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28.10.2015 

 

Lupamenettelyjen keventäminen ja kehittäminen vesiv iljelyn osalta 

 

Tiivistelmä ja vaikutukset 

Ehdotukset 

Ympäristönsuojelulain uudistuksen 3. vaiheen projektin 7 alainen vesiviljelyn 
luvanvaraisuutta ja siihen liittyviä keventämismahdollisuuksia selvittänyt pienryhmä on 
kokoontunut kolme kertaa. Pienryhmän lähtökohtana on antaa ehdotuksia, joilla voidaan 
keventää menettelyjä ja luoda edellytykset kestävän vesiviljelyn kasvulle. 

Pienryhmässä edustetuilla tahoilla oli toisistaan poikkeavat näkemykset joihinkin 
jäljempänä mainittuihin ehdotuksiin tai niiden yksityiskohtiin. Nämä kohdat on laitettu 
hakasulkuihin. Pienryhmä katsoo, että näitä asioita tulisi ehdotusten jatkovalmistelussa 
vielä harkita. 

Pienryhmä ehdottaa, että: 

Lupakynnys 

• Lupakynnystä nostettaisiin hieman ja muutettaisiin ympäristönsuojelulain 
tarkoituksen mukaisesti päästöperusteiseksi siten, että se koskisi 
kalankasvatuslaitosta, jonka aiheuttama ravinnepäästö luonnonvesiin on vähintään 
50 kg fosforia vuodessa ja kooltaan vähintään 50 hehtaarin 
luonnonravintolammikkoa tai lammikkoryhmää. [Lupakynnyksen pitäisi sisävesillä 
säilyä nykytasollaan, eli 10 kg fosforipäästönä vuodessa.] 

• Jätevedenpuhdistamoon johdettavat esim. kiertovesikasvatuksen päästöt eivät 
edellyttäisi ympäristölupaa, jos vastaanottavan jätevedenpuhdistamon kapasiteetti 
ja ympäristölupa mahdollistaisi niiden käsittelyn. 

• Lupakynnyksen alittavalta kalankasvatukselta edellytettäisiin jatkossakin 
ilmoittautumista Eviran jo ylläpitämään maa- ja metsätalousministeriön 
vesiviljelyeläinten tunnistamisesta annetun asetuksen 533/2011 mukaiseen 
rekisteriin. Lupakynnyksen alittava pienimuotoinen kalankasvatus ei jatkossakaan 
pääsääntöisesti edellyttäisi vesitalouslupaa. 

Valtioneuvoston asetus kalankasvatuksen ympäristönsuojelutoimista 

• Ympäristönsuojelulain 9 ja 10 §:ien nojalla annettaisiin valtioneuvoston asetus, 
johon sisällytettäisiin säännökset: 
̶ fosforin päästöistä lupamääräyksissä [sekä erityisesti syystä typen 

päästöistä ja fosforin/typen määräsuhteesta (typen päästöjen 
enimmäismäärät suhteessa fosforipäästöihin)], 
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̶ ravinnepäästöjen laskennasta ja seurannasta liukuvalla keskiarvolla ja [20] 
%:n poikkeamismahdollisuudella sekä soveltamisesta voimassa oleviin 
lupiin, ja 

̶ korvaavista toimenpiteistä (Itämerirehu) ja sijainninohjauksesta sitä 
koskevien valtioneuvoston tekemien linjausten mukaisesti. 

Valtioneuvoston asetuksen antamista em. keskeisistä ympäristönsuojeluun liittyvistä 
asioista pidettiin tärkeänä ja kiireellisenä. Kuitenkin asetukseen liittyy teknisiä ja juridisia 
kysymyksiä (typen merkitys, itämerirehu ja sijainninohjaus), joita on vielä pohdittava 
yksityiskohtaisesti alan asiantuntijoiden kanssa. Tästä johtuen pienryhmä ehdottaa 
[yksimielisesti], että ympäristöministeriö yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön 
kanssa asettaa pikaisesti yhteistyöryhmän jatkovalmistelemaan em. kysymyksiä ja 
tekemään 30.4.2016 mennessä hyvin perustellun ehdotuksen valtioneuvoston asetukseksi 
kalankasvatuksen ympäristönsuojelutoimista. 

Ympäristönsuojelulain 31 §:n poikkeusmahdollisuus ja kalankasvatus 

• Ympäristönsuojelulain 31 §:ään ehdotetaan uutta 3 momenttia, jolla mahdollistetaan 
kalankasvatusta koskeva lyhytaikaista pidempi koeluonteinen toiminta ilman 
ympäristölupaa ja laajennetaan poikkeuksen perusteita koskemaan eri 
tuotantoaluetta, -tapaa ja -lajia siten, että kalankasvatuksen tutkimus- ja 
kokeilutarpeet tulisivat huomioon otetuiksi. 

 
[Ministeriöiden yhteinen määräys lupaviranomaiselle ja ELY-keskuksille 
 

• Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja valtionvarainministeriö 
antaisivat yhteisen määräyksen aluehallintoviranomaisille ja ELY-keskuksille siitä, 
että kalankasvatuksen ympäristöluvat tulee antaa toistaiseksi voimassaolevina eikä 
niihin tule sisällyttää määräysten verkkoaltaiden pinta-alasta (sijainti ja 
kulmakoordinaatit riittävät) tai rehulaaduista ja ominaispäästöistä. 

• Ministeriöiden määräykseen sisältyisi mallilupa ja mallihakemus, jolla otettaisiin 
huomioon edellä selostetut ehdotukset ja annettaisiin hakijalle selkeäksi 
vaihtoehdoksi luvan hakeminen toistaiseksi voimassaolevaksi.] 

Vaikutukset 

Edellä ehdotettujen toimien toteuttaminen voidaan arvioida vaikuttavan hallitusohjelman ja 
sen kärkihankkeita koskevan toimintasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti (erityisesti 
Biotaloutta ja puhtaat ratkaisut sekä Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen 
koskevat kärkihankkeet). Erityisesti kevennettäisiin sekä hallinnon että yritysten 
hallinnollista taakkaa, sujuvoitettaisiin lupaprosesseja sekä otettaisiin käyttöön 
mahdollistavaa sääntelyä. Yhteisvaikutukseltaan nämä edistäisivät vesiviljelyalan kasvua 
sinisen biotalouden kärkihankkeen ja valtioneuvoston vesiviljelystrategiaa koskevan 
periaatepäätöksen mukaisesti. Vaikutukset olisivat karkeasti seuraavanlaisia: 

Vaikutukset valtionhallinnolle 
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• Lupakynnyksen nostaminen vähentäisi jonkin verran aluehallintoviranomaisille 
tulevien kalankasvatusta koskevien lupahakemusten määrää ja ELY-keskuksille 
niistä aiheutuvaa asiantuntijatyötä ja valvontaa 

• Kiertovesilaitosten osalta luvanvaraisuuden poistuminen (jätevesien käsittely 
vedenpuhdistamossa) vähentäisi olennaisesti hallinnollista taakkaa 

• Lupakynnystä alittavan kalankasvatuksen osalta hallinnollinen taakka ei siirtyisi 
toiselle viranomaiselle, vaan tästä toiminnasta jatkettaisiin nykyistä velvoitetta 
ilmoittautua Eviran ylläpitämään vesiviljelyrekisteriin 

• Lupakynnyksen nostosta seuraava ennakollisen valvonnan väheneminen ei 
aiheuttaisi lisäystarvetta jälkivalvontaan, koska kooltaan uuden kynnyksen alittavat 
laitokset ovat nykyisinkin olleet valvonnan ja tarkkailun alaisena 

• Valtioneuvoston asetus [ja ministeriöiden yhteinen määräys] vähentäisi lupa- ja 
valvontaviranomaisten hallinnollista taakkaa sitä koskevien säännösten suoran ja 
yhdenvertaisen sovellettavuuden sekä lupahakemusten merkittävän vähenemisen 
seurauksena 

• Ympäristölupien antaminen myös verkkoallasviljelyyn toistaiseksi voimassaoleviksi 
vähentäisi hakemusten käsittelymäärää viranomaisissa vuosittain n. 35 
hakemuksen edestä, joka edustaa n. 5 % aluehallintoviranomaisten vuosittain 
myöntämistä ympäristöluvista. Tämä olisi merkittävä hallinnollinen keventämistoimi. 

• Lupien määräaikaisuudelle ei perinteisessäkään kalankasvatuksessa ole painavia 
perusteita. Kasvatus on elintarvikkeiden alkutuotantoa, josta ei aiheudu äkillisen 
ympäristöriskin vaaraa ja jossa tuotantoteknologioihin ei ole näköpiirissä sellaisia 
muutoksia, joiden vuoksi luville olisi asetettava määräaika. 

Vaikutukset kalankasvatuselinkeinoon 

• Lupakynnyksen nostaminen vähentäisi pienimuotoista kalankasvatusta harjoittavien 
hallinnollista taakkaa ja ympäristöluvan hakemiseen liittyviä selvitystarpeita sekä 
niihin liittyviä kustannuksia ja toiminnan laajuuteen nähden korkeita lupamaksuja 

• Kiertovesilaitosten osalta luvanvaraisuuden poistuminen (jätevesien käsittely 
vedenpuhdistamossa) vähentäisi merkittävästi kustannuksia ja hallinnollista taakkaa  

• Valtioneuvoston asetus antaisi luvanhakijoille paremman ennustettavuuden, 
yhdenvertaisen aseman sekä selkeyden noudatettavista määräyksistä. Se myös 
mahdollistaisi tuotannon suurentamisen fosforipäästöjä lisäämättä ja antaisi 
joustavuutta tuotannon vaihtelujen tasaamiselle. 

