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EU:n Merialuesuunitteludirektiivi velvoittaa 

jäsenvaltioita merialuesuuniitteluun  

 

 • Merialuesuunnitteludirektiivi (2014/89/EU): Rannikkovaltioilla oltava 
merialuesuunnitelmat 2021 maaliskuussa. 

• Merialuesuunnittelusta MRL:n 8 a luvussa, merialuesuunnittelussa huomioitava 
erityisesti energia-alat, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö, 
ympäristön tila, maanpuolustus. 

 

• Merialuesuunnittelun tarkoituksena on (MRL 67 a §): 

 

1. edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua  

2. merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä 

3. meriympäristön hyvän tilan saavuttamista. 
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Suomeen valmisteilla 3 merialuesuunnitelmaa  

8 maakuntaliiton toteuttamina 
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• Ympäristöministeriö on 

kansallinen 

vastuuviranomainen. 

 

• V-S Liitolla koordinaatiovastuu. 

 

• Sidosryhmät muodostavat 

yhteistyöryhmän. 

 

 



© Natural Resources Institute Finland 

Aikataulu 

2017 2018 2019 2020 2021 

ALOITUS

V. 

MÄÄRITTELY

V. 
VALMISTELU- / SUUNNITTELUVAIHE 

HYVÄKSYMIS

V. 

RAPORTOIN

TI 

VUOROVAIKUTUS JA SIDOSRYHMÄTYÖ 

LÄHTÖTIETOJEN KOKOAMINEN JA 

TÄYDENTÄMINEN 

V
IR

A
N

O
M

.L
A

U
SU

N
N

O
T 

V
A

LM
IS

TE
LU

A
IN

EI
ST

O
 N

Ä
H

TÄ
V

IL
LÄ

 

U
U

D
ET

 M
A

A
K

U
N

N
AT

 

3
1

.3
.2

0
2

1
 



© Natural Resources Institute Finland 6 13.11.2017 Markus Kankainen 

Tavoitteiden jalkauttaminen kaavoituksen kautta pätee 

merelläkin 
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Nykytila: kasvatuslaitokset merialueen suunnittelussa 
 

  

- Nykyisten laitosten sijaintia ohjanneet: 
- Vesialueiden omistus ja historia  

- Kasvattajien infrastruktuurin läheisyys  

- Ennakkoneuvottelut lupaviranomaisen ja 

ELY-keskuksen kanssa 

 

- Tiettäväksi yksi kunnan kaavaan 

kaavoitettu laitos Uudessakaupungissa 

 

- Nykyisin kalankasvatuspaikat ainoastaan 

logona merikortissa (ja valvovan 

viranomaisen kartoissa aluevarauksina) 

 

- Kasvatuspaikkoja on viety 

karttatietoaineistoihin koordinaatiopisteinä 

ei lupamääräysten mukaisina alueina 
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Kansallinen vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma 

jatkokasvatukselle 

- Valmistelu 2009-2014 

 

- YM ja MMM hyväksymä laajana 

asiantuntijayhteistyönä tehty suunnitelma jossa on 

tunnistettu vesialueita jonne voidaan sijoittaa uusia 

ruokakalalaitoksia 

 

- Otettu huomioon merialueen muu käyttö ja 

ympäristövaikutukset 

 

- Ei juridisesti sitova 

 

- ” Sijainninohjaussuunnitelman tavoite on ohjata 

merialueen ruokakalan jatkokasvatusvaiheita 

ympäristön kannalta sopiville vesialueille. 

Vähemmän kuormittavia poikaskasvatus- ja 

talvisäilytysalueita ei ole suunnitelmassa pyritty 

tunnistamaan”  
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Koko tuotantokierto turvattava: kirjolohen 

tuotantokiertovaiheet  
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Jalostettu 

emokalasto 
Mäti lypsetään ja  

hedelmöitetään 
Poikaskasvatus 

makeassa vedessä 

Siirto 

meriveteen 

Poikaskasvatus

meressä 

Poikasten 

talvisäilytys 

Jatkokasvatus 

ruokakalaksi 

Ruokakalan perkuu/ 

talvisäilytys 

Marraskuu Tammikuu Helmi-huhtikuu Touko-Kesäkuu (15gr) 

Kesä-lokakuu Marras-huhtikuu (400 gr) Touko-Lokakuu Elo-maaliskuu (1500-2500 gr) 
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Kirjolohen tuotantovaiheet - merellä  
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Siirto 

meriveteen 

Poikaskasvatus

meressä 

Poikasten 

talvisäilytys 

Jatkokasvatus 

ruokakalaksi 

Ruokakalan 

talvisäilytys 

Touko-Kesäkuu (15gr) 

