Kalankasvatuksen kehittäminen Uudenkaupungin merialueilla
Yhteenveto hankkeesta

11/2020

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta

Kuva: Pia Lindberg-Lumme
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Tausta ja tavoitteet
Hankkeen taustalla on Uudenkaupungin halu kehittää
kestävästi
merialueidensa
käyttöä
ja
tukea
elinkeinoelämän kehitystä, sekä kotimaisen ruuan
tuotantoa alueella.
Uusien kalankasvatuslupien hankkiminen on alan
toimijoille nykyisellään pitkä ja kallis prosessi, jossa on
suuri investointiriski.
Hankkeen 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.
Mahdolliset tulevat kalankasvatuksen hankkeet käyvät
läpi normaalin ympäristöluvitusprosessin, mikä
käsittää
mm.
arvioinnin
hankesuunnitelman
vaikutuksista vesistöön.

Hankkeen ohjausryhmässä olivat mukana Uudenkaupungin lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus, Länsi-Suomen kalatalouskeskus ry, Metsähallitus sekä Suomen Kalankasvattajaliitto ry.
Työtä toteuttamassa oli Gaia Consulting Oy ja koordinaattorina toimii Pia Lindberg-Lumme Growth4Blue Consulting. Hankkeen yhteistyökumppaneina olivat Luonnonvarakeskus ja
Metsähallitus.
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Hankkeen toteutus

Hanke muodostui kahdesta tavoitteellisesta osakokonaisuudesta:

Työvaihe

Tehtävät

Vastuutahot

1) Toimintamallin rakentaminen kokoamalla tietoa mm. erilaisista hallinnollisista,
juridisista ja taloudellisista näkökulmista ja reunaehdoista sekä testaamalla sitä.

Työvaihe 0

2) Kalankasvatukselle
potentiaalisten
vesialueiden
tunnistaminen
Uudenkaupungin vesialueilla edeten laajasta kohdealueiden joukosta karsien
kohti rajatumpaa joukkoa.

Koordinointi ja projektin
johtaminen

Growth4Blue Consulting,
Gaia Consulting Oy

Työvaihe 1

Toimintamallin luominen

Gaia Consulting Oy

Työvaihe 2

Sopivien kohdealueiden
tunnistaminen eri
vesiviljelyn toiminnoille

Luonnonvarakeskus

Työvaihe 3

Kohdealueiden tarkentaminen
ja osallistaminen

Luonnonvarakeskus,
Gaia Consulting Oy

Työvaihe 4

Selvitystyö valittujen alueiden
soveltuvuudesta
kalankasvatukseen
(aluetalous)

Gaia Consulting Oy

Jatkotyö 1

Luovutusehdot ja tulot

Gaia Consulting Oy

Jatkotyö 2

Ympäristötietojen kokoaminen

Gaia Consulting Oy

Jatkotyö 3

Natura-esikartoitus

Gaia Consulting Oy

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.
Hanke toteutettiin aikavälillä 03/2019-12/2020.

3

Työn vaiheet

Toimintamalli rakennettiin
kokoamalla tietoa mm.
Roolit,
erilaisista hallinnollisista,
vastuut ja
juridisista ja taloudellisista
mahdollisuudet
näkökulmista ja
reunaehdoista.
Yritysten kilpailutusvaihtoehdot ja vesialueiden
luovutusehdot

Sopivien kohdealueiden tunnistaminen eri
vesiviljelyn toiminnoille (mm. FINFARMGIS )

Kohdealueiden tarkentaminen ja
osallistaminen (mm. kysely)

Kalankasvatuksen
aluetalousvaikutusten arvioiminen
osana toimintamallia

Valikoitujen alueiden
ympäristötiedot ja
Natura-esikartoitus

Toimintamalli julkisille toimijoille
kalankasvatuksen edistämisen tueksi omilla
vesialueilla

Alueiden
soveltuvuus

Kalankasvatukselle
potentiaalisten
vesialueiden
tunnistamisessa edettiin
laajasta kohdealueiden
joukosta karsien kohti
rajatumpaa joukkoa

Toimintamallin ja rajatun kohdealuejoukon tunnistamisen
jatkohankkeena mahdollinen ympäristölupaprosessi
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Yhteenveto tuloksista

