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1. JOHDANTO



• Elinkeinopolitiikkaa palveleva kiinteistökehittäminen mm. maanhankinnalla, luovutuksella,
kaavoituksella ja sopimusteitse on normaalia kunnan toimialaa. Myös vesialueiden kehittäminen on
varteenotettava mahdollisuus kunnalle ja sen elinkeinoelämälle.

• Samoin kuin maa-alueille, myös vesialueille on kilpailevia käyttötarkoituksia ja alueidenkäyttöpaineita.
Kunnan tulee kiinteistökehittämisessä ja maankäytön suunnittelussa yhteensovittaa erilaiset intressit
erilaisiksi alueidenkäyttömuodoiksi ja ottaen huomioon mm. ympäristön tilan.

• Julkisten tietoaineistojen tuottaminen ympäristön tilasta vesialueilla auttaa toimintojen suunnittelua ja
kehittämistä
− Tunnistetaan mahdollisuuksia alueiden erilaisiksi käyttömuodoiksi

− Tunnistetaan riskejä, joita hankkeisiin voi liittyä

• Yksi kiinteistökehityksen muoto voi olla käyttömuotoon tarvittavien lupien hakeminen, vaikka alue tulisi
palvelemaan yksityistä toimijaa, jolle sen käyttöoikeudet esimerkiksi vuokrattaisiin.
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Julkisesti omistettujen vesialueiden käyttö
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• Kotimaisesta kalasta on jatkuva, kasvava kysyntä. Noin 18% Suomessa kulutetusta kalasta on
kotimaassa tuotettua, kaikesta Suomessa kulutetusta kalasta hieman yli 40 % kasvatettua.1

• Kansallisen Vesiviljelystrategian 2022 tavoitteena on lisätä kalankasvatusta Suomessa. Tarkoituksena
on lisätä kotimaisen kalan kasvatusta ja siirtää se tuotantoalueille,  joissa ympäristöön kohdistuva
kuormitus on suhteessa pienempi tuotettuun kilomäärään nähden. Tämä tarkoittaa yleensä
kasvatustoiminnan siirtämistä ulkomerelle (ns. offshore-kasvatus).

• Perinteinen kasvatuksen toimintamalli perustuu pieniin yksiköihin, joissa operointi tapahtuu yleensä
rannalta käsin. Tällainen kasvatus on kuitenkin kohtaamassa kasvun rajat mm. ympäristölupien
saamisen osalta.

• Kasvatuksen siirtyminen suuriin yksiköihin avomerelle pienentää rannikkovesiin kohdistuvaa
kuormitusta ja osaltaan luo hyväksyntää kalankasvatukselle. Tosin avomeriyksiköiden huolto, ruokinta
ja valvonta vaativat merkittäviä investointeja ja rannikkokasvatukseen verrattuna kehittyneempää
tekniikkaa.2

• Suurten yksiköiden perustamisen kilpailukyky paranee, mikäli rannikolla on sopivia alueita ja toimintaa
koko arvoketjulle, poikastuotannosta teurastukseen. Myös sivuvirtojen määrän kasvu ja keskittyminen
tietyille alueille luo mahdollisuuksia myös tutkimus- ja kehittämistoiminnan saralla.

5
1 Kalamarkkinakatsaus 2017. Luke
2 Megaluokan kalankasvatus, teknologia ja synergiset toimintamallit http://smartsea.fmi.fi/app/uploads/2017/08/Blue-Growth-Kankainen.pdf
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• Uudenkaupungin alueesta on kiinnostunut useita yrityksiä, joilla on mahdollisuuksia investoida
merkittävästi lisäkasvatukseen.

• Vakka-Suomen maakuntakaavassa on osoitettu vesialue Selkämeren kalastuksen ja kalatalouden
kehittämisvyöhykkeeksi. Aluetta koskee seuraava suunnittelumääräys: ”Toimenpiteiden alueella tulee
olla alueen monikäyttöisyyttä kehittäviä ja kalatalouden toimintaedellytyksiä tukevia”…] 1

• Lisäksi EU:n merialuesuunnitteludirektiivin (2014/89/EU) mukaisesti rannikkovaltioilla on oltava
merialuesuunnitelmat 2021 maaliskuussa, jossa edistettävä: 1) merialueen eri käyttömuotojen
kestävää kehitystä ja kasvua, 2) merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä ja 3) meriympäristön
hyvän tilan saavuttamista.

• Uudenkaupungin kalasataman alue toimii pääasiassa rannikko- ja silakankalastajien saaliin
vastaanottopaikkana ja kalastusalusten tukikohtana. Kalasataman kiinteistössä harjoitetaan mm.
kalanperkausta ja -jalostusta ja saaliin varastointia. Alueelle on kehityssuunnitelmia, mutta sataman
vajaakäyttö on esteenä lisäinvestoinneille. Kalankasvatuksen lisääminen uudenkaupungin vesialueella
nostaisi hyvin todennäköisesti myös kalasataman käyttöastetta luomalla uusia työpaikkoja ja
mahdollistaisi synergiaetuja jo alueella toimivien yrittäjien kanssa.

• Lähellä merialueilla tutkitaan kasvatuksen sijoittamista Metsähallituksen vesialueille Kalavaltio-
hankkeessa.

61 YM 20.3.2013

Uudenkaupungin intressi
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2. YLEISKUVA KALANKASVATUKSESTA ALANA



• Kirjolohi on helposti viljeltävissä oleva kalalaji. Sen viljely aloitettiin Suomessa jo 1950-luvulla ja
kaupallinen kasvatusbuumi alkoi 70-luvulla. Vuosikymmenten saatossa siitä on yhdessä
kannanjalostuksen avulla aikaansaatu taudinkestävä ja vaihteleviin viljelyolosuhteisiin soveltuva
kalalaji.

• Kirjolohi on nopeakasvuinen kalalaji, joka käyttää syömänsä rehun hyvin tehokkaasti. Yhdellä
rehukilolla saadaan lähes yhtä paljon lisäkasvua. Perkuukokoiseksi kirjolohi kasvaa kahden
merivuoden aikana.

• Kirjolohella (Onchorchyncus mykiss) on vakiintunut asema suomalaisella ruokalautasella. Lähes 95
prosenttia Suomessa kasvatetusta kalasta on kirjolohta. Sen kokonaistuotantomäärä on reilut 13
milj.kg, josta noin kaksikolmasosaa kasvatetaan Saaristomeren ja Ahvenanmaan merialueilla. Poikas-
ja istukastuotanto on keskittynyt sisäsuomen kalankasvatuslaitoksiin.

• Toiseksi eniten kasvatetaan siikaa (Coregonus lavaretus), mutta vähän alle miljoonan kilon
vuosittaisella tuotantomäärällä jäädään kauaksi kirjolohen taakse.

• Kirjolohen tuotannon arvo vuonna 2018 oli 63,2 miljoonaa euroa ja siian 7,9 miljoonaa euroa. Koko
ruokakalatuotannon arvo oli yhteensä 73,5 miljoonaa euroa.1
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Kirjolohen kasvatuksen eri vaiheet
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1. Poikastuotanto (sisämaassa)
− Kirjolohiemot lypsetään joko joulu-tammikuussa (ns.aikainen poikanen) tai helmi-maaliskuussa (normaaliaikainen

poikanen). Tämän jälkeen mäti haudotaan siiloissa tai aseteilla noin 40 päivän ajan.

− Kuten kaikki kasvatettavat lohikalat, myös kirjolohi saa alkunsa makeassa vedessä. Poikasen kuoriuduttua ja kulutettuaan
ruskuaispussista saamansa ravinnon, siirretään poikaset kasvamaan kasvatusaltaisiin. Tästä lähtien niiden ravinto on
teollisesti tuotettua kalanrehua.

− Kun poikaset ovat saavuttaneet noin 10-15 g painon, rokotetaan ne ennen merelle siirtoa kalatauteja vastaan

2. Poikaskasvatus meressä
− Siirto merelle tapahtuu yleensä heti jäiden lähdettyä huhti-toukokuussa erityisesti tähän tarkoitukseen rakennetulla

kalankuljetusautolla.

− Kalanpoikaset puretaan kuljetusauton tankeista putkea pitkin verkkokassiin. Verkkokassit ankkuroidaan merenkäynniltä
suojaisaan paikkaan.

− Kalan ruokintaa jatketaan teollisella kalanrehulla koko kasvatuskauden ajan aina syys-lokakuuhun asti, jolloin meriveden
lämpötila on laskenut 4-5 asteeseen.

− Jos kasvatuskausi on ollut suotuisa ja meriveden lämpötila pysytellyt max. 18-20 asteessa heinä-elokuussa, on poikanen
saavuttanut 350-400 g painon ensimmäisen merikauden jälkeen,

3. Poikasten talvisäilytys
− Ennen jäiden tuloa verkkokassit hinataan tarvittaessa ns. talvipaikoille, joissa keväinen jäiden lähtö ei vahingoittaisi

kasvatusaltaan rakenteita.

− Kalanpoikasia saatetaan ylläpitoruokkia talven aikana aineenvaihdunnan ylläpitämiseksi.
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Kirjolohen kasvatuksen eri vaiheet – poikaset *
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* Tässä työssä tarkastelu on rajattu merellä tapahtuvaan poikaskasvatukseen ja sitä seuraaviin vaiheisiin aina teurastettavaksi ja perattavaksi toimitettavaksi asti



4. Jatkokasvatus ruokakalaksi
− Toisen merikevään alussa, heti jäiden lähdettyä voidaan kalanpoikasia tarvittaessa jakaa tai siirtää isompiin

kasvatusrakenteisiin ja tällöin myös vaihtaa verkkokassi harvempisilmäiseen.

− Kasvatusaltaat hinataan nyt avonaisemmille kasvatuspaikoille, joissa vedenvirtaus on huomattavasti suurempi kuin
poikaspaikoissa. Ruokinta aloitetaan heti kun meriveden lämpötilan on noussut 4 asteeseen.

− Jos kasvatuskausi on ollut suotuisa, on kala saavuttanut 1,5-2,5 kg painon syksyyn mennessä. Tällöin kirjolohet voidaan
siirtää joko ns. sumppuveneellä tai hinata koko verkkokassi kaloineen päivineen perkaamon läheisyyteen odottelemaan
perkuuta.

5. Ruokakalan säilytys ja perkuu
− Perkuukokoinen kala säilytetään jääkannen alla, eikä sitä ylläpitoruokita. Verkkokassin pinta pidetään auki virrankehittimillä,

jolloin kalojen haaviminen perkaukseen olisi mahdollista.

− Kala nostetaan nosturihaavilla tai pumpataan ylös verkkokassista perkaamoon, jossa se ensin tainnutetaan hiilidioksidilla tai
sähköllä. Kala verestetään katkaisemalla kiduskaaret tai kidusvaltimo, jolloin kalan sydän pumppaa veren pois lihaksista.
Kala perataan ja mahdolliset mätipussit kerätään tässä vaiheessa talteen. Kalan vatsaontelo huuhdellaan ja kala lajitellaan
kokonsa ja lihan värinsä puolesta eri laatuluokkiin (superior, standard, prosessi).

− Kalan perkuukausi alkaa yleensä elo-syyskuussa. Riippuen yrityksen koosta, saattaa perkuukausi jatkua aina
vuodenvaihteen yli helmi-maaliskuulle.

6. Matka kuluttajalle
− Kalat pakataan joko 10 kg tai 20 kg styrox-laatikoihin ja jäitetään. Laatikot pakataan lavoille 400-600 kg per lava ja

siirretään kylmähuoneeseen odottamaan kuljetusta.

− Kalaerät kuljetetaan kylmäkuljetuksena joko suoraan vähittäiskauppaan, jalostusyritykseen tai tukkakauppaan.
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Kirjolohen kasvatuksen eri vaiheet – ruokakala ja
teurastus *
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* Tässä työssä tarkastelu on rajattu merellä tapahtuvaan poikaskasvatukseen ja sitä seuraaviin vaiheisiin aina teurastettavaksi ja perattavaksi toimitettavaksi asti



• Poikaskasvatus ja poikasten talvisäilytys (vaiheet 2-3) vaatii suojaisan alueen, sillä poikaset ja
laitosrakenteet eivät kestä avomerta
− Poikaskasvatus ja poikasten talvisäilytys tuottaa erittäin pienen ravinnekuorman verrattuna jatkokasvatukseen.

