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EMKR rahoittama verkostomainen innovaatio-
ohjelma toimialan kehittämiseksi -  

Avomeri ja Kiertovesi teemoina 
Suurin tuotannon kasvupotentiaali avomerellä ja kiertovesilaitoksissa 

Koordinointi kahteen osakokonaisuuteen 

Pia Lindberg-Lumme 

Kauppalehti 



Innovaatio-ohjelman tavoitteet 
 

Vesiviljelyn tuotannon määrän ja arvon kestävä kasvu: 
 

-20 miljoonaa kiloa Mannersuomessa tarkoittaa noin tuotannon 
kolminkertaistamista  

 
-100 miljoonaa euroa nykyinen 40 miljoonaa euroa 

 
-Koulutuksen kehittäminen 

Kauppalehti 



Innovaatio-ohjelman Partnerit 
Verkostomainen kehittämistoiminta päämäärien saavuttamiseksi 

Pia Lindberg  

Kauppalehti 

Yritykset voimakkaasti mukana kehittämistoimissa 



Merialueen kehittämistoimenpiteet  
 

1. Uudet tuotantoalueet, luvitus ja ympäristöselvitykset tuotantomäärän 
nostamiseksi 

 
2. Avomeritekniikan ja teknologioiden kehittäminen tuotannon 

mahdollistamiseksi ja tehostamiseksi 
 

3. Uudet tuotteet ja tuotantokierrot tuotannon arvon lisäämiseksi 
 

4. Koulutus ja innovaatioihin tutustuminen, kansainvälisyys 

Pia Lindberg-Lumme 

Kauppalehti 



  

FINFARMGIS analyysityökalu  
• Parhaimpien laitospaikkojen määrittämisen 

työkalu monitavoitearvioinnin avulla 

• Yksittäisten hankkeiden arviointiin ja 
merialueen suunnitteluun, kaavoitus 

• Ekosysteemilähestymistavan kriteerit 

– Ympäristö 9 kpl 

– Talous 3 kpl 

– Sosiaalinen 2 kpl 



Sidosryhmien muodostama skenaarioanalyysi; 
missä, kuinka paljon ja millä ehdoin kalaa tulisi 
kasvattaa 

• Alustavia tuloksia; ka 14 hlö 

• Paikallinen tieto ja tahtotila 

• Sidosryhmien näkemys  

”kestävyydestä” ja parhaista käytännöistä 



  

Seurantajärjestelmän kehittäminen 
• Seurantajärjestelmän kehittäminen 

ympäristövaikutusten osoittamiseksi ja veden 
tilan luotettavaan arviointiin 

– Tavoitteena jatkuvatoiminen avoin 
ympäristövaikutusten seuranta  mm 
mittauspoijujen ja satelliittien avulla 

– Data julkista esim ehp.data.com 

– Kolme pilottilaitosta/yrityskumppania 

 

- Rahoitus merentutkimukseen: FIRI Suomen 
akatemia 

- Ruokintaveneen mukana kannettavat mittarit 
yritysten käyttöön 

- Yrityksille imagoarvo ja mittarit (seurannan 
tehostaminen; seurantasuunnitelma hyväksytty) 

- Mitattavat tekijät: lämpötila, johtokyky, happi, 
sameus, klorofylli-a, fykosyaniini, syvyys 

 

EXO2 tai EXO3 



Ympäristövaikutusten arviointi 
 • Tilastollinen ja spatiaalinen analyysi suurten kalankasvatuslaitosten 

vaikutuksesta meren tilaan (Ahvenanmaan tarkkailuaineisto) 

• Tavoitteena että lupia voisi myöntää jos osoitetaan ettei laitos muuta 
vesialueen tilaa 

• 1000 tonnin laitoksilla ei havaittavaa vaikutusta perifyyttoniin 



  

 

Teknisten ratkaisujen testaaminen 
Suomessa 
• Video ruokinnanohjauksessa 

• 3D video + koneäly esiselvitys 
hyödyntämiskohteista 

• Tekniset ratkaisut kovissa olosuhteissa kuten 
verkkoaltaiden painottaminen 

• Etäohjaus, tiedonsiirto ja sähköntuotanto 

 



Koelupa upotettavalle kasvatuslaitokselle 
Kihdille 



  

