
 

 Datum 1 (2) 

25.11.2022  

  

Diarienummer  

 1257/2022 

  

  

 

 

OFFENTLIG KUNGÖRELSE  

Besvär över beslut enligt vattenlagen och miljöskyddslagen  
 

Enligt 15 kapitlet 3 § i vattenlagen ska Vasa förvaltningsdomstol genom 

offentlig kungörelse med iakttagande av 62 a § i förvaltningslagen delge 

besvär över beslut som tillståndsmyndigheten, den statliga 

tillsynsmyndigheten eller den kommunala miljövårdsmyndigheten har 

meddelat med stöd av vattenlag samt över beslut som har meddelats vid en 

dikningsförrättning. Information om kungörelsen ska med iakttagande av 108 

§ i kommunallagen publiceras i kommunerna inom det område som påverkas 

av projektet. 

Publiceringsdag för kungörelsen på webbplatsen av Vasa förvaltningsdomstol 

25.11.2022 

Delfåendedag för besväret 

Enligt 62 a § 3 momentet i förvaltningslagen anses delfåendet ha skett den 

sjunde dagen efter publiceringstidpunkten för kungörelsen.  

Delfåendedagen för besväret är 2.12.2022. 

Ärende 

Till Vasa förvaltningsdomstol har inlämnats besvär över beslut av 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 21.9.2022, nr 275/2022. Beslutet 

gäller odling av fisk i nätbassänger i havet väster om Gulskär samt 

vinterförvaring av fisk nordost om Svinö, utvidgande av verksamhet samt 

tillstånd att inleda verksamhet och tillstånd till förberedelser, Pargas. 

Tillgänglighållande av en besvärshandling 

Denna kungörelse och besväret hålls tillgängliga på webbplatsen av Vasa 

förvaltningsdomstol (https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-

oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesv

ar.html) under tiden 25.11. – 30.12.2022. På webbplatsen av 

förvaltningsdomstolen finns besväret utan bilagor. Information om 

kungörelsen ska publiceras i Pargas stad.  

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesvar.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesvar.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/index/forvaltningsdomstolenskungorelser/kungorelsersomgallerbesvar.html
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Enligt 62 b § i förvaltningslagen publiceras uppgifterna i en offentlig 

kungörelse och den kungjorda handlingen om inte något annat följer av 

sekretessbestämmelserna. I fråga om personuppgifter publiceras dock endast 

sådana personuppgifter som är nödvändiga för tillgången till information. 

Tillfälle att avge bemötande 

Vasa förvaltningsdomstol ger de parter som ärendet särskilt berör tillfälle att 

avge bemötande. Bemötandet ska inlämnas till Vasa förvaltningsdomstol 

senast 30.12.2022. Myndigheter ges skilt tillfälle att avge bemötande.   

Av bemötandet ska framgå namnet på den som avger bemötandet, postadress, 

telefonnummer och eventuell e-postadress. Av bemötandet ska även framgå 

ärendets diarienummer 1257/2022. 

Delägare av en fastighet ombeds informera även eventuella övriga ägare och 

innehavare av fastigheten om denna kungörelse. 

Tillkännagivande för delägare i icke konstituerade delägarlag 

Projektet som nämns i ansökan kan ha följder också för följande samfällda 

mark- eller vattenområden: 445-563-876-2 Käldinge. 

 

Vasa förvaltningsdomstol 

Kansliet för hörande, 029 56 42612 

 

 

 

Domstolens kontaktuppgifter 

 

Vasa förvaltningsdomstol 

Korsholmsesplanaden 43, 4 vån. (PB 204), 65101 Vasa 

E-post: vaasa.hao@oikeus.fi 

Telefonnummer: 029 56 42780  

 

Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv 

 

Uppgifter gällande behandlingen av personuppgifter och dataskydd finns: 

tillgängliga på https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/sv/ 
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Diaarinumero  

 1257/2022 

  

  

 

 

JULKINEN KUULUTUS 

Valitus vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä  

Vesilain 15 luvun 3 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava 

lupaviranomaisen, valtion valvontaviranomaisen ja kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaisen vesilain nojalla antaman päätöksen sekä 

ojitustoimituksessa annetun päätöksen johdosta jätetty valitus tiedoksi 

julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. 

Tieto kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa 

noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

25.11.2022 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 2.12.2022. 

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston 

päätöksestä 21.9.2022, nro 275/2022. Päätös koskee kalojen kasvattamista 

verkkoaltaissa meressä Gulskärin länsipuolella sekä kalojen talvisäilytystä 

Svinön koillispuolella, toiminnan laajentamista sekä toiminnan aloittamislupaa 

ja valmistelulupaa, Parainen. 

Valitusasiakirjan nähtävilläpito  

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 25.11. – 30.12.2022 Vaasan 

hallinto-oikeuden verkkosivuilla 

(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-

oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden 

verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava 

Paraisten kaupungissa. 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
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Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan 

tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta 

välttämättömät henkilötiedot. 

Mahdollisuus vastineen antamiseen 

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, 

tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-

oikeuteen viimeistään 30.12.2022. Viranomaisille varataan erikseen tilaisuus 

vastineen antamiseen. 

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja 

mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero 

1257/2022. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös 

kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille 

Hakemuksessa tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös 

seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla: 445-563-876-2 Käldinge. 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Kuulemiskanslia, 029 56 42612 

 

 

 

Tuomioistuimen yhteystiedot 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

Puh.: 029 56 42780  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla: 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 
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VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE  

 
 
 
Asia Valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 21.9.2022, Dnro ESAVI/25191/2021 

Nro 275/2022, koskien kalojen kasvattamista verkkoaltaissa meressä Gulskärin länsipuolella 
sekä kalojen talvisäilytys Svinön koillispuolella sekä toiminnan laajentamista, Parainen 

 
Muutoksenhakija 
 

Pensarin Taimen Oy (”Yhtiö”) 
c/o Nordic Trout AB 
Fiskhamnsvägen 10 
AX-22710 Föglö 
 

Hakijan asiamies ja prosessiosoite 
 

Borenius Asianajotoimisto Oy 
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1 VAATIMUKSET 

1. Valittaja vaatii, että Vaasan hallinto-oikeus: 

 1 ensisijaisesti palauttamatta päätöstä uudelleen käsiteltäväksi muuttaa aluehallintoviraston 
21.9.2022 tekemän päätöksen nro 275/2022 lupamääräykset 1 ja 5 seuraavasti: 
 
1. Gulskärin laitoksen verkkoaltaiden yhteenlaskettu pinta-ala saa olla enintään 3 890 m2. Laitos 
tulee sijoittaa kokonaisuudessaan seuraavien kulmapisteiden (koordinaatit ETRS-TM35FIN) 
muodostamalle alueelle:  
 
N 6675210,93, E 228208,57  
N 6675186,43, E 228270,89  
N 6674895,21, E 228103,32  
N 6674873,86, E 228164,95  
 
Svinön yksikössä talvisäilytykseen käytettävien verkkoaltaiden yhteenlaskettu pinta-ala saa olla 
enintään 2 334 m2. Lisäksi alueella saa säilyttää neljää tyhjää verkkoallasta, joiden pinta-ala 
saa olla enintään 1 556 m2.  
 
