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MIETINTÖ JÄSENEHDOTUKSESTA 

mietintö koskien 

 

jäsenehdotusta 
kalankasvatuksesta kiertovesijärjestelmissä 

1. Valiokunnan ehdotus 

Elinkeinovaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se muodostaa kannan siitä, että Itämeri on herkkänä 
ympäristönä sopiva testialue kiertovesijärjestelmille (RAS) EU:n 
yhteisen kalastuspolitiikan puitteissa. 
 
että se pyrkii vaikuttamaan siihen, että EU:n yhteisessä 
kalastuspolitiikassa tuettaisiin ja priorisoitaisiin kalankasvatuksen 
kehittämistä kiertovesijärjestelmissä erityisesti herkissä 
rehevöitymisen uhkaamissa ekosysteemeissä kuten Itämeressä. 
 
että se pyrkii vaikuttamaan siihen, että vesiviljelyn 
ympäristövaikutukset Itämereen otetaan selkeästi huomioon EU:n 
tulevissa strategisissa suuntaviivoissa, jotka koskevat vesiviljelyn 
kehittämisen yhteisiä periaatteita ja tavoitteita. 

 
että se pyrkii vaikuttamaan siihen, että EU:ssa otetaan käyttöön 
katto avoimen verkkoallaskalastuksen ravinnepäästöille Itämerellä. 
 
että Pohjoismaat/Itämeren maat kannustavat käyttämään 
paikallisia raaka-aineita kalanrehuna. 

2. Taustaa 

Vesiviljely on yksi maailman nopeimmin kasvavista elintarviketuotannon 
sektoreista ja sen mahdollisuudet vastata maailman elintarvikekysyntään 
ovat merkittävät. Kasvatetun kalan tuotannon odotetaan muutaman 
vuoden kuluessa ylittävän perinteisen kalastustuotannon (FAO Fisheries 
Statistics). Nykyään kalankasvatus kiertovesijärjestelmissä kasvaa 
etupäässä Kiinassa ja Kaakkois-Aasiassa. Samaan aikaan 
kalankasvatuksen kasvu on pysähtynyt Euroopassa. Itämeren maissa 
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kehitys on tähän asti ollut suhteellisen hidasta johtuen 
ympäristöongelmista, jotka ovat rajoittaneet kehitystä merkittävästi. 
Tanskassa suuri osa kirjolohen makean veden tuotannosta on siirretty 
kiertovesijärjestelmiin, ja Norjassa käytetään kiertovesitekniikkaa 
etupäässä lohenpoikasten tuotantoon. Norjassa kalaa kasvatetaan samaan 
aikaan myös suurissa avomerijärjestelmissä (ei umpijärjestelmissä). Myös 
tämä tapa saattaa yleistyä tulevaisuudessa.  
 
Pohjoismaisen vesiviljelyn merkitystä ja mahdollisuuksia on kuvattu 
perusteellisesti Pohjoismaiden ministerineuvoston niin kutsutussa PABAN-
raportissa1, joka käsittelee kestävän kalankasvatuksen kehitysnäkymiä 
Pohjoismaissa. Itämeren vesiviljelyn kehittämisen mahdollisuuksia 
kuvaillaan lisäksi  AQUABEST-hankkeen monissa raporteissa 
(www.aquabestproject.eu/AQUABEST). 
 
Perinteinen laajamittainen kalankasvatus avoimissa verkkoaltaissa 
aiheuttaa muun muassa suurien fosfori- ja typpipäästöjen vuoksi haittaa 
Itämeren kaltaisissa matalissa puolisuljetuissa sisämerissä, joissa veden 
vaihtuvuus on vähäistä. Kalankasvatus edistää kuitenkin samalla 
työllisyyttä reuna-alueilla ja talouskasvua sekä tarjoaa kalaa sekä 
kansainvälisille että Pohjoismaiden markkinoille. Puhtaasti ympäristön 
näkökulmasta olisi kuitenkin toivottavaa, että EU:n tasolla asetettaisiin 
katto Itämeren kalankasvatuksen ravinnekuormitukselle.  
 
