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1 Hankkeen tausta
Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt päätöksen (2/2018, Dnro VARELY/2005/2017),
että Loukeenkarin kalankasvattamon laajentaminen vaatii ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) soveltamista sekä Natura-arviointia.
Lännenpuolen lohi teki YVA-tarveharkintapyynnön, koska yritys haluaa lisätä tuotantoaan.
Nykyinen kasvattamokoko ei ole kustannustehokas ja yrityksen tavoitteena on toteuttaa kasvuhanke yritystaloudellisesti järkevälle tasolle ja vastata kalan kysyntään.
Tämän ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja Natura-arvioinnin suunnitelman kohteena
oleva hanke on osa kansallista tavoitetta, jossa kirjolohen kestävää tuotantoa halutaan kasvattaa vastaamaan kysyntään sekä osoittaa kasvatusta sijainniltaan sopivalle alueelle.
Hankkeen toteutusvaihtoehdot on esitetty luvussa 3.3. Toteutusvaihtoehdot on muodostettu
kuormituslähtöisesti, perustuen eri kasvatusvolyymien aiheuttamaan ravinnekuormitukseen.

1.1

Kirjolohen kasvatuksen tarve ja merkitys

Vesiviljely on maailmanlaajuisesti nopeimmin kasvava elintarviketuotannon muoto. Tällä
hetkellä maailman ruokakalasta jo yli puolet on kasvatettua kalaa. Kasvatetun kalan lisääntyneeseen kysyntään1 vaikuttavat useat erilaiset tekijät, kuten kalan edullinen rasvahappokoostumus sekä kalajalosteiden valikoiman lisääntyminen ja helppokäyttöisyys. Koska kysyntää
on erityisesti lähellä tuotetulle ruoalle, jonka alkuperä voidaan taata, jalostavat yritykset haluaisivat käyttöönsä nykyistä enemmän kotimaista kalaa.
Ympäristön kannalta vastuullisempaan kalan käyttämiseen ohjaa ympäristöjärjestö WWF:n
kalaopas2, joka antaa eri kaloille luokittelun: suosi/ harkitse/ vältä. Tarkoituksena on turvata
luonnon monimuotoisuutta ja ohjata välttämään liikakalastettuja lajeja. Kirjolohen osalta vihreän valon suosituksen saavat ASC-sertifioitu 3 kirjolohi, kiertovesikasvatettu kirjolohi sekä
suomalainen verkkoallaskasvatettu kirjolohi.
WWF:n kalaoppaan mukaan: Suomalainen kirjolohi on hyvä valinta kalatiskillä, sillä sen
kasvatuksen ympäristövaikutuksia on onnistuttu vähentämään tuntuvasti. Suomessa kirjolohen kasvatus eroaa muualla Pohjois-Euroopassa tapahtuvasta kasvatuksesta erityisesti
tiukan ympäristölainsäädännön ja -lupajärjestelmän vuoksi.

https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/kalamarkkinat-ja-kalan-kulutus/
https://wwf.fi/kalaopas/
3 Aquaculture Stewardship Councilin luoma kriteeristö kestävälle kalankasvatukselle. Suomessa kalankasvattajaliitto on käynnistänyt hankkeen kirjolohen kasvatuksen sertifioimiseksi.
1
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Suomalainen verkkoallaskasvatettu kirjolohi on siis kestäväksi katsottu tapa vastata kalan kuluttajakysyntään ja poistaa osaltaan painetta sekä liikakalastuksesta että kasvatetun kalan
tuonnista ympäristövastuultaan vähemmän kehittyneistä maista.
Suomessa vuosituotanto on ollut noin 13–15 miljoonaa kiloa ruokakalaa, jonka arvo on 50–70
miljoonaa euroa. Yli 90 % tuotannosta on kirjolohta. Runsas 80 % kalasta kasvatetaan täysikokoiseksi merialueella, mädin haudonta ja poikaskasvatus sijoittuvat yleensä sisävesille. 4
Ala on Suomessa panostanut rehujen käytön tehokkuuteen, rehujen laatuun ja kalojen terveyteen. Esimerkkinä on ns. itämerirehu, jonka raaka-aineena oleva kalajauho valmistetaan Suomessa, Itämerestä kasvaneesta silakasta. Valtioneuvoston kanslian rahoittamassa Meriviljelyn luvituspilotit -hankkeessa on tutkittu mahdollisuutta sitoa tällaisen rehun käyttäminen
myöhemmin osaksi ympäristölupajärjestelmää, mahdollistaen kestävää kasvua4.
Kysynnän kasvusta huolimatta kalankasvatus Suomessa on vähentynyt 90-luvun huippuvuosista, eikä tuotanto tällä hetkellä pysty vastaamaan kysyntään. Kansallisen vesiviljelystrategian5 lähtökohtana on, että kestävä kasvu tapahtuu sopusoinnussa veden laatua koskevien velvoitteiden ja muiden ympäristötavoitteiden kanssa. Kansallisessa vesiviljelystrategiassa on tavoitteena että, ”Manner-Suomen tuotannon määrä nousee 20 milj. kg ja tuotannon arvo ylittää 100 milj. euroa” sekä että ”Manner-Suomen vesiviljelytuotannon kerrannaisvaikutukset
ylittävät 350 milj. euroa”. Merkittävä työkalu on ollut sijainninohjaussuunnitelma6, jossa on
tunnistettu parhaiten vesiviljelylle sopivia alueita, esimerkiksi pohjan kovuuden, veden syvyyden ja virtausolosuhteiden perusteella.

1.2

Itämeren ravinnekuormitus

Kalankasvatuksen merkittävin ympäristövaikutus on sen aiheuttama ravinnekuormitus eli
typpi- ja fosforipäästöt. Tämän vuoksi toteutusvaihtoehtoja käsitellään niiden aiheuttaman
ravinnekuormituksen suuruuden kautta.
Ravinteiden kulkeutuminen ja kierto Itämeren ekosysteemissä sekä ihmisen toiminnan vaikutukset ovat moniulotteinen kokonaisuus, jonka vuorovaikutuksia on hahmoteltu visuaalisesti alla (ks. Kuva 1).

Jari Setälä, Mari Saario, Teresa Lindholm, Ari Ekroos, Timo Juvonen, Markus Kankainen, Jouni
Vielma, Lauri Niskanen, Piia Pessala ja Antti Pitkänen. Meriviljelyn luvituspilotit. Valtioneuvoston
selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 38/2018
5 Vesiviljelystrategia 2022 - Kilpailukykyinen, kestävä ja kasvava elinkeino. Valtioneuvoston periaatepäätös 4.12.2014 Saatavilla: https://mmm.fi/kalat/strategiat-ja-ohjelmat/vesiveljelystrategia
6 Kansallinen vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma, 2014. Ympäristöministeriö ja Maa- ja metsätalousministeriö
4
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Kuva 1. Ravinteiden kierto ja vesiviljely.
Vesiviljelyn ravinnepäästöt syntyvät pääosin kalojen ulosteista, sillä ruokinnan optimoinnilla
ruokahävikkiä on pystytty vähentämään merkittävästi. Ravinnepäästöjen suuruuteen vaikuttaa tuotantomäärän lisäksi rehun käytön tehokkuus ja esimerkiksi veden lämpötila, joka vaikuttaa kalojen aineenvaihduntaa. Ravinteista osa on liukoisessa muodossa ja siten suoraan
kasviplanktonin ja makrofyyttien käytettävissä. Osa puolestaan on ei-liukoisessa muodossa ja
kulkeutuu virtausten mukana sedimentoitumisalueille.
Itämerta kuormittavat eri lähteistä tulevat liukoiset ravinteet, kuormitus voi olla hetkellistä
(esimerkiksi runsaiden sateiden tuomat ravinteet) tai jatkuvaa. Meren pohjan sedimenteissä
puolestaan on varastoituna eri lähteistä aiheutuneita liukenemattomia ravinteita: muun muassa kuolleista kasvi- ja eläinplanktoneista, luonnonvaraisten eläinten ulosteista, kuolleesta
kasvibiomassasta, jätevesipäästöistä, maatalouden huuhtoumista ja muista ihmisentoiminnan aiheuttamista kuormituslähteistä. Hapettomissa oloissa ei-liukoiset ravinteet voivat
muuttua liukoiseen muotoon – tällöin puhutaan ns. sisäisestä kuormituksesta. Selkämerellä
sisäinen kuormitus ei ole samalla tavalla ongelma kuin Saaristomerellä, jossa se on merkittävää, mutta Selkämerelle kulkeutuu ravinteita Saaristomereltä.7
Kun ekosysteemistä poistetaan biomassaa – esimerkiksi kalastetaan – ravinteita poistuu kierrosta. Rehun sisältämät ravinteet voivat olla peräisin ekosysteemin ulkopuolelta tai, mikäli
rehuksi prosessoidaan Itämerestä kalastettua kalaa, samasta ekosysteemistä.

Kämäri et al. Selkämerta kuormittaa myös muu Itämeri. Saatavilla: http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BB0C4C204-C217-4A42-909F-8DCD1CAD3D01%7D/91864
7
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2 Loukeenkarin kasvuhanke
2.1

Hankkeesta vastaava taho

Hankkeesta vastaa toimitusjohtaja Irja Skytén-Suominen, Lännenpuolen Lohi Oy. Lännenpuolen Lohi Oy on Kustavin pohjoisosassa jo tällä hetkellä toimiva, vuonna 1982 perustettu,
kalankasvatusyritys.
Yrityksellä on itsellä tai vuokrattuna yhteistyökumppanilta (Lypyrtin Kalasumput Ky) ympäristöluvat yhteensä neljälle kalankasvattamolle Kustavissa. Kaikki kasvattamot ovat toiminnassa ja niissä kasvatetaan kirjolohta. Kasvattamoiden voimassaolevien ympäristölupien mukainen tuotanto on yhteensä noin 522 tonnia vuodessa. Kolmessa kasvattamossa tapahtuu
poikasten välikasvatus. Sen jälkeen poikaset siirretään vuonna 2014 perustettuun Loukeenkarin kasvattamoon, jossa tapahtuu kirjolohen loppukasvatus ruokakalaksi.
Loukeenkarin kasvattamon toimintaa hoitaa tällä hetkellä vuokrasopimuksen perusteella Utskärs Fisk Ab, joka on ahvenanmaalaisen Brändö Lax Ab:n kustavilainen tytäryhtiö. Nykytilanteessa kasvatettu kala perataan Brändö Lax Ab:n tiloissa ja markkinoidaan lähinnä Suomen
markkinoille.
Loukeenkarin olemassa olevalla kasvattamolla on Etelä-Suomen aluehallintoviraston
1.12.2013 myöntämä ympäristölupa. Kasvattamolle haettiin vuonna 2013 ympäristölupaa n.
500 t vuotuisen lisäkasvun tuotannolle. Varovaisuusperiaatetta noudattaen lupa myönnettiin
haettua pienempänä eli vain 300 tonnille. Jo tuolloin käytiin keskustelua siitä, että kasvattamon kokoa tullaan seuraavalla lupakierroksella nostamaan, mikäli seurantatutkimukset osoittavat kasvattamon ympäristövaikutusten olevan hallinnassa.
Henkilökunta on kokenutta sekä ylläpitää ja päivittää osaamistaan säännöllisesti alan ajankohtaistapahtumissa ja koulutuspäivillä. Tutkimus- ja kehitystyötä on tehty koko yrityksen
historian ajan yhdessä tutkimuslaitosten ja viranomaisten kanssa (ks. luku 9.1). Loukeenkarin
kasvattamon YVA-prosessissa hyödynnetään eri tutkimus- ja kehityshankkeiden tuloksia
mahdollisuuksien mukaan.
Loukeenkarin kasvattamon kalat kasvatetaan 0,4 kg keskipainosta 1,5-2,0 kg keskipainoon
yhden kasvatuskauden aikana. Kasvatuskausi kestää toukokuun alusta marraskuun puoleenväliin, joten ruokintaa on vuosittain n. 180 vuorokautta. Ruokinta toteutetaan ruokinta-automaateilla. Kasvukauden päivittäinen rehuannos on n. 1-2 % kalaston biomassasta, mutta kalojen koko ja veden lämpötila vaikuttavat ruokintamääriin. Kevään ja alkukesän aikana veden
lämpötilojen ollessa optimialueella käytetään suurimpia annostuksia ja kesän korkeimpien
lämpötilojen aikana ruokintaa rajoitetaan. Syyskaudella veden jäähtyessä ja perkauksiin valmistauduttaessa annoksia pienennetään. Biomassan kasvun takia päivittäinen ruokintamäärä
kuitenkin kohoaa loppukesää kohti.

5

Copyright © Gaia

2.2 Loukeenkarin kasvattamon laajennus
Tässä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa kuvatussa hankkeessa on kyse olemassa olevan kalankasvatustoiminnan laajentamisesta nykyisellä sijaintipaikalla. Hankkeelle on muodostettu neljä toteutusvaihtoehtoa, joista yksi on YVA-lainsäädännön vaatima ns. nollavaihtoehto (nykytila eli kasvattamon toiminta ei laajene nykyisestä). Toteutusvaihtoehdot sisältävät toiminnan laajentamista noin 2,5-kertaiseksi (TV1), noin kolminkertaiseksi (TV2) sekä
noin nelinkertaiseksi (TV3) nollavaihtoehtoon nähden. Toteutusvaihtoehdot on kuvattu tarkemmin kappaleessa 3.
Hankekokonaisuus käsittää verkkoaltaat, ruokinta-automaatit sekä tarvittavat toiminnan valvonnan mahdollistavat rakenteet. Rehuvarastot sijoittuvat maalle, rehua toimitetaan automaatteihin veneellä.
Loukeenkarin kalankasvattamo toimii niin nollavaihtoehdossa kuin toteutusvaihtoehdoissa
kausittain toukokuusta marraskuuhun. Toteutusvaihtoehtoihin ei sisälly kalan talvisäilytystä,
poikaskasvatusta tai perkaamotoimintaa, minkä vuoksi näitä toimintoja ei käsitellä tässä YVAprosessissa.

2.3 Hankkeen toteutusaikataulu
Loukeenkarin kasvattamon toiminta jatkuu YVA-prosessin aikana voimassaolevan ympäristöluvan mukaisena. YVA-prosessin aikana saatava palaute ja yhteysviranomaisen lausunto
vaikuttavat seuraavan ympäristölupahakemuksen sisältöön. Loukeenkarin kasvattamon seuraava ympäristölupahakemus pannaan vireille YVA-prosessin valmistuttua, viimeistään
31.10.2022 mennessä. Kasvattamon sijainnista ja vuosirytmistä johtuen muutokset toimintaan on ajoitettava kasvukauden alkuun. Hankkeen toteutus (uuden ympäristöluvan määrittelemä toiminta) alkaa, kun ympäristölupapäätös on saatu.

2.4 Hankkeen liityntäpinnat
Loukeenkarin kasvattamon laajennukseen ei liity suoraan muita hankkeita, kuten toisia kasvattamoinvestointeja tai infran rakentamista. Hankkeen toteutuminen ei edellytä esimerkiksi
uusia laiturirakenteita tai veneväyliä.
Loukeenkarin toiminta liittyy kuitenkin Lännenpuolen Lohi Oy:n muuhun toimintaan sekä
muihin yrityksiin. Loukkeenkarin kasvattamolle välikasvatetut poikaset tuodaan ensisijaisesti
Lännenpuolen Lohi Oy:n muista yksiköistä tai tarvittaessa muilta poikastuottajilta.
Loukkeenkarin kasvattamon käytännön toiminnasta vastaavana toimii tällä hetkellä vuokrasopimuksen perusteella kustavilainen Utskärs Fisk Ab. Kalat toimitetaan nykyisin perattavaksi Brändö Lax Ab:n tiloihin Ahvenanmaalle. Lähialueella on myös muita perkaamoja, joista
toiminta voidaan hankkia ostopalveluna. Laajennuksen toteutuessa mahdolliset yhteistyökuviot voivat muuttua esimerkiksi logistisista syistä.

6
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3 Hankkeen toteutusvaihtoehdot
Tässä luvussa käsitellään tarkemmin hankkeen toteutusvaihtoehdot ja niiden valinnan perustana olevat seikat.

3.1

Kalankasvattamon toiminta ja tekniikka

Loukeenkarin hanke toteuttaa kirjolohen loppukasvatusta. Kasvattamo sijoittuu osaksi kalankasvatuksen toimintaketjua, joka koostuu seuraavista osista:
1. Mädin haudonta ja pikkupoikaskasvatus tapahtuu makeassa vedessä sisämaan poikaskasvattamolla.
2. Noin 14 g:n kokoisina (ns. 0-vuotiaina) kalanpoikaset siirretään suolaiseen veteen. Ensimmäisen kesän kasvatus vaati saariston suojaa, koska pienet poikaset eivät kestä
avomeriolosuhteita. Ne myös vaativat jatkuvaa tarkkailua ja hoitoa. Rehun kulutus on
vähäistä. Vaihetta kutsutaan välikasvatukseksi.
3. Ensimmäisen kesän jälkeen kalat talvehditetaan joko kasvatuspaikalla tai tarvittaessa
siirretään talvisäilytykseen alueille, jossa ne ovat suojassa myrskyiltä, ahtojäiltä yms.
talven aiheuttamilta riskeiltä. Vaihtolämpöisyyden vuoksi kalojen aineenvaihdunta
luontaisesti hidastuu vesien jäähtyessä, jolloin ravinnontarve ja siten rehun kulutus on
erittäin niukkaa. Loukeenkarin suunniteltuun toimintaan ei liity talvisäilytystä.
4. Välikasvatetut poikaset siirretään loppukasvatukseen eli teuraskalakasvatukseen. Poikasten koko on tässä vaiheessa noin 0,4 kg.
5. Loppukasvatuksessa toukokuusta marraskuuhun tapahtuu pääosa rehunkulutuksesta.
Rehunkulutus ja siten myös ravinnekuormitus ovat suurimmillaan silloin, kun kalojen
biomassa ja kasvu ovat suurimpia. Kuormitukseen vaikutetaan rehuvalinnoilla sekä
optimoimalla rehun käyttöä.
6. Kun kalat ovat saavuttaneet jalostusteollisuuden ja markkinoiden vaatiman koon, ne
kuljetetaan perkaamolle. Ennen teurastusta ja perkaamista kalat paastotetaan elintarvikehygieniamääräysten edellyttämällä tavalla. Mikäli kaloja joudutaan pitämään perkaamolla pitkään ennen teurastusta, niitä voidaan talvisäilytyksen tapaan pitää niukassa ylläpitoruokinnassa.
Loukeenkarissa loppukasvatus tapahtuu kasvatusyksiköissä. Ne muodostuvat paikalleen ankkuroiduista verkkoaltaista. Kunkin altaan kalojen ruokinnasta vastaa automaatti, lisäksi altaissa voidaan käyttää suojaavia rakenteita, kuten lintuverkkoa.
Lisäksi kasvatusyksikköön kuuluu valvonta- ja tutkimuslaitteistoa (esim. mittauspoiju), jonka
avulla saadaan tietoja kalojen voinnista ja voidaan valvoa vesistön tilaa ja rehun tehokasta
käyttöä. Ihmisten työskentely paikalla tapahtuu yleensä veneestä käsin, mutta tarvittaessa
paikalla käytetään työlauttaa.

7
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Alla olevassa kuvassa (Kuva 2) on esitetty, miltä kasvatusyksikkö näyttää merellä. Ulkopuolisille siitä näkyvät vain pinnan yläpuolella olevat osat, eli altaan yläreuna, automaatit sekä
mahdollinen suojaverkko.

Kuva 2. Lähikuva Loukeenkarin verkkoaltaista. Lähde. Lännenpuolen Lohi Oy
Tarvittava rehu varastoidaan olemassa olevissa rehuvarastoissa Kustavissa Paloniementiellä
ja Vartsalantiellä. Nykytilanteeseen verrattuna rehun kuljetuskerrat eivät lisäänny oleellisesti
nyt suunnitellun laajennuksen myötä, ainoastaan kerralla kuljetettavan rehun määrä kasvaa.
Kasvattamon kone- ja laitehuoltotilat ovat Kustavissa Parkkitielle sijoittuvassa lämpimässä
hallirakennuksessa. Varasto- ja huoltotilat sijaitsevat teollisuustoiminnalle kaavoitetuilla alueilla. Verkkoaltaiden vuosikorjaukset ja värjäykset hoitaa altaiden valmistaja.
Tämä YVA-ohjelma kuvaa loppukasvatuksen sijoittumista Loukeenkarille. Muihin toimintaketjun osiin viitataan siltä osin, kuin Loukeenkarin toiminta on vuorovaikutuksessa niiden
kanssa.

3.2 Sijainti
Loukeenkarin kasvattamo sijaitsee Kustavin kunnassa, Lypyrtin kylässä, Loukeenkarin ja
Tiuskrunnin eteläpuolella. Toiminta sijoittuu Saaristomeren ja Selkämeren vaihettumisvyöhykkeelle Seksmiilarin selän eteläosaan, vesimuodostumaan Kihdin pohjoispuoli (tunnus
3_Lu_070). Kasvattamon sijainti on esitetty punaisena pisteenä alla olevassa kartassa (ks.
Kuva 3).
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Kuva 3 Loukeenkarin kasvattamon sijainti suhteessa Natura-alueisiin

Kustavin luoteisosan merialueella on erittäin hyvät kasvatusolosuhteet - esimerkiksi syvyydet
ja virtausolosuhteet ovat otollisia. Hankealue sijaitsee useamman kilometrin etäisyydellä lähimmästä vakituisesta tai vapaa-ajan asunnosta. Vesialue on yksityisomistuksessa ja hakijalla
on siihen käyttöoikeus. Alue on tunnistettu kansallisessa vesiviljelyn sijainninohjausohjelmassa hyvin vesiviljelyyn soveltuvaksi8. Maakuntakaavassa alue sijoittuu Selkämeren kalastuksen ja kalatalouden kehittämisvyöhykkeelle. Alueen läheisyydessä ei ole juurikaan kalankasvatuksen kanssa kilpailevia vesienkäyttömuotoja.
Kasvatuspaikka sijaitsee Natura-alueella Seksmiilarin saaristo (FI0200152). Kasvattamon sijoituksessa on huomioitu sijainninohjaussuunnitelman mukainen vähintään 500 metrin etäisyys lintuluotoihin. Kasvattamosta reilun 2 km päässä sijaitsee Selkämeren kansallispuistoon
kuuluva Katanpään Natura-alue (FI0200172). Hankealue kuuluu myös rantojensuojeluohjelmaan. Hankkeen lähialueelle sijoittuu yksityisiä luonnonsuojelulailla rauhoitettuja saaria n.

