
LIITE: 
Kalankasvattajien vetoomus keväältä 2020 kalankasvatuksen poikkeustoimiksi. 
Tiivistelmä mahdollisista toimenpiteistä pandemian ja sen jälkihoidon aikana: 

1. Sallitaan kalankasvattamojen ylittää luvassa asetettu lisäkasvun raja vuosina 2020 ja 
2021 enintään 50 %:lla  

2. Sallitaan myös täysikasvuisten kalojen ylläpitoruokinta talvikasvatukseen ja 
poikaskasvatukseen osoitetuilla alueilla kesään 2021 asti 

3. Varmistetaan teurastamojen ja pakastusketjun toiminta tuotantoa vastaavasti 
4. Kasvattajat sitoutuvat raportoimaan toiminnasta valvoville viranomaisille sekä 

seuraamaan ympäristön tilaa kesällä 2020 ja 2021.  
5. Ohjeistetaan viranomaiset priorisoimaan elintarviketuotannon, mukaan lukien 

kalankasvatuksen, lupien käsittely 
6. Parannetaan kalakasvatuksen investointitukia ja vakuusjärjestelmiä liittyen erityisesti 

avomerellä tapahtuvaan offshore-tuotantoon sekä nuorten ja uusien yrittäjien 
toiminnan aloittamiseen 2020-2021, tämä nopeuttaa alan rakennemuutosta 

7. Kauden aikana voidaan oppia ja luoda joustomekanismit, joilla kalankasvatus voi 
myös muissa vastaavissa tilanteissa toimia nopeasti skaalautuvana ruoantuottajana 

8. Painotetaan sinisen biotalouden kehityshankkeissa kasvatetun kalan jalostusarvon 
sekä tuotannon sivuvirtojen hyödyntämistä 

 
Miksi juuri kalankasvatus on hyvä ratkaisu ruokaketjun joustajaksi? 
 
Kasviproteiinissa ovat satokaudet. Muiden eläinten kasvatuksessa taas vaaditaan erityisiä 
tiloja, jolloin skaalaus on hitaampaa, lisäksi yli teurasajan kasvatettujen eläinten rehunkulutus 
on suurta. Kasvatetun kalan osalta kysymys on kilpailusta erityisesti norjalaisen lohen sekä 
kauempaa tuotujen kalojen (esim. pangasius) kanssa. Ympäristön kannalta näistä 
vastuullisimmaksi on ympäristöjärjestö WWF:n kalaoppaassa vihreän valon kaloiksi 
suomalainen verkkoallaskasvatettu kirjolohi. Kalaoppaan tarkoituksena on turvata luonnon 
monimuotoisuutta ja ohjata välttämään liikakalastettuja lajeja.  
 
Jo ennen pandemiaa ovat ruokaa jalostavat yritykset sekä kauppaketjut halunneet käyttöönsä 
nykyistä enemmän kotimaista kalaa, joten liikatuotannon riskiä ei ole. Koko rehuketju on 
kotimaassa ja raaka-aineena on mahdollista käyttää myös Itämeren silakan sivuvirroista 
tehtyä kalajauhoa, ns. Itämerirehua. Kala on terveyttä ylläpitävä elintarvike, jolla on ihmiselle 
edullinen rasvahappokoostumus, THL suosittelee kalaa syötäväksi kahdesti viikossa. 
 
Myös kalankasvatuksen tuottamat sivuvirrat ovat kiinnostavia biotalouden raaka-aineita. 
Toistaiseksi pääosa sivuvirroista menevät lähinnä rehukäyttöön, mutta mikäli volyymit 
kasvavat, on mahdollista jalostaa edelleen korkeamman lisäarvon tuotteita, kuten 
lisäravinteita ja jopa kosmetiikkateollisuuden raaka-aineita. Suomessa lähinnä silakka ja 
kasvatettu kirjolohi voivat muodostaa riittävän pohjatuotannon sivuvirta-alojen 
kehittämiselle.  
 
Mihin kasvatuksen rajoittaminen nykyisin perustuu? 
 
Kasvatus on luvanvaraista toimintaa. Ympäristölupa perustuu Ympäristönsuojelulakiin 
(527/2014), tyypillisesti luvassa määritetään sallittu lisäkasvu eli tuotetun kalan määrä. 



Kirjolohi on erittäin tehokas rehun käyttäjä ja koska rehuja ja ruokintateknologiaa on 
kehitetty, kasvatuksen aiheuttama kuormitus muodostuu käytännössä verkkokassissa 
elävien kalojen ulosteista. Kirjolohen ravinnonkulutus riippuu kalan kasvuvaiheesta ja veden 
lämpötilasta johtuvasta aktiivisuudesta. Poikasvaiheessa tai talvisäilytyksen aikana 
ruokintatarve on hyvin niukkaa ja nämä kasvuyksiköt sijaitsevat tyypillisesti lähempänä 
maata. Kasvattamojen kuormitusta seurataan rehunkulutuksen, kalantuotannon sekä 
lähivesien näytteenoton ja tutkimussukellusten avulla. 
 
