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Innovaatio-ohjelmaa suunniteltiin 3 v sitten: 
mitä toimintaympäristössä muuttunut?

1. Lohimarkkinoiden tilanne
2. Tekninen kehitys
3. Ympäristöluvitus



1. Kalan hinta pysynyt korkeana

Lohen hinta jo kolmatta vuotta korkealla

Kuvat: Jari Setälä, Luke

Kala on kallistunut suhteessa muihin 
elintarvikkeisiin



2. Teknologioissa yritetään hyppyjä



3. Ympäristöluvituksessa pientä liikettä

• AVIt myöntäneet uusia lupia alueille, joilla 
mallinnukset osoittavat ravinnekuormituksen 
laimenevan nopeasti ilman merkittävää vaikutusta 
rehevyyden kasvuun

• Sen sijaan Ruotsin ympäristöohjaus poukkoilee
– Suomelle mahdollisuus lisätä ympäristön kannalta 

kestävää tuotantoa kun Ruotsin toimintaympäristö 
epävakaa



PÄÄTEEMA
Uutta isoa tuotantoa vain avomeri ja RAS

Teknisiä ja taloudellisia riskejä pienennettävä
Koulutuksella uusia osaajia

Pia Lindberg-Lumme

Kauppalehti



Luvitus ja tuotantopaikat

• Avaimet käteen-lupa?
– Uudenkaupungin kunta 
– Metsähallitus

• Aineistot Luken avoimen data palvelussa 
(Arcgis online) ja ammattilaisille Luken
Geoserverin kautta

• Ympäristövaikutusten ennakkoarviointi 
keskeistä (Syke)

• Yritysyhteistyö vahvaa
• Perjantaina esitys Lauri Niskanen



Sijainninohjaukseen lisää resoluutiota ja 
kriteereitä

• Yksittäisten hankkeiden arviointiin
• Kriteerit

– Ympäristö 9 kpl
– Talous 3 kpl
– Sosiaalinen 2 kpl



Ympäristövaikutusten seuranta

• Seurantajärjestelmän kehittäminen
– Tavoitteena jatkuvatoiminen avoin seuranta 

mittauspoijujen ja satelliittien avulla
– Data julkista ehp.data.com
– Kolme pilottilaitosta

• Virtausmallinnukset
– Pilotointi kahdella virtausmallilla

• Tilastollinen analyysi
– Ahvenanmaalla pitkään toimineen laitoksen 

seuranta-aineisto



Avomerikasvatuksen teknologiat
• Kokeiluja

– Video ruokinnanohjauksessa
– Tiedonsiirto ja sähköntuotanto
– Verkkoaltaiden painottaminen
– Upotettava verkkoallas 2019?

• Vierailut yrittäjien kanssa Norjassa ja 
Kanadassa



Brändö Lax, Loukeenkari KustaviLivia, Parainen

Heimon Kala, Korppoo Haverön lohi, Rymättylä

Tuotannon arvon lisääminen 

Kuha

Triploidit Siian tausta ja ruokintataso



Kiertovesikasvatuksen tilannekuva

• Suomen kiertovesilaitokset
– Tuotantotavoite >1 milj. kg: 2 laitosta
– Tuotantotavoite noin 100-300 tn: 4 laitosta
– Tuotantotavoite kymmeniä tonneja: 3 laitosta
– Lopettanut: 3 laitosta

• Maailmalla
– Muutamia jättiprojekteja >10 milj kg
– Lukuisia (kymmeniä?) >1 milj kg
– Norjan smolttituotanto



Vedenlaadun seuranta yrityksissä

Liikkuva vs kiinteä biosuodatus

Korvausveden määrä
200-800 l/kg rehua

Toistaiseksi 1 yrittäjien vierailu Tanskassa
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Makuvirheiden 
pienentäminen 
peretikkahapolla

Makuvirheiden mittaus 
yrityksissä

Lyhyet paastot kasvun 
ylläpitämisessä

IPN-taudin poistaminen 
geneettisillä markkereilla

Nelma-siika risteymä ja 
triploidia

Pe esitys Petra 
Lindholm-Lehto

Pe esitys Anna Maria 
Eriksson-Kallio

Pe esitys triploidit
Matti Janhunen

Kuhan mädin lypsy

JALO-kirjolohi kiertovedessä
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Koulutus

• Jyväskylän yliopiston kysely: koulutusta pitää 
muuttaa
– Pohjoismaissa sama tilanne kiertovesikasvatuksen osalta

• Livia jatkanut opetusmateriaalin tuottamista
– Perjantaina esitys Antti Forsman

• Kiertovesikasvatuksen kesäkoulu elokuussa 
Jyväskylän yliopistossa
– Michael Timmons Yhdysvallat
– Oppimateriaalissa mm. suuri määrä laskentapohjia
– Perjantaina esitys Jani Pulkkinen



Painopisteet jatkossa

• Puolueetonta tutkimustietoa merikasvatuksen 
ympäristövaikutuksista
– Luvituksen edistäminen julkisilla selvityksillä ja 

menetelmäkehityksellä
• Koetoiminta asioissa, joita muut eivät tee, esim:

– Kalakanta ja RAS: JALO-kalan soveltuvuus kiertoveteen
– Kalojen siirto kiertovedestä ja RAS-poikasen kasvu meressä
– Makuvirheet
– Kuhan verkkoallaskasvatus

• Opetusmateriaalia uudelle työvoimalle
– Kiertovesikasvatuksen opas?

• Vierailut ulkomaisiin kohteisiin



Vesiviljelyn innovaatio-ohjelman tiekartta

Uusia 
lupia

Lastentautien 
karsiminen

Innovaatioilla 
teknologiahyppyjä?

Tehokkuuden viilaaminen 

Painopiste tällä hetkellä Painopiste mahdollisessa jatkossa
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