastojen perusteella kalankasvatuksen suora lisätyöllistämisvaikutus olisi 163 ja välillinen 701 henkilötyövuotta. Uuden tuotannon arvo olisi 20 ja välillinen 70 miljoonaa euroa vuodessa.

Skenaario 2
Kohde ID
14
33
26
25
24
23
29
28
19
30
35
34
Yhteensä

Tuotantomäärä
Tonnia
565
639
471
435
605
473
378
326
96
64
64
43
4 159

Arvo
M€
2,7
3,1
2,3
2,1
2,9
2,3
1,8
1,6
0,5
0,3
0,3
0,2
20

Kuva 27. Tarkastelukohteet (vas.) ja mallinnetut vaikutukset (oik.) 2. skenaariossa
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Väl. Arvo
M€
9,5
10,8
7,9
7,3
10,2
8,0
6,4
5,5
1,6
1,1
1,1
0,7
70

Työllistävyys Väl. työllistävyys
HTV
HTV
22
95
25
108
18
79
17
73
24
102
19
80
15
64
13
55
4
16
3
11
3
11
2
7
163
701
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7.3 Tuotantoskenaario 3 sosioekonomiset vaikutukset
Kolmanteen tuotantoskenaarioon tarkastelukohteita valittiin enää 6 kappaletta ja niiden tuotantomäärää vähennettiin (Kuva ja taulukko 30) siten, että kuormituksen lisäys pysyisi paikallisestikin alle 5
% ja alueellisesti olisi keskimäärin alle 2% muuhun kuormitukseen verrattuna. Esimerkiksi kalankasvatuksen aiheuttama paikallinenkin lisäys a-klorofyllin määrään olisi keskimäärin alle 0,1 μg/l kun alueella
klorofyllin taso vaihtelee kesällä välillä 2–4 μg/l (Kuva 24).
Kalankasvatuksen uusi tuotanto olisi näin ollen nykyisen tuotannon lisäksi noin 2,2 miljoonaa kiloa.
Tilastollisesti tämä toteutuma työllistäisi suoraan lisää noin 86 henkilötyövuotta ja välillisesti 371 henkilötyövuotta. Uuden tuotannon arvo olisi 11 miljoonaa euroa ja välillinen arvo 37 miljoonaa euroa.

Skenaario 3
Kohde ID
14
26
25
24
19
35
Yhteensä

Tuotantomäärä
Tonnia
532
443
409
570
137
91
2 182

Arvo
M€
2,6
2,1
2,0
2,7
0,7
0,4
11

Kuva 28. Tarkastelukohteet (vas.) ja mallinnetut vaikutukset (oik.) 3. skenaariossa
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Väl. Arvo
M€
9,0
7,5
6,9
9,6
2,3
1,5
37

Työllistävyys Väl. työllistävyys
HTV
HTV
21
90
17
75
16
69
22
96
5
23
4
15
86
368
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8 Uudenkaupungin omistamien merialueiden erityistarkastelu
8.1 Tarkastellut kohteet Uudenkaupungin omistamilla merialueilla
Uusikaupunki omistaa kuusi erillistä merialuekiinteistöä kaupungin edustalta. Kolmella kyseisistä merialueista (Laattiskeri, Iso Haidus ja Koivisto) sijaitsee tarkastelukohteita, jotka sisältyivät tuotantoskenaarioihin. Lisäksi yksi tarkastelukohde (21) sijaitsi lähellä Uudenkaupungin merialuetta yksityisellä
merialueella. Tämän paikan sijainti olisi voinut olla myös läheisellä Uudenkaupungin merialueella.
Muut kaupungin alueet eivät olleet analyysin perusteella kalankasvatukseen soveltuvia, mutta esimerkiksi kalankasvatusaltaiden varastoiminen erityisesti talvella voisi näillä alueilla olla mahdollista. Yleisemminkin kasvatusaltaiden talvisäilytys ja myös kalojen varastointi voisi olla mahdollista myös sellaisilla paikoilla, joilla varsinaista kasvatuslupaa ei olisi.
Paikanvalinnassa hyödynnettiin yleisten FINFA -kriteerien lisäksi paikallistuntemusta. Kuvassa 29
on osoitettu Uudenkaupungin omistamilla vesialueille tarkastellut kalankasvatuskohteet. Liitteissä 2 ja
5 on eritelty FINFA-kriteerit tarkemmin Uudenkaupungin omistamille merialueelle.
Paikallistuntemuksen ja palautteen perusteella kalankasvatuslaitoksia pyrittiin esimerkiksi ohjaamaan paikallisesti kauemmas virkistyskäytön välittömästä läheisyydestä. Lisäksi Gaia Consulting Oy arvioi hankkeen erillisessä selvityksessä Uudenkaupungin alueiden suhdetta Natura-alueisiin ja Naturaarvoihin, jonka perusteella alueet on perustettu. Natura-selvitysten tarveharkinta tulee tehdä aina lupahakemuksen yhteydessä, mikäli suunniteltu kohde sijaitsee Natura-alueella tai lähellä sellaista.