Esimerkiksi yhdessä tuoreessa hakemuksessa talvisäilytyksen ravinnekuormitus arvioitiin olevan 0,8 %
jatkokasvatuksen päästöistä.1

• Jatkokasvatus on mahdollista avomerellä
− Syvissä paikoissa veden virtaus ja vaihtuvuus on hyvä, jolloin kasvatusolosuhteet ovat kalan terveydelle hyvät

− Tämä luo myös paremmat sekoittumisolosuhteet ravinnepäästöille

• Eri tuotantovaiheiden sijoituspaikat on oltava riittävän lähellä toisiaan ja tuotantomäärä riittävän iso,
jotta kasvatus on kannattavaa
− Kalojen ruokinta 1-2 kertaa päivässä muodostaa ison osan työvoima- ja käyttökustannuksista, jos ruokinta

tapahtuu veneestä käsin. Kiinteitä ruokintalauttoja ei vielä ole käytössä avomerilaitoksilla.

− Lisäksi kalojen siirtäminen tuotantovaiheiden välillä aiheuttaa kustannuksia.

− Kokonaiskannattavuuteen vaikuttaa myös mm. yrityksen aiemmat investoinnit alueella.

12
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Kasvatusvaiheiden ominaispiirteitä
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• Kalankasvatukselle on ollut vaikeaa saada ympäristölupia Suomessa. Lupakäytäntö on
johdonmukaisesti kiristynyt.

• Vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD) mukaisena tavoitteena on vesimuodostumien hyvä tila vuoteen
2027
− Alkuperäinen tavoitevuosi oli 2015 ja sitä on jatkettu useita kertoja

• Pintavesien ekologinen tila arvioidaan viisiportaisella asteikolla
− Tilaluokan määrittelemiseen käytetään yksittäisiä laatutekijöitä ja asiantuntijanäkemystä

− Tilaluokka on ympäristön inventointiin perustuva viranomaisen päätös, johon ei ole valitusoikeutta

− Uusien luokitusten laadinta on käynnissä parhaillaan

• Valtioneuvosto hyväksyy vesienhoitosuunnitelmat, jotka sisältävät toimenpideohjelmat
− Sisältää tilaluokitukset

− Linjaa tarvittavista toimenpiteistä, joilla hyvä tila tullaan saavuttamaan
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Kalankasvatusalan tilannekuva – vesienhoidon
suunnittelu (1)
Vesimuodostumien tilaluokittelu
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• Ekologinen tilaluokka: Erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä tai huono. Tavoite on hyvä tila.
• Kemiallinen tilaluokka: Hyvä tai sitä huonompi. Tavoite on hyvä tila.
• Ekologisen luokituksen määrittää yksittäiset laatutekijät

− Esim. planktonlevien, piilevien, vesikasvien, pohjaeläinten ja kalojen tila, fysikaalis-kemialliset tekijät ja
hydrologis-morfologiset tekijät

• Pintavesimuodostuma:
− Pintavesien erillinen ja merkittävää osa, kuten järvi, tekoallas, puro, joki tai niiden osa tai rannikkoveden osa.

• Keinotekoinen pintavesi:
− Maalle rakennettu tekojärvi ja kanava.

• Voimakkaasti muutettu pintavesimuodostuma:
− Rakentamalla, säännöstelemällä tai muulla tavalla merkittävästi muutettu pintavesimuodostuma.

• Tavanomaisessa luokittelussa tilaa verrataan olosuhteisiin, joissa ihmistoiminta ei ole aiheuttanut
havaittua vaikutusta eliöstössä. Keinotekoinen tai voimakkaasti muutettu pintavesi luokitellaan
saavutettavissa olevan tilan mukaan.

ØMitä vähäisempi ihmisen vaikutus on, sitä parempi on vesistön ekologinen laatu. Samassa
vesistössä eri vesimuodostumat voivat saada eri luokituksen.
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Kalankasvatusalan tilannekuva – vesienhoidon
suunnittelu (2)
Pintavesien tilaluokittelun käsitteitä
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• Kun VPD saatettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä, ajateltiin, että se on yleinen poliittinen tavoite,
eikä niinkään lupaharkinnassa sitovaa oikeutta

• Jo ennen Weser-tuomiota, KHO antoi ratkaisuja, jotka suuntasivat VPD-tilatavoitteiden ottamista
huomioon yksittäisen hankkeen ympäristöluvituksessa

• Weser-tuomion oikeusohjeet:
1. jäsenvaltion on evättävä lupa sellaiselta hankkeelta, joka saattaa aiheuttaa pintavesimuodostuman tilan

huononemista tai vaarantaa vesimuodostuman hyvän tilan saavuttamisen, jollei ympäristötavoitteista poiketa
direktiivin mukaisesti; ja

2. pintavesimuodostuman tilan huononeminen on kyseessä jo silloin, jos laatutekijä huonontuu yhdellä luokalla,
vaikka tämä ei johtaisi vesimuodostuman tilaluokan alenemiseen.

• Suomen kansallisessa oikeuskäytännössä vesistövaikutuksia on toisinaan tarkasteltu myös
vesimuodostumia pienemmillä alueilla

ØYleistä ympäristön tilatavoitetta koskeva puitelainsäädäntö ja tutkimustieto tulevat
sovellettavaksi yksittäisissä hankkeissa
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Kalankasvatusalan tilannekuva – vesienhoidon
suunnittelu (3)
Weser-ratkaisu (EUTI C-461/13)
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• Lupien saanti vesistöjä kuormittavaan toimintaan on aivan olennaisesti vaikeutunut
− Hajakuormituksen sääntely on puutteellista, joten tilatavoitteiden saavuttamisessa on yhä suuremmat paineet luvanvaraista

toimintaa kohtaan

− Vesistöjen sisäisen kuormituksen ja hajakuormituksen vuoksi tilatavoitteiden saavuttaminen valtava haaste

− Voi olla mahdollista, että uusia tilaluokitusluonnoksia ruvetaan soveltamaan ennen niiden hyväksymistä

• Laitosten sijoituspaikan valinnasta tullut puhdistustehon ohella entistä kriittisempi tekijä lupaharkinnassa
− Erityisesti Itämeren rannikko, Länsi- ja Etelä-Suomi sekä rakennetun ympäristön läheisyyteen sijoittuvat vesistöt usein

hyvää heikommassa tilassa

• Tällä hetkellä keskustellaan olemassa olevien lupien muuttamisesta tilatavoitteiden saavuttamiseksi
− Keskustelu liittynyt lähinnä vanhoilta vesivoimaloilta puuttuviin kalatievelvoitteisiin

− Kalankasvatuksen luvat usein määräaikaisia. Ruotsissa laitoksia ryhdytty jo ajamaan alas.

• Hankkeen luvallistaminen kuormituksen kompensoimisella1 (offset) ei ole juurikaan mahdollista
− Aihetta on tutkittu liittyen esimerkiksi vesiviljelyn ravinnekuormituksen kompensoimiseen ja biodiversiteettiin

• Lupakäytäntöjen helpottamiseksi on esitetty erilaisia toiveita. Nykytilanne kytkeytyy mm. EU-lainsäädäntöön,
Itämeren tilaan ja oikeuskäytännön kehitykseen.

ØOn epätodennäköistä, että kalankasvatuksen lupien saanti lähivuosina helpottuisi, koska kansallinen
liikkumavara EU-lainsäädännön kannalta on hyvin pientä ja osaltaan kyse on oikeuskäytännössä
syntyneestä kehityksestä, johon liittyviä sääntelymalleja on vaikea muuttaa.
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1) Valtioneuvoston tutkimushanke: Meriviljelyn luvituspilotit, 2018 (Luke, Gaia Consulting)
MMM: Kompensaation soveltaminen Suomessa, 2017 (Gaia Consulting, PTT)

Kalankasvatusalan tilannekuva – vesienhoidon
suunnittelu (4)
Mitä tämä tarkoittaa?
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3. KALANKASVATUKSEN LUVAT



• Ympäristölupa, jolla hallitaan päästöjä ja jätteitä

− Kalankasvatus- tai kalanviljelylaitos, jossa käytetään vähintään 2 000 kg vuodessa kuivarehua tai sitä ravintoarvoltaan vastaava määrä muuta rehua
taikka jossa kalan lisäkasvu on vähintään 2 000 kg vuodessa, taikka kooltaan vähintään 20 hehtaarin luonnonravintolammikko tai lammikkoryhmä
(ympäristönsuojelulain liite 1, taul. 2, 11 c))

− Kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos, joka käyttää eläinperäisiä raaka-aineita vähintään 100 tonnia vuodessa ja jonka valmiiden
tuotteiden tuotantokapasiteetti on enintään 75 tonnia vuorokaudessa (YSL liite 1, taul. 2, 10 b2)

• Vesitalouslupa koskee vesistön muuttamista ja rakentamista

− On edellytetty laitoksilta, jotka tarvitsevat ympäristöluvan. Peruste mm. luonnon ja sen toiminnan vahingollinen muuttuminen tai vesistön tilan
huononeminen (vesilain 3:2.1,2 ). Haetaan yhdessä ympäristöluvan kanssa

− Kalankasvatukselle on ominaista, että ympäristö- ja vesilupia on myönnetty usein vain määräaikaisena (yleensä 10 vuoden kausia)

• Tapauskohtaisesti voidaan tarvita myös ympäristövaikutusten arviointiprosessi (YVA)

− YVA-yhteysviranomainen arvioi YVA:n tarpeen; jos YVA tarvitaan, on se tehtävä ennen ympäristöluvitusta

− YVA tarvitaan aina, jos lisäkasvu on yli 1 milj. kg vuodessa. Tapauskohtaisesti sen allekin, harkinta liittyy hankkeen ominaisuuksiin, sijaintiin sekä
vaikutusten luonteeseen

• Lisäksi hankkeen on oltava yhteensopiva kaavamääräysten kanssa

− Ympäristöluvanvaraista toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lisäksi alueella, jolla on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen
yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen.
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Kalankasvatuksen vaatimat luvat ja ilmoitukset
Ympäristölliset luvat

3.
 L

uv
at



• Alkutuotantopaikan hyväksyminen

− Kasvatus, kuljetus, teurastus, perkaus, varastointi (elintarvikelaki 22 a §)

• Terveyslupa ja vesiviljelylaitoksen rekisteröinti

− Kasvatus, perkaus (eläintautilaki 55 §)

• Elintarvikehuoneiston hyväksyminen laitokseksi

− Teurastus, perkausvaihe (elintarvikelaki 13.2 §)

• Rehualan alkutuotantotoimijan rekisteröinti

− Kasvatus (EU:n rehuhygienia-asetus)
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Kalankasvatuksen vaatimat luvat ja ilmoitukset
Muut luvat ja rekisteröinnit
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1 Attila, Mikko: Ympäristölupamenettelyn pullonkaulat ja kesto. Ympäristöministeriön raportteja 5/2017,
ESAVI:n tiedote 14.2.2019 https://www.avi.fi/web/avi/-/ymparistolupien-kasittelyajat-lyhentyneet-etela-suomi-
2 https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/tilastotietoja.html
3 https://www.kho.fi/fi/index/julkaisut/tilastoja.html

Ympäristö- ja vesilupaprosessin yleiskuva ja kesto

Ennakkoneuvottelu

Hakemuksen
vireillepano

Kuuluttaminen

Lausunnot, muistutukset

Luvanhakijan
kuuleminen

Lupaharkinta

Päätös Täytäntöönpano-
määräys

Tiedottaminen

Mahdollinen
muutoksenhaku

Lainvoimainen päätös

Tavoitteellinen käsittelyaika vireillepanosta päätökseen ilman
muutoksenhakua on 10 kk. Käytännössä ympäristö- ja vesilupien
käsittelyaika on vaihdellut 6–18 kk välillä.1

Hakemuksen käsittelyä AVI:ssa voi jouduttaa jättämällä jo aluksi
mahdollisimman kattavan ja huolellisesti valmistellun hakemuksen.
Runsaat täydennyspyynnöt hidastavat käsittelyä ja tuottavat lisätyötä
(esim. vuodenaikariippuvaiset selvitykset, kuten mahdolliset
sukellukset kannattaa ennakoida).

Jos päätökseen haetaan muutosta, keskimääräiset käsittelyajat
Vaasan hallinto-oikeudessa ovat vuoden paikkeilla2,
valituslupahakemukset noin 9 kk, KHO:n käsittelyajat vuoden
paikkeilla3.
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https://www.avi.fi/web/avi/-/ymparistolupien-kasittelyajat-lyhentyneet-etela-suomi-
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/tilastotietoja.html


• Ympäristö- ja vesilupa haetaan samalla hakemuksella aluehallintovirastosta (AVI) ja ne käsitellään yhdessä

− Ympäristö- ja vesilupaa voi hakea toiminnanharjoittaja itse tai kolmas osapuoli ja luovuttaa uudelle toiminnanharjoittajalle, kunhan
mahdollisesta toiminnanharjoittajan vaihtumisesta ilmoitetaan toimivaltaiselle ympäristönsuojelun valvontaviranomaiselle.
Luvanhakijan taloudellisia tai muita osaamiseen liittyviä edellytyksiä ei tutkita lupaharkinnassa.

