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Yhteenveto
Ympäristömuutokset ravisuttavat kalataloutta
Kuluvan rahoituskauden (Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) 2014-2020) aikana
suomalainen kalatalous on ollut murroksessa. Vuodet ovat olleet luonnonolosuhteiltaan
poikkeuksellisia. Ilmastonmuutos ja rehevöityminen heikentävät vesien tilaa ja vaikuttavat
vesiluonnonvaroihin. Etelä-Suomessa vähäjäiset talvet ovat yleisiä, talvikalastuskausi lyhenee ja
kelirikkoajat pitenevät. Tuulisuus on lisääntynyt ja on koettu ennätyksellisen kuumia kesiä ja
lämpimiä syksyjä. Kalakannat, kalastus ja kalanviljelyolosuhteet muuttuvat. Merkittävimpien
kalastuksen kohdelajien kannat ovat valtaosin hyvässä tilassa. Silakka- ja kilohailikannat ovat
edelleen vahvat, samoin ahven-, muikku-, särkikala- ja kuorekannat sekä Saaristomerta lukuun
ottamatta kuhakannat. Toisaalta vaellusesteistä kärsivien vaelluskalojen tilanne on heikko, useampi
laji on uhanalainen eikä kestä kalastusta. EMKR:sta tuetaan vesien ja kalakantojen tilan
parantamiseen tähtääviä toimia, koska vesien laadun paraneminen parantaisi useiden kalalajien
elpymistä. Hylje- ja merimetsokannat ovat vahvat ja vaikeuttavat rannikkokalastusta. Ratkaisuja
kalastajien ongelmiin haetaan kalastajien ja tutkijoiden yhteistyönä kalastuksen innovaatioohjelmassa. Sisävesikalastuksen tilanne on parempi, kuhasaaliit ovat kasvaneet ja särkikalojen
hyödyntäminen on lisääntynyt.
Kalankasvatuksessa uusia tuulia
Ohjelmakauden
tavoitteena
on
Suomen
vesiviljelytuotannon
kaksinkertaistaminen.
Vesiviljelytuotannon kasvu on toistaiseksi ollut vaatimatonta, vaikka joitakin uusia lupia on
myönnetty niin merelle kuin sisävesille. Alalla on menossa rakennemuutos, jonka edistymistä
vauhditetaan voimakkaasti kehitystoimien ja investointitukien avulla. Vesiviljelyn innovaatioohjelmassa panostetaan erityisesti avomeri- ja kiertovesikasvatuksen kehittämiseen. Vesiviljelyssä
tavoitellaan ympäristön kannalta kestävää kasvua. Kiertovesiviljelyn kehittämiseen panostettiin jo
edellisen ohjelmakauden aikana ja useampia uusia laitoksia on perustettu edellisen ja nykyisen
ohjelmakauden aikana. Kiertovesikasvatuksen ongelma on ollut kannattavan teuraskalatuotannon
rakentaminen. Alalle on kuitenkin syntynyt ja syntymässä uusia tuotanto- ja markkinointikonsepteja,
jotka uudistavat kotimaista ruokakalatuotantoa. Vuosien 2019 ja 2020 aikana nähdään paremmin
mihin suuntaan kiertovesikasvatuksen kannattavuus kehittyy. Merikasvatuksen kannattavuus on
viime vuosina ollut poikkeuksellisen hyvä. Tämä johtuu osin Norjan lohen ja kirjolohen korkeasta
hinnasta, viennin lisääntymisestä ja Suomen kirjolohen tarjontarakenteen muutoksista. Merialueen
kasvatusolosuhteet ovat viime vuosina (vuoden 2018 kuumaa kesää lukuun ottamatta) olleet
suotuisat, kasvukausi on ollut pitkä ja tautitilanne hyvä. Merikasvattajat ovat tehneet viime vuosina
poikkeuksellisen hyvää tulosta.
Lohen hinnan uusi normaali
Myös Suomen kalakauppa ja jalostusteollisuus ovat olleet poikkeuksellisen suuressa muutoksessa. Yli
puolet Suomen kalakaupan tarjonnasta on lohikaloja, lähinnä Norjan lohta tai kotimaassa ja
Ruotsissa tuotettua kirjolohta. Norjan lohen hinta on vuodesta 2016 lähtien ollut korkealla tasolla,
mikä on monin tavoin vaikuttanut suomalaiseen kalakauppaan. Vuonna 2014 Norjan lohta tuotiin
ennätyksellinen määrä ja vuoden 2015 lopulla lohen hinnan nousu käänsi pitkäaikaisen tuonnin
kasvun laskuun, koska korkea hinta vähensi kalakampanjoita ja kulutuskysyntää. Kun korkea hinta oli
totuttua pysyvämpää, kaupan oli alettava sopeutua uuteen hintatasoon. Kala ei enää ollut hinnan
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puolesta yhtä houkutteleva sisäänvetotuote kuin aikaisemmin, vähittäiskaupassa on panostettava
enemmän valikoimaan, laatuun ja tuotteistukseen.
Kallis lohi laukaisi kalakaupan rakennemuutoksen
Raaka-aineen saatavuudesta tuli entistä tärkeämpi kilpailutekijä kalatukuille ja kalanjalostajille.
Alkutuotantoon integroituneet tai raaka-aineen saatavuuteen panostaneet toimijat ovat
menestyneet, muilla on ollut isoja ongelmia. Keskisuuret toimijat ovat heikentyneet. Jalostus ja
tukkukauppa ovat nopeasti keskittyneet, vähittäiskauppaan panostaneet isoimmat toimijat kasvavat
nopeasti. Yrityksiä on siirtynyt norjalaiseen ja virolaiseen omistukseen. Suurkeittiöpuolella
keskusliikkeet ovat varmistaneet kalan saatavuuden ja lisänneet kalaosaamistaan yritysostoin.
Yksittäisten isojen yritysten kasvu on edellyttänyt vientimahdollisuuksien selvittämistä ja
hyödyntämistä. Markkinoille on myös kehitetty uusia kalabrändejä, jotka korostavat muun muassa
tuotteen ympäristöystävällistä tuotantoa ja laatua. Kalastuksen innovaatio-ohjelmassa selvitetään
sivuvirtojen hyödyntämisen tehostamista ja mahdollisuuksia uusien lisäarvotuotteiden
valmistukseen. Rannikon ja sisävesien kalastajat panostavat entistä enemmän oman tuotannon
jalostamiseen ja suoramyyntiin ja rahastosta tuetaan tuotannon monipuolistamista.
Kotimaisen kalatuotannon kysyntä kasvoi
Kalan korkea hinta on luonut hyvät lähtökohdat kotimaisen alkutuotannon kehittämiseen. Makean
veden lajien hinnat ovat olleet jo pitkään nousussa, kun kalastajien määrä ja luonnonkalan saaliit
ovat vähentyneet ja kasvatetun kalan hintakin on ollut korkea. Kirjolohen hinta on seurannut Norjan
lohen hintaa ja hinnat ovat myös syksyllä olleet kohtuullisen korkealla tasolla. Tuotannon
keskittymisen ja viennin vuoksi tuoreen kirjolohen kausittainen ylitarjonta on jäänyt aikaisempia
vuosia pienemmäksi.
Turkistarhaus kriisitilassa
Silakan hinta määräytyy markkinoilla eri perustein kuin lohen hinta. Rahoituskauden alussa elettiin
vielä turkistalouden noususuhdannetta, mutta tällä hetkellä ala on syöksynyt laskusuhdanteeseen.
Turkiseläinrehujen raaka-ainekysyntä on lähes romahtanut eikä sen uskota enää palaavan entiselle
tasolle. Kalajauhon raaka-ainetta on viety isoja määriä vaihtelevasti Tanskaan. Kotimainen
kalajauhotehdas on kuitenkin lisännyt ja tasannut silakan kysyntää. Silakan kysyntä ihmisravinnoksi
on Suomessa elpymässä, mutta määrät ovat edelleen entiseen verrattuna hyvin pienet. Silakan
elintarvikevienti pääasiassa muualle Itä-Eurooppaan on pikkuhiljaa kasvanut Venäjän tuontikiellon
jälkeen, mutta rehukalalle etsitään uusia markkinoita ympäri maapalloa.
Kalatalouden toimintaedellytyksiin haetaan parannuksia
Silakan, kilohailin ja lohen kalastuksessa otettiin vuoden 2017 alusta käyttöön toimijakohtaiset
käyttöoikeudet ja kiintiöt, minkä tarkoitus on helpottaa kalastuksen taloudellista suunnittelua ja
ajoittamista markkinoiden tarpeiden mukaan. Rannikkokalastajille annettiin myös rajattu
mahdollisuus pyytää lohta entistä aikaisemmin keväällä. Uuden kalastuslain soveltaminen etenee.
Kuhan kalastuksessa otettiin uudet alamitat käyttöön. Kuhan otolliset kasvuolosuhteet ovat
lieventäneet muutoksen taloudellisia vaikutuksia kaupalliseen kalastukseen. Uusien
kalatalousalueiden rajat on vahvistettu ja meneillään on kalatalousalueiden käyttö- ja
hoitosuunnitelmien laatiminen. Käyttö- ja hoitosuunnitelmissa määritetään kaupalliselle
kalastukselle sopivia vesialueita, mikä vaikuttaa erityisesti sisävesialueen kalastuksen
kehittämismahdollisuuksiin. Kotimaisen kalan tarjonnan lisäämisen isoimpia ongelmia ovat
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rannikkokalastuksessa olleet hylkeet ja merimetsot ja vesiviljelyssä uusien lupien vaikea saatavuus.
Hylje- ja merimetsokantojen hallintaa sekä vesiviljelyn luvituksen helpottamista on selvitetty
työryhmissä ja hankkeissa, mutta näissä kysymyksissä ei ole kuitenkaan edistytty kalatalouden
elinkeinojen toivomalla tavalla.
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Suomen vesien ja kalakantojen tila
Ympäristöpolitiikka
Vesien ja kalakantojen hoitoon vaikuttavat kansainväliset velvoitteet
Kansainvälisistä velvoitteista ja säädöksistä keskeisimpiä ovat kestävän kehityksen Agenda2030tavoitteet. Niistä olennaisin on tavoite 14, joka käsittelee vedenalaista elämää. Euroopan unionin
lainsäädännöstä tulee lukuisia velvoitteita, jotka ovat joko suoraan (asetus) tai välillisesti (direktiivi)
siirretty Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. Vesien tilan ja kalakantojen kannalta keskeisimpiä
