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Johdanto 

Kansallisen vesiviljelystrategian 2022 tavoitteena on kotimaisen kalankasvatustuotannon kestävä 

kasvu. Uudenkaupungin kaupunginhallitus käynnisti päätöksellään 4.6.2018 hankkeen, jossa 

selvitetään kaupungin alueella sijaitsevien ja erityisesti kaupungin omistuksessa olevien vesialueiden 

soveltuvuutta kestävään kalankasvatukseen. Hankkeen tarkoituksena on lisätä uudenkaupungin 

alueella tapahtuvaa kotimaisen kalan tuotantoa ja elinkeinotoimintaa merialueen suunnittelun ja 

luvituksen avulla. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. 

Tässä raportissa kuvataan Luonnonvarakeskuksen FINFARMGIS-mallinnukseen perustuva analyysi 

Uudenkaupungin hankkeessa. Hankkeen yhteyshenkilöt löytyvät raportin lopusta. 

 

Kalankasvatuksen tuotantovaiheet ja -paikat 

Kalankasvatuksen tuotantoketjuun kuuluu useita kasvatusvaiheita, jotka toteutetaan eri vesialueilla. 

Tavallisesti pienet poikaset tuotetaan ja kasvatetaan Suomessa sisämaassa, mistä ne siirretään 

merialueella sijaitseviin poikas- ja jatkokasvatuslaitoksiin.  

Jatkokasvatuksella tarkoitetaan tuotantovaihetta, jossa kaloja kasvatetaan lopulliseen 

teuraskokoonsa. Kalat, laitosten tuotantomäärät ja ravinnekuormitus ovat suurimmillaan juuri 

jatkokasvatusvaiheessa. Siksi jatkokasvatuslaitosten sijoittamisessa on erityisen olennaista kiinnittää 

huomiota ympäristövaikutusten minimointiin. 



Poikaskasvatuslaitoksissa kalat ja kasvatuksesta aiheutuva kuormitusvaikutus ovat pieniä. Koska 

verkkohavakset on tiheämpiä ja poikaset herkempiä olosuhteiden muutoksille, sijoitetaan nämä 

kasvatuslaitokset suojaisemmille vesialueille. 

Myös poikasten ja teurastusta odottavien kalojen talvisäilytys tapahtuu merellä. Talvisäilytyspaikat 

ovat suojaisia vesialueita, joilla liikkuvat jäät eivät pääse vaurioittamaan kasvatusrakenteita. 

Suomessa kaloja ei juuri ruokita talvikaudella, koska veden lämpötila on kalojen kasvulle liian 

alhainen. Tästä syystä talvisäilytyksen aikana ravinnekuormituskin on pienimmillään. 

Talvisäilytyspaikoilla voidaan myös varastoida tyhjiä kasvatusrakenteita, jolloin ne voidaan sijoittaa 

matalampiin vesiin. 

Luonnonvarakeskuksen tutkijat ovat kehittäneet FINFARMGIS-menetelmän, jonka avulla voidaan 

tunnistaa kalankasvatuksen eri vaiheille parhaiten soveltuvia alueita. menetelmässä huomioidaan 

samanaikaisesti useita kalankasvatuksen sijoittamiseen vaikuttavia tekijöitä. Seuraavassa kuvataan 

jatkokasvatukselle ja poikaskasvatukselle soveltuvien alueiden tunnistaminen FINFARMGIS-

menetelmällä. 

 

FINFARMGIS-analyysissä huomioidut tekijät 

 

Kalankasvatukselta pois suljetut alueet 

Kalankasvatuslaitoksia ei ohjata kansallispuistoihin, muille luonnonsuojelualeille, vahvistetuille 

veneliikenneväylille eikä puolustusvoimien vesialueille. Lisäksi laitosten sijoittamisessa 

huomioidaan myös hylyt ja vedenalaiset kaapelit, joiden välittömään läheisyyteen laitoksia ei ohjata. 

Nämä alueet on rajattu FINFARMGIS-analyysin ulkopuolelle. 

 

Jatkokasvatukseen parhaiten soveltuvien alueiden tunnistaminen 

Jatkokasvatuslaitoksille parhaiten soveltuvien alueiden tunnistamisessa on huomioitu 

samanaikaisesti kymmenen tekijää. Näistä kymmenestä tekijästä kahdeksan liittyy laitosten 

ympäristövaikutusten minimointiin, yksi saavutettavuuteen ja yksi sosiaalisten vaikutusten 

minimointiin. Koska suurin osa analyysissä mukana olevista tekijöistä on ympäristöön liittyviä, on 

tässä kuvattu FINFARMGIS-mallin sovellus ympäristöpainotteinen.  

