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Sijainninohjaussuunnitelman päivittäminen
•

•
•
•
•
•

Tavoitteena määrittää uusia kasvatusalueita,
kestävällä tavalla, veden ja merenhoidontavoitteita
vaarantamatta
Vanha laadittiin 2009-2014 YM ja MMM yhteistyönä
Alueelliset suunnitelmat ja kansallinen suunnitelma
Valmistelu sidosryhmäyhteistyönä
Ohjaava; ei luvitusta sitova
Merialueella jatkokasvatukselle

•
•
-

Päivittäminen alkaa syksyllä 2022
Päivittäminen ?
Vanhan datan päivittäminen
Uuden datan hyödyntäminen
Lähestymistapojen muuttaminen
Eri tuotantovaiheiden huomioiminen
Merialueella yleisemmät kriteerit-sisävesialueet ?
Prosessin muuttaminen kevyemmäksi

Innovaatio-ohjelmassa kehitetty FINFARMGIS menetelmää
parhaiden paikkojen tunnistamiselle merialueella
•

Kasvatuspaikkojen kokonaiskestävyys optimoidaan 15 sijaintiin vaikuttavan kriteerien
perusteella, (8 ympäristö-3 sosiaalisen-4 taloudellisen), muu vesialueen käyttö huomioiden

Uusia kriteereitä
•
•

Lisäksi isossa mittakaavassa virtaama ja alueellisesti: A-klorofylli, kalastusalueet
Tuotantomääräpotentiaali

Uusia lähestymistapoja kriteereille: Ekologisen tilaluokituksen
soveltaminen kalankasvatuksen sijainninohjauksessa ?
- Nykyisessä suunnitelmassa kuormitusta ei ohjattu hyvää huonommille alueille

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ekologinen tilaluokka on indeksi, joka muodostuu monesta laatutekijästä
Jos katsotaan vain luokkaa, ei tiedetä vaikuttaako kalankasvatus niihin laatutekijöihin, jotka ovat luokan määräytymisen
•
kannalta olennaiset
➔ Ratkaisu: kalankasvatuksen vaikutusta tulisi tarkastella laatutekijäkohtaisesti
Ekologinen tilaluokittelu vesimuodostumakohtaisesti ohjaa epäloogisiin ratkaisuihin:
Lähempänä rannikkoa esimerkiksi ravinnepitoisuustavoitteet ovat löysemmät, mikä ohjaa kalankasvatusta ympäristön kannalta
•
ongelmallisempiin paikkoihin lähemmäs rannikkoa
➔ Ratkaisu: tuotannon määrä pitäisi suhteuttaa kuormitustasoon ja laimentumisolosuhteisiin; ei ekologiseen luokkaan sidoten
Tuotannon kasvun keskittyminen hyvän tilaluokituksen alueille aiheuttaa sinne painetta
Ne alueet jotka ovat hyvässä tilassa kokevat runsasta kuormituspainetta, vaikka eivät välttämättä ole ympäristövaikutusten
•
kannalta parhaita
➔ Ratkaisu: Tuotanto pitäisi ohjata sinne, missä ympäristövaikutukset ovat pienimpiä (esim. tasaisesti Suomen eri
merialueille tai missä laimenemisolosuhteet ovat hyvät)
Paikallinen ja ajallinen tieto on riittämätöntä tilan arviointiin
Tilaluokittelu määritellään puutteellisen tiedon perusteella ja se perustuu asiantuntija-arvioon
•
Vesimuodostumissa vedenlaatu vaihtelee paljon ja kalankasvatus ei vaikuta koko muodostumaan
•
➔ Ratkaisu: parempaa paikallista seuranta- ja ennakkotietoa, ja kalankasvatuksen ympäristövaikutusten tarkkailuun perustuva
luvitus, kalankasvatusta voidaan sijoittaa vesimuodostumaan jossa tila on hyvää huonompi jos paikallista merkittävää vaikutusta ei
ole
Tilaluokittelun tavoitteet poissulkevana kriteerinä eivät ota huomioon ympäristön muutosta eivätkä yhteiskunnallisia tarpeita ja
tavoitteita
Jos tilaluokitus rajoittaa ruuantuotantoa, tulisi lähestymistapa arvioida tasapuolisesti yhteiskunnallisen keskustelun kautta
•
➔ Ratkaisu: alueelliset kuormituskiintiöt kalankasvatukselle, joihin eivät vaikuttaisi ilmastonmuutos tai muiden maiden
kuormitus
Juridinen tulkinta poissulkevana kriteerinä on (epä)selvä
• Lupa voidaan myöntää alueelle, jos arvioidaan ettei kalankasvatus vaaranna tavoitellun ekologisen tilan saavuttamista, tulkittava
laatutekijäkohtaisesti
➔ Ratkaisu: määritellään ”Yhteiskunnallisesti hyväksyttävä” kuormituskiintiöt ruuantuotannolle

30.8.2022
-- FINFARMGIS ei poissulje mitään tilaluokkaa, mutta antaa sitä paremman indeksiarvon mitä parempi tilaluokka on
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Uudet lähestymistavat suunnitelmalle:
Kuormituskiintiöt/oikeudet tavoitteita vastaaviksi ?
Sidosryhmäkysely vaikutuksineen: missä Kotimainen kala tuotetaan ja mikä on ”kestävä” taso ?
Nykytilanne; omavaraisuus 8 %

Omavaraisuus; omavaraisuus 100 %

6

Strategia 2022; omavaraisuus 24 %

Vienti; omavaraisuus 160 %

30.8.2022
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Ympäristölupaprosesseista
1.
2.
3.
4.
5.