• Päästöperusteiset ympäristöluvat toimisi kannustimena kalankasvattajille minimoida 
päästöjä esim. käyttämällä parhaita rehuja, joiden kehittäminen entistä 
ympäristöystävällisimmiksi olisi myös rehuteollisuuden intressissä 

• Valtioneuvoston asetuksella kalankasvattajat saisivat vuosien välistä joustoa 
tuotannossa tapahtuvien muutosten tasaamiseksi. Lisäksi asetuksella 
toiminnanharjoittajille tulisi kannustin hakea ympäristölupaa sijainninohjauksen 
mukaisille avoimille merialueille ja ottamaan käyttöön Itämerirehua, jolla 
kierrätetään meressä jo olevia ravinteita. 
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• Koeluonteisen toiminnan toteuttaminen ilman ympäristölupaa nopeuttaisi uuden 
teknologian kehittämistä ja tuotekehittelyä esim. viranomaisen osaksi rahoittamassa 
avomerikasvatusta koskevassa kokeilussa 

• Luvanhakija voisi ympäristönsuojelulain pääsäännön mukaisesti saada luvan 
toistaiseksi voimassaolevana, joka merkittävästi vähentäisi hallinnollista taakkaa ja 
kustannuksia 

• Yhteisvaikutuksena kalankasvatuksen tuotantomäärä suurenisi ja Suomen 
kalaomavaraisuus, kauppatase ja elinkeinokalatalouden työllistävyys paranisivat 
 

Vaikutukset vesiympäristöön 

• Voidaan olettaa, että ehdotuksilla ei yleisellä tasolla olisi kielteistä vaikutusta 
vesiympäristön tilaan, koska kalankasvatuksen ravinnekuormituksen osuus on vain 
1-2 %:n luokkaa 

• Pääosa kaupallisessa mittakaavassa harjoitettavasta kalankasvatuksesta säilyisi 
edelleen ympäristönsuojelulain mukaisessa lupamenettelyssä ja uutta 
kalankasvatusta syntyisi erityisesti sitä soveltuvilla alueilla ja menetelmillä 

• Pienimuotoista kalankasvatusta voisi syntyä jonkin verran ilman ympäristölupaa, 
mutta jos siitä esim. väärän sijainnin vuoksi aiheutuisi veden pilaantumista, tulisi 
ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentti lupavelvoitteesta sovellettavaksi 

• Lupakynnyksen nostaminen ei loisi taloudellista kannustinta sille, että luvanvaraista 
toimintaa hajautettaisiin alittamaan lupakynnystä, jonka seurauksena siitä aiheutuisi 
kielteisiä vaikutuksia vesiympäristöön 

• Siirtyminen päästöperusteisiin kalankasvatuslupiin kannustaisi kehittämään 
vähäfosforisia rehuja ja kasvatusmenetelmiä, jotka samalla fosforin päästömäärällä 
mahdollistaisivat suuremman tuotannon 

• Päästöjen laskenta ja seuranta liukuvan keskiarvon perusteella ei lisäisi 
fosforipäästöjen yhteismäärää eikä siten vaikuttaisi kielteisesti vesiympäristöön 

• [Priorisoimalla fosforipäästöjen rajoittamista vaikutetaan levien ja veden 
sameutumisen kannalta ongelmallisempaan ravinteeseen, typpipäästöjen 
suhteuttaminen fosforipäästöihin nykyistä lievempänä mahdollistaisi jo luvitettujen 
kalankasvatuslaitosten tuotannon suurentamista ja aiheuttaisi typpipäästöjen 
käytännössä enintään lievää nousua] 
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1. Johdanto 

Biotalouden ennakoidaan muodostuvan keskeiseksi menestystekijäksi Suomen pyrkiessä 
kohti resurssitehokasta yhteiskuntaa. Kestävällä vesiviljelyllä (mm. kalan, ravun, simpukan 
ja levän viljely) ja siihen liittyvällä osaamisella ja teknologialla on merkittävä 
kasvupotentiaali niin kotimaan kuin ulkomaan markkinoilla. Kestävä vesiviljely voi 
muodostua merkittäväksi toimialaksi, joka loisi edellytykset uudelle yritystoiminnalle, 
työpaikoille sekä kalaomavaraisuuden nostamiselle ja sen myötä kauppataseen 
tasapainottamiselle. Vesiviljely nähdäänkin keskeiseksi osaksi sinistä biotaloutta. 

Vesiviljelyä pidetään yhtenä kestävimmistä keinoista tuottaa eläinproteiinia erityisesti siitä 
syystä, että kalat pystyvät hyödyntämään ravinnon maalla kasvatettavia eläimiä 
tehokkaammin. Samoin vesikasvien ja levien tuotantopotentiaalit ovat moninkertaiset 
maalla kasvatettaviin kasveihin verrattuna. Kalantuotannossa on tapahtunut murros – yli 
puolet ihmisten syömästä kalasta on alkuperältään viljeltyä ja viljellyn kalan osuus 
kulutuksessa lisääntyy nopeasti. Kasvatettu kala on ohittanut jo naudan lihan tuotannon 
määrän ja kasvuvauhdin ennakoidaan jatkuvan nopeana. 

Valtioneuvosto teki 4.12.2014 periaatepäätöksen vesiviljelystrategiasta. Strategian 
ensisijaisena tavoitteena on luoda kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka kannustaa ja 
mahdollistaa toimialan kestävän kasvun ja uudistumisen. Tämän vuoksi strategian 
mukaisilla toimenpiteillä poistetaan alan kehittymisen esteitä ja edistetään kestävien 
toimintatapojen kehittymistä. Kilpailukykyisen toimintaympäristön luomisessa keskeisissä 
rooleissa ovatkin kannustavan sääntelyn kehittäminen, rohkeiden kokeilujen 
mahdollistaminen sekä toimijoiden välisen kilpailun lisääminen, mikä auttaa toimijoita 
menestymään myös vientimarkkinoilla. 

Vesiviljelytuotannon ekologinen kestävyys on ennakkoehto toimialan kehittymiselle. 
Tämän vuoksi alan kehittämisen lähtökohtana on elinkeino- ja ympäristöpolitiikan 
yhteensovittaminen, jolla luodaan edellytykset alan pitkäjänteiselle kehittämiselle ja 
menestykselle. Tuotannon kasvun tulee tapahtua siten, että se ei heikennä vesien hyvää 
tilaa tai vaaranna sen saavuttamista. Tavoitteena on myös, että toiminnan 
ympäristövaikutukset suhteessa tuotantoon pienenevät. Pitkäaikaisena tavoitteena on, että 
vesiviljelyelinkeino toimii ravinneneutraalisti Itämeren näkökulmasta. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston vesipuitedirektiivin (2000/60/EY) ja meristrategiadirektiivin 
(2008/56/EY) tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei niiden tila 
heikkene ja että vesistöjen tila on vähintään hyvä. 

Vesiviljelytuotannon osalta tavoitteena on, että Manner-Suomen tuotantomäärä nousee 
vähintään 20 miljoonan kilon tasolle ja arvo ylittää 100 miljoonaa euroa vuonna 2022. 
Kerrannaisvaikutukset nousisivat noin 350 miljoonan euron tasolle. 
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2. Lupakynnys 

Voimassa olevan ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 mukaan kalankasvatus- tai 
kalanviljelylaitos, jossa käytetään vähintään 2 000 kg vuodessa kuivarehua tai sitä 
ravintoarvoltaan vastaava määrä muuta rehua taikka jossa kalan lisäkasvu on vähintään 2 
000 kg vuodessa, taikka kooltaan vähintään 20 hehtaarin luonnonravintolammikko tai 
lammikkoryhmä on luvanvaraista toimintaa. 

Lupakynnyksen ja lupamääräysten perusteiden muuttamisella voidaan parantaa elinkeinon 
yleisiä toimintaedellytyksiä ja vähentää hallinnollista taakkaa ympäristövaikutuksiltaan 
vähäisten vesiviljelytoimintojen osalta. Lupakynnyksen korottaminen tasolle, joka 
mahdollistaisi vesiviljelytoiminnan harjoittamisen kaupallisessa mittakaavassa ilman 
ympäristölupaa, ei kuitenkaan ole mahdollista. 

Lupakynnyksen muuttamistarve koskee erityisesti sen määrittämistä rehun sisältämien 
ravinteiden sijasta toiminnasta aiheutuvilla päästöillä (päästöperusteinen lupakynnys). 
Tämä olisi yhdenmukaista ympäristönsuojelulain 1 §:n tarkoituksen kanssa (”ehkäistä 
ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa, ehkäistä ja vähentää päästöjä sekä poistaa….”). 

Kalojen ruokinnassa osa ravinteista sitoutuu kaloihin ja vain osa ravinteista jää päästönä 
luonnonvesiin tai vedenpuhdistamoon. Kaloihin sitoutuu keskiarvoisesti fosforia 4 g per kg. 
Teuraskalan rehu sisältää tyypillisesti 8 g fosforia per kg rehua. Rehukerroin vaihtelee 
kalan koon mukaan ja on kalan kuormittavassa jatkokasvatusvaiheessa käytännössä 
tyypillisesti [1,1 - 1,3]. 

