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Rahoitus 

Kalankasvatuksen olosuhdekatsauksen laatiminen on osittain  

rahoitettu Euroopan meri- ja  kalatalousrahaston (EMKR)  

avustuksella. Katsaus tuottaa tietoa EMKR:n Suomen toiminta- 

ohjelman arviointia ja ennakointia varten 
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Kalankasvatustuotanto 
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_______________________________________________________________________________________________________ 
Lähteet: Luke tilastot 

Ruokakalatuotanto vuosina 1980-2016 

Kotimaisen vesiviljelytuotannon arvo nousi 



_______________________________________________________________________________________________________ 
Lähteet: Luke tilastot 

Ruokakalatuotannon määrä ja arvo päätuotteittain vuonna 2016 

15 miljoonaa kiloa ja 70 miljoonaa euroa  
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14,9 Milj. kg 



Kirjolohi kasvoi hyvin 

_______________________ 
Lähde: Luke 
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• Hyvä kasvukausi merellä nosti perkuumääriä loppuvuodesta 
• Kirjolohta perattiin noin 10,9 miljoonaa kiloa joka on noin  1,5 miljoonaa kiloa 

enemmän kuin viimeisten viiden vuoden keskiarvotuotanto 



Kirjolohen hinta korkea 

_______________________ 
Lähde: Luke 
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• Vuoden 2016 keskihinta oli 1,11 €/kg parempi kuin keskimäärin viimeisten viiden 
vuoden aikana; 

• Norjan lohen hinta oli huippukorkea – kirjolohen hinta seurasi perässä 
• Myös mädin hinta oli parempi kuin edellisinä vuosina 



Siian hinta ennätyskorkea, mutta tuotanto väheni 

_______________________ 
Lähde: Luke 
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• Siian hinta ennätyskorkea; 

      - keskimäärin 10,11€/kg 

• Tuotannon arvo säilyi samana, koska 
tuotantomäärä väheni 

• Siikaa perattiin noin 540 tonnia 
• Siian tuotantomäärä edelleen 

laskussa 
 

Siian tuotantomäärä 



Sääolosuhteet 
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Lämmin kevät ja talven alku   

Kylmä tammikuu, lämmin helmikuu ja kevät, normaali kesä, lämmin alkusyksy,  
loka-marraskuu etelässä kylmä, joulukuussa taas lämmin _______________________ 

Lähteet: Ilmatieteen laitos 

Vuoden 2016 keskilämpötilan poikkeama vertailukaudesta 1981-2010 

1 6 3 5 2 
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Viime talvet poikkeuksellisen jäättömät 

_______________________ 
Lähteet: Ilmatieteen laitos 

15.2.2007 15.2.2008 15.2.2009 15.2.2010 

15.2.2011 15.2.2012 15.2.2013 15.2.2014 

15.2.2015 15.2.2016 
Avovesi (jää < 1/10) 
Hyvin harva ajojää 
Harva ajojää 
Tiheä ajojää 
Hyvin tiheä ajojää 

Ohut tasainen jää 

Yhteenjäätynyt ajojää 
Uusi jää 

Hauras kiintojää 
Kiintojää 

Lähteet: Ilmatieteen laitos 
                 (Ilmanet.fi)  
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Etelässä vedet keväällä normaalia lämpimämmät  

_______________________ 
Lähteet: SYKE ja ELY-keskukset 2016. Avoimet ympäristötietojärjestelmät. Pintavesien tilan tietojärjestelmä, vedenlaatu PIVET. Hertta-palvelu,  
                Turun Ammattikorkekoulu 2016. Seilin automaattipoijun mittaukset 

Pintaveden lämpötilat 

Lähteet: SYKE ja ELY-keskukset 
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Jääpäiviä vähän 

_______________________ 
Lähteet: Ilmatieteen laitos, Korhonen: Suomen vesistöjen jääolot. 

Jääpeitteen pysyvyys 



Kevät vähätuulista,  

kesällä ja loppuvuodesta myrskyjä 

_______________________ 
Lähde: Ilmatieteen laitos 
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Tuulipäivien määrä 



Kasvattajien näkemyksiä 
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     Haastattelut yritykset 

Kasvattajat 

• Brändö lax Ab  

• Heimon kala Oy  

• Kainuun lohi Oy  

• Kalankasvatus Vääräniemi Oy 

• Lännenpuolen lohi Oy 

• Ab Salmonfarm Oy  

• Savon Taimen Oy  

• Taimen-yhtiöt  
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Haastateltujen yritysten tuotantosuuntia 
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Kasvattajat 

  

• Poikastuotanto   4 
• Ruokakalantuotanto 4 
• Merikasvatus  5 
• Sisävesikasvatus  2 
• Kiertovesikasvatus 1 
  