Laitos tulee sijoittaa kokonaisuudessaan kiinteistön 445-582-1-36 alueelle seuraavien 
kulmapisteiden (koordinaatit ETRS-TM35FIN) muodostamalle alueelle:  
 
N 6676777,765, E 227935,911 
N 6676973,727, E 227950,614 
N 6676908,227, E 227786,614 
N 6676827,106, E 227778,205 
                     
Talvisäilytyspaikalla saa säilyttää verkkoaltaita 1.11.–15.5. välisenä aikana. 
 
5. Kasvatukseen käytettävä rehu saa sisältää yhteensä enintään 2 518 kg fosforia ja 19 935 kg 
typpeä, josta Svinön talvisäilytyspaikalla saa käyttää marraskuussa määrän, joka sisältää 
enintään 200 kg fosforia ja 1 600 kg typpeä. Muilta osin rehua saa käyttää ainoastaan Gulskärin 
kasvatuspaikalla.  
 
Svinön talvisäilytyspaikalla ajalla 1.12.–15.5. talvisäilytykseen käytettävä rehu saa sisältää 
enintään 60 kg fosforia ja 480 kg typpeä.   
 
Tavoitteena on, että ominaispäästö kalankasvatuksessa ei ylitä 5,5 g fosforia eikä 40 g typpeä 
kasvatettavaa kalakiloa kohti. 
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 2 Toissijaisesti Yhtiö vaatii, että palauttamatta päätöstä uudelleen käsiteltäväksi hallinto-oikeus 
muuttaa lupaehtoja 1 ja 5 ensisijaisen vaatimuksen mukaiseksi sekä täytäntöönpanomääräystä 
siten, että tuotanto voitaisiin aloittaa vajaalla kapasiteetilla ja ajaa täyteen volyymiinsa 
vaiheittain. Tätä varten Yhtiö esittää täytäntöönpanomääräykseen lisättäväksi seuraavaa 
määräystä: 
 
Aloittamisluvan nojalla tapahtuvassa kalankasvatuksessa vuosittain käytettävä rehu saa 
sisältää enintään 1 400 kg fosforia ja enintään 11 000 kg typpeä. Edellyttäen, että luvan haltijan 
kalankasvatustoiminnan ei sen suorittaman lupaehdon 13 mukaisen tarkkailun perusteella 
katsota aiheuttavan kielteisiä vaikutuksia Gullkronan selän ulkosaaristoalueen 
vesimuodostumassa tai laajemmin Saaristomeren merialueella, aloittamisluvan nojalla 
tapahtuvassa kalankastatuksessa vuosittain käytettävän rehun edellä mainittuja raja-arvoja 
fosforille (1 400 kg) ja typelle (11 000 kg) saadaan toimivaltaisen ELY-keskuksen hyväksynnällä 
korottaa lupamääräyksen 5 mukaiset enimmäisrajat huomioiden vuosittain enintään 559 kg 
(fosfori) ja 4 468 kg (typpi) per vuosi. 

 3 Kolmassijaisesti Yhtiö pyytää hallinto-oikeutta kumoamaan aluehallintoviraston 21.9.2022 
tekemän päätöksen nro 275/2022 ja palauttamaan asian uuteen käsittelyyn. 

 

2 ASIAN TAUSTA 

2. Yhtiö pani vireille 19.7.2021 ympäristölupahakemuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastossa 
kalankasvattamolle Saaristomerellä Gullkronanselän pohjoisosassa Paraisten kaupungin 
Pensarin kylässä.  

3. Alueella on nykyään kaksi Yhtiön laitosta, joista Svinön laitoksessa Svinön saaren 
pohjoispuolella edellisen ympäristöluvan mahdollistama lisäkasvu on noin 100 000 kg 
vuodessa ja Gulskärin laitoksessa edellisen ympäristöluvan mahdollistama lisäkasvu on noin 
55 000 kg vuodessa. Luvat ovat voimassa 31.12.2022 saakka tai kunnes luvissa annettuihin 
määräaikoihin mennessä vireille pannut hakemukset lupien jatkamiseksi ovat ratkaistu 
lainvoimaisesti. Lupien mukaisen toiminnan jatkamista koskevat hakemukset ovat tulleet vireille 
määräaikoihin mennessä. 

4. Nyt käsillä olevassa asiassa on kysymys Svinön ja Gulskärin laitosten tuotannon 
yhdistämisestä ympäristöolosuhteiltaan suotuisammalle paikalle ja tuotantokapasiteetin 
kasvattamisesta. Hakemuksen mukainen lisäkasvu olisi noin 300 000 kg vuodessa. 
Aluehallintovirasto valituksenalaisella päätöksellään hyväksyi laitosten yhdistämisen 
Gullkronanselälle, mutta hylkäsi hakemuksen tuotantokapasiteetin kasvattamista koskevilta 
osin. 
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3 VAATIMUSTEN PERUSTELUT 

3.1 Vesienhoitosuunnitelman merkitys lupaharkinnassa 

5. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 48.2 §:n mukaan ympäristölupa on myönnettävä, jos sille ei 
ole lainsäädännöstä johtuvaa estettä. Euroopan unionin tuomioistuimen 2015 antaman Weser-
tuomion (C‑461/13) mukaan jäsenvaltiolla on velvollisuus evätä lupa tietyltä hankkeelta, jos se 
voi aiheuttaa pintavesimuodostuman tilan huononemisen tai jos se vaarantaa pintavesien 
hyvän tilan taikka pintavesien hyvän ekologisen potentiaalin ja hyvän kemiallisen tilan 
saavuttamisen kyseisessä direktiivissä säädettynä ajankohtana.  

