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1

JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen tausta
Kiertotaloudesta puhutaan erittäin paljon Suomessa. Lisäksi lähiruoka on tullut tärkeää monille ihmisille ja sitä markkinoidaan paljon. Esimerkkinä siitä, miten kiinnostus lähiruokaan on kasvanut, voidaan nähdä lähiruokaringin (REKO) suosion
kasvu sekä Suomessa että ulkomailla /1/. Ongelmana on kuitenkin usein, että tuottajat eivät ole lähellä kuluttajaa ja siksi kuluttaja käy ostamassa tuotteet supermarketista, josta hän ei välttämättä voi saada lähellä tuotettuja tuotteita. /2/ Kaupungistumisen takia on tärkeää, että ruoka tuotetaan ihmisten lähellä ja vähennetään pitkästä varastoinnista syntyvää hävikkiä. /2/
Kalaproteiini on erittäin hyvä proteiinin lähde ihmiselle, mutta kalastus aiheuttaa
monenlaisia ympäristöongelmia ja se voi tuhoa kalakantoja, vaikka parempia kalastusmetodeja kehitetäänkin jatkuvasti. Siksi hyvä mahdollisuus saada riittävästi
kalaa ruoaksi on kalan kasvattamisen avulla. Perinteiset kasvatusmenetelmät
maalla tai merellä aiheuttavat kuitenkin vielä paljon ympäristökuormitusta ja siksi
on etsittävä parempia vaihtoehtoja. /3/
Vaasan seudun kehitysyhtiö (VASEK) ja Mustasaaren kunta ovat käynnistäneet
projektin kiertotalousklusterin muodostamista varten /4/. Yksi hankkeen päätavoite
on kartoittaa nykyisiä materiaalivirtoja paikallisen jätteenkäsittely-yhtiön (Stormossen OY) ja jätteenpolttolaitoksen (Westenergy OY) alueella. Stormossenin läheisyyteen on suunniteltu uusi teollisuusalue, johon halutaan saada kiertotalousyrityksiä. Tarkoituksena on, että mm. jätteenkäsittelyssä syntyviä aineita voidaan hyödyntää heti paikan päällä. Hyödynnettäviä aineita ovat mm. hiilidioksidi, biokaasutuotannon rejektivesi ja lämpö. Tälle alueelle alueeseen on syntynyt idea rakentaa
aquaponics-järjestelmä, jossa hyödynnetään edellä mainittuja aineita kasvattamalla
kaloja, kasviksia ja levää. /4 – 6/
Alun perin idea on ollut kirjoittaa opinnäytetyössäni kiertotalousklusteriin liittyen,
mutta koska Vaasan Ravilaaksoon on suunnitteilla kiertotalousaiheinen asuinkortteli, on syntynyt idea, että sinne voidaan suunnitella ensin pienmuotoinen aquaponics-järjestelmä.
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1.2 Tutkimusongelma ja työn rakenne
Tutkimukseni tarkoituksena on vastata kysymykseen, miten aquaponics-järjestelmä
voidaan toteuttaa osana Vaasan Ravilaakson kiertotalouskorttelia. Tarkoituksena
on löytää sopiva malli juuri siihen tarkoitukseen sekä kartoittaa järjestelmän kustannukset ja tuotanto.
Koska aquaponics on uusi asia Suomessa, aloitan esittelemällä aquaponicsin yleisesti ja miten sitä on jo toteutettu muualla. Järjestelmän haastavampia puolia on
kalojen viljely ja kalalajin valinta. Siksi luku 4 on varattu eri kalalajien esittelyyn.
Tärkeimmät kysymykset ovat: mitkä ovat kalojen lämpötila- ja ravintovaatimukset
ja mikä on kalojen käyttöarvo ihmiselle. Luku 5 osoittaa kyselyni tuloksiin perustuen, miten asiakkaat mahdollisesti vastaanottaisivat entuudestaan tuntemattomat
kalalajit, joita aquaponicsissa käytettäisiin sekä mikä on vaasalaisten yleinen mielipide koko järjestelmästä.
Varsinainen projektin ehdotus on luvussa 7, jossa vastaan lisäksi kysymyksiin: millaisia ainevirtoja on ja miten aquaponics voisi toimia osana kiertotaloutta. Samassa
luvussa on alustava laskelma, paljonko kustannukset mahdollisesti olisivat ja
kuinka paljon tuotanto voisi olla.
1.3 Tutkimuksen rajat
Vaikka teen alustavan laskelman kustannuksesta ja tuotosta, laskelmani on vain esiselvitys ja esimerkiksi laskelmissani en ota huomioon rakennuksen rakennuskustannuksia. Työn oletuksena on, että kortteliin suunnitellaan kestävä kaksisuuntainen kauko- tai lähilämpöjärjestelmä, ja ehdotettu aquaponics-järjestelmä voitaisiin
liittää siihen. On selvää, että jos puhutaan kiertotaloudesta, on huomioitava aina
koko järjestelmä. Tämän vuoksi viittaan lopulta Ravilaakson korttelijärjestelmään,
vaikka ei ole vielä tiedossa, miltä se lopulta näyttää.
Kalojen ruokinta tuo projektiin omat haasteensa ja vaikka kerron mitä mahdollinen
kalanrehu on, toivon, että tarvittavat raaka-aineet ovat tulevaisuudessa lähellä saatavissa. Esimerkiksi Stormossenin viereen suunnitellaan mahdollisesti jonkinlaista
kalanpoikaskasvatusta ja levätuotantoa /6/. Kalanrehun ja kalanpoikasten kasvatusten tarkastelu ei ole siksi tämän työn tehtävä.
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Suunnitteluvaiheessa usein haastava osa on lainsäädäntö, ja erityisesti kalanviljelyosio vaatii tarkennusta, miten sen lain mukaan saa toteuttaa ja mitkä ovat yrityksen
pätevyysvaatimukset. Koska uskon, että nämä ongelmat ovat alan asiantuntijan hoidettava, jätän ne tämän työn ulkopuolelle. Projektin suunnitelman edistymisessä on
lainsäädäntö ja mahdollinen sertifiointi kuitenkin huomioitava. Vesiviljely ei ole
esimerkiksi luomutuotantoa varten sertifioitavissa ja yksi yleinen kalalaji (tilapia)
ei ole hyväksytty Euroopassa luomuviljelyssä /7/. Vielä ei ole laissa paljon tietoa
löydettävissä aquaponicsista, mutta sekä vesiviljelyn että kalojen allasviljelyn säännöt ovat huomioitava /8/.
Koska vesiviljely ja kalanviljelyn yhdistelmä on aivan uusi asia Suomessa, ei virallista termiä ole vielä sanakirjassa. Käytän tässä työssä englannin termiä aquaponics,
koska se löytyy myös suomenkielisistä lähteistä /9/.
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2

TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA

2.1 Kiertotalous
Kiertotaloudesta puhutaan nykyään paljon, ja se nostetaan usein esille ratkaisuna
ilmastomuutoksen hillitsemiseen. Konseptista ei löydy varsinaista perustajaa, mutta
se on syntynyt sekä akateemisena ajatuksena että teollisuuden kehityksestä 70-luvulla. Taustalla on ollut ymmärrys, että resurssit eivät ole loputtomia ja esimerkiksi
kehdosta kehtoon-konsepti (englanniksi: Cradle to Cradle) on yksi esimerkki ajattelutavasta, jossa mietitään mitä tuotteille tapahtuu elinkaaren loppuvaiheessa. /10/
Kiertotalouden tärkein periaate on, että resursseja kierrätetään jatkuvasti, ja varsinaista jätettä ei synny. Talouden toiminta voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään (kuva
1). Olemme pitkään toimineet lineaarisen talouden mukaan, eli tuote tehdään ja
käytön jälkeen laitetaan roskiin, jolloin resurssit ovat menneet hukkaan. Nykyään
yleisin toimintatapa on kierrätystalous, jossa kierrätetään resursseja jonkin verran
ennen kuin ne laitetaan roskiin. Ongelma on kuitenkin, että tästä syntyy edelleen
jätettä. Ideaalinen kiertotalous sen sijaan on loputonta ja sitä voi esimerkkisi verrata
luontoon, jossa ravinteet kiertävät jatkuvasti. /11/

Kuva 1. Lineaarinen talous vs. kiertotalous. /12/

Kiertotalouden kolme tärkeintä periaatetta ovat:
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-