direktiivejä ovat mm. luonto-, vesipuite-, meristrategia-, ja merialuesuunnitteludirektiivit.
Luontodirektiivi edellyttää lajien ja niiden elinympäristöjen suojelua ja määrää mm. Natura 2000 suojelualueverkostosta. Vesipuitedirektiiviin tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa sisä- ja
rannikkovesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että vesistöjen tila on vähintään hyvä.
Meristrategiadirektiivin tavoitteena on merien kestävä käyttö ja hyvän tilan saavuttaminen.
Merialuesuunnitteludirektiivi puolestaan edellyttää merellä tapahtuvan toiminnan suunnittelua
mahdollisimman tehokkaasti ja kestävästi. Kalakantoihin vaikuttavat myös kalastusta ohjaavat
Yhteisestä kalastuspolitiikasta tehdyt asetukset sekä EU:n vieraslajiasetus. Alueellisista sopimuksista
HELCOM eli Itämeren suojelukomissio on keskeisin vaikuttamistaho Itämeren alueella.
Kansallisen tason vesien- ja merenhoito
Kansallisella tasolla vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoidon toimenpideohjelma ovat tärkeitä
ohjaavia dokumentteja sisältäen vesien hyvän tilan määritelmät, tila-arviot ja tavoitteet, joilla tulisi
saavuttaa vesien hyvä tila. Vesienhoitosuunnitelmat koskevat rannikkovesiä, järviä, jokia ja
pohjavesiä, kun taas merenhoidon toimenpideohjelma kattaa Suomen aluevedet ja
talousvyöhykkeen. Vesien hyvä tila pitäisi tämänhetkisen lain mukaan saavuttaa vuonna 2027, jolloin
kolmas vesienhoitosuunnitelmien kausi päättyy. Tavoite on hyvin haastava, ja nyt on jo lausunnolla
lakimuutos, jossa todetaan että ympäristötavoitteiden saavuttamisen määräaikaa voi pidentää
luonnonolosuhteiden vuoksi.
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto tukee ympäristötavoitteiden toteuttamista
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman tavoitteena on varmistaa Suomen
kalavarojen elinvoimaisuus ja monimuotoisuus erityisesti kalakantojen luontaista lisääntymistä
edistämällä sekä edistää vesien hyvän tilan saavuttamista.
Hallitusohjelma turvaa elinvoimaisia kalakantoja
Pääministeri Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa (2019) on useita kalastukseen ja kalakantojen
hoitoon liittyviä kirjauksia: Kalastusta harjoitetaan turvaten elinvoimaiset ja kestävät kalakannat.
Ajetaan EU:ssa tieteelliseen tietoon perustuvia kalastuskiintiöitä. Laittomaan pyyntiin puututaan
tehokkaasti. Toteutetaan tutkimukseen pohjautuvaa ja reaktiivista lohenkalastuksen sääntelyä
merellä ja joella Itämeren luonnonlohikantojen parantamiseksi. Säännellään kalastusta siten, ettei
kantojen geneettinen monimuotoisuus vaarannu. Kalakantoja säännellään ja hoidetaan yhteistyössä
eri toimijoiden, kuten paikallisten, vesialueiden omistajien, järjestöjen ja elinkeinonharjoittajien
kanssa. Toimeenpannaan kansallista lohi- ja meritaimenstrategiaa vuonna 2020. Arvioidaan
strategian toteutuminen ja päätetään sen jatkamisesta tai päivittämisestä. Panostetaan kalakantojen
tutkimukseen.
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Meriympäristön tila
Meren tilassa parannettavaa
Itämeren tilassa on nähtävissä paranemisen merkkejä, vaikka kokonaisuudessaan meren tila on
edelleen heikko (Korpinen ym. 2018). Tilanne on yleensä parhain alueilla, missä on vähiten
ihmistoimintaa, kuten avomerellä. Rannikkovesissä, erityisesti kaupunkien, teollisuuslaitosten tai
kuormitusta mereen tuovien jokien vaikutusalueilla tila on pääsääntöisesti huonompi. Pintavesien
ekologisen tilaluokittelun (SYKE ym. 2019) mukaan Suomen rannikkovesistä pääosa on tyydyttävässä
tilassa. Pohjanlahden rannikkovesistä osa on hyvässä tilassa. Uudenmaan rannikolla sekä monissa
jokisuissa ja lahdissa on välttävässä tai jopa huonossa tilassa olevia vesialueita.
Rehevöityminen vaikeuttaa hyvän tilan saavuttamista
Suomen merialue on rehevöitynyt. Pistekuormitus on vähentynyt huomattavasti viimeisten
vuosikymmenten aikana, mutta hajakuormituksessa ei ole tapahtunut oleellista muutosta
vesiensuojelutoimista huolimatta (Korpinen ym. 2018). Suomen eri merialueille määritetyt
enimmäiskuormitusmäärät ylittyvät edelleen kaikilla Suomen merialueilla. Kauimpana
kuormitustavoitteista ovat Suomenlahti ja Saaristomeri, kun taas ravinnekuormituksen
vähentämiseksi tehdyt ponnistelut tuottavat tulosta erityisesti itäisellä Suomenlahdella.
Pohjanlahdella rehevöityminen on vähäisintä ja pohjan happipitoisuus on edelleen hyvä. Sen sijaan
rehevöityminen on viime vuosina lisääntynyt tähän asti suhteellisen hyvin voineella Selkämerellä.
Hyvän tilan saavuttamista koko Itämeren alueella hidastavat sisäiset ravinnevarastot eli aiemman
kuormituksen seurauksena mereen kertyneet ravinteet. Rehevöitymisaste heijastuu pohjaeläin- ja
planktonyhteisöjen, kalakantojen, merilintujen ja erilaisten elinympäristöjen tilaan.
Ilmastonmuutos vaikuttaa jo vesiin ja luonnonvaroihin
Ilmastonmuutos tulee todennäköisesti nostamaan ilman sekä meriveden lämpötilaa sekä kesällä että
erityisesti talvella (Smartsea tietolaatikot 2018). Talvien leudontumisen myötä Itämeren jääpeite
vähenee ja jääpeiteaika lyhenee. Talviaikainen sademäärä ja jokivesien valuman mukana tuleva
ravinnekuormitus Itämereen kasvavat, mikä pahentaa rannikon rehevöitymistilannetta, heikentää
pohjan hapettomuutta sekä alentaa meriveden suolapitoisuutta. Nämä muutokset vaikuttavat
edelleen Itämeren ekosysteemiin, eliöihin ja eliöyhteisöihin. Erityisesti mereiset ja kylmän veden lajit
taantuvat, kun taas rehevistä olosuhteista hyötyvät makean veden lajit runsastuvat. Odotettavissa
on uusia vieraslajeja.
Myös paikalliset muutokset vaikuttavat meren tilaan
Myönteistä meren tilan kehityksessä on ollut eräiden vaarallisten ja haitallisten aineiden
väheneminen, mikä näkyy huippupetojen, kuten merikotkan, parantuneena lisääntymistuloksena
(Korpinen ym. 2018). Esimerkiksi dioksiinien ja PCB-yhdisteiden pitoisuudet ovat laskeneet jopa 90 %
1960-luvulla mitatuista huippuluvuista (THL: Dioksiinit ja PCB-yhdisteet) ja suomalaisen
luonnonkalan
ympäristömyrkkypitoisuudet
ovat
nykyään
selvästi
EU:n
asettamia
enimmäispitoisuuksia pienempiä (THL tiedote 5.10.2018). Öljyonnettomuuden riski kasvaa
laivaliikenteen kasvun myötä. Uutena uhkana on noussut muoviroskaantuminen. Edellä mainittujen
laaja-alaisten ympäristönmuutosten lisäksi myös paikalliset muutokset, kuten maankäytön
muutosten aiheuttama ravinnepitoisuuden kasvu, ruoppaus ja ruoppausmassojen läjitys, vesi- ja
rantarakentaminen ja veneily sekä muu vapaa-ajankäyttö vaikuttavat meren tilaan ja eliöihin. Myös
kalastus muokkaa kalastettavien lajien koko- ja ikäjakaumaa ja vaikuttaa niiden kannankokoon sekä
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epäsuorasti muihin lajeihin. Kalastuksella voi joissain tapauksissa olla vaikutusta esimerkiksi
sivusaaliina saatavien lintujen kantoihin.
Hylkeet runsastuneet
Suomen merialueilla esiintyy kahta hyljelajia. Yleisempi niistä on harmaahylje eli halli, jota tavataan
koko rannikolla. Harmaahyljekanta on runsain eteläisillä ja lounaisilla merialueillamme. Hallikannan
kasvu on pitkän runsastumisjakson jälkeen tasaantunut viime vuosina. Itämerellä on laskentojen
mukaan nykyään noin 30 000 harmaahyljettä (Luke). Harmaahylkeen metsästyskiintiö on ollut viime
vuosina huomattavan vajaahyödynnetty. Toinen hyljelajimme, Itämeren norppa, on runsain
Perämeren alueella, mutta esiintyy vähälukuisena myös Saaristomerellä ja Suomenlahdella. Viime
vuosina Perämerellä tehdyissä norppalaskennoissa on havaittu viime vuosina yli 10 000 norppaa.
Hylkeet, varsinkin tietyt koiraspuoliset harmaahylkeet, aiheuttavat vahinkoja kalastuselinkeinolle ja
merialueen kalanviljelylle. Hylkeet karkottavat kaloja, syövät saaliskaloja pyydyksistä ja rikkovat
pyydyksiä.
Myös merimetsoja koko rannikolla
Merimetso on levittäytynyt ja runsastunut erittäin voimakkaasti Itämerellä 1980-luvulta lähtien.
Merimetso alkoi pesiä Suomessa vuonna 1996 ja on nyt levittäytynyt koko rannikolle. Kannan kasvu
tuntuu tasaantuneen vasta viime vuosina. Kesällä 2019 Suomen merialueilla pesi noin 25 700 paria
(Syke: Merimetsot). Merimetso on Suomessa luonnonsuojelulailla rauhoitettu ympärivuotisesti, eikä
se myöskään kuulu EU:n metsästettävien lajien listalle. Merimetsot syövät kalaravintoa ja
vaikuttavat siten kalakantoihin, joskin vaikutuksen suuruudesta ei ole saavutettu yhteisymmärrystä.

