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1 HANKKEEN TAUSTAA 

 
1.1 Poistokalastusjärjestelmä 

 
Ravinteiden poisto on yksi valtioneuvoston Itämeriselonteossa tunnistetuista 
Itämeren hoitotoimista. Särkikalojen tehopyynnillä voidaan rehevöityneistä 
vesistöistä poistaa ravinteita; yhdessä tonnissa kalaa on keskimäärin 27 kg 
typpeä ja 8 kg fosforia. Särkikalakannat ovat runsastuneet etenkin Saaristo-
meren rannikkoalueella. 

 
Rehevöityneiden vesien ravinteiden vähentämiseksi on suunniteltu 
laajamittaista poistokalastusta. Suomen Eduskunta osoitti vuoden 2011 
talousarvioon miljoona euroa poistokalastuksen tukemiseksi Saaristomerellä 
ja Suomenlahdella. Rahoituksen arvioitiin riittävän kahdelle vuodelle. 
Järjestelmän kautta kalastajalle maksetaan ympäristöpalkkio, joka korvaa 
särkikalan kalastuksesta, saaliin ja ympäristön seurannasta ja ravinteiden 
poistosta aiheutuvia kustannuksia. Järjestelmän jatko riippuu tulevien vuosien 
talousarviopäätöksistä. Tavoitteena on päästä markkinavetoiseen tilanteeseen 
3 – 5 vuodessa. Särkikaloille on syntymässä merkittävää kysyntää vienti-
markkinoilla ja turkiseläinten rehuksi. Kalan käyttöä bioenergiaksi ja lisäarvo-
tuotteisiin tutkitaan parhaillaan.  

 
1.2 Syyt hapotusyksikön sijoittamiselle Paraisten Kirjalaan 

 
Jotta kalastaja voi lähteä mukaan poistokalastusjärjestelmään, hänen 
toimialueellaan tulee olla kalan vastaanottopiste kohtuullisen kuljetusmatkan 
päässä. Vastaanottopiste voi olla kalaa jalostukseen tai vientiin ostava yritys 
tai rehuteollisuuden tarpeisiin kalaa välittävä pakastuslaitos. Tällaisen 
puuttuessa vastaanottopisteenä voi toimia kalan hapotusyksikkö, jossa kala 
murskauksen jälkeen säilötään muurahaishapolla. Lopputuloksena syntyvästä 
kalaliuoksesta tulee niin hapan, että kalan pilaantuminen estyy ja se on lähes 
hajuton (Setälä 2011). Happokäsitelty kala säilyy hyvälaatuisena useita 
kuukausia, eivätkä investoinnit ole yhtä suuria kuin pakastamoja ja 
pakkasvarastoja rakennettaessa (Partanen 1997). 
 
Turku – Kaarina – Piikkiö – Parainen - Nauvo –alueella ei ole poistokalaa 
vastaanottavaa yritystä tai muuta poistokalan vastaanottopistettä. Alueen 
kalastajilla on kuitenkin kiinnostusta poistokalastusjärjestelmää kohtaan. 
Ammattiopisto Livian Kalatalous- ja ympäristöopiston ranta Paraisten 
Kirjalassa olisi kalastajien kannalta keskeinen sijoituspaikka poistokalan 
alkukäsittelyä ja varastointia varten hankittavalle kalan hapotusyksikölle.  
 
Ammattiopisto Livian maaseutuopistolle Kaarinan Tuorlaan valmistui vuoden 
2012 alussa biokaasulaitos. Biokaasulaitos voi ottaa vastaan myös hapotettua 
kalaa 80 – 90 tonnia (tuoretta raaka-ainetta) vuodessa. Tonni kalaa tuottaa 
biokaasuna 1,5 MWh, jonka arvo on yli 100 euroa ja lannoitteena 40 euroa. 
Kalaraaka-aineen oletetaan myös parantavan prosessia. Kuljetusmatka 
Kalatalous- ja ympäristöopistolta Tuorlan biokaasulaitokselle olisi kohtuullinen 
15 kilometriä. 
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Alustavien tiedustelujen perusteella myös kuljetukset Paraisilta Pohjanmaalle 
turkiseläinten rehukeskusten tarpeisiin järjestyvät, mikäli raaka-ainemäärät 
ovat riittävän isoja. 
 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksella (RKTL) on oma toimipisteensä Kala-
talous- ja ympäristöopiston toimitiloissa. Mikäli kalan hapotusyksikkö saataisiin 
opiston rantaan, RKTL voisi tehdä yksiköllä valvottuja kalan hapotuseriä tut-
kimustarkoitukseen. 

 
1.3 Kokemukset Inkoon hapotusyksiköstä 

 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos toteutti vuosien 2010 ja 2011 aikana 
pilottihankkeen, jossa etsittiin kaupallisesti toimivia tapoja hyödyntää 
särkikaloja (Setälä 2011). Hanke toteutettiin Suomenlahdella ja 
Saaristomerellä pääosin Mynälahden alueella. 

 
Saaristomeren saalis markkinoitiin ihmisravinnoksi ja rehuksi. Suomenlahdella 
testattiin kalan hapotusyksikköä, ja sieltä pyydetty kala käytettiin bioenergian 
raaka-aineena. 

 
Inkoon hapotusyksikkö on Sybimar Oy:n valmistama (”RosKa”). Inkoon RosKa 
on kahden merikontin yksikkö, joista ensimmäisessä aines murskataan ja 
toisessa säilötään jatkokäsittelyä varten. Kalat säilötään murskauksen jälkeen 
noin 5 % muurahaishapolla. Kontista hapotettu kalamassa imetään 
kuljetusautoon, joka toimittaa massan bioöljyn talteenottoon Uusikaupunkiin 
Sybimar Oy:ön. Bioöljy jalostetaan biodieseliksi. Öljyn talteenotosta jäävä 
kalamassa kuljetetaan Biovakka Suomi Oy:n Vehmaan biokaasulaitokseen 
kaasutettavaksi. Mädätysjäännös käytetään mahdollisuuksien mukaan 
maanparannusaineena. 

 
Hapotusyksikkö saatiin parannusten jälkeen toimimaan tehokkaasti. Kalasta 
saatiin vajaa viisi prosenttia öljyä, mikä ei vielä riitä kannattavaan biodieselin 
valmistukseen. Öljyjen talteenoton jälkeen jäänyt kalajäännös sekä erä 
hapotettua kalaa toimitettiin biokaasutettavaksi. Kalaraaka-aineet sopivat 
hyvin biokaasutukseen, mutta erät olivat kuitenkin suhteessa biokaasuyksikön 
muuhun prosessissa olevaan raaka-ainevirtaan nähden niin pienet, ettei niillä 
ollut näkyvää vaikutusta tuotannon tehokkuuteen. Kala todennäköisesti 
tehostaa monien raaka-aineiden biokaasutusta. 

