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Kalalla on tulevaisuus 

• Kalalla on kasvava maailmanlaajuinen 

kysyntä. 

• Kalan tulevaisuus osana suomalaista 

ja kansainvälistä ruokakulttuuria ja 

ravintohuoltoa näyttää lupaavalta. 

• Elinkeinokalatalouden arvoketjut 

tuottavat työtä, toimeentuloa ja 

terveellistä ruokaa lukuisille ihmisille. 
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Kala – luonnon super-ruokaa! 
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Lisäarvoa kaloista – uusia tuoteinnovaatioita ja arvoketjuja! 
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Haasteita kuitenkin riittää - kalaomavaraisuus 

• Ammattimaisen kalastuksen ja kalanviljelyn tulevaisuuden 

turvaamisessa on Suomessa merkittäviä haasteita. 

• Suomalaiset syövät kalaa noin 14 kg per henkilö 

 tästä vajaa kolmannes on kalastettu tai viljelty Suomessa 

• Kotimaisen kalan tarjonta on vähentynyt viimeiset 20 vuotta ja 

tuontikalan vastaavasti noussut. 

• Suomalaiset haluaisivat syödä nykyistä enemmän kotimaista 

kalaa. 

• Suomessa on kalaresursseja, joita ei hyödynnetä 

täysimääräisesti. 

• Suomalaisesta kalasta ei myöskään oteta sen potentiaalista 

arvoa. 

 

4 5.4.2018 



© Natural Resources Institute Finland 

Ammattikalastajien määrä laskee 

• Päätoimisia ammattikalastajia on Suomessa 

noin 700 

– 400 kalastajaa merialueella 

– 300 kalastajaa sisävesialueella 

• Sivutoimisia kalastajia on 3400, joista 

merialueella 1500 ja sisävesillä 1400. 

• Ammattikalastajien määrä on puolittunut 2000-

luvun aikana. 

• Sama trendi näkyy myös muissa EU-maissa ja 

monella muullakin alueella (Norja, USA, Kanada). 

• Nuoria tulee alalle hyvin vähän. 

• Miksi ala ei kiinnosta? 
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Ammattikalastuksen haasteisiin on useita syitä 

• Kalastusmenetelmät eivät ole kehittyneet yhteiskunnan muun 

teknisen kehityksen vauhdissa:  

 kalastus on edelleen raskasta ja epäsäännöllistä työtä  

 se ei ole riittävän tehokasta ja kilpailukykyistä; kannattavuus usein 

huono  

• Jalostusaste ja volyymit ovat jääneet jälkeen kysyntätarpeista, ja 

saaliin toimitusvarmuudessa olisi parannettavaa:  

 kuluttajat haluavat yhä pidemmälle jalostettuja ja helppokäyttöisiä 

tuotteita.  

• On etsittävä uusia toimintamalleja, joiden avulla kalastussektorin 

sekä kuluttajien tarpeet kohtaavat. 

• Tarvitaan uutta teknologiaa hyödyntäviä menetelmiä:  

 pyynti ja saaliin käsittely tehokkaampaa 

 kalastajan työolosuhteet nykyistä helpommat.  
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Rannikkokalastuksella vaikeuksia 

• Rannikkokalastuksen saalis on pudonnut nopeasti. 

• Kalastuksen elintila on kaventunut; vapaa-ajan asutus, 

vesirakentaminen ja suojelualueet ottavat enemmän tilaa.  

• Tilannetta on vaikeuttanut harmaahylje ja myös merimetso. 

• Työvoiman saatavuus monin paikoin vaikeaa, byrokratian 

määrä kasvaa. 

• Rannikkovesien huono tila on vaikuttanut.  

• Suomukaloihin kohdistuu voimakas kalastuspaine niin 

vapaa-ajankalastajien kuin ammattilaisten taholta. 

• Jotta rannikolta saataisiin kalaa tarjolle, on haettava 

monipuolisia uusia ratkaisuja.  

• Kalastukseen on saatava lisää automatiikkaa ja yhteistyötä! 
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Automaatiota lisää 

 
• Kalastus on raskasta ja epäsäännöllistä työtä.  

• Työolosuhteita on helpotettava käyttöönottamalla laitteita ja 

automatiikkaa niin pyynnissä kuin saaliin käsittelyssä.  

• Tarvitaan laitevalmistajia ja teknologiayrittäjiä. 

• Särkikalojen ja kuoreen kysyntä on kasvanut; kysyntä on 

jalostetuissa tuotteissa.   

 pyyntiin soveltuvien uusien menetelmien, lajittelun ja logistiikan kehittäminen 

tärkeää. 

 kalojen pieni koko tekee jalostamisesta haastavaa.  

• Monikäyttöisten pyyntiveneiden kehittäminen:  

 samalla veneellä pitää pystyä toimimaan tehokkaasti useiden erilaisten 

pyydysten ja saaliskalojen kanssa.  

