
Kalankasvatus Metsähallituksen 

vesialueilla 
  
Kalaviikko 21.3.2018 

Esko Maukonen 



Monipuolisen biotalouden 

edelläkävijä 

• Metsähallituksen hallinnassa on 1/3 

Suomen maa- ja vesipinta-alasta. 

 

• Metsähallitus hoitaa, käyttää ja kehittää 

vastuullisesti näitä valtion omistamia 

alueita siten, että ne hyödyttävät 

mahdollisimman hyvin koko 

yhteiskuntaa. 

 

• Erilaisten toimintojen sekä ekologisen, 

taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen 

kestävyyden yhteensovittaminen on 

ydintehtävämme. 

 



Metsähallituksen hoidossa on: 

 

 
9 124 000  
hehtaaria maa-alueita.  

 

3 417 000  
hehtaaria vesialueita.  

 

12 541 000  
hehtaaria yhteensä.  

 
 

Valtion maa-alueet 

Valtion vesialueet 

© Metsähallitus 2016 © Maanmittauslaitos 1/MLL/1S  



Metsähallitus-konserni 



Metsähallituksen vesialueet 

 

  Lakisääteiset suojelualueet 235 000 ha 

  Yleiset vesialueet merialueilla 2 555 000 ha 

  Yleiset vesialueet sisävesialueilla 108 000 ha 

  Muut vesialueet 519 000 ha 



Metsähallitus kumppanina Vesiviljelyn innovaatio-

ohjelmassa 

• Tavoitteena on arvioida ja osoittaa Metsähallituksen hallitsemia vesialueita, jonne voi 

hakea 

•  ensin vesialueen käyttöoikeutta Metsähallitukselta 

•  sitten ympäristölupaa kalankasvatus -tuotantoa varten. 



Vesiviljelyyn soveltuvien 

alueiden hakeminen 

• Pohjana Metsähallituksen yleiset 

vesialueet meressä, joista on poistettu 

suojelu ja Natura-alueet. 

 

 

 

 

 

 



Vesiviljelyn 

sijainninohjaussuunnitelma  

• Vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma 

on tehty jatkokalankasvatukseen, 

erisuuruisille tuotantolaitoksille 

• YM ja MMM hyväksymä kriteeristö 

• Huomioitu laajasti sosiaalisia ja 

ekologisia tekijöitä (esim. etäisyys 

vapaa-ajan asunnoista, Natura yms.) 

• Muita tuotantovaiheita kuten 

poikaskasvatusta tai talvehtimisalueita 

ei ole huomioitu 

 

Lähde: MMM 



Valtion vesialueet ja 

sijainninohjaussuunnitelma 

samalla kartalla saatavilla 

• Kartta-aineistot on saatavilla 

https://opendata.luke.fi/ 

• Suunnittelijoille linkit opendatan kautta 

Luken Geoserveriin, josta saatavana 

paikkatietoaineistoina 

• PDF kartat avattavissa Adobe Readerillä 

alueittain (Suomi jaettu 38 alueeseen) 

• Sijainninohjaussuunnitelman ja valtion 

vesialueiden lisäksi; 

Kalankasvatuslaitokset (2017), valtion 

kalasatamat 

 

Lähde: Luke 



Monitavoitearviointi parhaiden 

alueiden tunnistamiseksi  

• Pohjana valtion yleiset vesialueet ja vesiviljelyn 

sijainninohjaussuunnitelma (2015) 

• Täydentävä kriteerit luokitellaan kukin kolmeen 

luokkaan, josta muodostuu ekologinen ja 

taloudellinen indeksi parhaista alueista: Mitä 

pienempi luku sen parempi paikka 

– Toiminnallinen etäisyys 

– Merialueen lämpösumma  

– Merialueen syvyys 

– Merialueen virtausominaisuudet 

– Merialueen avoimuus 

– Merialueen a-klorofyllitaso  

• Muita jatkossa huomioitavia kriteereitä:  

– Pohjaeläintarkastelu 

– Poikastuotantoalueet  

– Merialueen jäätilanne  

– Etäisyys suojelukohteisiin 

Lähde: LUKE 



Toiminnallinen etäisyys 

• Mallinnettu 20 km tiestä, kalasatamasta 

tai nykyisestä laitoksesta 

• 20 km: mahdollista operoida yhden 

työpäivän aikana.  