Työvaihe 1: Toimintamallin luominen

• Toimintamallin luominen aloitettiin selvittämällä eri toimijoiden
mahdollisia rooleja ja vastuita sekä kalankasvatuksen
toiminnanharjoittamiseen vaadittavia lupia.
• Menetelminä ja materiaalina olivat benchmarck-aineistoanalyysi
kolmesta esimerkkitoiminnasta: Rauman Seaside Industry Park,
Vihtavuoren räjähdetehtaat ja Metsähallituksen maatuulivoiman
kehittäminen. Lisäksi haastateltiin benchmark-tapausten
edustajia, sekä kalankasvattajia.
• Työssä tuotettiin kaksi vaihtoehtoista toimintamallia:
1.

Lupaa hakee kaupungin kehitysyhtiö tai

1. Kaupungin kehitysyhtiö (vesialueen omistaja) hakee luvan
a) Kaupungin kehitysyhtiö on toiminnanharjoittaja ympäristövastuun ja
siihen liittyvien velvoitteiden, kuten raportoinnin ja jätehuollon
järjestämisen, näkökulmasta, vaikka yritykset hoitavat käytännön
kasvatustoiminnan. Tehtäviä voidaan käytännössä järjestellä
<vuokrasopimukseen liitettävillä velvoitteilla.
b) Kaupungin kehitysyhtiö siirtää luvan ympäristövastuineen ja
velvoitteineen yritykselle/yrityksille ennen toiminnan aloittamista. Mikäli
kyseessä on useampi yritys, velvoitteiden jakamisesta sovitaan yritysten
keskinäisillä sopimuksilla.

2.

Luvan hakijana toimii yritys/yritykset.

• Lisäksi koottiin suosituksia toimintamallien soveltamisesta, sekä
laadittiin julkisen toimijan päätöksentekopuu ohjaamaan
toimintamallin käyttöönottoa ja sitä testattiin Uudenkaupungin
kaupungin edustajien kanssa.
• Toimintamalliin kehitettiin ja pilotoitiin Suomessa ainutlaatuinen
tapa osallistaa kansalaisia arvioimaan kartta-aineiston avulla
parhaita tai huolta herättäviä sijainteja (työvaihe 3).

2. Yritys/yritykset hakevat luvan
a) Yksi yritys hakee luvan ja on toiminnanharjoittaja ympäristövastuun ja
siihen liittyvien velvoitteiden, kuten raportointi ja jätehuollon
järjestäminen, näkökulmasta
b) Useampi yritys hakee luvan yhdessä ja kaikki ovat
toiminnanharjoittajia, jolloin velvoitteiden jakamisesta sovitaan yritysten
keskinäisillä sopimuksilla.
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Työvaihe 2: Sopivien kohdealueiden tunnistaminen eri
vesiviljelyn toiminnoille
• Sopivien tuotantopaikkojen sijainnit arvioitiin LUKEn
Finfarmgis-analyysin avulla
• Finfarmgis-analyysi arvioi 12 ympäristöllisen, sosiaalisen ja
taloudellisen kriteerin perusteella alueen soveltuvuutta
kalankasvatukseen.
• Analyysi toteutettiin kalojen jatkokasvatukselle sekä
poikaskasvatukselle
• Alustavia sijainteja tunnistettiin yhteensä 38 kappaletta, ja
karsinnan jälkeen jäi 6 mahdollista poikaskasvatuspaikkaa
ja 16 mahdollista jatkokasvatuspaikkaa
• Valituille kohteille määritettiin tuotantomäärät perustuen
tilastolliseen analyysiin, joka huomioi olemassa olevien
laitoksien tuotantomäärät sekä niiden ympäristöolosuhteet
• Valituille kohteille luotiin lisäksi kolme eri
tuotantoskenaariota, joille SYKE teki FICOSravinnemallinnuksia
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Työvaihe 3: Kohdealueiden tarkentaminen ja
vuorovaikutus
• Karttakysely
− 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
muissa kunnissa asuvat
joilla kuitenkin vapaaajan asunto tai vapaaajan viettopaikka
Uudessakaupungissa.
− Vastaajilta pydettiin
myös perusteluja
arvioilleen.

• Sidosryhmätilaisuus
− Kyselyn tuloksista järjestettiin Teams-sovelluksessa
sidosryhmätilaisuus 11.6.2020
− Tilaisuuteen ilmoittautui 53 henkilöä ja keskustelu oli vilkasta.