• Asianosaisten kuuleminen lupaprosessissa (ja mahdollisessa YVA-prosessissa) on pakollista

− AVI hoitaa sen pyytäen lausunnot seuraavilta viranomaisilta ja asianosaisilta, jotka on kuvattu hakemuksessa

• ELY

• Sijaintialueen kunta

• Vaikutusalueen kunta

• Mahdollisesti muut viranomaiset toimialaansa liittyvissä asioissa (esim. Museovirasto)

• Asianosaiset: mm. osakaskunnat, ammattikalastajat, naapurit 1,5 km vesietäisyydellä, paikalliset ympäristöjärjestöt, vedenottamot, kaivot ja
uimarannat

• Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa jo ennen em. lupaprosessia on sallittua ja usein vaikutuksiltaan myönteistä

− Kannattaa tehdä suunnitellusti: ketkä osallistetaan, miten kuullaan, mikä on tavoite, jne.

− Usein katsotaan, että laadukkaalla vuorovaikutuksella ja osallisuudella voidaan rakentaa luottamusta ja hyväksyttävyyttä, joka voi vähentää
valituksia hankkeista, mutta kalan merikasvatuksen tapauksessa niiden välttäminen kokonaan on epätodennäköistä. Jos lupa myönnetään ja siitä
valitetaan, kalankasvatuksen toimialalla on kohtuullisen helppoa saada lupa toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta (vakuutta
vastaan), koska ympäristö on tarvittaessa helppo palauttaa toiminnan aloittamista edeltävään tilaan. Yritykset joutuvat sitten arvioimaan itse,
uskaltavatko investoida, ennen kuin lupa saa lainvoiman.

• Alkutuotantopaikkailmoitus ja elintarvikehuoneistoilmoitus tehdään Ruokavirastolle

− Ilmoitukset tekee alkutuotannon toimija ja elintarvikealan toimija
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Osallisuus lupaprosessissa3.
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• Allaskasvatuksen lupahakemuksessa laitossuunnittelun kannalta kuvattavia asioita ovat mm.
− Millaiselle toiminnalle lupaa haetaan (kasvatus, talvivarastointi, perkaustoiminta, alueen käyttöoikeus, jne.)

− Tuotantomäärät

− Yksiköittäin arvioitu rehunkäyttö ja käytettävän rehun tyyppi, määrä ja rehun sisältämät ravinteet (typpi N kg/a) ja fosfori P kg/a)

− Käytettävät lääkkeet ja desinfiointiaineet

− Laskennallinen typpi- ja fosforikuormitus

− Päästöjen mittausmenetelmät, laitteet, laskentamenetelmät, havaintopaikkojen koordinaatit ja mittausajankohdat (tarkkailusuunnitelma)

− Altaiden osalta muoto, materiaali, lukumäärä, vesisyvyys, pinta-ala, tilavuus sijaintipaikat ja ankkurointi

− Kuvaus rehun varastoinnista ja käsittelystä ennen ruokintaa ja selostetaan kalojen ruokintatavat. Jos ruokinta hoidetaan automaattiohjatusti, ilmoitetaan automaatin
tyyppi ja mahdollinen atk-ohjaus

− Teurastuspaikan osalta selvitetään mm. paikka asemapiirroksen tasolla, verivesien määrä, käsittelymenetelmä ja johtaminen.

− Jos perkaus ei samassa luvassa, perkaajan yhteystiedot ja sijainti

− Syntyvien jätteiden määrä (mm. kuolleet kalat, pakkausjätteet, pilaantuneet rehut). Selostetaan jätteen käsittely tai hyödyntäminen, minne toimitetaan

− Arvio toiminnasta aiheutuvasta melusta (mm. ruokinta-, rehu- ja kalakuljetukset), hajusta, pölystä, maaperäpäästöistä (esim. kuolleiden kalojen kompostointi)

• Yleisempää ympäristötietoa sijoituspaikasta
− Valuma-alueen laatu (järvi-, pelto- ja metsäprosentti), veden korkeus (MNW, MW, MHW), virtaama (MNQ, MQ ja MHQ m3/s), virtausolosuhteet, sadanta ja

jääpeitteen muodostuminen

− Vesistön syvyystiedot esitetään myös kartalla. Vesisyvyys ja virtausolosuhteet kalankasvatuspaikalla ja sen läheisyydessä, veden vaihtuvuus ja kerrostuminen.
Esitetään alueelle tuleva muu pistekuormitus ja hajakuormitus.

− Yleensä joudutaan tekemään mm. ravinteiden virtaamamallinnuksia, sijaintipaikasta riippuen esim. eliökartoituksia sukeltamalla, mahdollinen Natura-selvitys, jne.

• Perkaustoiminnan käsittävän luvan osalta mm.
− Päästöt vesistöön (typpi, fosfori, BOD7), vesien käsittely ja johtaminen

− Perkausjätteiden käsittely

− Laitos kuvataan asemapiirroksen tasolla

22* Poimittu valikoiden kalankasvatuksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemuslomakkeen täyttöohjeesta (6024).

Lupahakemuksen sisältövaatimuksia*3.
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• Toiminnanharjoittajan velvollisuuksia ovat muun muassa seuraavat:

− Tarkkailu ja raportointi sekä muut selvitykset lupamääräysten mukaan

− Jätehuollon järjestämisvelvollisuus (jätelaki 28.1 §, YSL 58 §))

− Ennallistamisvastuu toiminnan päättyessä (YSL 94 §)

− Valvonnan maksut (YSL 205 §, jätelaki 144 §)

− Kalatalousvelvoitteet (YSL 57 §, vesilaki 3:14)

− Ympäristövahinkovakuutus (ympäristövahinkovakuutuslaki 81/1998)

• Toiminnanharjoittajan mahdollisia vastuita

− Korvausvastuu luontovahingon ja vesistön pilaantumisen ennallistamisesta, uhan arvioimisesta ja
valvonnasta (ympäristövahinkolaki 737/1994)

− Korvausvastuu ympäristövahinkoihin liittyvistä haitoista (myös yksityisille, ympäristövastuulaki 383/2009)

• Maan-/merialueen omistajan vastuita, vaikka ei olisi toiminnanharjoittaja

− Maaperä-/pohjavesivahingon toissijainen puhdistamisvelvollisuus (YSL 133.2 §)

− Jätehuollon järjestämisvelvollisuus ja roskaantuneen alueen toissijainen puhdistamisvelvollisuus (esim.
rakennusten, koneiden ja merialtaiden poistaminen, jätelaki 28.2 ja 74 §)
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Toimintaan liittyvät ympäristövastuut ja velvoitteet3.
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Velvollisuuksia ja kustannuksia
voidaan järjestellä

sopimussuhteilla, mutta
viimesijainen vastuu aina

toiminnanharjoittajalla

Toissijaisuus tarkoittaa tilannetta,
jossa toiminnanharjoittajaa/
aiheuttajaa ei saada vastuuseen
esim. maksukyvyttömyyden takia
tai aiheuttaja jää tuntemattomaksi

• Muita yleisiä toiminnanharjoittajan velvollisuuksia:

− Selvilläolovelvollisuus: Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten
vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (YSL 6 §)

− Velvollisuus ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista: Toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä
ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa päästöt
ympäristöön ja viemäriverkostoon mahdollisimman vähäisiksi (YSL 7 §)

− Ennaltavarautumisvelvollisuus: Luvanvaraisen ja ilmoituksenvaraisen toiminnan harjoittajan on ennakolta varauduttava toimiin onnettomuuksien ja muiden
poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseksi (YSL 15 §)

Liittyy tilanteisiin, joissa on
aiheutettu ympäristövahinko
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4. BENCHMARK-TAPAUKSET
Rauma Seaside Industry Park (Rauman telakka)
Vihtavuoren räjähdetehtaat
Metsähallituksen maatuulivoiman kehittäminen
Lohenkasvatuksen sääntely Norjassa



• Benchmark-työhön pyrittiin löytämään Suomesta tapauksia, joiden luvituksessa ja
toiminnanharjoittajan vastuunjaossa olisi käytetty erilaisia toimintamalleja.
− Tarkastelemalla erilaisia jo toteutettuja toimintamalleja voidaan oppia niiden mahdollisista onnistumisista tai

haasteista ja pyrkiä huomioimaan ne myös kalankasvatusalalla.

• Tarkasteluun valittiin kolme tiedossa ollutta tapausta, jotka poikkesivat toimintamalleiltaan erityisesti
seuraavien elementtien osalta:
− Alueen omistaja

− Tarvittavien selvitysten teettäjä

− Luvan hakija

− Vastuut ja velvoitteet

− Alueiden/lupien jakaminen

− Luvituksen/ sopimuksen kesto

• Tarkasteltavat tapaukset olivat
− Rauma Seaside Industry Park (Rauman telakka)

− Vihtavuoren räjähdetehtaat

− Metsähallituksen maatuulivoiman kehittäminen

• Edellä mainittujen lisäksi koottiin maavertailutietoa Norjassa käytössä olevasta toimintamallista
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Rauman
telakka

Vihtavuoren
räjähdetehdas

Metsähallituksen
tuulivoima

Alueen omistaja Rauman kaupunki Yksi yrityksistä Valtio/ Metsähallitus

Tarvittavien selvitysten
teettäjä

Kehitysyhtiö, mutta taustalla
olemassa ollut, lakkautettu STX:n
toiminta

Yritykset keskenään
sopimallaan tavalla

Metsähallitus

Luvan hakija Kaupungin kehitysyhtiö Yritykset yhdessä Metsähallitus

Vastuut ja velvoitteet Kehitysyhtiöllä, joka hallitsee
yritysten toimintaa
vuokrasopimuksilla

Yrityksillä yhteisesti,
käytännössä järjestelty
sopimuksin

Yrityksellä

Alueiden/lupien
jakaminen

Laadullisin perustein ja
neuvottelujen kautta. Tavoite
rakentaa toimiva pääyritystä
palveleva yritysyhteisö.

Yritysyhteisö muodostunut jo
ennen nykyistä
ympäristölainsäädäntöä

Kilpailuttamalla hinnalla

Luvituksen/
sopimuksen kesto

Lupa toistaiseksi voimassa,
vuokrasopimukset enimmäkseen
toistaiseksi voimassa, RMC:llä
määräaikainen yksinoikeus

Luvat toistaiseksi voimassa Vuokrasopimusten kestosta ei
tietoa, oletettavasti
määräaikaisia
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• TAUSTA
− Telakkayhtiö STX lopetti toiminnan Raumalla, minkä jälkeen kaupunki osti maapohjan, rakennukset ja laitteet

− STX:llä ollut ympäristölupa rauetettiin ja kaupungin kiinteistökehitysyhtiö (Rauman meriteollisuuskiinteistöt, RMTK) haki ympäristölupaa STX:n toimintaa vastaavaan
teollisuuteen, mutta pienemmälle tuotantomäärälle

− Viranomaisen näkökulmasta lupaharkinta oli sisällöllisesti yksinkertainen, koska hakemusta pystyi vertaamaan edelliseen lupaan ja lupahakemuksessa esitettyjä
toimintoja oli harjoitettu telakalla aiemmin. Uudessa hakemuksessa toimintoja oli lähinnä skaalattu pienemmäksi.

• ROOLIT JA VASTUUT
− Alueella on yksi pääasiallinen telakkayritys (RMC) yksinoikeudella ja kymmenien sitä palvelevien yritysten verkosto

− RMTK hallinnoi ympäristölupaa ja infrastruktuuria (kiinteistöt, sähkö, vesi, lämpö, kaasu, jätehuollon hankinta)

− Osa yritysverkostosta (RMC:n alihankkijoita) harjoittaa lupakokonaisuuteen kuuluvaa toimintaa (pintakäsittely, suihkupuhallus, teräsrakentaminen, jätteenkäsittely)

• KILPAILUTUS
− Yrityksiä tiettyihin toimintoihin ollut tarjolla enemmän kuin haluttu ottaa

• Esim. pintakäsittelypuolelle ei haluttu kilpailijoita, vaan yksi palveluntarjoaja (jos käyttää monopoliasemaa väärin, sopimus voidaan purkaa)

− Yrityksiä ei ole kilpailutettu vuokrahinnalla

• Kriteerit liittyneet aiempaan toimintaan, taloudelliseen vakavaraisuuteen, jne. laadullisiin kriteereihin

• Tavoitteena oli varmistaa työpaikat ja toimiva telakkakokonaisuus

• SOPIMUKSET
− Rauman meriteollisuuskiinteistön ja muiden yritysten välillä vuokrasopimukset

• Vuokrasopimuksessa määrätty myös ympäristövalvontaan liittyvät raportointivelvollisuudet Rauman meriteollisuuskiinteistöille, joiden pohjalta se voi laatia
valvontaraportit

• Sopimukset enimmäkseen toistaiseksi voimassa ja purettavissa joidenkin kuukausien irtisanomisajalla

• Enimmäkseen kiinteät hinnat, joissain tuotantomääriin sidottuja vuokria
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Seaside Industry Park Rauma
Toimintamallin kuvaus4.
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• Toiminnanharjoittaja valvonnan näkökulmasta kaupungin kehitysyhtiö Rauman meriteollisuuskiinteistöt
− ”tosiasiallisesti määrää toiminnasta” (YSL 5.1,8 §)

− Velvollinen olemaan selvillä toimintaan liittyvistä riskeistä.