Erityisesti Itämeren osalta ministerineuvoston PABAN-raportti ehdottaa, 
että  1) alan lisenssijärjestelmää voitaisiin yhtenäistää siten, että se 
kannustaa ekologisiin ja tehokkaisiin tekniikoihin ja käytäntöihin; 2) alan 
fyysisestä suunnittelusta jaettaisiin tietoa ja ideoita; 3) vähennettäisiin 
ravinteita käyttämällä paikallisia ravinteita; 4) arvioitaisiin 
kiertovesijärjestelmien (RAS) mahdollisuuksia ja levitettäisiin alan 
tekniikkaa.2 Tiettyihin alueellisiin rehukalalajeihin liittyy tosin ongelmia 
dioksiinien ja muiden myrkyllisten aineiden varastoitumisen osalta 
suhteessa yleiseen pyrkimykseen suosia paikallisesti tai alueellisesti 
tuotettuja raaka-aineita. Paikallisesti tai alueellisesti tuotetun kalanrehun 
käyttäminen pitäisi kuitenkin olla yleisenä pyrkimyksenä Pohjoismaissa ja 
lisäksi pyrkimys on täysin Pohjoismaiden ministerineuvoston 
biotalousohjelman mukainen. 
 
Kiertovesiviljely (RAS) vakiintuu nopeasti maalla toteutettavana 
teknologiana sekä EU:ssa että sen ulkopuolella. Kansainvälisesti YK:n 
elintarvikejärjestö FAO on vuodesta 2005 lähtien pyrkinyt edistämään 
ekosysteemiin perustuvaa näkökulmaa kalankasvatuksessa.3 
Ministerineuvoston PABAN-raportin mukaan kiertovesijärjestelmien käyttö 
purotaimenen kasvatuksessa Tanskassa on mahdollistanut tuotannon 
lisäämisen ilman, että ympäristökuormitus olisi kasvanut.4   
 
Pohjoismaiden ministerineuvoston kalastusyhteistyö on tähän mennessä 
myöntänyt kiertovesitekniikan pohjoismaiselle verkostolle 565 000 
Tanskan kruunua muun muassa työpajan järjestämiseen Suomen 
puheenjohtajakaudella vuonna 2011 sekä Aalborgissa lokakuussa 2013 
DanAqua-messujen yhteydessä järjestettyyn työpajaan, jolloin tukea 

                                               
1 Perspectives for sustainable development of Nordic aquaculture (The PABAN report). Rosten 

Trond W., Paulsen Helge, Alanära Anders, Eskelinen Unto, Bergsson Arnljótur Bjarki ja Olafsen 

Trude, 2013. Julkaisu on osoitteessa: 

http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2013-546  
2 PABAN-raportti, s. 70  
3 Ecosystem Approach to Aquaculture (EAA). FAO:n verkkosivusto: 

http://www.fao.org/fishery/topic/16035/en (sivuilla käyty 9.9.2013 kl. 12:54) 
4 PABAN-raportti, s. 123 
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myönnettiin 119 500 Tanskan kruunua. Työpajaan osallistui 200 henkeä 
27 maasta. 
 
EU vastaa kalastuskysymyksistä Itämeren alueen EU-maiden osalta. 
Tämän vuoksi voisi ajatella, että Pohjoismaat voisivat muodostaa yhteisen 
kannan EU:n yhteisessä kalastuspolitiikassa.  
 
EU:n uudistetussa yhteisessä kalastuspolitiikassa laajamittainen 
kalankasvatus on yksi vastaus maailman kalakantojen liikakalastukseen, 
ja vesiviljely on yksi panostusalue EU:n uudessa Horisontti 2020 -
tutkimusohjelmassa. Koska EU uudistaa kalastuspolitiikkaansa ja laatii 
vuonna 2013 suuntaviivat vesiviljelylle, on tärkeää, että avoimissa 
verkkoaltaissa tapahtuvan perinteisen kalankasvatuksen 
ympäristövaikutukset huomioidaan, erityisesti Itämeren kaltaisten 
herkkien ekosysteemien osalta.  
 
Pohjoismaiden pitkällä ja vahvalla vesiviljelyosaamisella Itämerestä 
voitaisiin tehdä kestävän vesiviljelyn vihreän kasvun testialue. Tämä 
vastaisi Euroopan parlamentin päätöslauselmaa biotalousstrategiasta 
Euroopalle (2. heinäkuuta 2013)5, jonka tavoitteena on yhdennetty, 
johdonmukainen, poikkitieteellinen ja monialainen lähestymistapa 
biotalouteen ja lisäksi edistää ja lisätä investointeja eurooppalaiseen 
biotalouteen.  

