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Esityksen sisältö

• Tilannekatsaus Kalavaltio-hankkeeseen
Kalavaltio-hanke
Tilanne kohteiden osalta

• Kustavin Isokarin kalankasvattamohanke 

- YVA-tarveharkinta

- YVA-prosessi (käynnissä)

- Koetoiminta



Kalavaltio-hanke

• Hankkeessa selvitetään valtion yleisten 
vesialueiden soveltuvuutta kalankasvatukseen. 

• Parempi kokonaiskuva vesiviljelyn 
toimintaedellytyksistä.

• Hankkeessa selvitetään voisiko valmiiksi 
luvitettujen kalankasvatuskohteiden tarjonta olla 
tulevaisuuden toimintamalli?

• Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKVR) 
rahoittama hanke.

• Yhteistyöhanke Luken, Syken ja MH:n välillä.
• Metsähallitus – Vesialueen omistus
• SYKE – Ympäristövaikutusarvioinnit
• LUKE – Sijainninohjaus – koordinointi



FINFARMGIS
FINFARMGIS tarkentuu paikkatiedon ja tutkimustiedon lisääntyessä ja tarkentuessa. Tällä hetkellä 
sijainninoptimoinnissa on huomioitu; (suluissa työn alla olevat kriteerit)

1. Poissulkevina kriteereinä; väyläalueet, sotilasalueet, kansallispuistot, hylyt, kaapelit, yksityiset ja valtion 
luonnonsuojelualueet 

2. Ekologisina ohjaavia kriteereinä; Natura SPA alueet; Natura SCA alueet, alueen avoimuus, virtaus, 
ekologinen tilaluokittelu, syvyys, vedenalaisen luonnon huippualueet  (a-klorofylli, muiden kalankasvatuslaitosten 
kuormitus)

3. Sosiaalisina ohjaavina kriteereinä; vapaa ajan asutus, (virkistysalueet ja kalastukselle tärkeät alueet)

4. Taloudellisina ohjaavia kriteereitä; etäisyys rannasta ja avoimuus (Lämpötilaltaan tehokkaat tuotantoalueet, 
arvio kestävästä tuotantomäärä, kalatautiriski) 



FINFARMGIS-mallinnus merialueilla



Kalavaltio-Hankkeen käynnistyessä tehtiin yrityksille kysely 
kiinnostavista kasvatusalueista



Tilanne kohteiden osalta
1.FINFARMGIS-analyysin ja sidosryhmiltä saadun palautteen pohjalta on valittu muutama kohde, joihin on laadittu 
selvityksiä:

- Tuotantomääräanalyysi paikan olosuhteiden perusteella  (Luke)

- Ympäristöselvitykset (Syke)

1. FICOS Ravinnevaikutusanalyysi virtausmallilla 

2. Arviot pohjaeläin ja päällyslevästöön

2.Lisäksi on valmisteltu muita ympäristölupaan vaadittavia selvityksiä mm. Natura-ja kalastovaikutuksia

3. Selvitystyöt käynnissä Kristiinankaupungin, Kotkan, Lounaisen Saaristomeren ja Kustavin Isokarin alueella.

4. Jatkuvaa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa



Kustavin Isokarin kalankasvattamohanke



Kustavin Isokarin kalankasvattamohanke

1. YVA-tarveharkinta ELY-keskukselle kesäkuu 
2021
- Tuotantomäärät 498 000-1 852 000 kg

2. ELY:n päätös YVA:n ja Natura-arvion 
laadinnasta.

3. YVA- ja Natura prosesseihin kilpailutettiin 
konsultti 2021 vuoden lopussa.

4. YVA-Prosessi käyntiin vuoden 2022 alussa.
5. YVA-ohjelma oli nähtävillä ja lausuttavana 

touko-elokuussa 2022.
6. Koetoimintaluvan haku kesäkuussa 2022 

avomeritekniikan kokeiluun (180 000 kg)
- Upotettava laitos
- Pintalaitos

7. YVA-selostuksen tarkoitus olla valmiina 2023 
tammikuussa



Mitä seuraavaksi?
- Kustavin Isokarin YVA-prosessin loppuun hoitaminen

- YVA-viranomaisen lausunto YVA-selostuksesta
- Jatkotoimenpiteet

- Raportointi havainnoista ja mahdolliset kehittämisajatukset

- Eteneminen Kristiinankaupungin, Kotkan ja Lounaisen Saaristomeren kohteiden osalta
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