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Metsähallituksen merialueen
luonnonvarasuunnitelma
•

Metsähallituksen hallinnoima merialue irrotetaan
omaksi suunnittelualueekseen.
•

Syyt merialueen irrotukseen omaksi alueekseen:
kiinnostus sinisen kasvun toimintoihin kasvanut,
samoin suojeluun. Myös tarve yhteensovittamiseen ja sidosryhmäyhteistyöhön
merialueella lisääntynyt.

• Aikataulu: pyrkimys käynnistää jo 2022.
• Tehdään yhdessä sidosryhmien kanssa. Koronan aikaan saaman
digiloikan hyödyntäminen
• Luonnonvarasuunnitelma tehdään 5 vuodeksi kerrallaan
• Luonnonvarasuunnittelu toteutetaan Metsähallituksen omistajapolitiikan
ja strategian viitekehyksessä.
• Edistää merialuesuunnitelmaa ja maakuntaohjelmia, ottaa huomioon
kaavoituksen.
• Merialueen luonnonvarasuunnittelussa on kaksi vaihetta: 1) valmisteleva
sisäinen työ lähtötilanteen (mm. rajoitukset) hahmottamiseksi ja 2)
sidosryhmäyhteistyö.

Niina Kurikka Metsähallitus

VELMU
•

Vuodesta 2004 eteenpäin kartoittanut Suomen merialueiden vedenalaista luontoa

•

Meriluonnonsuojelun ja merten kestävän käytön edistäminen

•

Ympäristöministeriö ohjaa ja Suomen Ympäristökeskus koordinoi

•

Mukana vuosien varrella mm Metsähallitus, Rannikon ELYt, LUKE, GTK ja Åbo Akademi

•

Pääkartoitusmenetelmät videointi ja sukellus

•

Lisäksi kalanpoikasselvityksiä, pohjaeläinnäytteenottoa ja merigeologisia kartoituksia

•

Vuoteen 2015 yleiskuva lajien ja luontotyyppien esiintymisestä, jonka jälkeen VELMU2 jatkanut
kohdennetuilla kartoituksilla
Tietotuotteita:
•

Vuoden 2021
lopussa n. 10 2000
videointipistettä ja
67 000 sukellus /
kahlauspistettä

Luontotyyppiaineistoja

Lajien levinneisyysmalleja

Luontodirektiivi

Leviä ja kasveja

LuTU / HUB malleja

Pohjaeläimiä

Kalanpoikasalueet

•

Ympäristömuuttuja-aineistoja

•

EMMAt (ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet

•

Ihmistoimintojen ilmakuvakartoitus (SeaGis2.0, Seamboth,
Merisuojelu-hanke)

Biodiversea LIFE IP
•

Laaja meriluonto-hanke, tavoitteena tehostaa meriluonnonsuojelua

•

V. 2022-2029

•

Budjetti 19,9 miljoonaa, 60% EU:n osuus

•

Millä tavalla hanke tukee merialuesuunnittelua?
•

Tarkastetaan tiedonpuutteita; riittävä tieto, että voidaan käyttää ja suunnitella merialueita kestävästi

•

Suojeluverkoston toimivuus ja laajentaminen; tarkastetaan arvokkaita alueita ja suojelukeinoja, joilla
voidaan parantaa Itämeren suojelua ja toteuttaa EU:n Biodiversiteettistrategiaa

•

Tarkastetaan kaloille ja linnustolle (painopiste Ahvenanmaa) tärkeitä alueita

•

Luodaan toimiva seurantaverkostoa

•

Perustetaan Advisory group, tavoitteena yhdistää eri tahot ja edistää eri meri -intressien
yhteensovittaminen

Korsnäsin merituulivoimapuisto

Tuulivoima tuottaa investointeja ja
tuloja

Metsähallituksen tavoitteena on kehittää Suomen lounaisrannikolle Korsnäsin
edustalle merituulivoimapuisto, jonka nimellisteho on vähintään 1 300 megawattia, ja
joka on toteutuessaan yksityissektorilla miljardiluokan investointi.

Korsnäsin merituulivoimapuiston investointiarvon
arvioidaan olevan

Korsnäsiin rakennetaan

• Hankealue sijaitsee Metsähallituksen hallinnoimalla
yleisellä vesialueella Korsnäsin edustalla 15 kilometrin
päässä rannikosta.
• Merialue Korsnäsin edustalla on erittäin hyvätuulinen.
• Korsnäsin merituulivoimapuiston kaavoitusaloite
hyväksyttiin Korsnäsin kunnassa syksyllä 2020.
• Luontoselvitysten ja tuulimittausten aloitus 2021 aikana.
• Projektia kohtaan osoitettu jo tässä vaiheessa
huomattavaa kiinnostusta.
Metsähallitus toimii hankkeessa mahdollistajana ja
alkuvaiheen hankekehittäjänä. Valitsemme vastuullisen ja
investointikykyisen hankekehityskumppanin
markkinaehtoisesti vuoden 2022 aikana. Joko tämä
kumppani tai muu kaupallinen toimija tulee lopulta
harjoittamaan tuulivoimapuistossa energian tuotantoa.
Metsähallitus toimii valmiin tuulivoimapuiston
maanomistajana ja vuokranantajana.
Teemme yhteistyötä mm. Ilmatieteen laitoksen, Geologian
tutkimuskeskuksen, VTT:n ja Puolustusvoimien kanssa.