Kansallinen vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma 21.5.2014. Hankkeen suunniteltu lisäkasvu on
suurempi kuin sijainninohjaussuunnitelmassa arvioitu kasvatusmäärä. Koska ominaiskuormitus on
kuitenkin pienentynyt merkittävästi, ravinnekuormitus on samaa kokoluokkaa suunnitellussa laajennuksessa ja sijainninohjaussuunnitelmassa.
8
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1,5 km etäisyydellä kasvattamosta. Kasvattamon alue sijaitsee noin 800 metriä Ahvenanmaan
aluevesirajasta.

3.2.1

Sijaintivaihtoehdot

Vaihtoehtoisia toteutuskelpoisia sijainteja kalankasvattamolle on vaikea löytää. Avomeren
suunnassa haasteiksi muodostuvat pidemmät kuljetusmatkat rannalta sekä kustannus- ja turvallisuuskysymykset (mm. minkätasoinen merimieskoulutus yrityksen työntekijöiltä vaaditaan). Avomeren suunnassa sijaitsee myös Selkämeren kansallispuiston alueita ja hylkeidensuojelualue, minkä lisäksi merivoimat harjoittelee ulkovesillä.
Muualla saaristossa veneväylät ja vaihtoehtoisten alueiden suojaisuus (ts. huonompi veden
vaihtuvuus) rajoittavat kalankasvattamon sijoittamista. Myös loma-asutus ja virkistyskäyttö
ovat saaristossa merkittäviä, jolloin kalankasvatustoimintaan kohdistuu suurempaa yleistä
vastustusta.
Loukeenkarin kasvattamon laajentamisen sijaan sama tuotantomäärä voitaisiin teoriassa saavuttaa useammalla pienemmällä kasvattamolla. Tällainen toimintamalli on kuitenkin vähemmän kustannustehokas ja aiheuttaa logistisia haasteita. Tuotannon hajauttaminen pienempiin
yksiköihin ei ulkosaaristo- tai avomeriolosuhteissa ympäristönkään kannalta tuo lisäarvoa.
Lisäksi edellä mainituista syistä on haasteellista löytää vesiviljelylle hyvin soveltuvia muita
sijainteja.

3.3 Toteutusvaihtoehtojen muotoilu
Toteutusvaihtoehdot on sijainnin ja volyymin osalta muotoiltava siten, että kalankasvatuksen
toimintaketju on kokonaisuudessaan liiketaloudellisesti kannattava. Kannattavuuteen vaikuttavat monet seikat, mukaan lukien logistiikan kustannustehokkuus sekä kasvatuspaikan tarjoamien elinolojen sopivuus kaloille eri vuodenaikoina ja eri ikäisinä.
Merikasvatukseen sopivia, toisenlaiseen tekniikkaan perustuvia kasvattamovaihtoehtoja ei
toistaiseksi ole olemassa, joten kaikissa toteutusvaihtoehdoissa arvioidaan samanlaista tekniikkaa. Koska sijaintipaikka on sijainninohjaussuunnitelmassa todettu mahdolliseksi alueeksi kalankasvatukselle, ei eri vaihtoehtoja ole lähdetty tarkastelemaan toisten, huonommin
toimintaan sopivien alueiden kautta.
Toteutusvaihtoehdot on siksi muodostettu kuormituslähtöisesti, perustuen eri kasvatusvolyymien aiheuttamaan kuormitukseen (ks. Taulukko 1). Kirjolohen teuraskalakasvatuksesta aiheutuva ominaiskuormitus (kuormitus tuotantoyksikköä kohden) on 4,28 g fosforia (P) ja
40,2 g typpeä (N) tuotettua kalakiloa kohti 9 . Veteen joutuvista ravinteista vain osa on

Lauri H., 2016: Virtausmalli kolmeen kohteeseen Selkämeren rannikkoalueella kalankasvatuksen
vaikutusten arviointiin, tutkimusraportti. Suomen Ympäristövaikutusten arviointikeskus Oy,
3.10.2016;
9
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liukoisessa muodossa. Liukoisen typen määräksi voidaan olettaa 36 % ja liukoisen fosforin
määräksi 9 %.

Taulukko 1. Toteutusvaihtoehdot
Toteutusvaihtoehto

Ravinnekuormitus

Vuotuinen
lisäkasvu

Nollavaihtoehto (nykyinen toiminta)

1200 kg/a P; 12 000 kg/a N

n. 300 t/a

TV1

3000 kg/a P; 30 000 kg/a N

n. 800 t/a

TV2

4000 kg/a P; 40 000 kg/a N

n. 1000 t/a

TV3

5000 kg/a P; 50 000 kg/a N

n. 1200 t/a

4 YVA-menettelyn kulku
Tässä luvussa on kuvattu yleisellä tasolla ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA)
kulku. Kohdassa 4.4 on lisäksi kuvattu YVA:n soveltamisesta arvioinnin kohteena olevaan
hankkeeseen ja kohdassa 4.5 YVA-menettelyn suunniteltu aikataulu.

4.1

Ympäristövaikutusten arvioinnin kulku ja yleiset
periaatteet

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) avulla pyritään vähentämään tai kokonaan
estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA on lakiin (laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, 252/2017, myöhemmin ”YVA-laki”) ja asetukseen (Valtioneuvoston
asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, 277/2017, myöhemmin ”YVA-asetus”) perustuva menettely.
YVA-menettelyssä tuotetaan tietoa hankkeesta ja sen ympäristövaikutuksista hanketta koskevaa päätöksentekoa ja lupaharkintaa varten. YVA ei siis itsessään johda lupien myöntämiseen,
vaan YVA:n tulokset on huomioitava lupapäätöksiä (esimerkiksi ympäristölupaa) laadittaessa
(Kuva 4). Hanke voidaan toteuttaa vasta, kun se on saanut tarvittavat lupapäätökset. YVAmenettelyssä keskeistä on se, että siihen saavat osallistua kaikki ne, joihin hanke vaikuttaa, ja
menettelyllä pyritään myös lisäämään kansalaisten tiedonsaantia.

Inkala, A., 2017: Virtausmalli kolmeen kohteeseen Selkämeren rannikkoalueella kalankasvatuksen
vaikutusten arviointiin; jatkoselvitys. Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, 9.3.2017
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Ennakkoneuvottelu
viranomaisten kanssa ja
tietotarpeiden määrittely
ELY:n päätös YVAmenettelystä

YVA-ohjelma

Mikäli YVAmenettelyä ei
tarvita

YVA-selostus

Ympäristölupahakemus

Aloituslupa
toiminnan
käynnistämiseksi

Ympäristölupa

Muutoksenhaku

Sijoittumiseen vaikuttavat
tarpeet (esim. infra ja
maankäyttö)

Muiden mahdollisten lupien hakeminen
rinnakkain (esim. vesilupa)

Kuva 4. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi ja ympäristöluvan hakeminen.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen:
1. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma), jossa kuvataan hankkeen toteutusvaihtoehdot, ympäristön nykytila ja esitetään suunnitelma tarvittavista ympäristöselvityksistä ja siitä, kuinka
hankkeen eri toteutusvaihtoehtojen ympäristövaikutukset tullaan arvioimaan. Yhteysviranomainen (ELY-keskus) antaa arviointiohjelmasta lausunnon.
2. Toisessa vaiheessa tehdään ympäristövaikutusten arviointiselostus
(YVA-selostus), joka sisältää arvion hankkeen eri toteutusvaihtoehtojen
ympäristövaikutuksista. Arviointi tehdään YVA-ohjelmassa kuvatulla tavalla huomioiden yhteysviranomaisen YVA-ohjelmasta antama lausunto. YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen antamaan perusteltuun päätelmään, joka sisältää arvion arviointiselostuksen riittävyydestä ja laadusta sekä päätelmän hankkeen merkittävistä
ympäristövaikutuksista.
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) määrittelee hankkeet, joihin sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Menettelyä voidaan soveltaa yksittäistapauksissa myös muihin kuin laissa mainittuihin hankkeisiin, jos niistä katsotaan aiheutuvan
merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.
Arviointimenettelyn alussa yhteysviranomainen voi järjestää ennakkoneuvottelun, johon
osallistuvat yhteysviranomaisen lisäksi muut arvioinnin kannalta keskeiset viranomaiset ja
hankevastaava. Ennakkoneuvottelun tarkoituksena on edistää arviointimenettelyn sujuvuutta
ja hankkeesta vastaavan ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa.
Yleisötilaisuus ei ole lain vaatima, mutta yleinen käytäntö, joka auttaa täyttämään lain vaatimukset yleisön osallistumisesta.
Koko YVA-menettelyn prosessi on esitetty alla (ks. Kuva 5).
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Ennakkoneuvottelu (ei pakollinen)

YVA-ohjelma toimitetaan yhteysviranomaiselle

Kuulutus, mielipiteiden ja lausuntojen pyytäminen (30 pv) ja yleisötilaisuus

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta (1 kk)

YVA-selostus laaditaan ja toimitetaan viranomaiselle

Kuulutus, mielipiteiden ja lausuntojen pyytäminen (30-60 pv) ja yleisötilaisuus

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä YVA-selostuksesta, arviointimenettely päättyy
(2 kk)

Hankkeen lupaharkinta

Kuva 5. Arviointimenettelyn viranomaisprosessin vaiheet.

4.2 Arviointiohjelma
Hankkeesta vastaava yhdessä YVA-konsultin kanssa laatii ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Arviointiohjelma sisältää tarvittavat tiedot hankkeesta ja sen kohtuullisista toteutusvaihtoehdoista, kuvauksen ympäristön nykytilasta, ehdotuksen arvioitavista ympäristövaikutuksista ja niiden selvittämisestä sekä suunnitelman arviointimenettelyn järjestämisestä. Toteutusvaihtoehdot on muotoiltava niin laajoiksi, että ne todennäköisesti kattavat lopullisen
toteutusvaihtoehdon. Yhtenä vaihtoehtona tulee olla hankkeen toteuttamatta jättäminen, ellei
tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton (asetus 277/2017, 3 §).
Hankkeesta vastaava toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaiselle, joka kuuluttaa sen.
Kuulutuksesta alkaa 30 päivää kestävä kuuleminen. Kuulemisen aikana kaikki halukkaat saavat esittää arviointiohjelmasta mielipiteensä ja asianomaiset viranomaiset, joille
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yhteysviranomainen esittää lausuntopyynnön, voivat antaa arviointiohjelmasta lausunnon.
Yhteysviranomainen antaa hankkeesta vastaavalle lausunnon ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta kuukauden kuluessa kuulemisajan päättymisestä. Yhteysviranomainen ottaa lausunnossa kantaa arviointiohjelman laajuuteen ja tarkkuuteen sekä esittää, kuinka tarvittavat
selvitykset sovitetaan (tarvittaessa) yhteen hanketta koskevien muissa laeissa edellytettyjen
selvitysten kanssa. Lausunto sisältää myös yhteenvedon arviointiohjelmasta annetuista mielipiteistä ja lausunnoista.

4.3 Arviointiselostus
Hankkeesta vastaava laatii ympäristövaikutusten arviointiselostuksen YVA-ohjelman, siitä
annettujen mielipiteiden ja lausuntojen sekä yhteysviranomaisen antaman lausunnon pohjalta. Arviointiselostuksen tulee sisältää:
•

Tarvittavat tiedot hankkeesta

•

Kuvauksen ympäristön nykytilasta

•

Kuvauksen hankkeen ja sen kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä
ympäristövaikutuksista sekä niiden lieventämisestä

•

Seurannasta ja vaihtoehtojen vertailusta

•

Tiedot ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteuttamisesta ja yleistajuisen yhteenvedon.

Hankkeesta vastaava toimittaa valmiin selostuksen yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen kuuluttaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen ja kuulutuksesta alkaa 30–60 päivää kestävä kuuleminen. Kuulemisen aikana kaikki halukkaat saavat esittää arviointiselostuksesta kirjallisen mielipiteensä ja asianomaiset viranomaiset, joille viranomainen esittää lausuntopyynnön, voivat antaa arviointiselostuksesta lausunnon. Kahden kuukauden kuluessa
kuulemisen päättymisestä yhteysviranomainen laatii arviointiselostuksesta perustellun päätelmän. Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä sisältää arvion hankkeen riittävyydestä ja
laadusta sekä päätelmän hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perusteltu päätelmä
sisältää lisäksi yhteenvedon arviointiselostuksen kuulemisen yhteydessä annetuista lausunnoista ja mielipiteistä.
Jos yhteysviranomainen ei pysty tekemään perusteltua päätelmää arviointiselostuksen perusteella, yhteysviranomainen voi pyytää hankkeesta vastaavaa täydentämään arviointiselostusta
(laki 252/2017, 24 §). Tällöin täydennetystä selostuksesta järjestetään uusi kuuleminen ennen
perustellun päätelmän antamista.
Arviointimenettely päättyy perusteltuun päätelmään. Perusteltu päätelmä on huomioitava
hankkeen ympäristölupaharkinnassa.
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4.4 YVA-menettelyn soveltaminen tarkasteltavaan
hankkeeseen
YVA-lain 11 §:n mukaisesti ELY-keskus on toimivaltainen viranomainen tekemään päätöksen
arviointimenettelyn soveltamisesta 3 §:n 2 momentin mukaiseen yksittäistapausta koskevaan
hankkeeseen.
Hankkeesta vastaava on 27.6.2017 pyytänyt Varsinais-Suomen ELY-keskusta ratkaisemaan,
onko hankkeeseen tarpeen soveltaa YVA-lain mukaista menettelyä.
ELY-keskus on 25.1.2018 julkaistussa päätöksessään (päätös 2/2018, Dnro VARELY/2005/2017) ottanut kantaa, että Loukeenkarin kalankasvattamon laajentaminen vaatii
YVA-menettelyn soveltamista sekä Natura-arviointia. ELY-keskuksen perustelun mukaan laskennallisen vertailun perusteella hankkeen kuormitus vastaa osittain YVA-lain liitteen 1 hankeluettelon mukaisten hankkeiden (jätevedenpuhdistamo, sikala) kuormitusta. Lisäksi ELYkeskus katsoo hankkeen, sen sijoittumisen ja aiempien vaikutusarviointien perusteella, että
hankkeen vaikutus kohdistuu Natura 2000 -kohteisiin Seksmiilarin saaristo (FI0200152) ja
Katanpää (FI0200172) ja todennäköisesti merkittävästi heikentää ko. Natura-alueiden suojeluperusteena olevia suojeluarvoja. Täten ELY-keskus edellyttää hankkeelta luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista Natura-arviointia.

4.5

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikataulu

Tämän YVA-ohjelman aikataulu on seuraava:
•

YVA-ohjelma toimitettiin YVA-yhteysviranomaiselle lokakuussa 2018

•

YVA-ohjelma kuulutettiin 15.10.2018

•

Kuuluttaminen kestää 30 päivää, eli 15.11.2018 saakka

•

Yhteysviranomainen antaa YVA-ohjelmasta lausunnon yhden kuukauden kuluessa
siitä kuulemisen päättymisestä. Näin ollen lausunto valmistuu 15.12.2018 mennessä.

Seuraavalle vaiheelle eli YVA-selostukselle ei ole vielä tarkennettu aikataulua, mutta sen valmistelu aloitetaan alkuvuodesta 2019 ja sen kuulutusvaihe ja yleisötilaisuus voisi alustavan
arvion mukaan tapahtua syksyllä 2019.

5 Suunnitelma tiedottamisesta ja
osallistumisesta
Osallistumisen mahdollistaminen ja hankkeesta viestiminen ovat YVA-menettelyn kulmakiviä.
Tässä luvussa on kuvattu kuinka viranomaisyhteistyö, yleisön osallistuminen YVA-menettelyyn ja hankkeesta viestiminen on järjestetty.
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5.1

Yleisötilaisuudet, mielipiteet ja viestintä

Viranomaisyhteistyön lisäksi YVA-menettelyssä on olennaista se, että menettelyyn voivat
osallistua kaikki, joihin hanke vaikuttaa. Yleisötilaisuus järjestetään Kustavissa esim. kunnantalolla noin puolessavälissä YVA-ohjelman nähtävillä oloa ja kuulemisaikaa. Tilaisuus tulee
käsittelemään sekä YVA-ohjelmaa että hankkeeseen liittyvää Natura-arviointia. Tilaisuudesta
tullaan tiedottamaan asianmukaisesti etukäteen. Lähinaapurustolle lähetetään kirje tai muu
tiedote noin 5 km säteellä kasvattamosta. Olemassa olevan kasvattamon ympäristölupavaiheessa selvitettiin naapurusto 2 kilometrin säteellä – kyseisellä alueella on neljä kiinteistöä.
Kustavin kunnan kanssa tullaan keskustelemaan parhaasta tavasta tavoittaa paikalliset asukkaat – tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi kunnan verkkosivuja tai kuukausittaista kuntatiedotetta. Myös paikallislehteen sekä relevantteihin paikallisyhdistyksiin tullaan olemaan yhteydessä.
Tilaisuudessa hanke esitellään lyhyesti, minkä yhteydessä yleisö voi esittää kysymyksiä. Mikäli
hankkeesta vastaava ei heti pysty vastaamaan kysymyksiin, pyritään vastaus antamaan myöhemmin esimerkiksi kirjallisena. Tilaisuudessa esitetyt huolenaiheet tullaan huomioimaan
sekä hankkeen suunnittelussa että varsinaisen ympäristövaikutusten arvioinnin sisältävässä
YVA-selostuksessa.
YVA-selostuksen osalta tullaan järjestämään vastaava yleisötilaisuus. YVA-selostuksen yleisötilaisuuden järjestämisessä tullaan huomioimaan YVA-ohjelman yleisötilaisuuden perusteella
tehdyt mahdolliset havainnot parannettavista seikoista tilaisuuden järjestämisessä.
Edellä mainittujen yleisötilaisuuksien osalta järjestetään tarvittaessa sekä YVA-ohjelman että
YVA-selostuksen osalta ylimääräisiä tilaisuuksia. Nämä voivat olla suunnattu esim. tiedotusvälineille ja luottamushenkilöille.
Yleisötilaisuuksien lisäksi kansalaisilla ja sidosryhmillä on mahdollisuus jättää hankkeesta
kirjallinen mielipide YVA-menettelyn mukaisesti. Mikäli ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä katsotaan alustavien tulosten perusteella tarpeelliseksi, käydään ihmisten elinoloihin,
viihtyvyyteen ja maisemavaikutuksiin liittyen keskusteluja esim. lähiseudun asukkaiden tai
muiden relevanttien sidosryhmien kanssa ja järjestetään heille suunnattuja kyselyitä. Näiden
keskustelujen ja kyselyiden tarkoituksena on tuottaa tietoa suunnittelua varten haittojen vähentämiseksi sekä tiedottaa vaikutuksista.
Lisäksi laaditaan yleistiedote medialle ja muille tarpeellisille viestintäalustoille, kuten kunnan
verkkosivuille. Hankkeelle ei tässä vaiheessa olla avaamassa omaa verkkosivua. Kaikki ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tuotettu julkinen aineisto kootaan yhteysviranomaisen
toimesta ympäristöhallinnon yhteiseen verkkopalveluun osoitteeseen: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet
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6 Hankkeen edellyttämät luvat,
suunnitelmat ja arvioinnit
Tässä luvussa esitetään, mitä lupia, suunnitelmia ja arviointeja hankkeen toteutuminen edellyttää YVA-menettelyn lisäksi.