 - Huolto- ja ruokinta-aluksella, noin 10 

 solmua, mahdollista ruokkia työpäivän 

 aikana. 

 - Kasvatusaltaiden hinaamisnopeus,  noin 1 

 solmua/tunnissa, rajoittaa  toiminnallista 

 etäisyyttä  

• Monitavoitearvioinnin luokkarajat 

 1. erinomainen <10 km;  

 2. hyvä10-20 km 

 3. tyydyttävä +20 km 

 

Lähde: LUKE 



Virtaus 

• Hyvä virtaama vähentää 

pistekuormitusta 
– Vaikuttaa kuormituksen levinneisyyteen 

– Vaikutusta pohjaan ja pohjaeläimistöön 

• Mahdollistaa suuremman tuotantomäärän  

• Mahdollistaa paremman elinympäristön 

(happitilanne yms.) 

• Monitavoitearvioinnin luokkarajat 

 1. erinomainen +8 cm/s  

 2. hyvä 3-8 cm/s 

 3. tyydyttävä <3 cm/s 
 
Lähteet:  

- Vasen: YVA oy 

- Oikea:  Copernicus 

- Borjan + Norjan standardi 

- LUKE 



Lämpösumma 

• Mitä lähempänä rantaa (eli 

lämpimämpää) avomerialueella sen 

parempi kalan kasvu 

• Ei määräävä tekijä, vaikuttaa tuotannon 

tehokkuuteen 

• Lämpösumman avulla yrittäjät voi 

suunnitella tuotantoa 

• Monitavoitearvioinnin luokkarajat 

 1. erinomainen >1200 ̊Cvrk;  

 2. hyvä 1050-1200 

 3. tyydyttävä < 1050 

 

Lähde: Kankainen ym. 2018 ”Olosuhteiden vaikutus 

kirjolohen kasvatuksen tehokkuuteen Suomen 

merialueilla” 

Lähde: Niskanen 



Merialueen avoimuus 

• Suojaisilla alueilla tehokkaampaa ja 

turvallisempaa kasvattaa ja toimia 

• Haasteellista löytää suojaisia alueita 

sijainninohjauksessa tunnistetuilta 

alueilta 

• Velmun avoimuusindeksi meren pinnalla 

• Monitavoitearvioinnin luokkarajat 

 1. erinomainen 1-5 luokat  

 2. hyvä 6 luokka 

 3. tyydyttävä 7 luokka 

 

 

 

Lähde: LUKE 



Syvyys 

• Vaikutus rakenteisiin/tuotannon määrään 

• Vaikutus pohjaeläimistöön 

• Vaikutus mahdolliseen rakenteiden 

jättämiseen talveksi 

• Monitavoitearvioinnin luokkarajat 

 1. erinomainen +25 m;  

 2. hyvä 15-25 m 

 

 

 

 

 

Lähde: LUKE 



A – klorofyllin perusteella 

määritetään kuormituspotentiaalia 

• Kalankasvatuksen ravinnekuormitusta ekologisessa 

tilaluokituksessa mitataan a-klorofyllin kautta 

• Kalankasvatuksen ympäristövaikutusta arvioidaan a-

klorofylli tavoitetilan (Hyvä luokka) ja nykyisen määrän 

erotuksena 

• A- klorofylliarvot on määritetty vesimuodostumittain 

rannikkovesille 

• Avomerialueilla kriteeri perustuu 

sijainninohjaussuunnitelman arviointiin 

• Monitavoitearvioinnin luokkarajat arvioidaan kuinka suuri 

a-klorofylli erotus alueella on 

 1. erinomainen +0,3 ug/l;  

 2. hyvä 0,1-0,3 ug/l;  

 3. tyydyttävä 0-0,1 ug/l 
 

Lähde: LUKE 



  

 

 

 

 

Kiitos! 


