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Hankkeen tausta ja tavoitteet

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/

• Uudenkaupungin merialueiden käytön kehittämishankkeen tavoitteena on mm. edistää elinkeinonharjoittajien mahdollisuutta hyödyntää 

Uudenkaupungin merialueita, esimerkiksi tunnistamalla kalankasvatukseen mahdollisesti sopivia sijainteja, joilla kasvatuksesta olisi 

mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset ja mahdollisimman vähän haittaa meren muulle käytölle, kuten virkistykselle ja vapaa-ajan 

vietolle.

• Mahdollisten hankkeiden vaikutukset kohdealueen ympäristöön ja vesipuitedirektiivin pintavesien hyvän tilan tavoitteeseen tul laan 

arvioimaan tästä selvityksestä riippumatta asianmukaisessa ympäristölupaprosessissa, mikäli sijainneille suunnitellaan jatkossa 

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.

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 a-

klorofyllipitoisuuden 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

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet?f=Lapin_ELYkeskus


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

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

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/fi-

FI/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
https://itameri.fi/fi-FI/Luonto_ja_sen_muutos/Elinymparistot/Kovat_pohjat


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.

https://itameri.fi/fi-FI/Luonto_ja_sen_muutos/Elinymparistot/Matalat_lahdet


FI0200072 Uudenkaupungin saaristo SAC/SPA
UUDENKAUPUNGIN RANNIKON NATURA-ALUEET

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 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.ymparisto.fi/Geocortex/Essentials/REST/sites/VELMU_karttapalvelu/viewers/HTML5/virtualdirectory/Resources/Config/Default


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.

UUDENKAUPUNGIN RANNIKON NATURA-ALUEET



3. Valikoitujen potentiaalisten kasvatusalueiden
sijainnit suhteessa Natura-alueisiin



Valikoidut potentiaaliset poikaskasvatusalueet
POIKASKASVATUSALUEET

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

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.



Poikaskasvatusalueiden etäisyydet Natura-alueisiin
POIKASKASVATUSALUEET

• 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 Natura-

alueen pääosaa, ja pisteet 34 ja 35 ovat lähimpänä Iso-

Hummin 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.

Pisteen etäisyys lähimpään Natura-alueeseen

ID Etäisyys Natura-alue

19 550m FI0200072 Uudenkaupungin saaristo SAC/SPA

30 2700m FI0200126 Uudenkaupungin saarnimetsät SAC

34 1000m FI0200072 Uudenkaupungin saaristo SAC/SPA

35 3000m FI0200072 Uudenkaupungin saaristo SAC/SPA

Pisteen etäisyys lähimpään Natura-alueella sijaitsevaan

ID
Riutta-

elinympäristöön
Hauran tai hapsikan 

esiintymään
Mahdolliseen 

lintuluotoon
Laguuniin tai 

Fladaan

19 900m 1100m 1200m 1600m

30 3700m 3100m 3700m 3000m

34 1300m 1300m 1800m 2200m

35 3400m 3200m 3700m 4000m

Pisteen etäisyys lähimpään luontoarvoiltaan merkittävään

ID

Riutta-

elinympäristöön

Hauran tai hapsikan 

esiintymään

Mahdolliseen 

lintuluotoon

Laguuniin tai 

Fladaan

19 500m 300m 220m 800m

30 200m 300m 220m 2200m

34 50m 150m 140m 200m

35 300m 350m 560m 1200m



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.

C O N F I D E N T I A L

JATKOKASVATUSALUEET

Pisteiden sijainnit  EUREF_FIN_TM35FIN
ID Lon X Lat Y

19 184334 6752896

24 181545 6766945

26 171537 6747743

31 186995 6752992



Jatkokasvatusalueiden etäisyydet Natura-alueisiin
JATKOKASVATUSALUEET

• 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.

