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● Välitön rehevöittävä vaikutus laitoksen läheisyydessä: 
planktonlevien lisääntyminen laitokselta peräisin olevien 
käyttökelpoisten (liukoisten) ravinteiden turvin.

● Välillinen rehevöittävä vaikutus: ravinteiden vapautuminen ja 
hapen kulutus kauemmas laitoksesta kulkeutuvasta 
orgaanisesta aineksesta sekä niistä johtuvat ympäristön, 
eliöyhteisön ja planktonlevälajiston muutokset.

● Vaikutus riippuu tuotannon määrästä, etäisyydestä ja 
ympäristöolosuhteista (esim. avoimuus, syvyys). 2

Kalankasvatuksen vaikutus



● Kuormitus sekoittuu tehokkaasti ympäröiville vesialueille.

● Rehevöittävä vaikutus ei haittaa kohtuuttomasti veden muuta 
käyttöä, häiritse ympäröivien suojelualueiden eliöstöä eikä 
vaaranna vesien- ja merenhoidon tilatavoitteiden 
saavuttamista.
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Ympäristöluvan ja siihen liittyvän 
seurannan tavoite on varmistaa



● A-klorofyllin luontainen ja eri kuormituslähteistä johtuva 
alueellinen ja ajallinen vaihtelu on suurta ja siitä on vaikea 
saada kattavaa ja luotettavaa kuvaa.

● Kalankasvatuksen vaikutus on vaikea erottaa em. vaihtelusta 
(vertailuoloista).

● Vertailuoloja ja laitoksen toiminnan vaikutuksia tulee seurata 
riittävän pitkään ja kattavasti, jotta voidaan varmistaa 
vesipuitedirektiivin tiukentuvien tilatavoitteiden ja 
ympäristölupien ehtojen toteutuminen.
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Seurannan haaste



● Alueellinen ja ajallinen vaihtelu selittyy pääsääntöisesti vuoden 
sisäisellä vaihtelulla ja vuosivaihtelu on pientä. 

● Laitoksen mahdollisten vaikutusten seuranta kannattaa tehdä 
harvemmin, mutta intensiivisesti. Suositeltava taajuus voisi olla 
toistaa mittauskampanja esimerkiksi 5-vuoden välein ja tehdä 
kampanjasta tuolloin intensiivisempi, jotta vuoden sisällä oleva 
vaihtelu voitaisiin määrittää tarkemmin.

● Kuten nykyisissäkin ohjelmissa painopisteen maasto-ohjelmassa 
tulisi olla biologisen kasvukauden lopussa elo-syyskuussa. 
Tuolloin tuotanto on suurimmillaan, ja kesä kumulatiiviset 
vaikutukset ovat selvimmin näkyvissä.

● Uudet Sentinel-sarjan satelliitit tulisi ottaa avuksi seurannassa.

● Mittaustietojen yhdistäminen laskennallisesti (datafuusio)
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Seurannan tehostamismahdollisuudet



● Sovitetaan tuotantomäärä ympäristöolosuhteisiin ja –tavoittei-
siin
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Ennakkokäsitys vaikutuksesta mallintamalla

 
Kuvassa 19 on esitetty a-klorofylivaikutukset eri tuotantopaikka (A jatai B) ja 
tuotantomääräskenaarioille 

Kuva 21 a-klorofylitason vaihteluvaikutus viikottain kohteessa 5 (Mallinnettu
vuosien 2012-2017 perusteella)



7



● Kokonaiskuva kalankasvatuksen 
vaikutuksista

➢karttakuvia

➢animaatioita

➢aikasarjoja ja tilastoja

➢vaikutusarvioita
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Datafuusio: havaintojen yhdistäminen ja 
interpolointi
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Tuloksia Saaristomereltä
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Kalankasvatuksen vaikutusten seuranta 
Saaristomerellä

Märrklobbenin, Loukeenkarin, Ströömin ja

Alöarnan laitosten ja tässä tutkimuksessa

käytettyjen vertailupisteiden sijainnit Saaristomeren

alueella. Hupaniityn kalankasvattamon sijainti

Ströömissä on osoitettu nuolella.
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Saaristomeren fuusioitu a-klorofyllipitoisuus (µg/l) 16.7.2019 sekä tässä 

tutkimuksessa mukana olleet kalankasvattamot. Kalankasvattamot on merkattu 

symbolilla. Pitoisuudet on esitetty harmaasävyinä. 
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Mitattu ja fuusioitu a-klorofyllipitoisuus sekä niiden luottamusvälit 100 m:n 

etäisyydellä Loukeenkarin laitoksesta 1.7.-1.10.2019.
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Fuusioitu a-klorofylli-pitoisuus (µg/l) 16.7.2019 Ströömissä, Hupaniityn 

kasvattamon läheisyydessä sekä kasvattamon ja EXO-mittauspisteiden sijainti. 
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Fuusioidut a-klorofyllipitoisuudet ja niiden 95 %:n luottamusvälit 

Hupaniityn kasvattamolla ja 400 m etäisyydellä 1.7.-1.10.2019



● Erot pieniä ja vaihtelevia
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A-klorofyllin keskimääräinen pitoisuusero kasvattamoiden ja vertailupisteiden välillä (150 m:n etäisyysvyöhykkeellä) 

Ströömissä sekä Alöarnan, Märrklobbenin ja Loukeenkarin ympäristössä vuonna 2019 ja 2020. 



● Yhdistämällä (datafuusio) satelliittikuvatulkinnat, 
velvoitetarkkailun tulokset ja anturimittaukset saimme 
aikaisempaa kattavamman ja tarkemman kuvan a-klorofyllin 
vaihtelusta kasvattamoiden ympärillä

● Erot valittujen kasvattamoiden ja vertailupisteiden a-
klorofyllipitoisuuksissa olivat hyvin pieniä ja yleensä 
arviointitarkkuuden alapuolella.

● Joinakin vuosina Loukeenkarin ja Hupaniityn kasvattamolla 
havaittiin keskimäärin vertailupisteitä hieman korkeampia ja 
myös pienempiä pitoisuuksia. Nämäkin erot olivat hyvin pieniä.
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Yhteenveto ja johtopäätökset



● Kalankasvatus ei merkittävästi heikentänyt vedenlaatua 
tutkittujen laitosten lähiympäristössä

● Isot laitokset on sijoitettu avomeren tuntumaan.

● Pieni laitos on sijoitettu sisäsaaristoon

● Tarkemman vaikutusarvion saavuttamiseksi mittauksia tulisi 
tehdä aikaisempaa tiheämmin ja kattavammin ja yhdistämälle 
ne laskennallisesti

● Merkittäviä parannuksia saadaan myös anturimittausten ja 
satelliittitulkintojen tarkkuutta parantamalla.
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Yhteenveto …



● Olli Malve, Suomen ympäristökeskus, olli.malve@ymparisto.fi

● Kari Kallio, Suomen ympäristökeskus, kari.y.kallio@ymparisto.fi

● Mikko Kervinen, Suomen ympäristökeskus, mikko.kervinen@ymparisto.fi

● Eero Sihvola , Suomen ympäristökeskus, eero.sihvola@ymparisto.fi

Kiitokset: YM, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto
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