 
2 HANKKEEN TAVOITTEET 
 

Hankkeen yleisenä tavoitteena oli selvittää, millaiset edellytykset on hankkia 
kalan hapotusyksikkö Kalatalous- ja ympäristöopiston rantaan. Yksityiskohtai-
sempina tavoitteina oli selvittää seuraavat seikat: 

 
- poistokalan toimituksiin sitoutuvat kalastajat? 
- toimitettavat raaka-ainevolyymit? 
- hapotusyksikön tarkka sijoituspaikka ja varaston koko? 
- tarvitseeko hapotuslaitos ympäristöluvan? 
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- onko Tuorlan biokaasulaitokselle menevä hapotettu raaka-aine hygienisoita-
va? 

- rahoitus; julkisen tuen määrä / yksityinen rahoitus? 
- (mikäli tieto RKTL:sta saatavilla; tuloksia alueen särkikalabiomassojen arvi-

oinneista) 
 

Mikäli hapotusyksikön hankinnalle Kalatalous- ja ympäristöopiston rantaan oli-
si esiselvityksen mukaan hyvät edellytykset, investoinnille haettaisiin tukea 
Varsinais-Suomen ELY – keskuksesta. Tavoitteena oli saada tarjouspyynnöt 
ja tilaukset tehtyä siten, että hapotusyksikkö olisi kalastajien käytössä keväällä 
2012. 

 
3 HANKKEEN ORGANISAATIO 

 
Hanketta hallinnoi Peimarin koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Livia / Kala-
talous- ja ympäristöopisto. Selvityksen tekijäksi valittiin Kalatalous- ja ympäris-
töopiston hankekoordinaattori Maria Saarinen. 

 
Ohjausryhmään kutsuttiin seuraavat henkilöt: 

 
Mailis Kuuppo (pj) Ammattiopisto Livia / Kalatalous- ja ympäristöopisto 
Veli-Matti Jalli Ammattiopisto Livia / Maaseutuopisto 
Jari Setälä  Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
Heikki Eskelinen Saaristomeren Ammattikalastajat ry 
Ismo Johansson Saaristomeren Ammattikalastajat ry 

 
Ohjausryhmän kokouksiin kutsuttiin rahoittajan edustajana Kari Ranta-aho 
Varsinais-Suomen ELY – keskuksesta. Sihteerinä toimi Maria Saarinen. 

 
Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana kaksi kertaa (kokouspöytäkirjat liit-
teinä 1 ja 2). Kokousten lisäksi ohjausryhmä kävi jatkuvaa keskustelua sähkö-
postin välityksellä. 

 
4 HANKKEEN RAHOITUS JA AIKATAULU 

 
Peimarin koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Livia / Kalatalous- ja ympäris-
töopisto toimitti Hapotuskontti-esiselvityksen hankesuunnitelman ja rahoitus-
hakemuksen Varsinais-Suomen ELY - keskukseen 5.10.2011. Hankkeen ko-
konaiskustannus arvioitiin 9 461 euroksi. Hankkeen toteuttaminen aloitettiin 
välittömästi rahoitushakemuksen jättämisen jälkeen. 

  
Varsinais-Suomen ELY - keskus myönsi päätöksellään 10.1.2012 hankkeelle 
8 515 euron avustuksen toimenpiteestä III.1 Yleishyödylliset toimenpiteet, 
Alan ammattikunnan toimet. Myönnetty avustus oli 90 prosenttia suunnitelman 
mukaisten ja hyväksyttyjen kustannusten kokonaismäärästä. 

 
Hanke saatiin päätökseen 31.1.2012. Hankkeen lopulliset kustannukset olivat 
8 355,51 euroa, josta 7519,96 euroa oli ELY – keskuksen avustusta.  
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5 TULOKSET 

 
5.1 Poistokalan toimituksiin sitoutuvat kalastajat ja mahdolliset raaka-ainevolyymit 

 
5.1.1 Poistokalastushakemukset ja tarjotut kalamäärät 
 

Poistokalastukseen ja kalastajien ympäristönhoitosopimuksiin luotu palkkiojär-
jestelmä on lisännyt kalastajien kiinnostusta taloudellisesti vähempiarvoisten 
kalojen pyyntiin koko Suomessa. Hakemuksia järjestelmään pääsemiseksi tuli 
enemmän kuin mihin rahoitus riittää, ja karsintaa joudutaan tekemään. Haku-
aika päättyi kesäkuussa 2011. Saaristomerellä sopimusten tekoon ei vielä 
tammikuussa 2012 ollut päästy. 

 
Suunnitellun kalan hapotusyksikön vaikutusalueella (kuva 1) toimivista am-
mattikalastajista viisi jätti poistokalastushakemuksen keväällä 2011. Kolme 
heistä on tehnyt yhteisen hakemuksen, mutta myös kaksi muuta ovat valmiita 
liittymään yhteisen sopimuksen piiriin. 

 
Tässä selvityksessä haastateltiin lisäksi kolme muuta kalastajaa, jotka toimivat 
hapotusyksikön vaikutusalueella, mutta eivät olleet jättäneet poistokalastus-
hakemusta. 

 
 

 

 
 
Kuva 1. Suunnitellun kalanhapotusyksikön vaikutusalueeseen kuuluu vesialueita Paraisten, 

Turun, Kaarinan ja Piikkiön alueelta.  
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Hakemuksensa jättäneet viisi kalastajaa tarjosivat yhteensä 14 tonnin saalista 
vuodelle 2011 ja vuodelle 2012 24 tonnia. Hakukierroksen aikana kalastajilla 
ei ollut tietoa poistokalan keräilypisteestä toiminta-alueellaan. Kalastajat pyrki-
vät kuitenkin varmistamaan järjestelmässä mukana olonsa jatkossa, mikäli ka-
lan vastaanottopiste alueelle myöhemmin järjestyisi, ja tarjosivat hakemuksis-
saan kalamäärän, joka perustui heidän nykyisen sivusaaliinsa määrään. Saa-
lis saadaan verkoista, katiskoista ja rysistä. 

 
5.1.2 Mahdolliset kalamäärät pitkäkestoisessa järjestelmässä 

 
Poistokalastusjärjestelmä kiinnostaa alueen kalastajia erittäin paljon. Kalasta-
jien on kuitenkin vaikea sitoutua järjestelmään ja tehdä esimerkiksi poistoka-
lastukseen tarvittavia pyydysinvestointeja, koska järjestelmän jatkuvuus vuo-
den 2012 jälkeen on epävarmaa. 
 