6. Hakemuksen mukaista toimintaa arvioitaessa olennaista tällöin on se, voidaanko tavoitteeksi 
määritelty tila saavuttaa vesienhoitosuunnitelmassa linjatuilla toimenpiteillä hakemuksen 
mukaisesta hankkeesta riippumatta vai onko hankkeella siinä määrin merkittäviä 
vesistövaikutuksia, että niitä tulee lupaehdoilla rajoittaa siten, että vesienhoitosuunnitelmassa 
linjatuilla toimenpiteillä tullaan saavuttamaan tavoitellun suuruinen vaikutus vesistön 
luokitteluun vaikuttavissa laatutekijöissä.  

7. Näin ollen vesimuodostuman ekologinen luokittelu hyvää huonompaan tilaluokkaan ei 
kategorisesti estä kaikenlaisen ympäristöluvanvaraisen ravinnekuormituksen lisäämistä. Kyse 
on paremminkin siitä, onko arvioitava hanke yhteensopiva vesienhoitosuunnitelman kanssa 
joko siten, että puheen olevan kaltaisen hankkeen vaikutukset on otettu huomioon 
vesienhoitosuunnitelmaa laatiessa tai siten, että hankkeen vaikutukset eivät heikennä 
vesienhoitosuunnitelmassa määrättyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta tavoitteen 
saavuttamisen kannalta olennaisessa määrin. 

8. Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toimenpideohjelmassa vuosille 2022–2027 ei 
ole todettu määrällisiä tavoitteita vesistökuormituksen vähentämisellä yleisesti tai 
kalankasvatuslaitoksia koskien. Rehutehokkuuden parantamisen myötä kalankasvatuksessa 
käytettävien rehujen ravinnekuormitus on puolittunut Gullkronan pohjoisosassa 1990-luvun 
alkupuolesta kuten muuallakin Itämerellä. Koska kalankasvatuksen osuus Saaristomeren 
kokonaiskuormituksesta on varsin vähäinen (3 % fosforikuormituksesta ja 2 % 
typpikuormituksesta, s. 63), toimenpiteiden vaikuttavuuden vuoksi pääpaino ohjelmassa on 
hajakuormituksen vähentämisellä. 

9. Verkkoallaslaitosten lupien tarkastamista koskevassa osiossa toimenpideohjelmassa todetaan: 
”Vesiensuojelun tehostamisen tarve on tapauskohtaista ja sisältää myös sen tarkastelua mikä 
merkitys toiminnalla on vesienhoidon tavoitteiden saavuttamiseen.” (s. 114). 
Toimenpideohjelmassa ei ole sanottu tai tarkoitettu, että nykyisten laitosten tuotantokapasiteetti 
on vesienhoitoalueella yläraja, josta ei voitaisi laitoskohtaisesti tapauskohtaisen harkinnan ja 
alueen ympäristöolosuhteiden perusteella joustaa. 

10. Lisäksi toimenpideohjelmassa verkkoallaskasvatuksen osalta toimenpiteeksi on linjattu, että 
järjestetään koulutustilaisuuksia, joissa ”voidaan esim. jakaa uutta tietoa rehuista, ruokinta- ja 
laitostekniikasta ja meneillään olevista tutkimus- ja kehittämishankkeista sekä edistää päivitetyn 
kalankasvatuksen ympäristönsuojeluohjeen käyttöönottoa.” (s. 114). 
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11. Toimenpideohjelmassa erikseen luetellut ohjauskeinot verkkoallaslaitosten osalta (s. 114–115) 
ovat: 

− Päivitetään kalankasvatuslaitosten sijainninohjaussuunnitelma ja edistetään sen 
käyttöönottoa 

− kehitetään Suomen rannikon oloihin soveltuvaa avomeritekniikkaa ja toimintatapoja 

− edistetään päivitetyn kalankasvatuksen ympäristösuojeluohjeen käyttöönottoa 

− kehitetään kalankasvattamoilla käytettäviä rehuja ja ruokintamenetelmiä sekä 
edistetään kalojen hyvää hoitoa 

− edistetään Itämeren kalasta ja Itämeren alueella kasvatetusta kasviraaka-aineesta 
valmistetun rehun käyttöä ja 

− selvitetään ravinteiden kierrättämisen ja ravinteiden poiston käyttöä muuta 
vesiensuojelua täydentävänä keinona. 

12. Yhtiö on sitoutunut kehittämään jatkuvasti ja määrätietoisesti toimintaansa sen 
ympäristövaikutusten minimoimiseksi, mistä osoituksena suunnitelluilla ruokintamenetelmillä 
pyritään rehutehokkuuskertoimeen 1,0. Laitoksen sijoituspaikkaa valittaessa on tarkasteltu 
laajasti eri alueita ja pyritty valitsemaan niistä ympäristövaikutusten kannalta suotuisin 
toteuttamiskelpoinen vaihtoehto avoimemmalle merialueelle. Hakemuksen mukainen 
kapasiteetti on määritelty yksinomaan ympäristön kantokyvyn lähtökohdista Suomen 
ympäristökeskuksen laatimalla ravinnemallinnuksella ja Luonnonvarakeskuksen FINFA-
monikriteerimallinnuksella, joissa saaduista tuloksista hakemukseen on valittu 
varovaisuusperiaate huomioon ottaen hyvin konservatiivinen kapasiteetti laitokselle.  

13. Yhtiö on myös lupahakemuksessaan esittänyt, että vesienhoidon toimenpideohjelmassa 
esitetyn toimenpidelistauksen mukaisesti ruokinnassa käytetään Itämeren kalasta valmistettua 
rehua ja että toiminnan aiheuttamaa kuormitusta vähennetään viljelemällä laitoksen 
läheisyydessä ravinteita sitovia simpukoita sekä koeluontoisesti rakkohaurua.  

14. Hakemukseen laaditut selvitykset, niiden laajuus huomioon ottaen, ja Yhtiön hakemuksessaan 
esittämät vesienhoitosuunnitelmassa tarkoitetut vapaaehtoiset toimenpiteet osoittavat Yhtiön 
sitoutuneen kunnianhimoiseen ympäristönsuojelun tasoon. Tällaiset toimenpiteet aiheuttavat 
toiminnanharjoittajalle huomattavan suuria kustannuksia, joihin on taloudellisesti kannattavaa 
investoida vain, jos niistä saadaan tehostamishyötyä toiminnan kapasiteetin kestävän 
kasvattamisen kautta. 