Suomen rannikkovedet on jaettu kartta-analyysissä ruutuihin1, joille on jokaisen kymmenen tekijän 

osalta laskettu arvo väliltä 1–5. Tämä arvo kuvaa alueen soveltuvuutta kalankasvatukselle kyseisen 

tekijän osalta niin, että arvon yksi (1) saavat alueet soveltuvat kalankasvatukseen huonoiten ja arvon 

viisi (5) saavat parhaiten. Kunkin ruudun lopullinen indeksiarvo muodostuu kymmenen tekijän 

yhteenlasketusta pistemäärästä, jonka maksimiarvo on siis 5x10=50. Seuraavassa kuvataan kaikki 

kymmenen tekijää tulkintoineen osana FINFARMGIS-analyysiä. Taulukossa 1 esitetään kuvauksen 

yhteenveto kaikkien tekijöiden pisteytyksen raja-arvoista. 

Syvyys. Kalankasvatuslaitosten on sijoituttava riittävän syvälle vesialueelle, jotta rakenteet mahtuvat 

kellumaan vapaasti. Lisäksi syvillä alueilla pistekuormituksen vaikutus ympäristöön on vähäisempi. 

FINFARMGIS-mallissa syvyyden lisääntyminen parantaa tiettyyn raja-arvoon saakka paikan 

 
1 Ruutujen koko on laskentateknisistä syistä 55x111 metriä, koska eri tekijöitä koskevissa aineistoissa ’ruutujen’ koko 

(hilakoko) vaihtelee. 



soveltuvuutta kalankasvatukselle. Parhaan pistemäärän saavat paikat, joissa syvyys on välillä 20–50 

metriä. Tätä syvemmät paikat alkavat olla hankalia kasvatusrakenteiden ankkuroinnin näkökulmasta. 

Avoimuus. Myös merialueen avoimuus vaikuttaa kalankasvatuslaitoksen suhteelliseen 

ympäristövaikutukseen. Mallissa avoimuutta kuvataan indeksillä. Avoimuuden lisääntyminen 

parantaa paikan soveltuvuutta kalankasvatukseen, mutta vain tiettyyn raja-arvoon asti. Yhdessä 

hyvien virtaus- ja syvyysominaisuuksien kanssa avoimuus pienentää ravinnekuorman 

ympäristövaikutuksia. Liian avoimilla paikoilla voimakas aallokko kuitenkin vaikeuttaa ruokintaa ja 

huoltotoimenpiteitä ja lisää investointeja, koska laitokset on rakennettava kestävämmiksi. Näin ollen 

FINFARMGIS-mallissa parhaan pistemäärän saavat paikat, joiden avoimuusindeksi on 30 000–

100 000, mitä suuremmilla ja pienemmillä arvoilla soveltuvuus jälleen laskee. Parhaat alueet ovat siis 

avoimia mutta suojassa kovimmalta aallokolta. 

Virtaus. Veden virtaukset vähentävät kasvatuslaitosten aiheuttamaa ravinteiden pistekuormituksen 

paikallista vaikutusta. FINFARMGIS-mallissa parhaiten kalankasvatukselle soveltuvat sellaiset 

paikat, joissa vesimassan virtausnopeus (cm/s) on suurin. Maksimipisteet (5) saavissa kohteissa 

virtausnopeus on yli 5 cm/s. 

Etäisyys vedenalaisiin riuttoihin, Natura 2000. FINFARMGIS-mallissa kalankasvatusta ohjataan 

etäämmälle vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeistä kohteista kuten Natura 

2000:n suojelemista vedenalaisista riutoista. Tämän tekijän pistemäärä nousee siis suuremmaksi sitä 

mukaa, kun kohde etääntyy riutoista. Maksimipisteet (5) saavat kohteet ovat yli 500 metrin etäisyy-

dellä riutoista. Suomessa kalankasvatuslaitoksia toimii riuttojen päällä. Tällaisten laitosten ympäris-

tövaikutusseurannassa ei ole todettu niiden aiheuttavan haittaa riutoille, ja siksi näitä alueita ei ole 

suljettu kokonaan pois analyysistä. 

