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Aluehallintovirastot
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 Aluehallintovirastoja 6 kpl
 Ympäristö- ja vesiluvat 

4:ssä
 Etelä-Suomi hoitaa 

ympäristö- ja vesiluvat 
myös Lounais-Suomen 
AVI:n alueella

 2 yksikköä: 
ympäristölupayksikkö 
noin 30 henk. ja 
vesiyksikkö noin 15 henk.



Ympäristöluvan hakeminen
 Kalankasvatuksessa yleensä kyse (merellä aina) sekahanke

– Ympäristölupa (kasvatus – päästö) ja vesitalouslupa (altaiden sijoittaminen – veden otto…); 
käsitellään yhdessä ja myönnetään yhdellä luvalla

 Ennakkoneuvottelu? – suosittelen 

 Vapaamuotoinen hakemus perinteisesti tai sähköisesti (paperiversioita ei tarvita)
– Ohjeita sähköiseen hakemukseen: https://avi.fi/asioi/yritys-tai-yhteiso/ohjaus-ja-neuvonta/vesi-

ja-ymparisto
– Sähköinen haku: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut?tyyppi=lupa

 Asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia ja menevät nettiin: https://ylupa.avi.fi/fi-FI
– Henkilötietoja (mm. nimet, osoitteen, kiinteistötunnukset) sisältävät ja mahdolliset salaiset 

asiakirjat erikseen
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https://avi.fi/asioi/yritys-tai-yhteiso/ohjaus-ja-neuvonta/vesi-ja-ymparisto
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut?tyyppi=lupa
https://ylupa.avi.fi/fi-FI


Hakemuksen sisältö

 Ympäristönsuojelulaki 5 luku 39 §
 Ympäristönsuojeluasetus 2 luku 3–7 §

 Ymparisto.fi (osin vanhaa tietoa!!)
 https://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_il
moitukset_ja_rekisterointi/Ymparistolupa/Miten_ymparistolu
pa_haetaan__ohjeet_ja_lomakkeet

 Kalankasvatuksen 
ympäristönsuojeluohje, YM 2020:22

 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162
452/YM_2020_22.pdf?sequence=1&isAllowed=y

7.4.2022[Tekijän nimi ja osasto] 5
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Suunnitelmien ja asetettujen tavoitteiden merkitys

 Ympäristönsuojelulain mukaan luvituksessa otettava huomioon suoraan 
(ympäristönsuojelulain ja vesilain lisäksi) mm. 
– Oikeusvaikutteinen kaava
– Luonnonsuojelulaki ja jätelaki
– Vesienhoitosuunnitelma ja merenhoitosuunnitelma
– Tulvariskien hallintasuunnitelma

 ”Taustapapereita”, joilla ei suoraa vaikutusta luvitukseen
– Manner-Suomen vesiviljelystrategia 2030 -> tuotanto: 10 000 tonnia -> 25 000 tonnia 
– Kotimaisen kalan edistämisohjelma 2021 -> tuplataan kotimaisen kalan kulutus 2035
– Sijainninohjaussuunnitelma -> ohjaa hakijaa ja luvittajaa
– Kalankasvatuksen ympäristönsuojeluohje -> hyvä tausta- ja ohjepaketti kaikille
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Luvituksen pullonkaulat
 YSL 49 § luvan myöntämisen edellytykset, ei saa aiheutua

– Merkittävää ympäristön pilaantumista (haitta luonnolle, omaisuudelle, kalastukselle, 
viihtyisyydelle, virkistyskäytölle), naapuruussuhdehaittaa (kohtuuton rasitus)…

 Uudet kalankasvatusta koskevat luvat -> kuormitus alueellisesti kasvaa 
 Vesienhoidon tilatavoitteet -> Suomenlahti tyydyttävä tai välttävä, tavoite hyvä tila

– Ristiriita: voidaanko päästöjä lisätä, jos merialueen ekologinen tila ei ole hyvä?
– Esim. KHO 11.11.2021, taltionro 441 Rauman jvp: ”…ei voida sulkea pois mahdollisuutta sallia 

vähäistä lisäkuormitusta aiheuttavaa toimintaa, jos sen ei pitkällä aikavälillä arvioida estävän 
hyvän tilan säilymistä tai saavuttamista.”

– Kuitenkin myös KHO 19.12.2019, taltionro 6070 Finnpulp: vesienhoidon tilatavoitteet luvan 
myöntämisen este

 ”Vanhat synnit”(?) Kasvatuspaikan soveltuvuus -> mökkiläiset vastustaa 
paikoitellen -> valituskierre vie aikaa      RANNIKOLTA ULKOMERELLE…
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Luvat ja valitukset

 Kalankasvatuksen ympäristöluvat ovat valitusherkkiä

 AVI -> VHaO -> KHO (valituslupa)

 Määräaikaisten (10 v) lupien uudistaminen on pääasiassa onnistunut (kuormitusta 
voitu rajata)

 Kokonaan uusia kasvatuslupia haettiin pitkään erittäin vähän, nyt on aktivoiduttu
– Selkämerellä ja Perämerellä joitakin uusia, melko isojakin laitoksia on luvitettu -> 

avomerilaitoksia (Ekofish Pietarsaari, Laitakari Kala Haukipudas);
– Sisävesillä -> kiertovesilaitoksia (Finnforell Varkaus, HTM Heinola)

– Suunnitelmissa uusia laitoksia avomerialueelle (mm. MH:n Kalavaltio –hanke)
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