Kesä-lokakuu Marras-huhtikuu (400 gr) Touko-Lokakuu Elo-maaliskuu (1500-2500 gr) 

- Meri ja -rannikkoalueen suunnittelussa varattava tilaa: 

 

1. Poikastuotantopaikoille 

2. Talvisäilytyspaikoille 

3. Ruokakalakasvatuslaitoksille 

4. Perkuu/huoltosatamille rannassa 
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Poikaskasvatus merellä – erityispiirteet 

 
- Saariston suojissa 

= Tiheäsilmäinen ja pieni kasvatusverkko ja poikaset herkempiä kovalle merenkäynnille 

- Pieniä tuotantomääriä, pienempi kuormitus kun jatkokasvatusvaiheessa mutta vaatii ympäristöluvan 

=  Mitoitetaan luvituksessa ympäristön sietokyvyn perusteella; keskimäärin +-50 tonnia rehua 

-    Pienempiä O=60 metriä kehikoita ja matalampia kasseja verrattuna isompiin ruokakala-laitoksiin 

- Syvyyttä tarvitaan vähintään muutama metri 

- Hyvä virtaus eduksi 

- Helpompi huoltaa ja valvoa, jos laitos sijaitsee rannassa 
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Talvisäilytyspaikat - erityispiirteet 
-    Kolme talvehtimisvaihetta 

1. Poikaset eri paikoissa kuin perkuukokoiset kalat esimerkiksi tautiriskien takia  

2. Perkuukokoiset kalat säilytetään tavallisesti lähellä perkaamoa 

3. Tyhjät kehikot ei tarvitse paljon syvyyttä 

 

- Saariston suojissa 

= Etteivät liikkuvat jäät rikota kasvatusaltaita 

=  Että alijäähtymisen ja kalojen kuolleisuuden riski olisi pienempi 

 

- Ei kuormita ympäristöä juuri ollenkaan, koska talvella kaloja ei juurikaan ruokita 

- Ei siten välttämättä tarvitse ympäristölupaa, mutta tarvitsee  käytännössä vesialueen käyttöluvan; joka 

haetaan yleisesti ympäristöluvan yhteydessä  
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Jatkokasvatus ruokakalaksi- erityispiirteet 

- Noin 85% kalankasvatustuotannosta merellä ja noin puolet kotimaisesta ruokakalatuotannosta 

 

- Kansallinen vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma uusille kasvatuspaikoille 

 

-    Suojaisat alueet ulkomerellä Saaristomereltä Merenkurkkuun, jossa veden vaihtuvuus tai vesimassat 

 ovat suuria, ovat kalan kasvun kannalta parhaita tuotantoalueita Suomessa 

- Jatkokasvatus on kuormittavin tuotantovaihe, koska biomassat suuria  

- Mallinnusten ja sitä tukevien tutkimusten perusteella hyvin virtaavilla ja syvillä alueilla edes miljoonan 

kilon laitoksen ympäristövaikutuksia ei ole mitattavissa 50 metrin päästä 

- Vaatii ympäristöluvan - isommat laitokset saattavat vaatia myös YVA prosessin 
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Kalankasvattajan toimipaikka rannassa- 

erityispiirteet 

- Merialueen suunnittelun ja rannikkoalueen 

suunnittelun yhdistäminen olennaista 

 

- Satamien erityispiirteitä: 

- Hyvä tie perille ja vankka laituri 

- Riittävän syvä ranta ja väylä huoltoveneille 

- Meressä tilaa perkuukokoiselle kalalle 

- Lähellä kasvatuspaikkoja 

- Sähkö, data ja vesitekniikka 

- Perkaamo vaatii ympäristöluvan 
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Smartsea hanke: Merialueen toimialojen 

kokonaisvaltainen suunnittelu ja tiedon lisääminen 
 

- Smartsea- hankkeessa on mallinnettu kalankasvatuksen eri tuotantovaiheita niiden erityispiirteet 

huomioiden  ja arvioitu alueiden esim tuulivoima-alueiden yhteiskäyttöä ja ominaisuuksia 

- Yleisillä kriteereillä voidaan määrittää soveltuvia alueita ja täydentävillä kriteereillä painottaa 

parhaimpia alueita esimerkiksi kaavoituksen tueksi 

1. Yleiset kriteerit 

- Syvyys +3 metriä 

- Suojaisuus (expositio indeksi – avoin luokka 

poissulkeva) 