6.1

Ympäristölupa

Ympäristölupaa vaaditaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaan, sillä toiminta on
mainittu ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 (muut kuin direktiivilaitokset) kohdassa
11 e. Hankkeen edettyä ympäristölupavaiheeseen tulee YVA-selostus ja yhteysviranomaisen
siitä tekemä perusteltu päätelmä liittää mukaan ympäristölupahakemukseen. Ympäristölupahakemuksessa esitetään enää yksi valittu toteutusvaihtoehto. Luvan yhteydessä on mahdollista hakea aloituslupa muutoksenhausta riippumatta erillisillä perusteluilla. Ympäristölupaprosessi on esitetty alla (ks. Kuva 6).
Lupahakemus lähetetään paikalliselle AVI:lle, joka kuuluttaa lupahakemuksen. Kuulutetun
hakemuksen asiakirjat ovat julkisia. Kuuluttamisella AVI pyytää lausuntoja muilta mahdollisilta viranomaisilta ja julkistahoilta, kuten valvovana viranomaisena toimivalta paikalliselta
ELY-keskukselta, kunnilta, sekä mahdollisia muistutuksia ja mielipiteitä yksittäisiltä kansalaisilta ja muilta sidosryhmiltä.
AVI kokoaa lausunnot, muistutukset ja mielipiteet, ja luvan hakija laatii niihin vastineen. Lupaharkinnan aikana AVI voi tehdä lisäselvityspyyntöjä hakijalle. AVI antaa tämän jälkeen päätöksensä, jossa annetaan ympäristölupamääräyksiä mm. liittyen päästöjen ja vahinkojen sallituista rajoista, seurannasta ja raportoinnista. AVI tiedottaa päätöksestä ja päätösasiakirja on
julkinen. Mahdollinen aloituslupa muutoksenhausta huolimatta ratkaistaan päätöksen yhteydessä. Lupapäätöksen saatuaan hakija arvioi sen ja päättää mahdollisesta muutoksenhausta,
mikäli ei ole tyytyväinen lupaehtoihin. Myös joku lausujista tai muistuttajista voi hakea päätökseen muutosta, mikäli katsoo päätöksessä olevan virheitä.
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Kuva 6. Ympäristölupamenettely kaaviona. Lähde: Ympäristöhallinnon verkkosivut10

6.2 Natura-arviointi
Luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:ssä määrätään, että mikäli hanke tai suunnitelma yksinään tai muiden hankkeiden yhteydessä todennäköisesti merkittävästi heikentää Natura 2000
-verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja, vaikutukset kyseisiin
luonnonarvoihin tulee arvioida.
Kuten luvussa 4.4 on kuvattu, ELY-keskus on 25.1.2018 julkaistussa päätöksessään (päätös
2/2018, Dnro VARELY/2005/2017) esittänyt edellyttävänsä hankkeelta luonnonsuojelulain
65 §:n mukaista Natura-arviointia. Päätöksessä ELY-keskus on ottanut kantaa, että hankkeen,
sen sijoittumisen ja aiempien vaikutusarviointien perusteella hankkeen vaikutus kohdistuu
Natura 2000 -alueisiin Seksmiilarin saaristo (FI0200152) ja Katanpää (FI0200172) sekä todennäköisesti merkittävästi heikentää ko. Natura-alueiden suojeluperusteena olevia suojeluarvoja.

Saatavilla: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistolupa
10

18

Copyright © Gaia

Hanketta koskeva Natura-arviointi toteutetaan YVA-menettelyn yhteydessä siten, että YVAohjelmassa kuvataan, miten Natura-arviointi tullaan toteuttamaan ja varsinainen Natura-arviointi sisällytetään YVA-selostukseen omana liitteenään.

6.3 Vesilain mukainen lupa
Vesilaissa (587/2011) säädetään vesitaloushankkeiden luvanvaraisuudesta. Vesitaloushanke
tarkoittaa vesilain 1. luvun 3 §:n mukaisesti vesi- tai maa-alueella toteutettavaa toimenpidettä
tai rakennelman käyttämistä, joka voi vaikuttaa pinta- tai pohjaveteen, vesiympäristöön, vesitalouteen tai vesialueen käyttöön. Vesilain 3. luvun 2 §:ssä säädetään luvanvaraisuudesta
koskien vesitaloushankkeita, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia vesistöihin ja pohjavesiin.
Esim. hanke, joka aiheuttaa luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista taikka vesistön tai pohjavesiesiintymän tilan huononemista, edellyttää vesilain mukaista lupaa. Kalankasvattamo ei kuitenkaan ole vesilain 3. luvun 3 §:ssä lueteltu hanke, joka aina edellyttää vesilupaa.
Vesilupaa tulee hakea samassa yhteydessä kuin ympäristölupaa. Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisille luville riittää yksi lupapäätös, jossa on huomioitu molempien lakien vaatimukset. Tästä ns. lupien yhteiskäsittelystä on säädetty ympäristönsuojelulain 47 §:ssä.

7 Ympäristön nykytila
Tiedot nykytilasta ovat olennaista pohjatietoa ympäristövaikutusten arvioinnissa sekä Natura-arvioinnissa. Tässä luvussa on kuvattu alustavasti hankealueen ja sen ympäristön nykytila, eli tilanne ennen laajennushankkeen toteuttamista. Osana varsinaista YVA-selostuksessa
raportoitavaa vaikutusten arviointia selvitetään myös vaikutusalueet (esimerkiksi päästöjen
kulkeutuminen). Tällöin tarvittaessa täydennetään ympäristön nykytilan kuvausta vastaamaan vaikutusaluetta.
Ympäristövaikutusten arvioinnissa selvitetään toiminnan eri toteutusvaihtoehtojen aiheuttamia vaikutuksia luonnonympäristöön ja sosioekonomiseen ympäristöön.
Natura-arvioinnin osalta kohteena ovat Natura 2000 -verkostoon liitettyjen alueiden ne lajit
ja luontotyypit, jotka ovat suojelupäätöksen perusteena.

7.1

Luonnonympäristö

Itämeren ravintoverkko on monimutkainen ja monipuolinen (ks. Kuva 7). Tässä luvussa on
kuvattu oleelliset ravintoverkon eliötyypit, johon hankkeen vaikutukset mahdollisesti kohdistuvat. Lisäksi luvussa on esitetty yhteenveto ympäristön tilaan kohdistuvista kansallisista tavoitteista.
Vaikutukset eri eliöihin voivat vaikuttaa ravintoverkon toimivuuteen ja eliöiden välisiin tasapainoihin, joten vaikutuksia tarkastellaan koko ravintoverkon kattavana kokonaisuutena.
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Linnut

Makrofyytit ja
vedenalaiset
riutat

Kasviplankton

Nisäkkäät

Eläinplankton

Kalat

Pohjaeläimet

Kuva 7. Itämeren ravintoverkko yksinkertaistettuna

7.1.1

Vesiensuojelutavoitteet, merenhoito- ja vesienhoitosuunnitelmat

Suomi on sitoutunut usean eri ohjelman mukaisiin vesiensuojelutavoitteisiin vesien parantamiseksi, mm. Itämeren suojeluohjelmaan. Yleisesti vesienhoidon ympäristötavoitteena on estää vesien tilan heikkeneminen sekä saavuttaa vesien hyvä tila. Hyvässä tilassa olevien vesimuodostumien11 osalta tavoitteena on säilyttää hyvä tila ennallaan.
Käytännössä sekä hyvän että tyydyttävän tilan vesialueille kohdistuu edelleen lisäkuormitusta.
Tämä muodostuu sisäisestä kuormituksesta, ympäristöluvan ulkopuolella olevien toimintojen
aiheuttamasta hajakuormituksesta ja myös ympäristölupajärjestelmän kohteena olevista toiminnoista. Hajakuormitusta aiheutuu erityisesti maanviljelystä ja liikenteestä, pistemäisiä
kuormittajia ovat esimerkiksi jätevesilaitokset.
Kansallisen merenhoitosuunnitelman mukaan tavoitteena on "saavuttaa Suomen vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmien mukaiset ravinnepäästöjen vähennykset sekä vähentää fosforin ja typen kuormitusta eri lähteistä niin, että ne alittavat HELCOMin toimintaohjelman (Baltic Sea Action Plan, BSAP) mukaiset sallitut enimmäismäärät". Rannikkovesissä
ravinnepäästöjen vähentämistarve perustuu veden ravinne- ja a-klorofyllipitoisuutta mittaavaan, rannikkovesityypille määritettyyn hyvän ja tyydyttävän tilan luokkarajaan.
Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman
(2016–2021) perusteella Loukeenkarin kasvattamo sijaitsee Lounaisen ulkosaariston ja Selkämeren ulomman rannikkoveden rajamailla. Hertta-tietokannassa alue on merkitty Lounaiseen ulkosaaristoon kuuluvaksi. A-klorofyllipitoisuuden vähentämistarve on Lounaisessa ulkosaaristossa 30-50 % ja Selkämeren ulommassa rannikkovedessä 10-30 %. Kokonaisfosforin

Vesipolitiikan puitedirektiivissä vesimuodostuma on “maanpinnan painanteeseen kerääntyneen veden muodostama, selvästi erottuva kokonaisuus, kuten meri, laguuni, järvi, lampi, joki, puro, pohjavesimuodostuma tms.”. Arkikielessä voidaan ajatella puhuttavan vesistöstä tai tietystä meren osasta.
11
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vähennystarve on Lounaisessa ulkosaaristossa alle 10 % ja Selkämeren ulommassa rannikkovedessä 10-30 %. Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa (2016–2021) on esitetty, että kalankasvatusta tulee ohjata parhaiten soveltuville alueille.

7.1.2

Vesimuodostuman ekologisen tilan määrittely

Vesimuodostuman ekologisen tilan arviointi perustuu pääosin a-klorofyllipitoisuuteen, rakkolevän esiintymisen alarajaan sekä pohjaeläinindekseihin. Näkösyvyyttä, kokonaisfosforia ja
-typpeä hyödynnetään arvioinnissa ns. tukimuuttujina. Vesimuodostuman tilan määrityksessä on painotettu biologisia muuttujia, mutta painotus vaihtelee huomioidakseen asiantuntijatietoa ja alueellisia erityispiirteitä. Selkämerellä on painotettu pohjaeläinindeksiä.12 Ulkoisilla saaristoalueilla ja avoimilla vesialueilla luokituksen laatiminen on haasteellista, sillä alueilta on hyvin vähän mittaustietoa ja luokitus perustuu suurelta osin taustatietoon.
Vesimuodostuma, jossa Loukeenkarin kasvattamo sijaitsee, on Kihdin pohjoispuoli (tunnus
3_Lu_070). Nykyisen luokituksen mukaan se on Saaristomeren ainoa hyvään tilaan luokiteltu
vesimuodostuma. Kyseisen vesimuodostuman ekologinen ja kemiallinen tila on nykyisen luokituksen mukaan hyvä. Vesimuodostuman kemiallinen luokitus perustuu asiantuntija-arvioon ja ekologisen tilan määritys suppeaan, saatavilla olevaan aineistoon. Tilaluokitusta on perusteltu tarkemmin Hertta-tietokannassa seuraavasti: "Luokittelu tehty klorofyllin ja kasviplanktonin kokonaisbiomassan perusteella. Klorofylli tyydyttävässä ja kasviplanktonin kokonaisbiomassa erinomaisessa luokassa." Vesimuodostumaan ei ole suoraan kohdistettu toimenpiteitä, mutta sitä koskevat yhteistoimenpiteet13. Kalanviljelylle ei tosin ole määritelty yhteistoimenpiteitä vesimuodostumalle. Vesimuodostuman hydrologis-morfologinen muuttuneisuus on arvioitu syvien väylien takia merkittäväksi - käytännössä tämä tarkoittaa, että ihminen on muovannut aluetta.
Kohdealueen läheisten vesimuodostumisen tila on myös määritelty. Koillisen suunnassa sijaitsee Kustavin pohjoispuolinen ulkosaaristoalue, jossa ekologinen tila on määritelty tyydyttäväksi ja kemiallinen tila hyväksi. Tässä vesimuodostumassa erityisesti makrolevät ovat huonon ja välttävän rajalla sekä näkösyvyys heikko. Kasvattamon eteläpuolella sijaitsee Kustavin
lännenpuolen vesimuodostuma, missä ekologinen tila on tyydyttävä ja kemiallinen tila hyvä.
Luokittelu on tässä vesimuodostumassa tehty klorofyllin ja pohjaeläinten perusteella, jotka
ovat tyydyttävässä tilassa.

Setälä, et al. 2018, Meriviljelyn luvituspilotit, Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 38/2018.
13 Yhteistoimenpiteet ovat toimenpiteitä, joilla ei pyritä vaikuttamaan yhteen vesimuodostumaan tai
vesistöalueeseen, vaan toteutetaan laajoilla alueilla. Esimerkiksi Kihdin pohjoispuoleisen vesimuodostumaa koskee yhteistoimenpide ”Ravinteiden käytön hallinta”, missä lannoitemäärät perustuvat maaperän ravinneanalyyseihin ja viljelykasvien tarpeisiin.
12
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Ekologisen tilan luokittelu päivitetään tulevan talven aikana Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimesta kaikkien alueen vesimuodostumien osalta. Päivitetyt ekologiset luokittelut sekä
niiden perustelut tullaan huomioimaan YVA-selostusta laadittaessa.

7.1.3

Veden virtaus ja vaihtuminen

Loukeenkarin alueella lounais- ja etelätuulet ovat vallitsevia. Vesien virtaukset ovat pääsääntöisesti rannikon suuntaisia. Veden vaihtuvuus on hyvä ja virtausolosuhteet ovat kuormituksen laimenemisen kannalta hyvät.
Mallinnuksen mukaan keskimääräiset virtaukset Loukeenkarilla ovat pinnalla 8-10 cm/s
(0,5 m syvyys) ja 3-6 cm/s (10 m syvyys) 14 . Mallinnus on kuvattu tarkemmin kappaleessa
8.3.1.1.
Virtausnopeuksista saadaan lisätietoja 100 metriä pohjois-koilliseen Loukeenkarin kasvattamosta sijaitsevan Luonnonvarakeskuksen mittauspoijun tuloksista (ks. myös luku 8.3.1).
Alustavien tulosten perusteella virtausnopeudet mittauspisteessä viittaavat siihen, että kyseessä on eroosiopohja eli pohja, jota virtaus kuluttaa ja johon ei kerry sedimenttiä.

7.1.4

Veden laatu

Hankealueella vesistön kuormitukseen vaikuttaa mm. jokivesien mukana tuleva maatalouden
aiheuttama hajakuormitus. Paikallinen pistemäinen kuormitus on todennäköisesti vähentynyt, sillä seudun kuntien jätevedenpuhdistamotoiminta on keskitetty Uudenkaupungin jätevedenpuhdistamolle. Muu kalankasvatustoiminta sijoittuu Loukkeenkarista 5-6 km etäisyydelle.
Kalankasvatuksen kokonaisuudessaan aiheuttama ravinnekuormitus Saaristomeren kokonaiskuormituksesta oli vuonna 2016 fosforin osalta noin 3 % ja typpikuormituksen osalta noin
2 %15. Näin on ollut myös vuosina 2008-2012 .16 Taulukko 2 kuvaa muiden kuormituslähteiden osuutta Saaristomeressä. Taulukosta nähdään, että maatalouden aiheuttama hajakuormitus sekä luonnollinen typpihuuhtouma ovat merkittävimpiä kuormittajia. Lisäksi Saaristomereen kohdistuu sisäistä kuormitusta, jonka määrää on kuitenkin hyvin hankalaa arvioida.

Lauri H., 3.10.2016, Virtausmalli kolmeen kohteeseen Selkämeren rannikkoalueella kalankasvatuksen vaikutusten arviointiin, tutkimusraportti, Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy
15 Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu vuosille 2016–2021 – Kalankasvatus, 2016,
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BF8353435-9E3E-4A24-BE351555669E16A5%7D/116755
16 Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2013, Varsinais-Suomen vesistöt tutuiksi – Saaristomeri. Saatavilla:
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BCD5C7CBA-FA1B-4C4D-B0C7BF749AEED73E%7D/93746
14
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Taulukko 2 Kuormituslähteiden osuus Saaristomeren osa-alueella17
Kokonaiskuormitus

Maatalous

Haja-asutus

Luonnonhuuhtouma

Ilmalaskeuma

Fosfori (P)

47 %

3%

8%

19 %

Typpi (N)

31 %

1%

28 %

11 %

Saaristomeri on altis rehevöitymiselle, koska alueeseen on kohdistunut liiallista ravinnekuormitusta ja lisäksi veden vaihtuvuus on yleisesti heikompi kuin muilla merialueilla18.
Loukeenkarin kasvattamo sijaitsee kuitenkin ulkosaaristossa, lähellä Selkämeren merialueen
rajaa – käytännössä vaihettumisvyöhykkeellä, jossa avomeriolosuhteet voimistuvat asteittain.
Loukeenkarissa esimerkiksi virtausolosuhteet ovat hyvät, toisin kuin varsinaisella Saaristomerellä.
Loukeenkarin kasvattamon ravinnepäästöt kulkeutuvat tehtyjen virtausmallinnusten mukaan
Selkämeren alueen suuntaan. Selkämerellä ei ole sisäisen kuormituksen ongelmaa samalla tavalla kuin Saaristomerellä, mutta meren tilaa rasittavat Saaristomereltä kulkeutuvat ravinteet.19 Selkämeren kokonaiskuormituksen lähteet on esitetty alla (ks. Taulukko 3). Selkämeren
alueella kalankasvatuksen kuormitus on noin viidesosa Saaristomeren kalankasvatuksesta.

Taulukko 3. Selkämeren kokonaiskuormituksen muodostuminen vuosina 1998-200220
Kokonaiskuormitus

Maatalous

Haja-asutus

Luonnonhuuhtouma

Ilmalaskeuma

Fosfori (P)

51 %

12 %

21 %

4%

Typpi (N)

38 %

3%

29 %

12 %

Alueen veden laatua on seurattu osana toimivan yrityksen lakisääteistä velvoitetarkkailua,
josta vastaa Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy. Tulokset on toimitettu toimintaa
valvovalle viranomaiselle. Vuosien 2014, 2016 ja 2017 tarkkailuraporttien mukaan

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Saaristomeren valuma-alueen pintavesien toimenpideohjelma vuosille 2016–2021.
18 Saaristomeri, 2018. Saatavilla: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/LounaisSuomen_vedet/Saaristomeri
19 Kämäri et al. Selkämerta kuormittaa myös muu Itämeri. Saatavilla: http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BB0C4C204-C217-4A42-909F-8DCD1CAD3D01%7D/91864
20 Selkämeren vesistöalueryhmä, 2008, Selkämerenkehittämisohjelma. Saatavilla: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Satavesi/Toiminta/Vesistoalueryhmat/Selkameriryhma/Selkameren_kehittamisohjelma(15397)
17
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Loukeenkarin kalankasvattamon rehevöittäviä vaikutuksia ei ollut havaittavissa. Kasvattamon
lähialueen rehevyys on ollut samaa tasoa tai alhaisempi kuin tarkkailututkimusten vertailualueilla. Tarkkailussa pintaveden pitoisuudet fosforin osalta välillä 14˗20 µg/l ja typen osalta
230˗250 µg/l. Tarkkailun mukaan Loukeenkarin eteläpuolisella merialueella ei ole ollut havaittavia muutoksia veden laadussa 2000-luvulla. Elokuun 2017 velvoitetarkkailun tulosten
perusteella Loukeenkarin kasvattamo ei ole vaikuttanut ravinnepitoisuuksiin.21
Tarkkailupisteissä näkösyvyys vaihteli 4,0˗5,1 m välillä ja klorofylli välillä 2,3˗3,7 µg/l. Näkösyvyys ja klorofyllipitoisuus olivat kaikilla tarkkailupisteillä tyydyttävässä luokassa.21
Vuosina 2017-2018 velvoitetarkkailua on täydennetty Luode Consulting Oy:n toimesta vedenlaatu- ja läpivirtausmittauksin. Mittauksia on toteutettu Kustavin-Iniön alueella vuonna 2017
ja elokuussa 2018 Loukeenkarin lähistöllä. Vuoden 2018 alustavat tulokset tukevat aiempia
havaintoja siitä, että Loukeenkarin kalankasvattamon lähiympäristön vedenlaatu ei ole ympäristöstään poikkeavaa. A-klorofyllin pitoisuudet olivat hieman korkeammat aivan Loukeenkarin kasvattamon lähellä, mutta jäivät koko mittausalueella matalalle tasolle (1-3 µg/l). Mittaustulokset osoittavat, että avomereltä saaristoon päin liikkuneessa vesimassassa nitraattitypen pitoisuudet olivat 2-5 µg/l korkeamammat kuin muulla kartoitetulla alueella, mutta yleisesti matalia. Pitoisuuksien vaihteluväli oli lähellä mittalaitteiston tarkkuutta.22
Hieman etelämpänä, Ahvenanmaan puolella sijaitsevasta ELY-keskuksen vedenlaadun seurantapisteestä Brändö intensiiviasema on saatu klorofylliä koskevaa mittausdataa VarsinaisSuomen ELY-keskukselta. 23 Kyseisestä mittauspisteestä on olemassa vedenlaatua mittaavaa
dataa vuosilta 2010-2018. ELY-keskukselta saatu klorofyllidata on ajalta 2012-2017 eli vuosilta, joiden perusteella ekologisen tilan luokittelu tullaan päivittämään. Sekä kaikkien klorofyllimittausten että ekologisen tilan määrityksessä käytettävän ajanjakson (1.7.-7.9.) keskiarvo on kyseisellä mittauspisteellä 2,5 µg/l. Vaihteluväli kaikki mittaukset huomioiden on
varsin suuri, 0,2-13 µg/l. Mikäli huomioidaan vain ekologisen tilan määrityksessä käytetyn
ajanjakson arvot, vaihtelu on huomattavasti vähäisempää (1,5-7,2 µg/l).
Lisäksi kyseisen vesimuodostuman vedenlaatua mitataan myös muiden kalankasvattamoiden
velvoitetarkkailuissa. Loukeenkarin tarkkailu mukana lukien vesimuodostumassa on tarkkailupisteitä yhteensä 11. Tarkkailupisteistä dataa on vuodesta 2014 alkaen. Aineistossa on yksi
arvo jokaiselta vuodelta - sillä poikkeuksella, että vuonna 2016 vedenlaatua mitattiin kahdesti
(elo- ja syyskuussa). Kaikki mittaukset huomioiden klorofyllipitoisuudet vaihtelivat välillä 2,15,2 µg/l (keskiarvona 2,9 µg/l). Mikäli syyskuun 2016 mittaukset jätetään pois, kuten ekologisen tilan määrityksessä, vaihteluväli ei muutu eikä keskiarvoon tule merkitsevää muutosta.