Sopiva luvanvaraisuuden kynnys, joka olisi päästöperusteinen ja aiheuttaisi vain vähäisiä 
päästöjä luonnonvesiin, olisi 50 kg fosforipäästö vuodessa. Tämä kynnys vastaisi 1,2 
rehukertoimella n. 9 tonnin lisäkasvua vuodessa ja merkitsisi lupakynnyksen nostamista n. 
viisinkertaiseksi nykyisestä 2 tonnin kuivarehumäärällä aikaansaadusta lisäkasvusta. 
Pienemmällä rehukertoimella tai tehokkaammalla vedenpuhdistusmenetelmällä tuotantoa 
voitaisiin suurentaa päästöjä lisäämättä. [Lupakynnys on selkeyden vuoksi 
tarkoituksenmukaista antaa vain fosforin päästömääränä.] Uusikin lupakynnys olisi 
tuotantovolyymiltään huomattavasti pienempi kuin muun eläintuotannon 
ympäristölupakynnykset. 

Luonnonravintolammikoista ei juuri aiheudu päästöjä ja lupakynnys voidaan niiden osalta 
keventämistarkoituksessa nostaa 50 hehtaariin. 

Kiertovesilaitos, joka johtaa jätevetensä vedenpuhdistamoon voi alittaa edellä ehdotetun 
luvanvaraisuuskynnyksen jos luonnonvesiin päättyvä ravinnemäärä jää pieneksi. 
Pienimuotoisessa tuotannossa, poikastuotannossa, koeluonteisessa toiminnassa tai 
väistöpaikalla oleva verkkoallaslaitos voi myös alittaa luvanvaraisuuskynnyksen. 

[Lupakynnystä alittava pienimuotoinen (esim. poikastuotantolaitos) ja vähäpäästöinen 
kalankasvatus (esim. vain yhden verkkoaltaan rakenteet) ei pääsääntöisesti edellyttäisi 
vesilain 2 luvun 2 §:n mukaista aluehallintoviraston myöntämää lupaa, koska se ei 
lähtökohtaisesti aiheuta luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista tai vesistön 
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tilan huononemista.] Vesilaissa ei ole yksilöity kalankasvatuslaitosten luvanvaraisuutta, ja 
nykyäänkin vesitalouslupa on edellytetty vain laitoksille, jotka tarvitsevat ympäristöluvan. 
Näin on perusteltua toimia jatkossakin. Luvanvaraisuuskynnyksen ylittävän 
kalankasvatuksen osalta myös talvisäilytyspaikat ja vesitalousluvat niihin sisällytettäisiin 
ympäristölupaan, jotta lupakysymykset tältä osin hoidettaisiin yhdellä päätöksellä. 

Lupakynnyksen alittavasta kalankasvatuksesta tulisi nykytavoin antaa ilmoitus maa- ja 
metsätalousministeriön vesiviljelyeläinten tunnistamisesta annetun asetuksen 533/2011 
mukaiseen Eviran ylläpitämään rekisteriin. 

Lupakynnyksen nostaminen ei arvioida luovan taloudellista kannustinta sille, että 
luvanvaraista toimintaa hajautettaisiin alittamaan lupakynnystä, jonka seurauksena siitä 
aiheutuisi kielteisiä vaikutuksia vesiympäristöön. On kuitenkin tarpeen luoda mekanismi, 
jolla varmistetaan, että viranomainen em. asetukseen 533/2011 perustuvan rekisteri-
ilmoituksen kautta saa tiedon lupakynnystä alittavan laitoksen sijainnista, siinä 
käytettävistä rehuista ja tuotettavasta kalamäärästä. Jos luonnonravintolammikkoa on 
tarkoitus lannoittaa, on siitä em. mukaisesti tarpeen saada tieto. Tätä koskevat tiedot on 
tarpeen sisällyttää rekisteritietojen jättämistä koskevaan lomakkeeseen. 

Valvontaviranomainen voi arvioida lupakynnyksen alittavien laitosten alueellisia ja 
paikallisia vaikutuksia ja yhteisvaikutuksia sekä tarvittaessa edellyttää lupahakemuksen 
jättämistä. Tällä tavoin voidaan välttää toiminnan mahdollisesta ketjuuttamisesta 
(hajauttamisesta) aiheutuvaa ympäristöriskiä. 

Ehdotus: 

Luvanvaraisuuden kynnys kalankasvatuksessa määritetään ympäristönsuojelulain liitteen 
1 taulukossa 2 fosforin päästönä veteen seuraavasti: 

Kalankasvatuslaitos, jonka aiheuttama ravinnepäästö luonnonvesiin on 
vähintään 50 kg fosforia vuodessa tai kooltaan vähintään 50 hehtaarin 
luonnonravintolammikko tai lammikkoryhmä.  

[Sisävesissä 10 kg fosforipäästö luonnonvesiin vuodessa.] 

 

3. Kalankasvatuksen ympäristönsuojelutoimia koskeva  valtioneuvoston asetus  

Vesiviljelylle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi, lupamenettelyjen keventämiseksi, 
luvanhakijoiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi sekä viranomaisten toiminnan 
tehostamiseksi on ympäristönsuojelulain nojalla perusteltua antaa valtioneuvoston asetus 
kalankasvatuksen ympäristönsuojelutoimista. Selkeä normi auttaisi toiminnanharjoittajaa 
luvan hakemisessa ja parantaisi lupaprosessin ennustettavuutta sekä ohjaisi viranomaisia 
yhdenmukaiseen käsittelyn. Asetukseen sisältyisi alla olevat elementit. 
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Fosforia [ja typpeä] koskevat lupamääräykset 
 
Luvanvaraisuuskynnyksen muuttaminen päästöperusteiseksi ja siirtyminen myös 
päästöperusteisiin lupamääräyksiin kannustaisi alaa kehittämään rehuja ja vähentämään 
ravinnepäästöjä. Olisi myös sääntelyn yhteiskunnallisen tavoitteen ja vesiviljelyalan sekä 
lupamenettelyn legitimiteetin näkökulmasta parempi, että toiminnan vaikutus 
vesiympäristöön ilmaistaan varsinaisina päästöinä, eikä rehujen sisältämien ravinteiden 
määrinä. 
 
Muutos mahdollistaisi paremmin sen, että tuotantoa voidaan lisätä jos ominaiskuormitusta 
voidaan pienentää esim. optimoimalla ruokintaa, tehostamalla vedenpuhdistusta tai 
muuttamalla kasvatusolosuhteita tai tuotetun kalan ja mädin osuuksia. Lisäksi muutoksella 
voitaisiin paremmin ottaa huomioon toimia päästöjen kompensoimiseksi korvaavilla 
toimenpiteillä esim. käyttämällä Itämeren kalasta tehtyä rehua (ehdotus jäljempänä). 

Nykyisissä verkkoallaslaitosten ympäristöluvissa määrätään kalojen ruokintaan 
käytettävän rehun fosforin ja typen määräsuhteista perustuen 80 -luvulta olevaan tietoon 
rehujen koostumuksesta (0,7  ̶0,8 % fosforia ja 5,7 ̶ 6,4 % typpeä eli n. 1 osa fosforia ja 8 
osaa typpeä). Rehujen fosforipitoisuutta voitiin pienentää 2010-luvun alussa noin 10 % 
matalafosforisten raaka-aineiden avulla. Rehujen typpipitoisuuden eli proteiinipitoisuuden 
(typpimäärä on proteiinipitoisuus jaettuna 6,25) osalta vastaava pienentäminen ei ole 
mahdollista, koska käytössä olevien rehujen sisältämä proteiinimäärä on jo kalojen 
normaalin kehityksen kannalta alarajalla. Päästöjä koskevissa lupamääräyksissä typen 
määrää ei ole tarpeen rajoittaa, koska rehun valmistajan ja vesiviljelytoiminnan harjoittajan 
etu on minimoida rehun kustannuksia ja sen kalleinta ainesosaa, eli proteiinisisältöä (= 
typpipäästöä). 

Fosfori on useimmiten se tekijä, joka rajoittaa levien ml. kasviplanktonin kasvua ja veden 
sameutumista. Fosforipäästöjen vähentämisellä voidaan siten tehokkaammin ehkäistä 
rehevöitymiskehitystä. Esim. sinilevät pystyvät itse sitomaan tarvitsemansa typen suoraan 
ilmasta, joten niiden kannalta ratkaisevaa on vedessä olevan fosforin määrä. Toisaalta 
typelläkin on joillakin merialueilla merkitystä rehevöitymistä edistävänä minimitekijänä. 

[Edellä olevan mukaisesti on perusteltua jättää ympäristölupien määräyksistä pois 
typpipäästöjä koskevat rajoitukset, ellei siihen ole erityisiä syitä. Jos on erityinen syy 
rajoittaa myös typpipäästöjä, tulee se tehdä muuttamalla ympäristölupiin sisältyvää fosforin 
ja typen päästösuhdetta siten, että se kannustaisi edelleen kehittämään vähäfosforisia 
rehuja ja vähentämään fosforipäästöjä. Suhde olisi kannustavana vähintään 1/12 ja 
enintään 1/15 siten, että ympäristöluvassa esim. 100 kilon fosforipäästö sallisi 1 200 - 
1 500 kilon typpipäästön. Tällä on osaltaan merkitystä vesienhoidon tavoitteiden 
toteuttamisessa.] 