Tällä hetkellä kalankasvatus taistelee olemassaolostaan, koska toiminnan on vaikea saada 
uusia lupia. Tämä johtuu suurimmalta osin siitä, että Euroopan Unionin Vesipuitedirektiivin 
sovittaminen osaksi ympäristölupajärjestelmää on edelleen avoinna. Mikään toiminta ei saa 
vaarantaa hyvän tilan saavuttamista, mutta lähtökohdan käytännön soveltaminen lupia 
myönnettäessä sekä taakanjako hajakuormituksen ja pistemäisten luvanvaraisten 
kuormittajien välillä on vielä auki. Oikeuskäytäntö muodostunee sekä ennakkotapausten 
että mahdollisten viranomaisohjeiden laatimisen kautta. Yhtäläinen tilanne on siis sekä 
Suomessa että Ahvenanmaalla. 
 
Mitä ehdotettu joustokausi käytännössä tarkoittaisi? 
 
Kuten aiemmin on todettu, kaloja pystytään joustavasti ylläpitoruokinnalla pitämään 
kasvatuksessa yli tavanomaisen teurasajan. Näin kaloja ei jouduta väkisin työntämään 
olemattomille markkinoille tai käyttämään esimerkiksi rehuteollisuuteen vaan ne säilyvät 
laadukkaana ruokaresurssina. Samalla poikaskasvatusta voidaan jatkaa normaalisti, jolloin 
tuotannossa ei tule myöhemminkään katkoa ja kotimaisen kalan tarjonta säilyy.  
 
Tämä edellyttää sitä, että kasvatuspaikoilla sallitaan olemassa olevan kalan kokonaismäärän 
väliaikainen kasvu. Tämä koskee sekä täysimittaisten kalojen altaita että poikas- ja 
talvisäilytysalueita. Näin kala voidaan hallitusti purkaa elintarvikemarkkinoille vuosien 2020-
21 aikana. Käytännössä toiminta perustuisi nykyisiin ympäristölupiin. Tänä aikana laaditaan 
Suomessa myös vesipuitedirektiivin mukaiset vesienhoitosuunnitelmat ja syntynee käsitys 
siitä, miten eri vaikutuksia arvioidaan suhteessa vesistöjen tilatavoitteeseen ja millaisia 
joustomekanismeja mahdollisesti tulee käyttöön. 
 
Kalankasvatuksen suorat työllisyysvaikutukset ulottuvat ensisijaisesti kalankasvatus-
laitoksiin, perkaamoihin, kalanjalostukseen, kalarehuntuotantoon, tukkuihin ja vähittäis-
myyntijakeluun. Näiden kaikkien kilpailukyvyn ylläpitäminen on välttämätöntä, jotta ketju 
voi säilyä poikkeustilanteen yli.   Vaikutukset välittyvät edelleen matkailu- ja ravintola-alalle 
sekä julkisiin keittiöihin, kotitalouksien lisäksi. On todennäköistä, että ruokien kotimaisuus ja 
hankintaketjujen paikallisuus tulevat olemaan jatkossa entistä vahvempia kilpailutekijöitä.  
 
Yhteenveto kilpailutilanteesta  
 
Norja keskustelee mahdollisuudesta sallia väliaikainen lupien ylittäminen lisäkasvun osalta. 
Sama tapahtui Krimin kriisin aikana vuonna 2014, kun lupille annettiin mahdollisuus ylittää 
50 %.  Myös Ruotsissa toimiala etenee samojen vaatimusten ja toimenpide-ehdotusten 
mukaisesti keskustelussa Ruotsin viranomaisten kanssa.  
 



Suomessa kalankasvattajien haasteena on ollut vuoden 2018 lämmin kesä ja siitä seurannut 
niukka kasvu sekä vuoden 2019 oli hintojen voimakas lasku. Ala ei saa muulle 
eläintuotannolle osoitettuja alkutuotannon tuotantotukia ja toimii markkinaehtoisesti, joten 
toiminta on suoraan sidoksissa kasvun volyymeihin ja hintakilpailukykyyn.  
 
Parempi vuosien välinen joustavuus mahdollistaisi sen, että kalaa voidaan nostaa 
talvikasvatuksesta kulutukseen ympäri vuoden. Tämä voi edelleen kasvattaa kotimaisen 
kalan kysyntää ja lisätä alan kilpailukykyä ja mahdollisuuksia tuleviin investointeihin, 
esimerkiksi suurempien kasvatusyksiköiden siirtämiseen avomerelle sekä poikaskasvatuksen 
nostamista maalle kiertovesilaitoksiin, jolloin voidaan edelleen kehittää suljetun kierron 
tekniikkaa. 
 

Mitä seuraavaksi? 
 

1. Nimetään toimintaryhmä, joka valmistelee kokeilukauden joustomekanismeille 
pelisäännöt  

2. Hyväksytään yhteiset pelisäännöt Suomessa ja Ahvenanmaalla, mukaillen Norjan ja 
Ruotsin mahdollisia malleja 

3. Kootaan yhteen yritykset, jotka sitoutuvat joustokauden sääntöjen mukaiseen 
toimintaan ja raportointiin 

4. Toimintaryhmä jatkaa kauden 2020-2021 ajan ja fasilitoi yhteistyötä eri alojen, 
rahoittajatahojen ja kehitysorganisaatioiden kanssa sekä raportoi toiminnasta 

 