Kuva 29. Uudenkaupungin merialueet ja tarkastelukohteet
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8.2 Uudenkaupungin alueille suunniteltujen laitosten sosioekonomiset vaikutukset
Kalankasvatuksen alueellisia sosioekonomisia vaikutuksia arvioitiin tarkastelukohteiden ja tuotantomäärä mallinnusten perusteella. Kunkin kohteen taloudelliset vaikutukset on laskettu Taulukkoon 4
erikseen.
Yksittäinen laitos ei sinällään työllistä montakaan työntekijää, mutta sen välilliset vaikutukset arvoketjuun voivat olla merkittävät. Esimerkiksi Uudenkaupungin alueella tapahtuva poikastuotanto
voisi mahdollistaa suurimuotoisemman jatkokasvatuksen muilla merialueilla, koska suurten poikasmassojen tuominen kauempaa jatkokasvatukseen on logistisesti vaikeaa ja kallista. Kokonaisuutena
toimiala vahvistaa alueen kalataloutta ja sitä tukevaa elinkeinotoimintaa. Tuotantomäärä on suhteutettu työllisyys- ja taloudellisen arvon muodostumiseen Luonnonvarakeskuksen tilastojen perusteella.
Taulukossa vaikutukset on esitetty kahdelle tuotantomäärävaihtoehdolle; jälkimmäisessä laitosten
tuotantomäärä supistettiin alkuperäisestä 15–30% laitospaikkakohtaisesti ympäristömallinnuksen perusteella. Tavoitteena oli pitää kalankasvatuksen paikallinen kuormituksen lisäys alle 5%:ssa alueen
lähtökohtaisesta kuormitustasosta.
Taulukko 4 Suunniteltujen laitosten sosioekonomisen vaikutukset vuodessa
Alkuperäinen tuotantomäärämallinnus
Kohde ID
M kg
M€
19
0.14
0.7
30
0.09
0.4
34
0.06
0.3
35
0.09
0.4
Yhteensä
0.38
1.8

M€
2.3
1.5
1.0
1.5
6.4

HTV (suora)
5.4
3.6
2.4
3.6
14.9

HTV (välillinen)
23.2
15.4
10.3
15.4
64.3

Karsittu 15-30% mallinnetusta tuotannosta
M kg
Kohde ID
M€
19
0.10
0.5
30
0.06
0.3
34
0.04
0.2
35
0.06
0.3
Yhteensä
0.27
1.3