Etäisyys lintusaariin, Natura 2000. Myös Natura 2000:n suojelemilla lintudirektiivin mukaisilla 

erityisillä suojelualueilla sijaitsevat lintusaaret on huomioitu analyysissä. Merialueella sijaitsevien 

laitosten ei ole osoitettu aiheuttavan merkittävää haittaa linnuille, mutta laitokset ohjataan kuitenkin 

mallissa kauemmas pesintä- ja leposaarista. Sijainnin pistemäärä nousee suuremmaksi sitä mukaa, 

mitä etäämmällä kohde on lintusaarista. Maksimipisteet (5) saavat kohteet ovat yli 500 metrin etäi-

syydellä lintusaarista. 

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuus, Zonation-indeksi. Suomen vedenalaisen meriluon-

non monimuotoisuuden kannalta olosuhteiltaan hyvät alueet on tunnistettu Helsingin yliopiston ja 

Suomen ympäristökeskuksen tutkijoiden yhteistyönä. FINFARMGIS-analyysissä on hyödynnetty 

tutkijoiden tuottamaa Zonation-indeksiä, joka kuvaa vedenalaisen meriluonnon korkean monimuo-

toisuuden todennäköisyyttä perustuen havaintoihin vastaavanlaisiin paikkoihin perustetuissa 

VELMU-tarkkailupisteissä. Mallissa kalankasvatusta ohjataan sellaisille alueille, joiden vedenalaisen 

luonnon monimuotoisuus on Zonation-indeksin mukaan todennäköisesti alhaisinta. Parhaan piste-

määrän (5) saavat sellaiset paikat, joiden Zonation-indeksi on 0. 

Vesimuodostuman ekologinen tila (2013). Suomen vesistöjen pintavesien ekologinen tila on luoki-

teltu vesimuodostumakohtaisesti erinomaisesta huonoon. Viimeisin tila-arvioluonnos on vuodelta 

2019, mutta koska se ei analyysin valmistuessa ollut vielä lopullisesti vahvistettu, analyysissä on 

käytetty voimassa ollutta luokittelua vuodelta 2013. FINFARMGIS-mallissa kalankasvatusta ohja-

taan kohti mahdollisimman hyvässä tilassa olevia vesimuodostumia. Parhaat pisteet (5) saavat erin-

omaisessa ekologisessa tilassa olevien vesimuodostumien alueella sijaitsevat paikat. Hankealueella 

yksikään vesimuodostuma ei kuitenkaan ole erinomaisessa tilassa, joten tässä analyysissä parhaaksi 

pistemääräksi muodostui 4. 



Etäisyys kalankasvatuslaitoksiin. Kalankasvatuslaitosten sijainnilla toisiinsa nähden voi olla vai-

kutusta niiden yhdessä paikallisesti aiheuttamaan ravinnekuormitukseen sekä mahdolliseen riskiin 

kalatautien leviämisestä laitoksesta toiseen. FINFARMGIS-mallissa laitoksia ohjataan kauemmas 

toisistaan siten, että parhaat pisteet (5) saavat paikat, jotka ovat yli 5 000 metrin etäisyydellä lähim-

mästä kalankasvatuslaitoksesta. 

Toiminnallinen etäisyys rantaan. Kalankasvatuslaitoksen saavutettavuus vaikuttaa sen taloudelli-

seen kannattavuuteen. Helpommin saavutettavissa paikoissa sijaitsevat laitokset ovat edullisempia 

operoida ja ylläpitää. FINFARMGIS-mallissa merellä sijaitsevan pisteen saavutettavuus lasketaan 

etäisyytenä linnuntietä mitaten sellaiseen rannalla olevaan paikkaan, jossa on kuljetukseen sopiva tie. 

Parhaat pisteet (5) saavat sellaiset paikat, jotka ovat alle 5 000 metrin etäisyydellä tällaisesta paikasta. 

Loma-asutuksen tiheys. FINFARMGIS-mallissa kalankasvatusta ohjataan kauemmas tiheimmiltä 

vapaa-ajan asutuksen alueilta. Mallissa tämä tekijä lasketaan vapaa-ajan asuntojen lukumääränä 

1 000 metrin säteellä tarkasteltavana olevasta kohteesta. Parhaat pisteet (5) saavat sellaiset paikat, 

joiden ympäristössä kilometrin säteellä ei ole lainkaan (0) vapaa-ajan asuntoja. 