Sisävesien tila
Sisävesien tila vaihtelee
Ihmistoiminta on muokannut suurta osaa Suomen sisävesistöistä. Pintavesien ekologisen
tilaluokittelun (SYKE ym. 2019) mukaan ekologiselta tilaltaan hyvässä tai erinomaisessa tilassa on
lähes 90 % järvipinta-alasta ja kolmannes jokivesistä. Eri vesistöjen välillä on suuria eroja. PohjoisSuomen järvien ja jokien sekä koko maan suurien järvien ekologinen tila on pääosin hyvä tai
erinomainen. Etelä-Suomen pienet järvet kärsivät usein rehevöitymisestä. Maankäytön muutoksista
johtuva pohjien liettyminen, sameneminen ja ravinnepitoisuuden kasvu voivat vaikuttaa
merkittävästi sisävesien tilaan. Jokien luokitusta laskee lisäksi usein vesirakentaminen. Lähes kaikki
Suomen suurimmat Itämereen laskevat joet on rakennettu, jonka seurauksena niiden alkuperäiset
vaelluskalakannat ovat hävinneet.

Kalakantojen tila
Kalastus vaikuttaa kalakantoihin
Globaalisti ylikalastus on merkittävä uhka ja kalakannat vaarassa paitsi liian suuren kalastuspaineen
niin ympäristönmuutosten takia. Suomalaiset kalakannat ovat kuitenkin valtaosin hyvässä tilassa
(Korpinen ym. 2018, Sairanen & Raitaniemi 2019) ja kalastus kestävällä tasolla, josta osoituksena on
esimerkiksi silakan ja kilohailin kalastukselle myönnetty MSC kestävän kalastuksen sertifikaatti.
Merkittävimpien kaupallisten kalalajiemme silakan, ahvenen ja muikun kannat ovat hyvässä tilassa ja
kestävästi hyödynnettyjä. Myös kilohailikanta on runsas Suomen merialueilla, ja kuhakantojen tila on
hyvä sisävesillä sekä rannikolla lukuun ottamatta Saaristomerta. Alamitan nostamisen pitäisi
parantaa jatkossa Saaristomeren kuhasaaliita. Ylläkuvattujen ympäristönmuutosten takia on
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odotettavissa myös uusia kalastettavia resursseja. Särkikalakannat ovat runsastumassa rannikolla ja
monilla järvillä ja särki ja lahna ovat jo voimakkaamman kalastuksen kohteena. Myös kuoreen
kalastus on kasvanut viime vuosina. Mahdollisesti tulevaisuudessa on myös odotettavissa uusia
hyödynnettäviä lajeja, kuten vieraslaji mustatäplätokko.
Reilu kymmenes kalalajeistamme on uhanalaisia
Osan kalalajeistamme tila on kuitenkin huolestuttava. Uusimman arvion mukaan 75 kalalajistamme
12 % on uhanalaisia (Hyvärinen ym. 2019). Erityisesti vaelluskalojen tilanne on heikko.
Uhanalaisimpia ovat Saimaan alueen nieriä ja järvilohi sekä merialueen harjus ja ankerias.
Meritaimenkantojen tila on hieman parantunut, mutta edelleen heikko kaikilla merialueilla. Mereiset
vaellussiika- ja karisiikakannat sekä sisävesien planktonsiika ovat heikentyneitä, samoin eteläsuomen
sisävesitaimen ja harjus. Jäljellä olevista merkittävistä lohikannoistamme toisen (Tornionjoki)
katsotaan olevan hyvässä tilassa ja toisen (Simojoki) heikossa tilassa. Myös mm. kampelan, mateen
ja nahkiaisen runsaudessa on tapahtunut vähenemistä.
Kunnostuksilla kalakannoille lisää elinvoimaa
Vaelluskalojen merkittävimpänä ongelmana ovat vaellusesteet, jotka estävät kutukalojen pääsyn
lisääntymisalueille ja jälkeläisten pääsyn sieltä pois. Joissain tapauksissa myös liian voimakas
kalastuspaine voi estää kutukalojen pääsyn lisääntymisalueille. Luontaisen lisääntymisen
turvaaminen on olennaista kalantuotannon varmistamiseksi (Salminen & Böhling 2018). Useiden
kalalajien elpymistä parantaisi vesien laadun ja happitilanteen parantaminen kuormituksen
vähenemisen ja rehevöitymiskehityksen pysäyttämisen myötä. Myös tiukentuneiden
kalastussäädösten noudattaminen vähentää kalastuspainetta, auttaa lajien lisääntymistä ja johtaa
suurempiin saaliisiin. Jokivesissä elinympäristökunnostuksilla on pitkät perinteet, mutta myös
rannikkovesissä kalataloudellisilla kunnostuksilla voidaan kasvattaa kalantuotantoa (Kuningas ym.
2019).
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Kalatalous
Kalatalouspolitiikka
Kalastuslainsäädäntö
EU ohjaa merialueen lainsäädäntöä
Elinkeinokalataloudessa erityisesti merialueella suuri osa lainsäädännöstä tulee EU:sta. Kaupallisen
kalastuksen säätely merialueilla on Euroopan unionin yksinomaisessa toimivallassa ja kansallisia
säännöksiä voidaan antaa ainoastaan unionin säädöksissä olevan valtuutuksen nojalla.
Kalastuslaki ja asetus sääntelevät kalastusta
Suomen kalastuslain keskeisenä tehtävänä on säännellä kalastusoikeutta ja -menetelmiä,
kalakantojen hoitoa sekä kalatalouden hallintoa kalavarojen käytön ja hoidon osalta. Kalastuslaki
uudistettiin vastaamaan niitä muutoksia mitä on tapahtunut kalastuksessa, kansallisessa ja unionin
lainsäädännössä sekä yhteiskunnassa yleisesti. Kalastusasetuksessa on tarkennukset liittyen muun
muassa pyydyksiin ja pyynnin harjoittamiseen, kalastusalueisiin, valtion kalavesiin ja kalastuksen
valvontaan.
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelma (2014 - 2020)
Kalatalouden uudistumista tuetaan
Toimintaohjelman tavoitteena on luoda kalataloudelle kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka
kannustaa ja mahdollistaa alan arvoketjun kestävän kasvun ja uudistumisen. Toimintaympäristön
kehittämisessä korostuu kannustavan säätelyn kehittäminen sekä rohkeiden kokeilujen edistäminen.
Ohjelman mukaisilla toimenpiteillä poistetaan alan kehittymisen esteitä, parannetaan yritysten
kilpailukykyä ja edistetään uuden liiketoiminnan syntymistä.
Kaupallisen kalastusta monipuolistetaan
Kestävän kalastuksen prioriteetista tuetaan uusien toimintamallien, tuotteiden ja markkinoiden
luomista sekä kalastajien toiminnan monipuolistamista. Alan tulevaisuuden kannalta on tärkeää
tukea nuorten kalastajien alalle pääsyä. Kalatalouden toimintaryhmien yhteisölähtöisessä
paikallisessa kehittämisessä pääpaino on toimissa, jotka joko luovat uusia tuotteita, markkinoita ja
tapoja toimia tai parantavat merkittävästi yritysten kilpailukykyä esimerkiksi alentamalla
kustannuksia. Avainasemassa kestäviä tuloksia tavoiteltaessa ovat innovointi, tuotekehitys,
aktiivinen verkostoituminen sekä synergiaetujen hyödyntäminen.
Vesiviljelyn kasvua edistetään
Vesiviljelyssä tavoitteena on tuotannon voimakas ja kestävä kasvu, jonka avulla parannetaan
kalatuotteiden
omavaraisuusastetta
Suomessa
ja
vahvistetaan
Suomen
asemaa
kalanviljelyteknologian osaajana ja tuottajana maailmalla (Vesiviljelyohjelma 2015). Tuet suunnataan
erityisesti kestävää kasvua ja toimialan uudistumista edistäviin investointeihin sekä tuotannon
monipuolistamiseen ja ympäristövaikutusten vähentämiseen.
Jalostus tukemaan alkutuotannon kehittämistä
Prioriteetin tavoitteena on koko arvoketjun kattava tuotekehitys, erityisesti laadun, säilyvyyden ja
jäljitettävyyden osalta. Jalostuksen ja tukkukaupan yritysten investointien tuet kohdistetaan siten,
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ne tukevat toimintaohjelman strategista päämäärää alkutuotannon toimintaedellytysten
vahvistamisesta. Toimintaohjelman tuella pyritään kannustamaan uusia tapoja hyödyntää kalavaroja
ja kalanjalostuksen sivuvirtoja.
Pääministeri Rinteen hallituksen hallitusohjelma
Kalatalous vankasti hallitusohjelmassa
Hallitusohjelmassa on runsaasti kalataloutta edistäviä tavoitteita (Valtioneuvosto 2019). Kotimaisen
kalan tarjontaa ja osuutta kulutuksesta lisätään kestävästi laatimalla kotimaisen kalan
edistämisohjelma. Toimeenpannaan kalakasvatuksen ympäristölupajärjestelmän kehittämistoimet ja
luodaan kannustimia ravinnepäästöjä vähentäville ja kiertotalouteen perustuville ratkaisuille
kalankasvatuksessa. Tuetaan kalatalouden tutkimusta ja tuotekehitystä sekä uuden teknologian
kehittämistä. Edistetään monipuolisesti kotimaisten kalalajien hyödyntämistä, kotimaisen kalan
käyttöä julkisissa hankinnoissa ja sukupolvenvaihdoksia ja uusien yrittäjien aloittamista kaupallisessa
kalastuksessa. Tuodaan kalanjalostus investointituissa samalle viivalle muun elintarviketeollisuuden
kanssa ja edistetään kalatuotteiden vientiä sekä kehitetään uudenlaisia rahoitusvälineitä alan
kehityksen edistämiseksi. Turvataan ammatillisen kalastuksen edellytykset ja vähennetään vahinkoja
sekä toimeenpannaan hyljekannan hoitosuunnitelma. Kehitetään ja tuetaan vahinkoja ehkäiseviä
tekniikoita, pyydyksiä ja käytänteitä. Otetaan käyttöön korvaus vahinkoja aiheuttavien hylkeiden
poistosta aiheutuvista kuluista. Laaditaan ja toimeenpannaan merimetsostrategia kannan
hallitsemiseksi ja vahinkojen ehkäisemiseksi ja sujuvoitetaan merimetsojen metsästyksen
poikkeuslupien saantia.