15. Näin ollen Yhtiön hakemuksen mukainen toiminta on vuosien 2022–2027 Varsinais-Suomen ja 
Satakunnan vesienhoidon toimenpideohjelman mukaista ja sisältää merkittävissä määrin 
toimenpideohjelmassa tarkoitettuja vähimmäistasoa pidemmälle meneviä ympäristönsuojelun 
toimenpiteitä. Lupaharkinnan lähtökohta onkin tällöin ne vesistön tilaan kohdistuvat 
ympäristövaikutukset, mitä hakemuksen mukaisesta toiminnasta voidaan arvioida aiheutuvan. 
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3.2 Kalankasvatuksen sijainninohjaussuunnitelman merkitys lupaharkinnassa 

16. Lupapäätöksessä on viitattu kansalliseen vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelmaan 
(21.5.2014). Sijainninohjaussuunnitelman laatiminen ei perustu lainsäädäntöön eikä sillä siten 
ole oikeudellista velvoittavuutta. Sijainninohjaussuunnitelma voidaan kuitenkin ottaa huomioon 
selvitysaineistona. Sijainninohjaussuunnitelma perustuu valtioneuvoston kansallisesta 
vesiviljelyohjelmasta antamaan periaatepäätökseen (19.6.2009) ja toteutti Kataisen 
hallitusohjelman periaatetta ruokasektorin vahvistamiseksi (22.6.2011).  

17. Suunnitelmassa tunnistetaan vesialueet, jonne nykyistä vesiviljelyä voidaan keskittää ja jonne 
uutta tuotantoa voidaan sijoittaa. Pääpaino uuden tuotannon sijoittamisessa on avoimille ja 
ulommille merialueille. Suunnitelmalle annettiin kolme tavoitetta (s. 10): 

(1) tunnistaa alueita, joilla vesiviljelytuotantoa voidaan kestävästi kasvattaa 

(2) edistää olemassa olevan toiminnan keskittämistä suurempiin tuotantoyksiköihin erityisesti 
Saaristomeren alueella ja  

(3) pyrkiä helpottamaan lupien hakemista ja myöntämistä kun sekä hakijalla että luvan myöntäjällä 
on käytössä mahdollisimman kattava tieto alueen soveltuvuudesta vesiviljelykäyttöön. 

18. Sijainninohjaussuunnitelmassa erikseen todetaan (s. 10), että sen lisäksi, se että suunnitelma 
ei velvoita nykyisiä laitoksia siirtämään nykyistä toimintaansa uusille alueille, ”Se ei myöskään 
estä hakemasta ja saamasta lupaa tunnistettujen alueiden ulkopuolelta, jos alueen sopivuus 
vesiviljelyyn todennetaan ympäristölupakäsittelyssä.” 

19. Sijainninohjaussuunnitelman tavoite ei näin ollen ole rajoittaa lupien myöntämistä vaan 
mahdollistaa uusien tuotantoalueiden löytäminen esimerkiksi vesistömallinnuksia kevyemmillä 
selvityksillä. Koska sijainninohjaussuunnitelma ei ole oikeudellisesti sitova ja siinä itsessään on 
linjattu, että selvitysten perusteella uutta laitoskapasiteettia voidaan sijoittaa 
ympäristölupahakemuksessa esitettyjen selvitysten perusteella muuallakin kuin ohjelmassa 
linjatuille alueille, sijainninohjaussuunnitelmaa ei tule itsessään käyttää perusteena rajoittaa 
lupien myöntämistä. 

20. Varovaisuusperiaatteen vuoksi hakemuksen mukainen laitos olisi mitoitettu kapasiteetiltaan 
myös kertaluokkaa pienemmäksi kuin mitä sijainninohjaussuunnitelmassa alueelle on osoitettu. 
Hakemuksen mukainen tuotantokapasiteetti laitoksessa olisi 300 000 kg/a ja 
sijainninohjaussuunnitelman perusteella hankealueelle voitaisiin sijoittaa 400 000–600 000 kg/a 
laitoksia. 

3.3 Yhteensopivuus merenhoitosuunnitelman kanssa 

21. Päätöksen perusteluissa on myös viitattu merenhoidon suunnittelujärjestelmään, joka on 
monilta osin samankaltainen vesienhoidon suunnittelujärjestelmän kanssa. Suomen 
merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmassa vuosille 2022–2027 on esitetty kaikkia 
sektoreita koskeva laskennallinen kuormituskatto koko Saaristomeren laajuudella, jonka 
toteutuessa merenhoitosuunnitelman tavoitteet tultaisiin todennäköisesti saavuttamaan. Näitä 
päästövähennystavoitteita ei ole allokoitu eri kuormitussektoreille 
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toiminnanharjoittajakohtaisista määräyksistä puhumattakaan. On kuitenkin selvää, että 
kalankasvatuksen kuormitus tässä kokonaisuudessa on parin prosentin luokkaa ja hakemuksen 
mukaisen hankkeen laskennallisten typpipäästöjen osuus Gullkronanselän ja Saaristomeren 
levien kasvun minimiravinteena tästä päästömäärästä olisi noin 0,07 % sekä fosforikuorman 
osuus 0,13 %.  

22. Hakija tulee myös käyttämään kalojen ruokinnassa Itämerellä kalastetuista silakoista ja 
kilohaileista valmistettua niin sanottua Itämerirehua. Kun Itämeren alueella kasvatettavia kaloja 
ruokitaan lähirehulla, ravinteet kiertävät eikä niitä tule Itämereen sen ulkopuolelta. Jokainen 
Itämerirehulla tuotettu kalakilo vähentää Itämereen päätyvää fosfori- ja typpikuormaa 
perinteiseen rehuun verrattuna, sillä esimerkiksi fosforia palautuu kasvatuksessa mereen 
vähemmän kuin pyydetyn kalan mukana on nostettu. Tämä tekee edellä mainituista 
kuormitusosuuksista todellisuudessa entistäkin pienempiä. Itämerirehun käyttö on myös 
merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmassa mainittu toimenpide. 

