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Meil o meri iha rannas
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Uudenkaupungin omistama vesialue on n. 20 km2



CONFIDENTIAL 4
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Kaupunginhallituksen kokouksessa 4.6.2018 
(333/14.03.03/2018) kaupunginhallitus päätti 
käynnistää hankkeen, jossa kaupungin omistuksessa 
olevien vesialueiden soveltuvuutta kestävään 
vesiviljelyyn selvitetään. 
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Uusikaupunki – Kalakylä 
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Vuosina 2019-2020 toteutetussa toimintamallin 
rakentamisessa ja potentiaalisten vesialueiden 
rajaamisessa on edetty vaiheittain
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Hankkeessa tunnistettiin neljä erilaista 
vaihtoehtoista toimintamallia, kun tarkastellaan 
asiaa luvan hakijan ja toiminnanharjoittajan 
näkökulmista

Kaupungin kehitysyhtiö (vesialueen omistaja) hakee 

luvan ja on toiminnanharjoittaja ympäristövastuun ja 

siihen liittyvien velvoitteiden, kuten raportoinnin ja 

jätehuollon järjestämisen, näkökulmasta, vaikka yritykset 

hoitavat käytännön kasvatustoiminnan. Tehtäviä voidaan 

käytännössä järjestellä vuokrasopimukseen liitettävillä 

velvoitteilla.

Kaupungin kehitysyhtiö (vesialueen omistaja) hakee 

luvan ja siirtää luvan ympäristövastuineen ja 

velvoitteineen yritykselle/ yrityksille ennen toiminnan 

aloittamista. Mikäli kyseessä on useampi yritys, 

velvoitteiden jakamisesta sovitaan yritysten keskinäisillä 

sopimuksilla.

Yksi yritys hakee luvan ja on 

toiminnanharjoittaja ympäristövastuun 

ja siihen liittyvien velvoitteiden, kuten 

raportointi ja jätehuollon järjestäminen, 

näkökulmasta

Useampi yritys hakee luvan yhdessä ja 

kaikki ovat toiminnanharjoittajia, jolloin 

velvoitteiden jakamisesta sovitaan 

yritysten keskinäisillä sopimuksilla. 

YRITYSKONSORTIO

YRITYS

KAUPUNKI & YRITYKSET

KAUPUNKI
2a

2b

1a

1b

 Alustavasti valittu malli 
1b, jossa kunta hakee 
ympäristöluvan ja lupa 
siirretään yritykselle, 
joka jää 
toiminnanharjoittajaksi. 

 Lisäksi katsottu 
tarkoituksenmukaiseksi, 
että yritys valitaan 
ennen luvan 
hakemista. 
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Potentiaalisia sijaintipaikoista olemassa olevaa 
ympäristötietoa on analysoitu systemaattisesti ja 
mahdolliset lisätietotarpeet tunnistettu (esimerkki)

• Kuvan tiedot: VELMU-karttapalvelu, Hertta-tietokanta ja Natura-karttapalvelu

• Aineiston visualisointi: Gaia Consulting Oy

2 km säteellä tarkasteltavasta 
mahdollisesta hankepisteestä (nro 31) 
sijaitsee 3 vedenlaadun seurantapistettä, 
joista lähin on 1400 m ja uloin 2000m 
päässä pisteestä.

Kilometrin säteellä pisteestä sijaitsee yksi 
VELMU-videopiste ja 2 km etäisyydellä 
yhteensä 6 videopistettä.

Lähin VELMU-sukelluslinja on 2600 m 
päässä pisteeltä.

2 km säteellä pisteestä on kaksi 
pohjaeläinnäytteenottopistettä, joista lähin 
on 830 m päässä ja uloin 2000 m päässä.

Pisteellä on hyvä vertailupohja ympäristön 
nykytilasta.

Lisätutkimuksia tarvitaan taustoittamaan 
ympäristön tilaa pisteen kohdalla 
vedenlaadun ja pohjanlaadun osalta ja 
lisäksi läheisten saarten rantojen 
makrofyytit tulisi kartoittaa.



* Yhden 750 000 kg tuotantoyksikön (merikasvatus perkuukokoiseksi) vaikutukset yhden vuoden aikana

Kalankasvatustoiminnan* vaikutukset Uudenkaupungin, 
Varsinais-Suomen ja Suomen talouteen



• Aineistoista valmistellaan ”hankepaketti” 

• Paketti esitellään kaupunginhallitukselle syksyn 
aikana. 

• Jos hanke menestyy, niin yrittäjä(t) 
kilpailutetaan ja ELY:ltä haetaan hankerahaa 
Ukipoliksen vetämää lupahakemusprosessia 
varten. 

• Todennäköistä on yhden yrittäjän valitseminen 
kilpailutuksen kautta ja tälle yhden poikas- ja 
jatkopaikan valinta.
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Miten tästä eteenpäin?
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Kiitos
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