3. Lausunnot 

Elinkeinovaliokunta käsitteli jäsenehdotusta kokouksessaan lokakuussa 
2013. Valiokunta oli yksimielinen siitä, että kysymys on tärkeä, mutta 
valiokunta toivoi lisää tietoa siitä, onko tekniikka tarpeeksi kehittynyttä, 
jotta sitä voitaisiin soveltaa käytäntöön Pohjoismaissa.  
 
Saadakseen asiasta lisää tietoa elinkeinovaliokunta kutsui kokoukseensa 
tanskalaisen Aqua Circle -järjestön edustajan Jesper Heldbon sekä 
Tanskan teknillisen yliopiston (DTU) edustajan Per Bovbjerg Pedersenin  
tammikuussa 2014.  
 
Molemmat esitelmöitsijät olivat sitä mieltä, että kiertovesijärjestelmien 
tekninen puoli on kunnossa, mutta ravinnekuormituksen osalta on 
edelleen haasteita ja tekniikka on kallis ja vaatii huomattavia 
investointeja. Perinteiseen avoimissa verkkoaltaissa tapahtuvaan 
kalankasvatukseen verrattuna sekä ympäristön että kalaterveyden edut 
ovat kuitenkin suuria. Fosforipäästöjä voidaan vähentää 80 % ja 
typpipäästöjä 50 %. Lisäksi kiertovesitekniikka käyttää huomattavasti 
vähemmän vettä. Vedenkäyttöä voidaan vähentää 50 000 litrasta 
kalakiloa kohden 50 litraan kiloa kohden. Koska vesi kulkee suljetussa 
järjestelmässä, myös lämpötilaa voi säädellä, jolloin on helpompi pitää 
sairaudet loitolla. Kasvu paranee myös, koska kalan elinolosuhteita 
voidaan säädellä.  
 
Ennen kokousta jäsenehdotus oli lähetetty epävirallista lausuntoa varten 
myös Tanskan teknillisen yliopiston Helge Paulsenille ja Pohjoismaiden 
ministerineuvoston kalastusyhteistyön työryhmälle. Esille tuli muun 
muassa, että kalankasvatuksen osuus kiertovesijärjestelmissä on 
Itämeressä pienempi kuin muilla kasvumarkkinoilla, pääosin 
ympäristörajoitusten vuoksi. Pohjoismaiden ministerineuvoston 
kalastusyhteistyön työryhmältä on pyydetty epävirallisia näkemyksiä jo 

                                               
5  Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. heinäkuuta 2013 innovointistrategiasta kestävää 

kasvua varten: biotalousstrategia Euroopalle (2012/2295(INI)) 
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jäsenehdotuksen laatimisen yhteydessä. Kaikki lausuntojen keskeiset 
näkökohdat on sisällytetty tähän mietintöön. 

4. Valiokunnan näkemykset 

Pohjoismaissa on hyvät edellytykset kalankasvatukselle ja sen vuoksi 
Pohjoismaiden olisi syytä panostaa siihen. On todennäköistä, että 
kiertovesitekniikka tarjoaa uusia ja ennakoimattomia mahdollisuuksia.  
 
Uuden tekniikan huono puoli on se, että tekninen tuotantomenetelmä 
vaatii suurten investointien ja suuremman energiakulutuksen lisäksi 
erityiskoulutusta. Tämän vuoksi tekniikkaa tulisi kuitenkin tukea. 
 
Elinkeinovaliokunta on ympäristö- ja luonnonvaravaliokunnan tukemana 
sitä mieltä, että jäsenehdotus on ajankohtainen ja että neuvoston on 
syytä tukea jäsenehdotuksessa esitettyjä pyrkimyksiä. 

5. Päätelmät 

Edellä esitetyn perusteella Elinkeinovaliokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se muodostaa kannan siitä, että Itämeri on herkkänä 
ympäristönä sopiva testialue kiertovesijärjestelmille (RAS) EU:n 
yhteisen kalastuspolitiikan puitteissa. 
 
että se pyrkii vaikuttamaan siihen, että EU:n yhteisessä 
kalastuspolitiikassa tuettaisiin ja priorisoitaisiin kalankasvatuksen 
kehittämistä kiertovesijärjestelmissä erityisesti herkissä 
rehevöitymisen uhkaamissa ekosysteemeissä kuten Itämeressä. 
 
että se pyrkii vaikuttamaan siihen, että vesiviljelyn 
ympäristövaikutukset Itämereen otetaan selkeästi huomioon EU:n 
tulevissa strategisissa suuntaviivoissa, jotka koskevat vesiviljelyn 
kehittämisen yhteisiä periaatteita ja tavoitteita. 

 
että se pyrkii vaikuttamaan siihen, että EU:ssa otetaan käyttöön 
katto avoimen verkkoallaskalastuksen ravinnepäästöille Itämerellä. 
 
että Pohjoismaat/Itämeren maat kannustavat käyttämään 
paikallisia raaka-aineita kalanrehuna. 
 