Turkki, 2017, Loukeenkarin kalankasvatuksen tarkkailututkimus, vuosiraportti 2017
Lindfors, A. & Huttunen, O. 2018: Vedenlaatumittaukset Loukeenkarin kalankasvattamon ympäristössä 27.8.2018. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy & Luode Consulting Oy, 10.9.2018
23 Brändö intensiiviasema, ID-numero 59053, tiedot Sanna Kipinä-Salokannel, Varsinais-Suomen
ELY-keskus, 12.9.2018 ja 14.9.2018
21
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7.1.5

Merenpohja ja pohjaeläimet

Meren pohja hankealueella on vuonna 2011 toteutetun viistokaikuluotauksen perusteella pääasiassa kovaa eroosiopohjaa, jossa ei havaittu pehmeitä sedimentaatiokerroksia. Luotausraportin mukaan veden syvyys alueella on noin 20-39 metriä, ja rinteet ovat loivasti syveneviä.
Luotauksessa ei havaittu syvänteitä tai vajoamia hankealueella, jotka voisivat toimia sedimentoitumisalueina eli sellaisina kohteina, joihin ei-liukoiset ravinteet kertyisivät.
Velvoitetarkkailusta vastaava toimija Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy on todennut, että alueen pohjat ovat kovia, eikä niihin kerry sedimenttejä. Tästä syystä tarkkailuun
liittyvä pohjaeläinnäytteiden otto on ollut alueella haasteellista. Vuonna 2015 toteutettujen
pohjaeläintutkimusten perusteella pohjien tila vaihteli puolilikaantuneesta puoliterveeseen.
Tutkimuksen perusteella kasvattamon lähialueiden ja vertailuasemien välillä ei ollut merkittäviä eroja pohjan laadussa. Joissain vertailupisteissä pohjan laatu oli huonompi kuin
Loukeenkarin kasvattamon lähellä. Tutkimuksessa ei havaittu hapenpuutteen merkkejä, kuten mustaa sedimenttiä tai rikkivedyn hajua.

7.1.6

Plankton

Plankton eli keijusto koostuu mikroskooppisista vedessä elävistä eliöistä. Plankton jaetaan
kahteen ryhmään, joita ovat kasviplankton (mm. syanobakteerit eli sinilevät) ja eläinplankton.
Kasviplankton tuottaa yhteyttämällä auringonvalosta happea. Yhteyttämiseen kasviplankton
tarvitsee myös ravinteita. Kasviplankton on ravintoverkon perusta. Eläinplanktoniin kuuluvat
lajit vuorostaan syövät joko kasviplanktonia tai toisia eläinplanktonlajeja.
Rehevöityminen edistää kasviplanktonin kasvua ja siten sen sekä sitä syövien eläinplanktonin
määrä on kasvanut yleisesti Itämerellä24. Ihmisten kokema sinilevähaitta on näkyvä osa tästä
rehevöitymiskehityksestä, jossa ravinteiden määrä ruokkii kasviplanktoniin kuuluvien syanobakteerien kasvua.
Loukeenkarin alueella on seurattu kasviplanktonin määrää ja laatua osana velvoitetarkkailua.
Vuosien 2014 ja 2017 velvoitetarkkailujen mukaan sinilevät olivat runsain kasvisplanktontyyppi ja toiseksi suurin osuus kasviplanktonin biomassasta koostui nielulevästä.
Vuoden 2014 velvoitetarkkailussa sinilevien määrä oli selvästi suurempi kauempana kasvattamosta kuin sen lähellä. Vuoden 2017 velvoitetarkkailun tulosten mukaan planktonlevää oli
runsaasti kaikilla tutkimuspisteillä. Kasvisplanktonin biomassa on kasvanut 2014 tarkkailuun
verrattuna sekä kasvattamon vieressä että 3 km etäisyydellä kasvattamosta (Taulukko 4).

Ympäristöministeriö, 2012. Itämeren tila yhdessä paremmaksi. [viitattu 18.7.2018] Saatavilla:
http://www.ym.fi/download/noname/%7BABDF5632-3C39-458D-AD1E0B45FB5971CC%7D/24006
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Taulukko 4. Kasviplanktonin biomassa (mg/m3=µg/l) elokuussa 2017. Lähde: Turkki, 2017,
Loukeenkarin kalankasvatuksen tarkkailututkimus, vuosiraportti 2017.
Havaintopaikka

2014

2017

LL2

291

475

LL11

589

619

Päällyslevätutkimus toteutettiin vuonna 2017 keräämällä rihmalevänäytteitä lasikuitualustaan kahden viikon ajan ja määrittämällä klorofyllipitoisuus pinta-alayksikköä kohden25. Tulosten perusteella heinäkuussa olemassa olevan kasvattamon lähimpien päällysleväpisteiden
(nro 1-4) keskimääräinen klorofyllipitoisuus oli 4,4 mg/m2. Heinäkuun lopulla ja elokuussa
kyseisissä pisteissä mitatut pitoisuudet olivat alhaisempia, keskimäärin 2,1 mg/m2 . Keskiarvoiset pitoisuudet kaikki mittauspisteet huomioiden olivat hieman alempia ja korkeimmat pitoisuudet mitattiin asemilla 1 ja 4 aivan kasvattamon eteläpuolella (ks. Taulukko 5).

Taulukko 5. Klorofyllipitoisuudet (mg/m2) Loukeenkarin päällyslevätutkimuksessa 7.7.2.8.2017. Lähde: Turkki, 2017, Loukeenkarin kalankasvatuksen tarkkailututkimus, vuosiraportti 2017.
Asema
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

4,4
**
2,0
7,8
2,0
1,0
1,2
2,7
1,3
*
2,0

Jakso I: 7.-20.7.2017
B
C
keskiarvo s.d.
5,4
3,1
2,1
**
1,9
1,7
1,9
**
1,4
*
**

5,7
2,6
2,2
7,1
2,0
0,99
3,7
2,3
3,3
*
2,3

keskiarvo
* poiju hävinnyt, ** suodatin rikki

5,2
2,9
2,1
7,5
2,0
1,2
2,3
2,5
2,0
*
2,2
2,8

0,7
0,4
0,1
0,5
0,1
0,4
1,3
0,3
1,1
*
0,2

A
1,7
4,1
2,7
2,1
1,7
2,0
2,2
2,1
1,4
1,6
1,7

Jakso II: 20.7.-2.8.2017
B
C keskiarvo s.d.
1,7
1,0
2,5
0,89
1,3
0,99
1,6
2,5
2,5
1,5
2,3

1,5
1,7
2,6
2,1
0,82
1,3
2,0
1,9
1,8
1,7
1,5

1,6
2,3
2,6
1,7
1,3
1,4
1,9
2,2
1,9
1,6
1,8

0,1
1,6
0,1
0,7
0,4
0,5
0,3
0,3
0,6
0,1
0,4

1,8

On huomattava, että mittausmenetelmä on eri kuin klorofyllin analysointi vesinäytteestä, jolloin tulokset ilmaistaan vesitilavuutta kohden.
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Eläinplanktontutkimuksia ei sisälly velvoitetarkkailuun. HELCOM:in tarkkailun perusteella
Selkämeren eläinplanktonin tila on hyvä26.

7.1.7

Makrofyytit

Makrofyyteillä tarkoitetaan sekä vesikasveja että isokokoisia leviä (makroleviä), kuten rakkolevää. Makrofyytit kasvavat meren pohjassa sellaisissa syvyyksissä, joissa auringonvalo riittää
yhteyttämiseen (noin 16–20 metrin vesisyvyyteen saakka). Makrofyyteille soveltuvia alueitavoi siten esiintyä sekä rannikoiden lähettyvillä että meren muilla matalilla alueilla.
Eri makrofyyttilajien esiintyminen riippuu valon määrästä. Koska veden sameus vaikuttaa
pinnan alapuolisiin valo-olosuhteisiin, se vaikuttaa myös eri makrofyyttilajien esiintymissyvyyteen. Yleisesti puhutaankin rihmalevä-, rakkolevä- ja punalevävyöhykkeistä. Rihmaleviä
esiintyy yleisesti aivan vedenrajassa ja siitä muutaman metrin syvyyteen, rakkolevää hieman
syvemmällä (tyypillisesti 0,5-5 m) ja punalevää kaikkein vähimmässä valossa (n. 4-10 m syvyydessä). Rihmaleviä voi kasvaa myös rakko- ja punalevien päällä.27Loukeenkarin kasvattamon sijaintipaikalta ei ole tiedossa makrofyyttihavaintoja. Vesi on kohteessa niin syvää, että
makrofyyteille ei todennäköisesti riitä valoa.
Kasvattamoa lähimmät luodot, Loukeenkari ja Haru, ovat loivarantaisia ja niiden makrofyyttikasvustojen vyöhykkeet ulottuvat pitkän matkan päähän näkyvästä rannasta. Kyseisten luotojen makrofyytit on kartoitettu sukeltaen velvoitetarkkailun puitteissa vuonna 2014. Vertailualueena kartoitukselle toimi n. 5 km pohjoisempana sijainnut luoto Soortto. Kyseisessä kartoituksessa rakkolevää löytyi hyvin vähän, mutta laajoja punalevävyöhykkeitä ja mereisiä kasvilajeja havaittiin. Aiempaa kartoitusdataa kyseisiltä alueilta ei makrofyyttien osalta ole ollut
käytettävissä.
VELMU-inventaarin (Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman)
puitteissa on toteutettu sukelluslinja läheisellä Tiuskrunnin luodolla. Sukelluksella on havaittu rakkolevää ja punaleviä sekä joitain rihmaleviä.

7.1.8

Kalasto

Lähialueen kalastoa on tutkittu vähän eikä siltä ole tiedossa koekalastuksia. Luonnonvarakeskuksen kalakantojen ja lisääntymisalueiden selvityksistä tiedetään, että hankealue on silakan
ja tokkojen erittäin suotuisaa poikastuotantoaluetta28.

HELCOM (2018) Zooplankton mean size and total stock. HELCOM core indicator report. [viitattu
18.7.2018] Saatavilla: http://www.helcom.fi/baltic-sea-trends/indicators/zooplankton-mean-sizeand-total-stock-(msts)/
27 Ari Ruuskanen 2016. Makrolevien esiintyminen ja seuranta Uudenmaan rannikkovesillä. Valtakunnallisen makrofyyttiseurannan kuvaus ja toteutus Uudellamaalla 1993‒2016. Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus, raportteja 100/2016.
28 Kalojen lisääntymisalueet. Mallinnetut poikastuotantoalueet Suomen rannikolla. VELMU-karttapalvelun aineisto. Luonnonvarakeskus, 2015-2016.
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Luonnonvarakeskukselta saadun tiedon mukaan kasvattamon lähialueen merkittävin kalalaji
on silakka. Erityisesti kutuaikaan silakkaa voi esiintyä suuria määriä ja joinakin vuosina myös
pitkin talvea. Muiden kalalajien määrät ovat olennaisesti pienempiä. Kuore lienee melko yleinen ja jonkun verran esiintynee esimerkiksi ahventa. Vaelluskalojakin alueella tavattaneen
ohikulkumatkoillaan.29
Selkämeren kalakantojen ja kalastuksen kehitystä on selvitetty yleisesti Rauman kaupungin
tilaamassa raportissa Selkämeren muuttuva kalasto ja kalastus. Yhteenvetona voidaan todeta,
että alueella esiintyy oletettavasti runsaasti silakkaa ja kilohailia sekä enenevässä määrin lahnaa. Alueella esiintyy oletettavasti myös jonkin verran siikaa ja vaihtelevasti ahventa sekä kuhaa.30

7.1.9

Linnusto

Hanke sijoittuu Seksmiilarin saariston Natura-alueelle (FI0200152), joka on suojeltu lintudirektiivin perusteella. Seksmiilari on Lounais-Suomen merkittävimpiä merilintujen lisääntymisalueita.
Erillisiä lintukartoituksia on tehty mm. vuonna 2011 Loukeenkarin kasvattamon ympäristölupahakemusta varten, vuonna 2012 Selkämeren kansallispuiston eteläisessä osassa ja vuonna
2013 Kustavin Isossakarissa majakkasaaren ranta-asemakaavan laadintaa varten. Lisäksi
Seksmiilarin saariston Natura-alueen tietolomakkeessa on kuvattu alueella esiintyviä lintulajeja, joita on melkein 50. Osa alueella esiintyvistä ja pesivistä lajeista on vaarantunut tai silmällä pidettäviä.
Suomen saaristolintujen kehitystä tällä vuosikymmenellä on kuvattu Linnut-vuosikirjassa
2013. Yleisesti saaristolintukannat ovat joko lievässä kasvussa tai lievästi taantumassa. Voimakasta kasvua on havaittu vain valkoposkihanhella ja kyhmyjoutsenella. Selkämerellä esimerkiksi valkoposkihanhet ovat vuosina 2010-2013 jopa viisinkertaistaneet määränsä. Kannanvaihteluista voidaan päätellä, että saaristolintujen populaatioissa tapahtuu yleisesti dramaattisiakin muutoksia lyhyessä ajassa. Osittain näihin pystytään löytämään selityksiä – esimerkiksi tiettyjen lajien tapauksissa merikotkan ja nisäkäspetojen, kuten ketun ja supikoiran,
yleistyminen saaristossa. Toisilla lajeilla kannan laskua voivat selittää kalaverkkokuolemat
(näin arvioidaan esimerkiksi riskilän osalta) taikka kasvillisuuden rehevöityminen (mahdollisesti yksi syy karikukon vähenemiseen). 31

Tiedonanto Jari Raitaniemi, Luonnonvarakeskus, 6.9.2018
J. 2010. Selkämeren muuttuva kalasto ja kalastus. Rauman kaupunki. Saatavilla:
https://www.rauma.fi/wp-content/uploads/2016/12/selkameren_muuttuva_kalasto_ja_kalastus.pdf.pdf
31 Hario, M. & Rintala, J. 2013: Saaristolinnuston kehitys Suomen rannikoilla 1986–2013. Julkaisussa:
Linnut-vuosikirja 2013. S. 46-53. BirdLife Suomi, Luonnontieteellinen keskusmuseo ja SYKE. Saatavilla: https://lintulehti.birdlife.fi:8443/pdf/artikkelit/1814/tiedosto/Linnut_VK2013_046-053_Saaristolinnusto_artikkelit_1814.pdf#view=FitH
29

30Hyvärinen,
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7.1.10 Muu eliöstö
Itämeressä viihtyviä nisäkäslajeja on verrattain vähän. Itämeressä esiintyy kahta hyljelajia,
itämerennorppaa (Pusa hispida botnica) ja harmaahyljettä eli hallia (Halichoerus grypus).
Pyöriäistä (Phocoena phocoena) tavataan Suomen merialueilla vain satunnaisesti. Viimeisimmän vuonna 2015 julkaistun uhanalaisuusluokituksen mukaan itämerennorppa on silmälläpidettävä ja pyöriäinen hävinnyt (regionally extinct)32. Hallin uhanalaisuutta on viimeksi arvioitu vuonna 2010, jolloin se luokiteltiin elinvoimaiseksi lajin oltua vielä kymmenen vuotta
aiemmin luokassa silmälläpidettävät33.
Reilun 20 km päässä hankealueesta sijaitsee Södra Sandbäckin-Sandbäckin hylkeidensuojelualue. Luonnonvarakeskuksen hallilaskennoissa laskettiin vuonna 2017 tällä suojelualueella
258 hallia – vertailun vuoksi koko Lounaissaaristossa laskettiin 8092 yksilöä34. Hieman laajemmalla alueella, Kustavin ja Uudenkaupungin länsipuolella sijaitsevassa havaintoruudussa
ICES 46 tehtiin vuonna 2017 yhteensä 577 hylkeiden yksilöhavaintoa.35
Hylkeitä tavataan säännöllisesti koko Kustavin alueella, myös Loukeenkarin ja Tiuskrunnin
saarten lähistöllä. Hylkeitä myös pyydetään alueella.36
Hallien kuutit ovat laihtuneet, mikä voi johtua huonontuneista jääolosuhteista hallien lisääntymisaikaan. Perämereltä pyydetyt hallinaaraat taas ovat lihoneet. Aikuisten hallien osuus
metsästyssaaliista on vähentynyt suhteessa kuuttien saalismäärään.37

7.1.11

Suojellut luontotyypit

Hanke sijoittuu reilun 2 km etäisyydelle Katanpään Natura-alueesta (FI0200172), joka on
suojeltu luontodirektiivin perusteella ja joka kuuluu Selkämeren kansallispuistoon. Suojelun
kohteena ovat luontotyypit riutat ja rannikon laguunit. Riutat ovat merenpohjasta kohoavia
kalliomuotoja tai suuria vedenalaisia lohkareita, joihin kiinnittyneinä elää mm. makroleviä ja
simpukoita. Laguunit jaetaan kahteen tyyppiin: fladat ovat yhteydessä mereen ja kluuvit ovat
merenkohoamisen myötä jääneet erilleen merestä.
Katanpään riuttoja ja laguuneja ei ole kartoitettu sukeltamalla Natura-aluetta perustettaessa.
Myöhempiäkin vedenalaistutkimuksia on tiedossa vain yksi: VELMU-inventoinnin

Liukko, U-M., Henttonen, H., Hanski, I. K., Kauhala, K., Kojola, I., Kyheröinen, E-M. & Pitkänen, J.
2016: Suomen nisäkkäiden uhanalaisuus 2015 – The 2015 Red List of Finnish Mammal Species. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus.
33 Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. and Mannerkoski, I. (ed.). 2010. Suomen lajien uhanalaisuus –
Punainen kirja 2010. Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki.
34 Tietoa luonnonvaroista – Riista ja metsästys – hylkeet. Luonnonvarakeskus. Saatavilla:
https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/riista/hylkeet/
35 Riistahavainnot 2017: Hyljetiheydet kartalla. Luonnonvarakeskus. http://riistahavainnot.fi/hylkeet/tiheys
36 Tiedonanto Irja Skytén-Suominen 12.9.2018
37 Hyljenäytteiden kertomaa. Erikoistutkija Kaarina Kauhala, Luonnonvarakeskus, 8.2.2017. Saatavilla: https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2017/02/Hyljenaytteiden_kertomaa_Kauhala-Compatibility-Mode.pdf
32
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yhteydessä toteutetut kaksi sukelluslinjaa. Sukellustutkimuksia ei ole tehty alueilla, joilla
GTK:n aineiston mukaan todennäköisesti sijaitsee riuttoja, eikä Katanpään laguuneista ole
tiedossa maastotutkimuksia (ks. Kuva 8).

Kuva 8. Katanpään Natura-alue, lähistöllä sijaitsevat laguunit ja potentiaaliset riuttaympäristöt sekä lähistöllä tehdyt VELMU-videokuvaukset ja -sukelluslinjat.
Selkämeren kansallispuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma julkaistiin vuonna 2016. Selkämeren alueen vedet ovat kohtalaisen hyvässä kunnossa verrattuna Suomenlahteen, mistä
ovat merkkinä mm. vähäisempi ruovikoituminen ranta-alueilla, edustavat kivikkorannat sekä
rakkolevävaltaiset ja laajat rantavallit. Yleissuunnitelman mukaan rehevöityminen ja ilmastonmuutos ovat kansallispuiston luonnon merkittävimmät uhat. Suunnitelman mukaan luontotyyppien säilymiseen ei kuitenkaan toistaiseksi tarvitse osoittaa kiireellisiä toimenpiteitä,
mutta tulee seurata meren rehevöitymiskehitystä ja luontotyyppien tilaa.
Selkämeren kansallispuiston kehittämisen käsikirja 2015–2025 mainitsee, että Katanpäässä
esiintyy hyviä rakko- ja punalevien peittävyyksiä. Merkittävimmät esiintymät sijaitsevat käsikirjan karttakuvien mukaan kuitenkin muualla Selkämeren kansallispuistossa - huomattavan
kaukana Loukeenkarista.
Selkämeren kansallispuiston ja Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma on valmistunut vuonna 2014. Sen mukaan kalankasvatus lisää ravinnekuormitusta ja veden samentumista. Yleisesti vaikutukset kohdistuvat vedenalaiseen luontoon ja luontotyyppeihin, saaristomaisemaan, luonnonkalakantoihin sekä virkistyskäyttöön. Selkämerellä vesiviljelyä voidaan
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tulevaisuudessa lisätä muilla kuin kansallispuistoon kuuluvilla alueilla. Kasvattamot tulee sijoittaa niin, että niiden päästöistä syntyy vähiten haittaa. Mainitaan kuitenkin, että yleisen
rehevöitymisen syyt tulee ratkaista valuma-alueilla.

7.1.12

Ilmanlaatu ja melu

Liikenne kasvattamolle on säännöllistä mutta vähäistä, joten ilmapäästöt ovat pieniä ja meluhaitta vähäistä. Rehun kuljetuskerrat niin maanteitse kuin meriteitse kasvattamolle saakka
eivät lisäänny oleellisesti laajennuksen myötä verrattuna nollavaihtoehtoon, vaan kerralla kuljetettavan rehun määrä kasvaa. Laajennuksen myötä voidaan ruokkia useamman altaan kalasto kerralla täyttämällä useampi ruokinta-automaatin säiliö kuin olemassa olevassa toiminnassa.

