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Vesiviljelyssä merkittävä potentiaali

• Kestävällä vesiviljelytuotannolla on merkittävä 
kasvupotentiaali, tuotanto ylittää jo naudanlihan tuotannon

• Kasvatettu kala on vastuullinen, terveellinen ja 
ilmastoystävällinen elintarvike

• Kalankasvatuksen vesistövaikutus on kokonaisuutena 
katsoen vähäinen, aiheuttaa vain noin 1-2 % Suomen 
ravinnekuormituksesta Itämereen.



Manner-Suomen vesiviljelystrategia 2030

• Valtioneuvosto vahvisti periaatepäätöksen Manner-
Suomen vesiviljelystrategiasta helmikuussa 2022.

• Vesiviljelystrategian visiona on, että vesiviljelytuotanto 
on vuonna 2030 noussut 25 000 tonniin siten, että 
kasvu ei vaaranna vesien- ja merenhoidon tavoitteiden 
saavuttamista.

• Strategian toteuttamiseksi on määritelty 27 
konkreettista toimenpidettä ml. luomutuotannon 
kehittämisen selvittäminen.



Vision 2030 mukainen kestävä kasvu



Vesiviljelyn kehittämisryhmä
• Ministeriön asettama vesiviljelyn kehittämisryhmä on 

sovittu toimivan foorumina/työryhmänä 
luomutuotannon käynnistämistä koskevalle työlle.

• Kehittämisryhmässä on alustavasti keskusteltu 
luomutuotannosta ja todettu että työ voitaisiin 
käynnistää kyselyllä luomutuotannon 
mahdollisuuksista ja lainsäädännön mahdollisista 
esteistä.

• Jatkossa kehittämisryhmä käsittelee asiaa tarkemmin 
yhdessä luomuasiantuntijoiden kanssa



Luomuvesiviljelyn haasteet, kyselyn tuloksia

• Kestää monta vuotta ennen kuin saadaan aikaan emokalasto ja 
luomupoikasten tuotantoa

• Luomupoikasten tuonti Tanskasta ei ole suositeltavaa tautiriskien 
takia

• Rehutuotanto eriytettävä ja kasviperäisen raaka-aineen oltava 
luomua

• Vaaditaan alhaisempia kalatiheyksiä

• Luomutuotannossa ei saa käyttää täysnaarasparvia tai triploidi
marto kaloja

• Kiertovesituotantoa ei voida hyväksyä luomutuotannoksi



Luomukalan tuotantoon liittyvät kysymykset

• Lainsäädännöstä aiheutuu merkittäviä rajoituksia/esteitä 
luomutuotannolle sekä sen tuottavuudelle ja siten kannattavuudelle

• Ekstensiivisyys ja tuottavuuden alenemaa tulisi voida kattaa 
luomukalan hintapreemiolla, onko se mahdollista? Irlanti ja Tanska?

• Lisäksi vesiviljelyllä on yleisesti lukuisia haasteita, alkaen siitä että 
uusien lupien saanti on erittäin vaikeaa, kallista ja kestää pitkään

• Luomutuotanto ei ole ollut prioriteettikysymys kun kalan kysyntä 
muutenkin on korkea.

• Onko ympäristömerkki kuten ASC keskeisempi kysymys?



Luomuvesiviljelyn käynnistämisen alustavat 
toimenpiteet
1. Käydään läpi lainsäädännön esteet ja mahdollisuudet

2. Kuullaan luomukalan tuottajina kehittyneiden tanskalaisten 
ja irlantilaisten tuottajien kokemuksia

3. Arvioidaan luomutuotannon kannattavuutta ja luomukalan 
kysyntää sekä ASC ympäristömerkin merkitystä

4. Pohditaan ratkaisuja mahdollisten esteiden varalta ja 
harkitaan toimia luomutuotannon käynnistämisen 
mahdollistamiseksi, viranomaisten ohjeet, emokalaston 
perustaminen, poikasten ja rehun saanti ym.



Kiitos!