Brändö Lax, Loukeenkari Kustavi Livia, Parainen 

Heimon Kala, Korppoo Haverön lohi, Rymättylä 

Uusilla tuotteilla, laadulla ja saatavuudella 
lisäarvoa + tuotannon tehostaminen 

Kuha +  Triploidit 

Triploidit, kantavertailut Siian ruokahaluruokinta (Akvasmart) 

Kiertovesikirjolohi 

Triploidit 

Kuha 

Avomeriteknologiat 

Lännepuolen lohi, Kihti 

Upotettava kasvatuslaitos 



Selvitys valtion yleisten vesialueiden 
soveltuvuudesta kalankasvatukseen 

Kalavaltio -hanke 



3. Hankkeen tavoitteet 

Strategiset tavoitteet 
• Kotimaisen kalatuotannon ja sen arvon lisääminen ympäristön kannalta kestävällä tavalla  
• Lisätä kalankasvatusta Metsähallituksen (MH) hallinnoimilla valtion yleisillä vesialueilla ja 

saada tuottoa MH hallinnoimille alueille 

 
Hankkeen tavoitteet 
• Tutkimus ja selvitystietoa kalankasvatuksen lupahakemuksiin 

1. Määrittää MH hallinnoimille alueille parhaimmat kalankasvatusalueet yhteistyössä 
sidosryhmien kanssa 

2. Tuottaa tarpeellisia selvityksiä  ympäristöluvitusta varten 
3. Ympäristövaikutusten arviointi eri tuotantomäärille 
4. Pilotoida ja arvioida julkisen toimijan lupaprosessin toimivuutta  
 

Lisätavoitteet 
1. Aineisto tuottaminen merialuesuunnitelmia varten 

 
 

 



4. Työsuunnitelma ja aikataulu 

• Tutkimushankkeen kesto 1.X.2019 – 31.12.2022 

– Kaksivaiheinen: 1.jakso 2019 – 12/2020. Väliarviointi  2020 tammikuu.  

– Jatkorahoitusta  jakso 2. haetaan väliarvioinnin perusteella muutoshakemuksella, sikäli jos kasvatuskohteita löytyy enemmän 

– Rinnakkaishanke ympäristölupien hakemiselle, tässä ei siis lopputuotteena ympäristölupa (eri rahoitusintsrumentti) 

• Työvaiheiden kuvauksessa suluissa vastuuorganisaatio  

 Pilottialueen kartoitus ja 
valinta (LUKE/SYKE/MH) 

Hankehallinnointi (LUKE) 

Tuotantomäärien vaikutusten arviointi pilottialueelle ja 
pilottialueen tarkempi sijainnin määrittäminen (LUKE/SYKE)  

Sidosryhmätyö merialueiden valitsemiseksi (MH/LUKE/SYKE/Muut) 

Rinnakkaishanke (RH): Ympäristölupien hakeminen kasvatuspaikoille 

2019 2020 2021 2022 

Julkisen toimijan lupaprosessin 
testaaminen (MH/LUKE)  Vaihe 1. 

Jaksotus 1. Pilottivaihe Jaksotus 2. Jatkovaihe 

 Jatkoalueiden kartoitus ja valinta 
(LUKE/SYKE/MH) 

Ympäristölupaformaatissa tarvittavat selvitykset - 
vaihe 2. (LUKE/SYKE) 

Julkisen toimijan lupaprosessi (MH/LUKE)  Vaihe 2. 

Ympäristölupaformaatin sisällön määrittäminen 
ja tarvittavat selvitykset - vaihe 1. (LUKE/SYKE) 



Kalavaltio-Nykytila- alueet jotka kiinnosti yrityksiä 

• Yritykset saivat osoittaa kohteita yleisiltä vesialueilta, jonne he olisivat kiinnostuneita 
lisäämään kalankasvatusta; jotta Kalavaltiohankkeen selvitykset kohdistettaisiin alueisiin 
joissa tuotanto toteutuisi käytännössä 

• Tiedotus kalankasvattajaliiton uutiskirjeen kautta; pyrittiin julkistamaan toimialalle tieto 
mahdollisimman laajasti tasapuolisuuden takia 

