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Suomen Kalankasvattajaliitto ry kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa seuraavaa:

Lausuttavana olevat asiakirjat ovat laajoja niin teema-alueen kuin maantieteellisen kattavuuden 
osalta. Laajan kuulemismateriaalin takia kuulemisprosessin kokonaisuuden hahmottaminen monine 
yksityiskohtineen on haasteellista samoin kannanotto esitettyjen toimenpiteiden vaikuttavuuteen. 

Vesien hyvän tilan saavuttaminen ja ylläpitäminen on yhteinen ja tärkeä tavoite, joka on erityisen 
merki-tyksellinen vedestä täysin riippuvaiselle elinkeinolle. Kala ei elä ilman vettä eikä 
kalankasvatusta voida harjoittaa vesivaroja hyödyntämättä. Kalankasvatus on elinkeinosektoreista 
ainoa, joka on saavuttanut sille asetetut ympäristötavoitteet pitkäjänteisen ja määrätietoisen 
kehitystyön kautta. Ohjelmassa on huomioitu ne merkittävät edistysaskeleet, joita elinkeino on 
kuormituksen vähentämiseksi ottanut.

Kalankasvatuksen vesiensuojelutoimet ja niiden tehostaminen ratkaistaan aina tapauskohtaisesti 
ympä-ristölupamenettelyn yhteydessä. Ympäristöluvissa annetaan määräyksiä mm. 
ravinnepäästöistä, veden käytöstä, lietteenpoistosta sekä päästö- ja vaikutustarkkailusta.
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On aihetta korostaa sitä, että jokaisen kalanviljelylaitoksen toiminta suhteutetaan lakisääteisesti jo 
ennen käynnistymistään ympäristön kantokykyyn siten, ettei toiminnasta (ennalta arvioiden) 
aiheudu haitallisia ympäristövaikutuksia.  Myönnettyyn ympäristölupaan sisältyvien rajoittavien 
määräysten keskeinen tarkoitus on siis nimenomaan estää haittavaikutukset.

Merenhoidon uusista toimenpiteistä TPO2022-REHEV1 Ruuantuotannon ja -kulutuksen 
vesistövaikutus-ten vähentäminen liittyy vesiviljelyyn yleisten ympäristötavoitteiden kautta (RAV2, 
Vesiviljelystä aiheutu-va ravinnekuormitus ei uhkaa hyvän tilan saavuttamista tai jo saavutettua hyvä 
tilaa)

Ainoana kokonaan uutena vesiviljelyä koskevana toimenpiteenä esitetään TPO2022-REHEV14 Merta 
kuormittavan toiminnan vesistövaikutusten arvioinnin parantaminen. Suomen Kalankasvattajaliitto 
kan-nattaa lämpimästi tätä toimenpidettä, sillä biologisten ravinteiden poistomenetelmien 
vaikutusten toden-tamiseen ja vaikutusarviointeihin liittyvät puutteet ovat ratkaisevasti 
vaikeuttaneet kalanviljelyelinkeinon toimintaa merialueilla. Vesistövaikutuksien arviointiin 
käytettävien mallien tarkentaminen siten, että niiden antamat tulokset olisivat mahdollisimman 
lähellä todellista, on välttämätöntä. Jos malleilla saatuja tuloksia käytetään apuna esim. 
elinkeinotoiminnan lupaprosesseissa, on tärkeää, että toimintaa ei rajoi-teta tai kielletä virheellisen 
mallinnustuloksen perusteella. Biologisten ravinteiden poistomenetelmien vaikutusten 
todentaminen olisi tärkeä edistysaskel ravinteiden resurssiviisaassa käytössä ja kiertotalou-den 
edistämisessä.

On realistista olettaa, että vesienhoidon toimenpiteistä huolimatta kaikki alueet eivät tule 
saavuttamaan hyvää tilaa vuoteen 2027 mennessä. On hyvä, että tällaisille vesimuodostumille on 
asetettu aikataulu-poikkeamia. Olisi syytä tarkastella poikkeamien käyttöä esitettyä laajemmassakin 
mitassa ja ottaa käyt-töön myös taloudellinen peruste, jota ei näissä ehdotuksissa ole käytetty 
tarvittavien taloustarkastelujen puuttuessa. 

On hyvä myös huomioida mahdollinen aikaviive toimenpiteiden vaikuttavuudessa. Vaikka kaikki 
toimen-piteet toteutettaisiin tavoiteaikataulussa, niiden vaikutus näkyy suurissa vesistöissä vasta 
pitkän ajan kuluttua. Rannikkovesien osalta sisäinen kuormitus pysyy korkeana vielä vuosia. 
Erityisesti ulompiin rannikkovesiin kohdistuva kuormitus tulee osittain muualta merialueelta, eikä 
siihen voida vaikuttaa paikallisesti toteutettavilla toimenpiteillä.
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