70-100
tuulivoimalaa, joiden teho on
12-20 MW.
Voimaloiden nimellisteho on
vähintään
Kokkola

Korsnäs

Vaasa

1 300

1,5-2,5 mrd €
Yksi merituulivoimala voi tuottaa kunnalle

70 000-100 000 €
kiinteistöverotuloja vuosittain.

MW.

Seinäjoki

Voimalat tuottavat vuodessa
energiaa noin

5 000
GWh.

Tämä määrä riittäisi esimerkiksi

300 000
sähköauton vuosilatauksiin.
Tavoitteena on, että Suomessa
olisi 250 000 sähköautoa vuoteen
2030 mennessä.

Suomen yleisvesien huutokauppamalli
Metsähallituksen strategisena tavoitteena on
kolminkertaistaa valtion alueille asennettu
tuulivoimakapasiteetti 2030 mennessä ja osaltaan
edistää Suomen hiilineutraaliustavoitetta 2035.
Metsähallitus on valmistellut yhdessä ohjaavien
ministeriöiden kanssa merituulivoimakohteiden
huutokauppamallia Suomen yleisvesialueiden osalta.
Kaikille avoimen alueiden luovutusmallin tarkoituksena
on taata merialuevaraustoiminnan läpinäkyvyys.

Vesiviljely
Hankkeet
• Vesiviljelyn Innovaatio-ohjelma
• Kalavaltio -hanke

•

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR)
rahoittamia hankkeita

•

Metsähallitus partnerina hankkeissa

Vesiviljelyn Innovaatio-ohjelma

Kalavaltio-hanke

Avomerikasvatus

• Hanke selvittää valtion yleisten vesialueiden
soveltuvuutta kalankasvatukseen.

•

Avomerikasvatuksen kehittämistoimenpiteet on
jaettu useampaan kokonaisuuteen

•

Tärkein työpaketti Metsähallitukselle
Merikasvatuksen luvitus ja tuotantopaikat

Tulevaisuuden tarkastelua

• Parempi kokonaiskuva vesiviljelyn
toimintaedellytyksistä
• Hankkeessa selvitetään voisiko valmiiksi
luvitettujen kalankasvatuskohteiden tarjonta olla
tulevaisuuden toimintamalli?

• Yhteistyö esim. tuulivoimahankkeiden kanssa?
• Levien kasvatus?

• Mahdollisuuksien selvittäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa

Merikiviaineksen koenosto
Suomenlahti , Itä-tonttu

P 60° 5,727’
I 25° 11,710’

Koenoston havainnot
•

Tekninen laatu ja soveltuvuus
• Rakeisuus
• Kloridit ja humuspitoisuus

•

Ympäristövaikutukset
• CO2
• Vesistö
• Kompensaatiopotentiaali

•

Nosto ja merikuljetuskapasiteetti sekä
satamatoiminnot
• Kalusto
• Satama

•

Tukialuetoiminnoissa pullonkaula
• Välivarastointi
• Seulonta

•

Sidosryhmien kiinnostus

Seuraavat vaiheet
•

Soveltuvuuden testaus betonin valmistuksessa
• Neuvoteltu keskeisen
betoninvalmistajan kanssa testauksesta
• Testaus on tavoitteena toteuttaa Q1/22
• Ennen soveltuvuustestausta
laboratoriotutkimukset

•

Näkyvyyden lisääminen
• Markkinointi soveltuustestauksen
valmistuttua

•

Liiketoimintamallin vakiinnuttaminen
• MH:n roolina luvittaa ja luovuttaa
käyttöoikeuksia toimijoille
• UXO-selvitykset

•

Satama/tukialue kartoitukset yhdessä toimijan
kanssa
• Kiertotaloussynergia

•

Meriajokas – Kompensaatiopilotti
• Hiilensidonta

Eräpalvelut merialueella
• Kaupallisen kalastuksen luvitus
- Lohen ja taimenen pyyntipaikat valtion yleisellä
vesialueella sekä lohiregale –paikat Perämerellä.
• Vapaa-ajan kalastuksen sekä metsästyksen järjestäminen
valtion vesillä.
• Valtion edustajana rannikon kalatalousalueissa.
• Hankkeista osallistutaan Biodiversea LIFE IP:hen
meriharjuksen kannanhoitoon liittyen.

• Helmi-vieraspetohanke vieraspetojen poistoon.

Coastal Bootcamp -hanke 2018-21
Lounaisrannikon ja saariston matkailun
yhteistyöhankkeen tavoitteet:
• Matkailun elämyspotentiaalin lisääminen uusien elämysreittien
avulla.
• Digitalisaation mahdollisuuksien lisääminen ja hyödyntäminen
matkailussa.
• Kestävän matkailun toiminnan kehittäminen yrityksissä ja kohteissa.
• Matkailubarometrin kehittäminen.
• Oppilaitosyhteistyö.

Saarihyppelyt Saaristomerellä
Hiljaisuuden tähtipaikat
Merikotkan kierros
Rannikon uniikit kylät
Väriterapiaa
Sustainable Travel Finland ohjelma
Saaristomeren kansallispuiston
kestävyysseuranta (LAC)
Hankkeen kotisivu
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www.metsa.fi

@metsahallitus_forststyrelsen

@metsahallitus