Suunnitella tuotteet ilman jätettä ja saastuttamista

-

Pitää tuotteet ja materiaalit käytössä

-

Regeneroida luonnollisia järjestelmiä. /11/

Kiertotalousajattelussa vaaditaan, että jo tuotekehityksessä otetaan huomioon tuotteen loppuvaihe, ja miten tuotteen osiot voidaan hyödyntää käytön jälkeen. Kiertotalouskonseptia voidaan käyttää teollisuudessa ja muissa prosesseissa, jolloin usein
puhutaan teollisesta symbioosista, joka tarkoittaa, että yhden prosessin sivutuote
voidaan käyttää toisen prosessin raaka-aineina.
2.2 Kaupunkiviljely
Kun puhutaan tulevaisuuden ruoantuotannosta, tulee usein esille kaupunkiviljely.
Syy tähän on, että ihmisten kiinnostus siihen, mistä ruoka on peräisin, on kasvanut
ja samalla halutaan, että kuljetusmatkat lyhenevät. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) mukaan kaupunkiviljely on: ” […] elinkeinoa, joka tuottaa, prosessoi ja markkinoi ruoka ja muita kaupunkimaatalouden tuotteita kaupunkikuluttajien
päivittäisiin tarpeisiin. Se käsittää sekä maa- että vesialueella tapahtuvan ruoan tuotannon kaupungissa. Kestävässä kaupunginmaataloudessa kierrätetään luonnonvaroja ja hyödynnetään eloperäistä kaupunkijätettä monipuolisen sadon tuottamiseksi.” /2/ eli se on kaikenlaista ruoantuotantoa kaupunkialueella, kaupunkilaisille. Se tarkoittaa, että kaupunkiviljely on myös lähiruokatuotantoa. Kaupunkiviljely voi olla sekä yleishyödyllistä että kaupallista. ”Vähävaraiselle kaupunkilaiselle
kasvien viljely voi olla keino tuottaa terveellistä ruokaa, ja samalla pienentää talouden ruokamenoja.” Mutta ”motiivit voivat olla myös poliittisia, jolloin toiminnalla
pyritään suuntamaan huomiota esimerkiksi ruoan tuotannon eettisyyteen, kestävään
kehitykseen tai kaupunkitilan parempaan hyödyntämiseen.” /2/ Koko konseptin tärkeä osuus on, että hyödynnetään uusia teknologioita ja ruoantuotanto on lähempänä
ihmistä ja johon kaupunkilaiset osallistuvat jollain tavalla. /13/
Kaupunkiviljelyn hyödyt voivat olla monenlaisia. Tärkein niistä on varma ruoantarjonta. Lisäksi se voi tarjota pienyrittäjille uusia tulonlähteitä. Kaupunkiviljely
voi olla tärkeä osa sosiaalisen elämän kehittymistä. /13/
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2.3 Ravilaakson uusi kaupunginosa
Vaasan entisen raviradan alueelle suunnitellaan uutta asuinaluetta, josta tulisi ”ruutukaavakeskustaa jatkava kaupunginosa” /14/. Kuvassa 2 on noin 30 hehtaarin kokoinen alue merkattuna uutta asuinaluetta varten.

Kuva 2. Ravilaakson kaupunginosan sijainti kartalla. /14/

Vaasan kaupungin visio on, että alue ”tarjoaa tulevaisuudessa kiehtovan ja elämyksellisen elinympäristön 2000 – 2500 uudelle asukkaalle vahvoine ja monipuolisine
palvelu- ja liiketilamahdollisuuksineen” /14/. Alueelle halutaan suunnitella toimiva
kaupunginosa, jossa on kaikki palvelut lähellä ja jossa kehitetään uusia ympäristöystävällisiä palveluita. Tavoitteena on, että Ravilaakso tarjoaa asukkaille mukavan asuinympäristön ja edistää yhteisöllisyyttä. Alueen korttelit kilpailutetaan eri

13
teemoihin liittyen; ensimmäinen kortteli on nimetty hyvinvointikortteliksi ja seuraavasta korttelista suunnitellaan kiertotalouskorttelia. Kiertotalouskortteliin ”pyritään sijoittamaan kiertotaloutta tukevia palveluja, hankkeita ja kokeiluja” /15/.
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3