 
 
 
Köpenhamn, 3 april 2014 

Anders Karlsson (S) 
Arto Pirttilahti (cent) 
Cecilie Tenfjord-Toftby (M), ord-
förande 
Eero Suutari (saml) 
Finn Thranum (V) 
Gunvor Eldegar (A) 
 

Heidi Nordby Lunde (H) 
Mikkel Dencker (DF) 
Ruth Mari Grung (A) 
Steingrímur J. Sigfússon (VG), 
viceordförande 
Tarja Filatov (sd) 
Torgeir Knag Fylkesnes (SV) 
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LIITE: JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus 
kalankasvatuksesta kiertovesijärjestelmissä 

Vesiviljely on yksi maailman nopeimmin kasvavista elintarviketuotannon 
sektoreista ja sen mahdollisuudet vastata maailman elintarvikekysyntään 
ovat merkittävät. Pohjoismaisen vesiviljelyn merkitystä ja mahdollisuuksia 
on kuvattu perusteellisesti Pohjoismaiden ministerineuvoston niin 
kutsutussa PABAN-raportissa6, joka käsittelee kestävän kalankasvatuksen 
kehitysnäkymiä Pohjoismaissa.    
 
Perinteinen laajamittainen kalankasvatus avoimissa verkkoaltaissa 
aiheuttaa suurien fosfori- ja typpipäästöjen vuoksi haittaa Itämeren 
kaltaisissa matalissa puolisuljetuissa sisämerissä, jossa veden vaihtuvuus 
on vähäistä. Kalankasvatus edistää kuitenkin samalla työllisyyttä reuna-
alueilla ja talouskasvua sekä tarjoaa kalaa sekä kansainvälisille että 
Pohjoismaiden markkinoille.  
 
Erityisesti Itämeren osalta ministerineuvoston PABAN-raportti ehdottaa, 
että 1) alan lisenssijärjestelmää voitaisiin yhtenäistää siten, että se 
kannustaa ekologisiin ja tehokkaisiin tekniikoihin ja käytäntöihin; 2) alan 
fyysisestä suunnittelusta jaettaisiin tietoa ja ideoita; 3) vähennettäisiin 
ravinteita käyttämällä paikallisia ravinteita; 4) arvioitaisiin 
kiertovesijärjestelmien (RAS) mahdollisuuksia ja levitettäisiin alan 
tekniikkaa.7 
 
Kiertovesiviljely (RAS) vakiintuu nopeasti maalla toteutettavana 
teknologiana sekä EU:ssa että sen ulkopuolella. Kansainvälisesti YK:n 
elintarvikejärjestö FAO on vuodesta 2005 lähtien pyrkinyt edistämään 

                                               
6 Perspectives for sustainable development of Nordic aquaculture (The PABAN report). Rosten 

Trond W., Poulsen Helge, Alanära Anders, Eskelinen Unto, Bergsson Arnljótur Bjarki ja Olafsen 

Trude, 2013. Julkaisu on osoitteessa: http://www.norden.org/fi/julkaisut/julkaisut/2013-546, 

(julkaisua tarkasteltu 9.9.2013 14:29). 
7 PABAN-raportti, s. 70  
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ekosysteemiin perustuvaa näkökulmaa kalankasvatuksessa.8 
Ministerineuvoston PABAN-raportin mukaan kiertovesijärjestelmien käyttö 
purotaimenen kasvatuksessa Tanskassa on mahdollistanut tuotannon 
lisäämisen ilman, että ympäristökuormitus olisi kasvanut.9   
 
Pohjoismaiden ministerineuvoston kalastusyhteistyö on tähän mennessä 
myöntänyt kiertovesitekniikan pohjoismaiselle verkostolle 565 000 
Tanskan kruunua muun muassa työpajan järjestämiseen Suomen 
puheenjohtajakaudella vuonna 2011 sekä Aalborgissa lokakuussa 2013 
DanAqua-messujen yhteydessä järjestettyyn työpajaan, jolloin tukea 
myönnettiin 119 500 Tanskan kruunua.  
 