23. Vaikutukset merenhoidon tavoitteiden saavuttamiseen Saaristomeren merialueella laajemmin 
ovat siten jo lupahakemuksen mukaisesti mitoitetussa toiminnassa erittäin vähäisiä, eikä 
hankkeen koon rajoittamisella ole tässä suhteessa kuin teoreettinen vaikutus 
vedenlaatutavoitteiden saavuttamisen kannalta. Hankkeen toteuttaminen hakemuksen 
mukaisessa laajuudessa ei näin ollen vaaranna merenhoitosuunnitelman tavoitteiden 
toteutumista eikä sisällä elementtejä, jotka olisivat jännitteisiä merenhoitosuunnitelman 
toimenpideohjelman kanssa. 

3.4 Vaikutusten arviointia on pidettävä luotettavana 

3.4.1 Hankkeen vaikutukset vesistömallinnuksen mukaan 

24. Lupahakemusta varten laadittiin mallinnus kokonaisravinteiden ja a-klorofyllin 
lisäysvaikutuksesta 160 t/a, 300 t/a ja 450 t/a kasvatustasoilla. Mallinnus tehtiin Suomen 
ympäristökeskuksen kehittämällä FICOS-ravinnekuormitusmallilla (Finnish Coastal Nutrient 
Load Model). Malli koostuu useista kulkeutumis- ja kuormitusmalleista ja siihen on sisällytetty 
muun muassa koko rannikkoalueen kattava 3D-virtausmalli, kaikki kuormituslähteet ja 
historiallista säädataa. Malli on taustadatansa vuoksi kattavin ja luotettavin ravinteiden virtaus- 
ja vedenlaatumalli, mitä Suomen rannikkoalueelle on saatavilla.  

25. Hankkeen vaikutus merialueen ravinne- ja levämääriin oli mallitarkastelun perusteella vähäinen 
ja vesienhoidon tilatavoitteiden kannalta käytännössä merkityksetön. Lupahakemuksessa 
mallinnuksen tulokset on tiivistetty seuraavasti: 

”Suunnitellun laitoksen lähialueella (1852 x 1852 m) kokonaisravinteiden lisäys on 300 t 
tuotannolla vuosien 2007–2013 heinä-syyskuun keskiarvona 0,13 μg/l fosforia ja 1,20 μg/l 
typpeä. Vuosien välinen vaihtelu on fosforin osalta 0,13–0,15 μg/l ja typen osalta 0,11–0,29 
μg/l. Fosforin osalta pitoisuusvaikutus on noin 0,7 % lisäys suhteessa hyvän ja tyydyttävän 
tilan raja-arvoon. Typen osalta lisäys on pienempi, noin 0,4 %. Rehevöitymisvaikutusta 
kuvaavan a-klorofyllin lisäys 300 t kasvatustasolla on mallinnuksen mukaan lähialueella (1852 
x 1852 m) keskimäärin 0,02 μg/l (vaihteluväli 0,02–0,05 μg/l), mikä on noin 0,9 % hyvän ja 
tyydyttävän tilan raja-arvosta. Suurin yksittäinen a-klorofyllin kuukausiarvo on 0,09 μg/l, mikä 
vastaa 3,8 % raja-arvosta. Eri kasvatustasojen väliset erot pitoisuuslisäyksissä ovat 
suhteellisen pieniä. Kasvatustasolla 450 t keskimääräiset pitoisuuslisäykset ovat enimmillään 
tasoa 0,2 μg/l fosforia 2 μg/l typpeä ja 0,1 μg/l a-klorofylliä. Vesistön sietokyky ei 
mallitarkastelujen perusteella ole vaarassa ylittyä hankkeen seurauksena.” 
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26. Ravinteiden pitoisuuslisäys ei ole havaittavissa kasvatusalueen välittömän läheisyyden 
ulkopuolella. Mallinnuksen perusteella hankkeesta ei myöskään aiheutuisi leväkasvun myötä 
sanottavia muutoksia alueen happitilanteeseen paitsi Svinön lähialueella, missä se kesäaikana 
paranisi.  Ravinnepitoisuuksien vähäisellä kasvulla ei mallinnusten perusteella voida arvioida 
olevan merkittävää vaikutusta alueen vesimuodostumien rehevyyteen ja siten kasviplanktonin 
määrään, pohjaeläimistöön ja ekologiseen tilaan. Paikallisen tason kuormituksen ei 
mallinnuksen perusteella arvioida vaarantavan alueiden ekologisen tilan säilymistä tai hyvän 
tilan saavuttamista. Mallinnuksen perusteella ravinteet eivät myöskään aiheuttaisi merkittävää 
pilaantumista laitoksen lähivaikutusalueella. 

27. FICOS-malliin sisältyy myös lähtöoletus, jonka mukaan 72 % pistekuormittajan päästämästä 
fosforista sedimentoituu pohjaan eikä siten ole tuottajien käytettävissä levänkasvuun. Tästä 
seuraa, että mallin mukaan jäljelle jäävä 28 % liukenevasta fosforista on käytettävissä 
kokonaisuudessaan levän kasvuun. Tämä on ympäristönsuojelullisen varovaisuusperiaatteen 
näkökulmasta erittäin konservatiivinen oletus. Liukenevan fosforin osuus riippuu käytettävästä 
rehusta, ja niissä on tapahtunut tuotekehitystä mallin laatimisen jälkeen. Nykyisillä rehuilla kalan 
ulosteista ja kalojen ohi painuvasta rehusta noin 90 % on havaittu sedimentoituvan.1 Lisäksi 
veden kerrostuneisuudesta ja lajien välisestä vuorovaikutuksesta johtuen kaikki liukenevasta 
fosforistakaan ei päädy levänkasvuun. 

28. Valituksenalaisessa päätöksessä ei ole perusteltu, mihin arvioihin tai laskentaan hakemuksen 
mukaisen tuotantomäärän leikkaus puoleen haetusta perustuu tai miltä osin hakijan esittämää 
arviota hankkeen vaikutuksista vesistön tilaluokan laatutekijöihin olisi pidettävä epäluotettavina. 
Pitoisuuslisäyksiä suhteessa hyvän ja tyydyttävän luokan välisiin raja-arvoihin (typpi 0,4 %, 
fosfori 0,7 %, a-klorofylli 0,9 %) on pidettävä niin pieninä, että varovaisuusperiaate ja ravinteiden 
leviämissuunnat huomioon ottaenkaan niillä ei voi olla vaikutusta vesistön tilatavoitteen 
saavuttamiseen vesienhoitosuunnitelman toimenpideohjelman mukaisilla toimenpiteillä. Jos 
ravinteiden pitoisuuslisäyksillä katsottaisiin sellaisia vaikutuksia olevan, tulisi päätöksen 
perusteluista vähintäänkin käydä ilmi, mihin tällainen johtopäätös perustuu. 

