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Upotettava kasvatuslaitos -
Asennus ja käyttöönotto



Kauppalehti

Upotettava tuotantomittakaavan 
kalankasvatuslaitos – Korra - Kustavi















Miksi upotettavaa laitosta testataan: 
mahdolliset hyödyt 

Kauppalehti

• Ei enää raamien siirtelyä keväällä ja syksyllä
• Voidaan upottaa (ajo) jäiltä suojaan
• Voidaan upottaa suojaan myrskyiltä
• Ei enää tarvetta erillisille talvisäilytyspaikoille
• Jos olosuhteet kaloille hyvät voidaan käyttää ”kalavarastoina”
• Pois silmistä ja tilaa muulle rannikon käytölle
• Pois herkiltä ja matalilta ranta alueilta
• Hyvät lämpötilat helleaikana
• Pidempi ja joustavampi kasvatuskausi
• Jään muodostuminen estäminen raameihin/verkkoon 







Korona siirsi asennuksen kesä-heinäkuulle



Yrittäjät ja Media paikalla elokuussa



Kokemuksia – kovissa olosuhteissa
• Pinnan alla voi olla kovemmatkin olosuhteet
⇒ Pinnanalaista laitoksen toimintaa täytyy tarkkailla –

Kestääkö Suomen olosuhteita ja käyttöä

• Kovassa virtauksessa jännitettykin ankkurijärjestelmä 
kohdistaa voimia epätasaisesti raamiin ja 
ankkurointiköysiin

=> Ei kellu yhtä hyvin kuin normaalit kehikot – kovassa kelissä 
vaikeuttaa operointia= esim aluksen kiinnittyminen + 
raamilla ei pysty liikkumaan

• Tekniset ratkaisut kehitettävä Suomen operointiin; esim. 
verkon irrottaminen pohjaringistä ilman sukeltajia

• Kattoverkko vaikeuttaa operointia mm kuolleiden ja 
elävienkin kalojen poisto

• Painava kattoverkko vaatii järeän kannattaminen
⇒ Jos kirjolohen ruokailua haluaa seurata pinnasta, 

Evävauriot ?

• Kalat kasvanut hyvin; esim ruokinta läpi verkon OK
• Mitä enemmän tekniikkaa sitä enemmän työtä, huolta ja 

huollettavaa; Mikä on köysien ym käyttöikä



Kustannukset ja hyödyt

Kauppalehti

Investointikustannuserittelyt

Raami , suunnitteluja ankkurointitarvikkeet 164 000
Betoniankkur
it 28 850
Nostotyöt rannassa 1 500
Ankkureiden kuljetus, nosto, asennustyöt ja ja 
varastointi 94 000
Painojen lasku ja sukellustyöt 37 500
Majoitus, kuljetus yms 4 000
Yhteistyökumppanien 
kulut 14 000
Muut aineet ja tarvikkeet (Polttoaineet, köysi, 
shakkeli, kalustokulut) 5 000
Väylänhoitopalvelut 
(viittojen asennus), 2v  17760
(Koe) Lupa 7 000
Merenpohja-
analyysit 4 000
Kokonaisinvestointi 377 610
€/kg lisäkasvu (10v ilman korkoa) 0,38

Tuotantomittakaavan kokeen hyödyt:
• Täydellä kapasiteetilla 100 tonnin 

laitos tuottaa arviolta 450 t€ suoran 
+ 450 t€ epäsuoran tuotannon 
arvonlisäyksen vuodessa

• Pelkästään arvonlisäveron kautta 
investointikustannukset tulee 
katettua verovaroina alle 3 vuodessa 

• + henkilö ja yritysvoittoverot 
huomioiden vielä paljon nopeammin

• Investointikustannus noin puolet suurempi kuin normaalilaitokset, 
muttei välttämättä merkittävä, mutta täytyy olla hyötyä 
perinteiseen verrattuna



Asennus kesä-heinäkuun taitteessa - video



Kauppalehti

Kiitos
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Finskt pilotprojekt: 
Nedsänkningsbara kassar
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