• Työvaiheen tulokset
− 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
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.
8

Työvaihe 4: Selvitystyö valittujen alueiden soveltuvuudesta
kalankasvatukseen (aluetalousselvitys)
• Vaikutusten arviointi kohdistuu Uudenkaupungin kaupungin omistamalle vesialueelle potentiaalisesti sijoitettavan uuden
kalankasvatusyksikön aluetalousvaikutuksiin. Tarkastelun kohteena oli 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.
• 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*.
• 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. 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 €.
• 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 ekosysteemistä, jonka paikalliset
toimijat muodostavat. Poikaskasvatuksen lisäksi myös rehuntuotanto synnyttää merkittävää liiketoimintaa alueelle, ja hankintojen kautta
työllistetään esimerkiksi veneenrakentajia ja -huoltajia.
* 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.
9

Työvaihe 4: Selvitystyö valittujen alueiden soveltuvuudesta
kalankasvatukseen (aluetalousselvitys)
Kalankasvatustoiminnan* vaikutukset Uudenkaupungin, Varsinais-Suomen ja Suomen talouteen
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Jatkotyö 1: Luovutusehdot ja tulot
• Työssä selvitettiin ja kuvattiin
− Millaisella menetelmällä kalankasvattajayritys voidaan kilpailuttaa
reilusti?
− Miten alueen luovutusehdoista kannattaa sopia?

• Kilpailutusmenetelmät luotiin soveltaen julkisten hankintojen
kilpailutuksista ja arvioitiin eri menetelmien ominaisuuksia.
− Menetelmät kehitettiin sen mukaan, miten ympäristövastuuta,
sosiaalista vastuuta ja kykyä toteuttaa hanke halutaan painottaa.
− Työn perusteella hankkeen toteuttava kunta voi arvioida, minkä
kilpailutusmenetelmän valitsemisen se katsoo
tarkoituksenmukaiseksi.
− Lisäksi arvioitiin sitä, missä muodossa hintaan liittyvät tarjoukset ja
laadulliset tekijät on tarkoituksenmukaista esittää ja arvioida.

• Luovutusehtojen osalta eriteltiin, mitä sopimuksissa on syytä
ottaa huomioon. Työ perustui maanvuokrasopimuksiin.
− Tarkoituksenmukaiseksi nähtiin tehdä esisopimus luvan hakemisesta
ja erikseen vuokrasopimus. Työssä käytiin läpi olennaiset
sopimusehdot, jotka näihin tulisi sisällyttää.
Kuva: Pia Lindberg-Lumme
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Jatkotyö 2: Ympäristötietojen kokoaminen
• Työssä tunnistettiin ja systemaattisesti listattiin
olennaisimmat ympäristötietolähteet Excel-tiedostoon.

kalankasvatuksen

ympäristölupaprosessin

kannalta

• 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
− Kaavat ja merialueiden käyttö

• 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, mutta mikäli hanke
etenee luvanhakuun, tarvitaan

− Infrastruktuuri, kiinteistöt ja kuormitus

suunnitellulta sijainnilta tarkennettuja

− Pintavesien tilaluokitus

lisätutkimuksia kalankasvatuksen

• Teemoille tunnistettiin keskeisimmät muuttujat, joista koottiin tietolähteet ja niistä on kuvattu mm. saatavilla
olevan tiedon kattavuus, käytettävyys ja päivittyminen. Lisäksi koottiin hankkeen työvaiheessa 3 tarkastelluista
mahdollisista kalankasvatukseen sopivista pisteistä olemassa oleva ympäristötieto tuotettua koonti-Exceliä
hyödyntäen.

ympäristölupaohjeen mukaisesti
ympäristön nykytilan kartoittamiseksi,
hankkeen vaikutusten arvioimiseksi
sekä velvoitetarkkailun seurannan
pohjaksi.
• Tarvittavia tutkimuksia ovat mm.