Päästöjen seuranta ja laskenta 

Luvitetun vesiviljelylaitoksen päästöjä on perusteltua seurata (valvoa) ja laskea kolmen 
vuoden liukuvana keskiarvona niin, että tuotanto-olosuhteiden vaihteluita voidaan tasata. 
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Kolmen vuoden aikaväli vastaisi suunnilleen kirjolohen kasvattamista teuraskokoon 
vaatimaa aikaa. Määräys kirjattaisiin esim. näin: ”Laitoksen vuosittain luonnonvesiin 
aiheuttama fosforipäästö saa olla enintään 200 kg. Laitoksesta luonnonvesiin aiheutuvat 
päästöt lasketaan ja seurataan kolmen perättäisen tuotantovuoden liukuvana keskiarvona 
siten, että yksittäisen vuoden päästöjä lisäävä poikkeama saa olla enintään [20] prosenttia. 
Kolmen perättäisen vuoden jaksona toteutuneiden päästöjen yhteismäärän tulee olla 
enintään luvassa mainitun suuruiset kerrottuna kolmella.” Näin päästöt voisivat esimerkiksi 
ensimmäisenä vuonna alittaa asetetut rajat, mutta seuraavana kahtena vuotena ylittää ne 
yhteensä samalla määrällä (kuitenkin enintään [20] %:lla vuotta kohden). Kolmen vuoden 
jaksoissa päästöjen yhteismäärän tulee olla enintään luvassa mainitun suuruiset 
kerrottuna kolmella. Liukuva keskiarvo laskettaisiin erikseen jokaiselle kolmen vuoden 
jaksolle. Tämä määräys tulisi kalankasvatusta koskevaan valtioneuvoston asetukseen, 
jotta toiminnanharjoittajilla, ympäristölupaviranomaisilla ja valvojilla olisi selkeät ja 
yhdenmukaiset säännökset noudatettaviksi. Määräys tulisi sovellettavaksi myös jo 
myönnettyjen lupien seurantaan ja valvontaan. Päästöperusteisten lupamääräysten 
valvontaan liittyy haasteita (lisäkasvun todentaminen), johon jatkotyössä tulee saada 
käytännöllisiä ja toimivia ratkaisuja. 

Lupamääräyksissä mainittujen päästörajojen ylittämistilanteisiin soveltuisivat nykyisin 
voimassa olevat seuraamukset (mm. rikoslaki). 

Voimassa olevien ympäristölupien muuttaminen 

Voimassa olevien vesiviljelyn ympäristölupien määräykset rehun sisältämän fosforin [ja 
typen] enimmäismääristä voitaisiin ympäristönsuojelulain 89 §:n 1 momentin mukaisesti 
luvanhaltijan hakemuksesta muuttaa koskemaan päästöjä. Tämä tehtäisiin siten, että 
fosforin enimmäismäärät muunnetaan päästöksi laitoskohtaisella kertoimella (esim. 0,58 
kun rehun fosforipitoisuus 0,8 % ja rehukerroin 1,2) [ja typen enimmäismäärät (jos typen 
määrä on lupamääräyksissä rajoitettu ja rajoituksen jatkamiselle on erityinen syy) 
muunnetaan päästöksi kertomalla saatu fosforin päästömäärä vähintään kahdellatoista ja 
enintään viidellätoista] (esim. rehun sisältämä fosforimäärä 200 kg x 0,58 = 116 kg 
fosforipäästö [ja tämä x 12 = 1 392 kg typpipäästö)]. 

Valtioneuvoston linjaukset Itämerirehusta (korvaavat toimenpiteet) 

Vesiviljelyssä voidaan ottaa käyttöön ympäristölupaan otettavina määräyksinä uusia 
tehokkaita toimia vesiviljelyn aiheuttamien päästöjen vähentämiseksi. Sellainen 
mahdollisuus on esim. silakasta tehdyn kalanrehun käyttö, joka kierrättäisi ja vähentäisi 
meressä jo olevien ravinteiden määrää. Valtioneuvoston 4.12.2014 tekemässä 
periaatepäätöksessä vesiviljelystrategiasta 2020 on tehty linjauksia Itämeren kalasta 
tehdyn rehun käytön edistämisestä siten, että kierrätetään Itämeressä jo olevia ravinteita. 

Suomeen ollaan parhaillaan rakentamassa kalajauhotehdasta, joka valmistaisi silakasta 
jauhoa käytettäväksi kalanrehun tuotannossa. Lainsäädännön tulisi siten mahdollistaa ja 
kannustaa ratkaisuihin, jotka yhtäaikaisesti edistäisivät vesiensuojelua ja kestävää 
vesiviljelyä. Korvaava toimenpide sallisi suuremman lisätuotannon normaalitilanteeseen tai 
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nykyiseen ympäristölupaan verrattuna. Kalankasvatus voisi olla pilottiala, jolla kokeillaan 
periaatetta päästöjen korvaamisesta muilla toimenpiteillä. 

Korvaavat toimenpiteet tulisivat sovellettaviksi mm. alla mainitussa 
sijainninohjaussuunnitelmassa tarkoitetuilla avoimilla merialueilla, joilla veden tila on hyvä 
tai erinomainen. Korvaavia toimenpiteitä kuten silakan pyyntiä voitaisiin harjoittaa 
laajemmalla vaikutusalueella esim. leveysasteen 59°00´N pohjoispuolisella merialueella, 
mikäli se on hankkeen ja ympäristön kokonaisuuden kannalta perusteltua. Korvaavan 
toimenpiteen huomioon ottaminen edellyttäisi, että toimenpide poistaa saman verran 
ravinteita tai niihin verrattavissa olevia haitallisia vaikutuksia ympäristöstä kuin mitä 
kalankasvatuksen lupamääräyksessä korvaavan toimenpiteen johdosta sallitaan lisättävän 
edellä mainittuja ravinnepäästöjä. Lisäksi toimenpiteen tulee olla perusteltu ottaen 
huomioon tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet ja sen suorittamista tulee voida seurata 
luotettavasti. 

Valtioneuvoston linjaukset sijainninohjauksesta 

Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ovat 21.5.2014 vahvistaneet 
kansallisen vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelman, jonka tavoitteena on mm. ohjata 
uudet ruokakalan jatkokasvatuslaitokset ympäristön kannalta sopiville vesialueille siten, 
että vesiviljelytuotantoa voidaan kestävästi kasvattaa vesien tilaa heikentämättä. Lisäksi 
valtioneuvoston 4.12.2014 tekemässä periaatepäätöksessä todetaan, että kehitetään 
lupajärjestelmää ja ohjeistusta siten, että se edistää sijainninohjauksen toteutumista ja 
parhaiden käytäntöjen käyttöön ottamista. 

Tämän uuden sekä ympäristön että vesiviljelyelinkeinon kannalta tärkeän elementin 
soveltamiseksi on tarpeen antaa säännös, joka auttaa toiminnanharjoittajaa luvan 
hakemisessa ja parantavat lupaprosessin ennustettavuutta sekä ohjaavat 
lupaviranomaista ottamaan yhdenmukaisesti huomioon valtioneuvoston tekemän 
linjauksen päättäessään ympäristöluvista. Kyse olisi hakijan kannalta vapaaehtoisista ja 
lupaprosessia ja sen ennakoitavuutta parantavista säännöksistä erityisesti avoimille hyvän 
tilan merialueille. Muiden vesialueiden osalta noudatettaisiin normaalikäytäntöä. 

Ehdotus: 

Annetaan ympäristönsuojelulain 9 ja 10 §:ien nojalla valtioneuvoston asetus vesiviljelyä 
koskevista ympäristönsuojelutoimista. 
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Valtioneuvoston asetus  
kalankasvatusta koskevista ympäristönsuojelutoimist a 

 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ympäristönsuojelulain 
(527/2014) 9 ja 10 §:n nojalla: 

1 § 

Soveltamisala 

Asetusta sovelletaan kalankasvatukseen, johon tarvitaan 
ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukainen lupa. 

2 § 

Fosforin [ja typen] päästöt 

Kalankasvatusta harjoittavan laitoksen ympäristöluvassa annetaan määräys 
fosforin enimmäismäärän päästöstä luonnonvesiin. [Jos typpipäästöä koskeva 
määräys erityisestä syystä on tarpeen antaa, se lasketaan kertomalla 
vahvistettava fosforipäästön enimmäismäärä vähintään kahdellatoista ja 
enintään viidellätoista.] 

Fosforin [ja typen] päästö verkkoallasviljelyssä lasketaan ja seurataan 
vähentämällä vuosittain käytetyn rehun ravinnemäärästä kalan ja mädin 
lisäkasvuun sitoutunut ravinnemäärä. Laskennassa otetaan huomioon eri 
rehulaatujen fosfori- [ja typpi]pitoisuudet ja tuotetun kalan, kalalajin ja mädin 
määrä ja niiden fosfori- [ja typpi]pitoisuudet. 

