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Itäisellä Suomenlahdella 

Vesiviljelytutkimus kestävän kasvun 
edistämiseksi

Luonnonvarakeskus
Markus, Kankainen, Jari Setälä, Jouni Vielma, Lauri 
Niskanen

8.4.2022



2

Yli puolet suomalaisten ostamasta kalasta on 
kasvatettua

8.4.2022

Tuotu 
lohi ja kirjolohi

Kotimaisen kalan osuus kaupallisesta kalasta 19 %



3

Kalankasvatus nopeimmin kasvavaa 
elintarviketuotantoa

8.4.2022

Maailman kalastus- ja vesiviljelytuotanto 1990 - 2028

2015
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Suomen ruokakalan kasvatuksen kehitysvaiheet

8.4.2022

1.

2.

3. 4.
1. Kannattavaa kasvua

2.

Sopeutumista
maailmanmarkki-
noihin ja ympäristö-
rajoitteisiin

3.
Taantuvaa tuotan-
toa ja kiristyvää
ympäristöpolitiikkaa

4.
Kehitysyhteistyötä,
uusia teknologioita 
ja orastavaa kasvua
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Tutkimuksen rooli kehityksen tukena

8.4.2022

1.

2.

3. 4.
1.

Ruokakalan 
kasvatusme-
netelmät

2.
Ravinnekuormituk-
sen vähentäminen,
uudet lajit 

3.
Rehututkimukset,
valintajalostus
uudet lajit ja teknii-
kat

4. Sijainninohjaus, 
kierrätysrehu ja
uudet teknologiat
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Kalan kasvatuksen nykytilanne

Keskeisimmät ongelmat: 1) Miten merialueelle saadaan uusia lupia?
2) Miten kiertovesikasvatuksesta saadaan kannattavaa?
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Sodan vaikutukset => kalan hinta nousee

• Rehuraaka-aine hinnat nousee
• Venäjän poikasten ja rehun vienti loppui
• Muu Venäjän esim raja ja mätikauppa loppuu
• Jalostettavan kalan vienti Itä-Euroopan maihin loppuu
• Energian (sähkö, polttoaine) ja muiden raaka-aineiden hinta vaikutukset 

erityisesti kiertovesilaitoksiin
• Investoinnit kallistuu, Keskeytyykö ?

• Omavaraisuuden tärkeys
• Tukia myös kalankasvatukseen



Kalankasvatuksen nykytila ja tulevaisuus 
Itäisellä Suomenlahdella 

2017-2022

Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma
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Lännenpuolen Lohi
Salmonfarm
Laitakarin Kala
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Innovaatio-ohjelman tausta ja tavoitteet

Brändö Lax, Kustavi
Kuva: Markus Kankainen

Savo Lax, Rautalampi
Kuva: YLE

• Lisätä tuotannon määrää ja arvoa kestävästi
• Kysyntää vastaava tuotanto Suomessa ei ole ollut mahdollista 
• Ympäristön kannalta kestävä uusi tuotanto olisi mahdollista 

avomerellä ja kiertovesilaitoksissa
• Innovaatio-ohjelma pyrkii vähentämään näiden uusien 

kasvatustapojen teknistä ja taloudellista epävarmuutta ja tuottamaan 
tietoa päätöksentekoon ja tuotantoon

• Koulutuksen kehittäminen
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Merikasvatuksen teemat
1. Merikasvatuksen luvitus ja tuotantopaikat

• Merikasvatuksen paikanvalinta eli sijainninohjaus
• Merialueen kasvatuspaikkojen ympäristövaikutuksien arviointi 
• Juridiset ym. erillisselvitykset

2. Avomerikasvatuksen teknologiat
• Tekniikoiden testaaminen (videot, ruokinta, laitokset..)
• Etäruokinta, tiedonsiirto, logistiikan järjestäminen, talvisäilytys, upotettava 

laitos, laitteiden kestävyys kovissa olosuhteissa

3. Tehokas tuotantokierto ja tuotannon arvon lisääminen
• Tavoitteina mm. keväällä myytävän kalan laadun nostaminen
• Kannanvalinta, kiertovesipoikasen ominaisuudet meressä
• Muut mahdolliset pilotoinnit, esim. triploidia ja eri kasvatuslajit
• Hyvinvointi esim talvisäilytys ja kovat olosuhteet



• FINFARMGIS: 13 ympäristö-talous ja sosiaalista 
kriteeriä (+ muu merialueen käyttö) jolla voidaan 
optimoida parhaat paikat paikkatieto-ohjelmalla

• Kansallisessa merialuesuunnitelmassa
• Metsähallituksen Kalavaltio -hankkeessa
• Maakuntakaavoituksessa
• Uudenkaupungin kunnan kalankasvatuksen 

kehittämishankeessa
• Yritysten lupaprosesseissa
• ”Suomen” tuotannon suunnittelussa
• Isoille laitoksille ja poikastuotantoalueet

Sijainninohjaustyökalun 
kehittäminen ja käyttäminen 
(FINFARMGIS)