− Voi keskeyttää vuokralaisen toiminnan tai irtisanoa nämä, jos vuokralaisen toiminnassa ilmenee riskejä, jotka ovat
vuokrasopimuksen mukainen irtisanomisperuste

− Hoitaa luvassa määrätyt raportoinnit (tuotantomäärät, kemikaalit, jätteet, päästömittaukset, jne.) ja järjestää jätehuollon
(toteutettu alihankkijan kautta)

− Hankkinut ympäristövahinkovakuutuksen

− Vastaisi myös toiminnassa aiheutuneiden ympäristövahinkojen torjunnasta ja ennallistamisesta (esim. kemikaalivuodot,
maaperän puhdistus) toiminnan ja kustannusten tasolla

• Ym. tapauksessa Rauman meriteollisuuskiinteistöllä on mahdollisuus nostaa siviilioikeudellinen vahingonkorvaus-
/ympäristövahinkokanne käräjäoikeudessa vuokralaisyritystään vastaan

• Mallin koetaan palvelevan tarkoitustaan hyvin
− On huomattava, että tässä tapauksessa telakkatoiminta ja infrastruktuuri oli jo vakiintunutta - vastaavan toimintamallin

toteuttaminen kokonaan uudelle toiminnalle olisi haastavampaa
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Seaside Industry Park Rauma
Toimintamallin analyysi4.
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• TAUSTA
− Räjähdetehdas perustettiin 1922

− Ympäristölupaa haettaessa tehdasalueella toimi kolme yritystä: Nammo (tykistön panokset, kranaatit), Eurenco (ruuti) ja Forcit
(räjähdeaineet sotilas- ja siviilikäyttöön). Sittemmin Nammon konserni osti Eurencon liiketoiminnan, mutta Nammon tuotanto tapahtuu
nykyään erillisissä yhtiöissä

− Kaikki yrityksistä harjoittavat ympäristö- ja kemikaaliturvallisuusluvanvaraista toimintaa. Eri yrityksillä on toisistaan erilliset
tuotantorakennukset sekä yritysten käyttämät raaka-aineet ja lopputuotteet ovat toisistaan erillisiä

• ROOLIT JA VASTUUT
− Yritykset ovat hakeneet yhteisen ympäristöluvan

− Tarkkailuvelvoitteet, jätekirjanpito, yms. määräykset kohdistuu ”toiminnanharjoittajaan” eikä tarkempaa velvoitettua ole määritelty
ympäristöluvassa

− Forcitin toimintaan liittyvän luvan päivityksen yhteydessä määrättiin tekemään ennaltavarautumissuunnitelma. Viranomainen totesi,
että ennaltavarautumissuunnitelma voidaan tehdä myös yritysten yhteisenä

− Teoriassa laiminlyöntitapauksissa valvontaviranomainen voisi kohdistaa vaatimuksensa mihin tahansa yhtiöistä, eli kaikki ovat
yhdessä vastuussa toiminnasta

• SOPIMUKSET
− Käytännössä yritykset ovat yksityisoikeudellisilla sopimusjärjestelyillä jakaneet vastuut keskenään.

• Esim. vesistötarkkailun tilasi pitkään Eurenco, kunnes myös Forcit aloitti oman tarkkailunsa.

• Vaarallisten jätteiden vastaanottopiste ja varastointipaikka on yritysten yhteinen.

• Teollisuusjätevesisopimus tehty Nammo Vihtavuori Oy:n ja kunnan välillä.

• Yritykset osallistuneet yhdessä mm. Vihtajärven kunnostuksen kustannuksiin
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Vihtavuoren räjähdetehtaat
Toimintamallin kuvaus ja analyysi4.
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TAUSTA

• Metsähallituksen toteuttama hankekehitys on kattanut YVA:n, kaavat, rakennusluvat, johtojen
luvat. Hankkeille ei ole tarvittu ympäristölupaa.

KILPAILUTUS

• Metsähallitus kilpailuttanut investorit, kriteerinä hinta ja mahdollisesti esim. kyky toteuttaa
hanke

ROOLIT JA VASTUUT

• Maa-alueet vuokrataan investoreille ja lupiin liittyvät velvollisuudet siirretään
vuokrasopimuksella vuokralaiselle

• Jos hanke kaatuu luvitusvaiheessa, kehityskustannukset jäävät Metsähallituksen tappioksi.
Tavoitteena oletettavasti kasvattaa kiinteistöomaisuuden arvoa ja tuottoa kehittämällä sitä
(verrattuna raakamaahan).

• Yhdessä hankkeessa kumppani otettiin mukaan aikaisemmassa vaiheessa. Hanke kaatui ja
riski kehityskuluista jäi yrittäjälle (Mielmukkavaara KHO 116:2015)
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Metsähallituksen tuulivoimakehittäminen
Toimintamallin kuvaus4.
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maa-alueen

vuokraus

Metsähallitus
luvittaa

kokonaisuuden

Metsähallitus
tunnistaa

tuulivoimalle
soveltuvat

alueet



• Metsähallituksen käyttämä toimintamalli sopii hyvin tuulivoimalle
− Ympäristövaikutuksiin vaikuttaa erityisesti voimaloiden sijoitus ja koko, minkä jälkeen käytönaikaisella toiminnalla pystytään

vaikuttamaan ympäristövaikutuksiin enää rajallisesti.

− Toiminta ei yleensä vaadi ympäristölupaa vaan rakennusluvan, johon tarvittavat tiedot ovat vähäisemmät (esim. edes
laitevalmistajaa ei tarvitse ilmoittaa rakennuslupahakemuksessa).

− Näin ollen luvitusvaiheessa ei välttämättä vielä tarvita tulevaa toiminnanharjoittajaa.

• Tekniikan kehittyminen lupaprosessin aikana aiheuttaa samanlaisia haasteita kuin muillakin toimialoilla
− Tekniikka kehittyy nopeammin kuin lupaprosessi, jolloin investointivaiheessa eri kokoinen voimala saattaisikin olla

kustannustehokkaampi, kuin mille esim. melu ja välke on luvituksessa mallinnettu

• Toimintamalliin liittyvät riskit ja niiden hallinta
− Metsähallitukselle mahdollisesti kustannuksia aiheuttavat ympäristöriskit liittyvät toiminnan lopettamiseen ja

ennallistamiseen. Ennallistamisvastuuriskiä hallitaan ilmeisesti vuokravakuuksilla

− Toimintamallia voidaan pitää Metsähallitukselle taloudellisti kannattavana, mikäli maa-alan arvo nousee luvituksen myötä ja
sille saadaan parempi tuotto verrattuna siihen, että investori itse kertoo, mistä alueista on kiinnostunut ja hakee luvat omalla
kustannuksellaan. On taloudellinen riski siihen, että kiinteistön luvitus maksaa, mutta kiinnostunutta toiminnanharjoittajaa ei
löytyisikään tai kaikki hankkeet eivät osoittaudu toteuttamiskelpoisiksi.

• Kalan avomerikasvatuksen ja tuulivoiman ympäristöluvituksessa on samanlaisia piirteitä
− Ympäristövaikutuksia voidaan hallita erityisesti tuotantomäärillä ja sijoitusratkaisuilla
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Metsähallituksen tuulivoimakehittäminen
Toimintamallin analyysi4.

B
en

ch
m

ar
k



• Kalankasvatus on Norjassa luvanvaraista. Eri virastojen ja lakien mukainen sääntely on yhtenäistetty ”yhdeltä luukulta”
haettavalle luvalle.

• Lupien kokonaismäärää ja alueellista jakautumista sääntelee elinkeino- ja kalatalousministeriö. Lupien kokoa on rajattu
biomassan perusteella ja kasvatuspaikkoja voidaan pilkkoa eri kokoisiksi tiettyjen reunaehtojen rajoissa.

− Eri alueita arvioidaan sen mukaan, voiko kasvatusmääriä nostaa vai pitääkö niitä laskea.

− Lohitäin leviäminen ratkaisevaa sallittaville kalamäärille

− Luvat voidaan milloin tahansa peruuttaa

− Lupia voidaan siirtää toiminnanharjoittajalta toiselle

• Lohikalojen kasvatuselinkeinoon tarkoitetut luvat (erotettuna tutkimus- ja opetustoiminnasta) julistetaan säännöllisesti haettavaksi
− Luvanhakijan kelpoisuus tarkastetaan ensimmäiseksi. Yrityksillä on vaatimuksia mm. alkupääoman suhteen. Luvanhakijan henkilöstöltä vaaditaan

koulutusta ja työkokemusta alalta ja esimerkiksi kalojen hyvinvointiin liittyvä koulutus pitää uusia viiden vuoden välein.

• Käytössä on lukuisia eri lupakategorioita, joiden mitoitus-, jako-, yms. perusteet vaihtelee alueellisesti ja hakukierroksittain
− Järjestelmä näyttäisi perustuvan kokeilemalla oppimiseen, mutta vanhoja järjestelmiä ei pureta uusien kokeilujen tieltä.

• Osa luvista on kiinteästi hinnoiteltuja, osa luvista huutokaupataan.
− Nykyään on siirrytty yhä useammin huutokauppaan. Hakijoiden laadullinen vertailu on koettu vaikeaksi ja työlääksi, eikä se ole johtanut

tarkoituksenmukaisiin lopputuloksiin1. Laadulliseen vertailuun perustuvista päätöksistä valitetaan herkästi, mikä kuormittaa tuomioistuimia.

• Yhtenä lupakategoriana kehitysluvat, jotka myönnetään T&K -hankkeille.
− Kokeilujakson jälkeen lupa voidaan muuttaa tavalliseksi vesiviljelyluvaksi.

− Tuotetun tiedon tulee olla avoimesti alan käytettävissä.

− Hakijoita on vähän lupien määrään nähden ja suurin osa hakemuksista hylätään.

− T&K-hankkeet käsittelevät mm. suljettuja, puolisuljettuja, suljetun ja avoimen laitoksen yhdistelmiä, off-shore-tekniikkaa kuten öljynporauslauttojen
muokkaamista, upotettavia ratkaisuja, veden ja lietteen käsittelyä, jne.
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Kalankasvatuksen luvat Norjassa
Toimintamallin elementtejä4.
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1 Fiskeri- og kystdepartementet, s. 16. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/fkd/reg/2005/0001/ddd/pdfv/255327-l-0525_akvakulturloveneng.pdf
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5. TOIMINTAMALLIN MAHDOLLISTEN ELEMENTTIEN ANALYYSI
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Tiivistelmä - toimintamallit
Luvan hakijan ja toiminnanharjoittajan näkökulmat

Kaupungin kehitysyhtiö (vesialueen omistaja) hakee luvan ja 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.

Kaupungin kehitysyhtiö (vesialueen omistaja) hakee luvan ja

siirtää luvan ympäristövastuineen ja velvoitteineen yritykselle/

yrityksille ennen toiminnan aloittamista. Mikäli kyseessä on

useampi yritys, velvoitteiden jakamisesta sovitaan yritysten

keskinäisillä sopimuksilla.

Yksi yritys hakee luvan ja on

toiminnanharjoittaja ympäristövastuun ja

siihen liittyvien velvoitteiden, kuten raportointi

ja jätehuollon järjestäminen, näkökulmasta

Useampi yritys hakee luvan yhdessä ja kaikki

ovat toiminnanharjoittajia, jolloin velvoitteiden

jakamisesta sovitaan yritysten keskinäisillä

sopimuksilla.