Pisteen etäisyys lähimpään Natura-alueella sijaitsevaan

ID

Riutta-

elinympäristöön

Hauran tai hapsikan 

esiintymään

Mahdolliseen 

lintuluotoon

Laguuniin tai 

Fladaan

19 900m 1100m 1200m 1600m

24 900m 1800m 1800m 2300m

26 1700m 2100m 1700m 3000m

31 3100m 2900m 3100m 3000m

Pisteen etäisyys lähimpään luontoarvoiltaan merkittävään

ID

Riutta-

elinympäristöön

Hauran tai hapsikan 

esiintymään

Mahdolliseen 

lintuluotoon

Laguuniin tai 

Fladaan

19 500m 300m 220m 800m

24 900m 1800m 1800m 2300m

26 900m 2100m 1700m 3000m

31 200m 200m 360m 1700m

Pisteen etäisyys lähimpään Natura-alueeseen

ID Etäisyys Natura-alue

19 550m FI0200072 Uudenkaupungin saaristo SAC/SPA

24 0m FI0200072 Uudenkaupungin saaristo SAC/SPA

26 850m FI0200152 Seksmiilarin saaristo SPA

31 2700m FI0200126 Uudenkaupungin saarnimetsät SAC



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.



Vedenlaadun seurantapisteet

YMPÄRISTÖN NYKYTILA - POIKASKASVATUSALUEET

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

• 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 ID Lon x Lat y A-klorofylli Fosfori Typpi 

Uki_125_Vaakua 7106 191005 6750003 5,4 25,3 343,1

Uki_145_Iso-Haidus 7108 188687 6751905 4,8 24,2 325,8

Uki_150_Humalainen 7109 192421 6751642 7,2 29,1 369,2

Uki_170_Sundinkar_lä 7111 190678 6752143 5,8 25,3 356,3

Uki_185_Putsaar_it 7114 184651 6752947 2,6 18,0 279,7

Uki_220_Iso-Haidus 7121 188846 6753528 5,6 24,9 348,1

Uki_235_Aaholma 7124 186488 6754337 4,5 23,0 323,8

https://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/linkit.asp


Riuttaelinympäristöt
YMPÄRISTÖN NYKYTILA - POIKASKASVATUSALUEET

Kuvan tiedot: VELMU-karttapalvelu, Hertta-tietoknta, Natura-karttapalvelu

Aineiston visualisointi: Gaia Consulting Oy

• 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 VELMU-

kartoituksissa 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.



Putkilokasviyhteisöt
YMPÄRISTÖN NYKYTILA - POIKASKASVATUSALUEET

Kuvan tiedot: VELMU-karttapalvelu, Hertta-tietoknta, Natura-karttapalvelu

Aineiston visualisointi: Gaia Consulting Oy

• 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.



Pohjatutkimuspisteet
YMPÄRISTÖN NYKYTILA - POIKASKASVATUSALUEET

Kuvan tiedot: VELMU-karttapalvelu, Hertta-tietoknta, Natura-karttapalvelu

Aineiston visualisointi: Gaia Consulting Oy

• 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



Syvyydet merikortissa
YMPÄRISTÖN NYKYTILA - POIKASKASVATUSALUEET

Tiedot: Traficom

Piste 19 on syvyyskäyrien 10 ja 20 m välissä.

Lähin matalikko on 180 m päässä.

Pisteeltä on 130m väylän varoalueelle.

Piste 30 on syvyyskäyrien 10 ja 20 m välissä.

Lähin matalikko on 70 m päässä.

Väylän varoalueeseen on matkaa 200 m.



Syvyydet merikortissa
YMPÄRISTÖN NYKYTILA - POIKASKASVATUSALUEET

Piste 34 on syvyyskäyrien 2 ja 5 m välissä.

Pisteen syvyys on vain 2,6 m.

Pisteeltä on 150 m väylän varoalueelle.

Piste 35 on syvyyskäyrien 5 ja 10 m välissä.

Lähin matalikko on 250 m päässä.

Väylän varoalueeseen on matkaa 150 m.



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

YMPÄRISTÖN NYKYTILA - POIKASKASVATUSALUEET

Kuvan tiedot: VELMU-karttapalvelu, Hertta-tietoknta, Natura-karttapalvelu

Aineiston visualisointi: Gaia Consulting Oy



Vedenlaadun seurantapisteet

YMPÄRISTÖN NYKYTILA - JATKOKASVATUSALUEET

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

• Sisäsaaristossa sijaitsevien mahdollisten 

jatkokasvatusalueiden lähettyvillä on 

useampia vedenlaadun seurantapisteitä.