Mikäli järjestelmästä tulisi pysyvä tai edes pitkäkestoinen (vähintään kolme-
vuotinen) ja kalan hinta pysyisi samana kuin nyt, ja jos kalastajien käyttöön 
saataisiin kalan hapotusyksikkö Paraisten Kirjalaan, kaikki hakemuksensa jät-
täneet kalastajat olisivat halukkaita panostamaan poistokalastukseen. Hake-
muksensa jättäneiden lisäksi yksi kalastaja kertoi lähtevänsä mukaan edellä 
mainituilla ehdoilla, mikäli järjestelmään liittyminen vielä myöhemmin on mah-
dollista. Nämä kuusi kalastajaa arvioivat voivansa toimittaa hapotusyksikköön 
heti ensimmäisenä vuotena 85 – 115 tonnia, pääasiassa rysillä pyydettyä ka-
laa. Kalastajakohtaiset määrät vaihtelivat kuudesta tonnista useisiin kymme-
niin tonneihin. 

 
Kaksi haastatelluista kalastajista, jotka eivät olleet jättäneet poistokalastusha-
kemusta, jättäytynevät järjestelmän ulkopuolelle tulevaisuudessakin. Toinen 
on troolikalastaja, ja sivusaalis myydään rehuksi. Toinen on rannikkokalastaja, 
ja periaatteessa kiinnostunut poistokalastuksesta, mutta oman rannan, purku-
paikan, varaston ja sopivan aluksen puuttuessa hän mitä todennäköisimmin ei 
ryhdy tarvittaviin hankintoihin. 

 
5.1.3 Logistiikka pyydyksiltä hapotusyksikölle 
 

Poistokalaa tulee eniten keväällä heti jäiden lähdettyä. Saalis pienenee kesää 
kohti, kun vedet lämpenevät mutta kasvaa taas jonkin verran syksyä kohti ve-
sien jäähtyessä. 
 
Suuremmat kalamäärät kuljetettaisiin suoraan hapotusyksikölle. Pienempiä 
määriä kerättäisiin ja varastoitaisiin omassa rannassa säilytyskonttiin jäitettynä 
korkeintaan 2 – 3 vuorokauden ajan. Yksi haastatelluista kertoi keräävänsä 
isomman määrän omaan pakastimeen, mikäli kalan käsittely pakastamalla hy-
väksytään. Kalat kuljetettaisiin hapotusyksikköön veneellä tai autolla (kalan-
kuljetuskontti veneessä tai auton peräkärryssä). 
 

5.1.4 Logistiikka hapotusyksiköltä tuotteen ostajalle 

 
Happokäsitelty kala säilyy hyvälaatuisena useita kuukausia. Konttia tyhjennet-
täessä säilötty kalaliuos imetään säiliöautoon, jolla se kuljetetaan ostajalle. 
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5.2 Alueen särkikalavarat 

 
5.2.1 Ammattikalastuksen saaliit 

 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen saalistilastoinnissa käytettävistä 
pyyntiruuduista ruutu 52 kattaa hapotuskontin vaikutusalueen kokonaan. 
Pyyntiruutuun 52 kuuluu myös kauempana olevia vesialueita kuten Naantalin 
eteläosa ja Rymättylän itäosa sekä Nauvon itäisiä ja entisen Dragsfjärdin kun-
nan pohjoisia vesialueita. Karkean arvion mukaan pyyntiruudun 52 saaliista 
noin puolet tulee suunnitellun hapotusyksikön vaikutusalueelta. 
 
Rannikkokalastuksen tärkein suomukalalaji pyyntiruudulla 52 on kuha, jonka 
saalis on 2000-luvulla vaihdellut 70 ja 150 tonnin välillä (kuva 2). Toiseksi tär-
kein saalislaji on ahven. Samalla kun kuha- ja ahvensaaliit ovat 2000-luvun 
puolivälin jälkeen alkaneet pienentyä, pääasiassa sivusaaliina saatavan lah-
nan saalismäärä on kasvanut voimakkaasti. 
 
 

 
 

Kuva 2. Ammattikalastuksen saaliit pyyntiruudulla 52 vuosina 2000 – 2010 (muu kuin silakka 

ja kilohaili) (lähde: RKTL:n saalistilastot). 

 

 

Viimeisten kymmenen vuoden aikana alueen lahnasaalis on viisinkertaistunut 
(kuva 3, s. 8). Vuonna 2010 lahnasaalis oli 50 tonnia. Vuosittainen särkisaalis 
on 2000-luvulla ollut keskimäärin 8,5 tonnia. Säynesaalis on noin tonnin ja 
muun kalan (pasuri, sorva ym.) saalis keskimäärin viisi tonnia. 
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Todelliset särkikalasaaliit lienevät suurempia kuin tilastoidut, koska ammatti-
kalastajat eivät aina ilmoita poisheitettävää sivusaalista. 

 
 

 
 

Kuva 3. Ammattikalastuksen lahna-, särki-, säyne- ja muun*) kalan saaliit pyyntiruudulla 52 

vuosina 2000 – 2010 (lähde: RKTL:n saalistilastot). 
*) RKTL:n tilastoissa muu kala on muu kuin silakka, kilohaili, ahven, kuha, siika, made, hauki, lohi, 

taimen, kirjolohi, kuore, kampela, piikkikampela, lahna, särki, säyne, muikku ja turska 

 
 
5.2.2 Särkikalabiomassojen arvioinnit 
 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos aloitti lahna- ja särkipopulaatioiden lu-
kumäärätutkimukset vuonna 2010 (Orjala 2011). Käyttökelpoista tutkimustie-
toa on saatavissa vasta muutaman vuoden kuluttua. Saaristomeren Mynälah-
della ja Inkoossa tehtäviä luotaustutkimuksia laajennetaan todennäköisesti 
myöhemmin myös muille Suomen merialueille, jotta lahnan ja särjen paikallis-
populaatioista saadaan tarkkaa ja lukumäärällisesti luotettavaa tietoa. Turun-
maan saaristossa luotauksia ei tehdä ainakaan vielä kuluvana vuonna (Juha 
Lilja, suullinen tiedonanto). 

