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Kalavaltio -hanke

• Tavoitteena: Kalankasvatuksen lisääminen 
valtion omistamilla merialueilla

• Miten: Määritetään alueet ja haetaan 
ympäristöluvat valmiiksi yrityksille

• Kuka: Metsähallitus – Vesialueen omistus
SYKE – Ympäristövaikutusarvioinnit
LUKE – Sijainninohjaus – koordinointi

• Ohjausryhmä: MMM, YM, ELY K ja Y, 
Merialuesuunnittelu VS-liitto, Ympäristöjuridiikka 
SYKE, Partnereiden edustus, Kalankasvattajaliitto



Kalavaltio –hanke - toistaiseksi
1. Määritettiin Metsähallituksen kiinteistökehityksen alueet eli valtion merialueet jonne 

tuotantoa voi perustaa
2. Tehtiin sijainninoptimointi FINFARMGIS analyysillä alueellisesti parhaiden paikkojen 

tunnistamiseksi
3. Pyydettiin Kalakasvattajilta palaute kiinnostavista alueista (13 aluetta – 20 kohdetta)
4. Valittiin ohjausryhmän myötävaikutuksella 2 pilottialuetta (Uusikaupunki ja Kaskinen-

Kristiinankaupunki)
5. Valikoitiin edelleen FINFARMGIS analyysin ja sidosryhmiä kuullen muutama kohde alueilta, 

jonne aloitettiin tekemään:
6. Tuotantomääräanalyysi paikan olosuhteiden perusteella
7. Ympäristöselvitykset 1. FICOS Ravinnevaikutusanalyysi virtausmallilla 2. Arviot pohjaeläin ja 

päällyslevästöön
8. Muita ympäristölupaan vaadittavia selvityksiä mm Natura ja kalastovaikutukset
9. Valittiin ensimmäinen Pilottikohde johon aloitettiin kokoamaan ympäristölupaselvitystä 

(Isokarin Länsipuolelle 2 paikkaa)
10. Jätettiin YVA tarveharkinta ELYlle Isokarin alueesta ennen Juhannusta 2021
11. Samanaikaisesti tavoitteena viedä eteenpäin kahta muuta lupaprosessia 

(Kristiinankaupunki ja Kotkan edusta tai Uudenkaupungin alueet tai Lounainen 
Saaristomeri)

12. Jatkorahoitus ?



Kalavaltio –hanke; Isokarin 
kasvatusalueet

7.1 Rakenteet
•Kaloja kasvatetaan verkkoaltaissa. Kehikkomateriaalina käytettään 
mustia polyeteenikehikoita tai vastaavia, mutta myös erilaiset teräskehikot 
ovat mahdollisia
•Verkkoaltaita voi olla niille määritetyllä alueella 5-15 kpl ; ne voivat olla eri 
kokoisia liiketoimintasuunnitelmasta riippuen.

7.2 Tuotanto
•Kasvatuspaikalla voidaan kasvattaa kirjolohta, siikaa, taimenta, kuhaa tai lohta.
•Toiminnalle haetaan kuormituslupaa, jolloin tuotantoa tai rehumäärä ei tarvitse 
rajoittaa ja toimijalla on insentiivi ympäristötehokkaaseen toimintaan 
ominaiskuormitusta vähentämällä
•Toiminnan vaikutuksia on arvioitu hakemuksessa noin 926 tonnin (+30%), 712 
tonnin ja 498 tonnin (-30%) lisäkasvulle



Kalavaltio –hanke - seuraavaksi

1. Samanaikaisesti tavoitteena viedä eteenpäin kahta muuta lupaprosessia 
(Kristiinankaupunki/Kaskinen ja Kotkan edusta tai Uudenkaupungin alueet 
tai Lounainen Saaristomeri)

2. Uudenkaupungin ”Kalankasvatukseen varatut” MH alueet olivatkin 
Luontopalvelujen taseessa, koska Natura alueita – MH sisäinen haaste

3. Odotetaan YVA tarve päätöstä => Ennakkoneuvottelu ja YVA prosessi tai 
Ympäristölupahakemuksen jättäminen (Metsähallitus)

4. Lisäselvitystarpeet / YVA prosessi
5. Lupa => Metsähallitus kilpailuttaa valmiin luvan ja alueen
6. Tai useamman jos saadaan Jatkorahoitusta

7. Tuotokset: 1. Ympäristölupa ja sen kilpailuttaminen ? 2. Valmiit 
ympäristöselvitykset useaan kohteeseen 3. Loppuraportti, jossa konseptin 
ja prosessin kuvaus ja parannusehdotukset



Kalavaltio –hanke; Uudenkaupungin 
kohteet



Kalavaltio –hanke; 
Kristiinankaupunki/Kaskinen kohteet



Seuraavien kohteiden valinta ?
Alla listatut asiat olisi hyvä täyttyä seuraavan kohteen valitsemiseksi
1.Alue sijaitsee Merialuesuunnittelussa tunnistetulla alueella
2.Ei valita kohdetta, jossa tuotanto on juuri käynnistymässä.
3.Valitaan alueet, jossa lähtökohtaisesti yritystoimintaa ja kiinnostusta osoitettu 
lähialueelle
Edellisten rajausten perusteella lisäksi alueelliset erityispiirteet kuten