3 § 

Päästöjen laskenta ja seuranta 

Kalankasvatuslaitoksesta luonnonvesiin aiheutuvat päästöt lasketaan ja 
seurataan kolmen perättäisen tuotantovuoden liukuvana keskiarvona siten, 
että yksittäisen vuoden päästöjä lisäävä poikkeama saa olla enintään [20] 
prosenttia. Kolmen perättäisen vuoden jaksoina toteutuneiden päästöjen 
yhteismäärän tulee olla enintään luvassa mainitun suuruiset kerrottuna 
kolmella.  

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa annetun kalankasvatusta koskevan 
ympäristölupapäätöksen lupamääräys rehun sisältämän fosforin tai typen 
enimmäismäärästä lasketaan ja seurataan 1 momentin ja 2 §:n 2 momentin 
mukaisesti. 

4 § 

Korvaavat toimenpiteet 
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Toiminnanharjoittajan aloitteesta voidaan kalankasvatuksen ravinnepäästöjä 
koskevia ympäristönsuojelulain 52 §:ssä tarkoitettuja lupamääräyksiä 
annettaessa ottaa huomioon hakijan muut kuin välittömät päästöjen 
ehkäisemiseen tai rajoittamiseen liittyvät toimenpiteet (korvaava toimenpide). 
Korvaavien toimenpiteiden tarkoituksena on vesistössä jo olevien ravinteiden 
poistaminen pyydettävän kalan mukana tai muun kuormituksen vaikutuksen 
tai päästön vähentäminen toiminnan vaikutusalueella tai siihen liittyvällä 
laajemmalla vaikutusalueella.  

[Korvaavan toimenpiteen huomioon ottaminen edellyttää, että 

1) toimenpide poistaa saman verran ravinteita tai niihin verrattavissa olevia 
haitallisia vaikutuksia ympäristöstä kuin mitä kalankasvatuksen 
lupamääräyksessä korvaavan toimenpiteen johdosta sallitaan lisättävän edellä 
mainittuja ravinnepäästöjä; 

2) toimenpide on perusteltu ottaen huomioon tekniset ja taloudelliset 
mahdollisuudet; ja 

3) toimenpiteen suorittamista voidaan seurata luotettavasti. 

Lupaviranomaisen on annettava lupapäätöksessä määräykset korvaavan 
toimenpiteen suorittamisesta ja sen valvonnan järjestämisestä.  

Mikäli osoittautuu, että kokonaispäästöt eivät korvaavien toimenpiteiden 
suorittamisesta huolimatta pysy tasolla, jolla ne olisivat ilman korvaavaa 
toimenpidettä tai toimenpiteiden suorittamisesta aiheutuu mitattavia haitallisia 
ympäristövaikutuksia, voidaan lupapäätöstä tältä osin valvontaviranomaisen 
aloitteesta muuttaa tai peruuttaa. Muutoksen tai peruuttamisen edellyttämät 
lupamääräykset on tällöin annettava samassa yhteydessä.] 

5 § 

Sijainninohjaus 

Ympäristölupaviranomaisen tulee lupahakemuksesta annettavassa 
päätöksessään puoltavana seikkana ottaa huomioon uuden 
kalankasvatuslaitoksen sijoittumisen maa- ja metsätalousministeriön ja 
ympäristöministeriön 21 päivänä toukokuuta 2014 valmistuneen kansallisen 
vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelman mukaisesti ruokakalan 
jatkokasvatusvaihetta varten tunnistetuille merialueille. 

 

4. Koeluonteinen kalankasvatus 

Kalankasvatuksen osalta on tarpeen laajentaa koeluonteisen toiminnan poikkeusta 
luvanvaraisuudesta koskemaan myös tilanteita, joissa kokeillaan uusia tuotantoalueita 
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(esim. avoimilla merialueilla harjoitettava vesiviljely), tuotantotapoja ja tuotantolajeja. 
Siihen liittyvien kustannusten ja vaikutusten seurannan vuoksi kokeiden tulisi myös voida 
olla lyhytaikaista pidempiä. Myös tutkimustoiminta, joka tehdään luvitetun laitoksen 
yhteydessä. 

Ehdotus: 

Lisätään ympäristönsuojelulain 31 § (koeluonteisen toiminnan poikkeus 
luvanvaraisuudesta) uusi 3 momentti siten, ettei se kalankasvatuksen osalta rajoitu 
lyhytaikaiseen toimintaan ja että koeluonteisen toiminnan perusteeksi lisätään uudet 
tuotantotavat, -alueet ja -lajit sekä tutkimustoiminta ympäristöluvan saaneen laitoksen 
yhteydessä. 

31 § 

Poikkeus luvanvaraisuudesta toiminnan koeluonteisuuden perusteella 

Ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka 
tarkoituksena on kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- 
tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka käsitellä jätettä laitos- tai 
ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun 
näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi. Tällaisesta toiminnasta 
tehtävästä ilmoituksesta säädetään 119 §:ssä. 

Jos koeluonteisesta toiminnasta saattaa aiheutua 27 §:n 2 momentissa 
tarkoitettu seuraus, toimintaan on kuitenkin oltava ympäristölupa. 

Edellä 1 momentista poiketen kalankasvatusta koskeva koeluonteinen 
toiminta voi olla lyhytaikaista pidempää, jos luotettavien tutkimustulosten 
saaminen tätä edellyttää. Kalankasvatusta koskeva koeluonteinen toiminta voi 
1 momentissa mainitun tarkoituksen lisäksi koskea tuotantotapaa, 
tuotantoaluetta tai tuotantolajia sekä ympäristöluvan saaneen laitoksen 
yhteydessä tehtävää tutkimustoimintaa. 

 

5. Ympäristölupien voimassaoloa ja pinta-alaa koske vat ehdot verkkoallasviljelyssä 

Nykyisistä ympäristöluvista valtaosa ovat olemassa olevien lupien uudistamisia. Laitokset 
ovat useimmissa tapauksessa jo pitkään toimineet nykyisillä paikoilla ilman todettua 
merkittävää haittaa. Vuosina 2000 - 2013 annettiin 495 ympäristölupaa 
kalankasvatukseen, eli vajaa 5 % kaikista eri toimialoille myönnetyistä 10 580 
ympäristöluvasta. Kalankasvatuksen luvista valtaosa oli verkkoallaslaitosten lupien 
uudistamisia. 

Ympäristönsuojelulain muutoksella siirryttiin 1.5.2015 alkaen pääsääntönä toistaiseksi 
voimassa oleviin lupiin. Tämä on vesiviljelyssä erityisen tärkeää, koska määräaikaiset 
luvat verkkoallasviljelyssä ovat aiheuttaneet toistuvia ja merkittäviä kustannuksia (sekä 
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hakijalle että viranomaiselle) lupien uusimiseksi. Monilla yrityksillä on lukuisia lupia, joiden 
uusiminen on näin ollen jatkuvasti vireillä. 

Ympäristönsuojelulain uudistetussa 87 §:ssä todetaan, että ”Ympäristöluvan myöntämistä 
koskeva päätös määrätään olemaan voimassa toistaiseksi. Se voidaan kuitenkin määrätä 
olemaan voimassa määräajan toiminnanharjoittajan hakemuksesta tai jos siihen on 
toiminnan erityisiin ominaisuuksiin, siinä käytetyn tekniikan tai käytettyjen menetelmien 
uutuuteen tai toiminnan haitallisten vaikutusten arvioinnin vaikeuteen liittyvä painava syy.” 

Aluehallintoviranomaiset ovat aiemmin linjanneet, että verkkoallaskasvatuksesta 
annettavat ympäristöluvat ovat määräaikaisia, koska niillä ei ole tehokkaita 
puhdistusmenetelmiä ja koska ne usein sijaitsevat määräajaksi vuokratulla vesialueella. 
On välttämätöntä luopua määräaikaisen vuokrasopimuksen käyttämisestä perusteena 
luvan määräaikaisuudelle, koska toistaiseksi voimassa olevaan lupaan voidaan ehdoksi 
kirjoittaa, että lupa raukeaa jos alueen hallintaoikeus umpeutuu. Hallintaoikeus on 
perusedellytys toiminnan harjoittamiselle. Tehokas puhdistusmenetelmä ei myöskään ole 
validi peruste, koska pääsääntönä on voimassa olevien lupien valvonta ja 
valvontaviranomaisen aloitteesta tehtävät tarkistukset. 

Verkkoallasviljelyä koskevissa ympäristölupiin sisältyy nykyisin määräys verkkoaltaiden 
pinta-alasta. Useassa tapauksessa pinta-alan rajoituksella on kielteinen vaikutus kalojen 
hyvinvointiin, koska se voi rajoittaa verkkoaltaiden tilavuuksia ja johtaa ylitiheään 
kalaparveen. Pienet verkkoaltaat lisäävät myös hylkeiden aiheuttamia vahinkoja. Määräys 
ei myöskään perustu lainsäädännön vaatimukseen. Vesilain ja liikenteen turvallisuuden 
kannalta riittää, että annetaan määräykset altaiden merkinnästä liikenneviraston ohjeiden 
mukaisesti ja niiden sijainnista tehdään asianmukaiset ilmoitukset ja kartat. 

Ympäristöluvissa on myös ollut määräyksiä rehulaaduista ja ominaispäästöistä, jotka 
kuuluvat toiminnanharjoittajien harkittavaksi jätettäviin asioihin. Toiminnanharjoittajan 
intressissä on käyttää sopivinta rehua ja pitää ominaispäästöt alhaisina. 

