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Kalankasvatus laajemmin vesiviljely
• Valtioneuvoston hyväksymät vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoitosuunnitelma tulee ottaa 

huomioon YSL:n ja VL:n mukaisessa lupaharkinnassa. 
• Ympäristöluvan käsittelyprosessissa arvioidaan, ettei toiminta vaaranna vesien hyvän tilan 

tavoitteiden saavuttamista ja ylläpitämistä. 
• Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteet lisätä kalankasvatusta kestävästi nykyisestä 

14 miljoonasta kilosta 50 miljoonaan kiloon vuoteen 2035 mennessä. 
• Toiminnan harjoittajilla on pyrkimys tuotannon kasvuun. Edellä mainitut seikat lakisääteisesti rajaa.
• Tarpeita kehittää ympäristön kannalta parhaita menettelyjä (pilotointia, seurantaa, valvontaa, 

mallinnusta). 
• Tullut aloite toiminnanharjoittajilta yhteistyöryhmän käynnistämisestä. Tämä on käsittelyssä nyt 

ympäristöministeriössä, keskusteluja ei olla vielä käyty laajemmin. Suunnitelmissa VARELY 
vetoinen; (Yhteistyöllä kalankasvatuksen ympäristökysymysten ratkaisua kohden)
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Ajankohtaista vesien- ja merenhoidossa

• Kuuleminen ehdotuksista vesienhoitosuunnitelmiksi ja merenhoidon toimenpideohjelmaksi 
vuodelle 2022-2027 päättyi 14.5.2021

• Kaikki palaute on käsitelty ja suunnitelmia viimeistellään parhaillaan
• Vesienhoidon kuulemispalaute on julkaistu vesienhoitoalueiden sivuilla
• YM:n johdolla käyty toimialakohtaisia sidosryhmätapaamisia elo-syyskuussa
• Lokakuussa käydään keskusteluja muiden ministeriöiden kanssa 
• Suunnitelmat viedään valtioneuvostoon hyväksyttäväksi loppuvuodesta
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Vesienhoidon kuulemispalaute

• Lausuntoja vesienhoitosuunnitelmiin liittyen saatiin kaikkiaan yli 500 
• Valtaosapalautteesta paikallista/alueellista à ELY-keskukset ovat käsitelleet palautteen
• Valtakunnallinen palaute käsitelty asiantuntijaryhmissä
• Palaute koski erityisesti luokittelua ja ympäristötavoitteita, ehdotettuja toimenpiteitä sekä 

toimenpiteiden toimeenpanoa ja rahoitusta
• Suurin osa palautteesta toteavaa tai myönteistä palautetta
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Vesienhoito ja vesiviljely
• Vesiviljelyn osalta ei paljoa palautetta

• Kotimaisen kalankasvatuksen turvaaminen on tärkeää. Kiertovesikasvatuksen lisäämiseen sekä 
kehotetaan että suhtaudutaan varauksella. Sijainninohjaussuunnitelman uudelleen tarkastelu on 
tarpeen.

• Vesiviljelyn toimenpiteet perustuvat pääsääntöisesti lupaharkintaan, eli ovat ns. 
perustoimenpiteitä

• Luokitteluaineiston läpinäkyvyyteen, saatavuuteen ja luokitteluperusteiden riittävään 
esittelyyn kiinnitetty huomiota
• Tietojärjestelmät avattiin jo kuulemisen ajaksi, päivitetään VN-päätöksen jälkeen
• ELY-keskuksia pyydetty kiinnittämään huomiota luokittelun perusteluiden kuvaamiseen

• Tarvittaessa tarkistetaan vielä toimintaympäristön kuvausta koskevia tekstejä
• Kiertovesikasvatus ja sijainninohjaussuunnitelman päivittäminen on jo ollut sektorin 

toimenpiteissä kuulemisvaiheessa
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Kalankasvatus ja merenhoito ajankohtaista

Ehdotus merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi 
vuosille 2022-2027  on ollut kuultavana 2.11.2020-14.5.2021

- Kuulemispalautetta käsitellään parhaillaan
- Sidosryhmä tilaisuudet on pidetty
- Tavoite viedä valtioneuvostoon tämän vuoden aikana

30.9.2021 6



Merenhoidon toimenpideohjelma
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TPO2022: 65 uutta toimenpidettä

Rehevöityminen

Haitalliset aineet

Mere lliset luonnonvarat

Roskaantuminen

Vedenalainen melu

Pohjien kunto

Hydrografian muutokset

Merenkulun toimet

Luonnonsuojelu

Meria luesuunnittelu

Riskit

Vieraslajit

Viestintä

Ympäristötavoite: RAV2 Vesiviljelystä aiheutuva ravinnekuormitus ei uhkaa hyvän tilan 
saavuttamista tai jo saavutettua hyvää tilaa