1.Alueet Paraisten lounasosissa (F1 ja F2)
Kiinnostuneita yritystoimintaa lähellä; jolloin hyötykäyttö olisi ilmeinen
•Tilaluokka tyydyttävä; Saaristomeren ulkosaariston tilassa muutokset ovat olleet pieniä;
•Ei täysin avoimet alueet, jolloin kasvatus ”mahdollista”
•Varsinais-Suomen Luonnonvarojen ja arvojen -kaavassa osoitettu kalankasvatuksen 
kehittämisalueet

2.Alueet Kotkan edustalla (G1 ja G2)
Yritykset eivät ole osoittaneet juuri kyseisiä alueita
•Merialuesuunnittelussa osoitetut alueet
•Ekologinen tila on parantunut välttävästä tyydyttävään
•Suomenlahdella vielä kasvatus verrattain vähäistä
•Haastavat tuotanto-olosuhteet alueilla, ei juurikaan saariston suojaa



Kalavaltio –hanke; Lounais-
Saaristomeri



Kalavaltio –hanke; Kotkan edusta



Kalavaltio –hanke tai kalankasvatus 
Metsähallituksen alueilla 

yhteydenotot ja kartta-aineistot

• Jani Viisanen, Metsähallitus

Jani.viisanen@metsa.fi

• Markus Kankainen, Luke

Markus.kankainen@luke.fi

• Kartta-aineistot, muut aineistot

https://opendata.luke.fi/dataset?q=kalankasvat
us

mailto:Jani.viisanen@metsa.fi
mailto:Markus.kankainen@luke.fi
https://opendata.luke.fi/dataset?q=kalankasvatus


Kalankasvatuksen kehittäminen 
Uudessakaupungissa -hanke

• Tavoitteena: Kalankasvatuksen ja sen välillisten elinkeinojen lisääminen 
Uudenkaupungin alueilla

• Miten: 

1. Arvioidaan Uudenkaupungin (omistamien) merialueiden soveltuvuutta 
kalankasvatukseen

2. Arvioidaan juridista toimintamallia julkisen toimijan ympäristöluvan 
hakemiselle

• Kuka:    Uusikaupunki – Vesialueen omistus, Asuminen ja ympäristö

GAIA Consulting – Juridinen toimintamalli, Natura selvitykset

LUKE – Sijainninohjaus, Sosiaaliset selvitykset

Growth4blue – Koordinointi

• Ohjausryhmä: ELY K ja Y, VS-liitto, Partnereiden edustus, Kalankasvattajaliitto, 
Metsähallitus, Länsi Suomen Kalatalouskeskus



Hankkeen loppuraportissa kuvataan 
lyhyesti toimenpiteet

https://uusikaupunki.fi/asuminen-ja-
ymparisto/ymparisto-ja-
luonto/kalankasvatuksen-kehittamishanke

https://uusikaupunki.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/kalankasvatuksen-kehittamishanke


Juridiset toimintamallit
Jos luvanhakijana julkinen organisaatio esim. 

yrityksen valintakriteerit

https://www.kalankasvatus.fi/wp-
content/uploads/2021/01/Kalankasvatuksen-
kehitt%C3%A4minen-Uudenkaupungin-
merialueella-Luovutusehdot.pdf

Lisää aiheesta kalankasvattajaliiton sivulta:

• Uusikaupunki päätyi toimintamalliin, jossa yritys valitaan ennen lupaa

https://www.kalankasvatus.fi/wp-content/uploads/2021/01/Kalankasvatuksen-kehitt%C3%A4minen-Uudenkaupungin-merialueella-Luovutusehdot.pdf


Luken loppuraportti julkaisussa

Luonnonvarakeskuksen 
julkaisupalvelin:
https://jukuri.luke.fi/

Kartta-aineistot;
https://opendata.luke.fi
/dataset?q=kalankasvat
us

https://jukuri.luke.fi/
https://opendata.luke.fi/dataset?q=kalankasvatus


FINFARMGIS analyysi jatkokasvatus ja 
poikaspaikoille; 

Paikat optimoitiin 14 kestävyyskriteerin perusteella



Tuotantomäärä- analyysi
Olemassa olevien laitosten ja ympäristötietojen 

perusteella



Ravinnekuormitusmallinnus;
20 kohteelle FICOS mallilla, yhteensä noin 8 Mkg



Yleisö ja sidosryhmäpalaute
Karttapohjaisella verkkokyselyllä 



Missä nyt mennään

• Kaupunginhallitus teki päätöksen hankkeen jälkeen, että lähtee 
hakemaan kasvatukselle lupia omistamilleen hankkeessa 
määritetyille merialueille

• Selvitykset laaditaan kahdelle kalankasvatukseen soveltuvalle 
kaupungin omistuksessa olevalle alueelle. 

• Tällä hetkellä työn alla on Natura-selvitysten laadinta. 
• Ukipolis oy on nyt hankkeen vetäjänä – kaupunki on mukana 

hankkeessa aktiivisesti
• Kun jatkohankkeen kokonaisrahoitus saadaan järjestymään, 

Ukipolis lähtee kilpailuttamaan yhteistyöyritystä.
• Yhteystiedot
• https://www.ukipolis.fi/8
• Katariina Torvinen p. 040 513 6892 

https://www.ukipolis.fi/8


Uudenkaupungin merialueet johon 
lupaa haetaan

Putsaaren itäpuolelle, Iso-Haiduksen alueelle, 
muut alueet soveltuvia ehkä talvisäilytykseen