Ehdotus: 

Jatkossa myös verkkoallasviljelyn ympäristöluvat tulisi antaa toistaiseksi voimassaolevina, 
koska niihin ei liity YSL:n 87 §:ssä mainittua painavaa syytä. Nykymuotoista 
verkkoallasviljelyä ei voida nähdä perusteena määräaikaiselle luvalle. Näin toimien 
vähennettäisiin merkittävällä tavalla lupaviranomaisen ja toiminnanharjoittajien 
hallinnollista taakkaa ja kustannuksia. Tämä olisi myös linjassa pääministeri Juha Sipilän 
hallitusohjelmassa olevien linjausten kanssa mm. hallinnon ja yritysten hallinnollisen 
taakan vähentämisestä. 

[Annetaan verkkoallasviljelyn ympäristölupien toistaiseksi voimassaoloa koskeva 
valtiovarainministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön 
yhteinen määräys ELY-keskuksille ja aluehallintoviranomaisille. Määräykseen lisättäisiin 
maininta siitä, että ympäristölupiin sisällytetään määräys laitoksen sijainnista (sijaintipaikka 
ja rakenteiden uloimpien osien kulmakoordinaatit), mutta ei määräystä sen verkkoaltaiden 
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pinta-alasta. Lisäksi siinä todettaisiin, että muu kuin luvanvarainen ja pienimuotoinen 
kalankasvatus ei nykykäytännön mukaisesti pääsääntöisesti edellytä vesilain mukaista 
lupaa. Samoin todettaisiin, että määräyksiä rehulaaduista tai ominaispäästöistä ei 
annettaisi. 

 

6. Vesiviljelyä koskevan ympäristöluvan (lupamääräy sten) malli ja hakemuslomake 

Vesiviljelylle annetaan lukuisia ympäristölupia, jotka erityisesti verkkoallasviljelyssä 
noudattavat tiettyä vakiomallia. Malli perustuu ympäristönsuojelulain ja -asetuksen 
säännöksiin sekä vakiintuneeseen käytäntöön. Tärkeässä asemassa ovat erityisesti 
lupamääräykset, joista lainsäädäntö ei anna tarkkaa muotovaatimusta. 

Lupamääräyksiä on tarpeen uudistaa siten, että ne olisivat linjassa tässä muistiossa 
esitettyjen toimenpiteiden kanssa. Lupamääräykset voitaisiin siten ottaa käyttöön 
välittömästi myös ennen kuin sitä koskevat uudet säännökset astuvat voimaan. 

Tärkeimmät muutokset lupamääräyksiin koskisivat tarpeettomien lupamääräysten 
poistamista ja ravinteita koskevien lupamääräysten muuttamista. 

Ehdotus: 

Muutetaan verkkoallasviljelyä koskevan ympäristöluvan lupamääräykset liitteenä olevan 
mallin mukaiseksi. 

Lisäksi ympäristö- ja vesitalouslupahakemukseen tehtäisiin muutoksia siten, että siinä 
otetaan huomioon uudet linjaukset sijainninohjauksesta ja Itämerirehusta sekä tässä 
muistiossa esitetyt muut soveltuvat asiat ml. luvan pääsääntöinen hakeminen toistaiseksi 
voimassa olevaksi. 
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Liite, lupamääräyksen malli muutoksineen 

Lupamääräykset 

Rakenteet ja laitteet 

1. Verkkoaltaiden yhteenlaskettu pinta-ala saa olla enintään X m2. 

Verkkoaltaat saadaan käsitellä ainoastaan sellaisilla antifouling-aineilla, jotka on 
hyväksytty käytettäviksi kalankasvatustoiminnassa. 

1. Kalankasvatustoimintaan liittyvät rakenteet ja laitteet on pidettävä asianmukaisessa 
kunnossa. Verkkoaltaat on ankkuroitava niin, että ne pysyvät suunnitellulla paikalla eivätkä 
aiheuta vesiliikenteelle tai merialueen muulle käytölle vältettävissä olevaa haittaa. 

2. Verkkoaltaat on merkittävä Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti. Altaiden sijainnista 
kulmakoordinaatein ja merkinnästä samoin kuin niiden myöhemmästä poistamisesta on 
tehtävä karttaliittein varustettu ilmoitus Liikennevirastolle. 

Toiminta ja päästöt 

3. Laitosta on hoidettava siten, että kalankasvatuksen ympäristövaikutukset ovat 
mahdollisimman vähäiset. Laitoksen toiminta on järjestettävä siten, että siitä ei aiheudu 
tarpeettomia melu- eikä hajuhaittoja ympäristölle. 

5. Kalankasvatuksessa vuosittain käytettävä rehu saa sisältää enintään 1 100 kg fosforia 
ja enintään 7 900 kg typpeä. 

Kasvatuksessa on käytettävä rehuja, joiden ravinnepitoisuudet ovat mahdollisimman 
pienet, ja ruokinnassa on pyrittävä mahdollisimman pieneen rehukertoimeen. Tavoitteena 
on, että ominaispäästö ei ylitä 5,0 g fosforia eikä 40 g typpeä kasvatettavaa kalakiloa kohti. 

5. Laitoksen vuosittain luonnonvesiin aiheuttama fosforipäästö saa olla enintään 200 kg [ja 
tarvittaessa typpipäästö enintään 2 400 kg]. 

Laitoksesta luonnonvesiin aiheutuvat päästöt lasketaan ja seurataan kolmen perättäisen 
tuotantovuoden liukuvana keskiarvona siten, että yksittäisen vuoden päästöjä lisäävä 
poikkeama saa olla enintään [20] prosenttia. Kolmen perättäisen vuoden jaksona 
toteutuneiden päästöjen yhteismäärän tulee olla enintään luvassa mainitun suuruiset 
kerrottuna kolmella. 

Ominaisp Päästömäärätarvot lasketaan vähentämällä vuosittain käytettävän rehun 
ravinnemäärästä (fosfori [ja typpi]) kalan lisäkasvuun sitoutunut ravinnemäärä ja jakamalla 
näin saatu erotus kalan vuotuisella lisäkasvulla. Kasvatetussa kalassa on lajista riippuen n. 
X % fosforia [ja X % typpeä] sekä tuotetussa mädissä X % fosforia [ja X % typpeä]. 
Laskennassa otetaan huomioon eri rehulaatujen fosfori- [ja typpi]pitoisuudet sekä tuotetun 
kalan, kalalajin ja mädin määrä. 

Jätehuolto 
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6. Kuolleet kalat on kerättävä talteen ja kompostoitava tai toimitettava laitokseen, jolla on 
asianmukainen lupa käsitellä nämä jätteet. Kuolleet kalat on käsiteltävä eläinjätteen 
käsittelystä annettujen säädösten mukaan. 

7. Laitosta on muutoinkin hoidettava siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. 
Jätteet on lajiteltava ja varastoitava asianmukaisesti sekä toimitettava hyötykäyttöön, 
käsiteltäviksi tavanomaisen jätteen tai vaarallisen jätteen käsittelypaikoille. 

Häiriö- ja muut poikkeustilanteet 

8. Kalankasvatukseen liittyvistä merkittävistä häiriö- ja poikkeustilanteista on ilmoitettava 
XXX elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen 
ja XXX kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Häiriö- ja poikkeustilanteiden syyt on 
välittömästi selvitettävä sekä havaitut viat ja häiriötekijät on korjattava viipymättä. 

9. Jos laitoksella olevissa kaloissa todetaan tai on syytä epäillä olevan eläintautilain nojalla 
vastustettavaa kalatautia tai muuta tarttuvaa kalatautia, jota ei yleensä esiinny Suomessa, 
asiasta on ilmoitettava joko kunnan tai aluehallintoviraston eläinlääkärille ja ryhdyttävä 
muihin tarvittaviin toimenpiteisiin. 

Vakavissa kalatautitapauksissa on ilmoitus tehtävä myös XXX elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle. 

Tarkkailu ja raportointi 

10. Laitoksen vastuullisen hoitajan nimi yhteystietoineen on ilmoitettava XXX elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle. 

11. Laitoksen toiminnasta on pidettävä hoitopäiväkirjaa. Päiväkirjaan on merkittävä tiedot 

- altaiden tuomisesta paikalle ja niiden poisviennistä, 

- käytössä olevien altaiden tilavuudesta ja pinta-alasta, 

- laitokseen tuodun ja siitä poistetun kalan määrästä, 

- laitoksella käytetyn rehun määrästä ja laadusta, 

- laitoksella tapahtuvan verestyksen yhteydessä tulevan veren, kuolleiden kalojen ja 
muiden jätteiden määrästä, laadusta ja niiden käsittelystä sekä toimittamisesta edelleen, 

- mahdollisista kalataudeista ja kalakuolemista sekä käytetyistä lääkkeistä ja muista 
kemikaaleista, 

- laitoksella käytettävien rehujen ja kemikaalien varastoinnista sekä 

- muista seikoista, jotka vaikuttavat päästöjen seurantaan ja ohjaukseen. 