 
 
5.3 Muut mahdolliset raaka-aineet 

 
Kalatalous- ja ympäristöopiston kalanjalostustoiminnassa syntyy sivutuotteina 
vuosittain 3 000 – 5 000 kiloa kalanperkeitä (sisäelimet, päät, ruodot). Nykyi-
sessä toiminnassa perkeet on pakastettu ja toimitettu rehuteollisuudelle. Näin 
tehdään myös niille rysistä saataville silakoille, jotka ovat liian pienikokoisia ja-
lostukseen. 
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5.4 Hapotusyksikön sijoituspaikka ja varaston koko 

 
5.4.1 Esimerkkinä Sybimar Oy:n kalanhapotusyksikkö  
 

Sybimar Oy:ssä on kehitetty kalan hapotusyksikön rakennetta Inkoon 
hapotusyksikön kokemusten perusteella (Rami Salminen, kirjallinen 
tiedonanto). Uudessa versiossa murskain ja varastosäiliö ovat samassa 
kontissa (kuvat 4a ja 4b). Säiliön tilavuus on noin 40 kuutiota, ja siinä on 
yhdistetty sekoitus- ja auton lastauspumppu. Sybimar Oy:n mukaan säiliön 
koko perustuu suurimpaan mahdolliseen logistiseen hyötyyn; esimerkiksi 30 
kuution säiliö olisi Sybimar Oy:llä vain muutama tuhat euroa halvempi.  
Kalojen siirto murskaimeen voidaan tehdä joko samanlaisella nosturilla kuin 
Inkoossa (kuva 4a) tai kippilaitteella (kuva 4b, s. 10). Kippilaitteella on 
mahdollista tyhjentää esimerkiksi 400 litran kontit. 
 
Poistokalan hapotusyksikössä ei välttämättä tarvita kuvaan 4b piirrettyä 
biosuodatinta. Valmistajan mukaan samaa konttisysteemiä voidaan käyttää 
myös kalanviljelylaitoksilla kuolleiden kalojen käsittelyyn, ja tällöin 
hajukaasujen käsittely on tarpeellinen. 
 
Yksikön paino tyhjänä on 8 000 kiloa ja täytenä 48 000 kg. Yksikön ulkomitat 
ovat: 
 

 

  
 
 
 

 
Kuva 4a.  Periaatekuva Sybimar Oy:n nykyisestä kalanhapotusyksiköstä. 

 

 

 

Kokonaismitta (m) Varsinaisen kontin osuus mitasta (m)

Pituus 14,6 12

Leveys 6,9 2,9

Korkeus 4 3
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Kuva 4b. Sybimar Oy:n hapotuskontti kippilaitteella.  

 
 
5.4.2 Kalatalous- ja ympäristöopiston ranta 
 

Kalatalous- ja ympäristöopiston laiturialue on jo nykyisellä toiminnalla melko 
ahdas. Keskusteluissa opiston edustajien ja ammattikalastajien kanssa on to-
dettu, että sijaitessaan hieman sivussa nykyisestä päälaiturista kontti aiheut-
taisi vähemmän häiriötä. Tällöin kysymykseen tulisi uuden laiturin rakentami-
nen. Alueen kalastajilla on ylipäätään puutetta ranta- ja laituritilasta, joten uusi 
laituri opiston rannassa palvelisi alueen ammattikalastusta laajemmassakin 
merkityksessä. 
 
Hankkeen ohjausryhmän arvion mukaan kokonaisedullisin ratkaisu olisi sijoit-
taa hapotusyksikkö rannan suuntaisesti nykyisen laiturin länsipuolelle, jossa 
on valmis tie lähes rantaan saakka (kuva 5, s.11). Ranta-alueen maapohja 
vaatii kuitenkin vahvistamista ja asfaltoinnin. Rantavedessä on todennäköises-
ti tehtävä jonkin verran ruoppauksia. Ruoppaus saattaa vaatia vesilain mukai-
sen luvan. 

 
5.5 Hapotusyksikön ympäristölupa 
 

Länsi-Suomen Ympäristölupavirasto myönsi vuonna 2005 ympäristöluvan Ka-
latalouden ja merenkulun koulutussäätiön*) ylläpitämän Suomen kalatalous- ja 
ympäristöinstituutin toiminnalle, joka koskee kalojen kasvatusta meressä ja 
maalla sekä perkaustoimintaa. Lupa myönnettiin sille toiminnalle, jonka hakija 
esitti hakemuksessaan vuonna 2003 (Dnro LSY-2003-Y-197, nro 42/2005/3). 
 
*) Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti, Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppi-
laitos, ja Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos yhdistyivät 1.1.2011 alkaen muodos-
taen Ammattiopisto Livian, jolloin instituutin nimi muuttui Kalatalous- ja ympäristö-
opistoksi. Koulutuksen järjestäjä on 1.1.2011 alkaen Peimarin koulutuskuntayhtymä. 
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Kuva 5. Hapotusyksikölle suunniteltu sijoituspaikka on nykyisen laiturialueen länsipuolella. 

 
 

Tiedustelut olemassa olevan ympäristöluvan muutoshakemuksen tarpeelli-
suudesta osoitettiin Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Ylitarkastaja Mirva 
Wideskog antoi asiassa seuraavan lausunnon: 

 
”Ympäristönsuojelulain mukaan luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden 
vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa. 
Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos muutos ei lisää ympäristöön kohdistuvia vaiku-
tuksia tai riskejä eikä lupaa toiminnan muutoksen vuoksi ole tarpeen muuttaa.  

 
Kertomanne mukaan hapotuskontin koko tulee olemaan noin 20 tonnia ja ka-
laraaka-ainemäärä vuodessa 80 – 100 tonnin välillä.  

 
Totean, että hapotuskontti ympäristöopiston rannassa ei todennäköisesti, teil-
tä saamieni tietojen perusteella, lisää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai 
riskejä eikä hakemusta ympäristöluvan (42/2005/3) mukaisen toiminnan muut-
tamiseksi näin ollen ole tarpeellista panna vireille Aluehallintovirastossa.   

 
Totean kuitenkin myös, että ympäristöopiston lupa on päätöksen mukaan tar-
kistettava 31.12.2013. Tässä yhteydessä on hakemuksessa kerrottava myös 
mahdollisesta hapotustoiminnasta. Totean edelleen, että hapotustoiminnassa 
tulee noudattaa huolellisuutta. Jos myöhemmin ilmenee, että hapotustoiminta 
olennaisesti lisää päästöjä, voi Ely-keskus jo edellä mainittua päivänmäärää 
aikaisemmin velvoittaa hakemaan voimassa olevaan ympäristölupapäätök-
seen muutosta.” 
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5.6 Hapotetun kalan käsittelyvaatimukset ennen biokaasutusta 
 

Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden 
käsittelystä säädetään sivutuoteasetuksessa (Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetus (EY) N:o 1069/2009). 
 
Ihmisravinnoksi kelpaavat kalat, ihmisravinnoksi tarkoitettuja tuotteita valmis-
tavien laitosten kalankäsittelyn sivutuotteet sekä kaupallisista syistä ihmisra-
vinnoksi hyödyntämättä jäävä sivusaalis kuuluvat Sivutuoteasetuksessa luok-
kaan 3 (10 artikla kohdat i ja j). 
 
Luokkaan 3 kuuluva aines on, jos kyseessä on vesieläinperäinen aines, 
muunnettava säilörehuksi, kompostoitava tai muunnettava biokaasuksi (14 ar-
tikla kohta g). 
 