- Mökkietäisyys +250 m 

- Lintunatura +500 m pesimisaika, Väylät +100 

m, hylyt +100 m 

- Tunnistetut luonnonkalojen poikastuotantoalue 

+100 m 

- Poissulkevat muu käyttö (Kansanpuistot, 

riuttanatura, sotilasalueet) 

 

2. Täydentävät kriteerit     

-     Kalatalouteen liittyvä toimintahistoria 

 (kalasatama, kasvatuspaikka) 

- Huoltosataman läheisyys  

- Avoimen merialueen läheisyys 

- Virtaava paikka 

- Muuhun teollisuuteen liittyvä toiminta 

- Veden lämpötila 

- Vesialueen omistus 
Poikastuotantoalueiden alustava kartoitus 



© Natural Resources Institute Finland 16 13.11.2017 Markus Kankainen 

Valtioneuvoston kärkihanke “Kalankasvatuksen 

ympäristöluvituksen pilotit” 
 

- Miten kalankasvatus voidaan ja kannattaa huomioida kaavoituksessa ja merialueen 

suunittelussa ? 

- Varsinais-Suomen liiton työpajan keskustelun poimintoja: 

 

- Maakuntakaavoitus:  

 “Maakuntakaavan näkökulma on ylikunnallinen, ja sitä halutaan kehittää yhä 

 enemmän strategisemmaksi kaavaksi.” Vesiviljelystrategian toimeenpano ? 

  “Maakuntakaavoissa on jo osoitettu elinkeinoja ohjaavia merkintöjä ja siltä osin kuin 

 kalankasvatus on seudullisesti merkittävää, voitaisiin se esittää maakuntakaavassa.” 

 “Kalankasvatuksen parhaiden alueiden esittäminen kaavamerkintänä koettiin 

 haastavaksi. Huolena mm. se, että osuvatko käytännössä mahdolliset luvitusalueet 

 kyseisen merkinnän kohdalle. ” (Jos ei ole kaavassa; ei myönnetä lupiakaan oletus) 

- Keskustelu erilaisista mahdollisista kaavamerkinnöistä: teollisuuskaava, 

 kehittämisperiaatemerkintä, monitoiminta-aluemerkintä 

- Alueellinen tuotantomääräkohtainen merkintä (vrt rakennusoikeus) vaatisi paljon 

selvityksiä muutenkin raskaaseen prosessiin 

- Hyödyt; juridinen ja ohjaava vaikutus 

- Haitat: Epävarma lopputulos, tuleeko oikeat alueet kartalle esim omistajuuteen liittyen 

- Jokatapauksessa pitkä prosessi joten ei pidä odottaa kaavan valmistumista 

- Sirpaleinen toimiala; ehkä jatkokasvatusalueet sijainninohjaussuunnitelman muodossa 

voisi viedä jonkinlaisena merkintänä maakuntakaavaan 
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Valtioneuvoston kärkihanke “Kalankasvatuksen 

ympäristöluvituksen pilotit” 
 

- Miten kalankasvatus voidaan ja kannattaa huomioida kaavoituksessa ja merialueen 

suunittelussa ? 

- Varsinais-Suomen liiton työpajan keskustelun poimintoja: 

 

 

- Kuntakaavoitus:  

 ”Kalankasvatus tulisi olla osa kunnan tavoiteasetantaa, jolloin kalankasvatus olisi 

 looginen osa kuntakaavoitusta.  

 ” Kuntakaavoituksessa voitaisiin osoittaa ainakin rantatoiminnat, olemassa olevat 

 kalankasvatuspaikat sekä mahdollisesti kalankasvatukselle soveltuvat paikat hot spot 

 -merkintöinä.” 

 ”Kaavoitusprosessin etu on, että se on tunnettu ja julkinen. Kaavoitusprosessissa 

 käydään laaja-alaista keskustelua, mikä on hyvä asia. Jos kalankasvatus olisi 

 kaavassa, silloin muut toimijat ja yksityiset henkilöt voisivat nähdä missä 

 kalankasvatusta tapahtuu ja  huomioida sen omassa toiminnassaan ja  

 päätöksenteossaan. Kaavoituksen osalta voitaisiin toteuttaa eri kaavamerkintöjen 

 ja käyttötapojen ja ohjausvaikutuksen pilotti- demoja.” 
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Valtioneuvoston kärkihanke “Kalankasvatuksen 

ympäristöluvituksen pilotit” 
 

- Miten kalankasvatus voidaan ja kannattaa huomioida kaavoituksessa ja merialueen 

suunittelussa ? 