Ympäristövaikutusten arviointi ja 
menetelmien kehittäminen

- Yhteistyö Suomen ympäristökeskuksen kanssa

1. Tilastollinen analyysi kalankasvatuksen seuranta-
aineistosta

• Saadaan tietoa alueellisesta ja kumulatiivisista vaikutuksista
• Märklopin laitokset. n 1000 tonnia 10 vuoden ajan,  ei 

kuitenkaan havaittavaa vaikutusta ekologiseen tilaan
• Perifyton. Pohjaeläimet
• Ensin Ahvenanmaa Nyt Mannersuomi
2. Vaikutusten etukäteisarviointi virtaus-vedenlaatumallilla
• Voidaan suhteuttaa tuotantomäärä oikealle tasolle ja 

parantaa sijoittelua
• Tiedetään minne vaikutukset kohdistuu
3. Seurantajärjestelmän kehittäminen
• Pyrkimys jatkuvatoiminen avoin seuranta satelliittien ja 

esim mittauspoijujen avulla, että ympäristövaikutukset on 
kaikkien saatavilla

• Kolme pilottilaitosta erilaisissa olosuhteissa



Ympäristövaikutusten arviointi ja 
menetelmien kehittäminen

4. Veden laadun  ja vaikutuksen arviointi 
mittauskampanjoilla
- Klorofylli sameus (happi)
- Käsitys vaikutuksen suuruudesta ja leviämisestä 0-100-400
- Tietoa ajallisesta vaihtelusta (poijut +datafuusio)
- Tietoa syvyyden vaihtelusta (exo)
- Laajuudesta ja alueellisesta vaihtelusta
- Chost ride ja exo kampanjat



• Lämpötila, tuuli, virtaus, jää ja 
aallokkodataa kartalle

• Sijainninohjaukseen
- Parhaat kasvualueet
- Suurimmat aallokot
- Ahtojääalueet esim upotettavalle
• Kalankasvatuslaitosten suunnitteluun;
- Norjan ISO standardi 

Merialueen olosuhdeaineistoa
- Yhteistyö Ilmatieteenlaitoksen kanssa



Juridiset ja sosiaaliset selvitykset

• Juridiset
- Kuormitusperusteinen lupa
- Vesipuitedirektiivin vaikutus

ympäristöluvitukseen

• Sosiaaliset (ja ekonomiset)
- Työpaikat ja aluetalous
- Osallistaminen; Vastustus ??
- Alueelliset selvitykset



• Videokuvan hyödyntäminen ruokinnassa ja 
valvonnassa

• Koneälyn sovellukset (mm biomassa/käyttäytyminen)
• Verkkoaltaan painottaminen (pohjakehäpainolla)
• Upotettavan kasvatusrakenteen testaaminen
• Hyljekarkoitin

Avomerikasvatuksen teknologiat



Tiede-lehti





Tuotannon arvon ja tehokkuuden lisääminen 
• Kokeellisen tutkimuksen uudelleenjärjestely yritys ja Livia

yhteistyönä
• Kuhan merikasvatus, koe Paraisilla Livian tiloissa 2017-2019 

(Parku 1 ja Parku 2)
• Kirjolohen kantavertailu, koe Heimon Kalan tiloissa 

Korppoossa 2017-2019 (Korki 1, Rehukoe, Korki 2)
• Tripla vs Dipla
• Siian kasvatuksen haasteet ja tehokkuus, koe Rymättylässä 

Haverön lohen laitoksella, 2018-2019 Ryske 1
• RAS->Meri; 2 koetta…Laukaa-Rymättylä



Kalojen hyvinvointiin liittyvät tutkimukset
Upotettavalla laitoksela

• Laitoksen upotuksen vaikutus kaloihin 2-9.12



Kiertovesikasvatuksen teemat
1. Olosuhteiden ja tuotannon seuranta yrityksissä 

• Vedenlaatu, kasvu, rehutehokkuus ja kuolleisuus tuotanto-oloissa
• Siirrettävää mittauskalustoa ja tiedonkeruuta

2. Vedenlaadun hallinnan tekniikat
• Uusien teknologioiden kokeileminen pienessä mittakaavassa ja pilotointi

tuotanto-oloissa
• Hyvän kasvun ylläpitäminen

3. Valintajalostus: IPN-virustaudin vastustaminen geneettisillä 
markkereilla

4. Kiertovesikasvatetun kalan laadun hallinta
• Sukukypsyys, makuvirheet, rasvoittuminen



Kiertovesikasvatus



Miksi kiertovesikasvatusta



Elintarvikelaatu ja kannattavuus haasteena

Muuttuvat 
kustannukset



Passiivinen vedenkäsittelykenttä



• Potentiaalinen iso ongelma RAS
– Innovaatio-ohjelmalla pystytettiin analytiikka 

Jyväskylän yliopistoon ja Luke Jokioisille

• Uusi automaattinen laitteisto 
– lisää analysointi kapasiteettia merkittävästi
– analyysejä tehdään myös yrityksille

Makuvirheet K1



• ”Miten saadaan nuoria alalle?”