Kalatalouspolitiikan tavoitteiden toteutuminen
Sektori yhteistyöllä tulokseen
Kalatalouspolitiikan tavoitteiden toteutumiseen vaikuttavat niin kalatalouden toimintaympäristön
ulkopuoliset muutokset kuin kalatalouden omat toimet. Erityisesti ympäristö- ja
luonnonsuojelulainsäädäntö ja ympäristöpolitiikka vaikuttavat kalatalouden toimintaedellytyksiin.
Tämän vuoksi kalatalouspolitiikan toteuttamisessa ei voida pelkästään keskittyä kalatalouden ja sen
rakennepolitiikan keinoihin vaan tiivis yhteistyö muiden politiikkalohkojen kanssa vahvistaa
kalatalouspolitiikan vaikuttavuutta. Tällä rahoituskaudella perustetuissa innovaatio-ohjelmissa
rakennetaan
laajoja
yhteistyöverkostoja
ja entistä
pitkäjänteisempää
kehitystyötä
kalatalouselinkeinojen toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn parantamiseksi.
Vesiviljelytuotanto kääntynyt kasvuun
Kalatalousviranomaiset ja elinkeino ovat jo pitkään rakentaneet tiiviimpää yhteistyötä
ympäristöviranomaisten ja järjestöjen kanssa erityisesti vesiviljelyn toimintaedellytysten
parantamiseksi. Vesiviljelyssä on saavutettukin merkittäviä parannuksia. Tämän vuosikymmenen
puoliväliin asti oli yleistä, että luvan uusimisen yhteydessä vesiviljelyn olemassa olevia lupia leikattiin
ja uusia lupia ei juurikaan myönnetty. Tämän rahoituskauden aikana lupien leikkaus on vähentynyt
ja uusia lupia on pitkästä aikaa myönnetty niin merelle, sisävesille ja kiertovesikasvatukseen. Uudet
luvat eivät olleet vielä vuonna 2018 realisoituneet tuotannon lisäyksenä, mutta myönnettyjen uusien
lupien kasvu toteutuu pääosin vuosina 2019 ja 2020. Vesiviljelyohjelmassa tavoitellaan noin 10
miljoonan lisäkasvua, josta vajaa 4 miljoonaa kiloa voi toteutua jo nyt myönnettyjen uusien lupien
kautta. Vesiviljelytuotannon arvo on jo nyt lisääntynyt ja kannattavuus parantunut, mutta
myönteinen kehitys johtuu pääosin lohen ja kirjolohen korkeista hinnoista. Suurin osa uudesta
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tuotantokapasiteetista on syntynyt kiertovesikasvatukseen, mutta ruokakalatuotannon saaminen
kannattavaksi on tällä tuotantotavalla vielä hyvin haasteellista.
Uusia uhkia vesiviljelytuotannolle
Merikasvatus on ollut kannattavaa ja kasvattajat ovat valmiita investoimaan uusiin laitoksiin, jos
tuotantoon voidaan osoittaa vesialueita, jonne voi saada ympäristölupia. Meriviljelyn lisäämiseen on
noussut uusia haasteita, jotka liittyvät vesipuitedirektiivin tulkintaan. Voimaan astuvassa uudessa
tilaluokituksessa moni rannikon potentiaalinen vesiviljelyn kasvualue muuttuu hyvästä tyydyttävään
tilaan, mikä voi vaikeuttaa uusien lupien myöntämistä ja jopa vähentää vanhojen laitosten
tuotantoa. Vesiviljelyn edistäminen edellyttää uusien yhteisten pelisääntöjen sopimista
ympäristöviranomaisten kanssa. Kiertovesikasvatuksen ongelmana on ollut kannattavuus ja kalan
vaihteleva laatu. Vesiviljelyn innovaatio-ohjelmassa on rakennettu kattava yhteistyöverkosto
tutkijoiden, elinkeinojen ja viranomaisten välillä ja ratkaisuja ajankohtaisiin ongelmiin etsitään sekä
meri- että kiertovesikasvatuspuolella kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön kautta.
Toimijakohtaiset kiintiöt helpottamaan kalastuksen suunnittelua
Silakan, kilohailin ja lohen kalastuksessa otettiin vuonna 2017 käyttöön toimijakohtaiset kiintiöt.
Toimijakohtaisten kiintiöiden tavoitteena on helpottaa tuotannon suunnittelua. Isot troolarit ovat
yleensä olleet tyytyväisiä uuteen järjestelmään ja ne ovat ostaneet tarpeen mukaan uusia
käyttöoikeuksia ja kiintiöitä. Pienemmillä kalastajilla on ollut usein ongelmia kiintiön riittävyyden ja
lisääntyneen hallintotyön takia.
Kalajauhotehdas loi uusia mahdollisuuksia
Rannikon keskeisten troolisatamien toimintaa on parannettu laituri- ja laiteinvestoinnein.
Kalajauhotehdas oli suomalaisen kalatalouden strateginen investointi, joka paransi merkittävästi
suomalaisen silakankalastuksen toimintaedellytyksiä. Pääosa elintarvikesilakan markkinoista
menetettiin kertaheitolla elokuussa 2014, kun Venäjä asetti tuontikiellon EU:n elintarvikkeille.
Kalajauhotehdasinvestoinnilla luotiin uudet merkittävät kotimaiset markkinat silakankalastajille,
mutta myös kilpailukykyä Suomen vesiviljelylle. Investointi mahdollisti ympäristöystävällisen
kotimaisen arvoketjun ja brändin Itämeren silakasta tehdylle kalarehulle. Kalajauhotehtaan merkitys
kasvaa nykyisessä markkinatilanteessa, jossa turkiselinkeinon silakan kysyntä on romahtanut
Rannikkokalastuksen ongelmia ei ole saatu vähenemään
Rannikkokalastus on jo pitkään ollut ongelmissa. Hylkeet ja merimetsot ovat kalastuksen suurimmat
ongelmat, joita ei ole pystytty erilaisissa yhteistyöelimissäkään ratkaisemaan kalastajia tyydyttävällä
tavalla. Rakenneohjelmasta maksetaan korvauksia hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamasta
haitasta, mutta kalastajat pitävät niitä riittämättöminä. Kalastuksen innovaatio-ohjelmassa
kehitetään hylkeen kestäviä pyyntimuotoja ja testataan yhteistyössä kalastajien kanssa hylkeen
karkoittimia, jotka voivat olla osaratkaisu haittojen lieventämiseksi. Merialueen kalastusvakuutusten
kattavuus on vähentynyt ja vakuutusten omavastuuosuudet ovat nousseet. Kalastukseen on
rekrytoitunut joitakin uusia nuoria kalastajia, mutta kaupallisen kalastuksen kannalta
merkittävimmän I-ryhmän lukumäärä rannikolla edelleen laskee. Aloittavien kalastajien nykyiset
tukimuodot eivät toimi odotetusti ja niitä tulisi jatkossa parantaa. Saaliiden vähentyessä yhä
useampi kalastaja jalostaa ja myy saaliinsa suoraan kuluttajalle. EMKR:stä on voitu tukea tuotannon
monipuolistamiseen liittyviä investointeja niin meri- kuin sisävesialueella.
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Sisävesien resurssit paremmin käyttöön
Sisävesien kaupallisen kalastuksen kehitysedellytykset ovat olleet rannikkoa paremmat.
Kalatalousryhmien rooli sisävesikalastuksen kehityksessä on ollut merkittävä. Erityisesti Kainuuseen
ja Pohjois-Suomeen on rekrytoitunut uusia nuoria kalastajia. Sinne on myös syntynyt
kalastajayhteisöjä tai yhteenliittymiä, jotka jalostavat paikallisia tuotteita. Sisävesien muikku- ja
kuhasaaliit ovat lisääntyneet ja särkikalojakin hyödynnetään entistä tehokkaammin ja uusia
tuotteitakin on saatu markkinoille.
Kala samalle viivalle muun elintarviketeollisuuden kanssa
Kalanjalostuksen keskeisimmät perheyritykset haluavat panostaa tulevaisuuteen ja isot investoinnit
tuotantokapasiteetin lisäämiseen, uudistamiseen ja tehostamiseen ovat jo alkaneet.
Kalanjalostuksen vaatimat investoinnit ovat isot eikä meri- ja kalatalousrahaston kautta voida
kalanjalostuksen investointeja tukea yhtä hyvin kuin muuta Suomen muuta elintarviketeollisuutta
tuetaan.
Tämä
heikentää
suomalaisen
kalanjalostusteollisuuden
kilpailukykyä
elintarvikemarkkinoilla. Kilpailua vääristävä epäsuhta on tarkoitus korjata vielä tämän rahastokauden
aikana.
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Kaupallinen kalastus
Merialue
Silakan ja kilohailin kalastuksen saaliit korkeat
Merialueen saalis oli noin 148 miljoonaa kiloa ja arvoltaan 36 miljoonaa euroa vuonna 2018 (Kuva 1).
Valtaosa saaliista oli silakkaa ja kilohailia. Saaliista 85 % ja saaliin arvosta 75 % oli silakkaa. Selkämeri
on silakan tärkein pyyntialue. Pohjanlahden silakkakiintiö kasvoi vuoteen 2016 asti, minkä jälkeen
kiintiö on pienenentynyt ja pienentyy edelleen. Vuonna 2017 silakan ja kilohailin pyynnissä otettiin
käyttöön toimijakohtaiset käyttöoikeuden ja kiintiöt. Aiemmin kiintiöiden loppuminen pysäytti koko
kalastuksen. Nyt kalastajat voivat itse päättää vuotuisen kiintiönsä käytön ja tarvittaessa ostaa tai
myydä kiintiöitä. Myös käyttöoikeudet ovat kaupattavissa. Runsaiden kiintiöiden aikana Suomen
silakkakiintiötä jäi käyttämättä ja käyttämättömiä kiintiöitä on myös saatu osin siirtää seuraavan
vuoden kalastukseen. Silakan rysäsaaliit ovat viime vuosina olleet noin 5 miljoonan kiloa. Silakan
rysäkalastus on hyvin merkittävää muutamalle kalastajalle erityisesti Saaristomeren pohjoisosassa ja
Selkämerellä. Suomen eteläisillä merialueilla on runsaasti kilohailia ja niiden kiintiö on viime vuosina
kasvanut. Kilohailia pyydettiin noin 16 miljoonaa kiloa vuonna 2018.

Kuva 1. Suomen merialueen kalansaalis ja kalansaaliin reaaliarvo vuonna 2018. Lähde: Luke.
Merialueen kaupallista kalastusta koskeva tilastotietokanta.
Merialueen kaupallisen kalastuksen saaliin arvo oli vuonna 2013 korkeimmillaan, koska Itämeren
silakan hinta oli silloin Tanskan kalajauhotehtaiden hyvän kysynnän vuoksi poikkeuksellisen korkea.
Suomalaiset alukset rantauttivat paljon silakkaa Ruotsin satamiin, joista se kuljetettiin Tanskan
kalajauhotehtaisiin. Tanskalaisten oman rehukalakiintiön noustessa, kysyntä pohjoiselta Itämereltä
väheni, mutta kysyntä parani jälleen kun suomalainen kalajauhotehdas aloitti toimintansa vuonna
2016. Investointi nosti merkittävästi kotimaassa käytetyn silakan osuutta. Se käytti vuonna 2017 jo
neljänneksen silakasta (Kuva 2.) Elintarvikkeeksi käytettiin 17 prosenttia silakasta ja tästä kotimaassa
3 %. Silakkalaivastosta ja silakan jalostusteollisuudesta pääosa on virolaisten hallinnassa, minkä
vuoksi erityisesti Itä-Euroopan markkinamahdollisuudet on tehokkaasti hyödynnetty. Suomen
alukset veivät silakkaa ja kilohailia virolaisiin satamiin ja toisaalta Suomeen tuotiin jalostettavaksi
myös Virosta pyydettyä silakkaa ja kilohailia. Silakan keskihinta on viime vuosina ollut 18 -19 senttiä
kilolta.
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Kuva 2. Silakan ja kilohailin käyttö vuonna 2017. Lähde: Luke. Merialueen kaupallista kalastusta,
ulkomaan kauppaa ja kalanjalosteiden tuotantoa koskevat tilastotietokannat.
Rannikkokalastus ongelmissa
Rannikkokalastuksen saalis ilman silakkaa ja kilohailia on ollut runsas neljä miljoonaa kiloa ja sen
arvo noin kahdeksan miljoonaa euroa (Kuva 3). Rannikkokalastuksen saaliit olivat 2000-luvulla
pitkään laskussa, kunnes 2010 lähtien kalastusta suunnattiin kuoreeseen ja merkittävästi
runsastuneisiin särkikalakantoihin. 2010-luvun alussa särkikalojen pyyntiä tuettiin koko rannikolla
poistokalastustuella. Kuoreen pyynti on lisääntynyt pysyvämmin ja vuonna 2018 tilastoitiin
ennätyssaalis, 1,5 miljoonaa kiloa. Kuore pyydetään keväällä rysillä ja on tärkeä osa muutaman
kalastajan tuloja Pohjoisella saaristomerellä, Selkämerellä ja Merenkurkussa.

Kuva 3. Merialueen muun kalan kuin silakan ja kilohailin saaliit vuosina 2000 - 2018. Lähde: Luke.
Merialueen kaupallista kalastusta koskeva tilastotietokanta.
Yleisemmin tärkeimmät kalalajit kalastajan tulonmuodostukselle ovat lohi, siika, kuha, ahven ja
hauki. Niiden osuus rannikkokalastuksen tuloista (kun silakkaa ei lasketa mukana) on yleensä yli 70
prosenttia. Näiden arvokkaiden lajien saaliit ovat jo pitkään olleet laskussa (Kuva 4). Niiden saalis on
vuodesta 2000 puolittunut ja saaliin arvo on reaalihintojen merkittävästä noususta huolimatta
laskenut samana aikana noin 40 prosenttia.
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Kuva 4. Kalastajille arvokkaiden rannikon kalalajien saaliit vuosina 2000-2018. Lähde: Luke.
Merialueen kaupallista kalastusta koskeva tilastotietokanta.
Rannikkokalastuksen kasvavana ongelmana ovat runsastuneet hylje- ja merimetsokannat, jotka
vaikeuttavat monin eri tavoin kalastusta ja vähentää erityisesti verkkopyyntiä (Kuva 5). Monin
paikoin kalastus on siirtynyt lähemmäs ranta-alueita ja siellä kalastus on joutunut kilpailemaan
entistä enemmän vesien muiden käyttömuotojen kanssa. Kalastajien liikkuvuus on lisääntynyt.
Merialueen kalastajia on siirtynyt hylkeiden vaivaamilta alueilta sisävesille ja toisaalta sisävesien
kalastajia on paikoin siirtynyt merialueelle. Viime vuosien sääolosuhteet ovat olleet hyvin
poikkeukselliset. Etelä-Suomen rannikolla on enää harvoin jäätä ja kylmässä avovedessä kala ei
juurikaan liiku ja hylkeet ovat ympäri vuoden haittana. Kevään tärkeä verkkokalastus on jäänyt
olemattomaksi. Merimetsoista on ollut suuria ongelmia Suomenlahdella, Saaristomerellä,
Selkämerellä ja Merenkurkun eteläpuolella ja ongelmat ovat pahenemassa Perämerelläkin.