M€
1.6
1.1
0.7
1.1
4.5

HTV (suora)
3.8
2.5
1.7
2.5
10.5

HTV (välillinen)
16.2
10.8
7.2
10.8
45.0
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9 Tulosten tarkastelu
Uudenkaupungin omistamille merialueille sijoitettiin tarkastelussa neljä mahdollista laitoskohdetta,
Metsähallituksen alueille seitsemän ja loput yhdeksän tarkastelukohdetta yksityisille alueille. Vaikka
Uudellakaupungin ja Metsähallituksen julkisina toimijoina omistamilla vesialueilla voi olla merkittävä
rooli kalankasvatuksen mahdollistamisessa, pelkästään julkisten toimijoiden merialueille kohdistuvilla
lupahakuprosesseilla ei voida päästä suurempiin tuotannollisiin tavoitteisiin. Näin ollen esimerkiksi
alueiden kaavoittaminen tai muut kalankasvatusta yksityisillä vesialueilla edistävät toimet voivat olla
tarpeen tämän elinkeinotoiminnan kehittämiseksi.
Uudenkaupungin omistamat alueet sijaitsivat niin lähellä rannikkoa, että niille mallinnetut tuotantomäärät ja niiden laskennalliset sosioekonomiset vaikutukset jäivät verrattain pieniksi. Suora työllistävyys olisi muutamia henkilötyövuosia ja välillinen työllistävyys muutamia kymmeniä henkilötyövuosia. Toisaalta alueiden merkitys esimerkiksi poikastuotannon mahdollistamisessa tai talvisäilytyspaikkoina voi olla suuri, mikäli ne mahdollistavat tuotannon muilla laitoksilla, jolloin välilliset työllisyysluvut nousisivat jo satoihin henkilötyövuosiin. Avomerellä sijaitsevat kasvatuslaitokset tarvitsevat nykytekniikalla suojaisia alueita altaiden talvisäilytykseen turvassa jäiltä. Jos tällaisia alueita ei ole, toiminta vaikeutuu tai muuttuu mahdottomaksi. Vastaavasti jos poikastuotantoa ei ole lähellä, nousevat
poikasten siirtoihin liittyvät logistiset kustannukset merkittäviksi, mikä voi estää kannattavan yritystoiminnan avomerilaitoksilla.
Suurimmassa skenaariossa kokonaistuotantomäärä alueella olisi noin 8 miljoonaa kiloa, joka on
jo yli kolmannes valtakunnallisesta strategiatavoitteesta vuodelle 2022. Valmisteilla olevassa uudessa
strategiassa omavaraisuutta on tavoitteena nostaa vielä enemmän. Uudenkaupungin edusta on tuotantoalueena esimerkiksi kirjolohen kasvuolosuhteiltaan yksi Suomen parhaista (Kankainen ym. 2020).
Tuotannon käynnistäminen vaatiisi käytännössä joustamista esimerkiksi ravinnevähennystavoitteista.
Tarkastelukohteista sisempänä sijaitsevat saivat osakseen enemmän vastustusta tai ne sijaitsivat alueenkäytöllisesti muutoin ristiriitaisilla alueilla. Avoimet merialueet eivät puolestaan ole tuotannollisesti yhtä hyviä, koska ne sijaitsevat kaukana ja operatiivisesti vaativissa olosuhteissa. Näin ollen esimerkiksi Selkämeren kansallispuiston länsipuolisten alueiden osalta ei ole varmuutta, että yrittäjät haluaisivat aloittaa niillä tuotannon tai onnistuvat siinä.
Suurin skenaario kuormittaisi rannikkovesiä kesällä keskimäärin yli 5 % nykyistä kuormitustasoa
enemmän, vaikka tavoitteena on vähentää kuormitusta kyseisiltä alueilta, jotta veden hyvä tila saavutetaan. Sopivissa olosuhteissa kesäkaudella hetkellinen paikallinen ravinnekuormitus voi olla vielä tätäkin selvästi suurempaa. Lupaviranomaisen harkittavaksi jää yksittäisissä hankkeissa onko kohteen
kuormitus merkittävä vai sallittavissa rajoissa, ja miten toimialan kuormitusta tulee katsoa kokonaisuutena tai verrata muihin kuormituslähteisiin, mikäli samanaikaisesti käynnistetään useita hankkeita.
Tässä raportissa esitettiin siksi erilaisia tuotantoskenaarioita yhteisvaikutusten arvioimiseksi tavalla,
joka ei ole osa yksittäisten hankkeiden vaikutusarviointia. Yksi “Meriluvituksen pilotit” (Setälä ym.
2018) -hankkeen suosituksista oli, että toimialakohtaisia kuormituskiintiöitä voisi harkita. Tällaiset
mahdollistavat reunaehdot helpottaisivat ja parantaisivat ennakointia jatkosuunnittelussa, koska on
edelleen epäselvää, kuinka suuri kuormitus ruuantuotannolle on sallittua ja hyväksyttävää.
Merialueen tilan käytön näkökulmasta kasvatuslaitokset eivät suurimmassakaan skenaariossa
vie paljon tilaa. Yksittäiset laitokset vievät pinnasta korkeintaan muutamia hehtaareita, jolloin 20 laitostakaan ei vie muulta merialueen käytöltä tilaa kuin muutamia neliökilometrejä. Tämä on vähän verrattuna siihen, että Selkämeren kansallispuiston yhteydessä kalankasvatukselta suljettiin pois 12 000
ha eli 120 km2 vesialueita. Olisikin tärkeää sijoittaa laitokset siten, etteivät ne ole ristiriidassa merialueen muun käytön kanssa, ja määritellä tuotantomäärä paikallisesti siten, etteivät laitosten ympäristövaikutukset ole huomattavia lähialueella. Laitosten tarkkaan pohditulla sijoittamisella voidaan myös
vähentää vastustuksen määrää.
Vaikka Uudellakaupungilla on paljon merialueita, suuri osa niistä on tavalla tai toisella suojeltu.
Selkämeren Kansallispuistossa ei saa kasvattaa kaloja, ja suuri osa puiston ulkopuolelle jäävästä
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rannikkoalueesta kuuluu Natura-verkostoon, jonka alueella kalankasvatukselta vaaditaan lisäselvityksiä. Kalankasvatuksen vaikutuksista tyypillisiin merialueen Natura-luontoarvoihin ei ole tehty systemaattista tarkastelua siten, että sen perusteella voisi arvioida, mitkä luontoarvot mahdollisesti kärsisiväöt kalankasvatuslaitosten perustamisesta alueelle tai tietyn etäisyyden päähän tunnistetusta kohteesta. Kotamäki ym (2021) arvioivat, etteivät nykyisiin laitoksiin verrattuna suurenkaan poikaslaitoksen päällyslevästövaikutuksiet ole mitattavissa 500 metrin etäisyydellä laitoksesta. Tähän vaikutusarvioon perustuen Uudenkaupungin alueella on jonkin verran esimerkiksi SAC eli niin sanottuja riuttaNatura -alueita joille laitoksen voisi sijoittaa vaarantamatta kyseistä suojeluarvoa.