• Suomen ruokakalan tuo- 
   tantomäärästä > 65%  
  
  



Kirjolohella hyvät kasvuolot ja markkinat  

0 = Normaalivuosi; -2 = erittäin heikko; +2 =erinomainen vuosi 

• Kasvukauden luonnonolosuhteet yleisesti erinomaiset 
• Kirjolohen markkinahinta erinomainen ja mädin hintakin nousussa 
• Ei kalasairauksia 

Luonnonolot 

Talous 

Yhteiskunta 
(N = 8) 



Luonnonolosuhteiden vaikutus 

kasvatukseen 
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Merialueen olosuhteet olivat hyvät 
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Kasvattajat 

- Kasvukausi oli pitkä ja koko kauden lämpötiloiltaan sopiva 
- Ainoastaan Saaristomerellä ruokintaa oli rajoitettava elokuussa 
- Miltei jäätön talvi helpotti kassien asennusta ja poikasten kuljetuksia 
- Tuulisuus yleisesti lisääntynyt,  mutta ainoastaan yksittäisiä niin tuulisia 

päiviä, että kaloja ei päässyt ruokkimaan 
- Ei hyyde- eikä alijäähtymisongelmia, myrsky- tai välinevahinkoja 
- Kalaterveystila oli yleisesti merialueella hyvä  

- Yksittäisistä hankintaeristä eristä kuoli 20-25% taudittomia poikasia, ilmeisesti 
korkea lämpötilaero sisämaan ja meren välillä 

- Haikaroiden merkitys haittaeläiminä lisääntynyt, hyljevahingot olivat 
verrattain pieniä 

- ”Hyvät kasvuolosuhteet ja pieni kuolleisuus nostivat kokonaistuotantoa 
      viime vuosista hieman vaikka kasvatuskapasiteetti ei ole merkittävästi  
      lisääntynyt” 
 



Sisävesialueiden olosuhteet olivat erinomaiset 
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Kasvattajat 

- Keski- ja Pohjois- Suomessa kasvulämpötilat hyvät, Etelä Suomessa keväällä 
paikka paikoin vesi jopa liian lämmintä kalojen siirtoon merelle  

- Kevään kasvukausi jopa kuukauden normaalia pidempi 
- Talvi tuli hieman liian aikaisin, joissain tapauksissa olisi voitu kasvattaa 

enemmänkin luparajojen puitteissa 
- Vettä oli riittävästi jopa, jollain laitoksilla jopa liikaakin, josta aiheutui 

paikallisia happamuus- ja tulvaongelmia 
- Tautitilanne oli lämpötiloista johtuen normaalivuosia parempi; joitain flavo- ja 

IPN tapauksia; IPN vaikuttaa poikasten vientikauppaan 
- Vesihometta esiintyi vain vähän 
- Saukko- ja haikaraongelmat ovat yleistyneet, muttei merkittäviä tappioita 

 
- Olosuhteet olivat paikoin niin hyviä, että poikasia jäi henkiin enemmän 
     kuin suunniteltu ja mitä niille oli kysyntää 



Taloudelliset tekijät 
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Norjan lohi vaikuttaa kirjolohen hintaan 
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Kasvattajat 

- Norjan lohi ohjaa kasvatetun kalan hintoja 
- Horeca-sektorilla ei välitön vaikutus, koska suurkeittiöpuolella on pitkät 

sopimukset, hinnat nousivat vasta syksyllä   
- Lohen korkea hinta on mahdollistanut kalliimpien kalojen kuten kuhan 

kasvatuksen 

-   Pankkien rahoituskriteerit ovat tiukentuneet viimeisten 5 vuoden aikana  
        -    Hankalin on Finnvera. Päätöksenteko on siirretty niin kauas asiakkaasta, että ei    
               tunneta alan rahakiertoa. 

- Uusia rakennerahastohankkeita on viimein päästy käynnistämään. EMKR on 
alalle hyvin merkityksellinen instrumentti. 

- Pientä korjausvelkaa kertyy vanhoihin laitoksiin jatkuvasti 
- Poikaskysyntä lisääntyy merkittävästi, jos merialueen suuret hankkeet 

toteutuvat. 
- Istukkaiden lisäkysyntään varaudutaan, mutta määrät ovat maltillisia. 

 
 
 
 
 

 



Yhteiskunnalliset tekijät 
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Lupien ennakoitavuus edelleen heikko 
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Kasvattajat 

- Ammattitaitoisen työvoiman saannista tulossa ongelma, koulutuksen alasajo 
näkyy 

- Määrävälein tapahtuva luvantarkistusvelvoite muuttui harkinnanvaraiseksi.       
         - ELY ei enää ympäristönsuojelulain muutoksen jälkeen vaatinut lain mahdollistamaa  
            tarkistusta sisämaassa.  
           -  Toiveena, että määräaikaiset luvat muuttuisivat toistaiseksi voimassa oleviksi.  