Kuva 5. Rannikkokalastuksen taloudelliseen tulokseen vaikuttavat tekijät. 17 kaupallisen
rannikkokalastajan arvioista laskettu keskiarvo vuosina 2016, 2017 ja 2018 (ennakkotieto). Lähde:
Luke. Kalastuksen olosuhdekatsaukset 2016-2017.
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Kalan menekki erinomainen
Rannikolta pyydettyjen lajien kysyntä on kalastajien määrän ja kalan tarjonnan vähentyessä ollut
erinomainen, mikä on nostanut kalan hintoja (Kuva 6). Tuontilohen korkea hinta (ks. kuva 20
myöhemmin tekstissä) on tukenut kalastajille myönteistä hintakehitystä. Myös kuoreen, lahnan ja
särjen hintataso on yleisesti parantunut, mutta hinnassa on edelleen kysynnän vaihtelusta johtuvia
muutoksia. Kalastajien omatoiminen kalanjalostus ja suoramyynti ovat myös kautta rannikon
lisääntyneet.

Kuva 6. Lohen, siian, kuhan, ahvenen, hauen, mateen ja mereltä pyydetyn muikun reaalihinnat
vuosina 2000 - 2018. Reaalihinnat on laskettu elinkustannusindeksillä vuoden 2018 hintatasoon.
Lähde: Luke. Kalan tuottajahintoja koskeva tietokanta.
Ammattilaisten määrä vähenee
Ykkösryhmän kaupallisten kalastajien lukumäärä on ollut jo pitkään laskussa (Kuva 7). Heidän
määränsä on 2000-luvun alusta puolittunut. Kakkosryhmän kalastajien määrä on samassa ajassa
pysynyt vakaampana. Vuoden 2016 alusta kalastusrekisteriin hakeutui enemmän 2-ryhmän
kalastajia, koska uuden kalastuslain myötä isompien verkkomäärien käyttö edellytti
rekisteröitymistä. Kalastajien keski-ikä on 20 vuodessa noussut 10 vuotta ja oli 58 vuonna 2018.
Kalastajien määrä tulee lähivuosina vähenemään voimakkaasti, jollei uusia kalastajia tule tilalle.

Kuva 7. 1- ja 2-ryhmän kalastajien lukumäärät vuosina 1997 - 2018. Lähde: Luke. Merialueen
kaupallista kalastusta koskeva tilastotietokanta.
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Kalastuksessa paljon pieniä perheyrityksiä
Kaupallisessa kalastuksessa on selvästi enemmän yrityksiä ja toiminnanharjoittajia kuin kalatalouden
muilla toimialoilla (Kuva 8).

Kuva 8. Kalatalouden yritysten lukumäärä vuosina 2008 - 2016. Kuvassa on vain merialueen
kaupalliset kalastusyritykset. Vähittäiskaupasta on mukana vain kalan vähittäiskauppaan
erikoistuneet yritykset, luvuista puuttuvat esimerkiksi keskusliikesidonnaiset kalan myyntipisteet.
Lähde: Luke. Kalatalouden toimialakatsaukset 2010 - 2018.
Kalastuksen työllistävyys on kuitenkin yritysten määrään nähden vaatimatonta, koska pääosa
kalastusyrityksistä on hyvin pieniä ja kausiluonteisia mikroyrityksiä. Henkilötyövuosina mitaten
merialueen kalastus työllisti vähemmän kuin muut kalatalouden toimialat (Kuva 9).

Kuva 9. Kalatalouden yritysten työllistävyys vuosina 2008 - 2016. Kuvassa on mukana vain
merialueen kalastuksen työllistävyys. Vähittäiskaupan osalta ovat mukana vain kalan
vähittäiskauppaan erikoistuneet yritykset, luvuista puuttuvat esimerkiksi keskusliikesidonnaiset kalan
myyntipisteet. Lähde: Luke. Kalatalouden toimialakatsaukset 2010 - 2018.

20

Troolareiden liikevaihto suurin
Troolareiden osuus oli yli 70 prosenttia ja isojen troolareiden osuus noin puolet merikalastuksen
tuotoista (Kuva 10). Troolikalastuksen tuotot ovat vuosikymmenen taitteesta kasvaneet, kun kiintiöt
ovat nousseet. Vuosien 2012 ja 2013 tuotot olivat suurimmat, koska silakan keskihinta oli korkea.
Rannikkokalastuksen tuotot ovat pienentyneet.

Kuva 10. Merialueen kaupallisen kalastuksen tuotot 2008 - 2016. Lähde: Luke. Kalatalouden
toimialakatsaukset 2010 - 2018.
Rannikkokalastuksen nettotulot olivat troolareita paremmat
Vähintään 8 500 tienanneet rannikkokalastajat saivat pääosan merikalastajien nettotuloista (Kuva
11). Rannikkokalastuksen nettotulos on kuitenkin viimeisinä tarkasteluvuosina vähentynyt.
Pienimpien rannikkokalastajien tulos oli kuitenkin yleensä tappiollinen ja isojen troolareiden tulokset
vaihtelivat paljon. Pienet troolarit olivat yleensä kannattavia. Tuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin
huomioitava, että valtaosa rannikkokalastuksesta on pienimuotoista perheyrittämistä, jossa korvaus
työstä saadaan nettotuloksesta. Rannikkokalastusyritysten toiminta on yleensä kausiluonteista,
jolloin elinkeinon jatkuvuus tukeutuu myös muihin tulonlähteisiin. Kalastuksen omavaraisuusasteet
ovat isoja troolareita lukuun ottamatta hyvät. Isojen troolareiden omavaraisuusaste oli laskenut ja
vuosina 2014 - 2016 heikko.

Kuva 11. Merialueen kaupallisen kalastuksen nettotulokset vuosina 2008 - 2016. Lähde: Luke.
Kalatalouden toimialakatsaukset 2010 - 2018.
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Sisävesialue
Muikun ja kuhan saaliit ovat kasvaneet
Sisävesien kaupallisen kalastuksen saalis oli noin 6,5 miljoonaa kiloa ja saaliin arvo 13,8 miljoonaa
euroa vuonna 2017. Sisävesikalastuksen saaliit ovat 2010-luvun alusta olleet kasvussa (Kuva 12).
Viime vuosina myös sisävesisaaliin arvo on noussut huomattavasti, yli 60 prosenttia vuosikymmenen
vaihteesta. Tärkein saalislaji on muikku, jota pyydettiin 3,2 miljoonaa kiloa ja sen arvo oli 5,8
miljoonaa euroa. Pääosa muikkusaaliista saadaan Saimaan vesistöstä. Nuotalla saadaan muikkua
noin 1,5 miljoonaa kiloa ja troolilla 1,3 miljoonaa kiloa. Muikku on monin paikoin ollut pientä.
Muikun pieni koko vaikeuttaa hyödyntämistä ja laskee hintatasoa. Muikkukannat ovat tällä hetkellä
useimmissa järvissä hyviä ja kalan kokokin on kasvanut.

Kuva 12. Sisävesien muikun ja muiden lajien saaliit vuosina 1998 - 2017. Sisävesien saalis on tilastoitu
joka toinen vuosi vuosina 1998 - 2014. Tilastointitapa muuttui vuosittaiseksi vuonna 2016 samalla
kun sisävesien kaupallisten kalastajien tuli ilmoittautua kalastusrekisteriin. Vuosien 2016 - 2017
tilastot eivät siten ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. Lähde: Luke.
Sisävesialueen kaupallista kalastusta koskeva tietokanta.
Muista kalalajeista kuhan saaliit ovat moninkertaistuneet (Kuva 13). Kuhaa saadaan paljon Hämeen,
Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Kainuun järvistä. Kuha on sisävesien toiseksi arvokkain laji.
Kuhasaaliin arvo oli 4,5 miljoonaa euroa vuonna 2018. Muikun ja kuhan osuus oli kolme neljännestä
sisävesien kaupallisen kalastuksen arvosta. Myös särkikalojen ja kuoreen saaliit ovat vuosikymmenen
alusta kasvaneet. Särkikaloja pyydetään myös paljon hoitokalastuksissa. Särkikalojen jalostus on
sisävesillä monin paikoin lisääntynyt, muun muassa Satakunnan Pyhäjärvellä ja Kuusamossa, mikä on
nostanut särjen tuottaja-arvoa merkittävästi. Siian saaliit ovat 2000-luvun alusta merkittävästi
vähentyneet, mutta ovat viime vuosina pysyneet suurin piirtein samalla alhaisella tasolla.
Sisävesikalan kysyntä on parantunut ja useimpien kalalajien hinnat ovat merialueen tapaan
nousseet. Merialueen maivan tarjonta vaikuttaa muikun ja muikun mädin markkinoihin niin
Suomessa ja Ruotsissa. Ravusta on tullut tärkeä saalislaji muun muassa Satakunnan Pyhäjärvessä ja
Hämeen vesistöissä. Rapuja saatiin saaliiksi noin 826 000 vuonna 2017 ja rapusaaliin arvo oli noin
1,2 miljoonaa euroa. Rapusaaliista 95 prosenttia oli täplärapua.
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Kuva 13 Muiden kalalajien kuin muikun saaliit sisävesillä vuosina 1998 - 2017. Sisävesien saalis on
tilastoitu joka toinen vuosi vuosina 1998-2014. Tilastointitapa muuttui vuosittaiseksi vuonna 2016
samalla kun sisävesien kaupallisten kalastajien tuli ilmoittautua kalastusrekisteriin. Vuosien 20162017 tilastot eivät siten ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien kanssa. Lähde: Luke.
Sisävesialueen kaupallista kalastusta koskeva tietokanta.
Sisävesikalastajat toivovat lisää kalastuslupia
Sisävesien tuotto on parantunut muun muassa ilmaston lämpenemisen seurauksena. Hylkeet ja
merimetsot eivät ole sisävesillä samanlainen ongelma kuin merialueilla. Saimaan verkkokalastusta
on paikoin rajoitettu Saimaan norpan suojelemiseksi, mutta rajoitukset häiritsevät nykyisellään
enemmän virkistys- ja kotitarvepyyntiä kuin kaupallista kalastusta. Sisävesien suurin ongelma on
kalastuslupien heikko saatavuus, johon toivotaan parannusta uuden kalastuslain myötä. Kaupalliseen
kalastukseen tulisi uuden kalastuslain mukaan osoittaa sopivia vesialueita kalatalousalueiden uusissa
käyttö- ja hoitosuunnitelmissa. Poikkeukselliset sääolosuhteet ovat myös heikentäneet kalastuksen
tulosta: Lämpimät talvet ovat lyhentäneet talvikalastuskautta ja pidentäneet kelirikkoaikoja ja
kuumat kesät ovat muuttaneet kalan käyttäytymistä. Sisävesikalastajien arviot kalastuksen
kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä on koostettu kuvaan 14.