7.1.13

Luonnonympäristön muutostekijät

Ihminen muuttaa luonnonympäristöä monin tavoin. Tässä tapauksessa merkittävimmät muutostekijät ovat ilmastonmuutos ja rehevöityminen.
Ilmastonmuutos lämmittää, laimentaa ja happamoittaa vettä
Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan ihmisen aiheuttamien päästöjen, kuten hiilidioksidipäästöjen, aiheuttamaa kasvihuoneilmiön voimistumista luonnollisesta tasostaan. Ilmastonmuutoksen seuraukset ovat monimutkaiset ja moninaiset. Itämeren osalta on arvioitu, että ilmastonmuutos vaikuttaa veden lämpötilaan, jääpeitteisyyteen ja lisääntyvän sadannan kautta suolaisuuteen, jolloin vesi käy makeammaksi. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu aiheuttaa
vesien happamoitumista, sillä veteen liuenneena hiilidioksidi muodostaa hiilihappoa. Monimutkaisempien vaikutusketjujen kautta ilmastonmuutos vaikuttaa myös ekosysteemeihin esimerkiksi aineenvaihduntanopeuden ja lajien levinneisyysmuutosten kautta. Jotkut lajit voivat
hyötyä muutoksista ja saada kilpailuetua suhteessa toisiin lajeihin. Valunnassa, hapenkulutuksessa, pohjaeläimistössä ja jääpeitteessä tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa ravinteiden kiertoon.38
Lisääntyneet sään ääri-ilmiöt kuten myrskyt aiheuttavat kalanviljelylle lisääntyneitä tuotannollisia riskejä ja vaikuttavat esim. tuotantovälineiden valintaan. Loiset ja taudinaiheuttajat
viihtyvät paremmin lämpimämmissä vesissä. Lämpimämpi ilmasto voi kuitenkin myös tuoda
etuja, kuten vähentynyt jääpeite, joka mahdollistaa sen, että kaloja voidaan pitää merellä vuoden ympäri.39

Suomen merenhoitosuunnitelman valmisteluun kuuluva Meriympäristön nykytilan arvio. D. Ihmistoiminnan aiheuttamat paineet – Osa 1. 28.09.2012.
39 https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/kalanviljely/kalankasvatus-ja-ilmastonmuutos/
38
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Rehevöityminen muuttaa ravintoketjuja
Rehevöitymisellä tarkoitetaan perustuotannon lisäystä, joka aiheutuu typen ja fosforin määrien kasvusta. Kuten aiemmin on todettu, rehevöitymisen taustalla ovat ihmisen toiminnan
aiheuttamat ravinnekuormitukset (pistekuormitus ja hajakuormitus).
Vaikka kasvuplankton tuottaa veteen happea, on sen kasvun seurauksena meren pohjalle vajoavaa orgaanista ainesta aiempaa enemmän. Pitkään jatkuneiden ravinnepäästöjen seurauksena ravinteita sisältävää orgaanista ainesta on kertynyt runsaasti meren pohjasedimentteihin.
Tämä massa muodostaa ravinnelähteen hajottajamikrobeille, joiden toiminta puolestaan kuluttaa happea. Mikäli vesi ei vaihdu, voi pohjalle syntyä kokonaan hapettomia olosuhteita. Hapettomassa ympäristössä pohjan sedimentteihin kertyneet kiinteät ravinteet voivat muuttua
liukoiseen muotoon, mikä aiheuttaa ns. sisäistä ravinnekuormitusta.
Rehevöityminen lisää kasviplanktonin kasvua ja edelleen myös eläinplanktonin määrää. Runsas eläinplanktonin määrä suosii niitä syöviä silakoita sekä muita kalalajeja. Runsas kasviplanktonin määrä kuitenkin aiheuttaa veden näkösyvyyden heikkenemistä paikoittain, mikä
heikentää makrofyyttien valo-olosuhteita. Makrofyytit joutuvat lisäksi kilpailemaan runsastuvien rihmalevien kanssa, mikä heikentää joidenkin makrofyyttien, kuten rakkolevän, kasvua.
Heikentyneet makrofyyttien olosuhteet vaikuttavat siten negatiivisesti kalojen lisääntymisalueisiin, kuten riuttoihin, millä voi olla haitallinen vaikutus kalakantoihin.

7.2
7.2.1

Sosioekonominen ympäristö
Työllisyys ja elinkeinot

7.2.1.1 Vesiviljely
Suomessa viljellään tällä hetkellä noin 14,6 miljoonaa kiloa ruokakalaa, josta yli 90 % on kirjolohta ja josta noin 85 % kasvatetaan merialueilla40. Parhaimmillaan 1990-luvun alussa Suomessa viljeltiin noin 20 miljoona kiloa ruokakalaa, mutta tuotanto on tämän jälkeen taantunut
(ks. Kuva 9). Puolet Suomen kalankasvatuksesta sijoittuu Ahvenanmaan alueelle41.

Vesiviljelyn tilastot, 2017. Luonnonvarakeskus. Saatavilla: http://stat.luke.fi/vesiviljely
Luonnonvarakeskus, https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/kalanviljely/ruokakalankasvatus/
40
41
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Kuva 9. Ruokakalatuotanto ja tuotannon arvo (Suomen virallinen tilasto: vesiviljely. Luonnonvarakeskus. Saatavilla: http://stat.luke.fi/vesiviljely-2017_fi)
Tuotantomäärien laskun syynä ovat kiristyneet ympäristövaatimukset ja kansainvälinen kilpailu. Alan ympäristölupiin on myös kohdistunut leikkauksia, jotka ovat vähentäneet tuotannon määrää. Koska ruokakalan kysyntä on kasvavaa, tilanne johtaa lisääntyneeseen kalan
tuontiin.
7.2.1.2 Kalastus
Kalastus jakautuu vapaa-ajan kalastukseen ja kaupalliseen, elinkeinoa harjoittavaan kalastukseen. Vapaa-ajan kalastus puolestaan voi olla merkittävässä roolissa osana matkailuelinkeinoa.
Kaupallisen kalastuksen saaliin määrä on noussut 2000-luvun aikana ja silakkaa kalastettiin
134 miljoonaa kiloa vuonna 2017 42. Vuonna 2017 Varsinais-Suomessa oli 911 rekisteröityä

Luke, Kaupallinen kalastus merellä 2017. Saatavilla: http://stat.luke.fi/kaupallinen-kalastus-merell%C3%A4
42
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kalastusalusta ja 149 Luokan I kaupallista kalastajaa 43 . Saaristomerellä pyydettiin vuonna
2017 yhteensä 36 127 000 kg ja Selkämerellä 95 077 000 kg kalaa, joka on valtaosa koko Suomessa pyydetystä kalasta (154 506 000 kg kalaa).44
Kalastuksen tilannetta suoraan hankealueen lähistöllä ei ole yksityiskohtaisesti tarkasteltu.
Tarvittaessa vaikutusarviointia varten haastatellaan alueen kalatalousaluetta (Kustavin ja Uudenkaupungin kalastusalueet yhdistyvät näillä näkymin vuoden 2019 alussa uudeksi kalatalousalueeksi) tai Selkä- ja Saaristomeren kalatalousryhmien edustajia.
7.2.1.3 Muut elinkeinot
Kustavissa, Uudessakaupungissa ja Taivassalossa toimii jonkin verran kalanjalostustoimintaa,
jossa ruokakalasta tuotetaan erilaisia elintarvikkeita. Kalankasvatus näyttäytyy siksi luontevana osana lähiruoan tuotantoketjua.
Matkailuelinkeino on myös merkittävä sekä Saaristomeren että Selkämeren alueella, varsinkin kesäaikaan.
Alueelle ei sijoitu tai linkity muita elinkeinoja. Tulevaisuudessa on mahdollista, että siniseen
kasvuun45 liittyviä elinkeinoja sijoittuu Saaristomerelle ja Selkämerelle, näitä ovat esimerkiksi
erilaisten biomassojen tuotanto (levät, simpukat) tai uusiutuvan energian tuotanto. Tällä hetkellä ei kuitenkaan kohdealueelle ole tiedossa tällaisia suunnitelmia.

7.2.2

Asutus, matkailu ja virkistys sekä kulttuuriperintö

Katanpään alueella sijaitsee pienimuotoista ja osa-aikaista asutusta, mutta muutoin Loukeenkarin kasvattamo sijaitsee avomerellä ja alueella, missä lähistöllä ei myöskään ole paljon vapaa-ajan asutusta (ks. Kuva 10). Matkailun kannalta kohdealue näyttäytyy siis lähinnä mahdollisena veneilyn kohteena ja läpikulkureittinä.
Lähistöllä olevilla Loukeenkarin ja Tiuskrunnin saarilla sijaitsee jatulintarhoja. Katanpäällä
sijaitsee Katanpään linnakkeeseen kuuluva merivalvontatorni sekä Katanpään historiallinen
linnake. Lähimmät muinaisjäännöshylyt ovat Katanpään puuhylky ja Susiluodon ulkopuolella
Loukeenkarin kasvattamon pohjoispuolella sijaitseva metallihylky.

Kalastajat, joiden kalastustoiminnan liikevaihdon keskiarvo kolmen viimeksi kuluneen tilikauden
osalta ylittää 10 000 €.
44 Luke, Saaliit merialueen kaupallisessa kalastuksessa muuttujina 2017. Saatavilla:
http://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/LUKE__06%20Kala%20ja%20riista__02%20Rakenne%20ja%20tuotanto__02%20Kaupallinen%20kalastus%20merella/4_meri_saalis.px/?rxid=001bc7da-70f4-47c4-a6c2-c9100d8b50db
45 "Sininen kasvu" tarkoittaa pitkän aikavälin strategiaa, jolla tuetaan merialan kasvua kokonaisuutena. Sininen kasvu kattaa vesiviljelyn, rannikkomatkailun, sinisen bioteknologian, merienergian ja
merenpohjan kaivostoiminnan toimialat. Usein myös kalastus, meriliikenne ja meriteollisuus lasketaan mukaan sinisen kasvun terminologian alle. Lisätietoa: https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_fi
43
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Kasvattamo sijaitsee avomerellä, joten uiminen tai muu mereen liittyvä virkistystoiminta ei
ole alueella merkittävää, eikä kohdealue muodosta erityistä merellistä kulttuurimaisemaa.

Kuva 10. Vapaa-ajan asuntojen määrä neliökilometrillä Loukeenkarin kasvattamon lähiympäristössä. Lähde: Luonnonvaraskeskus - julkaisematon aineisto
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7.2.3

Vesiliikenne ja muu infrastruktuuri

Kasvattamon läheltä kulkee useita veneväyliä: Lyökin (1-lk väylä), Isokari-Lövskär (1-lk väylä)
ja Inderskär-Korra (veneväylä). Katanpää-Katkuru (matala väylä) kulkee Katanpään pohjoispuolella. Alueelle sijoittuvan uusien toimintojen osalta tulee huomioida väylien turvaaminen.
Ehdotetulla sijainnilla eivät kalankasvatuksen kasvatusyksiköt kuitenkaan muodosta estettä
väylille eikä uusi toiminta kasvata huoltoliikennettä, joten näkökulma ei ole vaikutusten arvioinnin kannalta merkittävä.

7.2.4

Sotilasalueet

Puolustusvoimien suoja-alueita ei sijaitse kasvattamon lähistöllä.

7.2.5

Tieteellinen tutkimus ja seuranta

Loukeenkarista etelään päin sijaitsee ELYn vedenlaadun seuranta-asema ”Brändö intensiiviasema”, ID-numero 59053. Pisteessä seurataan mm. vedenlaadun eri parametrejä kuten happea, kokonaistyppeä ja -fosforia sekä klorofylli-a määrää.
Lisäksi kasvattamon lähellä sijaitsee Luonnonvarakeskuksen jatkuvatoiminen mittauspoiju.
Poiju mittaa mm. veden virtausta, veden happipitoisuutta, sameutta, sähkönjohtavuutta, lämpötilaa, ilman lämpötilaa ja tuulta. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoa kalankasvatuksen ympäristövaikutuksista ja mahdollistaa alan kestävää kasvua.

8 Suunnitelma ympäristövaikutusten
arvioinnista
Tässä luvussa on kuvattu, kuinka hankkeen ympäristövaikutukset tullaan arvioimaan YVAohjelman jälkeisessä YVA-selostusvaiheessa.

8.1

Arvioinnin lähtökohdat ja rajaukset

Laki ympäristövaikutusten arvioinnista (252/2017) määrittelee, että arvioitavilla ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia, jotka kohdistuvat:
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•

Väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen;

•

Maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen;

•

Yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunkikuvaan ja
kulttuuriperintöön;

•

Luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä

•

Edellisissä kohdissa mainittujen asioiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin

Copyright © Gaia

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma esittelee 1) ympäristön nykytilan alueella siltä osin,
kuin se on tiedossa olemassa olevaan tutkimukseen perustuen, 2) arvioitavan hankekokonaisuuden ja sen toteutusvaihtoehdot sekä 3) menetelmät, joissa tunnistetaan hankkeen vaikutukset eri toteutusvaihtoehdoilla.
Tässä arviointiohjelmassa kuvataan myös Luonnonsuojelulain (1096/1996) § 65 mukaisten,
Natura-alueisiin mahdollisesti kohdistuvien vaikutusten arviointi vastaavalla tavalla perustuen tietoon ympäristön nykytilasta sekä hankkeen eri toteutusvaihtoehtoihin. Natura-arvioinnissa kohteena ovat ne ekosysteemit ja lajit, jotka ovat suojelupäätösten perustana.
Tavoitteena on, että selvitysvaiheessa pystyttäisiin keskittymään merkittävimpien ympäristövaikutusten tunnistamiseen, kuvaamiseen ja arvioimiseen. Tästä syystä ohjelmassa esitetään
alustava näkemys näistä merkittävimmistä vaikutuksista. Mikäli myöhemmin selvitysvaiheessa käy ilmi muita merkittäviä vaikutuksia, ne otetaan mukaan arviointiin.
Arvioitavat vaikutukset keskittyvät vesiviljelyn normaaliin toimintaan kasvattamon laajentamisen jälkeen.
Koska tässä tapauksessa kyse on olemassa olevan toiminnan laajentamisesta, hankkeeseen ei
liity varsinaista toiminnan käynnistämistä tai muuta rakentamista kuin uusien kasvatusyksiköiden tuominen paikalle ja ankkurointi pohjaan. Myöskään toiminnan lopettamiseen ei liity
erityisiä vaikutuksia: kasvatusyksiköt siirretään pois alueelta ja pohja-ankkurointi puretaan.
Vastaavat yksiköiden siirrot paikalle ja pois toteutetaan vuosittain keväisin ja syksyisin.
Toimintaan ei liity erityisiä poikkeus- tai häiriötilanteita, joita olisi tarpeen tarkastella erikseen. Poikkeustilanteessa, kuten esimerkiksi kalakuolemien sattuessa, kasvatusyksikkö siirretään kokonaisuudessaan pois, jolloin poikkeustilanteen vaikutukset eivät kohdistu sijaintialueelle.

8.1.1

Vaikutuksen ja vaikutusalueen muodostuminen

Vaikutuspolku rakentuu
1) tekijästä tai lähteestä
2) vaikutusreitistä
3) vaikutuksen kohteesta
Vaikutuksella on aina alkuperäinen tekijä tai lähde, esimerkiksi vesiviljelystä aiheutuva ravinnepäästö. Tällä tekijällä on vaikutusreitti eri vaikutuskohteisiin. Sama tekijä voi vaikuttaa sekä
eri reittejä (esimerkiksi sekä ilman että veden kautta) että useampaan kohteeseen (esimerkiksi
sekä ihmisiin että lähiluontoon). Vaikutuksiin kuuluvat myös sosiaaliset vaikutukset, esimerkiksi syntyvät työpaikat.
Vaikutuksen merkittävyys riippuu sekä alkuperäisen tekijän suuruudesta (esim. ravinnepäästö) että vaikutuksen kohteen herkkyydestä. On huomioitava, että koska tässä aineistossa
käsitellään vaikutusten arviointi sekä ympäristövaikutusten arviointilainsäädännön mukaan
että luonnonsuojelulainsäädännön mukaisena Natura-arviointina, kohteen herkkyyttä käsitellään näissä hieman eri lähtökohdista.
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Vaikutusalue muodostuu niistä kohteista, joihin vaikutus ulottuu. Tarkastelualueella tarkoitetaan kullekin vaikutukselle erikseen määriteltäviä alueita, joiden sisällä kyseisiä vaikutuksia arvioidaan.
Alue, jolle vaikutus kohdistuu eli vaikutusalue, riippuu tarkasteltavasta vaikutuksen lähteestä
ja vaikutusreitistä sekä vaikutuksen kohteen herkkyydestä. Kuva 11 alla on esimerkki eritasoisista vaikutusalueista, joihin hankkeen vaikutukset voivat kohdistua.

Kuva 11. Eritasoiset vaikutusalueet - esimerkkikaavio.

8.2 Arviointimenetelmät
8.2.1

Vaikutusten merkittävyyden arvioiminen

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tunnistetaan hankkeen mahdolliset ympäristövaikutukset
ja arvioidaan vaikutusten merkittävyyttä. Merkittävyyden arviointia varten arvioidaan kunkin
vaikutuksen osalta sekä vaikutuksen suuruus että vaikutuksen kohteen herkkyys, joihin arvio
vaikutuksen merkittävyydestä perustuu.
8.2.1.1 Vaikutuksen suuruus
Vaikutuksen suuruuden määrittelyssä huomioidaan vaikutuksen voimakkuus, laajuus ja kesto.
Vaikutus voi olla positiivinen tai negatiivinen. Positiivinen vaikutus voi olla esimerkiksi uudet
työpaikat, negatiivinen vaikutus voi olla esimerkiksi ympäristön tilan heikkeneminen.
Vaikutuksen suuruuden määrittelyn perusperiaatteet ja vaikutuksen suuruuden luokittelu on
esitetty alla (ks. Kuva 12). YVA-selostuksessa kuvataan tarkemmin, miten ja millä
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painotuksilla vaikutuksen suuruus muodostuu eri vaikutuksen suuruuden tekijöiden perusteella. YVA-selostus kuvaa myös syvemmin, miten ja millä painotuksilla eri vaikutuksen suuruuden tekijät huomioidaan määritettäessä vaikutuksen suuruutta.

Vaikutuksen suuruuden tekijät

Vaikutuksen suuruus

Paikallinen

Vaikutusalueen
laajuus

Alueellinen

Ei muutosta nykyiseen

Kansallinen
Lyhytkestoinen

Vaikutuksen
kesto

Pieni
positiivinen

Pieni
negatiivinen

Keskisuuri
positiivinen

Keskisuuri
negatiivinen

Suuri
positiivinen

Suuri
negatiivinen

Pitkäaikainen
Pysyvä
Pieni voimakkuus

Vaikutuksen
voimakkuus

Keskisuuri voimakkuus
Suuri voimakkuus

Kuva 12. Ympäristövaikutusten suuruusluokat ja niihin vaikuttavat tekijät.
8.2.1.2 Kohteen herkkyys
Vaikutuksen kohteena voi olla esimerkiksi luonnonympäristö, yksittäinen laji tai lähiseudun
asukkaat. Kohteen herkkyys määritellään perustuen seuraaviin tekijöihin:
•

kohteen kykyyn kestää haitallisia muutoksia (sietokyky tai kestokyky)

•

kohteen kykyyn palautua muutoksista

•

kohteen tärkeyteen esimerkiksi hyvinvoinnin tai luonnonsuojelun kannalta.

Kohteen tärkeys on osittain yhteiskunnallinen sopimus, joka perustuu yhteiskunnalliseen
merkitykseen, arvoihin ja lainsäädännölliseen ohjaukseen. Se kattaa esimerkiksi ihmisten hyvinvoinnin, taloudelliset arvot ja merkityksen luonnonsuojelulle. Mitä tiukemmin kohteen säilyttämisestä tai suojelemisesta on säädetty lainsäädännössä, sen herkemmäksi kohde arvioidaan. Lainsäädännölliseen ohjaukseen katsotaan kuuluvan lakien ja asetusten lisäksi kansallisissa strategioissa määritetyt tavoitteet.
Määrittelyssä voidaan hyödyntää julkisissa tutkimuksissa46 eri vaikutuksille ja vaikutuskohteille kehitettyjä arviointitaulukoita. Niistä on saatavissa on valmiita kriteerejä esimerkiksi
pintavesiin kohdistuville vaikutuksille, luonnon monimuotoisuudelle, liikenteelle, maisemalle

46Imperia:

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja
vaikuttavuuden parantamisessa (http://www.syke.fi/hankkeet/imperia)
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ja kalastukselle. Viranomaisyhteistyöllä sekä yleisön ja sidosryhmien osallistamisella varmistetaan, että eri kohteiden arvioiduista herkkyyksistä on riittävä yksimielisyys.

Natura 2000 -verkosto kattaa erillisessä lainsäädännössä tiukasti suojeltuja ja siten erityisen
herkkiä kohteita. Kun Natura-arviointi ja YVA-arviointi toteutetaan rinnakkain, voi olla mahdollista, että vaikutuskohteen herkkyyttä voidaan joutua arvioimaan jossain määrin eri kehikolla.
Vaikutuskohteen herkkyyden määrittelyn perusperiaatteet ja herkkyyden luokittelu on esitetty alla (ks. Kuva 13).

Vaikutuskohteen herkkyyden
tekijät

Vaikutuskohteen
herkkyys

Vähäinen
Kyky kestää muutoksia ja
palautua niistä

•
•

Kohtalainen
Vähäinen

•

Suuri
Yhteiskunnallinen merkitys
(esim. ihmisten
hyvinvoinnin, taloudellisten
arvojen, viihtyvyysarvojen,
maisema-arvojen tai
luonnonsuojelun kannalta)

Esimerkkejä

•

Vähäinen

•
Kohtalainen
Suuri

•
Kohtalainen
•
•

Vähäinen
Lainsäädännöllinen ohjaus

•

Kohtalainen
Erittäin tiukka
sääntely

Suuri

•
•

Kohde kestää
kuormitusta/muutoksia
Kohteella ei ole viihtyvyys-,
maisema- tai suojeluarvoa
Kohteella ei ole taloudellista
arvoa
Ei lainsäädännöllistä asemaa
Kohde on altis
kuormitukselle/muutoksille
Jonkin verran viihtyvyys-,
maisema- tai suojeluarvoa
Jonkin verran taloudellista arvoa
Lainsäädännössä ohjearvoja ja
suosituksia
Kohde on herkkä
kuormitukselle/muutoksille
Kohteella on selvä viihtyvyysarvo
tai taloudellinen arvo
Tiukasti suojeltu alue

Kuva 13. Ympäristövaikutusten kohteiden herkkyyden luokittelu esimerkkeineen ja luokittelussa tarkastellut tekijät (muuttujat).