Kuormitusperusteinen lupa merelle (Yhteistyöryhmä)
Koetoimintailmoitus
Luvassa vaadittavat selvitykset ja YVA –prosessin tarve
Ekologisen tilan tulkinta
Muita Kehitysajatuksia

1. Kuormitusperusteinen lupa
1. Kaikki sidosryhmät (mm AVI ja ELY) suhtautuu positiivisesti/mahdollistavasti
2. Pyritään ominaiskuormituksen vähentämiseen
3. Mahdollistaa tuotannon kehittämisen
- rehukehitys
- ravinteiden poisto
- kuolleiden poisto/vähentäminen
4. Ei muun muassa rehu- ja tuotantomäärä rajoitteita kuten nykyisin
5. Haaste biomassan todentaminen/valvonta (dokumentointi)

2. Koetoimintailmoitus
1. Lyhytaikaiseen koetoimintaan

Koetoiminnan määrittely YSL 31§ : ”Ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen
lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kokeilla uutta tekniikkaa, raakatai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka käsitellä
jätettä
laitostai
ammattimaisesti
tällaisen
toiminnan
vaikutusten,
käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi.
Tällaisesta toiminnasta tehtävästä ilmoituksesta säädetään 119 §:ssä”
2.
3.
4.
5.

Kalankasvatukselle myönnetty 2 vuoden koetoiminnalle, vesilupa useammalle
Lupa tulee myöntää 30 päivässä
Esim. Upotettava laitos malli 1 tai 2+normaali laitos vaikeissa olosuhteissa
Tuotantomittakaavan toiminta mahdollista 100 tonnia ensimmäinen lupa, toinen 180 tonnia, mutta jos
oletettavia ympäristövaikutuksia tarvitaan ympäristölupa
6. Ei vastaa nopeaan tuotantomäärän kasvutarpeeseen
7. Poikaskasvatus avoimilla alueilla = Uuden valmistusmenetelmän käyttökelpoisuus?

3. Ympäristöluvassa vaadittavat selvitykset ? –
luvituksen nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi
•
•
•
•

Mitä selvityksiä vaaditaan ympäristölupaan
Mitkä on parhaat menetelmät selvittää ympäristövaikutuksia=> niihin tarvittavan tiedon
tuottaminen
Miten selvitykset vaikuttaa lupapäätökseen => ennakointi
Miksi vaaditaan laajennettu YVA prosessi

4. Ekologisen tilan tulkintaa lupapäätöksissä ja
sijainninohjauksessa selkeytettävä
•

•
•
•
•

Minkään ekologisen tilaluokituksen kriteerin tavoitearvon saavuttaminen ei saa heikentyä toiminnan
vaikutuksesta = Weser päätös liittyen vesipuitedirektiivin(VPD) tulkintaan (KKL selvitys)
Kaikki toiminta kuitenkin kuormittaa ympäristöä, joten kyse on tulkinnasta; kuinka paljon toiminta
saa kuormittaa, että sen ei todeta vaarantavan hyvän tilan saavuttamista
VPD ei siten estä myöntämästä ympäristölupaa edes tyydyttäväksi luokitetuille vesimuodostumiin,
vaikka se lisäisi kuormitusta
KKL, SYKE ja LUKE käynnistämässä hanketta tulkinnan selvittämiseksi sidosryhmille, muun muassa
ennakkotapauksia tarkastelemalla
Tuleeko sijainninohjaussuunnitelmassa tulisi huomioida vesimuodostuman ekologinen luokka, jos,
miten ?

5. Muita kehitysajatuksia
•
-

Määräaikaisten lupien muuttaminen toistaiseksi voimassa oleviksi
Erityisesti vanhoissa luvissa jotka toimineet pitkään (vanhimmat yli 40 vuotta)
Lupakäsittelyt kuormittaa sekä yrityksiä että viranomaista
Ongelmatilanteisiin voi valvontaviranomainen puuttua jos niitä ilmenee seurannassa

•
-

Lyhytaikaista joustoa tuotannon muutoksiin
Hyvänä kasvukautena väliaikainen ylitys mahdollinen kunhan pitkällä aikavälillä yritys pysyisi
lupakiintiössä
Joustoa kriisitilanteissa, tärkeiden tuotantovaiheiden turvaamiseksi ja markkinahäiriöissä;
Koetoimintailmoituksen kaltaisella nopealla päätösmenettelyllä lyhytaikainen muutos mahdollinen

-

•
-

Alueelliset kuormituskiintiöt/oikeudet vedenhoitosuunnitelmiin jolla rajoitetaan, mutta myös
oikeutetaan riittävä kalatuotanto
Arvioidaan sidosryhmäyhteistyönä merialuesuunnittelun ja sijainninohjauksen yhteydessä riittävät
alueet ja kuormituskiintiöt vesiviljelystrategian saavuttamiseksi

Lisää kehitysajatuksia
sijainninohjaukseen tai luvitukseen ?