• Ulkosaaristossa seurantapisteitä on 

vähemmän.

• Pisteiltä on mitattu vuosien 1980-2019 

välillä mm. seuraavia muuttujia: a-

klorofylli, ravinnepitoisuudet, näkösyvyys, 

sameus, sähkönjohtavuus, happamuus, 

happipitoisuus, lämpötila, 

suolistoperäiset bakteerit.

https://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/linkit.asp


Riuttaelinympäristöt
YMPÄRISTÖN NYKYTILA - JATKOKASVATUSALUEET

Kuvan tiedot: VELMU-karttapalvelu, Hertta-tietoknta, Natura-karttapalvelu

Aineiston visualisointi: Gaia Consulting Oy

• 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 riutta-

alueita



Putkilokasviyhteisöt
YMPÄRISTÖN NYKYTILA - JATKOKASVATUSALUEET

Kuvan tiedot: VELMU-karttapalvelu, Hertta-tietoknta, Natura-karttapalvelu

Aineiston visualisointi: Gaia Consulting Oy

• 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. 



Syvyydet merikortissa
YMPÄRISTÖN NYKYTILA - JATKOKASVATUSALUEET

Piste 19 on syvyyskäyrien 10 ja 20 m välissä.

Lähin matalikko on 180 m päässä.

Pisteeltä on 130m väylän varoalueelle.

Piste 31 on syvyyskäyrien 10 ja 20 m välissä.

Lähin matalikko on 150 m päässä.

Väylän varoalueeseen on matkaa 150 m.



Syvyydet merikortissa
YMPÄRISTÖN NYKYTILA - JATKOKASVATUSALUEET

Piste 24 on yli 20 m syvyysalueella.

Lähin matalikko on 700 m päässä.

Pisteeltä on 900 m väylän varoalueelle.

Piste 30 on yli 20 m syvyysalueella.

Lähin matalikko on 550 m päässä.

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
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. 

Suunniteltu 

tuotanto

Poikaskasvatus ja jatkokasvatus

Lähin 

Natura-alue

Uudenkaupungin saaristo, etäisyys 

lähimmillään 550m

Vaikutukset

suojelu-

perusteisiin

Alueen suojeluperusteena on sekä 

luontotyyppejä, että lajeja, joihin 

kalankasvatuksella voi olla vaikutusta

Muut 

Natura-

alueet

Etäisyys muihin alueen Natura-alueisiin 

on yli 4 km, joten näiden osalta 

merkittäviä vaikutuksia ei 

todennäköisesti ole

Luontoarvot 

alueella

Riuttoja ja putkilokasviyhteisöjä, sekä

flada

Syvyys ja 

avoimuus

10-20 m syvä, melko avoin.

Natura-

arvioinnin

tarve

Todennäköisesti tarvitaan Natura-arvio 

sekä poikas- että jatkokasvatukselle.



Piste 24

Mahdolliset vaikutukset: 

• 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. 

Suunniteltu 

tuotanto

Jatkokasvatus

Lähin 

Natura-alue

Sijaitsee Uudenkaupungin saariston 

Natura-alueella

Vaikutukset

suojelu-

perusteisiin

Alueen suojeluperusteena on sekä 

luontotyyppejä, että lajeja, joihin 

kalankasvatuksella voi olla vaikutusta

Muut 

Natura-

alueet

Pisteen etäisyys muihin Natura-

alueisiin on yli 7 km, joten näiden 

osalta vaikutuksia ei todennäköisesti 

ole. Pisteen etäisyys Selkämeren 

kansallispuistoon on alle kilometri

Luontoarvot

alueella

Riuttoja, erityisesti rakkohaurua

Syvyys ja 

avoimuus

yli 20 m syvä, avoin.

Natura-

arvioinnin

tarve

Tarvitaan Natura-arvio



Piste 26
Mahdolliset vaikutukset: 

• Piste sijaitsee Kustavin kunnan alueella, 

ulkosaaristossa, avoimella paikalla, jossa on 

erinomaiset laimenemislosuhteet.

• Alle kahden kilometrin säteellä pisteestä on riutta-

alueita, 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.