AQUAPONICS

3.1 Aquaponicsin periaate
Vaikka usein sanotaan, että aquaponics on uusi viljelytekniikka, on sen periaate eli
kalojen ja kasvien viljelyn yhdistäminen, jopa tuhansia vuotta vanha. Vanhimpia
esimerkkejä, jossa on kasvatettu kasveja järven pinnalla, on löydetty jo mayojen ja
atsteekkien ajalta noin 1000 eaa. Erityisesti atsteekkien ns. chinampas-järjestelmä
voidaan nähdä ensimmäisenä aquaponics-järjestelmänä. Antiikin Kiinassa on ollut
kiertojärjestelmä, jossa ankkoja on kasvatettu häkissä lammen päällä ja niiden liete
on toiminut kalojen (mm. clarias) rehuna ja tämän jälkeen vettä on käytetty vielä
riisinviljelyä varten. Modernit aquaponics-järjestelmät voidaan jäljittää mm. Amerikkaan, jossa John ja Nancy Todd ja William McLarneys ovat perustaneet New
Alchemy Institutin Pohjois-Karolinan yliopistolla ja kehittäneet suljetun systeemin
kaloille ja kasveille, ns. arkin (”Ark”). /16/
Aquaponics tarkoittaa yhdistettyä kalojen viljelyä altaassa ja kasvisten vesiviljelyä.
Vaikka usein aquaponics-järjestelmä esitellään kiertojärjestelmänä, on siihen kuitenkin lisättävä jotain. Järjestelmä on kuitenkin tehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää kuin perinteiset viljelymenetelmät. Periaate on yksinkertainen ja sen
hyöty on, että aquaponics-järjestelmän voi rakentaa eri mittakaavoissa. Yksinkertaisen oman aquaponics-järjestelmän voi helposti rakentaa omalle kotipihalle tai
jopa olohuoneeseen, mutta nykyään on olemassa myös isompia laitoksia, jossa harjoitetaan kaupallista viljelyä. Kuva 3 näyttää aquaponics-järjestelmän periaatteen ja
tärkeimmät ainevirrat. Kaloille annetaan kalanrehu syötäväksi ja kalojen ulosteet
siirtyvät veden kanssa kasvualustaan. Kasvualustassa ulosteen sisältämät ravinteettulevat bakteerien avulla käytettäväksi kasveille. Koska kalan uloste on pääosin typpeä, on se mainiota kasvisten viljelyssä. Keskeinen toimintaperiaate on, että ammoniakki (NH3) hapettuu bakteerien avulla nitriitin (NO2-) kautta nitraatiksi (NO3-).
Yleisimmät bakteerit ovat ammoniakin hapettavat Nitrosomas ja nitriitin hapettava
Nitrobacter. Sen jälkeen puhdistunut vettä siirtyy takaisin kala-altaaseen. Sillä tavalla järjestelmä tarvitsee paljon vähemmän vesi kuin kalanviljelyssä ja kasvien
vesiviljelyssä yleensä. /17 – 20/
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Vaikka järjestelmä voidaan toteuttaa kuva 3:n mukaisesti yhdellä pumpulla, se ei
ole suositeltavaa, koska silloin ei voida kytkeä osaa järjestelmästä pois tai tehdä
muita huoltotoimenpiteitä. Lisäksi järjestelmän suurentaminen myöhemmin on hieman vaikeampaa. Siksi on suositeltavaa, että rakennetaan kahden pumpun järjestelmä, jossa on kaksi suljettua kiertoa. Tällöin lisätään yksi tai kaksi ylimääräistä
tankkia sekä kasveille että kaloille oma pumppu ja oma vedenkierto. Tämä seisotusallas on se paikka, jossa kertyy pohjaan ylimääräinen biologinen massa, jonka
voi säännöllisesti poistaa. /21, 22/

Kuva 3. Aquaponics-järjestelmän periaate ja ainevirrat (kuva muokattu). /19/

Kuvassa 4 on kahden pumpun järjestelmä, jossa hyödynnetään lisäksi vielä sadevettä ja kasvihuoneen kondenssivettä. Lisäksi on käytössä biofiltteri, koska viljely
tapahtuu ilman kasvualustaa, jossa bakteerit voisivat elää.
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Kuva 4. Esimerkki kaksipumppuisesta aquaponics-järjestelmästä Brysselissä. /22/