Kuva 14. Sisävesikalastuksen tulokseen vaikuttavat tekijät Kahdeksan sisävesikalastajan arvion
keskiarvot vuosilta 2016, 2017 ja 2019. Lähde: Luke. Kalastuksen olosuhdekatsaukset 2016 ja 2017
sekä ennakkotieto vuodelta 2018.
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Vesiviljely
Tuotanto vihdoinkin kasvu-uralle
Suomessa kasvatettiin 14,3 miljoonaa kiloa ruokakalaa vuonna 2018. Ruokakalan tuotannon arvo oli
73,5 miljoonaa euroa. Yli 80 % kalasta tuotettiin merellä ja yli 90 % tuotannosta oli kirjolohta.
Tuotannon arvosta 86 % saatiin kirjolohesta ja sen mädistä. Elintarvikkeeksi tuotettiin myös muun
muassa siikaa, taimenta ja kuhaa sekä kirjolohen, siian ja sammen mätiä. Mätien arvo on noin 10 %
vesiviljelytuotannon arvosta. Lisäksi kasvatetaan muun muassa kirjolohen ja siian poikasia
ruokakalatuotantoon ja lohikalojen, siian ja kuhan poikasia istutuksiin. Poikastuotannon arvo oli
runsas 27 miljoonaa euroa vuonna 2018. Poikasia tuotetaan kotimaan ja Venäjän markkinoille.
Ruokakalalaitokset keskittyvät Lounais-Suomen saaristoon ja poikaslaitokset sisämaahan, erityisesti
Savoon ja Keski-Suomeen.
Vesiviljelytuotannon määrä oli 80 ja 90 luvun taitteessa korkeimmillaan yli 19 miljoonaa kiloa ja
reaaliarvo noin 110 miljoonaa euroa (Kuva 15). Tämän jälkeen tuotanto on kiristyneen
kansainvälisen kilpailun ja ympäristörajoitteiden takia vähentynyt. Alimmillaan tuotanto oli vuonna
2010 alle 12 miljoonaa kiloa ja reaaliarvo alle 50 miljoonaa euroa. Toimiala on 90-luvun alusta
rehukehityksen ja tarkempien ruokintamenetelmien kautta panostanut voimakkaasti
ravinnekuormituksen vähentämiseen ja tuotannon fosforikuormitusta on onnistuttu vähentämään
yli 80 % ja typpikuormitusta lähes 70 %. Laitoksen ympäristökuormitus on edelleen keskeisin tekijä
vesiviljelyn lupaedellytysten arvioinnissa. Vuonna 2016 kalankasvatuksen osuus fosforin
kokonaiskuormituksesta oli vajaa 2 % ja typen vajaa prosentti kokonaiskuormituksesta. Maatalouden
osuus fosforikuormituksesta oli noin 59 % ja typpikuormituksesta noin 48 %.

Kuva 15. Vesiviljelytuotannon määrä ja arvo vuosina 1980 - 2018. Lähde: Luke. Vesiviljelyä koskeva
tietokanta.
2010-luvun alusta tuotannon määrä ja erityisesti tuotannon arvo ovat kääntyneet nousuun. Arvon
nousu johtuu kirjolohen ja lohen korkeista maailmanmarkkinahinnoista, kirjolohen viennin
lisääntymisestä ja kasvatustuotannon keskittymisestä. Viime vuosien tuotantomäärän kasvu johtuu
pääosin kalan otollisista kasvuolosuhteista. Viimeisen vuosikymmenen aikana on myös myönnetty
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uusia tuotantolupia niin kiertovesikasvatukseen kuin perinteiseen tuotantoon merelle ja
sisävesialueille. Vuosien 2016 - 2018 aikana myönnetyistä 3,7 miljoonan kilon tuotantomäärää
vastaavista luvista oli vasta pieni osa tuotannossa vuonna 2018. Esimerkiksi Varkauden ja
Ahvenanmaan isojen kiertovesilaitosten ja Perämeren suuren merilaitoksen tuotantoa saadaan
markkinoille vasta vuoden 2019 aikana.
Vesiviljely keskittyy
Vesiviljely on 90-luvun alusta voimakkaasti keskittynyt. Viljelylaitosten määrä on puolittunut niin
ruokakala-, poikas- ja luonnonravintolammikkotuotannossa. Isoimmilla ruokakalaa tuottavilla
yrityksillä on useampia laitoksia merellä ja muutama tuottaa kalaa myös Ruotsin puolella. Laitosten
keskikoko on kuitenkin edelleen huomattavasti pienempi kuin Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa,
vaikka joitakin suurempia laitoksia on hiljattain perustettu.
Toimiala on vahvasti integroitunut kalan jalostukseen. Kirjolohi on suomalaisen
kalanjalostusteollisuuden tukijalka ja raaka-aineen saatavuus on jalostuksen kehittämisen
perusedellytys. Useimmilla isoimmilla kalankasvattajilla on omaa merkittävää kalanjalostustoimintaa
tai yrityksen päätoimiala on kalanjalostus. Osalla on omaa poikastuotantoa ja yksi yritys on myös
kalajauhon valmistuksen kautta osa kalarehujen tuotantoketjua.
Tuotannon kannattavuus vaihtelee
Suomalaisen kirjoloheen painottuvan vesiviljelyn kannattavuus on vaihdellut voimakkaasti
lohimarkkinoiden suhdanteiden. Välillä tehtiin suuria voittoja ja väliin tuli useita tappiollisiakin
vuosia, jolloin taloudellisesti heikoimpia yrityksiä poistuu markkinoilta. Isot yritykset ovat yleensä
ostaneet lopettavien yritysten laitokset. Vuosina 2012 - 2014 toimialan tulokset olivat tappiolliset
(Kuva 16). Vuosina 2011 ja 2012 alalla tehtiin poikkeuksellisen isoja investointeja (6-10 milj. €/v).
Vuoden 2015 jälkeen lohen maailmanmarkkinahinnat ovat pysytelleet poikkeuksellisen korkealla
tasolla. Tämä on mahdollistanut tuloksellisen toiminnan ja luonut myös lisäuskoa uusiin kalliimpiin
kasvatusteknologioihin.

Kuva 16. Vesiviljelyn nettotulos vuosina 2008 - 2016. Lähde: Luke. Kalatalouden toimialakatsaukset
2010 - 2018.
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Kiertovesikasvatukseen panostetaan
Viimeisen vuosikymmenen aikana on perustettu kiertovesilaitoksia ja rakennettu
kiertovesituotannon pohjalle uusia tuotanto- ja markkinointikonsepteja kasvatetulle kalalle.
Kiertovesikasvatus mahdollistaa ravinnekuormituksen merkittävän vähentämisen ja tuotannon
järjestämisen markkinakysynnän mukaan. Uusien Suomen luonnolle vieraiden lajien kasvatus on
käytännössä mahdollista vain kiertovesilaitoksissa. Kalan kasvatus kiertovesiympäristössä on
kuitenkin osoittautunut haastavaksi. Veden ja kalan laadun hallinta on vaikeaa ja toimintaa on ollut
vaikea saada kannattavaksi. Erikoistuotteiden ja poikasten tuotanto voidaan jo tehdä kannattavasti,
mutta ison kalan tuotannossa on edelleen paljon opettelemista. Kiertovesilaitoksiin on Suomessa
investoitu viimeisen kymmenen vuoden aikana vähintään 45 miljoonaa euroa. Perustettujen
yritysten liikevaihto oli vuoteen 2017 asti ollut kaikkina toimintavuosina yhteensä noin 27 miljoonaa
euroa, joka on yhtä iso kuin samassa ajassa syntynyt tappio. Kolmen laitoksen tulos oli jo hieman
voitollinen, mutta neljä laitosta tuotti paljon tappiota. Kokonaisuudessaan tappiot olivat liikevaihtoa
isommat (Kuva 17) ja vuotta 2017 koskevan ennakkotiedon mukaan tuotantomuodon tappiot olivat
edelleen kasvaneet. Usean laitoksen tuotanto on vasta alullaan, minkä vuoksi kiertovesikasvatuksen
talouden lopullista kehitystä ei voi vielä tämän perusteella arvioida.

Kuva 17. Vesiviljelyn tuotot ja nettotulokset viljelymuodoittain vuonna 2016. Lähde: Luke.
Kalatalouden toimialakatsaus 2018.
Merikasvatus viime vuodet kannattavaa
Perinteiset kasvatustavat olivat voitollisia ja merialueen yritykset tekivät hyvää tulosta.
Ennakkotiedon mukaan merikasvattajien vuoden 2017 tulos oli poikkeuksellisen hyvä. Hyvä tulos
johtui korkeiden hintojen lisäksi osittain myös siitä, että meripuolen investoinnit ovat olleet lupien
saatavuuteen liittyvän epävarmuuden vuoksi pysähdyksissä. Vesiviljelyn innovaatio-ohjelmassa
parannetaan kannattavan kiertovesikasvatuksen edellytyksiä ja etsitään kestävään merikasvatukseen
sopivia tuotantoalueita. Uusi kotimainen kalajauhotehdas on mahdollistanut kotimaisen arvoketjun
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rakentamisen kalarehujen tuotantoon. Rehujen raaka-aineena käytetään Itämerestä pyydettyä
silakkaa ja kilohailia, mikä on mahdollistanut kotimaisen Itämeren ravinteita kierrättävän kalarehun
valmistuksen ja myös entistä ympäristöystävällisemmän kirjolohen markkinointia. Kotimainen
kalajauho on nykyisin lähes kokonaan korvannut tuodun kalajauhon.
Vesiviljelyn työllistää
Vesiviljely työllistävyys on viime vuosina vaihdellut 300 - 400 henkilötyövuoden välillä.
Kiertovesikasvatus työllistää suhteessa kalamäärään merikasvatusta enemmän, koska tuotanto on
teknisempää ja edellyttää veden laadun ja kalojen tarkempaa valvontaa. Toimialan omavaraisuus on
heikennyt vuodesta 2010. Omavaraisuusaste muuttui hyvästä (vähintään 40 %) tyydyttävään
luokkaan (20 - 40 %) vuonna 2012. Vuonna 2016 se oli 28 %.
Kalatauteja ennalta ehkäistään
Vesiviljelyeläinten ja niiden sukusolujen siirtoja ja tuontia on tarkoin säädeltyä, jotta kalatautien
leviäminen estyy. Kalatautien torjunnassa panostetaan kalalaitosten ennaltaehkäisevään
omavalvontaan. Lämpimät kesät edistävät kalatautien puhkeamista. Vuodet 2015 - 2016 olivat
kasvatusolosuhteiltaan ja kalatautien näkökulmasta suhteellisen hyviä, vaikka joillakin
sisävesilaitoksilla esiintyi vesihometta ja flavobakteereita. Vuonna 2017 puhkesi IHN, joka aiheutti
eräille laitoksille merkittäviä saneerauskustannuksia. Myös Jersinia aiheutti sisävesilaitoksissa
tappioita. Kesä 2018 oli erityisen lämmin ja vähävetinen, mikä näkyi loppukesän kalakuolemina
erityisesti
pintavettä
käyttävillä
sisävesilaitoksilla.
Lämpimästä
kesästä
huolimatta
flavobakteeritartunnat ja paisetaudin määrät pysyivät maltillisina, mutta bakteeriperäisen
lohikalojen munuaistauti BKD:n vuoden 2017 nollatilanne vaihtui pohjoisten jokien epidemiaan.
Merilaitoksilla ei ollut merkittäviä tautiongelmia vuosina 2015 – 2017. Vuosi 2018 ei ollut myöskään
erityisen ongelmallinen, vaikka pintavesien lämpötilat nousivat korkeiksi. Merikasvatuksen
ongelmana suurimpana ongelmana olivat hylkeet, mutta myös paikoin haikarat ja saukot aiheuttivat
haittaa.