3.4.2 Tarkkailutulokset tukevat mallinnustuloksia 

29. Gulskärin ja Svinön laitokset ovat olleet mukana Gullkronan pohjoisosan 
kalankasvatuslaitosten yhteistarkkailussa ja uuden hankkeen vesistövaikutuksia tullaan 
tarkkailemaan myös viranomaisten hyväksymällä tavalla. Vuonna 2019 tehdyssä 
Gullkronanselän pohjoisosien kalankasvatuslaitosten velvoitetarkkailun 
vedenlaatututkimuksessa (17.9.2019, lupaselvityksen liite 5.3, s. 15) näytteistä havaittiin, että:  

”Gulskärin alueella laitoksen lähellä (asemat PTG1S ja PTG2S) vesi oli laadultaan samanlaista 
kuin hieman kauempana olevilla asemilla (PTG3S ja PTG4) tai lounaassa avoimen alueen 
vertailuasemalla 537, ja lännessä vertailuasemalla Nau 7B klorofyllimäärä oli korkeampi.”  

30. Tutkimuksen mukaan koko selvitysalueen laajuudessa klorofyllimäärä oli alueen yleistä tasoa 
korkeampi vain suhteellisen suojaisella alueella Svinön pohjoispuolella (s. 14). Tutkimuksen 
johtopäätös oli, että kalankasvatuslaitosten vaikutusta a-klorofyllin määrään ei ollut 

 
1 Muun muassa Kalankasvatuksen ympäristönsuojeluohjeen (Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:22, s. 71) mukaan käyttökelpoisena 

pidetyssä EFDC-mallinnuksessa oletetaan liukoisen fosforin osuudeksi 10 %. 
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yksiselitteisesti osoitettavissa, sillä klorofyllimäärät olivat alhaisia ja vaihtelut voivat selittyä vain 
paikallisilla olosuhteilla (s. 18). Myöskään näytteenoton aikaan tehdyllä ruokinnalla ei näyttänyt 
olevan vaikutusta veden ravinnepitoisuuteen Gullkronan ja Sommarön laitosten lähiasemilla (s. 
24). 

31. Kesällä 2020 tehdyn vesitutkimuksen tulokset eivät poikenneet tästä (väliraportti 31.8.2020, 
lupaselvityksen liite 5.3). Gulskärin näytteiden kokonaistypen ja -fosforin tai a-klorofyllin tulokset 
eivät poikenneet vertailupisteistä heikompaan suuntaan. Joiltain osin, kuten a-klorofyllin 
tapauksessa laitoksen läheisyydessä mittauspisteellä PTG2S havaittiin pienempiä pitoisuuksia 
kuin vertailupisteissä (erityisesti Nau 7B).  

32. Vuoden 2019 velvoitetarkkailussa tehdyssä päällyslevätutkimuksessa havaittiin (s. 17):  

"Gulskärin alueella laitoksen 562 tarkkailussa oli viisi asemaa, joiden keskiarvot olivat 0,6-1,2 
mg/m2. Kokonaisuutena Gulskärissä oli tutkimuksen alimmat keskiarvot, sillä viidestä 
asemasta neljällä keskiarvo oli hyvin pieni (<1 mg/m2). Korkein keskiarvo oli laitoksen 
länsipuolella asemalla PTGPF4, ja verrattuna laitoksen lähellä oleviin vertailuasemiin 
(PTGPF1 ja PTGPF5) vaikutus näkyi enintään hyvin lievänä, mutta eroa ei kuitenkaan ollut 
kauempana laitosalueista oleviin vertailuasemiin (G23 ja G24)." 

33. Velvoitetarkkailun tulokset näin ollen osoittavat, että alueen kalankasvatuslaitosten vaikutuksia 
ei voi juuri havaita etenkään Gulskärin laitosten osalta ja osin ravinteiden sekä a-klorofyllin 
pitoisuudet ovat korkeampia vertailupisteissä kuin laitoksen läheisyydessä. Tämä selittyy 
luontevasti kalankasvatuslaitosten huomattavan vähäisellä osuudella alueen 
kokonaiskuormituksesta. 

34. Osana velvoitetarkkailua alueella on seurattu myös pohjaeläimistön tilaa. Seurannan 
perusteella valkokatkojen ja raakkuäyriäisten tiheydet olivat kasvaneet vuodesta 2012 vuoteen 
2018, joten Gulskärin alueella pohjaeläimistön tila vaikuttaa kohentuneen. Pohjaeläimistön 
osalta alueen ekologinen tila on vahvasti hyvä ja kalankasvatustoiminnan vaikutukset 
pohjaeläimistöön vähäisiä. 

35. Velvoitetarkkailun tulokset vahvistavat ja lisäävät ravinnepäästöjen virtaus- ja 
leviämismallinnuksissa saatujen tulosten luotettavuutta siten, että koska nykyisellä 
kasvatusmäärällä kalankasvatustoiminnalla ei ole Gulskärin alueella havaittavia haitallisia 
vesistövaikutuksia, tuotantomäärän maltillinen lisääminen ei tulisi havaittavasti vaikeuttamaan 
vesimuodostuman hyvän tilan saavuttamista vesienhoitosuunnitelman toimenpideohjelman 
mukaisilla toimenpiteillä.   

36. Laitoksen tuotannon kasvun myötä tavoitteena on myös kehittää kasvatusmenetelmiä sekä 
ympäristövaikutusten hallinta- ja tarkkailumenetelmiä. Nämä investoinnit toisaalta edellyttävät 
tuotantomäärän kasvua. Tuotannon laajentuessa myös vaikutustarkkailua voidaan laajentaa 
ELY-keskuksen kanssa sovittavalla tavalla. Laitoksella voidaan ottaa käyttöön myös uusia 
tarkkailumenetelmiä kuten esimerkiksi automaatti ja/tai satelliittiseurantaa. 

3.5 Varovaisuusperiaate 

37. Valituksenalaisen päätöksen perusteluissa laitoskoon rajoittamista on perustelu viittaamalla 
varovaisuusperiaatteeseen. Perusteluissa ei ole kuitenkaan eritelty niitä toimintaan liittyviä 
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ympäristöriskejä, joiden vuoksi toimintaa pitäisi rajoittaa hakemuksen mukaiseen verrattuna 
eikä esittänyt seikkaperäisiä perusteluita sille, miksi varovaisuusperiaatteen noudattaminen on 
tarpeellista. 