• ”Tarvitaan yritysorientoituneita kalabiologeja.”

• ”Työntekijän asenne ja halu kehittyä on tärkeämpiä kuin tutkinto.” 

• ”Ala pitäisi saada opiskelijoille houkuttelevaksi ja näkyväksi. Nyt alaa vie 
eteenpäin suht pieni porukka eikä alaa nähdä kannattavana.” 

• ”Jos elinkeino taantuu tai jatkuu samana, niin koulutusta ei tarvita. Mutta jos 
halutaan pysyä mukana kasvussa ja kehityksessä niin koulutusta pitää tukea.” 

• ”Tulevaisuudessa osaavan henkilökunnan löytyminen on tärkeää. 
Poikkitieteellinen koulutus olisi hyvä.” 

• ”Norjaan voisi tehdä opiskelijavaihtoa (korkeakoulussa), koska siellä on 
ammattimainen koulutus.” 

• ”Kiertovesiviljelyssä Suomi on kehityksessä jäljessä.” 

• ”Kiertovesikasvatus on monimutkaista. Tarvitaan kunnollinen teoriatausta.”  

Koulutustarpeen kartoituksessa sanottua
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Kalavaltio hanke

Kalankasvatuksen nykytila ja 
tulevaisuus 
Itäisellä Suomenlahdella 

Luonnonvarakeskus
Tutkija Markus Kankainen

8.4.2022



Kalavaltio -hanke
• Tavoitteena: Kalankasvatuksen lisääminen 

valtion omistamilla merialueilla
• Miten: Määritetään alueet ja haetaan 

ympäristöluvat valmiiksi yrityksille
• Kuka: Metsähallitus – Vesialueen omistus

SYKE – Ympäristövaikutusarvioinnit
LUKE – Sijainninohjaus – koordinointi

• Ohjausryhmä: MMM, YM, ELY K ja Y, 
Merialuesuunnittelu VS-liitto, Ympäristöjuridiikka 
SYKE, Partnereiden edustus, Kalankasvattajaliitto



Kalavaltio –hanke - toistaiseksi
1. Määritettiin Metsähallituksen kiinteistökehityksen alueet eli valtion merialueet jonne 

tuotantoa voi perustaa
2. Tehtiin sijainninoptimointi FINFARMGIS analyysillä alueellisesti parhaiden paikkojen 

tunnistamiseksi
3. Pyydettiin Kalakasvattajilta palaute kiinnostavista alueista (13 aluetta – 20 kohdetta)
4. Valittiin ohjausryhmän myötävaikutuksella 2 pilottialuetta (Uusikaupunki ja Kaskinen-

Kristiinankaupunki)
5. Valikoitiin edelleen FINFARMGIS analyysin ja sidosryhmiä kuullen muutama 

laitossuunnittelukohde pilottialueilta, jonne aloitettiin tekemään:
6. Tuotantomääräanalyysi paikan olosuhteiden perusteella
7. Ympäristöselvitykset 1. FICOS Ravinnevaikutusanalyysi virtausmallilla 2. Arviot pohjaeläin ja 

päällyslevästöön
8. Muita ympäristölupaan vaadittavia selvityksiä mm nykytila, Natura ja kalastovaikutukset
9. Valittiin ensimmäinen Pilottikohde johon aloitettiin kokoamaan ympäristölupaselvitystä 

(Isokarin Länsipuolelle 2 paikkaa)
10. Jätettiin YVA tarveharkinta VS ELYlle Isokarin alueesta ennen Juhannusta 2021
11. Samanaikaisesti tavoitteena viedä eteenpäin kahta muuta lupaprosessia 

(Kristiinankaupunki ja Kotkan edusta tai Uudenkaupungin alueet tai Lounainen 
Saaristomeri)

12. Hankkeelle myönnettiin jatkorahoitus 



Kalavaltio –hanke - nyt

1. YVA ohjelman käynnistäminen Kustavin Isokarilla ja selvitykset
• Ympäristöselvitykset
2.      Koetoimintailmoituksen hakeminen ja avomeritekniikan kokeilu
• Upotettava ja pintalaitos, ruokintalautta jos investointi on toteuttamiskelpoinen
3.      Kristiinankaupungin ympäristölupaselvitykset
4.       Kotkan ja Lounais-Saaristomeren kohteiden selvitystyöt..



FINFARMGIS, merialuesuunitelma, 
luontoarvoja, Suomenlahti



Kalavaltio –hanke; Kotkan edusta



Sijainninoptimointi Kotkan edusta



Alueet jossa luontoarvoja



Sijainninoptimointi ja Ympäristöselvitykset(Luke-Syke)

Isokari Virtausmalli ja vaikutukset, herkät alueetFinfarmgis UKI 13 kriteeriä



Alueellista elinkeinon suunnittelua
Luonnonvarakeskuksen 
julkaisupalvelin:
https://jukuri.luke.fi/

https://jukuri.luke.fi/
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