• Saaliin säilytysmenetelmissä on vielä paljon kehittämistä.  

 

8 5.4.2018 



© Natural Resources Institute Finland 

Uusia pyyntiteknisia ratkaisuja 

• Led-valon käyttösovellutukset 

• Uudet ponttoonirysä-sovellutukset 

• Paineilman käyttö 

• Rysän saalislaskuri (detektori) 

• Itseohjautuvat pyyntialustat 

• Monitoimialukset - monitoimiveneet 

• Uudet hyödyntämisteknologiat vähä-

arvoisen kalan pyynnissä 

• yms                 
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Yhteistyö vapaa-ajan kalastajien kanssa 
 

• Kalavesien ja kalakantojen hyvä tila on rannikkokalastuksen elinehto. 

• Yhteiset toimenpiteet vapaa-ajan kalastuksen kanssa ovat 

välttämättömiä alan kehittämisessä ja ristiriitojen vähentämisessä.  

 kutualueiden kunnostukset 

 kalastuksen pelisääntöjen kehittäminen  

• Vapaa-ajan kalastajat voisivat esimerkiksi kuhan kalastuksessa 

soveltaa nykyistäkin suurempaa alamittaa ja verkon silmäkokoa.   

• Ammattikalastajat voisivat vapauttaa isoimmat saaliskalat, jotka ovat 

kannan uusiutumisen kannalta tärkeitä, mutta tulonmuodostuksen 

kannalta toisarvoisia.  

• On kehitettävä tiedonkulkua ja keskinäistä ymmärtämystä 

• Ammattikalastuksen turvaamiseksi tarvitaan myös tehokasta 

merialuesuunnittelua.  
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Kalanviljely - Vesiviljely  

• Vesiviljely on maailmalla nopeimmin kasvava 

elintarviketuotannon ala. 

• Yli puolet ihmisen kuluttamasta kalasta on viljeltyä. 

• Suomessa on noin 400 kalaviljelylaitosta, joista 158 

on ruokakalalaitoksia. 

• Tuotanto tapahtuu pääosin pienissä yksiköissä. 

• Tuotantoa rajoittaa tiukka ympäristölupa-politiikka. 

• Kotimaisen kalan saatavuuden oleellinen lisääminen 

on mahdollista vain vesiviljelyn kautta. 

• Vesiviljelyn edellytysten kehittäminen on prioriteetti-

alue Suomen hallitusohjelmassa sekä Euroopan 

meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelmassa. 

11 5.4.2018 



© Natural Resources Institute Finland 

Kalankasvatuksen potentiaali on suuri 

• Osuus kuormituksesta pienentynyt 

merkittävästi  

• Ympäristövaikutuksia voidaan edelleen 

pienentää  

• Uudet teknologiat ja toimintamallit:  

 Ravinnekuormituksen pienentäminen 

 Tuotannon mittakaavan kasvattaminen 

 Rehu Itämeren kalasta 

 Avomerikasvatus 

 Kiertovesiviljely-tekniikka (RAS) 

o kontrolloidut olosuhteet 

o tehokasvatus 
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Kiertovesikasvatus kehittyy vauhdilla 
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Kuva: Kauppalehti 
Kuva: Luke 

Finnforel, Varkaus Luke, Laukaa 
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Offshore kalankasvatus – innovaatiota maailmalta 
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Kalan jalostus ja kauppa 

• Vuonna 2015 kalaa jalostavia yrityksiä oli Suomessa 

135. 

• Näistä 24 käytti yli puoli miljoonaa kiloa kalaa vuodessa. 

• Kalaan erikoistuneita vähittäiskauppayrityksiä oli noin 

130. 

• Valtaosa kalasta kuitenkin myydään päivittäistavara-

kauppojen kautta 

• Suomessa on noin 15 000 suurtalouskeittiötä, joista 

pääosa tarjoaa kalaa. 

• Kalanjalostusteollisuudessa ja kalakaupassa logistiikalla 

sekä raaka-aineen saatavuudella ja laadulla on suuri 

merkitys. 

• Tulossa on uusia tuotteita ja uusia tapoja tarjota 

tuotteita kuluttajille – suuri mahdollisuus 
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Elpyviin kalakantoihin perustuva matkailun kasvu  
Case Tornionjoki 
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• . 

Kalastusmatkoihin käytettiin vuonna 2017 vähintään 10 M€. 
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Sininen biotalousohjelma 
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Uudet 

liiketoiminta-

mahdollisuudet 
 

Lisäarvo-tuotteet 
 

Sininen hyvinvointi 

Kestävä ja 

kannattava 

kalastus 

  

Kestävä 

vesiviljely 

 

Teolliset 

symbioosit 
  

Ravinteiden 

talteenotto ja 

kierrätys 
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Kiitos! 
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