Sivutuoteasetuksen toimeenpanoasetuksessa ((EU) N:o 142/2011) vahviste-
taan toimenpiteet sivutuoteasetuksessa säädetyille ihmisten ja eläinten terve-
yttä koskeville terveyssäännöille, jotka liittyvät eläimistä saataviin sivutuottei-
siin ja niistä johdettuihin tuotteisiin. Asetuksen liitteessä 5 annetaan määräyk-
set eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden muunta-
misesta biokaasuksi. Luokan 3 aines on käsiteltävä biokaasulaitoksessa tai 
ennen biokaasulaitokseen vientiä sivutuoteasetuksen mukaisessa hy-
gienisointikäsittelyssä (70 °C 60 minuuttia, palakoko < 12 mm). 
 
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tämänhetkisen tulkinnan mukaan kala ei 
siten sovellu ilman lisäkäsittelyä biokaasulaitoksen raaka-aineeksi. Poiketen 
siitä, mitä sivutuoteasetuksen 12, 13 ja 14 artiklassa säädetään, toimivaltainen 
viranomainen voi sallia eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen 
tuotteiden käyttämisen muun muassa tutkimuksellisiin tarkoituksiin edellytyk-
sin, joilla varmistetaan ihmisten ja eläinten terveydelle koituvien riskien torjun-
ta (16 ja 17 artikla). Poikkeusluvan saaminen pienille määrille on mahdollista, 
mutta tällöin poikkeuslupaan tulee mädätteen hävittämismääräys (Olli Vene-
lampi, suullinen tiedonanto). Hyväksyttyjä hävittämistapoja saattavat (tapaus-
kohtaisesti) olla esimerkiksi kaatopaikalle vienti tai metsityskokeisiin käyttämi-
nen. 
 
Tuorlan biokaasulaitoksen reaktorin yhteydessä ei ole hygienisointiyksikköä. 
Kysymyksessä ei myöskään ole panostyyppinen biokaasulaitos, joten hävit-
tämismääräyksen toimeenpano prosessin tietyssä vaiheessa olisi lähes mah-
doton toteuttaa. 
 
Eviran kanssa pyritään edelleen neuvottelemaan ainakin kokeilukäyttöön liitty-
vän hävittämismääräyksen lievennyksestä. Kokeilulupa mahdollistaisi asian 
käytännön toteutuksen demonstroinnin niin logistiikan kuin kalan kaasutuskel-
poisuuden osalta.  
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5.7 Investointitarpeet, rahoitus ja käyttökustannukset 

 
5.7.1 Investointitarpeet 
 

Jotta poistokalastusta voidaan toteuttaa systemaattisesti ja tehokkaasti, mai-
hintuontipaikkaan on hapotusyksikön lisäksi hankittava laituri ja nosturi. Vali-
tun ranta-alueen maapohjaa on vahvistettava, ja se on asfaltoitava. Rantave-
dessä on todennäköisesti tehtävä jonkin verran ruoppauksia. Arvonlisäverolli-
set kustannukset ovat arviolta seuraavat: 

 
- hapotusyksikkö 40 m3 asennettuna 89 000 
- raskasbetoniponttonilaituri   20 000 
- pylväsnosturi       7 000 
- maapohjatyöt + asfaltointi + ruoppaus 25 000 

 
YHTEENSÄ NOIN   141 000 euroa 
  

Alustavien tiedustelujen perusteella hygienisointiyksikön hankintakustannuk-
set olisivat 10 000 eurosta ylöspäin yksikön koosta riippuen. 

 
5.7.2 Investointien rahoitus 

 
Viranomainen on luokitellut Kalatalous- ja ympäristöopiston sataman purkusa-
tamaksi, mikä oikeuttaa 60 prosentin tukeen satamaan kohdistuvissa kehittä-
mishankkeissa. Viranomaisen tavoitteena on nostaa satama tasolle ”kalasa-
tama”, jolloin tuki olisi 90 prosenttia. 
 
Mikäli sataman luokittelu kalasatamaksi onnistuu, hapotusyksikön, ponttonilai-
turin, nosturin ja hygienisointiyksikön hankintaan sekä maapohjan kunnosta-
miseen ja asfaltointiin on satavissa 90 % investointituki (Kari Ranta-aho, suul-
linen tiedonanto). Ruoppauksiin tukea ei myönnetä. Jos arvioidaan hy-
gienisointiyksikön kustannukseksi 15 000 euroa ja ruoppauksen kustannuk-
seksi 3 000 euroa, 156 000 euron kokonaiskustannuksesta omarahoitusosuus 
olisi 90 prosentin investointituella noin 18 000 euroa. 

 
Varsinais-Suomen ELY – keskuksen kalatalouspalvelujen kalatalouspäällikkö 
Kari Ranta-ahon mukaan hapotuskontteihin liittyviä rahoituspäätöksiä ei kui-
tenkaan tehdä ennen, kuin poistokalastusjärjestelmän rahoitus kansallisella 
tasolla varmistuu pidempiaikaiseksi tai pysyväksi järjestelmäksi. Tällä hetkellä 
järjestelmään on käytettävissä vain vuonna 2011 myönnetty kertaluontoinen 
rahasumma (katso kohta 1.1.).  
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5.7.3 Hapotusyksikön käyttökustannukset 
 

Esimerkkilaskelma (oletettu todennäköinen tilanne, taulukko 1): 
 

- hapotettavaa kalaa 80 t / vuosi 
- edestakainen kuljetus 1 000 km 
- hapotusyksikön ja laiturin huoltokustannus 1 000 € / vuosi 
- 10 vuoden poistot 

 

 

    
Kohdistus 
kalaan 

Kohdistetut 
kulut Poistoaika Poisto 

90% 
tuki 

Hapotusyksikkö asennettuna 89 000 100 % 89 000 10 8 900 890 

Laituri 20 000 50 % 10 000 10 1 000 100 

Nosturi 7 000 50 % 3 500 10 350 35 

Muu  25 000 50 % 12 500 10 1 250 125 

Hygienisointi 15 000 50 % 7 500 10 750 75 

  156 000 
 

122 500 
 

12 250 1 225 

  
     

  

  
     

  

  80 000 kala vuodessa 
  

  

  1 000 km 
   

  

  1 000 huolto 
   

  

  
     

  

  Kiinteät Kustannus/kalakilo 
  

  

  Poisto 0,015 
   

  

  Huolto 0,013 
   

  

  Muuttuvat 
    

  

  Kuljetus 0,038 
   

  

  Happo 0,050 
   

  

  
Kalastajan 
työ 0,010 

   

  

  Sähkö 0,010 
   

  

  Kustannus 0,135         

 

Taulukko 1. Kalan hapotuksen kannattavuus Kalatalous- ja ympäristöopiston hapotusyksikössä. 