TPO:ssa on yksi vesiviljelyä sivuava 
toimenpide 
TPO2022-REHEV13
Merta kuormittavan toiminnan 
vesistövaikutusten arvioinnin 
parantaminen 



Merenhoito; palautteen sisältö, yleistä
Positiivista : 

• kattava, perusteltu ja kokonaisvaltainen, aihepiirit monipuolisia
• paljon taustatietoa meren tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä
• keskeiset ongelmat ja niihin kohdistettavat toimenpiteet tunnistettu hyvin
• Ilmastonmuutos on käsitelty aiempaa kattavammin
• monet toimenpide-ehdotukset saivat kannatusta ja niitä pidettiin tarpeellisina
• kuluttajien ja sidosryhmien huomioiminen toteuttavina tahoina on hyvä asia

Negatiivista:
• liian suuri sivumäärä ja raskaslukuinen
• liikaa toistoa, lauserakenteet eivät ole selkeitä 
• tavallisen kansalaisen vaikeasti lähestyttävä, vaatii asiantuntemusta tai runsaasti 

aikaa
• olennaiset asiat on vaikea löytää , esim. yksittäistä maanviljelijää koskettavat
• kokonaisuus on vaikeasti hahmotettava, toimenpiteet ovat keskenään erityyppisiä, 

joten vaikutusten vertaileminen on hankalaa



Merenhoito poimintoja palautteesta
Vesiviljely/kalankasvatus, poiminnat;

§ Hyvää; huomioitu ne merkittävät edistysaskeleet, joita elinkeino on kuormituksen vähentämiseksi ottanut. 

§ Kommentteja biologisten ravinteiden poistomenetelmien vaikutusten todentamiseen ja vaikutusarviointeihin liittyvät 
puutteet, jotka ovat vaikeuttaneet kalanviljelyelinkeinon toimintaa merialueilla. 

§ Kalankasvatus avomerellä näistä on saatavilla vain hyvin vähän tutkimustietoa. Kalankasvatuslaitosten sijoittamista 
ulommas merelle tulee tutkia tarkemmin sekä kouluttaa varsinkin lupaviranomaisia aiheeseen liittyen. 

§ Vesiviljelyn kuormituksen hallinnasta on toimenpideohjelmassa hyvä kirjaus. 

§ Kalankasvatus verkkoaltaissa on jätetty kokonaan huomiotta ja sen merkitystä on vähätelty vesiä rehevöittävänä tekijänä. 

§ Maalle sijoitettavat kalankasvatusaltaat perkaamoineen ja jalostustoimintoineen tulevat alkuinvestoinnin jälkeen 
kustannustehokkaammaksi kuin nykyiset systeemit.

§ Vesiviljelyn ympäristövaikutusten minimoimiseksi tulisi tarkastella mahdollisuuksia ohjata kalankasvatusta kohti 
kiertovesiviljelyä. 

§ Mikromuovion osalta kommentoitu, että kalankasvatuksen kalastuksen ohella merkitystä mikromuovin lähteenä tulisi 
nostaa, esim. viestinnällisesti esiin. 



Merenhoito palautteen huomiointi
Toimenpideohjelman muokkaus
• Kuulemispalautteen aiheuttamat muutokset on  tehty toimenpideohjelmaan syyskuussa
• Marras-joulukuussa toimenpideohjelma ja merenhoitosuunnitelma käsittäen TPO:n lisäksi tila-arvion ja 

ympäristötavoitteet sekä seurantaohjelman viedään valtioneuvoston hyväksyttäväksi

Kuulemispalautteen käsittely ja vastineitten laatiminen
• Vastineet palautteeseen on laadittu
• Palaute ja vastineet liitetään kuulemispalautteen yhteenvetodokumenttiin, joka julkaistaan merenhoidon 

nettisivuilla yhdessä lopullisen toimenpideohjelman kanssa
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Kalankasvatuksen ympäristönsuojelu etenee

Tavoite on luoda edellytykset kestävän vesiviljelytuotannon kasvulle vesiympäristön tilaa 
heikentämättä.

• YM ja MMM jatkavat yhteistyötä 
• Yhteistyötä kehittäminen alan toimijoiden, tutkimuksen, alueellisten viranomaisten ja ministeriöiden 

välillä

Kyseessä jatkuva prosessi
• Vesiviljelyn toimintaedellytysten ja ympäristövaikutusten kehittymistä seurataan tarkasti

• Ympäristönäkökohdat huomioon ottavan vesiviljelytuotannon kilpailukyky ja kannattavuus
• Kehitetään ja otetaan käyttöön ympäristön kannalta myönteisiä toimintamalleja
• Jatkossa mukaan myös sisävesien, ml kiertovesi, kalankasvatuksen ympäristönsuojeluun ja 

toimialan kestävän kasvun edistämiseen liittyviä toimia 
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