38. Varovaisuusperiaatteen soveltaminen on vahvasti EU-oikeudellista. Komission tiedonannon 
mukaan varovaisuusperiaatteessa toiminnasta on aiheuduttava jokin tunnistettava haitallinen 
vaikutus, josta aiheutuvaa riskiä ei ole tieteellisen arvioinnin perusteella mahdollista määritellä 
riittävällä varmuudella.2 Varovaisuusperiaate ei näin ollen vapauta lupaviranomaista 
velvollisuudesta perustaa päätös lupaprosessin yhteydessä esitettyyn tieteelliseen selvitykseen 
lupahakemuksen kohteena olevasta toiminnasta ja sen mahdollisesti aiheuttamista 
ympäristövaikutuksista. Varovaisuusperiaatteen soveltamista rajoittaa myös 
suhteellisuusperiaate: vaikka tieteellisten selvitysten kautta ei voitaisi kokonaisuudessaan 
sulkea pois jotakin hypoteettista riskiä, se ei merkitse, että riskiin pitäisi varovaisuusperiaatteen 
nimissä automaattisesti puuttua. 

39. Mikä tahansa epäily toiminnan mahdollisista seurauksista ei riitä, vaan epäilyn on oltava 
perusteltu. Päätöksen ja sen perusteluiden perusteella jää kuitenkin epäselväksi, millä tavoin 
aluehallintovirasto on arvioinut toiminnan yleisesti tunnistetuista haitallisista vaikutuksista 
(käytännössä kalojen ruokinnasta aiheutuvista fosfori- ja typpipäästöistä seuraava kuormitus 
vesistöön) aiheutuvaa riskiä ja siihen liittyvää tieteellistä epävarmuutta. 

40. Aluehallintovirasto ei ole esittänyt oikeudellisesti relevantteja perusteluja sille, miksi 
kalankasvatushankkeeseen liittyviä ympäristövaikutuksia olisi tavanomaista vaikeampi tai 
epävarmempi arvioida tieteellisesti. Ympäristölupajärjestelmä rakentuu sille lähtökohdalle, että 
hakemuksen mukaisen toiminnan vaikutuksia on arvioitava ennakollisesti silloin kun 
hakemuksen mukaisen toiminnan vaikutuksista ei ole kokemusperäistä tietoa. Nyt puheena 
olevassa tapauksessa laadukasta seurantatietoa on kerätty nykyisen kapasiteetin mukaisesta 
toiminnasta pitkältä ajalta ja vesistömallinnus on vakiintunut tapa arvioida sellaisen hankkeen 
ympäristövaikutuksia, jota ei ole vielä voitu toteuttaa. 

41. Varovaisuusperiaate voisi antaa aihetta suhtautua mallinnuksen tuloksiin toisin, jos valittu 
mallinnusmenetelmä olisi tavanomaista puutteellisempi tai heikkotasoisempi. Puheena 
olevassa tapauksessa käytetty FICOS-malli on kuitenkin tausta-aineistonsa vuoksi kattavin 
mallinnusmenetelmä, mitä Suomen rannikkoalueella on käytettävissä. 

42. Näin ollen hakemuksen mukaisen toiminnan rajoittaminen 170 t/a tasolle ei ole perustunut 
varovaisuusperiaatteen soveltamisen edellyttämään tieteelliseen arviointiin 
kalankasvatustoiminnan tunnistettujen haittavaikutusten aiheuttamista konkreettisista riskeistä 
ja niihin liittyvistä epävarmuuksista. Lupapäätöksessä ei ole perusteltu mitenkään, mihin 
toiminnan rajoittaminen kyseiselle tasolle on perustunut ja miksi juuri tämän suuruusluokan 
rajoitus on varovaisuusperiaatteen näkökulmasta tarpeen. 

 
2 Euroopan komission tiedonanto ennalta varautumisen periaatteesta 2.2.2000 COM(2000) 1 lopullinen, s. 13-14. 
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3.6 Laitosten sijainti 

43. Aluehallintovirasto on leikatessaan laitosten kapasiteettia pienentänyt sitä vastaavasti 
verkkoaltaille varattua pinta-alaa. Yhtiö esittää ensisijaisesti, että Gulskärin laitos voidaan 
sijoittaa hakemuksen mukaisesti. 

44. Svinön laitoksen osalta todetaan, että lupahakemuksen kulmakoordinaatit on esitetty 
virheellisesti, mihin on viitattu myös valituksenalaisen päätöksen perusteluissa. Valituksen 
ensisijaisessa vaatimuksessa on esitetty korjatut kulmakoordinaatit ja pinta-ala, jolla 
hakemuksen mukainen toiminta on mahdollista järjestää ja laitos sijoittuu kokonaisuudessaan 
hankekiinteistön sisäpuolelle. Valituksen liitteenä 3 on esitetty ote maastokartasta, jossa näkyy 
kulmakoordinaattien sijainti suhteessa kiinteistörajaan. 

3.7 Muuta 

45. On myös syytä korostaa, että vaikka tuotanto hakemuksen mukaisessa tilanteessa lähes 
kaksinkertaistuu, kasvaa vesistökuormitus suhteellisesti vähemmän, noin 70–80 %, koska 
kalaa pystytään tuottamaan suuremmassa yksikössä tehokkaammin. Valtioneuvoston 
periaatepäätöksenä 8.7.2021 hyväksymässä Kotimaisen kalan edistämisohjelmassa on 
asetettu tavoitteeksi kotimaisen kalankasvatuksen tuotannon kolminkertaistamista. 
Yksikkökokojen riittävä kasvattaminen vesiympäristön kannalta suotuisilla paikoilla on 
ympäristön kannalta haitattomin taloudellisesti toteuttamiskelpoinen tapa tuottaa kalaa. 

46. Päätöksen perusteluissa todetaan, että alueella sijaitsee suojeltavia vedenalaisia 
luontotyyppejä kuten riuttoja ja haurupohjia. Selvyyden vuoksi Yhtiö huomauttaa, että 
luontodirektiivin (92/43/ETY) l liite koskee Natura-alueiden valintakriteerejä eikä kyseisiä 
luontotyyppejä ole suojeltu kansallisen lainsäädännön nojalla.3 Yhtiö suhtautuu kyseisiin 
luontotyyppeihin kuitenkin vastuullisesti ja ne on otettu huomioon arvioitaessa laitoksen 
sijoituspaikkaa. Hakemuksen laajuisen toiminnan ei päästömallinnusten perusteella voida 
arvioida vaikuttavan heikentävästi näihin luontotyyppeihin eikä lupapäätöksen perusteluissa ole 
esitetty syitä arvioida asiaa toisin. 