YRITYSKONSORTIO

YRITYS

KAUPUNKI & YRITYKSET

KAUPUNKI
2a

2b

1a

1b
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• Luvituksen toimintamallien muodostamisen kannalta määrittelevimmäksi tunnistettiin mikä tai
minkälainen toimijat(t) luvitusprosessissa on mukana seuraavissa toiminnoissa:
− Luvan hakija (Kaupungin kehitysyhtiö/ yritys/ yrityskonsortio)

− Toiminnanharjoittaja (ympäristövastuullinen) (Kaupungin kehitysyhtiö/ yritys/ yrityskonsortio)

− Alueen omistaja (toissijainen ympäristövastuullinen) (Kaupunki/ kunta/ valtio/ yksityinen omistaja/ yritys/
yrityskonsortio)

• Näiden lisäksi toimintamallien mahdollisuuksiin ja haasteisiin vaikuttavat ainakin seuraavat
tekijät:
− Kalanviljelyä harjoittavan/harjoittavien yritysten valinnan ajankohta

− Edellä mainittujen valinta- tai kilpailutustapa

− Luvituksen kustannusten maksaja / riskin kantaja (ympäristötieto alueelta, luvan hakeminen)

− Eri tuotantovaiheiden vs. kokonaisuuden luvitus

− Sopimustekniset seikat

− Alueen imago ja aluesuunnittelu

− Vuokranantajan tavoitteet ja kunnianhimon taso
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Toimintamallien eri elementtejä
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• Edellä esitetyistä luvituksen toimijoista muodostettiin toimintamallit seuraavilla yksinkertaistuksilla ja oletuksilla:

− Valtio toimijana ei näy malleissa erikseen, mutta kaupungin osalta esitetyt mallit ovat soveltaen relevantteja myös valtio-omisteisella alueella ym.

− On oletettu, että julkisessa omistuksessa olevia vesialueita ei myydä, joten alueiden siirtyminen yksityis-/yritysomistajille on jätetty pois
toimintamalleista. Maalla tapahtuvien toimintojen yhteydessä alueen myyminen lienee todennäköisempää, mutta sitä ei ole sisällytetty erikseen
toimintamalleihin (myymällä alueen edellinen omistaja vapautuu toissijaisestakin ympäristövastuusta)

− Mikäli yksityinen vesialueen omistaja vuokraa alueen kalankasvatusyritykselle, hänen asemansa maanomistajan näkökulmasta vastaa julkisesti
omistettuja alueita. Yksityinen omistaja voi myös myydä alueensa muille tässä mainituille tahoille, jolloin toissijainen ympäristövastuu poistuu häneltä
ja siirtyy muiden toimintamallien mukaisesti uudelle omistajalle.

• Toimintamallit on jaettu kahteen päätyyppiin sen perusteella mikä taho luvan hakee:

1. Kaupungin kehitysyhtiö (kaupungin omistuksessa oleva vesialue)

2. Yritystoimija(t) (vesialueen voi omistaa kuka tahansa, kunhan käyttöoikeus siihen on hankittu)

• Toimintamallien eri elementtien mahdollisuuksia ja haasteita analysoidaan tässä luvussa ja SWOT-analyysi itse toimintamalleista
niin yritys- kuin kaupunkitoimijan näkökulmasta on löydettävissä liitteestä.
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Tarkasteluun valitut toimintamallit

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.

1. 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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Luvan hakija 1.a Kaupungin
kehitysyhtiö

1.b Kaupungin
kehitysyhtiö

2.a Yritys 2.b Yrityskonsortio

Alueen omistaja Kaupunki Kaupunki Kaupunki / Valtio/ Yritys/
Yksityinen

Kaupunki / Valtio/ Yritys
/Yksityinen

Toiminnan-harjoittaja Kaupungin kehitysyhtiö:
- hoitaa raportoinnin,

hankkii jätehuollon ja
ympäristövahinko-
vakuutuksen, jne.

- vuokrasopimuksessa
määritellään
kumppaniyritysten
raportointi- ja muut
velvollisuudet
kehitysyhtiölle

Yritys/yritykset:
- Ilmoitetaan

valvontaviranomaiselle
toiminnanharjoittajaksi

- Vastaa
toiminnanharjoittajalle
kuuluvista velvoitteista

Yritys:
- hoitaa raportoinnin,

hankkii jätehuollon,
hankkii
ympäristövahinko-
vakuutuksen, jne.

Yritykset yhdessä:
- määritelevät sopimuksin

miten hoidetaan
raportointi, hankitaan
jätehuolto ja
ympäristövahinko-
vakuutus, jne.

Toissijaiset
ennallistamisvastuu

Kaupungilla
maanomistajana

Kehitysyhtiöllä/ kaupungilla
vuokranantajana ei aktiivisia
ympäristövelvollisuuksia,
mutta toissijainen
ennallistamisvastuu alueen
omistajana

Alueen omistajalla
vuokranantajana ei aktiivisia
ympäristövelvollisuuksia,
mutta toissijainen
ennallistamisvastuu

Alueen omistajalla
vuokranantajana ei aktiivisia
ympäristövelvollisuuksia,
mutta toissijainen
ennallistamisvastuu
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Ympäristövastuiden kohdistuminen

TOIMINTAMALLIT 1a-1b sekä 2.a-2.b

ØVastuiden jakaminen useamman tahon kesken sopimuksilla ei itsessään lisää tehtäviä, vaan yksittäinenkin
toimija joutuu ne joka tapauksessa hoitamaan.
ØToissijainen ennallistamisvastuu säilyy alueen haltijalla, kuten esim. kaupungilla maanomistajana,
vuokrasopimuksesta ja toiminnanharjoittajan ensisijaisesta vastuusta huolimatta. Mikäli kaupunki olisi
toiminnanharjoittaja, olisi sillä lisäksi myös ensisijainen ympäristövastuu. Kalankasvatus on kuitenkin alana
melko edullinen ennallistamiskustannuksiltaan, joten riskitaso toissijaisten ympäristövastuiden kannalta on
matala.
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Lupakustannusten ja riskien kohdistuminen

TOIMINTAMALLIT 1a- 1.b sekä 2.a-2.b

Luvan hakija 1.a Kaupungin
kehitysyhtiö

1.b Kaupungin
kehitysyhtiö

2.a Yritys 2.b Yrityskonsortio

Alueen omistaja Kaupunki Kaupunki Kaupunki / Valtio/ Yritys Kaupunki / Valtio/ Yritys

Kaupungin rooli Kehitysyhtiöllä muita
malleja suuremmat vastuut.
Kehitysyhtiö tarvitsee
jonkinlaisen
työntekijäresurssin.

Kaupungin rooli lähinnä
etsiä ja markkinoida sopivia
alueita sekä fasilitoida
yritysyhteisön kokoamista

Kaupungin rooli lähinnä
etsiä ja markkinoida sopivia
alueita

Kaupungin rooli lähinnä
etsiä ja markkinoida sopivia
alueita sekä fasilitoida
yritysyhteisön kokoamista

Lupaprosessin
suorat kustannukset
ja taloudelliset riskit

Kehitysyhtiö
TAI
yritys/yritykset mikäli ne on
valittu ennen luvitusta
sopimuksen mukaan
TAI
Kustannukset jakaen
sopimuksen mukaan

Kehitysyhtiö
TAI
yritys/yritykset mikäli ne on
valittu ennen luvitusta
sopimuksen mukaan
TAI
Kustannukset jakaen
sopimuksen mukaan

Yritys Yritykset

ØKehitysyhtiö voi jäädä toiminnanharjoittajan rooliin ja vastata velvoitteista tai siirtää velvoitteensa yritykselle.
ØLuvan hakemiseen liittyviä kustannuksia, kuten ympäristötiedon hankinnan kustannuksia, voidaan järjestellä
sopimusteitse; kustannuksista on mahdollista sopia eri tavoilla myös sen varalta, että lupa myönnetään tai
evätään. Esimerkiksi jos lupahakemus evätään, kustannukset jaetaan puoliksi.
ØJos joku konsortion osapuolista joutuisi vetäytymään hankkeesta esimerkiksi maksukyvyttömyyden takia, sillä
ei olisi vaikutusta lupaprosessiin. Kustannusten jakautumisesta voi sopia konsortion jäsenten kesken.
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• Kalankasvatuksen ympäristölupahakemukset ovat moniin muihin toimialoihin verrattuna teknisen suunnittelun
kannalta yksinkertaisia.

− Pääpaino on ravinnekuormituksen ja sen vaikutusten selvittämisellä. Esim. maa-altaissa ja kiertovesilaitoksissa on
enemmän teknisiä toteutusvaihtoehtoja.

• Edellä mainitusta huolimatta luvan hakemisvaiheessa joudutaan tekemään laitoksen tekniseen suunnitteluun
ja toimintaan liittyviä ratkaisuja.

− Mikäli lupahakemuksen valmistelee ja jättää joku muu taho kuin yritys itse eikä yritystä ole vielä edes tiedossa, on riskinä,
että hankkeen suunnittelu ei lopulta vastaa yritysten tarpeita

− Tässä vaiheessa tehdyt valinnat voivat määrittää mukaan lähteviä yrityksiä ja mahdollisuuksia saada lupaa yleensä

• Aluetta koskevaa ympäristötietoa (esim. päästömallinnuksia valituille tuotantomäärille, luontoselvitykset) on
mahdollista tuottaa ennen yrityksen valintaa

− Ympäristötieto tukee kunnan ja yritysten päätöksentekoa ja voi lisätä hankkeen houkuttelevuutta, sillä tiedon tuottaminen on
kohtuullinen osa lupakustannuksista ja kuvaa luvan saamisen todennäköisyyttä

Ø Luvitusvaiheessa on oltava mukana kalankasvatuksen asiantuntijataho (tuleva yrittäjä tai vähintäänkin
muu riittävän tietotaidon omaava taho). Lupahakemuksen valmistelussa tehdään kuitenkin
liiketoiminnallisesti strategisen tason valintoja, joita yrityksen ulkopuolisen asiantuntijan voi olla
hankala ennakoida yrityksen puolesta.

Ø Kunnan rahoittamat ympäristöselvitykset ja vesistömallinnukset voivat olla hyödyllisin tapa tukea
yrityksiä ja markkinoida hanketta.
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Toiminnan suunnittelu luvitusvaiheessa

TOIMINTAMALLIT 1a-b
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• Jos luvan hakee/hallinnoi kaupunki, on kuntalain mukaan käytettävä yhtiötä

• Toimitaan kilpailluilla markkinoilla, jolloin EU:n kilpailuneutraliteetti- ja valtiontukisääntely vaikuttaa
toimintamuotoihin
− Esim. liikelaitos tai virastomuoto ei sallittu, koska liikelaitoksella on konkurssisuoja ja yrityksistä poikkeava ALV-

kohtelu

• Kunta sinällään saa harjoittaa taloudellista toimintaa ja kilpailla yritysten kanssa samoilla markkinoilla
− Spekulatiivisen toiminnan kielto: kunta ei saa harjoittaa puhtaasti kaupallista tai taloudellista toimintaa.

− Elinkeinojen edistäminen ja kehittäminen kunnan alueella kuntalaisia yleisesti hyödyttävää ja siksi sallittua

ØKunnan varmistettava, että toiminta ei ole omiaan vääristämään terveen ja toimivan
taloudellisen kilpailun edellytyksiä markkinoilla. Kilpailuvirastolla on valvontatehtävä, että
käyttöoikeuksien hinnoittelu yrityksille on markkinaperusteista. Ennakkopäätösjärjestelmää ei
ole olemassa
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Kilpailulainsäädäntö

TOIMINTAMALLIT 1a-b
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• Hankintalakia sovelletaan, jos yhtiö on perustettu tyydyttämään tarpeita, joilla ei ole teollista tai
kaupallista luonnetta
− Jos yhtiö toimii tavanomaisissa markkinaolosuhteissa, tavoittelee voittoa ja vastaa toimintansa harjoittamisesta

aiheutuneista tappioista, hankintalakia ei sovelleta

− Kuntaoikeuden spekulatiivisen toiminnan kiellosta seuraa, että kehitysyhtiöllä on lähes aina yleisiin etuihin (mm.
elinkeinoelämän edistäminen) liittyvä tarkoitus (EUTI C-18/01, KHO 6.10.2005 t. 2530)

• Vuokralaisyritysten valinta ei ole hankintalain mukainen käyttöoikeussopimus, jos käyttöoikeus
luovutetaan maksua vastaan. Käyttöoikeussopimus ei ole mm.:
− Julkista aluetta tai maanvuokrausta koskeva sopimus — sopimus, jossa viranomainen vahvistaa vain yleiset

ehdot maa-alueen tai muun julkisen omaisuuden (esim. merialueet, sisävesisatamat tai lentoasemat) käytölle
muttei osta mitään tiettyä työtä tai palvelua

− Sopimus, jolla myönnetään oikeus käyttää julkista kiinteää omaisuutta sellaisten kiinteiden linjojen tai verkkojen
toimittamista tai ylläpitoa varten, joilla tarjotaan palveluja yleisölle (esim. sähkökaapelin asennus)

− Tästä seuraa se, että yritysten valinnassa ei tarvitse noudattaa hankintalain menettelyä

• Hankintalakia sovelletaan yhtiön muihin hankintoihin, koska yhtiö palvelee yleisen edun mukaisia
tarpeita, eikä ainoastaan kaupallinen.