8.2.1.3 Vaikutuksen merkittävyys
Ympäristövaikutusten arvioinnin varsinaisena lopputuloksena syntyvä arvio eri ympäristövaikutusten merkittävyydestä perustuu arvioon kunkin vaikutuksen suuruudesta ja vaikutuksen
kohteen herkkyydestä.
Merkittävyyden arvioinnin perusperiaatteet on esitetty alla (ks. Kuva 14). Esimerkiksi voimakkuudeltaan tietyn tasoinen vaikutus on sitä merkittävämpi, mitä herkempi sen vaikutuskohde
on. Toisaalta esimerkiksi suuruudeltaan keskisuuri vaikutus on merkitykseltään vain vähäinen, jos sen vaikutuskohde on herkkyydeltään vähäinen.
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Vaikutuksen suuruus
Positiivinen

Kohteen
herkkyys

Negatiivinen

Suuri

Keskisuuri

Pieni

Vähäinen

Kohtalainen*

Vähäinen

Kohtalainen

Suuri

Suuri

Suuri

Ei vaikutusta

Pieni

Keskisuuri

Suuri

Vähäinen

Vähäinen

Vähäinen

Kohtalainen*

Kohtalainen

Vähäinen

Vähäinen

Kohtalainen

Suuri

Suuri

Kohtalainen*

Kohtalainen*

Suuri

Suuri

Kuva 14. Ympäristövaikutusten merkittävyyden muodostuminen perustuen vaikutuksen
suuruuteen ja kohteen herkkyyteen. Tähdellä merkityissä tapauksissa merkittävyys voi
olla tarpeen arvioida vähäisemmäksi, mikäli herkkyys tai muutos on luokan alarajalla.

Ympäristövaikutusten arvioinnin kannalta on olennaista, että arvioinnissa tuodaan selkeästi
ja läpinäkyvästi esille, miten arvioon eri vaikutusten merkittävyydestä on päädytty. On hyvä
huomioida, että merkittävyysarvioinnin avulla on tarkoitus tuottaa helposti hahmotettava kokonaiskuva hankkeen kaikista ympäristövaikutuksista, minkä lisäksi arviointi tuottaa samalla
tarkkaa ja yksityiskohtaista tietoa hankkeen ympäristövaikutuksista. Vaikutuksen suuruuden,
vaikutuksen kohteiden herkkyyden ja vaikutuksen merkittävyyden arvioinnissa käytettävät
muuttujat määritellään erikseen kullekin vaikutustyypille.
Luvussa 8.3 on kuvattu, miten kukin eri vaikutustyyppi tullaan YVA-selostusvaiheessa arvioimaan.
8.2.1.4 Natura-alueita koskeva arviointi
Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaan hankkeet tai suunnitelmat eivät saa, yksistään tai yhdessä,
merkittävästi heikentää niitä suojeluarvoja, joiden vuoksi alue on sisällytetty Natura
2000 -verkostoon. Näitä suojeluarvoja ovat ne luontoarvot, jotka on kuvattu kyseisten Naturaalueiden tietolomakkeissa, tässä tapauksessa lintulajeja ja vedenalaisia luontotyyppejä (ks.
myös kappale 8.5).
Suojeluarvojen heikentyminen voi olla esimerkiksi seurausta luontotyyppiin tai lajin suotuisaan tasoon kohdistuvasta negatiivisesta muutoksesta. Näitä voivat olla esim. luontotyypin tai
lajin levinneisyysalan pieneneminen taikka populaatioissa tapahtuvat negatiiviset vaikutukset.
Kyseisen Natura-alueen merkitys koko Natura-verkoston yhtenäisyyteen on toinen arvioitava
kriteeri. Merkittävyyttä arvioidaan muutosten laaja-alaisuuden kautta suhteuttaen ne kyseisten Natura-alueiden kokoon ja sijoittumiseen. 47
Haastava kysymys on Natura-alueen luonnontilaisuuden määritteleminen. Tähän ei ole yksiselitteistä ohjetta, esimerkiksi alueen liittäminen Natura 2000 -verkostoon ei ole välttämättä
olennaisin referenssivuosi tai alueen luonnon tilasta ei ole riittävän tarkasti dokumentoitua

Korpelainen, H. 2013: Vaikutusten arviointia Natura-alueilla koskevia ohjeita. Lainsäädäntöneuvos
Heikki Korpelainen, Ympäristöministeriö, 1.4.2013
47
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tietoa. Arviointi on tehtävä vertaillen kokoamalla olemassa olevia tietoja alueen historiasta ja
mahdollisesti sopivien referenssialueiden tilanteesta.

8.2.2

Yhteisvaikutusten huomiointi

Arvioinnissa huomioidaan myös mahdolliset yhteisvaikutukset, mitä YVA:n ja Natura-arvioinnin kohteena olevalla hankkeella voi olla muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa yhdessä.
YVA-asetuksen 4 §:n mukaan YVA-selostuksessa tulee arvioida yhteisvaikutukset muiden olemassa olevien ja hyväksyttyjen hankkeiden kanssa.
Natura-arvioinnin osalta yhteisvaikutuksina pidetään Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesti
muita hankkeita tai suunnitelmia, jotka yhdessä tarkasteltavana olevan hankkeen kanssa voisivat merkittävästi heikentää arvioinnin kohteena olevien Natura-alueiden suojeluarvoja.
Näin ollen yhteisvaikutusten osalta keskitytään erityisesti muihin pistemäisiä ravinnepäästöjä
aiheuttaviin hankkeisiin, kuten toisiin kalankasvattamoihin tai jätevedenpuhdistamoihin, joiden vaikutusten voidaan arvioida ulottuvan samoille alueille Loukeenkarin ravinnepäästöjen
kanssa.
Määrällisesti merkittävimmät ravinnepäästöt, kuten hajakuormitus, eivät ole sellaisia vaikutuksia, joita tulkittaisiin hankkeiksi tai suunnitelmiksi kummankaan lainsäädännön osalta.
Myöskään ilmastonmuutoksen kaltaisia yleisiä muutostekijöitä ei käsitellä osana hankkeiden
ja suunnitelmien vaikutuksia, mutta ne voidaan ottaa huomioon yleisesti pohdittaessa arvioinnin tuloksia, johtopäätöksiä ja merkittävyyttä.

8.2.3

Todennäköisesti merkittävimmät vaikutukset

Alla on esitetty alustavasti olennaisimmiksi tunnistetut näkökohdat arvioinnille (ks. Kuva 15).
Tuotanto ja
prosessit

Tuotantoon liittyvät
syötteet:
• Poikaset/Kalat
• Rehu
• Kuljetukset

Mahdolliset
positiiviset
vaikutukset

Mahdollisten
haitallisten
vaikutusten
tekijät

• Kotimaisen kalan
tuottaminen
• Työpaikat
• Alan kehittyminen

• Ravinnepäästöt
• Jätteet
• Liikenne ja
polttoaineiden
kulutus
• Poikkeustilanteet

Mahdollisten
haitallisten
vaikutusten
vähentämistoimet
• Vähäravinteisen
rehun käyttö
• Ruokintamäärän
optimointi
• Poikkeustilanteiden
minimointi

Suorat
vaikutukset
ympäristöön

Epäsuorat
vaikutukset
ympäristöön

Kohteet:
• Vesistöjen tila
• Suojeltujen
luontotyyppien tila
• Luonnonvarojen
hyödyntäminen
• Työpaikat ja
työllisyys

Kohteet:
• Nisäkkäiden,
linnuston,
kalaston ja eläinplanktoneiden
ravinnonsaanti
• Ilmasto
• Terveys ja
viihtyvyys

Kuva 15. Alustavasti tunnistetut olennaisimmat näkökohdat
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Hankkeen vaikutusarvioinnissa keskeisimmäksi päästöksi on tunnistettu vesistön ravinnekuormitus. Ravinnekuormituksella voi olla niin suoria kuin epäsuoriakin vaikutuksia, joiden
arviointi muodostaa vaikutusarvioinnin perustan. Vaikutuksia ihmisten viihtyvyyteen voi tulla
ravinnepäästöjen epäsuorien vaikutusten kautta, mikäli ravinnepäästöjen vaikutus ulottuu
esim. rannoille, joilla on vapaa-ajan asutusta, tai mikäli ravinnepäästöt vaikuttavat esim. kalastuksen mahdollisuuksiin. Muut ympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisiä: suunnitellun toiminnan aiheuttamat hajun, melun ja kuolleiden kalojen aiheuttamat haitat ovat
harvinaisia ja ilmapäästöt ovat pieniä.
Mahdollisia positiivisia vaikutuksia ovat työllisyysvaikutukset, Suomen ruokakalan omavaraisuuden nostaminen sekä kalan saatavuuden parantaminen jalostusteollisuudelle. Lisäksi
hankkeeseen liittyy epäsuoria aluetaloudellisia vaikutuksia kuten esim. työllisyysvaikutukset
kalanpoikastuotantoon, perkaamoihin, kalarehuvalmistajiin ja muihin vastaaviin toimijoihin.

8.3 Arvioitavat vaikutukset
Tässä luvussa kuvataan vaikutuskohteet, joihin kohdistuvat vaikutukset tullaan arvioimaan
YVA-selostuksessa. Vaikutuskohteet kattavat niin luonnonympäristön kuin sosioekonomisen
ympäristön. Kustakin vaikutuskohteesta esitetään arvioitava suure sekä arvioinnin pohjana
käytettävät olemassa olevat tutkimukset ja selvitykset sekä YVA-selostusta varten toteutettavat lisäselvitykset.

8.3.1

Vaikutukset luonnonympäristöön

Kunkin arvioitavan ympäristömuuttujan kohdalla on esitetty arvioitava vaikutus, olemassa
olevat tutkimukset ja selvitykset sekä toteutettavat lisätutkimukset ja -selvitykset, jotka tullaan toteuttamaan ennen YVA-selostuksen jättämistä.
Velvoitetarkkailun (2014-2017) ja ympäristöluvan hakuun (2011-2013) liittyneiden selvitysten
lisäksi alueelta tunnetaan useita tutkimuksia ja selvityksiä. Nämä ovat mm. Varsinais-Suomen
ELYn vedenlaadun seuranta 2010-2018 (Loukeenkarin eteläpuolinen alue, Paikan ID-numero
59053), Selkämeren kansallispuiston eteläisen osan pesimälinnusto-selvitys 2012, Seksmiilarin Natura-alueen linnusto (2011) sekä virtaus- ja ravinneleviämismallinnukset (2016 ja
2017)48.
Vuonna 2017-2018 velvoitetarkkailua on täydennetty Luode Consulting Oy:n toimesta vedenlaatu- ja läpivirtausmittauksin Kustavin-Iniön alueella vuonna 2017 ja elokuussa 2018
Loukeenkarin lähistöllä. Tuloksia tullaan hyödyntämään YVA-selostusvaiheessa vaikutusarvioinnin tukena.

ELY-keskus on viitannut YVA-tarveharkintapäätöksessään myös karkeampaan BEVIS-mallinnukseen, jota ei kuitenkaan ehdoteta hyödynnettäväksi tässä.
48
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Tarkkailutuloksia täydentävät noin 100 metriä Loukeenkarin kasvattamosta pohjois-koilliseen sijoitetun Luonnonvarakeskuksen mittauspoijun tulokset. Poiju on osa Luken hanketta,
jossa kehitetään kalanviljelyn vaikutustarkkailua 49. Poijulla mitataan paikallisia sääolosuhteita, veden laatua (happipitoisuutta, sähkönjohtavuutta, lämpötilaa, sameutta, klorofyllipitoisuutta sekä virtausnopeuksia kymmenellä eri syvyydellä. Mittaustuloksia pystytään todennäköisesti hyödyntämään arvioinnin tukena YVA-selostusta laadittaessa.
Lisäksi vaikutusten arvioinnissa tullaan hyödyntämään Luonnonvarakeskuksen muita tutkimuksia ja selvityksiä seuraavasti:
•

seurantatietoon perustuva tilastollinen arviointi jokseenkin samankokoisen, jo pidempään toimineen kasvattamokokonaisuuden ympäristövaikutuksista50

•

vesiviljelyn sijainninoptimointiin toteutetut paikkatietoanalyysit51

•

satelliittikuvista tehdyt analyysit49

YVA-selostusta laadittaessa tullaan lisäksi huomioimaan päivitetyt vesimuodostumien ekologiset luokittelut sekä niiden perustelut.
8.3.1.1 Veden ravinnepitoisuudet
Ravinnevaikutusten arviointi perustuu sen mallintamiseen, minne ravinteet kulkeutuvat ja
mikä niiden vaikutus on kohteessa sekä huomioida myös pitkäkestoiset, kertyvät vaikutukset.
Eri mallinnusten rajoitteista ja hyödynnettävyydestä on käyty useita keskusteluja viranomaisten kanssa, lopullinen arvio on yhdistelmä tarkkailutiedoista, malleista ja tulkinnasta.

Kalankasvatuksen velvoitetarkkailun kehittäminen. Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma: Kaukokartoitusmenetelmien ja paikallisten jatkuvatoimisten mittareiden käyttö. Luonnonvarakeskus. Meneillään
oleva hanke.
50 Ahvenanmaan tarkkailuaineiston läpikäynti. Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma, Luonnonvarakeskus.
Meneillään oleva hanke.
51 Kalankasvatuksen sijainnin optimointi Suomen merialueella. Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma,
Luonnonvarakeskus. Meneillään oleva hanke.
49
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Vaikutus

Hankkeen vaikutus veden kokonaisfosfori- ja kokonaistyppipitoisuuteen

Aikaisemmat tutkimukset ja
selvitykset
• Lauri H., 3.10.2016, Virtausmalli kolmeen kohteeseen Selkämeren rannikkoalueella kalankasvatuksen vaikutusten arviointiin, tutkimusraportti,
Suomen Ympäristövaikutusten
arviointikeskus Oy
• Inkala, A., 2017: Virtausmalli
kolmeen kohteeseen Selkämeren rannikkoalueella kalankasvatuksen vaikutusten arviointiin; jatkoselvitys. Suomen
Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, 9.3.2017

Toteutettavat tutkimukset
ja selvitykset
Liukoisten ravinteiden vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään nykyisiä mallinnuksia52.
Ei-liukoisten ravinteiden leviämisen arvioimisen tueksi toteutetaan selvitys merenpohjan tilasta (ks. kappale 8.3.1.2).

Veden laadun ja ekologisen tilan arviointi on kuvattu kappaleessa 7.1.1.
Alueella on mallinnettu aikaisemmassa tutkimuksessa nykyisen kasvattamon ravinteiden kulkeutumista 3D-virtaus ja vedenlaatutaselaskentamallilla (hydrostaattisiin Navier-Stokesin
yhtälöihin perustuva barokliininen vesialueille soveltuva malli). Mallin mallihila 100 m (ks.
Kuva 16), hilatasoja on 20 kappaletta syvyyssuunnassa ja suurin syvyys rajattiin 250 metriin.
Mallin tarkin hila kattaa vähintään 5 km sädettä kohdealueesta ja uloin, epätarkempi hila koko
Itämeren (ks. Kuva 17). Syvyystietona on käytetty Itämerestä ETOPO-syvyysdataa ja Selkämeren rannikolle Liikenneviraston digitaalista kartta-aineistoa. Rantaviivatietona on käytetty
GHHS-kartta-aineistoa ja Suomen rannikon osalta Maanmittauslaitoksen 1:100 000 karttaaineistoa.

Vesimuodostuman ja laajemmin merialueiden olemassa olevista ja tekeillä olevista mallinnuksista
käydään jatkuvaa tiedonvaihtoa viranomaisten kanssa, jotta saatavilla on paras mahdollinen tieto.
52
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Kuva 16. Loukeenkarin 500x500 m hilataso (vasemmalla) ja 100x100m hilataso (oikealla).
Lähde: Lauri H., 3.10.2016, Virtausmalli kolmeen kohteeseen Selkämeren rannikkoalueella
kalankasvatuksen vaikutusten arviointiin, tutkimusraportti, Suomen Ympäristövaikutusten arviointikeskus Oy

Virtaukset on mallissa laskettu mitattuja ja säämallilla laskettujen tuulitietojen avulla. Virtaukset on laskettu vuodelle 2010 jaksolle 1.5-1.11. Isokarin rannikkosääaseman mitattuja tuulitietoja hyödynnettiin mallissa, ympäröivälle alueelle on käytetty ERA-Interim reanalysistuuli, lämpötila, ilmankosteus ja säteilytietoja. Tuulikitkana käytettiin epälineaarista tuulikitkaa (arvo 0.0012) ja epälineaarista pohjakitkaa (arvo 0.0025). Arvoja käyttämällä pintavirtauksen nopeus on keskimäärin noin 1.9-2.1% tuulen nopeudesta (avomerellä).
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Kuva 17. Mallihila, jossa sisäkkäisten hilojen Selkämeri ja Kakkois-Selkämeri rajat esitetty
harmaalla viivalla. Lauri H., 3.10.2016, Virtausmalli kolmeen kohteeseen Selkämeren rannikkoalueella kalankasvatuksen vaikutusten arviointiin, tutkimusraportti, Suomen Ympäristövaikutusten arviointikeskus Oy

Loukeenkarin sijoituspaikalle on laskettu kuormitusta 1 000 tonnin lisäkasvun tuottavalle toiminnalle. Simuloinneissa käytetyt kokonaiskuormitukset näkyvät Taulukko 6 ja kuukausittaiset kuormituksen jakautuminen Taulukko 7.
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Taulukko 6 Vaihtoehtojen kokonaiskuormitukset. Lähde: Inkala, A., 2017: Virtausmalli
kolmeen kohteeseen Selkämeren rannikkoalueella kalankasvatuksen vaikutusten arviointiin; jatkoselvitys. Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy, 9.3.2017

Loukeenkari

lisäkasvu

Ptot

Ntot

PO4

PPA0

PPA1

PPA2

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

40200

556

1070

1327

1327

~1 000 000 4280

Taulukko 7 Kuukausittaisen kuormituksen osuus vuosikuormituksesta. Lähde: Inkala, A.,
2017: Virtausmalli kolmeen kohteeseen Selkämeren rannikkoalueella kalankasvatuksen
vaikutusten arviointiin; jatkoselvitys. Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy,
9.3.2017

%

toukokuu

kesäkuu

heinäkuu

elokuu

syyskuu

lokakuu

8

10

20

20

26

16

Mallinnuksen tuloksista näkyy kokonaistypen ja kokonaisfosforin pitoisuuksien nousu pintakerroksessa ja 10m syvyydessä (Taulukko 8). Tulokset näyttävät myös miten ravinteet kulkeutuvat.
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Taulukko 8. Loukeenkarin mallinnuksen esittämät pitoisuusnousut. Lähde: Inkala, A.,
2017: Virtausmalli kolmeen kohteeseen Selkämeren rannikkoalueella kalankasvatuksen
vaikutusten arviointiin; jatkoselvitys. Suomen Ympäristövaikutusten Arviointikeskus Oy,
9.3.2017
Loukeenkari E

pintakerros

10 m tai pohjakerros

Piste
P
Ko
I
Ka
E
Lo
L
Lu

Muuttuja
NTOT
NTOT
NTOT
NTOT
NTOT
NTOT
NTOT
NTOT

keskiarvo
3,68
2,07
1,38
1,47
2,08
1,14
1,59
2,63

sd
5,11
3,25
1,66
2,54
3,31
1,93
3,18
5,72

max
48,17
39,72
18,37
55,01
36,58
31,26
40,87
61,04

keskiarvo
2,17
1,38
1,18
1,36
1,09
0,79
0,83
1,3

sd
2,27
1,08
0,7
1,13
0,95
0,77
0,72
1,27

max
22,83
10,88
3,99
10,24
10,55
6
7,09
12,55

Piste
P
Ko
I
Ka
E
Lo
L
Lu

Muuttuja
PTOT
PTOT
PTOT
PTOT
PTOT
PTOT
PTOT
PTOT

keskiarvo
0,08
0,04
0,03
0,03
0,05
0,02
0,03
0,06

sd
0,11
0,07
0,03
0,05
0,08
0,04
0,07
0,12

max
1,07
0,86
0,4
1,04
0,84
0,66
0,9
1,31

keskiarvo
0,08
0,04
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,05

sd
0,11
0,04
0,02
0,03
0,03
0,02
0,02
0,06

max
0,93
0,41
0,1
0,28
0,3
0,16
0,2
0,4

Mallinnuksissa ei ole laskettu ei-liukoisten ravinteiden sedimentoitumista ja kulkeutumista.
Tämän vuoksi merenpohjan tilasta toteutetaan lisäselvityksiä, jotta sedimentoituvien ravinteiden kulkeutumista ja siten vaikutuksia voidaan arvioida (ks. tarkemmin 8.3.1.2).
Ravinteiden leviämisen kesto käy ilmi tuotannon kuukausittaisen jakautuman perusteella.
Vaikutusten leviäminen (laajuus) näkyy mallinnuksista, vaikutusten laajuus on mallinnusten
mukaan ylimmillään noin 3 km kasvattamon sijainnista. Tällä perusteella ehdotetaan alustavasti luokitusta, jossa vaikutus 1 km kasvattamosta katsotaan paikalliseksi, 1-5 km kasvattamosta alueelliseksi ja yli 5 km kasvattamosta valtakunnalliseksi.
Vaikutusten kohde on tässä kohden koko vesimuodostuma yleisesti, joten herkkyys nähdään
alhaisena. Suunniteltu kasvattamo sijaitsee Lounaisessa ulkosaaristossa, mutta kasvattamo
sijaitsee myös Selkämeren ulomman rannikkoveden rajan lähellä. Lounaisen ulkosaariston
kokonaistyppiraja on 290 µg/l ja kokonaisfosforiraja 18 µg/l sekä Selkämeren ulomman
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rannikkoveden kokonaistyppiraja on 275 µg/l ja kokonaisfosforiraja 14 µg/l (2013) 53. Vaikutuksen voimakkuus määrittyy vertailemalla tavoitetasoa vesistötyypin raja-arvoihin.
Saaristomeren vedet ovat jatkuvasti huonontuneet ja tällä kehityksellä on vaikutusta myös
hankkeessa tarkasteltuun vesimuodostumaan. Ravinnepitoisuuksien nousun vaikutusta arvioitaessa tullaan huomioimaan alueen ekosysteemin muut ravinnevirrat, kuten hajakuormitus
ja sisäinen kuormitus (ks. myös 7.1.13). Alueen muut ravinnekuormat huomioidaan erikseen
kasvattamon pistemäisen kuormituksen aiheutumista vaikutuksista, mutta yhdistettynä tästä
muodostuu kokonaistilan kuva.
Veden ravinnepitoisuuksien muutosten lisäksi tullaan arvioimaan ravinnepäästöjen välillisiä
vaikutuksia ravintoverkkoon sekä suojeltuihin luontotyyppeihin ja lajeihin. Näiden muuttujien arviointi on kuvattu seuraavissa alaluvuissa.
Mallinnusten perusteella voidaan nähdä ainoastaan ravinnepitoisuuksien välittömät nousut,
malli ei kuitenkaan näytä ravinnepitoisuuksien nousua pidemmällä aikavälillä. Pitkäaikaiset
vaikutukset, erityisesti Itämeren sisäisen kuorman ja hajakuormituksen kehitys, ei ole tämän
hankkeen puitteissa hallittavissa muutoin kuin hankkeen tarkkailuohjelman huolellisella etukäteissuunnittelulla ja havaittuihin ongelmakohtiin puuttumisella. Mallinnusten tulosten perusteella seurantaa voidaan kohdistaa oikein.
8.3.1.2 Merenpohja ja pohjaeläimet
Vaikutus

