
Innovaatioita, innovaatioita! 

Kalatalouden innovaatiopäivillä nähtiin todellinen yleisöryntäys. Lähemmäs 200 kala-alan yrittäjää ja 
asiantuntijaa kokoontui 9.–10.11. Tampereelle pohtimaan alan tulevaisuutta. Kuluvana vuonna on 
käynnistetty viisi kalatalouden innovaatio-ohjelmaa: vesiviljelyn innovaatio-ohjelma, tutkimuksen ja 
kalastajien välinen kumppanuus, uusien lisäarvotuotteiden kehittäminen, kalatalouden ympäristöohjelma 
sekä markkinointiohjelma. Tilaisuudessa jaettiin ajatuksia siitä, miten varmistetaan työn tuloksellisuus ja 
kehitetään toimintaa alaa ja elinkeinoa hyödyttävällä tavalla. Ohjelmien toteutusta esittelivät niiden 
koordinaattorit. 

Vesiviljelyyn nostetta avomereltä ja kiertovedestä 
 
Vesiviljelyn innovaatio-ohjelmassa etsitään tapoja taata alalle kasvun mahdollisuudet. Kireän 
ympäristölupapolitiikan vuoksi alan kasvunäkymät keskittyvät nykyisellään ennen kaikkea 
avomerikasvatukseen ja kiertovesikasvatukseen. Innovaatio-ohjelma pyrkii vähentämään näiden uusien 
kasvatustapojen teknistä ja taloudellista epävarmuutta. 

Ohjelman vetäjä Jouni Vielma Luonnonvarakeskuksesta painotti viestinnän tärkeyttä: alan on 
uskaltauduttava aktiiviseen vuorovaikutukseen julkisuuden kanssa ja avattava toimintaansa sitä ennestään 
tuntemattomille. Vesiviljelyn ympäristövaikutukset ovat viimeisten vuosikymmenten aikana radikaalisti 
vähentyneet, ja sen pitäisi näkyä myös alan julkisuuskuvassa. 

 

 

Kalatalouden innovaatiopäivät houkuttelivat osallistujia niin hallinnosta, tutkimuksesta ja yrityksistäkin. 



Kumppanuutta ja lisäarvoa kalastuksessa 
 
Alan sisäistä yhteistyötä kehitetään tutkimuksen ja kalastuksen välisessä kumppanuusohjelmassa. 
Ohjelman työkokonaisuuksiin kuuluvat kalastuksen jatkuvuuden turvaaminen, vesiympäristön tilan 
seuranta ja haittaeläinvahinkojen ehkäiseminen. Luonnonvarakeskuksen Ari Leskelä korosti yhteistyön ja 
yhdessä tuotetun tietopohjan merkitystä matkalla kohti yhteistä tilannekuvaa. Ohjelmassa luodaan 
verkostoja, joiden väliset yhteydet säilyvät ja hyödyttävät molempia osapuolia vielä innovaatio-ohjelman 
päättymisen jälkeenkin. Yleisöstä esitettiin kysymys, miten voitaisiin kannustaa nuoria kalastajia alalle. 
Vastausta ei tarvinnut kauan hakea: kalastus on seksikkäimmillään, kun siitä saa rahaa. 
Kumppanuusohjelmassa etsitään ratkaisuja kalastuksen kannattavuuden kehittämiseen. 
 

 
Vesiviljelyn uranuurtaja Sauli Kieksi sekä Riitta Rahkonen maa- ja metsätalousministeriöstä katselivat kalatalouden tulevaisuuteen 
eturivin paikoilta. 

 
Kalastuksen innovaatio-ohjelman korkean lisäarvon tuotteista oli kertomassa Guy Svanbäck Österbottens 
Fiskarförbundista. Kalan mahdollisuudet ovat rajattomat, kosmetiikassa, haavanhoidossa, 
proteiinijuomissa… Entä olisiko aika viimein kypsä silakkamakkaran uudelle tulemiselle? Svanbäck painotti, 
että raaka-ainetta riittää, kunhan se saadaan kerättyä ja käytettyä lisäarvoa tuottavilla tavoilla. Viesti tuli 
selväksi: roskakalaa ei ole, on vain särkeä, salakkaa ja sulkavaa, siis maukasta ja terveellistä kalaproteiinia! 
Esimerkkinä korkean lisäarvon tuotteesta saatiin tilaisuudessa maistella rovaniemeläistä innovaatiota, 
kuoresuklaata. 

 

 



Ympäristön ja viestinnän asialla 

Hyvään vauhtiin on päästy myös kalatalouden ympäristöohjelmassa sekä markkinointiohjelmassa. 
Luonnonvarakeskuksen koordinoimassa, tutkija Aki Mäki-Petäyksen luotsaamassa ympäristöohjelmassa 
keskitytään kalavarojen elinvoimaisuuden parantamiseen ja luonnossa menestyviin istukkaisiin. Ohjelman 
tavoitteena on varmistaa kalavarojen hyödyntämisen kestävyys nykyisen vajaatuottoisuuden sijaan. 
Tavoitteeseen pyritään esimerkiksi kutu- ja poikasalueiden kunnostuksilla sekä laitoskalakantojen 
villiyttämisellä. 
 

 
Pro Kalan Katriina Partanen kertoi markkinointiohjelman kuulumiset. 

Tavoitteena yli miljardin euron arvoketju 
 
Maa- ja metsätalousministeriön odotukset Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen 
toimintaohjelmasta rahoitetuille innovaatio-ohjelmille ovat korkealla – tavoitteena on luoda kalataloudesta 
yli miljardin euron arvoketju vuoteen 2020 mennessä. Ministeriöstä korostettiin ennen kaikkea 
uudistumisen, kestävyyden, kilpailukyvyn ja tehokkaan hallinnon merkitystä matkalla tulevaan. 
 
Päivän kaikkien puhujien toive oli yhteinen: tarjota alalle konkreettisia työkaluja toiminnan kehittämiseen. 
Suomen ohjelmalle on jo annettu kansainvälisesti kiitosta strategisesta, innovatiivisesta ja 
kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta, mutta työ on vasta alussa. Alan tulevaisuuden rakentaminen vaatii 
aktiivista mukanaoloa sekä alan päättäjiltä että koko arvoketjulta. 

 

Kalatalouden viestinnällisten 
innovaatioiden kehitysalustana 
puolestaan toimii Pro Kalan 
koordinoima 
markkinointiohjelma. 
Valtakunnallinen ohjelma 
palvelee koko toimialaa ja pyrkii 
aktiivisesti ja ketterästi 
reagoimaan sen tarpeisiin. 
 

Petri Suuronen 
Luonnonvarakeskuksesta 
osoitti kalatalouden 
suunnan: eteenpäin. 