ØSilloin kun valitaan yrittäjiä kalankasvatukseen, hankintalain menettelyjä ei tarvitse soveltaa.
Jos kehitysyhtiö tekee muita hankintoja, esim. toiminnanharjoittajana hankkii jätehuollon,
hankintalakia sovelletaan.
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Hankintalainsäädäntö

TOIMINTAMALLIT 1a-b
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• Kielletyn valtiontuen kriteerit, joita sovelletaan myös kuntiin (SEUT 107–109 art)
1. Valtio rahoittaa toimenpiteen tai tuki myönnetään valtion varoista

2. Toimenpide on valikoiva

3. Toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla tuensaajaa ja

4. Tuki vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan

• Jos kunta maksaa luvan hakemiseen liittyvät kustannukset ja kantaa liiketoimintariskin hakemuksen hylkäämisen
varalta, em. kriteereiden voitaisiin katsoa täyttyvän

− Voidaan toisaalta kysyä, että jos yritys vastaa luvituksen kustannuksista, haluaako tämä valita esim. hakemuksen laativan konsultin ->
yrityksen olisi tällöin sama hoitaa luvan hakeminen itse

• Muita kielletyn valtiontuen muotoja voivat olla esimerkiksi kunnan pääomasijoitus omistamaansa yhtiöön1 tai
vapautukset julkisesta maksusta

• Valtiontukien de minimis -rajat kalankasvatukselle erikseen muita aloja matalammat (30 000 € kolmessa vuodessa
kaikilta viranomaisilta saadut tuet yhteenlaskettuna, Komission asetus N:o 717/2014)

− Tuen ei katsota johtavan valtioiden välisen kilpailun vääristymiseen eikä sitä tarvitse notifioida

− De minimis -tuki ei saa suosia kotimaisia tuotteita tuontituotteiden kustannuksella eli ulkomaiset yritykset oltava samalla viivalla

• Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta maksettu tuki ei ole valtiontukea, vaikka kohdistuisi yritykselle.

Ø Jos kunta hankkii kustannuksellaan luvan, se voitaisiin katsoa de minimis -tueksi. Tuen myöntävän
kehitysyhtiön ja/tai kunnan on valvottava, ettei tukisumma ylitä maksimia ml. muilta viranomaisilta saman
yrityksen saamat tuet. Käytännössä markkinahinnoilla raja ylittyy helposti suuren mittakaavan hankkeissa2.
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1 Tuomio SA Intermills, 323/82, EU:C:1984:345, 31 kohta
2 Yksistään viranomaisen määräämä käsittelymaksu kalankasvatuksen ympäristöluvalle on 7160 – 19 100 €.

Lupakustannukset ja valtiontuet EU:ssa

TOIMINTAMALLIT 1a-b
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• Sopivien tuotantoalueiden löytämiseen tarvitaan ympäristötiedon tuottamista.
− Ympäristötieto voi käsittää esim. luontoselvityksiä sekä herkkien alueiden ja niihin kohdistuvien vaikutusten

tunnistamista.

• Kentällä tehtävien tietokartoitusten lisäksi voidaan tehdä myös päästömallinnuksia
− Mikäli tehdään mallinnuksia, on olennaista tunnistaa, että tuotantomuodot, määrät ja sijainnit ovat relevantteja

• Ympäristötietoa voidaan tuottaa myös ennen lupahakemusta ja/tai yritysten valintaa
− Tuotettu tieto voi olla suoraan hyödynnettävissä lupahakemuksessa. Kaupungin kehitysyhtiön teettämillä ja

maksamilla ympäristötietoselvityksillä voidaan lupakustannuksia siirtää kehitysyhtiölle ilman, että niitä
todennäköisesti lasketaan valtiontueksi.
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Ympäristötiedon tuottaminen osana lupakustannuksia

TOIMINTAMALLIT 1a-b & 2a-b

Kunnan kehitysyhtiö YritysYmpäristötieto

Lupahakemus

ØYmpäristötiedon tuottaminen voi olla merkittävä osa luvituksen kokonaiskustannuksia, jotka
vaihtelevat kymmenistä satoihin tuhansiin euroihin. Kehitysyhtiön teettämiä ympäristöselvityksiä
ei todennäköisesti lasketa valtiontueksi.
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• Tuotantovaiheet on mahdollista luvittaa yhtenä kokonaisuutena tai erikseen
− Mikäli luvitetaan osakokonaisuuksia esim. talvisäilytys, on luultavasti tarpeellista kuvata, mistä kasvatusaltaista

säilytettävät kalat tulevat ja mihin niitä toimitetaan

− Esim. talvisäilytystä ja poikassäilytystä on tähän mennessä luvitettu erikseen

− Perkaus voidaan käsitellä omana kokonaisuutenaan tai samassa luvassa. Tiedettävä kuitenkin
hakemusvaiheessa, missä perataan, jotta viranomainen voi varmistua mm. asiallisesta jätevesien käsittelystä

• Mikäli lupaa haetaan kokonaisuutena useamman yrityksen konsortion toimesta, edellyttää se erilaisia
keskinäisiä sopimuksia ennen luvituksen aloittamista.

ØMikäli on kyse kokonaan uudesta toiminnasta, voi olla yksinkertaisempaa tarkastella asiaa ja
hakea lupaa toimintakokonaisuutena. Silloin on yksinkertaisinta, jos hakija on yksi taho
(kehitysyhtiö tai yksi toiminnanharjoittajayritys)
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Tuotantovaiheiden luvitus

TOIMINTAMALLIT 1a- 1.b sekä 2.a-2.b
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• Kunnan on kohdeltava yrityksiä tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti, ettei aiheuta kilpailun vääristymistä

• Yritysten sitoutuminen hankesuunnitteluun on heikompaa, jos valmisteluvaiheessa ei ole tehty
esisopimusta valittavan yrityksen kanssa ml. sopimusoikeudelliset/taloudelliset seuraamukset
hankkeesta irtautumisen kannalta

• Metsähallituksen Kalavaltio-hankkeessa yrityksiä pyydettiin ensin osoittamaan heitä kiinnostavia
alueita kartalla. Osa vastauksista oli yksityiskohtaisia, osa yleispiirteisiä.
− Niiden alueiden kohdalla, joihin saatiin vain yksi kiinnostunut, on mahdollista edetä

− Toimintamallin etuna on se, että selvitettävät kohteet vastaavat yritysten tarpeisiin. Esim. sopiva
satamainfrastruktuuri on edellytys hankkeiden toteutuskelpoisuudelle

− Mikäli yritys saadaan mukaan selvityksen tekemiseen ja sitoutettua taloudellisesti sopimusteitse hankkeen
läpiviemiseen, tukisi toimintamalli myös Metsähallituksen taloudellisten riskien hallintaa.

ØKumppaniyritysten valinta voidaan tehdä ennen luvitusta tai sen jälkeen. Jos kumppaniyritys
valitaan ennen luvan hakemista, olisi luontevaa, että kumppani myös vastaisi taloudellisesti
lupahakemuksen kustannuksista ja lupahakemuksen hylkäämiseen liittyvästä riskistä (ainakin
osittain).
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Yritysten valitsemisessa huomioitavaa

TOIMINTAMALLIT 1a-b sekä 2a-b
5.

 T
oi

m
in

ta
m

al
li



• Alueiden käyttöoikeuksien hinnoittelu
− Lähtökohtana vuokrasopimus (määräaikainen/toistaiseksi voimassa) tai kiinteistökauppa

− Markkinaehtoisen arvon määrittely teetettävä ulkopuolisella arvioijalla mikäli alueen omistaja on julkinen taho (jos halutaan
10 vuoden tai pidempiä vuokra-aikoja)

− Jos käyttöoikeudet luovutetaan hintakilpailulla, vaihtoehtoja ovat

1. Tarjoukset kohdistuvat vuokrahintaan

2. Vuokra-/myyntihinta määritellään etukäteen
− Mahdollisuus kilpailuttaa erikseen ”liittymismaksu” konsortion osaksi pääsemiseksi

− Hinnoittelu voi perustua seuraaviin malleihin

1. Kiinteä vuokra-/myyntihinta, vuokrasopimuksessa korotusehto

2. Tuotantomääriin (kilogrammaa kohti) perustuva hinnoittelu
− Luvanmukainen tai toteutunut (jälkimmäinen hankalammin todennettavissa)

− Kalankasvatuksessa tuotantomääriin sidottu hintakomponentti havainnollisempi ja suositeltavampi kuin pinta-ala, koska laitos on pinta-alallisesti
pieni, mutta niille saa lupia harvakseltaan

3. Näiden yhdistelmä

Ø Vuokrahinnoitteluun on useita vaihtoehtoisia malleja, joita ei voi yksiselitteisesti asettaa
paremmuusjärjestykseen, vaan siihen vaikuttaa erityisesti vuokranantajan alueelle asettamat
tavoitteet. Tuotantomäärät tai niihin perustuvat yhdistelmät ovat havainnollisempia kuin pinta-alat.
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Vuokrahinnoittelu

TOIMINTAMALLIT 1a-b sekä 2.a-2.b
5.
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• Jos maanvuokrasopimus on 10 vuotta tai enemmän, on pyydettävä puolueettomalta arvioijalta arvio kiinteistöjen
markkina-arvosta tai markkinaperusteisesta vuokratasosta

− Tarjouskilpailu yksin ei riitä, jos sille asetetaan ehtoja, jotka vaikuttaa kiinteistön käyttötarkoituksiin. Eli jos aluetta saa ehtojen mukaan
käyttää vain kalankasvatukseen ja vuokrasopimus vähintään 10 vuotta, puolueeton arvio on pyydettävä. Taustalla EU:n
valtiontukisääntely (kuntalaki 130 §, HE 268/2014, s. 232)

− 10 vuotta on sattumalta myös raja, joka on yleisin kalankasvatuksen ympäristölupien kesto

• Kiinteistönluovutuksessa ei ole pakko järjestää tarjouskilpailua tai luovuttaa eniten tarjoavalle, kunhan hinta on käypä,
eikä sitä kuitata esim. rakennusurakan käyttöoikeutena

• Vaihtoehtoja kalankasvatusalueiden kilpailutusten tekemiseen:
− Hintakilpailu

• Huutokauppa

• Suljetun kuoren tarjous

− Laatukilpailu

• Hinnoitellaan etukäteen, pisteytetään laatukriteerit (esim. riittävä liikevaihto tai rahoitusomaisuus, investointi- ja
rahoitussuunnitelma, aiemmin toteutetut hankkeet)

− Sekamallit

• Pisteytetään hinta ja laatu

• Kahden kuoren menettely

• Neuvottelu tarjoajien kanssa

Ø Kilpailutusmalleja on monenlaisia ja niistä voidaan valita tilanteeseen soveltuvin. 10 vuoden tai pidemmissä
maavuokrasopimuksissa julkisen omistajan kanssa on kuitenkin huolehdittava, että vuokrataso on vähintään
puolueettoman arvioijan määrittelemän arvon verran.
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Alueiden ja oikeuksien kilpailuttaminen

TOIMINTAMALLIT 1a-b
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• Sopimus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva
− Usein luvat ovat määräaikaisia

• Esisopimuksella kannattaa sitouttaa yritykset hankkeeseen
− Esisopimuksessa voidaan varautua myös sellaiseen mahdolliseen tilanteeseen, jossa yksittäinen yritys haluaa irtautua

hankkeesta kesken luvitusprosessin. Tällöin kustannusten jakaminen tapahtuu esisopimuksessa määritellyllä tavalla. Mikäli
yritys joutuu lopettamaan toimintansa kesken luvanhakuprosessin, ei itse luvitusprosessi ole vaarassa, mikäli jäljelle
jääneistä yrityksistä löytyy halukkuutta ottaa kyseinen osuus luvituksen kustannuksia hoidettavakseen. Itse lupaprosessiin
hakijoiden lukumäärän tai konsortion kokoonpanon muutoksilla ei ole merkitystä.

• Jos kehittämisyhtiö on toiminnanharjoittaja, vuokralaisen velvollisuuksiksi kannattaa määrätä tavanomaisten
lupavelvoitteiden täyttämisen kannalta tarpeelliset seikat

− Esim. jos kehitysyhtiö raportoi valvontaviranomaiselle, yrityksen pitää toimittaa sitä varten riittävät tiedot

• Vuokrasopimuksessa kannattaa vaatia vuokravakuudet sellaisilta yrityksiltä, jotka sijoittavat alueelle
rakennuksia, rakennelmia tai laitteita

− Jos kehitysyhtiö jää toiminnanharjoittajaksi, vakuuden määrässä huomioitava myös toiminnanharjoittajan vastuut

• Jos mukana yksityisiä maan-/merialueen omistajia, mikä on heidän asemansa sopimuskokonaisuudessa?
Tästä voidaan sopia normaalisti, kuten konsortion muistakin sopimusosapuolista.