Hoitopäiväkirja on säilytettävä viiden vuoden ajan ja vaadittaessa esitettävä viranomaisille. 
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Edellistä vuotta koskeva yhteenveto tätä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella on 
toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä XXX elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle ja XXX kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Muutkin tarpeelliset tiedot ja selvitykset on vaadittaessa 
annettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle hoitopäiväkirjoissa ja 
yhteenvedoissa esitettyjen tietojen luotettavuuden tarkistamiseksi. 

Lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta sovelletaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen vaitiolovelvollisuuteen sen suorittaessa ympäristönsuojelulain 
mukaisia tehtäviä. Laitoksen toimintaan liittyvät päästö- ja tarkkailutiedot sekä ympäristön 
tilaa koskevat tiedot eivät kuitenkaan ole salassa pidettäviä. 

12. Kalankasvatuksen vaikutuksia merialueella on tarkkailtava XXX elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen hyväksymällä tavalla. 
Tarkkailu voidaan suorittaa yhteistarkkailuna alueen muiden tarkkailuvelvollisten kanssa. 

Ehdotus tarkkailuohjelmaksi on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. 

Jos tarkkailutulokset antavat siihen aihetta, voi asianomainen viranomainen tämän 
päätöksen estämättä myöhemmin muuttaa tarkkailuohjelmaa. 

Tarkkailujen tulokset on toimitettava tarkkailuohjelmassa määrätyin ajoin elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä XXX kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 
Tarkkailutiedot on vaadittaessa annettava myös asianosaisille nähtäviksi.  

Luvan voimassaolo 

Lupa on voimassa toistaiseksi tai kunnes luvanhaltijan oikeus vesialueen hallintaan 
luvassa tarkoitettuun toimintaan päättyy.] 

Jos luvan saajan on tarkoitus jatkaa kalankasvatustoimintaa vielä vuoden XX jälkeen, on 
uusi lupahakemus saatettava vireille aluehallintovirastossa viimeistään XX. 

Mikäli hakemus saatetaan vireille määräajassa, tämä lupa on voimassa siihen saakka, 
kunnes uuden hakemuksen perusteella annettu päätös on saanut lainvoiman, edellyttäen, 
että luvan haltijalla on oikeus kalankasvatusta varten tarvittavaan vesialueeseen. 
Lupahakemukseen tulee muun ohella liittää yhteenveto käyttö-, päästö- ja 
vaikutustarkkailuista. 
 



Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen edustajien (Ville Salonen ja Mirva 
Wideskog) tarkennus vesiviljely pienryhmän esityksen hakasulkeissa olevista seikoista 

 

Lupakynnys: 

AVIn ja ELYn esitys on, että merialueella lupakynnyksen raja voisi olla esityksen mukainen fosforipäästö (50 
kg/v), mutta sisävesille lupakynnyksen rajaksi tulisi 10 kg:n fosforipäästö/vuosi (vastaa suuruusluokaltaan 
vanhaa 2 000 kg rehua/lisäkasvua) 

• Merialueelle fosforipäästö 50 kg/v 
• Sisävesille fosforipäästö 10 kg/v 
• Luonnonravintolammikot 50 ha 

 
Pohdintaa 

Esitys merialue ja sisävedet tulee erotella, sillä sisävesillä ei voida korottaa luparajaa kuten merialueella. 
Pienemmissä vesistöissä, erityisen puhtailla ja herkillä alueilla sekä toisaalta jo pahasti likaantuneilla alueille 
(vesienhoitosuunnitelmat), 50 kg:n vuotuinen fosforipäästö voi olla ratkaiseva. Luvittaminen ”takautuvasti” 
YSL 27 §n 2 momentin mukaan haittojen jo synnyttyä ei ole hyvä vaihtoehto ja jää kokonaan 
haitankärsijöitten tai valvonnan aktiivisuuden varaan. 

Vertailuna turvetuotanto, joka sisävesillä on aiheuttanut paljon ongelmia. Fosforipäästö 
pintavalutuskentälliseltä (BAT) tuotantoalueelta on keskimäärin noin 0,2 kg/ha. Näin ollen 50 kg P/a syntyy 
vasta noin 250 ha:n tuotantoalalta, eli huomattavan suurelta turvetuotantoalueelta (YVA raja 
turvetuotannossa on 150 ha).  

Päästöperusteinen lupakynnys vaikeuttaa valvontaa. Tällä hetkellä, kun lupamääräykset koskevat rehujen 
sisältämää ravinnemäärää ja kasvatetun kalan määrää, laitosvalvoja ja kasvattaja voivat reaaliajassa seurata 
kyseisen lupamääräyksen noudattamista. Jos ympäristöluvat muuttuvat päästöperusteiseksi on 
kyseenalaista miten kalankasvattajat ja valvova viranomainen pystyvät luotettavasti seuraamaan 
päästömääriä. Päästöperusteinen ympäristölupa voidaan hyväksyä vain jos valvontaviranomaisilla on 
käytössä kiistaton laskentamalli, jolla kuormitusmääriä voidaan reaaliaikaisesti seurata.  

 

Esitys valtioneuvoston asetukseksi kalankasvatusta koskeviksi ympäristönsuojelutoimista 

2§ Fosforin ja typen päästö 

Luvittajan pitää harkita tapauskohtaisesti toiminnan päästö suhteessa paikallisiin olosuhteisiin. 
Rannikkovesiltämme (Suomenlahti, Saaristomeri ja Selkämeri) ei typpeä voida jättää pois pääsääntöisesti, 
koska typpi on monin paikoin kasvua rajoittava ravinne. Kertoimet (P 0,58 ja N 12 – 15 x P-päästö), joita 
esityksessä käytetään, eivät perustu muuhun kuin rehun kehittämisen ja kasvatusmäärien kasvattamisen 
tarpeisiin. Luvan myöntämisen edellytykset ja toimintaa koskevat rajoitukset tulee arvioida paikallisista 
lähtökohdista.  

Esim. Laitokselle, jonka vuotuinen tuotanto on 75 000 kg ja rehun sisältämä fosfori noin 660 kg on 
luvituksessa vuonna 2015 laskettu vuotuiseksi päästöksi 360 kg fosforia ja 2 900 kg typpeä. Esityksessä 
käytetyllä kertoimella fosforipäästöksi saadaan (0,58 x 660) 383 kg ja typpipäästöksi (12 x P-päästö) 4 596 

 



tai (15 x) 5 745. Eli esitys mahdollistaa ainakin teoriassa fosforin osalta päästön kasvattamisen noin 6 % ja 
typen osalta kertoimesta riippuen noin 58 % – 98 %.  

Tähän mennessä päästöjen laskennassa on käytetty vuotuista lisäkasvua, eikä siinä ole huomioitu eri 
kalalajien tai mädin sisältämiä fosfori- ja typpipitoisuuksia. Kiistattomia ja käyttöön välittömästi otettavia 
tietoja näistä pitoisuuksista ei ole olemassa. Näin ollen asetukseen ei näitä tietoja tulisi kirjata.  

3§ Päästöjen laskenta ja seuranta 

Kolmen vuoden liukuva keskiarvo on kasvattajalle hyödyllinen esitys. Se helpottaa tuotannon suunnittelua 
ja toteutusta vuosittain vaihtelevissa sääolosuhteissa. Liukuman käyttöönotto hankaloittaa kuitenkin 
valvontaa. Myös tässä korostuu kiistattoman laskentamallin käyttö, jolla kuormitusmääriä voidaan 
jatkuvasti seurata.  
 
Voimassa oleva lainsäädäntö (YSL 89§) antaa mahdollisuuden hakea muutosta voimassa olevaan lupaan. 
Jos perustelut ovat hyvät ja luvan myöntämisen edellytykset muutoksen osalta täyttyvät, muutetaan lupaa. 
Lupaa ei voida kuitenkaan määrätä muutettavaksi kertoimilla niin, että toiminnasta aiheutuva päästö 
kasvaa. Niin käy jos muutos toteutetaan esityksen ”Voimassa olevien ympäristölupien muuttaminen” -
kohdan mukaisesti.  
 
Voidaanko lainvoimaisten lupien päästöjen seurantaa/valvontaa muuttaa asetuksella takautuvasti 
”avaamatta” lupaa? (luottamuksensuoja) 
 

4§ Korvaavat toimenpiteet 

Ravinteiden kierrätys on hyvä ja kannatettava asia. Kalankasvatuksen ravinnepäästöt voivat kuitenkin 
aiheuttaa paikallisia rehevöitymisongelmia. Korvaavien toimenpiteiden mukaan kalankasvatuksen 
ravinnekuormitusta kompensoitaisiin poistamalla merestä ravinteita kalabiomassan mukana tätä 
tarkoitusta varten järjestetyllä kalastuksella. Kalankasvattajilla olisi näin mahdollisuus saada jatkossa lisää 
kasvatusoikeuksia eli kalankasvatuksesta aiheutuva paikallinen ravinnekuorma lisääntyisi. Paikallinen 
rehevöityminen ei vähene jos kasvatettuja kaloja ruokitaan rehuilla, jotka on kalastettu toiminnan 
sijoituspaikan ulkopuoliselta vaikutusalueelta.  