Kalan jalostus ja kauppa
Lohikalat ja silakka kalanjalostuksen tukipilareita
Vuonna 2017 Suomessa jalostettiin yli 79 miljoonaa kiloa kalaa. Suomalaisen kalanjalostuksen
selvästi merkittävimmät kalalajit ovat silakka, lohi ja kirjolohi. Silakkaa jalostettiin vuonna 2017 noin
27, lohta 25 ja kirjolohta 22 miljoonaa kiloa1. Silakka on lähes kokonaan kotimaista, lohi melkein
yksinomaan Norjasta tuotua ja kirjolohesta runsas puolet on kotimaista. Kirjolohta tuodaan
pääasiassa Ruotsista, mutta myös jonkin verran Tanskasta ja Norjasta. Muita merkittäviä
jalostettavia lajeja olivat tuotantomäärän mukaisessa suuruusjärjestyksessä siika, muikku, kuha,
nieriä, ahven, silli, makrilli, hauki, turska ja seiti.
Silakan jalostus on suurimmalta osin kalan pakastusta rehuksi ja elintarvikevientiin (Kuva 2). Silakkaa
jalostettiin parhaimmillaan yli 30 miljoonaa kiloa, mutta määrät vähenivät kun Venäjän tuontikielto
Muille yrityksille myydyt jatkojalostettavat välituotteet ovat oheisissa kalamäärissä mukana, minkä vuoksi
sama tuote voi raaka-aineena useampaan kertaan. Tämän vuoksi jalostuksen käyttämä kalamäärä on
todellisuudessa esitettyä pienempi erityisesti kirjolohen ja lohen osalta.
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astui voimaan vuonna 2014. Uusia markkinoita on sen jälkeen löydetty Itä-Euroopan muista maista
ja Tanskasta. Silakka jalostetaan myös jonkun verran kotimarkkinoille. Silakan kysyntä oli pitkään
laskussa, mutta on viime vuosina hieman elpynyt. Vuonna 2017 vajaa viisi miljoonaa kiloa silakasta
jalostettiin kotimaan elintarvikkeiksi, pääosin fileiksi. Silakkaa tuodaan myös jonkin verran Ruotsista.
Fileoinnin lisäksi silakkaa savustetaan ja siitä tehdään myös muun muassa pihvejä, puolisäilykkeitä,
marinadeja ja valmisruokia.
Kirjolohi on ollut suomalaisen kalatalouden tärkeimpiä ja monipuolisimpia raaka-aineita jo pitkään.
Vuonna 2017 jalostetusta kirjolohesta yli 17 miljoonaa myytiin joko fileinä tai muina tuoretuotteina
ja pakasteina jatkojalostukseen tai kuluttajille. Kirjolohi on savustusteollisuuden tärkein raaka-aine.
Yli 3 miljoonaa kiloa kirjolohesta kuumasavustetaan, yli miljoona kiloa kylmäsavustetaan ja lähes
puoli miljoonaa kiloa graavataan. Myös einesteollisuus käyttää paljon kirjolohta.
Lohta käytetään erittäin paljon jalostuksen raaka-aineena, koska sitä on ollut riittävästi saatavissa
tarpeen mukaan. Lohen jalostusmäärät ovat jo pitkään olleet kasvussa ja lohta käytettiin jo kuluvan
vuosikymmenen alussa kirjolohta enemmän. Enimmillään lohta käytettiin yli 30 miljoonaa kiloa,
mutta viime vuosina jalostukseen käytetyn lohen määrä on korkean hinnan vuoksi vähentynyt.
Vuonna 2017 lohesta yli 20 miljoonaa kiloa fileoitiin, runsas puolitoista miljoonaa kiloa
kuumasavustetaan ja vajaa puoli miljoonaa kiloa kylmäsavustetaan. Runsas puoli miljoonaa kiloa
graavataan. Lohta tuodaan Norjasta myös fileinä, jotka paloitellaan ja pakataan Suomessa.
Tuonnin vapauttaminen mahdollista kalakaupan huiman kasvun
Suomalainen kalakauppa ja kalanjalostus ovat olleet voimakkaassa kasvussa sen jälkeen kun tuoreen
lohen tuontia vapautettiin Suomen liittyessä EU:hun vuonna 1995. Suomalaisen kalanjalostus- ja
kalatukkukauppayritysten liikevaihto on EU-jäsenyyden aikana peräti 2,5-kertaistunut (Kuva 18).
Toimialojen liikevaihdon pitkäaikainen kasvu on ainakin väliaikaisesti pysähtynyt vuonna 2015, kun
lohiraaka-aineen hinta kääntyi merkittävään nousuun.

Kuva 18. Kalan jalostus- ja kalatukkuyritysten tuotot vuosina 1996 - 2016. Lähde. Luke. Kalatalouden
toimialakatsaus 2018.
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Kauppa ja jalostus luovat paljon työtä ja lisäarvoa
Kalakauppa ja jalostus ovat merkittäviä lisäarvon tuottajia ja työllistäjiä suomalaisessa
kalataloudessa. Kalanjalostuksen ja kalatukkukaupan tuotot olivat noin viisi kertaa suuremmat kuin
kalan alkutuotannon tuotot ja näiden toimialojen jalostusarvo ja työllistävyys noin kaksi kertaa
alkutuotantoa suuremmat vuonna 2016. Kalanjalostus on myös ollut kannattavaa. Parhaat tulokset
saatiin vuonna 2013 ja 2014, jolloin lohta tuotiin paljon ja raaka-aineen hinta oli nykyistä edullisempi
(Kuva 19). Nettotulosprosentti on ollut vakaasti 2-3 %. Kalatukkukaupan tulos on vaihdellut 0-4 %
välillä. Vuonna 2015 kalatukkukauppa ei tehnyt voittoa.

Kuva 19. Kalatalouden sektoreiden nettotulokset vuosina 2008 – 2016. Lähde: Luke. Kalatalouden
toimialakatsaukset 2010 – 2018.
Kalan jalostuksen ja kaupan rakenteet muutoksessa
Kalanjalostus ja tukkukauppa olivat keskittyneitä. Vuonna 2016 suurin kymmenys jalostusyrityksistä
teki 86 % liikevaihdosta. Vastaava luku tukkukaupassa oli 71 %. Kalanjalostuksen rakenteet ovat
olleet viime vuosina muutoksessa. Toimiala on ammattimaistunut, kansainvälistynyt ja toimialan
keskittyminen jatkuu edelleen nopeasti. Pitkään alalla oli vajaa kymmenkunta suhteellisen
tasavahvaa suurempaa toimijaa, jotka kilpailivat kampanjoista ja tarjosivat tuotevalikoimaansa
kaupan keskusliikkeille. Alalla on viimeisen vajaan vuosikymmenen aikana tapahtunut paljon
yritysostoja ja yritysjärjestelyjä. Jalostajat ovat entistä tiiviimmin integroituneet kalanjalostukseen
turvatakseen raaka-aineen saatavuutensa. Virolaiset yritykset ovat ostaneet silakan
troolikalastuskapasiteetin
lisäksi
suomalaisia
silakanjalostusyrityksiä
ja
myös
lohenjalostusteollisuutta on siirtynyt virolaiseen omistukseen. Norjalaiset ja ruotsalaiset toimijat
ovat ostaneet merkittäviä kalanjalostusyrityksiä. Horecasektoriin keskittyneet isot keskusliikkeiden
yritykset ovat ostaneet tälle markkinasegmentille toimivia kalanjalostusyrityksiä. Silakan
fileointiteollisuus on yritysoston kautta entistä keskittyneempi, vaikka silakan jalostukseen on tullut
uusiakin toimijoita. Isoimmat suomalaiset perheyritykset investoivat tuotannon merkittävään
lisäämiseen ja tähtäävät tuotteillaan jatkossa myös vientimarkkinoille. Vähittäiskaupalle laajaa
tuotevalikoimaa tarjoavien isojen yritysten määrä on vähentynyt samalla kun markkinoille on
ilmestynyt erikoistuotteita tarjoavia yrityksiä, jotka ovat lanseeranneet valtakunnallisille markkinoille
tietyllä konseptilla kasvatettuja kalatuotteita (Benella, Saimaan Tuore).
Lohen kallistuminen syö hintakilpailukykyä
Lohen maailmanmarkkinahinnoissa on perinteisesti ollut suurta suhdannevaihtelua, mutta lohen
hinnat ovat olleet poikkeuksellisen korkealla tasolla vuodesta 2016 lähtien (Kuva 20).
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Kuva 20. Tuodun lohen kuukausihinnat vuosina 2012 - 2018. Lähde: Uljas tietokanta.
Broilerin ja sianlihan hinnat olivat 2010-luvun puolivälin jälkeen pitkään laskussa, mikä entisestään
heikensi lohen hintakilpailuasemaa elintarvikemarkkinoilla (Kuva 21). Nyt erityisesti sianlihan hinta
on kääntynyt Kiinan sikaruton vuoksi nousuun.

Kuva 21. Elintarvikkeiden hintaindeksin kehitys 2015 - 2018. Lähde: Tilastokeskus. SstatFin
tietokanta.
Kalan valikoima, laatu, terveellisyys ja ympäristöystävällisyys myyntivaltiksi
Lohen hintatason nousulla oli monenlaisia seurauksia kalakauppaan. Kalateollisuus on panostanut
entistä enemmän kalliin raaka-aineen monipuoliseen hyödyntämiseen. Hävikin määrää on minimoitu
ja sivuvirrat pyritään mahdollisimman tehokkaasti ja kannattavasti hyödyntämään. Kala on
30

perinteisesti ollut vähittäiskaupan tärkeimpiä sisäänvetotuotteita. Hintojen noustessa kalan
hintakampanjoiden määrä on vähentynyt. Niitä on enimmäkseen silloin kun lohen tuontihinnat ovat
olleet väliaikaisesti alemmalla tasolla tai muuta kalaa on kausittain hyvin tarjolla. Lohen kallistuessa
kauppa etsiikin aktiivisesti muita edullisempia kaloja ja kalatuotteita myytäväksi. Kala on aina ollut
vähittäiskaupalle tärkeä mielikuvan rakentaja. Hyvällä kalatiskillä tai korkealaatuisen kalan
tarjonnalla voidaan nostaa myymälän laatukuvaa. Tästä hyvänä esimerkkinä joidenkin vuosien takaa
Lidlin kalakampanja, jolla saatiin suomalaiset vakuuttuman, että laatikkomyymälöistäkin on
mahdollisuus saada erilaisia laadukkaita kalatuotteita. Kalan kaupassa painotetaankin nykyisin
hinnan lisäksi myös kalavalikoimien monipuolisuutta ja laatua. Kalakauppa panostaa tehokkaaseen
kylmäketjuun ja keskusliikkeiden myymälät uusivat kylmäkalusteitaan. Keskusliikkeiden tarjonnassa
ja mielikuvamarkkinoinnissa kalalla on tärkeä asema. Markkinoinnissa painotetaan kalan
terveellisyyttä ja entistä enemmän myös ympäristöasioita kuten kestäviä kalakantoja ja
ympäristöystävällistä tuotantoa. Vaikutukset ilmastomuutokseen nousevat myös aiempaa enemmän
esiin.
Kotimaiselle lähikalalle on kysyntää
Perinteiset luonnonkalat kuten silakka, muikku ja suomukalat kiinnostavat entistä enemmän
kalanjalostajia, kalakauppiaita ja vähittäiskauppaa, kun kallis lohi ei ole enää mahdollistanut
markkinoiden kasvua. Lähialueen luonnonkalat mielletään ympäristön, ilmaston ja työllisyyden
kannalta kestäviksi valinnoiksi. Kalatukut ja kalanjalostajat ovat panostaneet luonnonkalan keräilyyn
ja jalostukseen. Kalastajat jalostavat entistä enemmän itse ja kalastusalueiden läheisyyteen syntyy
tuottajavetoisia pienimuotoisia jalostusyrityksiä, jotka hyödyntävät paikallista luonnonkalaa. Myös
vajaasti hyödynnettyjä särkikaloja jalostetaan ja tuotteille on syntynyt kysyntää. Kulutusrakenteet
ovat muutoksessa, kun toisen tai kolmannen polven kaupunkilaiset tekevät ostovalintojaan.
Kytkentä maaseudulle ja omaan kotitarve- tai virkistyskalastukseen ohenee ja kalan
ostokäyttäytyminen määräytyy perinteitä enemmän uusien arvojen perusteella. Kuluttajien
arvostukset ja maailmankuva rakentuvat entistä enemmän sosiaalisesta mediasta saatujen
vaikutteiden kuin perinteisten markkinointitoimien välityksellä.