Kuva 30. Päällyslevästövaikutustarkastelu tuotantomäärän ja etäisyyden suhteen suunnittelupaikalle 19 (Kotamäki ym 2021)

Merialuesuunnitelmassa ja maakuntakaavaluonnoksessa yksi alue avomerellä Pyhämaan ja Selkämeren kansallispuiston länsipuolella on merkitty vesiviljelyn kehittämisalueeksi, mutta se on olosuhteiltaan ja tuotannollisesti erittäin vaikea ulkomeren alue, johon yritykset eivät hankkeen aikana osoittaneet suoranaista kiinnostusta. Yksi kalankasvatuslaitos on merkitty asemakaavaan Hylkimyksen saaren edustalla, ja kaavoituksella voisikin turvata myös olemassa olevan tuotannon muulta merialueen
käytöltä. Toistaiseksi merialuesuunnittelussa tai kaavoituksessa ei kuitenkaan ole kattavasti varattu
alueita kalankasvatuksen turvaamiseksi sen omista lähtökohdista katsottuna. Kunnalla olisi mahdollisuus kaavoittaa alueita laajemmin kalankasvatuksen tuotantoketjun kokonaisuus ja tuotantotavoitteet
huomioiden. Kansallisen sijainninohjaussuunnitelman sekä FINFA–analyysin perusteella Uudenkaupungin alueella olisi hyvin kasvatukseen soveltuvia alueita tukemaan kansallisten tuotantotavoitteiden
saavuttamista. Verrattuna muihin Suomen rannikkoalueisiin Uudenkaupungin edustalla on merkittävä
rooli kotimaisen tuotannon kannalta.
Yrittäjät olivat kiinnostuneita Uudenkaupungin edustan merialueiden käytöstä, jos ympäristölupia
on mahdollista saada. Lisäksi yrittäjät toivat ilmi, että myönnettävän tuotantomäärän tulee olla riittävän suuri etenkin ulommilla merialueilla, jotta kohteeseen kannattaa investoida ja laitoksen hoito on
logistisesti järkevää.
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Liite 1 Hallituksen esittämät linjaukset kalankasvatusta koskien Selkämeren kansallispuiston perustamisen yhteydessä
(HE 103_2010 kappale 2.4 sivut 5-6) ja ympäristövaliokunnan linjaukset (YmVM21 2010)

