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Lausunto strategiasta Kalatalouden kehittämiseksi Sisä-Suomen 

kalatalousryhmän alueella 

Strategia on hyvin tehty ja se pyrkii edistämään perinteisiä toimintamuotoja eri toimialojen yrittäjyyden ja 

kalantarjonnan lisäämiseksi. 

Swot on hyvin laadittu, ja siinä ovat ne uhat sen verran vakavia, ettei niintä voi jättää silleen. 

Alueiden pirstaleisuus pitää saada kasvatetuksi ainakin 2000 - 3 000 hehtaariin/ osakaskunta. 

Muuten lainsäätäjä vie vallan osakaskunnilta ja säätelee omin valtuuksin mm. ammattikalastuksen reviirejä 

alueille, mihin niitä ei sopimuksin ole syntynyt. Nyt on jo käymässä niin uuden kalastuslain myötä. 

Pitää siis etsiä keinoja turvata osakaskuntien yhdistyminen niin sosiaalisesti kuin taloudellisestikin. 

Kun alueet ovat suurempia, on matkailijankin mahdollista monipuolistaa kalastusmenetelmiään kun 

lupaviidakko harvenee. 

Kalankasvatus ruokakalaksi on välttämätöntä kalan kysynnän lisääntyessä punaisen lihan vähentyessä 

ruokalautasilta korkean hiilitaseen takia . 

Ammattikalastuksen volyymiä ei voida juuri kasvattaa eikä myöskään perinteistä vesistöissä tapahtuvaa 

tuotantoa ole syytä ympäristösyistä lisätä. 

Kiertovesiviljely ruokakalan tuotannossa on tulevaisuuden päätuotantomuoto. Sitä pitäisi strategiassa 

nykyistä enemmän painottaa. Toisaalta kiertovesiviljely mahdollistaa myös kalan jalostuslaitosten 

perustamisen, mikä tukee myös ammattikalastajien saaliin menekkiä. Riittävä tarjontavolyymi takaa myös 

kauppaketjujen kiinnostuksen. Menetelmä on erinomainen myös kuuntelemaan asiakkaan toiveita kalalajin 

tai sen koon suhteen. 

Kiertovesiviljelyyn LUKE on saanut asiantuntijan Laukaaseen ja sille tulisikin antaa sananvalta tämän uuden 

tuotantomuodon rakentamiseksi tälle talousalueelle. 

Tuotantomuoto vaatii yrittäjiä, ammattitaitoa, kouluttautumista, Tiloja joiksi käyvä esim. vanhat 

tehdasmiljööt, lopetetut varuskunnat ja isot tyhjilleen jääneet karjasuojat. Riittävän hyvä tiestö vaaditaan, 

lentokenttä vientiä varten, sähköä, sekä vettä. Kun yksiköiden määrää lisätään, voi työllisten määrääkin jo 

reippaasti lisätä. 

Tuotantomuoto on osa kiertotaloutta, jossa päästään suljettuun veden kiertoon ja myös ravinteiden 

kierrättämiseen pelloille tai biokaasun tuotantoon. 



Tämän tuotantomuodon edistäminen kumoaisi esitetyn SWOT-analyysin heikkouksista valtaosan. 

Viimeisessä Suomen Kalastuslehdessä 1/2015 on ote ministeriön 4.12.2014 päivätystä tiedotteesta otsikolla 

Vesiviljely tuo työpaikkoja ja kalaa "Hallitus on. hyväksynyt vesiviljelystrategian, jonka avulla vauhditetaan 

alaa kasvuun. Vesiviljelyssä kasvatetaan kaloja, äyriäisiä, nilviäisiä sekä leviä ja muita vesi kasveja. 

Strategian tärkein tavoite on, että Manner-Suomessa kasvatetaan 20 miljoonaa kiloa ruokakalaa vuodessa 

viimeistään vuonna 2022. Määrä olisi 13 miljoonaa enemmän kuin nykyään. Samalla paranisi Suomen 

kalaomavaraisuus. Lisäksi ala työllistäisi yli 3000 ihmistä." 

Kiertovesilaitokset ovat ympäristön kannalta ehdottoman edulliset vaihtoehdot tämän strategian 

toimeenpanoon. 

Luonnonravintolammikoiden uusiminen on syytä tehdä hajauttamalla nykyistä tuotantoa. Altaiden 

valumavedet eivät saa syksyisin sotkea alapuolisia vesistöjä. Vähitellen olisi päästävä siihen, että uuden 

kalastuslain kalatalousalueet tuottaisivat pääosan omista poikasistaan. Toisaalta vesistöjä pitäisi kehittää 

kalatein ja muin ratkaisuin tuottamaan oman kalastansa. 

Saarijärvellä 26.1.2015 

1 
k 1(%{ {(fftlic(-

Jukka Nikkilä 

Saarijärven Osakaskunta 

hoitokunnan PJ 

SAARIJÄRVEN 
OSAKAS KUNTA 
Katso, tiedät lisää: 

· · arvenosakaskunta.net/ www.saan) 