 
 

Hapotusyksikön kiinteät kustannukset muodostuvat poistoista sekä huolto- ja 
ylläpitokustannuksista. Muuttuvia kustannuksia ovat muurahaishappo, sähkö, 
kalastajan työ ja kuljetus.  
 
Hapotusyksikön käyttökustannukset (yksiköstä lopulliselle käyttäjälle kuljetet-
tuna) ovat esimerkkitapauksessa yhteensä noin 13,5 senttiä yhtä kalakiloa 
kohti. Jos poistoaika on 5 vuotta, kalakilokohtainen kustannus on noin 15 
senttiä. Mikäli Kalatalous- ja ympäristöopisto on yksikön hallinnoija, se omis-
taa myös kalat, ja tällöin kalastajan työkustannus 1 snt / kg jätetään laskel-
masta pois. 
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Hapotusyksikön hallinnoija voi myydä kalaraaka-aineen turkiseläinten rehu-
keskuksille. Rehukalan kilohinta on tällä hetkellä noin 17 senttiä, joten kalasta 
saatava myyntihinta kattaisi hapotusyksikön käyttökustannukset. Tuoreesta 
särkikalasta rehusekoittamot ovat maksaneet jopa 20 snt / kg. 
 
Biokaasulaitokselle vietävästä kalaraaka-aineesta ei tuottajalle ainakaan tois-
taiseksi makseta, jolloin hapotusyksikön käyttökustannukset jäisivät hapo-
tusyksikön hallinnoijalle.  

 
6 YHTEENVETO JA SUOSITELLUT JATKOTOIMENPITEET 
 
6.1 Yhteenveto 
 

Turku – Kaarina – Piikkiö – Parainen - Nauvo –alueella ei ole poistokalaa vas-
taanottavaa yritystä tai muuta poistokalan vastaanottopistettä. 
 
Poistokalastusjärjestelmä kiinnostaa alueen kalastajia erittäin paljon. Hapo-
tusyksikön hankinta Kalatalous- ja ympäristöopiston rantaan antaisi alueen 
ammattikalastajille mahdollisuuden päästä mukaan järjestelmään. 
 
Suunnitellun hapotusyksikön vaikutusalueella viisi kalastajaa jätti poistokalas-
tushakemuksen. Kalastajat tarjosivat vuodelle 2011 14 tonnin saalista ja vuo-
delle 2012 24 tonnin saalista.  
 
Kalastajan on vaikea sitoutua järjestelmään sen jatkuvuuden epävarmuuden 
vuoksi. Mikäli järjestelmästä tulisi pysyvä tai edes pitkäaikainen (vähintään 
kolmevuotinen) ja kalan hinta pysyisi samana kuin nyt, ja jos kalastajien käyt-
töön saataisiin kalan hapotusyksikkö Paraisten Kirjalaan, kaikki hakemuksen-
sa jättäneet kalastajat olisivat halukkaita panostamaan poistokalastukseen. 
Kalastajat arvioivat tällöin voivansa toimittaa hapotusyksikköön 85 – 115 ton-
nia kalaa vuodessa. 
 
Pyyntiruudun 52 kalansaaliista karkean arvion mukaan noin puolet tulee hapo-
tusyksikön vaikutusalueelta. Pyyntiruudun 52 lahnasaalis on viisinkertaistunut 
viimeisten 10 vuoden aikana, ja vuonna 2010 se oli noin 50 tonnia. Muiden 
särkikalojen saalis oli noin 15 tonnia. Suurin osa särkikaloista saatiin arvok-
kaampien lajien sivusaaliina.  
 
Kalan hapotusyksikkö ei tarvitse erillistä ympäristölupaa. Inkoon pilottiyksikkö 
on saatu parannusten jälkeen toimimaan tehokkaasti. 
 
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tämän hetkisen näkemyksen mukaan kala 
ei sovellu ilman lisäkäsittelyä biokaasulaitoksen raaka-aineeksi. Tuorlan bio-
kaasulaitokselle menevä kalaraaka-aine on ennen biokaasutusta käsiteltävä 
sivutuoteasetuksen mukaisessa hygienisointikäsittelyssä. Tuorlan biokaasulai-
toksen reaktorin yhteydessä ei ole hygienisointiyksikköä. Jos poikkeuslupaa 
hygienisointipakosta ei myönnetä tai jos hygienisoimattomasta raaka-aineesta 
jäävästä mädätteestä annetaan hävittämismääräys, todennäköisimmäksi vaih-
toehdoksi jää hygienisointiyksikön hankkiminen.  
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Mikäli hapotusyksikkö sijoitetaan Kalatalous- ja ympäristöopiston rantaan ny-
kyisen laiturialueen länsipuolelle, maihintuontipaikkaan on hankittava myös 
laituri ja pylväsnosturi. Valitun ranta-alueen maapohjaa on vahvistettava, ja se 
on asfaltoitava. Rantavedessä on todennäköisesti tehtävä jonkin verran ruop-
pauksia.  Investointien kokonaiskustannus hygienisointiyksikkö mukaan lukien 
on arviolta noin 156 000 euroa, josta omarahoitusosuus noin 18 000 euroa. 
 
Jos hapotettu kala käytetään turkiseläinten rehun valmistukseen, 
hygienisointia ei tarvita. Alustavien tiedustelujen perusteella kuljetukset 
Paraisilta Pohjanmaalle turkiseläinten rehuteollisuuden tarpeisiin järjestyvät, 
mikäli raaka-ainemäärät ovat riittävän isoja. 
 
Kalan hapotuskustannukset (kiinteät + muuttuvat kulut, sis. myös kalastajan 
työn) olisivat keskimäärin noin 13,5 senttiä kalakiloa kohti. Rehukalan tämän-
hetkinen hinta on noin 17 snt / kg, joten kalan myyntihinta kattaisi hapotusyk-
sikön käyttökustannukset. 
 

6.2 Suositellut jatkotoimenpiteet 
 

Hapotusyksikkö – hankkeen seurantaryhmä on tutustunut esiselvitykseen ja 
hyväksynyt sen. 
 
Seurantaryhmä pitää tärkeänä, että ammattikalastajilla olisi yhdenvertaiset 
mahdollisuudet osallistua koko Suomen kattavaan poistokalastusjärjestel-
mään, johon Suomen eduskunta on myöntänyt alustavan rahoituksen. 
 
Kalan hapotusyksikön hankinta Kalatalous- ja ympäristöopiston rantaan antai-
si Turku – Kaarina – Piikkiö – Parainen - Nauvo –alueen ammattikalastajille 
mahdollisuuden päästä mukaan järjestelmään. Alueen ammattikalastajilla on 
ylipäätään puutetta ranta- ja laituritilasta, joten hapotusyksikön yhteyteen ra-
kennettava laituri palvelisi alueen ammattikalastusta laajemmassakin merki-
tyksessä. 
 