- Merialueella lupia leikataan yhä 
- Tuotiin esiin Avin leikkaus merialueella (-10% vuonna 2016 ), valituksia KHO:n, 

joka leikkasi vuonna 2017 vielä 15 % lisää  

- Weser-päätöksen vaikutukset Suomessa ovat vielä täysin arvailujen varassa. 
- Merialueen tutkimusaseman alasajo ihmetyttää 
- Toimialan imago parantunut 
- Sijainninohjaussuunnitelma 

- on mahdollistanut uusia ja suurempia lupia 
- tulkittu väärin, kun vanhoja laitoksia on pyydetty siirtymään ulommas 

 
 

       
 
 
 

 



Uhat ja mahdollisuudet 
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Kalataudit ja ympäristöpolitiikka uhkana 
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Kasvattajat 

- Väärät positiiviset mielikuvat kiertovesiviljelyn mahdollisuuksista 
vaikuttavat lupapäätöksiin. Kiertovesi ei ole eikä voi olla vaihtoehto 
perinteiselle tuotannolle - se voi olla erikoistuotteita tuottava lisä. 

- Vesihomeongelmien yleistymisriski pitkien syksyjen ja keväiden seurauksena,  
varsinkin jos formaliinin käyttöä torjuntaan rajoitetaan 

- Kalataudit ja niistä aiheutuvat markkinavaikutukset 

- Kesien lämpeneminen tuottaa poikaskasvatukseen ongelmia 

- Koulutuksen alasajo vaikeuttaa ammattitaitoisen työvoiman saantia 

-     Norjan lohikalojen hinnan lasku 

-     Markkinahäiriöt ja niiden vaikutukset alan edellytyksiin 

-     EU-tuomioistuimen Weser-ratkaisun vaikutukset epäselvät 

-     Uusia lupia ei myönnetä, jos uusia ympäristöohjauskeinoja ei hyväksytä  

      luvituksessa 



Kasvumahdollisuudet käyttöön 
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Kasvattajat 

 

  

-     Lupien suureneminen nykyisestä 

- Kuha ja muut arvokkaammat lajit 

- Triploid kirjolohi 

-     Suomessa tuotetun kirjolohen laatukuvan eriyttäminen tuontikalasta 

-     Toimialan edellytysten vakiintuminen ja kasvun mahdollisuus 

- Avomeri- ja kiertovesipuolen lupaukset ovat vielä lunastamatta 

- Lupien saanti kansainvälisille vesille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lähteet 
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Kalankasvattajaliiton tuotantoseuranta 

 

Kalankasvatusyrityshaastattelut 

 
Luken tilastotietokannat 
Kalatalouden tilastot: http://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/ 

 

Ilmatieteen laitos 

Tuulitilastot:   http://ilmatieteenlaitos.fi/tuulitilastot  
          http://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data-lisenssi   
          Maksimituuliyhteenveto. Julkaisematon. 

Ilman lämpötila:  http://ilmatieteenlaitos.fi/karttoja-vuodesta-1961.  

Jäät:            Jäätalvet 1981-2010 ja 2015/2016. Julkaisematon 
 
 

       Korhonen, J. 2005. Suomen vesistöjen jääolot. Suomen ympäristö 751.  
 

SYKE ja ELYt: 
Vesien lämpötila/keskiarvo –käyrät: 
Avoimet ympäristötietojärjestelmät. Pintavesien tilan tietojärjestelmä, vedenlaatu PIVET. 
Hertta-palvelu. http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Ymparistotietojarjestelmat. 

http://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/
http://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/
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http://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data-lisenssi
http://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data-lisenssi
http://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data-lisenssi
http://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data-lisenssi
http://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data-lisenssi
http://ilmatieteenlaitos.fi/karttoja-vuodesta-1961
http://ilmatieteenlaitos.fi/karttoja-vuodesta-1961
http://ilmatieteenlaitos.fi/karttoja-vuodesta-1961
http://ilmatieteenlaitos.fi/karttoja-vuodesta-1961
http://ilmatieteenlaitos.fi/karttoja-vuodesta-1961
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40687/SY_751.pdf
http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Ymparistotietojarjestelmat
http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Ymparistotietojarjestelmat
http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Ymparistotietojarjestelmat


Lisätietoa 
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Lisätietoa kalankasvatuksen olosuhdekatsauksesta 

antavat: 
 

Tutkija Markus Kankainen: markus.kankainen@luke.fi, puh: 029 532 7687 

 

Erikoistutkija Jari Setälä: jari.setala@luke.fi, puh: 029 532 7682 
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