Merenpohjan
laatu
Pohjaeläinten
runsaus

Aikaisemmat tutkimukset ja selvitykset
• Viistokaikuluotaus
v. 2011 pienehköllä
alueella
• Velvoitetarkkailut
(2014-2017)

Toteutettavat tutkimukset ja selvitykset

Selvitys pohjien tilasta (kuten pohjien läheiset virtaukset ja
eroosio-/kerääntymispohjien kartoitukset) 2 km säteellä
ravinteiden kulkeutumisen mukaisesti (rannikkoon päin).
Tarvittava tieto saatavilla, lisäselvityksiä ei toteuteta

Merenpohjan laatua on selvitetty pienellä alueella nykyisen toiminnan ympäristölupaa haettaessa. Laajennuksen vaikutusarviointia varten toteutetaan lisäselvityksiä merenpohjan tilasta, jotta voidaan arvioida ei-liukoisten ravinteiden kulkeutumista sekä niiden vaikutuksia
ekosysteemissä. Velvoitetarkkailutulosten perusteella alueella on enimmäkseen kovia pohjia,
joilta on vaikeaa ottaa pohjaeläinnäytteitä. Siten pohjaeläinkartoitusten tekemistä ei pidetä
relevanttina ainakaan ennen pohjien tilan selvittämistä.

Aroviita et al. 2012, Ohje pintavesien ekologisen ja kemiallisen tilan luokitteluun vuosille 2012–
2013 − päivitetyt arviointiperusteet ja niiden soveltaminen. Saatavilla: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/41788/OH_7_2012.pdf
53
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Pohjien tilaa (eroosio- ja kerääntymispohjat) voidaan selvittää esimerkiksi pohjan läheisten
virtausten mittauksilla tai laajemmalla viistokaikuluotauksella – tutkimusmenetelmä valitaan
tarkoituksenmukaisuuden perusteella. Selvitys tehdään 2 km kasvattamon sijainnista ravinteiden kulkeutumisen suunnassa pohjoiseen päin.
Pohjaeläimien tilaa arvioidaan pohjien tilan selvitysten tulosten perusteella. Mikäli pohjien
tilan selvityksessä ilmenee syvänteitä, joihin ravinteita voisi sedimentoitua ja joissa on riski
hapettomien olosuhteiden syntymiseen, nämä ovat erityisen tärkeitä tarkastelussa. Pohjien
laadun selvitys kertoo myös, mikäli kohdealueen ympäristössä on muuta kuin kovaa eroosiopohjaa, joka olisi otollisempi pohjaeläinten esiintymiselle.
Samalla käy ilmi, miltä osin pohjaa on ihmisen toimesta muokattu sekä voidaan arvioida,
minne ei-liukoisia ravinteita voi sedimentoitua. Näistä jälkimmäinen on merkittävä myös sen
vuoksi, että myös ravinnekuormituksen pitkäaikaisvaikutuksia voidaan kuvata.
8.3.1.3 Plankton
Vaikutus

Kasviplanktonin
määrä

Eläinplanktonin
määrä

Aikaisemmat tutkimukset ja selvitykset
• Velvoitetarkkailut (2014-2017)
• 2017 päällyslevät
ja kasviplankton
• Ei lähtötietoja

Toteutettavat tutkimukset ja selvitykset

Vuoden 2017 tarkkailun lopullisia tuloksia ja mahdollisesti
vuoden 2018 alustavia tuloksia sekä Luken mittauspoijun
dataa klorofyllistä voidaan hyödyntää YVA-selostusta laadittaessa.
Lisäselvityksiä ei toteuteta, arvioidaan kasvisplanktonin
määrän ja määrän muutosten arvion perusteella

Meren rehevöityminen vaikuttaa kasvisplanktonien perustuotannon kasvuun. Perustuotannon kasvulla on edelleen moninaisia vaikutuksia (ks. 1.2 ja 7.1).
A-klorofyllin hyvän ja tyydyttävän tilan raja on Lounaisen ulkosaaristossa 2,3 µg/l ja Selkämeren ulommassa rannikkovedessä 2,1 µg/l (2013)53. Vaikutuksen voimakkuus määrittyy vertailemalla kasvattamon vaikutusta suhteessa tavoitetasoon. Vaikutuksen leviäminen ja kesto
oletetaan olevan sama kuin ravinteiden leviäminen (ks. 8.3.1.1).
Velvoitetarkkailun vuosiraportissa (2017) kasviplanktonin biomassat ja yksilömäärät arvioitiin. Velvoitetarkkailun tulokset näyttävät, että kasviplanktonin biomassan määrä on suurempi avomerellä loitolla kasvattamosta. Kasvisplanktonin biomassa on suurempi kuin edeltävällä tarkkailukerralla (2014) molemmilla tarkkailupisteillä. Sinilevät muodostivat suurimman osan koostumuksesta molempina tarkkailukerralla. Muutoksia kasvisplanktonmäärässä
on kuitenkin haastava osoittaa juuri johtuvan olemassa olevasta kalankasvattamosta, koska
kasvisplanktonbiomassa on kohonnut sekä kasvattamon vierestä sijaitsevasta tarkkailupisteestä, että 3 km kasvattamosta sijaitsevasta pisteestä mihin ravinneleviämismallin mukaan
vaikutukset eivät vahvasti ulotu.

51

Copyright © Gaia

Päällyslevätutkimus velvoitetarkkailuraportissa 2017 osoittaa, että heinäkuussa kasvattamon
lähimpien päällysleväasemien keskimääräinen pitoisuus oli 4,4 mg/m2. Tämä mitattu määrä
on yli kaksi kertaa enemmän kuin etäämpänä olevilla asemilla, missä keskimääräinen pitoisuus oli 2,0 mg/m2. Elokuussa mitatut pitoisuudet olivat alhaisempia, mutta olemassa olevan
kasvattamon vieressä pitoisuudet olivat myös elokuussa koholla verrattuna kauempana olevia
mittauspisteitä. Kohonneet klorofyllipitoisuudet kasvattamon lähistöllä viittaavat siihen, että
kasvattamolla todennäköisesti on vaikutuksia päällyslevän runsauteen kasvattamon lähistöllä.
Vaikutuksia ei ollut havaittavissa 1,2-1,7 km kasvattamosta.
8.3.1.4 Makrofyytit
Vaikutus

Rakkolevän
esiintymisen
väheneminen

Vaikutukset
rihmalevään
rantavyöhykkeessä

Aikaisemmat
tutkimukset ja
selvitykset
• Velvoitetarkkailut (20142017)
• 2017 päällyslevät ja kasviplankton
• VELMU-aineisto
• VELMU-aineisto

Toteutettavat tutkimukset ja selvitykset

Rakkolevän esiintymistä vertaillaan olemassa olevaan
lähtötilanteen kartoitukseen (2014) kahdella sijainnilla,
Loukeenkarin ja Harun pisteellä. Pisteillä toteutetaan
uudet sukellukset tarkentaakseen levän esiintymisen kehitystä.
Toteutetaan myös kenttätutkimusta rantavyöhykkeen
rihmalevän tilasta ja lisätään rihmalevän tarkkailu seurantaohjelmaan.

Rakkolevä on Itämeressä avainlaji, jonka esiintymistä syvyyssuunnassa käytetään veden ekologisen tilan arvioinnissa. Rihmaleviä puolestaan pidetään rehevöitymisen indikaattorilajeina.
Rakkolevää on seurattu olemassa olevan kasvattamon velvoitetarkkailussa, lähtötilanteen kartoitusta on tehty Loukeenkarin ja Harun seurantapisteillä (2014) ja YVA-arvioinnissa toteutetaan seurantapisteillä uudet kenttäselvitykset sukeltamalla.
Rihmalevien tilaa ranta-vyöhykkeessä ei ole aikaisemmin tarkasteltu, mutta lähtötilanne kartoitetaan Harun saaren rannikolla, sillä se sijaitsee suunnassa, johon ravinteet mallinnuksen
mukaan todennäköisimmin leviävät.
Veden kirkkaus on rakkolevälle tärkeä esiintymistä rajoittava tekijä, mutta myös ravinnekuormituksen muutokset ja esim. päällyslevien kasvu vaikuttavat rakkolevän menestymiseen. Rakkolevän esiintymistä uudessa toteutetussa kenttätutkimuksessa verrataan lähtötilanteeseen
2014. Muutos suhteutetaan toiminnassa olevan toiminnan kokoluokkaan, muihin taustakuormituksissa tapahtuneisiin muutoksiin ja skaalataan tämän ja ravinnekuormituksen muutoksen tietojen perusteella toteutusvaihtoehtojen mukaisesti.
Rihmalevän tilaa ja tilan muutos on vielä haasteellisempi arvioida kuin rakkolevän tilaa, koska
rihmalevän tilan lähtötilanne ei ole tiedossa. Rihmalevän tilan mahdolliset muutokset toteutusvaihtojen kuormituksen perusteella arvioidaan asiantuntija-arviolla ravinnekuormituksen,
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planktonin ja sameuden muutosten perusteella. Levälajikkeet kuten pilviruskolevä tai lettiruskolevä (Pilayella littoralis tai Ectocarpus siliculosus) on havaittu VELMU-tutkimuksissa
Tiuskrunnin saaren rannikolta.
8.3.1.5 Kalasto
Vaikutus

Vaikutukset
lastoon

Aikaisemmat tutkimukset ja
selvitykset
ka-

•

Ei lähtötietoja

Toteutettavat tutkimukset ja
selvitykset
Ei toteuteta tarkempia tutkimuksia

Lämpöolot, suolapitoisuus, ravinnon saatavuus sekä näkyvyys ovat eri tavalla tärkeitä eri kalalajeille. Jotkin kalalajit ovat herkkiä erityisesti lämpöolosuhteille (esim. made), kun taas toiset ovat visuaalisia petoeläimiä, joille näkyvyys on tärkeätä (esim. hauki). Saaristomeren ja
Selkämeren veden tila, johon vaikuttaa myös koko Itämeren veden tila, ja ilmastomuutoksen
vaikutukset määräävät siis tulevaisuuden kalakantojen kehitystä.
Eläinplanktonin hyvinvointi on kriittistä monen kalalajin poikasille ja myös pienempien kalalajien ravintona (esim. silakka ja kilohaili). Turskan kalastaessa silakkaa- ja kilohailia eläinplanktonpopulaatio oli suurempi, ja piti siten kasvisplanktonien määrää paremmin hallussa.
Rehevöityminen lisää kalatuotantoa, mutta vaikutus näkyy lähinnä särkikalojen tuotannossa.
Vaikutus kalastoon arvioidaan asiantuntija-arviona perustuen arvioituihin planktoniin kohdistuviin vaikutuksiin (ks. kappale 8.3.1.3). Vaikutukset ehdotetaan arvioitavaksi tarkastelemalla muutamaa alueella kalastuksessa ja virkistyksessä merkittävää kalalajia: silakka, kuore
ja ahven. Valittujen kalalajien ravinnontarpeita verrataan mahdolliseen muutokseen planktonin määrässä.
Kalaston suhteen alueella ei toteuteta tarkempia tutkimuksia, koska kalojen elinaluetta ei voi
kohdentaa juuri tähän avomerellä sijaitsevaan kasvattamoon, vaan vaikutukset kalastoon koskevat koko vesimuodostumaa ja laajemmin merialueita. Kalaston tilasta nähdään olevan tarpeeksi tietoa ja kalojen lisääntymisalueinakin toimivia suojeltuja luontotyyppejä tarkastellaan
erikseen (ks. kappale 8.3.1.8)
8.3.1.6 Linnusto
Vaikutus

Vaikutukset
lintuihin
(esim. ravinnonsaanti)

Aikaisemmat tutkimukset ja selvitykset
• Selkämeren kansallispuiston eteläisen
osan pesimälinnusto -selvitys 2012
• Seksmiilarin Natura-alueen linnusto
(2011)
• Natura-tietolomakkeiden lajitiedot

Toteutettavat tutkimukset ja selvitykset
Ei toteuteta tarkempia
tutkimuksia

Sijainninohjaussuunnitelman arvioinnin mukaan riittävä välimatka kalankasvattamosta lintuluotoihin on 500 m. Lähimpiin lintuluotoihin on kasvattamolta vajaa 1 km, joten suoria vaikutuksia linnustoon, kuten pesimiseen, ei arvioida olevan.
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Mahdolliset välilliset vaikutukset, kuten vaikutus lintujen ravinnonsaantiin, tullaan arvioimaan YVA-selostuksessa. Arvioinnissa tullaan huomioimaan eri lintulajien ravinnonlähteitä
ja ravintokäyttäytymistä ja toteutetaan edellisissä alaluvuissa mainittujen arviointien pohjalta
asiantuntija-arvio vaikutuksista lintuihin.
Alueen linnustosta on olemassa melko kattavia selvityksiä ja seurantatietoja, minkä vuoksi
lisäselvityksiä lajistosta ei pidetä tarpeellisena.
8.3.1.7 Muu eliöstö
Vaikutus

Vaikutukset nisäkkäisiin

Aikaisemmat tutkimukset ja
selvitykset
• Luken tilastot54

Toteutettavat tutkimukset ja
selvitykset
Ei toteuteta tarkempia tutkimuksia

Nisäkkäiden osalta vaikutusarvioinnissa tarkastellaan vaikutuksia hylkeisiin asiantuntija-arviona, perustuen kalastoon kohdistuviin arvioituihin vaikutuksiin (kts kappale 8.3.1.5).
8.3.1.8 Suojellut luontotyypit
Vaikutus

Riuttojen
tila
Laguunien tila

Aikaisemmat tutkimukset
ja selvitykset
• Ei ole selvitetty/kartoitettu
• Ei ole selvitetty/kartoitettu

Toteutettavat tutkimukset ja selvitykset

Mallinnettujen mahdollisten riuttakohteiden (ks.
Kuva 8) toteaminen sukeltamalla Katanpäässä
Sukellustutkimukset Katanpäässä (ks. Kuva 8)

Suojeltuja luontotyyppejä on Katanpään Natura-alueella. Kyseinen Natura-alue on perustettu
suojelemaan alueen vedenalaisia luontotyyppejä, riuttoja ja laguuneja. Kyseisten luontotyyppialueiden historiallisesta tai nykytilasta ei kuitenkaan ole saatavilla käytännön kenttätutkimusdataa, vaan arvio riuttojen olemassaolosta perustuu otollisten olosuhteiden mallintamiseen.
Mahdollisia vaikutuksia kyseisiin luontotyyppialueisiin tullaan tarkastelemaan asiantuntijaarviona edellisissä luvuissa kuvattujen osa-arviointien perusteella. Todellisia vaikutuksia kyseisiin alueisiin voidaan havainnoida myöhemmässä vaiheessa kohdentamalla velvoitetarkkailua näille alueille.

Riistahavainnot 2017: Hyljetiheydet kartalla. Luonnonvarakeskus. http://riistahavainnot.fi/hylkeet/tiheys
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8.3.1.9 Ilmanlaatu ja ilmasto
Vaikutus

Aikaisemmat tutkimukset ja
selvitykset

Logistiikan kasvihuonekaasupäästöt

•

Arvio rehun kuljetusmääristä

Toteutettavat tutkimukset
ja selvitykset
Ei lisäselvityksiä

Kasvattamoon liittyvä liikenne tuottaa jonkin verran ilmapäästöjä. Rehun kuljetuskerrat eivät
kuitenkaan lisäänny oleellisesti laajennuksen myötä verrattuna nollavaihtoehtoon, vaan kerralla kuljetettavan rehun määrä kasvaa.

8.3.2

Sosioekonomiset vaikutukset

Sosioekonomisilla vaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen vaikutuksia yhteiskuntaan, ihmisiin,
luonnonvarojen käyttöön ja maankäyttöön. Ihmisiin kohdistuviin vaikutuksiin kuuluu vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen.
8.3.2.1 Työllisyys ja elinkeinot
Vaikutus

Suorat ja
epäsuorat
työpaikat

Aikaisemmat tutkimukset ja selvitykset
•

Luonnonvarakeskus, 2016. Vesiviljelyn tilastot.

•

Muut elinkeinotilastot, esim. merialuesuunnittelu

Toteutettavat tutkimukset ja selvitykset

Arvio suorista työpaikoista perustuu hankevastaavalta saataviin tietoihin. Arvio epäsuorista työpaikoista perustuu
asiantuntija-arvioon. Arvioinnissa hyödynnetään Luken tilastoja vesiviljelystä.
Elinkeinovaikutusten osalta olennainen aineisto on ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta annetut lausunnot ja
mielipiteet sekä ravinnepäästömallinnukseen perustuvat
tiedot ravinnepäästöjen vaikutuksista.

Työllisyysvaikutusten arvioinnissa huomioidaan sekä hankkeen rakennus- että toimintavaiheen edellyttämä työvoima. Arvioinnissa huomioidaan sekä suorat että epäsuorat työpaikat.
Epäsuorat työpaikat pyritään arvioimaan mahdollisimman kattavasti, huomioiden raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden toimijaketjut. Arvioinnissa huomioidaan erikseen mikä on
hankkeen mahdollisuus tuottaa työpaikkoja paikalliselle väestölle.
Suorien ja epäsuorien työllisyysvaikutusten lisäksi arvioidaan omana kokonaisuutenaan mahdolliset vaikutukset muihin elinkeinoihin, kuten ammattikalastukseen ja matkailuun. Vaikutuksia kalastukseen tai matkailuun voi olla lähinnä epäsuorasti ravinnepäästöjen kautta, mikäli hankkeella on esim. vaikutuksia kalastoon tai rehevöitymiseen.
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8.3.2.2 Liikenne
Vaikutus

Liikenteen lisääntyminen (vesija maantieliikenne), liikenneturvallisuus, ilmanlaatu, ilmastonmuutos, melu sekä terveys ja
viihtyvyys

Aikaisemmat tutkimukset ja selvitykset
Liikenneviraston tilastot
keskimääräisistä liikennemääristä koskien sekä
vesi- että maantieliikennettä

Toteutettavat tutkimukset
ja selvitykset
Arvio liikennemääristä perustuu hankevastaavalta saataviin
tietoihin. Liikenteestä aiheutuvat vaikutukset arvioidaan asiantuntija-arviona.