2.4 Vaikutukset kalankasvatukseen ja merikalastukseen
Kansallispuiston alue on rajattu merialueille siten, että siihen kuuluu ennen kaikkea matalikkoja ja
vedenalaisia särkkiä sekä yleisten vesialueiden luotoja niitä ympäröivine matalikkoineen. Nämä ovat
luonnonkalaston tuotannon kannalta merkittäviä alueita kutupohjineen. Näin kansallispuiston perustamisella edistettäisiin luonnonkalakantojen säilymistä elinvoimaisina ja turvattaisiin ammattikalastuksen säilymistä alueella. Kansallispuistohankkeessa on lisäksi pyritty sovittamaan kalankasvatuksen
(vesiviljelyn) tavoitteet yhteen merikalastuksen sekä luonnonkalaston elinympäristöjen säilyttämisen
kanssa. Itse kansallispuistoon kuuluvilla vesialueilla kalankasvatusta ei ole mahdollista harjoittaa alueen rauhoitussäännöksistä johtuen. Kansallispuisto on kuitenkin rajattu merialueille siten, että se ei
muodostuisi esteeksi kalankasvatustoiminnan laajentamiselle puiston lännen puoleisille syville avomerialueille, mikäli kalankasvatustekniikka sen muutoin myöhemmin sallisi. Puiston rajaus on laadittu siten, että se mahdollistaa kalankasvatustoiminnan sijoittamisen sille soveliaille alueille myös puiston
itäpuolella oleville valtion yleisille vesialueille. Rajauksessa on otettu myös huomioon Pyhämaannokan
keskeinen asema kalankasvatustoiminnan kehittämisessä. Kansallispuistoa rajattaessa on siten huomioitu valtioneuvoston 18.6.2009 tekemän periaatepäätöksen mukaiseen kansalliseen vesiviljelyohjelmaan sisältyvä tavoite vesiviljelyelinkeinon sijoittamisesta vesialueille, jotka soveltuvat hyvin viljelytarkoituksiin ja joissa elinkeinotoiminta on mahdollista sovittaa yhteen alueen ympäristönsuojelun ja muiden käyttötarpeiden, tässä tapauksessa suojelun tarpeiden kanssa. Vesiviljelyn kannalta potentiaaliset
alueet sijoittuvat kansallispuistoalueen ulkopuolelle, mutta ovat kuitenkin Natura 2000 – verkostoon
kuuluvilla alueilla. Tällöin lupaharkinnassa on kuitenkin, omistussuhteista riippumatta aina otettava
huomioon Natura 2000 - verkostoa yleisesti koskevat luonnonsuojelulain säännökset. Hankkeen tai
suunnitelman vaikutukset Natura 2000 – alueen valinnan perusteena oleville luontotyypeille ja lajeille
on ensinnäkin arvioitava asianmukaisella tavalla. Mikäli arviointi osoittaa hankkeen vaikutusten merkittävästi heikentävän alueen valinnan perusteena olevia luontotyyppejä tai lajeja, lupaa hankkeen toteuttamiselle ei lain mukaan saa myöntää. Mikäli heikentyminen ei ole merkittävää, alueen kuuluminen Natura 2000 – verkostoon ei ole esteenä luvan myöntämiselle. Natura 2000 – alueilla voidaan siten
harjoittaa vesiviljelyä ja aloittaa uusi toiminta, mikäli toiminta ei merkittävästi heikennä alueen luontoarvoja. Asian ratkaisee tapauskohtaisesti asianomainen aluehallintovirasto, vesi- ja ympäristölupalaissa säädetyin edellytyksin. Hyväksyessään 20.8.1998 Natura 2000 - verkostoa koskevan Suomen ehdotuksen, valtioneuvosto on nimenomaisesti todennut, että verkostoon kuuluvilla alueilla voidaan
suorittaa tarpeellisia vesivarojen hoitoon ja käyttöön liittyviä toimenpiteitä edellyttäen, ettei laissa tarkoitettua heikentymistä tapahdu. Kansallispuistolla ei siten ole vaikutusta puiston ulkopuolisille alueille haettavien kalankasvatuslupien harkintaan.
”Metsähallituksen selvityksestä poiketen hallituksen esitykseen ei ole esimerkiksi sisällytetty syvälle väli- ja sisäsaaristoon ulottuvaa, yksityisten alueita sisäänsä sulkevaa yhteistoiminta-alueen
rajausta. Lisäksi ympäristöministeriö on valmisteluvaiheessa valtion yleisvesialueilta rannikon puolelta rajannut puiston ulkopuolelle maa- ja metsätalousministeriön kala- ja riistaosaston asiantuntijoiden kanssa neuvotellen noin 12 000 hehtaaria alueita, joiden on katsottu soveltuvan kalankasvatukseen. Kansallispuistoon liitettäväksi esitetyillä vesialueilla, joilla kalanviljely olisi jatkossa kielletty, ei ole tälläkään hetkellä kalankasvatusta.” (https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=ymvm+21/2010)
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Liite 2. FINFA-analyysissä käytettyjen kriteerien luokittelun raja-arvot ja pisteet (maksimi 50 p).
Syvyys (m)
20-50 m
15-20m ja yli 50 m
10-15 m
5-10 m
alle 5 m