Ø Sopimuksilla voidaan ratkaista ja järjestellä monia kalankasvatukseen liittyviä kysymyksiä, vastuita ja
riskejä. Soveltuvat ja tarpeelliset sopimukset riippuvat kokonaistilanteesta ja kysymyksistä, joita
kulloinkin pyritään ratkaisemaan.
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Sopimusmallit

TOIMINTAMALLIT 1a-b
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET
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Johdanto
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• Edellä on kuvattu kalankasvatuksen luvitukseen liittyviä erilaisia mahdollisuuksia sekä niihin liittyviä haasteita
tai riskejä. Näitä eri elementtejä yhdistellen on muodostettu kahden tyyppiset toimintamallit (alla):

1. Lupaa hakee kaupungin kehitysyhtiö tai
2. Luvan hakijana toimii yritys/yritykset.

• Seuraavalla sivulla on koottuna yleisiä suosituksia erityisesti siinä tapauksessa, että kaupunki päättää hakea
itse lupaa (toimintamalli 1). Tämän jälkeen esitetään kaupungin (tai muun julkisen toimijan) päätöksenteon
tueksi muodostettu ns. päätöksentekopuut, joiden konkreettisilla kysymyksillä tuetaan kaupunkia mm.
seuraavissa ratkaisuissa:

− Mikä toimintamalli valitaan eli lähteekö kaupunki hakemaan lupaa vai yritykset itse?
− Mikäli kaupunki päättää hakea lupaa itse, missä vaiheessa yritykset valitaan mukaan ja kuka kustannukset maksaa?
− Missä tapauksessa kaupungin kannattaa jäädä itse toiminnanharjoittajaksi?

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. 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.



• Jos kaupungin kehitysyhtiö hakee luvan koko tuotantoketjulle, toiminta on mahdollista pilkkoa
eri toimijoille. Tällöin on kiinnitettävä huomiota siihen, miten osat kilpailutetaan ja
varmistetaan yritysten keskinäinen yhteistyö tuotantoketjussa
− Yritysten näkemys: tuotantoon valitaan yksi yritys tai korkeintaan erotetaan perkaus toiselle

• Yritys kannattanee valita ennen luvan hakemista
− Varmistutaan, että luvan sisältö vastaa liiketoiminnan tarpeita

• Toimijoiden kilpailutus reilu tapa valita yritys
− Kilpailutuksessa kannattaa hinnan lisäksi kiinnittää huomioita myös kykyyn toteuttaa hanke

• Käyttöoikeuksien käyvästä arvosta pyydettävä ulkopuolinen arvio
• Käyttöoikeus voidaan luovuttaa vuokraamalla tai myymällä meri- ja maa-alueet

− Jos vuokrataan, hinta on selkeä sitoa lisäkasvuun (toteutunut tai luvan mukainen) + mahd. perusmaksu

• Jos kunnan kehitysyhtiö hakee luvan ja hallinnoi sitä, vastuista on sovittava
vuokrasopimuksessa
− Vuokrasopimuksessa kannattaa joka tapauksessa olla mm. vakuudet ennallistamisen varalta

• Jos kunta maksaa luvan hakemisen kustannuksia, se ei saa ylittää de minimis –määrää
• Tuotantopaikkojen valintaan liittyvää ympäristötietoa voi tuottaa ennen yritysten valintaa ilman, että sitä lasketaan de minimis –

määrään ja se tukee lupahakemuksen laatimista

• EMKR:sta voi rahoittaa hankkeita ilman, että se on valtiontukea.
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Julkisen toimijan päätöksentekopuu (1/3)
Tarpeita ja mahdollisuuksia julkisella toimijalla lähteä edistämään
kalankasvatusta ja sen luvitusta omistamallaan maa/vesialueella

Onko julkisen toimijan motivaattorina jokin
seuraavista?

Onko julkisella toimijalla seuraavat
edellytykset?

• Elinkeinopoliittinen tavoite

• Imagon tai brändin parantaminen

• Alueidenkäytön tarpeiden yhteensovittaminen

• Työllisyyden ja verojen kasvattaminen

• Kiinteistön arvon kehittäminen

Toimintamallit 2a ja 2b eli
yritysten käynnistämät

lupaprosessit kannattavin
julkisen toimijan

näkökulmasta

• Osaaminen

• Resurssit

• Alustavasti tiedossa soveltuva maa- tai vesialue

KYLLÄ (edes osittain) Toimintamallit 1a ja 1b eli
julkisen toimijan

käynnistämät lupaprosessit
voivat olla varteenotettavia

julkiselle toimijalle

EI

EI

KYLLÄ
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Julkisen toimijan päätöksentekopuu (2/3)
Yritysten sitouttaminen ja kustannusten jyvittäminen

Yritys/ yritykset voidaan valita
vasta luvittamisen jälkeen

Luvan hakemisen ja siihen mahdollisesti liittyneet
ympäristötiedon hankkimisen kustannukset maksaa julkisen

toimijan kehitysyhtiö. Kehitysyhtiö voi huomioida kustannukset
toiminnan hinnoittelussa ja kilpailutuksessa.

Kustannukset
maksaa
yritys

Kustannukset jaetaan
yrityksen ja

kehitysyhtiön kesken

Valtiontukiriski

Luvan toimimattomuuden riski

Onko julkisella toimijalla riittävä oma
ymmärrys kalankasvatuksesta tai soveltuva

ulkopuolinen tuki luvituksen vaatimien
suunnitelmien tekemiseen?

Yritys/ yritykset kannattaa valita
ennen luvittamisvaihetta

EI

KYLLÄ

Valtiontukiriskin
hallinta
sopimuksin
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Luvan hakemisen ja siihen liittyvien selvitysten kustannukset vaihtelevat
kymmenistä satoihin tuhansiin euroihin. Saatavissa olevat vuokratuotot

riippuvat suuresti luvan voluumista.
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Julkisen toimijan päätöksentekopuu (3/3)
Toiminnanharjoittajan roolista päättäminen

Onko kaupungilla vahvaa omaa osaamista
liiketoiminnan kehittämisestä ja

toiminnanharjoittajan roolissa olemisesta?

Onko kalankasvatuksen lupa haettu yhtenä
kokonaisuutena ja siitä eri vaiheet jaettu eri

yrityksille hoidettavaksi?

Toimintamalli 1b eli
käynnistämänsä luvituksen

mukaisten kaikkien
toiminnanharjoittajan vastuiden

siirtäminen yrityksille voi olla
varteenotettava julkiselle

toimijalle.

KYLLÄ

Toimintamalli 1a eli julkisen
toimijan jääminen

käynnistämänsä luvituksen
mukaiseen toiminnan-

harjoittajan rooliin voi olla
varteenotettava julkiselle
toimijalle, jolloin  esim.

jätehuolto ym. järjestyisivät
alueella keskitetysti.

EI

EI

KYLLÄ
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LIITE 1. KUVAUS HANKKEEN TOTEUTTAMISESTA



Hankkeessa analysoidaan Uudenkaupungin alueelta kalankasvatuksen eri
tuotantovaiheille soveltuvia vesialueita, ympäristö-, sosiaalisesta- ja taloudellisesta
näkökulmasta. Tarkastelu kohdistetaan kirjolohen kasvatukseen merialueilla ja
kasvatuksen vaatimaa toimijaketjua.

Analyysin perusteella tuotetaan kartta-aineistoa Uudenkaupungin tai sen läheisten
merialueiden soveltuvuudesta edistämään alan kasvua joko tuotantoalueina tai
esimerkiksi avomerikasvatusta tukevana alueena.

Luodaan toimintamalli, jonka avulla sopivia vesialueita omistava kaupunki tai muu
julkinen instituutio voi edistää kalankasvatusta hakemalla ympäristölupaa ja kilpailuttaa
vesialueen käyttöä, sekä hallinnoida luvanvaraista toimintaa.

Myös yksityisille vesialueen omistajille annetaan mahdollisuus osallistua toimintamallin
luomiseen selvittäessä kalankasvatuksen toteuttamista alueellaan.
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Hankkeen yleiskuvaus
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Hankkeen työvaiheet

Työvaihe 1: Toimintamalli,
roolit ja vastuut

Työvaihe 2: Sopivien
kohdealueiden

tunnistaminen eri
vesiviljelyn toiminnoille

Työvaihe 4: Selvitystyö
valittujen alueiden
soveltuvuudesta

kalankasvatukseen

Työvaihe 3:
Kohdealueiden

tarkentaminen ja
osallistaminen

Työvaihe 0: Hankehallinnointi 2019-2020

Jatkohankkeena mahdollinen ympäristölupaprosessi
Uudessakaupungissa

Gaia

Gaia Consulting +
Growth4Blue Consulting Ky

Luke + Gaia

Gaia

Luke



• Työvaiheen 1. tavoitteena oli arvioida ja tunnistaa mahdollisia toimintamalleja
kalankasvatuksen ympäristöluvituksen järjestämiseen kaupungin tai muun toimijan omistamalle
vesialueelle.

• Työssä oli tavoitteena huomioida myös mm. seuraavat:
• Erilaisten vesialueiden omistajien tarpeet ja mahdollisuudet

• Mahdollisuus hakea ympäristölupaa myös monelle eri toimintavaiheelle samassa kokonaisuudessa,
esim. poikaskasvatus, talvisäilytys ja jatkokasvatus

• Ympäristölupaprosessin vaatimukset ja hallinnollisen sujuvuuden ja yritysystävällisyyden.

• Työvaihe jaettiin seuraaviin tehtäviin:
• Benchmarking-tiedonkeruu, jossa käytiin läpi 3 erilaista suomalaista case-tapausta aineistoanalyysinä

sekä puhelinhaastatteluin täydentäen

• Tarvekartoitus, jossa selvitettiin mitä toiveita sidosryhmillä on toimintamallin suhteen

• Aineiston analyysi ja alustavan mallin rakentaminen analysoiden case-tapausten ja tarvekartoituksen
aineistot sekä tunnistaen niistä toimivimmat elementit toimintamallia varten

• Viimeisteltiin toimintamalli sanallisesti sekä visuaalisena esityksenä.
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Työvaiheen 1. tavoitteet ja tehtävät



• Ympäristöluvituksen benchmark-aineistoanalyysi
• Rauman Seaside Industry Park

• Vihtavuoren räjähdetehtaat

• Metsähallituksen maatuulivoiman kehittäminen

• Haastattelut (sovellettuja haastattelukysymyksiä liitteessä 1)
• Seaside Industry Park Rauma, Timo Luukkonen

• Metsähallitus, tuulivoimatiimi, Sivi Oikarinen

• Vihtavuori analysoitiin julkisten asiakirjojen pohjalta

• Kalankasvattajia

• Lännenpuolen Lohi Oy

• Mannerlohi Oy

• Nordic Trout Ab

• Brändö Lax Ab

• Työpajat
• Gaian tiimin sisäinen analyysityöpaja 1.8.2019

• Sidosryhmätilaisuudet (vuonna 2020)
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Käytetyt menetelmät ja materiaalit



1) Puheenjohtaja: Leena Arvela-Hellén (Uudenkaupungin kaupunki)
2) Varapuheenjohtaja: Annakaarina Lamminpää (Uudenkaupungin kaupunki)
3) Petri Rannikko (Länsi-Suomen kalatalouskeskus ry.)
4) Janne Suomela (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
5) Jani Viisanen (Metsähallitus)
6) Mari Virtanen (Suomen Kalankasvattajaliitto ry.)
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Ohjausryhmän kokoonpano
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LIITE 2. HAASTATTELUKYSYMYKSET



1. Hankkeen käynnistyminen
− Kuka/ mikä oli hankkeen käynnistämisessä aloitteellinen taho?

− Miten käynnistäminen tapahtui ja minkälaisia toimia tai aikatauluja siihen liittyi?

2. Luvan hakija ja kohde
− Mikä oli kaupungin / valtion toimijan rooli luvan hakemisessa tai selvitysten teettämisessä? Oliko esimerkiksi kaupungin kehitysyhtiöllä jokin rooli?

− Kuka/ mikä taho teki ympäristölupahakumusta varten tarvittavat selvitykset ja hakemukset? Kenen omistuksessa mahdollisten selvitysten tulokset ovat?

− Mille taholle ympäristölupa on myönnetty ja mille toiminnalle vai mahdollisesti useamman eri toiminnan kokonaisuudelle? Linkittyykö luvan alaiseen toimintaan
vahvasti muita toimialoja tai toimintoja, joilla olisi myös (omat) ympäristöluvat? Miten näiden välinen yhteys on koordinoitu, jos on?

3. Luvat ja sopimukset
− Onko lupia täytynyt siirtää toimijalta toiselle ja jos on, niin miten se on hoidettu?

− Onko lupien tai maa- tai vesialueiden käytön siirtämisessä kiinnostuneelle yritykselle käytetty esim. kilpailuttamista, huutokauppaamista, myymistä,
vuokraamista? Miten käytännössä on toimittu?