 

Taulukko 1. Yhteenveto kymmenen tekijän pisteytyksen raja-arvoista FINFARMGIS-analyysissä jat-

kokasvatukselle parhaiten soveltuvien alueiden tunnistamiseksi. Suurimman pistemäärän (5p) saavat 

paikat ovat kyseisen tekijän suhteen jatkokasvatukselle parhaiten soveltuvia. 

Tekijä 1p 2p 3p 4p 5p 

Syvyys (m) <5 5–10 10–15 15–20,  

>50 

20–50 

Avoimuus (indeksi) 0–5 000  5 000– 

10 000, 

>500 000 

10 000–

30 000,  

100 000– 

500 000 

30 000– 

100 000 

Virtaus (cm/s) <2 2–3 3–4 4–5 >5 

Etäisyys vedenalaisiin 

riuttoihin, Natura 2000 

(m)  

<100 100–200 200–300 300–500 >500 

Etäisyys lintusaariin, 

Natura 2000 (m) 

25–100 100–200 200–300 300–500 >500 

Vedenalaisen 

meriluonnon 

monimuotoisuus 

(Zonation-indeksi) 

0,3–7,61 0,0298–0,3 0,01–0,0298 0,0000095–

0,01 

0 

Vesimuodostuman 

ekologinen tila (2013) 

Huono Välttävä Tyydyttävä Hyvä Erinomainen 

Etäisyys 

kalankasvatuslaitoksiin 

(m) 

<500 500–1 000 1 000–2 500 2 500– 

5 000 

>5 000 

Toiminnallinen etäisyys 

rantaan (m) 

>20 000 15 000– 

20 000 

10 000– 

15 000 

5 000– 

10 000 

<5 000 

Loma-asutuksen tiheys 

(kpl 1 000m säteellä) 

>50 15–50 5–15 1–5 0 

 

 



Poikaskasvatukseen parhaiten soveltuvien alueiden tunnistaminen 

FINFARMGIS-analyysiä on Uudenkaupungin hankkeessa sovellettu poikaskasvatukselle parhaiten 

soveltuvien alueiden ja paikkojen tunnistamiseen. Tässä analyysissä on ollut mukana kuusi tekijää, 

joiden raja-arvot ja pisteytys kuvataan Taulukossa 2. Korkein mahdollinen kokonaispistemäärä on 

siis tässä analyysissä 6x5=30. Analysoiduista kuudesta tekijästä kahdella (etäisyys Natura 2000-lin-

tusaariin ja loma-asuntojen tiheys) raja-arvot ja pisteytys säilyivät samana kuin jatkokasvatusta kos-

kevassa analyysissä. Neljän muun tekijän osalta raja-arvot ja pisteytys ovat poikaskasvatusanalyy-

sissä erilaiset kuin jatkokasvatusanalyysissä.  

 

Taulukko 2. Yhteenveto kuuden tekijän pisteytyksen raja-arvoista FINFARMGIS-analyysissä poikas-

kasvatukselle parhaiten soveltuvien alueiden tunnistamiseksi. Suurimman pistemäärän (5p) saavat 

paikat ovat kyseisen tekijän suhteen jatkokasvatukselle parhaiten soveltuvia. 

Tekijä 1p 2p 3p 4p 5p 

Syvyys (m) <3  3–5, >30 20–30 5–20 

Avoimuus (indeksi)   <4 000 4 000– 

5 000, 

>10 000 

 

5 000–

10 000  

 

Etäisyys vedenalaisiin 

riuttoihin, Natura 2000 

(m)  

<100  100–200  >200 

Etäisyys lintusaariin, 

Natura 2000 (m) 

25–100 100–200 200–300 300–500 >500 

Vedenalaisen 

meriluonnon 

monimuotoisuus 

(Zonation-indeksi) 

>0,30  0,01–0,30  <0,01 

Loma-asutuksen tiheys 

(kpl 1 000m säteellä) 

>50 15–50 5–15 1–5 0 

 

Liitteenä esitetään kartoilla FINFARMGIS-analyysin kokonaispistemäärät jatko- ja poikaskasvatuk-

seen soveltuvien alueiden tunnistamisessa ja kunkin analyysissä mukana olleen tekijän pistemäärien 

vaihtelu Uudenkaupungin edustalla. Lisäksi esitetään kartalla analyysistä pois suljetut alueet. 
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