Natura SAC,
Etäisyys, m
yli 500 m
300 - 500 m
200-300 m
100 - 200 m
alle 100 m

Pisteet
5
4
3
2
1

Pisteet
5
4
3
2
1

Etäisyys kasvatusPisteet
laitoksiin (m)
yli 5000 m
2500-5000 m
1000-2500 m
500-1000 m
alle 500 m

5
4
3
2
1

Avoimuus, indeksi

Pisteet

30000-100000
10000-30000 ja 100000-500000
5000-10000 ja yli 500000

5
4
3

0-5000

1

Natura SPA, Etäisyys, m

Pisteet

yli 500 m
300-500 m
200-300 m
100-200 m
25-100 m

Toiminnallinen etäisyys,
(m) ("rantaan")

5
4
3
2
1

yli 5 cm/s
4,1-5 cm/s
3,1-4 cm/s
2-3 cm/s
alle 2 cm/s

Zonation,
indeksi
0
0,0000095-0,01
0,01-0,0298
0,0298-0,3
0,3-7,61

Pisteet
5
4
3
2
1

Pisteet
5
4
3
2
1

Loma-asutuksen
Pisteet tiheys (määrä Pisteet
1 km säteellä)

alle 5000 m
5000-10000 m
10000-15000 m
15000-20000 m
yli 20000 m

5
4
3
2
1

Ekologinen
Pisteet
luokitus (2013)
Erinomainen
Hyvä
Tyydyttävä
Välttävä
Huono

Virtaus, cm/s

5
4
3
2
1
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Liite 3 Tuotantomäärämallinnuksen tilastollinen analyysi
Uudenkaupungin merialueen tuotantomäärien tilastollisen arvioinnin opetusaineistona oli 114 (kpl)
olemassa olevan laitoksen tuotantomäärät (vaste) ja 16 eri olosuhdekriteeriä (selittäjää). Tuotantomäärät ennustettiin tukivektorikoneella (engl. Support Vector Machine, SVM; Vapnik 1995; 1998).
SVM on joukko tilastollisia menetelmiä, joita käytetään luokitteluun, regressioon, ryhmittelyyn ja poikkeavien rivien (näytteiden) havainnointiin (engl. anomaly detection) silloin, kun aineisto sisältää useita
selittäjiä (tässä 16 selittäjää). Tämän työn tukivektorikone oli Java versio lineaari kernel mySVM
(Rüping 2000; Mierswa et al. 2006), joka perustuu SVMlight optimointi algoritmiin (Joachims 1999).
Selittäjien vaikutus vasteeseen arvioitiin lineaari kernel SVM mallin tuottamilla selittäjien painokertoimilla (engl. feature weights, Lagrange multipliers; Chang ja Lin 2008). Jokaisen numeerisen selittäjän
arvot normalisoitiin välille keskiarvo = 0 ja varianssi = 1, jotta hyvin suuret tai pienet selittäjien arvot
eivät vääristäisi tuotantomäärän arviointia. SVM mallin yli- ja ali-opetus vältettiin optimoimalla mallin
kompleksisuus (regularisointi, C) ja slack (epsilon) parametrit kymmenkertaisella ristiin-validoinnilla
(engl. 10-fold cross-validation; n-fold CV; Kohavi 1995). Mallin hyvyyden kriteerinä oli ennusteiden keskivirhe (engl. root mean squared error, rmse).
Opetusaineiston alustavat analyysit tuottivat hyvin suuria ennustettuja tuotantomääriä suhteessa
opetusaineistoon ja pienen selitysasteen R2 ~ 0.25. Tämän takia aineisto ryhmiteltiin (klusterointi) itseorganisoituvalla kartalla (engl. self-organizing map, SOM; Kohonen 1982, 2001), joka on ohjaamattomaan oppimiseen perustuva neuroverkkomalli. Aineiston SOM ryhmittely toteutettiin kahdessa
osassa; ensimmäisessä osassa SOM tuotti aineistosta prototyypit, jonka jälkeen k-means algoritmi ryhmitteli opetusaineiston (Vesanto ja Alhoniemi 2000). Jokainen ryhmä (2, 3, …, k) dummy-koodattiin (0,
