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Hankkeen sisältö ja tavoitteet

”Umpikassimenetelmän vaikutus kalankasvatuksen kustannusrakenteeseen -hanke”

• Luoda kotimaisiin olosuhteisiin soveltuva umpikasvatusjärjestelmän tekninen suunnitelma

• Arvioida investointi- ja käyttökustannukset eri materiaalivaihtoehdoille ja lietteenkäsittelylle
• Hankkeen koordinointi ja loppuraportin koostaminen: Pia Lindberg-Lumme

• Hankkeen tekninen osuus: Rami Salminen ja Kalle Sinisalo

• Selvityksen tilaaja: Ukipolis Oy

• Raportti luettavissa kokonaisuudessaan Ukipoliksen sivuilla: 
https://www.ukipolis.fi/umpikasvatusmenetelma--hanke

https://www.ukipolis.fi/umpikasvatusmenetelma--hanke


Tekninen suunnitelma

HAASTEET:

Ilman matemaattista mallinnusta rakenteen kestävyydelle ei voida antaa minkäänlaisia kestävyys-
tai käytettävyystakeita. Samoin tarjousten saaminen ainoastaan karkeilla teknisillä piirustuksilla 
osoittautui mahdottomaksi. 

RATKAISU:

Päätettiin jatkaa suunnittelua keskittyen selvittämään erilaisia mahdollisia rakennemateriaaleja ja 
niiden käytettävyyttä ja kestävyyttä rannan läheisyydessä sijaitsevasta umpikasvatusrakennelmasta, 
joka mahdollistaisi myös lietteen talteenoton. 



Tekninen suunnitelma-havainnekuva



Tekninen suunnitelma-lähtökohdat

• Kasvatusrakennelman tilavuus 1900 m3

• Ruokinnassa käytettävän rehun määrä 100 000 kg

• Kasvatuskausi ajoittuu viikoille 18–43

• Rehukerroin 1,15, jolloin lisäkasvu n. 87 000 kg

• Alkupaino 500 g

• Käytettävän rehun fosfori(P) 0,7 % ja typpi(N) 6,0
%

• Lisäkasvukiloa kohden sitoutuu fosforia 2,75 % ja
typpeä 0,4 %

• Ominaiskuormitus (rehun sisältämät ravinteet –
kalan lisäkasvuun sitoutuneet ravinteet) per
ruokittu rehukilo on 36,1 g fosforia sekä 3,52 g
typpeä

• Kiintoainetta syntyy 250 g syötettyä rehukiloa
kohden

• Fosforista 80 % ja typestä 20 % on kiinteässä
muodossa

• Viipymä altaassa on 1 tunti eli vettä pumpataan
altaaseen noin 500 l/s

• Tarkastellaan tilanteita, joissa alakautta poistuvan
veden osuus on 10-30 %

• Tarkastellaan tilanteita, joissa kiintoaineesta
laskeutuu 50 % tai 80 % kaikesta kiintoaineesta



Esimerkki:

Ravinteiden talteenoton prosessikuvaus puolisuljetusta järjestelmästä*)

*) Mekaaninen ja kemiallinen puhdistus, jossa 10 % altaan vedestä poistetaan pohjan kautta ja 50 % kiintoaineesta laskeutuu Kalle Sinisalo

→ Rannan läheisyys!



Investointi- ja käyttökulut / 100 ton tuotanto

INVESTOINTIKULUT:

• Rakennelma (PEH, pressu, lasikuitu tai alumiini) 430 000-1 300 000 
€

• Tarvittava tekniikka (pumput, hapetusjärjestelmä, laituri, ruokinta jne.) 200 000 €

• Poistuvan lieteveden käsittely ilman biosuodatinta 128 00- 143 000 €

• Poistuvan lieteveden käsittely biosuodattimella 216 000- 330 000 €

→ Lisäkustannus karkeasti 1,8-2,1 €/ tuotantokapasiteettikilo (PEH)

KÄYTTÖKULUT:

• Energian kulutus (hapetus, ruokinta, lietteenerottelu jne.) n. 30 000 -40 000 €

• Lietteenkäsittely kemikaaleineen ja lietteen poiskuljetus

→ Lisäkustannus karkeasti noin 0,33-0,45€/tuotettu kalakilo

ESIM.

→ Tuotantokustannus karkeasti noin 2,1- 2,6 €/ tuotettu kalakilo (PEH) (ilman rehu, 
henkilöstö, poikas- ja perkauskustannuksia)



Esimerkki:

Ravinteiden talteenoton prosessikuvaus puolisuljetusta järjestelmästä*)

*) Mekaaninen ja kemiallinen puhdistus, jossa 10 % altaan vedestä poistetaan pohjan kautta ja 50 % kiintoaineesta laskeutuu Kalle Sinisalo

→ Rannan läheisyys!



Havaintoja&jatkokysymyksiä

• Selvitystyön pohjalta voidaan antaa vain alustavia suuruusluokkia umpikasvatusjärjestelmällä 
mahdollisesti saavutettavista ravinnereduktioista. Samoin kasvatusrakenteen investointi- ja 
käyttökustannukset perustuvat arvioon

• Kasvatusrakenteen matemaattiset mallinnukset & allastestit suotavia

• Tarkka kustannusarvio edellyttäisi hyvinkin paikkakohtaista tietoa sijoitusalueesta sekä alueella jo 
olemassa olevasta tuotantoa tukevasta toiminnasta sekä infrasta

• Investointikustannusten jakaminen useamman yksikön välillä?

• Saavutettu reduktion hyöty suhteessa investointi- ja käyttökustannuksiin? Entä ympäristöluvitukseen?

• Saavutetaanko etu ravinteiden talteenotolla vai voidaanko olettaa, että kasvatusolosuhteet ovat 
stabiilimmat umpikasvatusjärjestelmässä?

• Korkeampi tuotantomäärä versus riskitekijät (lämpötila, sinilevä, laiterikko jne.)

• Vielä epäselvää, millaisia investointukia vesiviljelylle kohdistetaan seuraavalla rahoituskaudella

• Innovaatiotukea voidaan myöntää ainoastaan tutkimuslaitoksille 

• Business Finland Co-Innovation-rahoitus mahdolliselle jatkohankkeelle?