vedenlaadun seuranta, pohjanlaadunKuvassa ote
ympäristötietojen
koontitaulukosta

ja pohjaeläinten kartoitus, sekä
makrofyyttikartoitukset.
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Jatkotyö 3: Natura-esikartoitus
• Natura-esikartoitukseen otettiin valikoitu joukko työvaiheissa 2 ja 3
tunnistettuja, ja kuntalaiskyselyn avulla pisteytettyjä sijaintipisteitä
Uudenkaupungin omistamilta vesialueilta, sekä kaksi pistettä
kauempaa avomereltä.
• Valituilta sijainneilta arvioitiin tarvetta Natura-vaikutusten
arvioinnille, mikäli niihin suunniteltaisiin kalankasvatuksen
luvitusta. Lisäksi koottiin pisteisiin liittyvää ympäristötietoa edelleen
helpottamaan ympäristön kannalta sopivimpien kasvatuspaikkojen
valintaa.
• Tarkasteltuja pisteitä oli yhteensä 7, joille selvitettiin joko poikas-,
tai jatkokasvatuksen soveltumista. Yhdeltä pisteeltä selvitettiin
molempia.
− Piste 24 sijaitsee Natura-alueella, joten sille tarvitaan Natura-arvio.
− Pisteet 19, 26 ja 34 sijaitsevat alle kilometrin etäisyydellä lähimmästä
Natura-alueesta, ja näille pisteille todennäköisesti tarvitaan Natura-arvio.
− Pisteet 30, 31 ja 35 sijaitsevat yli 2700 m päässä lähimmältä Naturaalueelta, eikä niille välttämättä vaadita Natura-arviointia.
− Piste 34 on liian matala soveltuakseen kalankasvatukseen, muut
tarkastellut
pisteet
ovat
fysikaalisilta
ominaisuuksiltaan
kalankasvatukseen sopivia.

Kuvan tiedot: VELMU-karttapalvelu, Hertta-tietoknta, Natura-karttapalvelu
Aineiston visualisointi: Gaia Consulting Oy
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Uudenkaupungin alueelliset tuotantoskenaariot
• Skenaario 1 – Alueelle sijoitetaan 20 uutta laitosta nykyisen 7 lisäksi jolloin;
1. Tuotantomäärä nousee 7,5 miljoonaa kiloa
2. Tuotannon arvo nousee 41 M€ (+välillinen 145M€)
3. Työllisyys lisääntyy 108 HTV (+välillinen 1285 HTV)
4. FICOS-mallinnuksen perusteella ravinnekuormitus nousee laitosten lähettyvillä
yli 5%

2007 – 2012, ave. Heinä-elokuu
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Uudenkaupungin alueelliset tuotantoskenaariot
• Skenaario 2 – Alueelle sijoitetaan 12 uutta laitosta nykyisen 7 lisäksi jolloin;
1. Tuotantomäärä nousee 4,2 miljoonaa kiloa
2. Tuotannon arvo nousee 23 M€ (+välillinen 81 M€)
3. Työllisyys lisääntyy 60 HTV (+välillinen 720 HTV)
4. FICOS-mallinnuksen perusteella ravinnekuormitus nousee laitosten lähettyvillä
maksimissaan 15%, mutta yleisemmin 0,5 – 3,5%

2007 – 2012, ave. Heinä-elokuu
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Uudenkaupungin alueelliset tuotantoskenaariot
• Skenaario 3 – Alueelle sijoitetaan 6 uutta laitosta nykyisen 7 lisäksi jolloin;
1. Tuotantomäärä nousee 2,2 miljoonaa kiloa
2. Tuotannon arvo nousee 12 M€ (+välillinen 43 M€)
3. Työllisyys lisääntyy 32 HTV (+välillinen 377 HTV)
4. FICOS-mallinnuksen perusteella ravinnekuormitus nousee laitosten lähettyvillä
maksimissaan 6 %, mutta yleisemmin 0,5 – 2%

2007 – 2012, ave. Heinä-elokuu
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Uudenkaupungin omistamien vesialueiden hyödyntäminen
kalankasvatukseen – vaikutusarviointi neljälle kasvatuspaikalle

Kertoimet
Kalankasvatuksen välitön työllistävyys (HTV/milj. kg)
Kalankasvatuksen välillinen työllistävyys (HTV/milj. kg)
Tuotannon arvo (milj e / milj. kg)
Tuotannon välillinen arvo (milj e / milj. kg)

14.4
171.3
5.5
19.4
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Tiivistelmä
Uudenkaupungin mahdollisuudet ja suositukset