1) ja se ryhmien lukumäärä (parametri k, vaihteluväli 2 - 6), joka minimoi SVM mallin keskivirheen, oli
kymmenkertaisen ristiinvalidoinin perusteella paras. SOM kartan koko noudatti laskentakaavaa 5*neliöjuuri (kpl aineiston rivejä) (Vesanto ja Alhoniemi 2000). Jokaisen koe (engl. trial) SOM kartan opetus
sisälsi 1000 iteraatiota ja opetuksen määrän funktiona (engl. learning rate function) oli käänteinen aika
(engl. inverse-of-time) joka takaa sen, että aineiston jokainen rivi (näyte) vaikutti opetuksen tulokseen
suurin piirtein yhtä paljon.
Yhdistetty SOM ryhmittely + SVM regressio analyysi tuotti huomattavasti paremman ristiinvalidointituloksen (R2 = 0.85) verrattuna alustaviin analyyseihin (R2 ~ 0.25). SVM painokertoimien mukaan
selittämättömät (ei-olosuhde) tekijät (5 kpl SOM clusteria) selittivät 57% tuotantomäärien vaihtelusta
ja varsinaiset olosuhdeselittäjät (16 kpl) selittivät 43% tuotantomäärien vaihtelusta. Pelkkä SOM kartta
selitti (engl. % explained variance) 81.2% aineiston vaihtelusta. Tämä tarkoittaa, että olemassa olevien
laitosten tuotantomääriä on aikaisemmin arvioitu enemmän muilla arvoilla ja periaatteilla kuin tässä
tutkimuksessa mukana olleilla (16 kpl) luonnollisilla olosuhdetekijöillä.
Tilastolliset analyysit toteutettiin Rapidminer ohjelmistolla (https://rapidminer.com; versio Studio
Enterprise 9.6.000; Mierswa et al. 2006).
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Tuotantomäärämallinnus ryhmittelyn ja olosuhdetiedon perusteella
Tilastollinen mallinnus tuottaa erilaisia laitosryhmiä eli klustereita, joissa ominaisuudet ja tuotantomäärät ovat samankaltaisia. Näiden pohjalta on arvioitu kullekin tarkastelukohteelle lisäkasvut. Käytetyn klusterin valinta tarkastelukohteiden mallintamiseen on perustunut syvyys-, avoimuus- ja virtaustietoihin. Mallinnuksen tuottamia arvoja ryhmien (klusterit) lisäkasvusta (kg) eri paikoille. Lisäksi kunkin paikan laskennassa hyödynnetyt clusterit sekä määritetyt lopulliset lisäkasvumäärät.
Tilastomallinuksen tuottamat clusterit
Laskentaan
LISÄKASVU
Paikka 0-Clusteri 1-Clusteri 2-Clusteri 3-Clusteri 4-Clusteri käytetyt clusterit
15
14
33
26
25
24
23
29
28
22
16
17
21
31
19
37
30
35
36
34

846492
384453
471721
273503
231512
431879
276388
259650
185915
280437
142606
157816
173235
167590
161354
130379
160358
160469
175511
130260

798759
336720
423987
225769
183778
384145
228654
211916
138182
232703
94872
110082
125501
119856
113620
82645
112624
112735
127778
82526

791436
329397
416665
218447
176456
376822
221332
204594
130859
225381
87550
102760
118179
112534
106298
75323
105302
105413
120455
75204

1126630
664591
751859
553641
511650
712017
556526
539788
466054
560575
422744
437954
453373
447728
441492
410517
440496
440607
455650
410398

763312
301273
388540
190322
148331
348698
193207
176469
102735
197257
59425
74635
90054
84409
78173
47199
77177
77288
92331
47079