• Mahdolliset alueet Luken opendata palvelimessa kaikkien nähtävillä 

• Kalapäivillä (Turku Caribia) tiedotus ja infopiste 

• Mahdollisuus osoittaa alueita sähköpostitse tai soittamalla 15.4. mennessä 

 

• 10 kiinnostunutta yritystä => 17 paikkaa => ”9 aluekokonaisuutta” 

 

• 20. 6. seurantaryhmä päättää alueet jonne lähdetään tekemään Luke ja Syke toimesta 
tarkentavia selvityksiä lupia varten 

 

 

 



  



© Natural Resources Institute Finland 

• markus.kankainen@luke.fi 
• Suunnitteluryhmä: 
• Petri Rannikko: Kalatalousasiamies: Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmä 
• Kari Ranta-Aho; Ville Turta; Varsinais-Suomen Ely-keskus, Kalatalousyksikkö 
• Leena Arvela-Hellen; Annakaarina Lamminpää; Uusikaupunki kaavoitus 
• Markus Kankainen ja Jari Setälä Luonnonvarakeskus 
 

 

Kalankasvatuksen kehittäminen 
Uudenkaupungin merialueilla 

mailto:markus.kankainen@luke.fi


Toimintamallista hankesuunnitelmaksi: 

Kalankasvatuksen kehittäminen Uudenkaupungin 
merialueilla 
 
Hanke (suunnitelma): 
 
1. Määritetään Uudenkaupungin (omistamat) vesialueet ja niiden soveltuvuus kalankasvatukselle, mutta myös yksityiset 
ja valtion alueet huomioidaan 
 
2. Arvioidaan ympäristöselvitysten ym yhteiskunnallisten selvitysten perusteella kestävät  tuotantomäärät soveltuville 
alueille 
 
3. Selvitetään julkisen toimijan lupahakumalli ja Kaupunki tai kehitysyhtiö halutessaan hakee ympäristölupaa 
omistamiinsa kasvatuspaikkoihin 
 
4. Kaupunki vuokraa tai myy kasvatusluvat yrityksille 
 
5. Muut toimenpiteet ?;  
 Esimerkiksi kaavoituksen suunnittelu ja muiden toimijoiden (Yksityiset alueet, Metsähallitus) alueiden 
hyödyntäminen; Jalostuksen, logistiikan ja esimerkiksi  (kala)satamatoimintojen suunnittelu 
 
Hankkeen kesto 2-3 vuotta  

 
 
 

19 28.6.2019 



20 28.6.2019 Markus Kankainen 

Toimintamalli: Kunnat voisivat edistää kalataloutta 

alueillaan kokonaisvaltaisesti merialueen suunnittelun ja 

luvituksen avulla 

- Toimintamallin tausta : Varsinais- Suomen maakuntaliiton järjestämä merialueen suunnitteluun 
liittyvä työpaja jossa arvioitiin miten kalankasvatus tulisi huomioida kaavoituksessa ja miten 
luvitusta voisi helpottaa ja elinkeinotoimintaa kehittää 
 

- Liittyen: Valtioneuvoston kärkihankkeeseen ”Kalankasvatuksen luvituspilotit” jonka tavoitteena oli 
selvittää miten ongelmalliseksi todettua luvitusta voisi helpottaa 
 

- Ongelma: Yritykset eivät lähde hakemaan tuotantolupia eli ympäristölupaa, koska prosessi on 
raskas, kallis ja ennalta-arvaamaton => ei tule uutta tuotantoakaan 
 

- Ratkaisumalli: Julkinen taho voisi pitkälle viedyllä kokonaisvaltaisella suunnittelulla hakea 
soveltuvat alueet ja luvat valmiiksi yrittäjien käyttöön 
 

- Hyöty: Yrittäjät vuokraisivat alueet ja voisivat keskittyä tuotantoon ei lupahakemuksiin => syntyy 
tuottavaa elinkeinotoimintaa 



21 28.6.2019 Markus Kankainen 

Kunnilla ja maakunnilla mahdollisuus kokonaisvaltaiseen 

suunnitteluun kalataloussektorin kehittämiseksi ja valtion 

strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi 

 
- Kalankasvatukseen soveltuvat kehittämistoimet kunnan alueella 

- Kunnan vesialueiden hyödyntäminen ja luvitus 

- Yksityisten vesialueiden kaavoitus 

- Valtion eli Metsähallituksen alueiden kaavoitus (ja luvitus yhteistyössä ?) 