− Minkälaisia ja kuinka pitkiä sopimuksia toimijoiden kanssa on tehty? Minkälaisia hinnoitteluperiaatteita sopimuksissa on käytetty?

4. Vastuut ja velvoitteet
− Miten vastuiden ja velvoitteiden määrittely ja jakaminen eri toimijoiden kesken on tehty?

− Onko esimerkiksi julkishallinnon ja yritystoimijoiden välillä ilmennyt lainsäädännöllistä eroa mahdollisuuksissa ottaa vastaan vastuita ja velvoitteita?

5. Toimivuus ja palaute
− Mikä on ollut toimivaa ja mitä olisi ehkä kannattanut tehdä toisin?

− Onko jotain palautetta käytetyn mallin hallinnollisesta sujuvuudesta ja/tai yritysten näkemyksistä toiminnasta?
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Haastatteluteemat ja -kysymykset benchmarkeille
Puolistrukturoitu keskustelunomainen teemahaastattelu



Mahdollisuudet

1. Missä vaiheissa ja asiakokonaisuuksissa yrityksenne olisi tarpeen olla mukana hankkeen suunnittelussa (esim. alueiden kartoituksessa ja ympäristö-
sekä vesiluvituksessa)?

2. Näettekö, että koko tuotantoketjun luvittaminen yhdellä kerralla toisi lisäarvoa toimijoille? Onko sillä merkitystä, kuinka monelle yritykselle tai miten
tuotantoketju ja sen vaiheet pilkotaan? Mikä olisi optimaalisin ratkaisu?

3. Onko lupahakemuksien valmisteluvastuita mahdollista jakaa yrittäjien tai vesialueen omistajien kesken? Onko lupahakemuksessa esimerkiksi sellaisia
osa-alueita, joihin ehdottomasti tarvittaisiin yrittäjän näkemys, kuten rakenteelliset ratkaisut, tuotantomäärät, rehun koostumus, ruokintamenetelmät,
altaiden mitoitus tai tarkkailumääräykset?

Roolit ja vastuut

1. Minkälainen toimintamalli lupajärjestelyjen osalta olisi mielestänne toimivin julkisen toimijan vesialueille kehitettävän kalankasvatuksen osalta? A)
Tehtävää varten perustettava kunnan kehitysyhtiö hakee ja hallinnoi lupaa sekä järjestää jätehuollon, raportoi, jne. Raportointivelvollisuuksia ja muita
toiminnanharjoittajille kuuluvia vastuita sisällytettäisiin vuokrasopimuksiin. B) Kehitysyhtiö hakee luvan ja valmis lupa siirretään yritykselle/yrityksille,
jotka ottavat vastuun. Jos yrityksiä on useampia, vastuu tarkkailusta, jätehuollosta, yms. jaetaan yritysten kesken sopimusteitse. Tarvitaanko tällaiseen
järjestelyyn kehitysyhtiön fasilitointia? C) Yritys/yritykset hakevat yhdessä/erikseen luvan

2. Missä vaiheessa mukaan otettava/otettavat yritys/yritykset tulisi valita edellä valitussa vaihtoehdossa?

3. Voisiko tehtäviä pilkkoa useammille yrityksille (esim. perkaus ja kasvatus)? Mikä olisi tarkoituksenmukaisin tapa?

Kilpailutus

1. Mikäli kiinnostuneita yrityksiä on useita, miten voidaan valita tasapuolisesti mukaan pääsevät? A) Laadullisiin kriteereihin perustuva kilpailutus? Millaisia
kriteerejä tulisi käyttää? B) Suljetun kuoren tarjous? C) Huutokauppa? D) Sekamalli? E) Yritysten keskinäinen neuvotteleminen? F) Arpa?

2. Miten maa- ja merialueiden vuokrahinnoittelu tulisi järjestää? A) Kiinteät hinnat? B) Tuotantomääriin perustuvat hinnat? C) Sekamallit?

3. Jos yritykset valitaan hintakilpailulla (suljettu kuori, huutokauppa, sekamalli), tulisiko yritysten tekemien tarjousten kohdistua aluevuokriin vai hinnoitella
vuokra etukäteen läpinäkyvästi ja kilpailla mahdollisesta vuokrien päälle maksettavasta maksusta?

4. Mikäli kyseessä olisi yhden luvan alla oleva useamman toimijan tuotantoketju, pitäisikö mukaan tulevilla yrityksillä olla vaikutusvaltaa siihen, mitkä muut
yritykset pääsevät tuotantoketjuun mukaan? Miten tämä käytännössä järjestettäisiin?
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Sopimusasiat

1) Miten luvan hakemisen kustannuksia kannattaisi jakaa yrityksen ja kunnan välillä?

2) Jos päädyttäisiin ratkaisuun, jossa kunnan kehitysyhtiö hakee luvat ja konsortio on rakennettu ennen lupahakemuksen jättämistä, miten
sopimusmalleissa tulisi ottaa huomioon kustannusten jakaminen tilanteessa, jossa hanke kaatuu esim. lupahakemuksen hylkäykseen?

3) Millaisia esisopimuksia kannattaisi käyttää selvitysvaiheessa, joilla yritykset sitoutuvat hankkeen kehittämiseen?

4) Miten korvaava yritys otetaan mukaan tai mitä seuraamuksia siitä syntyy tai pitäisi syntyä, mikäli yritysketjun yksi osa päättää vetäytyä
hankkeesta tai joutuu lopettamaan toimintansa?

Uudenkaupungin pilotti

1) Onko yritys alustavasti kiinnostunut Uudenkaupungin pilottihankkeesta? Missä tuotantoketjun vaiheessa yritys olisi kiinnostunut olemaan
mukana?

2) Onko kalankasvatuksen lupahakemuksissa ja toimintamalleissa alueellisia erityispiirteitä ja sellaisia tekijöitä, mitkä tulisi ottaa huomioon
erityisesti Uudenkaupungin edustalla?

3) Millaisia riskejä pilottiin tai toimintamalliin yleensä voi liittyä?

4) Muita mahdollisia huomioita

5) Mikä olisi realistinen hintataso, mitä luvitetusta alueesta oltaisiin valmiita maksamaan esim. tuotettua kalakiloa kohti?
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SWOT-analyysi: Kaupunki luvan hakijana,
kaupunki jää toiminnanharjoittajaksi
Analyysi kaupungin näkökulmasta

• Kaupungin osaaminen lisääntyy uusien tehtävien

myötä, mikä helpottaa konseptin monistettavuutta

ja laajennettavuutta

• Vesialueiden arvon nostaminen

• Uusien yritysten houkutteleminen alueelle

• Kaupunki joutuu lupaa hakiessaan tekemään

strategisia valintoja kalankasvatustoimijoiden

liiketoiminnan näkökulmasta, jos valitsee yrityksen

vasta luvan hakemisen jälkeen

• Kaupunki joutuu kehitysyhtiön kautta ottamaan

vastattavakseen uusia tehtäviä

• Jos lupaa ei myönnetä, kuluriski

• Lupa ei vastaa yrityksen tarpeisiin (strategiset valinnat

eivät osuneet oikeaan)
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SWOT-analyysi: Kaupunki luvan hakijana
Analyysi yrityksen näkökulmasta

• Liiketoimintaan kuuluvaa riskiä saadaan siirrettyä

kunnan maksettavaksi

• Ympäristövelvollisuudet saadaan ostettua palveluna

kaupungilta

• ”Avaimet käteen” -pakettiin on yksinkertaista

investoida

• Jos lupa on haettu ennen yrityksen valitsemista, lupa

ei välttämättä ole optimaalinen liiketoiminnan

kannalta

• Ympäristölupaan kuuluvia velvollisuuksia ei saa

kilpailutettua tai järjestettyä halutulla tavalla

• Alue osoittautuu heikosti kannattavaksi ulkoisten

tekijöiden takia (logistiikka, perkaamo, tms.)

• Vuokrahinta nousee korkeaksi, jos yritykset joutuvat

kilpailemaan keskenään.
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SWOT-analyysi: Kaupunki hakee luvan,
joka siirretään yritykselle
Analyysi kaupungin näkökulmasta

• Yrityksen vastuulle kuuluu velvollisuudet, jotka sen

normaalisti kuuluu hoitaa, jolloin kaupungille ei tule

ylimääräisiä tai uusia tehtäviä

• Vesialueiden arvon nostaminen

• Uusien yritysten houkutteleminen alueelle

• Kaupunki joutuu lupaa hakiessaan tekemään

strategisia valintoja kalankasvatustoimijoiden

liiketoiminnan näkökulmasta, jos valitsee yrityksen

vasta luvan hakemisen jälkeen

• Jos lupaa ei myönnetä, kuluriski

• Lupa ei vastaa yrityksen tarpeisiin (strategiset valinnat

eivät osuneet oikeaan)
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SWOT-analyysi: Kaupunki hakee luvan,
joka siirretään yritykselle
Analyysi yrityksen näkökulmasta

• Liiketoimintaan kuuluvaa kuluriskiä saadaan

siirrettyä kunnalle

• Ympäristölupaan kuuluvat velvollisuudet saa

järjestää niin, kuin ne tarkoituksenmukaisinta on

• ”Avaimet käteen”-pakettiin on yksinkertaista

investoida

• Jos lupa on haettu ennen yrityksen valitsemista, se ei

välttämättä ole optimaalinen yritystoiminnan kannalta

• Alue osoittautuu heikosti kannattavaksi ulkoisten

tekijöiden kannalta (logistiikka, perkaus, tms.)

• Vuokrahinta nousee korkeaksi, jos yritykset joutuvat

kilpailemaan keskenään
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SWOT-analyysi: Yritys hakee luvan
Analyysi kaupungin näkökulmasta

• Yritystoimija on sitoutunut liiketoiminnan

suunnitteluun ja kehittämiseen

• Liiketoiminnan kuluriski on lähtökohtaisesti

liiketoiminnan harjoittajalla

• Toimijakenttä selkeä

• Vesialueiden arvon nostaminen

• Uusien yritysten houkutteleminen alueelle

• Epävarmuus kaupungin ja alueiden käytön

suunnittelussa ja eri toimintojen

yhteensovittamisessa, kun ei ole varmuutta siitä

lähteekö jokin yritys hakemaan luvitusta

kaupungin vesialueelle.

• Ei löydetä kiinnostuneita yrityksiä

• Kaupunki ei kykene tuottamaan riittävästi tietoa

alueen houkuttelevuuden lisäämiseksi

UHAT

HEIKKOUDET

MAHDOLLISUUDET

VAHVUUDET

5.
 T

oi
m

in
ta

m
al

li

SI
SÄ

IS
ET

U
LK

O
IS

ET
2a



71

SWOT-analyysi: Yritys hakee luvan
Analyysi yrityksen näkökulmasta

• Yrityksellä on mahdollisuus tehdä itsenäisesti

liiketoiminnan suunnittelua koskevia päätöksiä.

• Toimijakenttä on selkeä.

• Liiketoiminnan kasvattaminen

• Lähtökohtaisesti yritys joutuu itse maksamaan

harjoittamaansa liiketoimintaan kuuluvat

kustannukset

• Kuluriski, jos lupaa ei myönnetä.

• Muualla on kannattavampia alueita toiminnan

sijoittamiselle
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SWOT-analyysi: Yrityskonsortio hakee
luvan
Analyysi kaupungin näkökulmasta

• Liiketoiminnan kuluriski on lähtökohtaisesti

liiketoiminnan harjoittajilla

• Yritystoimijat ovat luultavasti sitoutuneita toiminnan

kehittämiseen

• Vesialueiden arvon nostaminen

• Uusien yritysten houkutteleminen alueelle

• Kaupungille voi olla epäselvää keiden kanssa

asioivat ja esim. kuka tekee mitäkin ja miten

toiminnan suunnittelu etenee.

• Yritysten toiminta ei tue toisiaan, mistä seuraa

toimijoiden vaihtumista ja epäjatkuvuutta.

• Ei löydetä kiinnostuneita yrityksiä.
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SWOT-analyysi: Yrityskonsortio hakee
luvan
Analyysi yrityksen näkökulmasta

• Lupakustannuksia voidaan jakaa useiden yritysten

välillä

• Mukaan voi päästä maltillisemmalla investoinnilla

kuin mitä koko ketjun yksin rakentaminen vaatisi

• Liiketoiminnan kasvattaminen

• Vastuut ja sopimussuhteet saattavat olla epäselviä

elleivät yritykset ota alusta asti selkeää linjaa ja

järjestä sopimuksellisia asioita kuntoon.

• Yritysten toiminta ei tue toisiaan

• Jos joku ketjun osa osoittautuu heikosti

kannattavaksi, se voi häiritä muiden yritysten

toimintaa
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• 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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