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
01
01
01
01
01
24
24
24
24
24

1 126 630
664 591
751 859
553 641
511 650
712 017
556 526
539 788
466 054
560 575
118 739
133 949
149 368
143 723
137 487
61 261
91 240
91 350
106 393
61 141

Lisäkasvun laskentaan käytettyjen clustereiden valintaan vaikuttavat ympäristötekijät (valinta yhteispisteen
mukaan: (alle 9= ka clusterit 2 ja 4); (10-14=ka clusterit 0 ja 1); (yli 14=clusteri 3) ja pisteytysrajat.
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Avoimuus-indeksi
0 - 4364
4364 - 11701
11701 - 24038
24038 - 44784
44784 - 79667
79667 - 138322
138322 - 236951
236591 - 402794
402794 - 681658
681658 - 1150565

Pisteet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Virtaus, cm/s
0 - 2,3
2,3 - 3,7
3,7 - 4,6
4,6 - 5,1
5,1 - 5,3
5,3 - 5,8
5,8 - 6,7
6,7 - 8,1
8,1 - 10,4
10,4 - 14,3

Pisteet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Syvyys, m
1,7 - 5,0
5,0 - 7,9
7,9 - 11,1
11,1 - 14,8
14,8 - 18,9
18,9 - 23,5
23,5 - 28,8
28,8 - 34,7
34,7 - 41,4
41,4 - 48,9

Pisteet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Liite 4 Kuormituksen ajallinen vaihtelu
FICOS-malli tuottaa vedenlaadun vaihtelut päiväarvoina, joita on yleensä syytä keskiarvoistaa erilaisten kuormitusskenaarioiden keskinäisen vertailun helpottamiseksi. Levien paikallinen kasvu vaihtelee
voimakkaasti sekä kasvukauden sisäisen että vuosien välisen vaihtelun vuoksi, vaikka kuormitus pysyisi
samana. Voimakkaimmat ja yleisön helposti havaitsemat leväkukinnat ovat yleensä paikallisia ja lyhytkestoisia. Alla olevissa kuvissa on kuvattu vuosien välisen vaihtelun merkitystä alueelliseen a-klorofyllipitoisuuteen ja yksittäisen pisteen a-klorofyllipitoisuuden vaihtelua pitkällä aikavälillä kasvatusskenaariossa 1 (ks. luku 5). Käytännössä ajallinen ja paikallinen keskiarvoistus tasoittaa hetkelliset ja paikalliset nopeat pitoisuuspiikit pois ja sillä voidaan vähentää vuosien välistä vaihtelua vertailuissa. Kuitenkin myös yksittäiset nopeat tapahtumat voivat olla merkityksellisiä vaikutuksia arvioitaessa.

A-klorofyllitason (μg/L) mallinnettu vaihtelu aikasarjana vuosina 2007—2012 pisteessä Putsaaren länsipuolella
skenaariossa 1. Piste on valittu satunnaisesti ja muissa alueen pisteissä vaihtelu olisi erilaista. Kuvassa näkyy hyvin
vuosien ja jopa päivien välinen vaihtelu. Aikasarjojen avulla muutoksia voi olla hankala vertailla ilman tulosten
keskiarvoistusta tietylle aikavälille ja vuosien välisen vaihtelun poistamista.
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Skenaarion 1 tuottaman a-klorofyllitason muutoksen (μg/L) mallinnettu vaihtelu aikasarjana vuosina 2007—2012
pisteessä Putsaaren länsipuolella. Piste on valittu satunnaisesti ja muissa alueen pisteissä vaihtelu olisi erilaista.
Eri aikoina lisäkuormituksen aiheuttama muutos on hyvin erilaista ja korkeimmat piikit keskittyvät lähes yksittäisiin, muutaman päivän mittaisiin ajanjaksoihin.

A-klorofyllipitoisuuden μg/L mallinnettu alueellinen vaihtelu kesäkauden keskiarvona vuosina 2007 –2012. Ylärivillä 2007, 2008 ja 2009 ja alarivillä 2010, 2011 ja 2012. Kuormitusskenaariona on käytetty skenaariota 1. Sama
kuormituslisäys käyttäytyy eri vuosina eri tavoin mm. sään ja virtausolosuhteiden muutosten vuoksi.
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Liite 5 FINFA -kriteerit poikastuotannolle
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