- Varsinais-Suomen liiton työpajan keskustelun poimintoja: 

 

 

-Sijainninohjaussuunnittelu:  

 ”Sijainninohjaussuunnittelussa taustaselvitykset on jo tehty valmiiksi, jolloin sen 

 kattamalle alueelle haettavien lupien hakuprosessin pitäisi olla nopeampaa kuin 

 sellaisille alueille, joissa kyseistä suunnitelmaa ei ole tehty.  

 ”On kuitenkin huomioitava, että sijainninohjaussuunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen 

 asiakirja, eikä näin ollen  yhtä vahva kuin kaava.”  

 ”Sijainninohjaukseen voisi sisällyttää jatkokasvatuksen lisäksi muutkin 

 kalankasvatuksen tuotantovaiheet, sillä nykyinen sijainninohjaus on tehty koskemaan 

 jatkokasvatusvaiheen uusia laitoksia.” 

 ”Sijainninohjaussuunnitelmat ovat myös esityötä, jota tarvitaan, jos tuotantovaiheita 

 siirretään kaavoihin.” 
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Valtioneuvoston kärkihanke “Kalankasvatuksen 

ympäristöluvituksen pilotit” 
 

- Miten kalankasvatus voidaan ja kannattaa huomioida kaavoituksessa ja merialueen 

suunittelussa ? 

- Varsinais-Suomen liiton työpajan keskustelun poimintoja: 

 

Luvitukseen ja merialueen suunnitteluun littyyviä muita huomioita: 

 ”Kalankasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet tulisi osittaa alueellisiin esimerkiksi 

 maakunnallisiksi ja kunnallisiksi tavoitteiksi.” ”Esimerkiksi kestävät kuormituskiintiöt 

 kalankasvatukselle kullekin merialueelle”. 

 ”Olisi hyvä testata luvituspilotti, jossa yksi isompi alue luvitetaan valmiiksi 

 yritystoimintaa (esim. kalan jatkokasvatusta) varten. Esimerkiksi kunta voisi hakea 

 luvat tai kaavoittaa alueet.” 

 ” Luvitusprosessit pitäisi saada lyhyemmäksi ja yhdenmukaistaa siltä osin kuin 

 mahdollista. Olisi oltava vastuunkantaja, joka listaisi, mitkä asiat on selvitettävä aina, 

 ja mitkä selvitykset tulee tehdä vain tapauskohtaisesti.” 

 ” Yhtenä luvitusta edistävä tekijänä nähtiin yleinen julkinen keskustelu, joka olisi hyvä 

 käydä kalankasvatuksen roolista kotimaisen ruuan tuottajana (esim. osana 

 kuntakaavoitusta). Yleinen keskustelu nostaisi tietoisuutta kalankasvatuksesta. ” 

  

 ”Valtakunnallisesti olisi hyvä selvittää ja selkeyttää eri tuotantovaiheiden 

 ympäristövaikutuksia.  
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Vesiviljelyn innovaatio-ohjelmassa 

merialuesuunnittelu, uusien tuotantopaikkojen ja 

tuotantomäärien  kartoittaminen keskeisessä roolissa 
 

- Miten valtion/ Metsähallituksen “kolmannen taseen” vesialueita voidaan hyödyntää 

kalankasvatukseen ? 

- Miten kestäviä tuotantomääriä ja paikkoja voidaan arvioida etukäteen ? 

 

 

 

Infran läheisyys Pohjaeläintiedot Ravinteet 
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Thank you! 
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Merialuesuunnittelussa mukana: 

Jari Niukko, Hannu Ojala, Lauri Niskanen, Jari Setälä, Sanna Kuningas, Juha 

Hiedanpää, Jani Pellikka; Luke 

Timo Juvonen, Heidi Lusenius; Varsinais-Suomen liitto 

Mari Saario, Teresa Lindholm; Gaia consulting 

Jani Viisanen, Esko Maukonen; Metsähallitus 

Risto Lignell, Olli Malve, Juhani Kettunen, Markku Viitasalo, Ari Jolma; SYKE 

Jari Haapala, Laura Tuomi, Jan-Victor Björkvist, Lauri Laakso. Pekka Koslof, IL 

Kalankasvatusyritykset 

 

 