Hanke on suunniteltu kalastusalan ammattikunnan eduksi, mutta se tuo sa-
malla alan opettajakunnalle uutta tietoa, ja oppilaitos pääsee verkostoitumaan 
alan toimijoiden kanssa. Oletuksena on myös, että oppilaiden työssä oppimis-
paikkojen saanti helpottuu. 
 
Varsinais-Suomen ELY – keskuksen kalatalouspalvelujen kalatalouspäällikkö 
Kari Ranta-aho on kuitenkin todennut, että hapotuskontteihin liittyviä rahoitus-
päätöksiä ei tehdä ennen, kuin poistokalastusjärjestelmän rahoitus kansallisel-
la tasolla varmistuu pidempiaikaiseksi tai pysyväksi järjestelmäksi. 
 
Poistokalastusjärjestelmän rahoituksen ollessa vielä epävarma Hapotusyksik-
kö – hankkeen seurantaryhmä esittää Peimarin koulutuskuntayhtymälle, että 
se ei vielä tässä vaiheessa ryhtyisi toimenpiteisiin kalan hapotusyksikön 
hankkimiseksi Ammattiopisto Livian Kalatalous- ja ympäristöopiston rantaan, 
maihintuontipaikan varustamiseksi tai hygienisointiyksikön hankkimiseksi 
Tuorlan biokaasulaitoksen yhteyteen. Sen sijaan seurantaryhmä ehdottaa, et-
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tä koulutuskuntayhtymä tutkisi tilanteen uudelleen siinä vaiheessa, jos ja toi-
vottavasti kun poistokalastuksesta tulee pitkäaikainen tai pysyvä järjestelmä. 
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                     LIITE 1 

 
Hapotusyksikkö -hanke 
Ammattiopisto Livia / Peimarin koulutuskuntayhtymä, Kalatalous- ja ympäristöopisto 
Seurantaryhmän kokous, pöytäkirja 1/2011 
 
Aika: tiistai 1.11.2011 klo. 14.00 – 15.30 
Paikka: Tuorlan majatalo, Tuorlantie 1 E, 21500 Kaarina 
 

Läsnä: Mailis, Kuuppo, Veli-Matti Jalli, Jari Setälä, Heikki Eskelinen, Ismo Johansson 
ja Maria Saarinen 

 
 
§ 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen  
 
Hapotusyksikkö - hankesuunnitelman mukaisesti Kalatalous- ja ympäristöopiston hanke-
koordinaattori Maria Saarinen oli kutsunut järjestäytymiskokoukseen seuraavat henkilöt: 
 
Kuuppo Mailis, Ammattiopisto Livia / Kalatalous- ja ympäristöopisto 
Jalli Veli-Matti, Ammattiopisto Livia / Maaseutuopisto 
Setälä Jari, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 
Eskelinen Heikki, ammattikalastaja Turku 
Johansson Ismo, ammattikalastaja Länsi-Turunmaa 
 
Päätös: Seurantaryhmä totesi läsnäolijat ja valitsi puheenjohtajakseen Mailis Kuupon ja 
sihteeriksi Maria Saarisen.  
 
§ 2  Hankkeen tilanne 
 
Maria Saarinen kertoi hankkeen tilanteesta seuraavaa: 
 

- hankehakemus jätetty 5.10. 
- kysymys ympäristöluvasta mennyt (Carl-Sture Österman, Länsi-Turunmaan ympä-

ristöosasto => Mirva Wideskog, Etelä-Suomen aluehallintovirasto), asian käsittely 
kesken 

- onko Tuorlan biokaasulaitokselle menevä hapotettu raaka-aine hygienisoitava? 
Tiedustelut aloitettu; Olli Venelampi ja Tuula Lundén, Evira 

- kysely tehty: särkikalakantojen biomassojen arviointia ja kaikuluotauksia ei ole tehty 
eikä tehdä ainakaan tulevan syksyn aikana projektin alueella (Juha Lilja RKTL) 

- hapotusyksikön sijainti. Tunnustelut aloitettu Ammattiopisto Liviassa 26.10. 
- ELY – keskuksesta saatavat tiedot 

o haastateltavat kalastajat 
o hapotusyksikön ja mahdollisen uuden laiturin rahoitus 

 
Lisäksi kokouksessa tuli esille seuraavaa: 
 

- Tuorlan biokaasulaitokselle on nyt myönnetty ympäristölupa, jonka mukaan laitok-
seen voidaan ottaa hapotettua kalaa 10 tonnia vuodessa (kuiva-aine). Ympäristölu-
van lisäksi Eviralta tulee laitospäätös 
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- vuoden 2012 alusta myös pyydykseen kuollut kala on palautettava mereen (kuten 
alamittaiset), joten kuollutta kalaa ei hapotuskonttiin tulla viemään 

 
 

- hapotusyksiköstä tultava sellainen, että kalastajilla on mahdollisuus tuoda kalaa 
myös autolla 

o oltava joko kraana tai kippaava trukki 
o Kalatalous- ja ympäristöopiston rannassa on yksi kraana, myös trukki löytyy, 

jota voitaneen käyttää 
- varastokontin koosta: 

o riittääkö 20 tonnia vai 2 x 20 t kontti 
o Tuorlan biokaasulaitoksen kaatosäiliö on 30 m3 
o Pohjanmaalle voisi mennä jopa 45 t kuormassa 

- kalastajat ovat vielä hyvin epävarmoja osallistumisestaan poistokalastukseen, kos-
ka jatkosta v. 2012 jälkeen ei ole mitään varmuutta 

- kontin sijainnista koululla: 
o hieman sivussa (itään) nykyisestä kalakoulun päälaiturista sijaitseva kontti 

aiheuttaisi vähemmän häiriötä. Tällöin kysymykseen tulisi myös uusi laituri, 
tie ja ranta-alueen asfaltionti 

 laituri ranta-alueineen tuskin ehtii valmistua vuoden 2012 kevääksi. 
Mietittävä väliaikainen sijoittelu, jos uuteen laituriin päädytään 

o alueen kalastajilla on ylipäätäänkin puute ranta- ja laituritilasta 
o kalastuksen kehittämisen kannalta uusi laituri olisi tärkeä  

 
Päätös: seurantaryhmä merkitsi esille tulleet asiat tiedokseen ja päättää syksyn toiminnas-
ta seuraavaa: 
 

- Maria haastattelee kontin mahdolliset käyttäjät, tärkeimmät kysymykset kalamäärä 
ja logistiikka 

- Maria tiedustelee Klaus Bergmanilta, voisiko seurantaryhmä (tai osa siitä) käydä tu-
tustumassa Suomenlahden kontin toimintaan 

- Maria tiedustelee Sybimarilta, miten hapotusyksikköä nyt on kehitetty, onko uusia 
ratkaisuja ym. 