Tällaisenaan korvaavat toimenpiteet/kompensaatio ei ole ilmeisesti käytössä missään muualla Euroopassa. 
Asiakokonaisuus vaatii perusteellisen valmistelun. Korvaavien toimenpiteiden käytön mahdollisuus myös 
muiden ympäristöluvitettavien toimintojen osalta tulisi arvioida. Esitys ei myöskään edellytä, että 
vesistöistä poistettaisiin nykyistä enemmän kalaa ja siihen sitoutuneita ravinteita, vaan kalastus jatkuisi 
nykyisen kiintiön puitteissa ja jo nykyisellään poistettavat ravinteet vain siirrettäisiin kalankasvatuksen 
”hyödyksi”. 

Esitys ei istu tällaisenaan nykyiseen YSL:n, jossa luvan myöntämisen edellytykset arvioidaan päästön ja sen 
ympäristövaikutusten pohjalta. Esityksessä ei edellytetä, että korvaava toimenpide toteutettaisiin hankkeen 
vaikutusalueella, vaan missä vain Suomen merialueella.  

Vesiviljelystrategiassa esitetään yhtenä toimenpiteenä, että viranomaisten ja sidosryhmien yhteistyönä 
valmistellaan ratkaisumalli, jolla kannustetaan viljelylaitoksia vapaaehtoisten ravinnepäästöjen 
kompensointia koskevien ja samalla kilpailukykyä lisäävien toimien ja erityisesti Itämerirehun 
käyttöönottoon. 4§:n korvaavat toimenpiteet -ehdotus ei myöskään huomioi vesienhoidossa ja 
merenhoidossa asetettuja tavoitteita. Tämä ristiriita tulisi ratkaista ja toimintatavoista sopia niin, että ne 



ovat myös vesienhoitolain mukaiset ennen kuin korvaavia toimenpiteitä pystytään ohjeistamaan asetuksen 
muodossa.  
 

5§ Sijainninohjaus 

Vesienhoitosuunnitelmilla ei ole sellaista statusta, että ympäristöluvan myöntämisedellytys täyttyisi aina 
kun veden tila on hyvä. Lupaharkinta tehdään aina tapauskohtaisesti. Jos luvan myöntämisen edellytykset 
täyttyvät saa laitos luvan tälläkin hetkellä. Tältä osin koko pykälää voidaan pitää turhana. Asia voidaan 
kuitenkin siirtää tarkempaan jatkovalmisteluun.  
 

Koeluonteinen kalankasvatus 

Uuden 3 momentin lisäys YSL 31 §:ään tavoittelee helpotusta kalankasvatuksen koetoimintaan. 
Muutoksella pyritään siihen, että koetoimintailmoituksella voitaisiin tutkia/selvittää myös ”lyhytaikaista 
pidempää”, tuotantotapaa, tuotantoaluetta ja tuotantolajia koskevia kysymyksiä sekä ympäristöluvan 
saaneen laitoksen yhteydessä tehtävää tutkimustoimintaa.  

Koetoiminta on ympäristön kannalta turvallista vain jos kuormitus on vähäistä ja lyhytaikaista. Muutoksessa 
esitetty lyhytaikaista pidempi on epämääräinen ilmaisu. On osittain epäselvää, olisiko näiden seikkojen 
huomioiminen jo nykyisenkin lain mukaisesti ainakin osittain mahdollista. Jos koeallas (tms. rakennelma) 
sijoitetaan vesistöön, tarvitaan sitä varten mahdollisesti myös vesilain mukainen lupa.  

 

VM:n, MMM:n ja YM:n määräys ELYille ja AVIille 

Ministeriöt eivät voi antaa määräystä siitä, että AVIn ja ELYn on toimittava voimassaolevan lain vastaisesti. 
Määräyksessä mainituissa asioissa harkinta on tehtävä AVIssa ja ELYssä. Esitys määräyksen antamisesta 
tulisi poistaa.  

 

Ympäristöluvan malli ja hakemuslomake 

Hakemuslomake on uudistumassa sähköisen lupahakemuksen myötä. Ympäristölupamääräysten mallia 
käytetään luvituksen tukena ja se on erityisen hyödyllinen uusille esittelijöille. Malli ei kuitenkaan sido 
esittelijää tai ratkaisijaa mitenkään. Jos laki ja asetukset muuttuvat huomioidaan muutokset 
automaattisesti lupamääräyksissä. Mallia ei voi tehdä ennen kun muut kohdat on lyöty lukkoon. Eli esitys 
on tältä osin ennenaikainen ja myös turha.  
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Täydentävä lausuma 

Osallistuin Suomen luonnonsuojeluliiton edustajan varajäsenenä työryhmän 

kahteen (ml viimeiseen) kokoukseen ja niiden välissä käytyyn 

sähköpostikeskusteluun. Pienryhmän kokouksissa käytiin vilkasta ja rakentavaa 

keskustelua, mutta aikaa varsinaisen esityksen valmisteluun oli selvästi liian vähän. 

Työryhmän muistio viimeisteltiin virkahenkilöiden toimesta 

sähköpostikommentoinnin perustella erittäin tiukalla aikataululla. Koen siksi, etten 

voi sitoutua muistioon kokonaisuudessaan. Etenkin perusteluosissa on useita 

kyseenalaisia kannanottoja.  

Kannatan pienryhmän esitystä siitä, että lupakynnys määriteltäisiin 

päästöperusteiseksi. Työryhmän muistiossa ei kuitenkaan riittävän selvästi avata 

sitä, miten päästöjä määriteltäisiin käytännössä. Kassikasvatuslaitoksen päästöjen 

mittaaminen on erittäin haastavaa, joten käytännössä jouduttaneen johtamaan 

päästöarviot rehun sisältämästä ravinteista, joista vähennetään kaloihin sitoutuneet 

ravinteet. Työryhmä ei ole ottanut kantaa siihen, miten erilaiset ravinteiden 

talteenottomenetelmät voitaisiin ottaa huomioon. Laskentamenetelmien 

tarkentaminen vaatii huomattavaa lisäselvitystä, ennen kuin lakimuutoksen osalta 

voidaan edetä. 

Kannatan pienryhmän esitystä siitä, että yksittäisen laitoksen lupakynnys 

nostettaisiin merialueiden osalta 50 kiloon fosforia vuodessa. Tämä ei minusta 

oleellisesti lisää rannikkoalueen vesin pilaantumisen riskiä. Muistiossa on hyvin 

tuotu esiin riskit siitä, että lupakynnystä voitaisiin kiertää jakamalla tuotanto 

useaan pienempään, lupakynnystä alittavaan osaan. Pidän esitystä kaikkien 

laitosten rekisteröintivelvollisuudesta hyvänä. Minusta lupakynnys olisi kuitenkin 

syytä asettaa matalammalle tasolle sisävesissä. Luonnonravintolammikoiden 

lupakynnyksen nostaminen 50 hehtaariin on mielestäni hyväksyttävää.  

Kannatan esitystä siitä, että annettaisiin ympäristönsuojelulain nojalla 

valtioneuvoston asetus, johon sisällytettäisiin tiettyjä lupaviranomaisia velvoittavia 

säännöksiä. Esitys siitä, että ravinnepäästöjä koskevat lupamääräykset annettaisiin 

kolmivuotisina keskiarvoina, on minusta hyvä. Kannatan myös lämpimästi sitä, että 

valtioneuvoston asetuksella velvoitettaisiin lupaviranomaisia huomioimaan 

ministeriöiden sijainninohjaussuunnitelmaa, mutta mekanismin tulee toimia 

kumpaankin suuntaan: Määräajoin päivitettävän sijainninohjaussuunnitelman 

ulkopuolisille alueille ympäristölupaehtojen tulisi olla vaativampia, eikä niille alueille 

tule koskaan antaa toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa. 

Pienryhmässä keskusteltiin paljon Itämerirehun käytön edistämiseksi. Tähän 

tavoitteeseen olin myös itse sitoutunut. Mielestäni on mahdollista löytää malli, jossa 

valtioneuvoston asetuksen kautta voitaisiin lupamääräyksin edistää itämerirehun 

käyttöä. Sen sijaan muistioon kirjattu ajatus siitä, että tämä olisi pilotti, jossa 

kokeiltaisiin ympäristönsuojelulain vastaista paikallisten päästöjen 

korvaamisperiaatetta, on täysin mahdoton hyväksyä. 

Pienryhmä esittää, että ympäristönsuojelulain 31 § poikkeamismahdollisuutta 

laajennettaisiin kalankasvatuksen osalta. Esitetyssä muodossa uusi pykälä ei 

mielestäni merkittävästi lisää ympäristön pilaantumisen riskiä, mutten myöskään 
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näe että muutoksella saavutettaisiin merkittävää hyötyä kalankasvatuselinkeinon 

kehittämisen kannalta. 

Kalankasvatuksen viranomaisvalvontaa olisi mahdollista keventää, jos ala ottaisi 

käyttöön järjestelmiä, joihin sisältyy julkisiin kriteereihin (esimerkiksi 

luomutuotanto) pohjautuvaa, riippumattoman osapuolen suorittamaa todentamista. 

Tästä keskusteltiin pienryhmässä mielestäni aivan liian vähän, vaikka se olisi ollut 

täysin toimeksiannon mukaista. 

Yhteenvetona totean, että pienryhmän työ antaa hyvän pohjan asian 

jatkovalmistelulle. Säädösvalmisteluun on jatkossa kuitenkin syytä varata 

huomattavasti enemmän resursseja ja aikaa. 

Helsingissä 28.10.2015 

 
Bernt Nordman, toiminnanjohtaja 