4 LOPUKSI 

47. Hakemuksessa esitetyn ravinteiden kulkeutumismallinnuksen perusteella hanke ei tulisi 
vaikeuttamaan vesialueen hyvän tilan saavuttamista vesienhoitosuunnitelmassa linjatuilla 
toimenpiteillä tai aiheuttamaan sanottavia haitallisia vaikutuksia vedenlaatuun, pohjaeliöstöön 
taikka arvokkaisiin luontotyyppeihin. Velvoitetarkkailusta saadut tulokset tukevat tätä arviota.  

48. Hakemuksen mukaisen tuotantokapasiteetin leikkaaminen puoleen on perusteltu päätöksessä 
puutteellisesti. Päätöksestä ei käy ilmi mihin vesipuitedirektiivin mukainen vesistön 
tilaluokituksen laatutekijöihin (biologiset, fysikaalis-kemialliset tai hydrologis-morfologiset 
tekijät) kohdistuviin vaikutuksiin lupaviranomainen on arvioinut haetun suuruisen 
tuotantokapasiteetin vaikuttavan, kuinka merkittäviä nämä vaikutukset lupaviranomaisen arvion 

 
3 Joskin niihin kohdistuvat vaikutukset voidaan ottaa lupaharkinnassa huomioon ympäristönsuojelulain 49 §:n 4 kohdan perusteella. 
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mukaan milläkin kuormitustasolla olisivat esimerkiksi suhteessa ekologisten laatutekijöiden 
luokitusten rajoihin ja mihin tällainen arvio perustuu.  

49. Lupahakemuksen kohteena olevan hankkeen vaikutuksia vesistön tilatavoitteisiin tulee arvioida 
vesipuitedirektiivin mukaisten laatutekijöiden kautta, vaikka vaikutuksista ja niiden laajuudesta 
ei saataisikaan täyttä varmuutta. Arvioitaessa Weser-tuomion mukaisen vaarantamiselementin 
käsillä oloa ja toiminnan päästöjen kausaalista vaikutusta vesistön tilatavoitteiden 
toteutumiseen on noudatettava hallintolain (434/2003) 6 §:ssä lausuttua 
suhteellisuusperiaatetta. Suhteellisuusperiaatteen kannalta on annettava merkitystä sille 
seikalle, että suurin osa vesimuodostuman kuormituksesta tulee hajakuormituksena maa- ja 
metsätaloudesta. 

50. Suhteellisuusperiaatteen valossa ei voi olla niin, että mikä tahansa vähäinenkin lisäkuormitus, 
joka muodollisesti vaikeuttaisi tavoitteiden saavuttamista, mutta jonka luonnontieteelliset 
vaikutukset jäävät muuhun kuormitukseen nähden käytännössä olemattomiksi, johtaisivat 
automaattisesti hankkeen ympäristöluvan epäämiseen tai sen koon rajoittamiseen. Myöskään 
korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätös KHO 2019:166 niin sanotussa Finnpulp -
asiassa ei lähde siitä, että vesipuitelainsäädännön tilatavoitteet estäisivät minkä tahansa 
lisäkuormituksen aiheuttamisen silloin, kun tilatavoitteiden saavuttaminen on ennestään 
epävarmaa. Weser-tuomiosta ei voi johtaa sellaiseen tulkintaan, että vastuu vesipuitedirektiivin 
mukaisten tilatavoitteiden saavuttamisesta olisi yksinomaan luvanvaraisilla hankkeilla. 

51. Samoin luontotyyppeihin kohdistuvat vaikutukset näkyvät perusteluissa lähinnä maininnan 
tasolla ilman, että vaikutuksen suuruutta eri kuormitustasoilla olisi arvioitu. Päätöksen 
perusteluosasta jääkin ylipäänsä epäselväksi, mihin laatutekijään tai luonnonarvoon 
kohdistuvalla vaikutuksella hakemuksen mukaisen toiminnan taloudelliseen 
toteuttamiskelpoisuuteen olennaisesti vaikuttava tuotantokapasiteetin supistaminen on 
perustunut. Ympäristönsuojelulain 48.2 §:n mukaisesta oikeusharkintaisuusperiaatteesta 
johtuen hallintolain 45 §:n mukainen viranomaisen velvollisuus perustella päätöksensä korostuu 
entisestään päätöksen ollessa hakijan kannalta kielteinen.  

52. Ympäristönsuojelulain 87 §:n mukaan ympäristölupa lähtökohtaisesti määrätään olemaan 
voimassa toistaiseksi. Luvan myöntäminen määräaikaisena edellyttää aina perusteltua syytä. 
Hallintokäytännössä kalan verkkoallaskasvatukseen merialueilla ympäristölupia myönnetään 
säännönmukaisesti määräaikaisina, kuten myös puheena olevan luvan tapauksessa. 
Määräaikaisuutta perustellaan sillä, että voidaan arvioida toiminnan vaikutuksia vesistön tilaan 
ja tilatavoitteiden saavuttamiseen. Kun otetaan huomioon, että toiminta on jatkunut useita 
lupakausia, toiminnanaikaisen vesistötarkkailun myötä on syntynyt kattava ja luotettava käsitys 
toiminnan vaikutuksista vesistöön. Tähän nähden onkin ristiriitaista, että toiminnalle, joka 
vaikutuksiltaan tunnetaan haitattomaksi, ympäristölupa voidaan myöntää vain määräaikaisia 
lupia ketjuttaen perustellen sitä toiminnan vaikutusten seurannalla ja mahdollisuudella muuttaa 
lupaa myöhemmin. Verkkoallaskasvatuksen ympäristölupien määräaikaisuuskäytäntö on 
oikeuskäytännössä hyväksytty siitä syystä, että jos toiminnan vaikutukset poikkeavat 
arvioidusta, lupaa voidaan tarvittaessa muuttaa. Tämän perustelun valossa, 
varovaisuusperiaatekin huomioon ottaen, lupa tulee myöntää haetun suuruisena, koska jos 
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toiminnan vaikutukset poikkeaisivat lupahakemuksessa arvioidusta, lupamääräyksiä olisi 
mahdollista myöhemmin muuttaa.  
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