- Maria sopii tapaamisesta Ranta-ahon kanssa rahoitusasioiden tiimoilla (kontti, laitu-
ri, maapohja ym.) 

- hapotuskonttiselvityksen ensimmäisen version tulee olla valmis seurantaryhmän 
seuraavaan kokoukseen mennessä 

 
§ 3 Muut asiat 
 
Seurantaryhmä merkitsi tiedokseen seuraavan aikataulun: Mailis Kuuppo kertoi, että mikäli 
kontin hankkimiseen päädyttään, ja tavoitteena pidetään, että kilpailuttamiseen ja mahdol-
liseen tilaukseen päästään kuluvan vuoden puolella, asian on oltava toimitettu Peimarin 
koulutuskuntayhtymän hallituksen esityslistalle viimeistään 5.12. Hallitus kokoontuu 
13.12.2011. 
 
§ 4 Seurantaryhmän seuraava kokous 
 
Päätös: seuraava kokous päätettiin pitää 7.12. klo. 9.00 kalakoululla. 
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                      LIITE 2 

 

Hapotusyksikkö -hanke 
Ammattiopisto Livia / Peimarin koulutuskuntayhtymä, Kalatalous- ja ympäristöopisto 

Seurantaryhmän kokous, pöytäkirja 2/2011 

 
Aika: tiistai 7.12.2011 klo. 9.00 – 11.30 
Paikka: Kalatalous- ja ympäristöopisto, Kalakouluntie 72, 21610 Kirjala 
 
Läsnä: Mailis, Kuuppo, Veli-Matti Jalli, Heikki Eskelinen, Ismo Johansson ja Maria 

Saarinen 
 

 
§ 1 Kokouksen avaus  

 
Mailis Kuuppo avasi kokouksen klo. 9.00. ja toivotti paikalla olijat tervetulleiksi ko-
koukseen. 

 
§ 2 Esiselvitys 
 

Esiselvityksen 1. versio oli lähetetty seurantaryhmälle esityslistan liitteenä 1. 
 
Päätös: Seurantaryhmä keskusteli selvityksestä ja päätti, että selvitystä täydenne-
tään seuraavilta osin: 
 
- hapotusyksikön hinta-arvio 
- ponttonilaiturin hinta-arvio 
- hygienisiontiyksikön hinta-arvio (Jalli selvittää) 
- maapohjan vahvistamisen ja asfaltoinnin hinta-arvio (Kuuppo selvittää) 
- vielä tarkennettu näkemys mädätteen hävittämismääräyksestä Venelammelta 
- Kalatalous- ja ympäristöopiston kalanjalostustoiminnassa syntyvien sivutuottei-

den tarkempi määrä 
- kuva hapotuskontin sijoituspaikasta 
 
Seurantaryhmä päätti hyväksyä lopullisen Esiselvityksen sähköpostitse. 
 

§ 3 Tutustumismatka Inkoon hapotusyksikölle 
 

Berglund on ilmoittanut, että tutustumismatka Inkoon hapotusyksikölle sopisi hänel-
le 14. tai 15. joulukuuta. Matkan tarkempi aikataulu selviää 12.12. 

 
Päätös: seurantaryhmä merkitsi tutustumismatkan tiedoksi ja totesi, että paras päi-
vä olisi 14.12., jolloin matkaan pääsisivät Jalli, Johansson, Saarinen ja Setälä. Pää-
tettiin, että matkaan lähdetään ensisijaisesti jommankumman opiston autolla. 

 
§ 4 Hapotusyksikön hankinta 
 

Seurantaryhmä merkitsi tiedoksi seuraavat asiat: 
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Hapotusyksikön hankintapäätöksen pohjaksi selvitetyt faktat on esitetty esiselvityk-
sessä. 

 
Alustava suunnitelma oli, että mikäli hapotusyksikön hankintaan päädytään, tilaus 
olisi saatava lähtemään hyvissä ajoin ennen joulua. Hankinta-asian täytyisi siinä ta-
pauksessa olla Peimarin koulutuskuntayhtymän hallituksen kokouksessa 
13.12.2011 (esityslista 5.12.). 

 
Kari Ranta-ahon mukaan hapotuskontteihin liittyviä rahoituspäätöksiä tehdään kui-
tenkin aikaisintaan tammikuussa 2012. 

 
Mahdollisista tavarantoimittajista esimerkiksi Sybimar Oy on ilmoittanut, että tilauk-
sen on oltava heillä tammikuun 2012 puoliväliin mennessä, mikäli hapotusyksikkö 
halutaan Paraisille huhti-toukokuun vaihteessa 2012. 

 
Mahdollista hapotusyksikköä ei sijoitettane Kalatalous- ja ympäristöopiston nykyisel-
le laiturialueelle. Tällöin hankittavaksi tulee ainakin ponttonilaituri, mahdollisesti ky-
symykseen tulee myös maapohjatöitä (tienparannus, asfaltointi). 

 
Päätös: esiselvityksen ja käydyn keskustelun pohjalta seurantaryhmä päätti esittää 
Peimarin koulutuskuntayhtymälle 
 
- hapotusyksikön ja maihintuontipaikan muun tarvittavan varustelun (laituri, nostu-

ri, maapohjan vahvistaminen ja asfaltointi) hankkimista Kalatalous- ja ympäris-
töinstituutin rantaan 

- hygienisointiyksikön hankintaa Tuorlan biokaasulaitoksen yhteyteen 
 
Kaikki hankinnat tulisivat samaan rahoitushakemukseen. Niitä esitetään kuitenkin 
sillä varauksella, että niihin saadaan haettavan mukainen rahoitustuki Varsinais-
Suomen ELY – keskukselta. 
 
Seurantaryhmä totesi, että Peimarin kky:n hallituksen seuraava kokous on 
24.1.2012. Ottaen huomioon kunnallisen hankintaprosessin hitauden, on todennä-
köistä, että hapotusyksikköä ei saada vielä kevääksi 2012 kalastajien käyttöön. 

 
§ 5 Muut asiat 
 

Muita asioita ei tullut esille. 
 
§ 6 Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 11.00, jonka jälkeen seurantaryhmä kävi tar-
kastamassa mahdolliset sijoituspaikat. Seurantaryhmä totesi, että 
 
- hapotusyksikköä ei voi edes kokonsa vuoksi sijoittaa nykyiselle laiturialueelle 
- nykyisen laiturialueen itäpuolen maapohjan kunnostamisen kustannukset nousi-

sivat liian korkeiksi maapohjan pehmeyden ja puuttuvan tien takia 
- paras sijoituspaikka yksikölle olisi rannan suuntaisesti nykyisen laiturialueen län-

sipuolella siten, että kaukolämpöputki jäisi yksikön ulkopuolelle (länsipuolelle)  
 