EU vastaa kalastuskysymyksistä Itämeren alueen EU-maiden osalta. 
Tämän vuoksi voisi ajatella, että Pohjoismaat voisivat muodostaa yhteisen 
kannan EU:n yhteisessä kalastuspolitiikassa.  
 
EU:n uudistetussa yhteisessä kalastuspolitiikassa laajamittainen 
kalankasvatus on yksi vastaus maailman kalakantojen liikakalastukseen, 
ja vesiviljely on yksi panostusalue EU:n uudessa Horisontti 2020 -
tutkimusohjelmassa. Koska EU uudistaa kalastuspolitiikkaansa ja laatii 
vuonna 2013 suuntaviivat vesiviljelylle, on tärkeää, että avoimissa 
verkkoaltaissa tapahtuvan perinteisen kalankasvatuksen 
ympäristövaikutukset huomioidaan, erityisesti Itämeren kaltaisten 
herkkien ekosysteemien osalta. Kalankasvatuksen ympäristökuormitus on 
paikallista. Jotkut alueet ovat herkempiä ja sietävät kuormitusta 
heikommin. 
 
Pohjoismaiden pitkällä ja vahvalla vesiviljelyosaamisella Itämerestä 
voitaisiin tehdä kestävän vesiviljelyn vihreän kasvun testialue. Tämä 
vastaisi Euroopan parlamentin päätöslauselmaa biotalousstrategiasta 
Euroopalle (2. heinäkuuta 2013)10, jonka tavoitteena on yhdennetty, 
johdonmukainen, poikkitieteellinen ja monialainen lähestymistapa 
biotalouteen ja lisäksi edistää ja lisätä investointeja eurooppalaiseen 
biotalouteen.  
 
Pitkällä aikavälillä kestävä kalankasvatus Itämeren alueella on myös 
turvallisuuspoliittisen edun mukaista. Kalan tuonnista (suoraan 
kulutukseen tai kalankasvatuksen rehuksi) riippuvaisena Pohjoismaat ovat 
haavoittuvampia kuin jos Pohjoismaat voisivat vastedes kasvattaa omat 
kalansa.   
 
Edellä esitetyn perusteella jäsenet ehdottavat, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että ne yhdessä muodostavat pohjoismaisen kannan siitä, että 
Itämeri on herkkänä ympäristönä sopiva testialue 
kiertovesijärjestelmille (RAS) EU:n yhteisen kalastuspolitiikan 
puitteissa. 
 
että se pyrkii vaikuttamaan siihen, että EU:n yhteisessä 
kalastuspolitiikassa tuettaisiin ja priorisoitaisiin kalankasvatuksen 
kehittämistä kiertovesijärjestelmissä erityisesti herkissä 
rehevöitymisen uhkaamissa ekosysteemeissä kuten Itämeressä. 
 

                                               
8 Ecosystem Approach to Aquaculture (EAA). FAO:n verkkosivusto: 

http://www.fao.org/fishery/topic/16035/en (sivuilla käyty 9.9.2013 kl. 12:54) 
9 PABAN-raportti, s. 123 
10  Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. heinäkuuta 2013 innovointistrategiasta kestävää 

kasvua varten: biotalousstrategia Euroopalle (2012/2295(INI)) 
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että ne yhdessä pyrkivät vaikuttamaan siihen, että vesiviljelyn 
ympäristövaikutukset Itämereen otetaan selkeästi huomioon EU:n 
tulevissa strategisissa suuntaviivoissa, jotka koskevat vesiviljelyn 
kehittämisen yhteisiä periaatteita ja tavoitteita. 
 

 
 
 

 
että ne harkitsevat yhteistä ravinteiden päästökattoa Itämeren 
kalankasvatukselle ja kannustavat käyttämään Itämerestä 
pyydetystä kalasta valmistettua kalarehua, jotta Itämeren 
kokonaisravinnepitoisuus ei kasvaisi. 
 

 
 
Maarianhaminassa 27. syyskuuta 2013 

Anders Eriksson (ÅF) 
Annicka Engblom (M) 
Christina Gestrin (r.) 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 
Torgeir Trældal (FrP) 
Wille Valve (MÅ) 
 
 

 
 


