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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.
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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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