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Vastaus kirjalliseen kysymykseen kotimaisen kalankasvatuksen tilanteesta
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Pia Kauman /kok ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 494/2018 vp:
Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta paikallisten aluehallinto- ja elinkeinotoiminnan viranomaisten lupamenettely saadaan yhdenmukaiseksi ja kotimainen kalankasvatus sitä kautta paremmin vastaamaan kysyntää?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Vuonna 2017 valmistui valtioneuvoston tutkimus- ja selvityshanke, jonka tavoitteena oli tuottaa
käytäntöön sovellettavia tietoja ja ratkaisumalleja vesiviljelyn kuormitusta ja ympäristölupien
hallitsemista ohjaavien käytäntöjen kehittämiseksi. Hankkeen suositusten pohjalta on sovittu tulevista kehittämistoimista.
Edellytyksiä kestävän vesiviljelytuotannon kasvulle pyritään luomaan sujuvoittamalla lupaprosessia viranomaisia ja hakijoita ohjeistamalla. Vuonna 2019 toteutetaan uudistustyö kalankasvatuksen ympäristönsuojeluohjeen päivittämiseksi. Ohjeen tavoitteena on edistää kalankasvatuksen
ympäristönsuojelua ottaen huomioon elinkeinon toimintaedellytykset sekä yhdenmukaistaa viranomaistoimintaa ja valvontaa niin, että kalankasvatuksen ympäristöasioita käsitellään eri viranomaistahoilla ja eri alueilla samoin periaattein ja tasapuolisesti. Lisäksi valmistellaan kalankasvatuksen ympäristölupaa hakeville käytännön opas ja uudistettu hakulomake. Lisäksi ohjeella pyritään lisäämään kalankasvattajien tietämystä ympäristösuojelun vaatimuksista ja helpottamaan
yrittäjän luvanhakuprosessia. Kalankasvatushankkeiden osalta erityisen hyödyllistä on ympäristönsuojelulakiin lisätty mahdollisuus ennakkoneuvontaan. Viranomaisille ja yrittäjille järjestetään vesiviljelyn lupamenettelyä koskevaa koulutusta.
Hallitus on antanut esityksen, joka koskee ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun
lain muuttamista. Muutos liittyy YVA-menettelyä edellyttävien hankkeiden luetteloon. Hankeluetteloon esitetään lisättäväksi kalankasvatushankkeet, jotka eivät ole aiemmin sisältyneet hankeluetteloon, mutta joihin on voimassa olevan lain mukaan sovellettu YVA-menettelyä yksittäistapauksessa tehtävällä päätöksellä. Hankeluettelon kalankasvatusta koskevalla lisäyksellä pyritään kalankasvatusta koskevan YVA-velvollisuuden selkeyttämiseen, ja sen arvioidaan lisäävän
toiminnanharjoittajien YVA-velvollisuutta koskevaa oikeusvarmuutta, vähentävän yksittäistapauspäätöksistä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa ja nopeuttavan hankkeiden suunnittelua. Viime
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vuosina aluehallintovirastoissa on myönnetty useita ympäristölupia erittäin suurille kalanviljelylaitoksille. Esimerkiksi vuonna 2017 myönnettiin ympäristölupa Laitakarin kalan 1 miljoonan kilon laitokselle sekä Finforel:n 1,3 miljoonan kilon kiertovesilaitokselle. Ahvenanmaalla on myönnetty ympäristölupa 3 miljoonan kilon vuosituotantoon. Myönteinen lupapäätös edellyttää aina,
että toiminta ei vaaranna vesien- ja merien hyvän tilan tavoitteiden saavuttamista.
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Asunto-, energia- ja ympäristöministeriö Kimmo Tiilikainen