Liikenteen osalta arvioidaan vaikutukset vesi- ja maantieliikenteeseen.
Valmiita liikennetilastoja ei ole. Vaikutusarvioinnin lähtökohtana on arvio siitä, että rehua
tuodaan maanteitse rehutehtaalta Kustavin varastotiloihin kasvukauden aikana n. 40 kuormaa (á 26 tonnia), keskimäärin 10 kuljetuskertaa kuukaudessa. Varastosta rehu kuljetetaan
merikuljetuksena kasvattamolle lastialuksella, jonka hyötykuorma on 15 000 kg. Rehumäärän
kuljettamiseen tarvitaan kyseisellä aluksella noin 70 ajokertaa kasvukauden aikana, noin 12
kuljetuskäyntiä keskimäärin kuukaudessa.
Nykytilanteeseen verrattuna kuljetuskerrat eivät lisäänny oleellisesti, vain kerralla kuljetettavat määrät kasvavat. Tuotantomäärältään pienemmissä vaihtoehdoissa kertakuormat ovat
pienempiä. Kuljetusmatkat eivät muutu. Rehusäiliöiden täyttö riippuu mm. altaan kalamäärästä, kalojen koosta ja veden lämpötilasta. Rehun kierto on nopeaa, eikä rehua varastoida
pitkiä aikoja.
Tarkistuskäyntejä tehdään tarpeen mukaan, mutta kevyemmällä kalustolla. Venemoottorit
ovat uusia ja liikenne kulkee virallisia meriväyliä pitkin.
Sekä vesi- että maantieliikenteen osalta esitetään tarkentunut arvio hankkeen aiheuttamista
kuljetusten määristä, laiva- ja ajoneuvotyypeistä sekä ajallisesta vaihtelusta ja kausivaihtelusta. Liikenteen vaikutusten arvioinnissa huomioidaan todennäköiset kuljetusreitit. Arvioituja liikennemääriä verrataan Liikenneviraston tilastoimiin keskimääräisiin liikennemääriin
todennäköisillä kuljetusreiteillä. Arviointiin sisältyy mahdolliset vaikutukset liikenneturvallisuuteen, ilmanlaatuun, ilmastonmuutokseen sekä ympäristön meluun ja näiden kautta välillisesti ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen.
8.3.2.3 Sosiaaliset vaikutukset
Vaikutus

Haitat asumisviihtyvyyteen
ja
virkistyskäyttöön
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Aikaisemmat tutkimukset ja selvitykset
•

Julkisesti saatavilla
olevat tiedot alueen
asutuksesta, virkistystoiminnasta
ja
matkailusta

Toteutettavat tutkimukset ja selvitykset

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa käytetään hyödyksi pääasiassa muiden vaikutustyyppien tuloksia,
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta annettuja
lausuntoja ja mielipiteitä sekä vuorovaikutustilaisuuksissa käytyä keskustelua tai saatua palautetta.
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Hankkeella on mahdollisia sosiaalisia vaikutuksia, joihin kuuluu etenkin vaikutukset asumisviihtyvyyteen ja virkistyskäyttöön. Alustavan arvion mukaan mahdollisten vaikutusten merkittävin lähde on kasvattamon aiheuttamat ravinnepäästöt.
Asumisviihtyvyyden osalta huomioidaan etenkin kohdassa 8.3.1.1 esitetyn ravinnepäästöjen
leviämismallin tulokset ja arvioidaan, millaista mahdollista viihtyvyyshaittaa ravinnepäästöt
aiheuttavat rantojen vapaa-ajan asutukselle ja muulle asutukselle ja kuinka laajalle alueelle
haitat kohdistuvat. Arvioinnissa huomioidaan myös mahdolliset vaikutukset hankkeen lähialeuiden virkistyskäyttöön, kuten uimiseen, veneilyyn, matkailuun ja virkistyskalastukseen.
Arvioinnissa huomioidaan myös mahdolliset liikenteen aiheuttamat viihtyvyyshaitat.
Em. lisäksi myös maisemavaikutukset katsotaan viihtyvyyteen liittyviksi sosiaalisiksi vaikutuksiksi. Hankkeella ei arvioida olevan haitallisia maisemavaikutuksia nykytilanteeseen verrattuna, sillä toteutusvaihtoehtojen mukainen hankkeen laajentaminen ei eroa maisemavaikutuksiltaan mitenkään nollavaihtoehdon mukaisesta nykytoiminnan jatkamisesta.
8.3.2.4 Terveysvaikutukset
Tämän YVA-ohjelman alussa on kuvattu kalanviljelyn ja kotimaisen kalan merkitystä.
Alustavasti arvioiden hankkeella ei ole merkittäviä haitallisia terveysvaikutuksia. Mikäli ravinnemallinnuksen, liikennetarkastelun tai muiden selvitysten perusteella tunnistetaan mahdollisia terveysvaikutuksia, kuten esim. lisääntynyttä sinileväkukintoa tai asutukseen kohdistuvaa lisääntynyttä liikennemelua, arvioidaan terveysvaikutukset ko. muiden selvitysten tulosten perusteella omana kokonaisuutenaan.
8.3.2.5 Vaikutukset kulttuuriperintöön
Alustavasti arvioiden hankkeella ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia kulttuuriperintöön,
kuten Katanpäässä maalla sijaitseviin kulttuuriperintökohteisiin (lintutorni ja linnake), lähistön muinaisjäännöshylkyihin tai Loukeenkarin ja Tiuskrunnin saarien jatulintarhoihin. Hankkeen ei myöskään arvioida vaikuttavat ko. kohteisiin kohdistuvaan matkailuun.
8.3.2.6 Vaikutukset maankäyttösuunnitelmiin ja muihin suunnitelmiin
Vaikutus

Vaikutus Kansallisen vesiviljelystrategian toteutumiseen, vaikutus suunniteltuun maankäyttöön

Aikaisemmat tutkimukset ja selvitykset
•

Vesiviljelystrategia 2022

•

Relevantit kaavat

•

Merialuesuunnittelun
aineistot

Toteutettavat tutkimukset ja
selvitykset
Arvio perustuu suunnitellun tuotannon, Vesiviljelystrategian ja
hankkeen
ympäristövaikutusten
vertailuun

YVA-asetuksen 4 § kohdan 3 mukaan ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee esittää selvitys
hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen kannalta
olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin. Tässä yhteydessä olennaiseksi suunnitelmaksi katsotaan Kansallinen vesiviljelystrategia,
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jonka tavoitteena on ympäristön kannalta kestävästi lisätä Manner-Suomen vesiviljelyn tuotannon määrää 20 miljoonaa kg. Näin ollen hankkeen kannalta on olennaista arvioida hankkeen vaikutus ko. tavoitteiden edistämiseen. Arvioinnissa huomioidaan hankkeen myönteiset
vaikutukset vesiviljelystrategian tuotantotavoitteiden edistämiseen, ja ko. vaikutuksia peilataan hankkeen arvioituihin haitallisiin vaikutuksiin.
Omana kokonaisuutenaan arvioidaan hankkeen vaikutus maankäyttösuunnitelmiin, eli tarkastellaan kuinka hyvin hanke vastaa nykyistä ja suunnitteilla olevaa kaavoitusta hankkeen
tunnistettujen vaikutusalueiden osalta. Lisäksi Suomessa on käynnistynyt maankäyttö- ja rakennuslain mukainen merialuesuunnittelu, jonka aineistoja voidaan hyödyntää. Merialuesuunnittelulla edistetään sinistä kasvua ja meren hyvää tilaa sovittamalla yhteen eri käyttömuotojen tarpeita55.

8.4 Toteutusvaihtoehtojen vertailu
Toteutusvaihtoehtojen arvioituja ympäristövaikutuksia tullaan vertailemaan niiden vaikutusalueella. Vaihtoehtoja vertaillaan niiden eri vaikutustyyppien vaikutusten merkittävyyden perusteella. Merkittävyys kuvaa yhtä aikaisesti vaikutuksen suuruutta sekä vaikutuskohteen
herkkyyttä kyseiselle vaikutukselle. Vaihtoehtojen vertailu toteutetaan vertailutaulukon avulla.
Taulukossa esitetään yhdenmukaisella tavalla toteutusvaihtoehtojen keskeiset negatiiviset,
positiiviset ja neutraalit ympäristövaikutukset.

8.5 Vaikutusten kohdentuminen Natura-alueisiin
ELY-keskuksen päätöksen mukaisesti tulee arvioida Hankkeen vaikutusten kohdentuminen
Natura-alueisiin (luonnonsuojelulain § 65 vaatimalla tavalla tehty ns. Natura-arviointi). ELYkeskuksen arvion mukaan hankkeen vaikutukset Natura-alueiden suojeluarvoille liittyvät erityisesti linnuston ravinnonsaantiin ja lisääntymiseen sekä välillisesti ravinnekuormituksen
kautta rakkolevän esiintymiseen. Natura-alueisiin mahdollisesti kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tullaan painottamaan näitä näkökohtia.
Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaan ns. Natura-arviointi kohdistuu niihin suojeluarvoihin, joiden vuoksi kyseiset alueet on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon ts. jotka on kuvattu kyseisten Natura-alueiden tietolomakkeissa. Lintudirektiivin mukaisilla SPA-alueilla (tässä tapauksessa Seksmiilarin saaristo) nämä ovat lintudirektiivin liitteen I lintulajeja tai direktiivin artiklassa 4.2 tarkoittamia muuttolintuja. Luontodirektiivin mukaisilla SCI-alueilla (tässä tapauksessa Katanpää) suojeluarvot ovat luontodirektiivin liitteen I luontotyyppejä tai liitteen
II lajeja – tässä Natura-arvioinnissa vedenalaiset luontotyypit. Natura-arvioinnin osalta vaikutusarvioinnissa keskitytään siis siihen, miten hankkeen vaikutukset mahdollisesti kohdistuvat näihin lajeihin tai luontotyyppeihin kyseisillä Natura-alueilla.
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8.5.1

Seksmiilarin saaristo

Hankealue sijaitsee Natura-alueella Seksmiilarin saaristo (FI0200152), joka on suojeltu lintudirektiivin perusteella. Lintuihin kohdistuvien vaikutusten arviointi on kuvattu kappaleessa
8.3.1.6. Seksmiilarin saariston ollessa laaja alue ja lintujen liikkuessa vapaasti sekä Naturaalueella että sen ulkopuolella, Natura-alueen lintuja ei ole mahdollista erottaa muista lähiseudulla esiintyvistä linnuista. Siten tässä tapauksessa arviointi kohdistuu yleisesti koko alueen
linnustoon.

8.5.2

Katanpää

Hanke sijoittuu reilun 2 km etäisyydelle Katanpään Natura-alueesta (FI0200172), joka on
suojeltu luontodirektiivin perusteella ja joka kuuluu Selkämeren kansallispuistoon. Suojelun
kohteena ovat luontotyypit riutat ja rannikon laguunit. Niihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin haasteena on, että riuttojen ja laguunien tilasta ei ole aiempaa maastotutkimuksiin perustuvaa tietoa. Arviointi tulee siten perustumaan ravinnepäästöjen leviämisen mallintamiseen, pohjien tilan ja virtausten mittaamiseen, mahdollisiin muihin tutkimuksiin sekä asiantuntija-arvioon.

8.6 Haittojen ehkäisy, lieventäminen ja seuranta
Vesiviljelyn keskeisin ympäristövaikutus on ravinnekuormitus. Kalankasvatuksesta aiheutuva
ravinnekuormitus niin fosforin kuin typen osalta on vähentynyt lähes 70 % 1990-luvun alkupuolen tilanteeseen verrattuna. Ruokintamenetelmiä on tehostettu siten, että rehua menee
vähemmän hukkaan. Lisäksi uudet rehuinnovaatiot ovat parempia laadultaan ja optimaalisempia kalan kasvun kannalta, mikä parantaa kalan kykyä hyödyntää rehua. Nykyaikaisten
rehujen koostumus on lisäksi sellainen, että niiden sisältämästä fosforista valtaosa on kalalle
käyttökelpoisessa muodossa, mikä tarkoittaa, että rehun kokonaisfosforipitoisuutta on voitu
laskea. Liian vähän fosforia rehussa kuitenkin aiheuttaa kaloille ongelmia luuston kehittymisessä ja vahvistamisessa, joten rehu vääjäämättä sisältää jonkin verran fosforia.
Vesiviljelystä aiheutuvaa ravinnekuormitusta Itämereen voidaan myös kompensoida käyttämällä rehua, joka sisältää Itämerestä pyydettyä kalaa. Siten rehun valmistus kierrättää Itämerestä ravinteita, mikä kompensoi kalankasvatuksen aiheuttamia ravinnepäästöjä Itämereen.
Näin Itämeressä kasvanut silakka on jälleen merkityksellinen ruoantuotannossa, vaikka silakka ei itse päädykään Suomalaiseen ruokapöytään entisaikojen tapaan56. Loukeenkarin kasvattamolla käytetään ja on tarkoitus myös jatkossa käyttää tällaista ns. Itämerirehua.
Loukeenkarin olemassa olevan ympäristöluvan velvoitetarkkailututkimuksella seurataan alueen kalankasvatustoiminnan vaikutuksia ympäröivään merialueeseen. Hankkeen toteutuessa
se edellyttää ympäristölupaa ja siten tarkkailusuunnitelman päivittämistä vastaamaan

Ympäristö-lehti 2/2017. Suomen ympäristökeskus, http://www.syke.fi/fi-FI/Julkaisut/Ymparistolehti/2017/Kalankasvatuksen_kuormitus_vaheni(42693)
56
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laajennettua toimintaa. Hyvin suunniteltu ja kohdennettu tarkkailu on paras keino mahdollisten pitkäaikaisvaikutusten havainnointiin ja vaikutuksiin puuttumiseen. Niin vaikutusarvioinnin toteuttamisessa kuin tarkkailun suunnittelussa voidaan hyödyntää vertailutietoa olemassa olevista vastaavankokoisista kasvattamokokonaisuuksista50.

8.7

Arvioinnin epävarmuustekijät

Itämeren ravintoverkko on monimutkainen ja monipuolinen, joten vaikutukset eri eliöihin
voivat vaikuttaa ravintoverkon toimivuuteen ja eliöiden välisiin tasapainoihin. Lisäksi mereen
kohdistuvat kaksi merkittävää muutostekijää, ilmastonmuutos ja rehevöityminen, joilla on
myös keskinäisiä riippuvuuksia esimerkiksi lisääntyneen sadannan vuoksi.
Koska kalankasvatuksen aiheuttama kuormitus on suhteessa vähäinen verrattuna muuhun
kuormitukseen, sen saaminen näkyviin sekä merkittävyyden arviointi on haastavaa. Käytännössä tämä toteutetaan mahdollisimman läpinäkyvällä, systemaattisella vaikutuspolun kuvaamisella, jossa kasvatuksen kuormitus käännetään kohdealueiden mahdollisiksi vaikutuksiksi.
Eri luvuissa on kuvattu, miten nykyistä tutkimustietoa hyödynnetään ja mitkä ovat aineistojen
rajoitteet. Erityisesti vedenalaisten luontotyyppien osalta historiallinen tieto on hajanaista ja
tieto luontotyyppien sijainneista perustuu osittain mallinnuksiin. Näin ollen niiden tilassa
mahdollisesti tapahtuvan muutoksen arviointi on vaikeaa. Aineistojen rajoitteet tekevät myös
pitkäaikaisvaikutusten arvioimista haasteelliseksi.

9 Hankkeesta vastaavan ja arvioijan
osaaminen
Tässä luvussa on kuvattu ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatijan pätevyys.
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (277/2017) määrää 3 §:n
1 momentin 7:ssä kohdassa, että Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on esitettävä
tarpeellisessa määrin tiedot arviointiohjelman laatijoiden pätevyydestä.

9.1

Hankkeesta vastaavan pätevyys

Lännenpuolen Lohen toimitusjohtaja Irja Skytén-Suomisella on kokemusta merialueen kalankasvatuksesta vuodesta 1970. Hänellä on maisteritasoinen koulutus, jossa pääaineena biologia
(ekologian linja). Skytén-Suominen on pitänyt koulutuksia ja luentoja kalanviljelystä. Hän on
myös Suomen Kalankasvattajaliiton hallituksen puheenjohtaja. Lännenpuolen Lohi Oy on erityisesti Loukeenkarin kasvattamon toiminnan osalta ollut mukana erilaisissa vesiviljelyn
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kehittämishankkeissa, kuten seurantamenetelmien57, ympäristölupakäytäntöjen58 ja velvoitetarkkailun kehittämisessä59.

9.2 Arviointiohjelman laatijan pätevyys
Arviointiohjelman laatijana toimii suomalainen kokenut kestävän liiketoiminnan konsulttiyritys Gaia Consulting Oy. Gaian asiantuntijatiimin toiminnasta vastaavat projektijohtajana
liiketoimintajohtaja, FM Mari Saario sekä projektipäällikkönä asiantuntija, FM Venla Kontiokari. Lisäksi tiimissä YVA-ohjelmaa laatimassa ovat olleet asiantuntijoina M.Sc. Teresa Lindholm ja FM Antti Pitkämäki. Gaian asiantuntijoilla on osaamista niin YVA-menettelyistä, erilaisista lupaprosesseista ja Natura-arvioinneista kuin vesiviljelyn toimialasta ja vaikutuksista.

9.2.1

Gaian asiantuntijatiimi

Mari Saario on luonnontieteitä, ympäristönsuojelua ja viestintää opiskellut ympäristöasiantuntija. Saario on tehnyt ympäristönsuojelulainsäädännön toteuttamiseen ja kehittämiseen
sekä yritysten vastuulliseen toimintaan liittyvää asiantuntijatyötä Suomessa ja kansainvälisissä hankkeissa vuodesta 1998 lähtien. Hänen työsuhteensa Gaiassa alkoi vuonna 2010. Hän
on toiminut projektijohtajana ja asiantuntijana useissa ympäristövaikutusten arviointihankkeissa ja ympäristölupahankkeissa.
Venla Kontiokari on opiskellut ympäristötieteitä keskittyen erityisesti ihmisen aiheuttamiin
ympäristömuutoksiin ja -vaikutuksiin. Kontiokari aloitti Gaiassa vuonna 2015 ja hän on toiminut projektipäällikkönä mm. ympäristölupiin ja Natura-arviointeihin liittyneissä hankkeissa sekä asiantuntijana yhdessä kotimaisessa ja yhdessä kansainvälisessä YVA-hankkeessa.
Vesiviljely on hänelle tuttua toiselle kalankasvatusyrittäjälle laaditusta Natura-arvioinnista.
Lisäksi hän on toiminut asiantuntijana erilaisissa muita lupia ja vaikutuksia koskeneissa
hankkeissa.
Teresa Lindholm on ravinnevirtoihin ja luonnonvarojen hallintaan erikoistunut ympäristöbiologi, joka tuntee hyvin vesiviljelyn prosessit ja vaikutukset. Lindholm on toiminut projektipäällikkönä ja asiantuntijana useissa vesiviljelyyn liittyvissä hankkeissa. Lindholm on osallistunut vesiviljelyalan kehittämiseen mm. EU-tutkimushankkeessa Aquabest (hankkeen
kesto 2011-2014, Lindholm osallistui hankkeen toteuttamiseen vuosina 2013-2014). Suomessa Lindholm on osallistunut toimialan yrityskohtaisiin kehityshankkeisiin sekä valtakunnalliseen strategiatyöhön, maa- ja metsätalousministeriön sinisen biotalouden tutkimus- ja
osaamisagendan valmisteluun. Baltic Blue Biotech Alliance -hankkeessa Lindholm oli mukana

Ympäristötehokas kalankasvatus ja ympäristöseurantamenetelmien kehittäminen, Luke ja SYKE,
2014-2015
58 Valtioneuvoston kanslian rahoittama Miten ympäristölupakäytäntöjä voitaisiin uudistaa vesiviljelytoiminnan kestävän kasvun vauhdittamiseksi? 2017-2018
59 Kalankasvatuksen velvoitetarkkailun kehittäminen – innovaatio-ohjelma: Kaukokartoitusmenetelmien ja paikallisten jatkuvatoimisten mittareiden käyttö, Luke, 201757
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laatimassa sinisen bioteknologian yritysten markkinapotentiaalin arviointikehikkoa. Lindholmilla on myös kokemusta YVA-prosesseista mm. kaivosteollisuuden hankkeista.
Antti Pitkämäki on Gaiassa vuonna 2014 aloittanut ympäristötieteilijä, joka syventyi opiskeluissaan ympäristöbiologiaan ja opiskeli sivuaineenaan ympäristöoikeutta. Gaiassa Pitkämäki
on erikoistunut etenkin lupamenettelyihin, ympäristövaikutusten arviointeihin ja ympäristölainsäädäntöön. Kalanviljely ja kalatalous on Pitkämäelle tuttua Gaian ravinnekompensaatiota tarkastelleista sekä kalankasvatuksen ja -jalostuksen luvitusta käsitelleistä hankkeista,
joissa Pitkämäki on työskennellyt projektipäällikkönä ja asiantuntijana. Em. hankkeiden lisäksi Pitkämäki on myös toiminut projektipäällikkönä useissa hankkeissa, jotka ovat liittyneet
ympäristö- ja vesilupien hakemiseen ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyihin.

9.2.2

Gaia yrityksenä

Gaia toimii konsulttina tyypillisesti sellaisissa YVA-hankkeissa, joissa eri näkökulmien kenttä
on laaja, yhteiskunnan ja sidosryhmien myöntämä sosiaalinen toimilupa on tärkeä saavuttaa
tai kohteena on potentiaalisesti riskejä sisältävä prosessi. Gaia on laatinut tai revisioinut YVAohjelmia liittyen esimerkiksi suomalaiseen materiaalinkäsittelykeskukseen, madagaskarilaiseen kaivoshankkeeseen ja Itämerelle sijoittuvaan energiahankkeeseen sekä toteuttanut YVAtarveharkintaa ja ympäristölupaprosesseja esimerkiksi elintarvikelaitokselle, kalanjalostamolle, rehunvalmistuslaitokselle, prosessiteollisuuden laitokselle ja kemian alan laitokselle.
Gaia toimii ministeriöiden, alueellisten viranomaisten ja kansallisten viranomaisten kanssa
sekä pyrkii edesauttamaan hyvien käytäntöjen luomista teollisten investointien vastuulliseksi
toteuttamiseksi. Tähän liittyen Gaia on toteuttanut esimerkiksi arvioinnin ympäristösääntelyn
innovaatiovaikutuksista, selvityksen sääntelyn pullonkauloista kiertotaloudelle, selvityksen
erilaisten ympäristövaikutusten kompensaatiomenetelmien hyödyntämisen mahdollisuuksista sekä tutkimushankkeen vesiviljelyn luvitusprosessien sujuvoittamiseksi.
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