 

- Jalostus 

- Jalostuksen materiaalivirtojen turvaaminen parantamalla tuotannon edellytyksiä 

- => turvaa myös kalastussektorin jatkuvuuden ja villin kalan saatavuuden  

- Ranta- ja satamatoimintojen kehittäminen 

 
- Kalakauppa 

- Kotimaisen kalan saatavuuden turvaaminen kuluttajille; eli kauppoihin ja ravintoloihin  

 

- Kokonaisvaltaisuus ? 

=  Tuotantotavoitteiden ja kestävyyden turvaaminen, liiketoimintasektorirajat ylittävä 

 suunnittelu 

 

 

 



22 28.6.2019 Markus Kankainen 

Hyödyt kunnille ja aluetaloudelle 

 
 Tuotannon arvo ja aluetalous 

- Kalatalouden kauppatase Suomessa on noin 350 M€ negatiivinen  

- Kalankasvatustuotannon arvo nykyisin noin 70-80M€ 

- Kalankasvatus merellä on kannattavaa toimintaa; aluetaloudelliset hyödyt pysyviä  

 

- Merialueen/Uudenkaupungin “Tuotantomääräpotentiaalia“ vaikea arvioida kehitteillä olevien 

avomerikasvatusteknologioiden ja lupakäytäntöjen takia 

- Uudenkaupungin alueella tuotantopotentiaalin vaihteluväli jopa 1 000-10 000 tonnia  

 
 Työllisyys 

- Jokainen 1000 tonnia tuotettua kiloa kohti työllistää noin (Virtanen 2003, Setälä 2014): 

1. Kalankasvatuksessa noin 40 htv 

2. Jalostuksessa 40 htv  

3. Kaupassa 20 htv  

4. Lisäksi välilliset vaikutukset muille toimialoille 40 htv esimerkiksi venerakennus ym teollisuus 

 

 Terveellisen elintarvikkeen saatavuuden ja hinnan turvaaminen 

- Globaali kysyntä kasvaa ja kotimaisella/lähialueen tuotannolla voidaan turvata saatavuus => 

Kalankulutus laski Suomessa 30% korkean lohen maailmanhinnan takia 2016 

 

 

 

 



Mitä Ministeriöt ja Luonnonvarakeskus on tehnyt ja tekee asian edistämiseksi – 

Tuotantopaikkojen suunnittelu Metsähallituksen 
vesialueille 
 
 
 

23 28.6.2019 

- Vesiviljelyn innovaatio-ohjelmassa 
Luonnonvarakeskuksen ja Metsähallituksen 
yhteistyönä on määritetty valtion alueita jonne 
yrittäjät voivat hakea kalankasvatuslupia 
 

- Myös Metsähallituksen kanssa tavoitteena on miettiä 
”Avaimet käteen ” ja muita luvitusta helpottavia 
toimenpiteitä 
 

- Karttapalvelut ja niihin liittyvät selvitykset on 
löydettävissä 

1. Luken https://opendata.luke.fi/ palvelimesta 
2. GIS data asiantuntijoille Luken geoserveristä 
3. Yleisölle soveltuvat kartta-aineistot:   
 Adobe – Arcgis online- Kalahavainnot 

 
 
 

 

https://opendata.luke.fi/
https://opendata.luke.fi/


Uudenkaupungin 
merialueet 

24 28.6.2019 

• Taustalla Kansallisessa 
sijainninohjaussuunnitelmassa 
jatkokasvatukseen eli suurille tuotantomäärille 
hyvin soveltuvat alueet 

 
• Lähempänä satamaa sijaitsevilta alueilta olisi 

mahdollista arvioida poikastuotantoalueita ja 
talvisäilytyspaikkoja 
 

• Tarkempi kriteerianalyysi tarpeen 



Skeenario analyysillä arvioidaan laitosten 
sijoittamista ja tuotantomääriä 

• Skenaariotyössä kootaan eri sidosryhmien 
näkemyksiä uusien kalankasvatuslaitosten tarpeesta 
ja sijoittamista Manner-Suomen merialueille. 

• Skenaarioiden valmistelussa on hyödynnetty 
kalankasvatuksen sijainninohjaukseen suunniteltua 
FINFARMGIS-työkalua. 