Suunniteltu 

tuotanto

Jatkokasvatus

Lähin 

Natura-alue

Seksmiilarin saaristo 850 m ja 

Uudenkaupungin saaristo 3500 m.

Vaikutukset

suojelu-

perusteisiin

Alueen suojeluperusteena on sekä 

luontotyyppejä, että lajeja, joihin 

kalankasvatuksella voi olla vaikutusta

Muut 

Natura-

alueet

Seksmiilarin saariston 

suojeluperusteina ei ole vedenalaisia 

luontotyyppejä, mutta 

kalankasvatuksella voi olla vaikutusta 

joihinkin suojeluperusteena oleviin 

lintulajeihin.

Luontoarvot 

alueella

Riuttoja ja laguuni

Syvyys ja 

avoimuus

Yli 20 m syvä, avoin.

Natura-

arvioinnin

tarve

Todennäköisesti tarvitaan Natura-arvio



Piste 30
Suunniteltu 

tuotanto

Poikaskasvatus

Lähin 

Natura-alue

Uudenkaupungin saarnimetsät, 2700 m 

Vaikutukset

suojelu-

perusteisiin

Pisteellä tapahtuvalla poikaskasvatuksella 

ei todennäköisesti olisi vaikutusta 

lähimpien Natura-alueiden 

suojeluperusteisiin

Muut Natura-

alueet

Uudenkaupungin saariston Natura-

alueesta on lyhimmillään 3700 m ja 

etäisyys alueella sijaitseviin merkittäviin 

rakkohauruvalleihin on lähes 10 km.

Luontoarvot 

alueella

Putkilokasviyhteisöjä

Syvyys ja 

avoimuus

10-20 m syvä, melko suojainen.

Natura-

arvioinnin

tarve

Natura-arviota ei välttämättä vaadita

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

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.

Suunniteltu 

tuotanto

Jatkokasvatus

Lähin 

Natura-alue

Uudenkaupungin saarnimetsät, 2700 m 

Vaikutukset

suojelu-

perusteisiin

Pisteellä tapahtuvalla jatkokasvatuksella ei 

todennäköisesti olisi vaikutusta lähimpien 

Natura-alueiden suojeluperusteisiin

Muut Natura-

alueet

Pisteen etäisyys Uudenkaupungin 

saariston Natura-alueesta on lyhimmillään 

3000 m ja etäisyys alueella sijaitseviin 

merkittäviin rakkohauruvalleihin on 

vähintään 7,5 km. 

Luontoarvot 

alueella

Putkilokasviyhteisöjä

Syvyys ja 

avoimuus

10-20 m syvä, melko suojainen.

Natura-

arvioinnin

tarve

Natura-arviota ei välttämättä vaadita



Piste 34
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.

Suunnitelt

u tuotanto

Poikaskasvatus

Lähin 

Natura-

alue

Uudenkaupungin saaristo, 1000 m

Vaikutukse

t suojelu-

perusteisii

n

Alueen suojeluperusteena on sekä 

luontotyyppejä, että lajeja, joihin 

kalankasvatuksella voi olla 

vaikutusta

Muut 

Natura-

alueet

Etäisyys muihin Natura-alueisiin on 

yli 5 km

Luontoarv

ot alueella

Riuttoja, putkilokasviyhteisöjä ja 

laguuneja

Syvyys ja 

avoimuus

2,6 m syvä, suojainen.

Natura-

arvioinnin

tarve

Todennäköisesti tarvitaan Natura-

arvio



Piste 35

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. 

Suunniteltu 

tuotanto

Poikaskasvatus

Lähin 

Natura-alue

Uudenkaupungin saaristo, 3000 m

Vaikutukset

suojelu-

perusteisiin

Pisteellä tapahtuvalla poikaskasvatuksella 

ei todennäköisesti olisi vaikutusta 

lähimpien Natura-alueiden 

suojeluperusteisiin

Muut Natura-

alueet

Pisteen etäisyys Uudenkaupungin 

saarnimetsät Natura-alueeseen on 4300 m

Luontoarvot 

alueella

Putkilokasviyhteisöjä

Syvyys ja 

avoimuus

5- 10 m syvä, suojainen.

Natura-

arvioinnin

tarve

Natura-arviota ei välttämättä vaadita



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.