Kalan ulkomaankauppa
Lohikaloilla on vientiä
Kalaa ja kalatuotteita vietiin Suomesta yhteensä 85 miljoonaa kiloa ja viennin arvo oli 181 miljoonaa
euroa vuonna 2018. Viennin määrä ja arvo ovat kasvaneet merkittävästi (Kuva 22). Ihmisravinnoksi
vietiin yli 60 miljoonaa kiloa ja sen arvo oli yli 170 miljoonaa euroa vuonna 2018. Loput olivat
lähinnä silakan ja kilohailin vientiä muun muassa turkiseläinten rehujen raaka-aineeksi.
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Kuva 22. Kalan vientimäärän kehitys vuosina 2002 - 2018. Lähde. Luke. Kalan ulkomaankauppaa
koskeva tietokanta.
Pääosa viennin määrästä on jo pitkään ollut silakkaa ja kilohailia, jota vietiin tuoreena tai pakasteena
muun muassa Venäjälle, Tanskaan ja Viroon (Kuva 23). Venäjän vienti tyrehtyi pääosin tuontikieltoon
elokuussa 2014, mutta korvaavia markkinoita on löydetty Tanskasta sekä Ukrainasta ja muista ItäEuroopan maista. Arvoltaan merkittävintä on kuitenkin ollut lohikalatuotteiden vienti. Vuonna 2017
tuoreen lohen vienti seitsenkertaistui ja jatkoi kasvuaan vuonna 2018.

Kuva 23. Ihmisravinnoksi viedyn sillin, silakan ja kilohailin, lohikalojen sekä muun kalan viennin
määrä ja reaaliarvo vuosina 2002 - 2018. Lähde. Luke. Kalan ulkomaankauppaa koskeva tietokanta.

Kasvupyräys johtui siitä, että norjalaiset yritykset veivät lohta Suomen kautta muille markkinoille.
Tuoretta kokonaista lohta vietiin Suomesta 23 miljoonaa kiloa vuonna 2018 ja viennin arvo oli noin
137 miljoonaa euroa. Läpiviennin määrä oli vuonna 2018 lähes yhtä suuri kuin Suomen markkinoille
jäävän lohen osuus (Kuva 24).
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Kuva 24. Kokonaisen lohen vientimäärä ja Suomen markkinoille jäävän lohen määrä kuukausittain
(laskettu vähentämällä tuoreen lohen tuonnista tuoreen lohen vienti). Lähde. Uljas internetpalvelu.
Suomesta on viety kirjolohta Viroon jatkojalostukseen, josta se pääosin palautuu Suomeen. Viime
vuosina Viron vienti on vähentynyt, mutta kirjolohta vietiin muualle Itä-Eurooppaan kuten ValkoVenäjälle, Puolaan ja Latviaan (Kuva 25). Suomesta viedään myös jonkun verran muita kaloja ja
kalatuotteita sekä kirjolohen ja sammen mätiä. Mädin vienti on viimeisen kahdenkymmenen vuoden
aikana vähentynyt.

Kuva 25. Kirjolohen vienti määrät maittain ja viennin arvo vuosina 2011 - 2018. Lähde. Luke. Kalan
ulkomaankauppaa koskeva tietokanta.
Kalaa tuotiin roppakaupalla
Suomeen tuotiin 117 miljoonaa kiloa kala ja kalatuotteita ja tuonnin arvo oli 522 miljoonaa euroa
vuonna 2018 (Kuva 26).
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Kuva 26. Suomeen tuodun kalan ja kalatuotteiden määrä ja arvo vuosina 2002 - 2018. Lähde. Luke.
Kalan ulkomaankauppaa koskeva tietokanta.
Ihmisravinnoksi tuotujen tuotteiden määrä oli 95 miljoonaa kiloa ja arvo 510 miljoonaa euroa.
Tärkeimmät kalan ja kalatuotteiden tuontimaat olivat Norja (315 milj. €), Ruotsi (68 milj. €), Tanska
(27 milj. €) ja Viro (22 milj. €). Tuonnin kokonaismäärästä 59 prosenttia (69 milj. kg) tuli Norjasta.
Eniten tuotiin ihmisravinnoksi tuoretta kokonaista merilohta (47 milj. kg), josta meni sellaisenaan
vientiin 23 miljoonaa kiloa (arvoltaan 137 milj. €). Lisäksi Norjasta tuotiin muun muassa katkarapuja
sekä sillivalmisteita ja ‑säilykkeitä. Ruotsista tuotiin kalaa ja kalatuotteita lähes 14 miljoonaa kiloa.
Näistä Suomen kalateollisuudelle tärkeimpänä oli Ruotsissa kasvatettu tuore kirjolohi, jota tuotiin
runsas seitsemän miljoonaa kiloa. Ruotsista tuotiin myös paljon erilaisia säilykkeitä. Virosta tuotiin
yhdeksän ja Tanskasta kuusi miljoonaa kiloa. Virosta tuotiin eniten kalafileitä ja kalavalmisteita ja
Tanskasta kirjolohta ja kalavalmisteita.
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Kalan kulutus
Enää kolmannes suomalaisten syömästä kalasta on kotimaista
Vuonna 2017 suomalaiset kuluttivat fileepainoksi laskettuna keskimäärin 13,6 kiloa kalaa vuodessa 2.
Kotimaisen kala osuus oli 3,8 kiloa ja ulkomaisen kalan 9,8 kiloa. Kotimaisen kalan kulutus on pysynyt
tasaisena viime vuodet.
Kotimaisista lajeista kulutetaan eniten kasvatettua kirjolohta, noin 1,2 kiloa asukasta kohti.
Kotimaisista luonnonkaloista suomalainen söi muun muassa haukea, ahventa ja kuhaa kutakin noin
0,4 kiloa vuodessa ja silakoita, muikkua ja siikaa vastaavasti noin 0,3 kiloa vuodessa. Kulutusluvuissa
on kaupallisen kalan lisäksi mukana vapaa-ajankalastuksen kautta saatu saalis.
Ulkomaisista lajeista kulutettiin eniten kasvatettua lohta, jota syötiin neljä kiloa asukasta kohti.
Lohen kulutus on viime vuosien aikana hieman vähentynyt, mikä vaikuttaa myös kalan
kokonaiskulutukseen. Norjalaisen lohen jälkeen kulutettiin eniten tonnikalavalmisteita, kirjolohta,
sillisäilykkeitä, pakastettua seitiä sekä katkarapuja ja katkaraputuotteita.
Kaupallisesta tarjonnasta vajaa viidennes kotimaista
Kaupallisen kalan kysyntä on ollut jo vuosia kasvussa Suomen elintarvikemarkkinoilla (Kuva 27).
Markkinat ovat kasvaneet lisääntyneen tuonnin myötä viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana.
Kotimaisen kalan osuus on puolestaan jo pitkään vähentynyt ja oli vuonna 2014 alhaisimmillaan, vain
17 % kaupallisen kalan tarjonnasta. Viime vuosina kotimaisen kalan osuus on tuonnin vähenemisen
ja kotimaisen kalan tarjonnan hienoisen lisääntymisen takia kasvanut. Osuus oli 19 % vuonna 2017.

Kuva 27. Kaupallisen kalan määrä Suomen elintarvikemarkkinoilla 1981 - 2017. Kalan määrä on
laskettu fileepainoksi. Lähde: Luke. Kalamarkkinakatsaus 2018.
Luken kulutusluvuissa muikku on laskettu perattuna painona ja muut kalat fileepainona. Tässä laskelmassa
kaikki kalat on ilmoitettu fileepainona.

2
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Vapaa-ajan kalastus
Vapaa-ajankalastus suosittu harrastus
Vapaa-ajan kalastajien kalan saalis on noin 30 miljoonaa kiloa. Tärkeimmät saalislajit ovat ahven,
hauki, kuha, särki, siika ja lahna, joiden saaliit vapaa-ajan kalastuksessa ovat isommat kuin
kaupallisen kalastuksen saaliit. Vuonna 2016 Suomessa oli arviolta 1,5 miljoonaa henkilöä, jotka
olivat harrastaneet vapaa-ajan kalastusta. Vapaa-ajankalastajien määrä on viimeisen
vuosikymmenen aikana vähentynyt noin puolella miljoonalla henkilöllä. Vapaa-ajankalastuksessa
kotitarvekalastajien määrä on vähentynyt ja verkkokalastuksen suosio laskenut. Kuitenkin 40 %
saaliista pyydetään vielä verkoilla. Heittovavalla ja vetouistelulla saadaan noin 26 % saaliista.
Kalastusmatkailussa mahdollisuuksia
Vapaa-ajan kalastukseen liittyy merkittävää liiketoimintaa kuten vene- ja pyydyskauppaa ja
kalastusmatkailua. Vapaa-ajankalastajien on arvioitu käyttävän harrastukseensa yhteensä vuosittain
yli 200 miljoonaa euroa. Suurin menoerä on vene ja sen varustelu, mihin käytetään yli 100 miljoonaa
euroa. Kalastusvälineisiin, varusteisiin ja elektroniikkaan käytetään yli 70 miljoonaa euroa.
Kalastusmatkailu on osa erämatkailua ja kalastusopastoiminta osa kalastusmatkailua MannerSuomessa on 180 kalastusmatkailuyritystä, jotka ovat profiloituneet kalastukseen, ja 330 yritystä,
joissa kalastusmatkailu on vahvasti mukana muun palvelutoiminnan rinnalla. Vuonna 2016
kalastusmatkailun liikevaihto oli 21 miljoonaa euroa ja työllistävyys 940 henkilötyövuotta. Vuosina
2010 – 2016 erityyppisten kalastusmatkailuyritysten liikevaihdon kehitystrendeissä on ollut eroa.
Yritykset, joissa kalastus on osa luontomatkailutarjontaa, kalastusmatkailun osuus liikevaihdosta on
noussut vuodessa lähes 10 %. Sen sijaan kalastukseen profiloituneiden yritysten liikevaihto on
kasvanut vuosittain vain 1 %. Suomalaiset vapaa-ajankalastajista suurin osa on omatoimisia
harrastajia ja he käyttävät suhteellisen kitsaasti kalastusmatkailupalveluita. Pääosa kalastusoppaiden
asiakkaista on yrityksiä tai ulkomaisia matkailijoita. (Pohja-Mykrä 2018).
Vapaa-ajankalastuksen kehittämistavoitteita
Vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategia ohjaa kalatalouden hallintoa, alan tutkimus- ja
järjestötoimintaa. Strategian tavoitteena on, että vapaa-ajankalastaja hyödyntävät monipuolisesti ja
kestävästi luontaisesti lisääntyviä kalakantoja, kalakantojen hoitotoiminta on suunnitelmallista ja
vapaa-ajankalastajat edesauttavat vesien tilan säilymistä tai paranemista. Lisäksi vapaaajankalastuksen halutaan säilyvän merkittävänä suomalaisena luontoharrastuksena ja luovan
mahdollisuuksia kilpailukykyiselle elinkeinotoiminnalle.
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