Uudenkaupungin eteneminen: mahdollisuudet
TIIVISTELMÄ
• Kotimaisen kalan markkinakysyntä kasvaa jatkuvasti.
• Vaikka hintakilpailu on kovaa, alan kasvun pullonkaulana on lähinnä saada
lisää tuotantoa ja osaajia.
• Kaupungin johtama kehittämishanke osoittaa, että kaupunki voi vaikuttaa
alan kasvuun ja menestymiseen sekä perinteisemmillä yrityskehittämisen
tavoilla että mahdollistamalla toiminnan sijoittumista alueelle.
• Suomen ensimmäisessä hankkeessa luotiin malli, miten kaupunki voi
toteuttaa vesialueillaan vastaavaa kiinteistökehittämisestä ja investointien
houkuttelua kuin maa-alueilla.
• Kaupungin hankkeessa tuottama avoin ympäristötieto on kaikkien
toimijoiden käytettävissä, ohjaa toimintaa ympäristön ja kansalaisten edun
kannalta parhaille alueille ja pienentää investointiriskiä.
• Toimintamallissa kuultiin asukkaita ja muita yksityishenkilöitä uudella
tavalla, kysymällä avoimesti mahdollisia sijoittumispaikkoja ja kertomalla
mahdollisista vaikutuksista ympäristöön.
• Uusikaupunki asettui edelläkävijäksi sovittamaan yhteen sinisen talouden
kasvun ja vesiympäristön hyvän tilan tavoitteita.
• Samaa toimintamallia voidaan soveltaa edelleen esimerkiksi yksityisten
omistamille vesialueille tai myös muiden merellisiin elinkeinojen, matkailun
tai virkistyksen tarpeisiin vastaamiseen

Kuvassa Uudenkaupungin visio kalaklusterista, jossa yhdistyvät sekä kasvatettu
kirjolohi, silakka että siika. Merikasvatusta lukuun ottamatta toimijoita ja infraa on jo
olemassa. Kala ja meri ovat perinteinen osa Uudenkaupungin historiaa ja tarinaa.
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Uudenkaupungin eteneminen: suositukset
TIIVISTELMÄ
• Kasvatuspaikkojen luvittaminen ja luovuttaminen
− Elinkeinoyhtiö voi edetä hakemaan ympäristölupaa yhdelle tai
useammalle kasvatuspaikalle
− Kaupunki kilpailuttaa yrityskumppanin, konsortion tai useita yrityksiä,
joiden kanssa se käynnistää neuvottelut alueiden luovuttamisesta

• Investointien ja osaajien houkutteleminen
− Kun kasvatus saa lupia kaupungin tai esimerkiksi läheisillä
Metsähallituksen vesialueilla, kalasatama ja olemassa oleva muu infra
tulee tarkastella kasvavan tuotannon tarpeisiin nähden
− Elinkeinoyhtiön kautta etsitään osaajia ja kumppaneita yritysten tarpeisiin,
sekä kasvattajille että muualle arvoverkkoon.

• Elinvoiman kehittäminen
− Toimintamalli vesialueiden käytön ohjaamisesta, kansalaisten
osallistamisesta ja kunnan ja elinkeinoyhtiön roolista ja kalan
merkityksestä ovat hyödynnettävissä kunnan viestinnässä.
− Kunta voi myös mentoroida vastaavan mallin hyödyntämistä muualla,
jolloin koko kala-alan verkosto vahvistuu ja houkuttelee osaajia
− Kunta voi hakea vastaavalla menettelyllä sijaintipaikkoja esimerkiksi
merituulivoimalle tai matkailun ja virkistyksen kannalta olennaisille
alueille.

Roolit,
vastuut ja
mahdollisuudet
Yritysten kilpailutusvaihtoehdot ja vesialueiden
luovutusehdot

Kalankasvatuksen
aluetalousvaikutusten arvioiminen
osana toimintamallia
Toimintamalli julkisille toimijoille
kalankasvatuksen edistämisen tueksi omilla
vesialueilla
Kuvassa oleva toimintamalli rakennettiin kokoamalla tietoa mm. erilaisista hallinnollisista,
juridisista ja taloudellisista näkökulmista ja reunaehdoista. Se luo pohjan etenemiseen
yritysten kanssa sekä toimintamallin muuhun hyödyntämiseen.
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