3.2 Kalojen allasviljely
Tärkeä tekijä järjestelmän onnistumisessa on kalojen lajin ja määrän valinta. Yksi
tärkein valintakriteeri on kalojen ruokavalio. Jokaista kalalajia varten on saatavilla
valmisrehuseoksia. Tyypillistä on lajityypilliset pelletit ja niitä löytyy laadukkaina
ja lisäaineettomina. Muita vaihtoehtoja voivat olla itse järjestelmässä kasvatetut
kasvit, kuten limaskat tai muualla tuotetut levät. Eläinproteiinia vaativia kaloja varten hyvä ravinnonlähde voisi olla hyönteiset /23/.
Kalojen lajista ja viljelyolosuhteista riippuen, tarvitaan 1,2 – 1,4 kg kalanrehua per
kilo valmista kalaa. Tämä on esimerkiksi nauta- ja sikalihatuotantoon verrattuna
hyvin tehokasta, mutta mitä pienempiä kalojen rehupäästöt ovat, sen parempi on
koko järjestelmän ympäristövaikutus. /24/
Kalojen ruokinta on tärkeä tutkimusaihe tällä hetkellä ja hyviä vaihtoehtoja alkaa
esiintyä. Tietyt kärpäset voisivat olla yksi vaihtoehto. Esimerkiksi lajia Hermetia
illucens voi kasvattaa biojätteellä ja siten integroida sen hyvin kiertotalouteen.
Tämä kärpäslaji on jo tutkittu ja sillä voidaan korvata pyyntikala kalojen
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ruokinnassa. /25/ Erityisesti merikalojen käyttö rehukalaksi on suosittua, koska ne
sisältävät paljon Omega-3-rasvahappoja. Koska pienkalojen ylikalastuksesta ruokintaa varten on tullut iso ongelma, on sitä yritetty korvata levällä. Suoraan merilevästä on jo onnistuneesti saatu kalanrehua ja seuraava vaihe on kasvattaa Omega3-rasvahappoja sisältäviä leviä maalla jätevedellä. /26 – 29/
3.3 Kasvien ja kasvisten vesiviljely
Tämän alaluvun tarkoituksena on selittää, mihin täytyy kiinnittää huomiota kasvinviljelyn puolella. Vaikka yleisin tapa on kasvattaa kasviksia tai yrttejä, voidaan
myös koristekasveja kasvattaa. Tämän vuoksi käytän jatkossa termiä kasvit, enkä
kasvikset, kun puhutaan kasvattamisesta. Kasvinviljely on periaatteessa yksinkertaista eikä vaadi paljon tietoa. On olemassa eri vaihtoehtoja, miten voidaan kasvattaa kasveja. Niiden ero on, että kasvit kasvavat joko suoraan vedessä tai kasvualustassa, jonka läpi kulkee vesi. Jos ei ole käytössä kasvualustaa, tarvitaan aina erillinen biofiltteri. Sen läpi kulkee kalojen jätevesi ja se tarjoaa bakteereille riittävän
ison alueen kasvaa ja muokata kalojen jätökset kasveille saataviksi.
Yksi tavallinen ja yksinkertainen vaihtoehto on ns. tulvajärjestelmä. Se tarkoittaa,
että kasvit kasvavat laatikossa, jossa on kasvialusta. Kuvassa 5 näkyy, miten kasvulaatikko voi olla rakennettu. Valmiita laatikoita löytyy markkinoilta, mutta on
mahdollista rakentaa oma laatikko omien tarpeiden mukaan. Kasvulaatikko voi olla
valmistettu mistä materiaalista tahansa, mutta helpoin ja turvallisin on muovinen,
koska se on varmasti vesitiivis. Usein käytetään esimerkiksi vanhoja IBC-tankkeja
(intermediate bulk container), joista leikataan yläosa (noin 1/5-osa) pois kasveille
ja alaosa kaloille kuten on nähtävä kuvassa 6. Veden sisääntuloa vastapäätä tulee
olla viemäri, ja se täytyy tehdä Bell-Syphonin avulla /30/. Kuvassa 7 nähdään, miten Bell-Syphon voidaan rakentaa kasvulaatikkoon. Veden sisääntulo voidaan ratkaista monin tavoin, mutta yksi hyvä keino on päästää vesi ylhäältä sisään siten,
että se virtaa ylhäältä alas ilman kautta, minkä ansiosta veden happipitoisuus lisääntyy.
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Kuva 5. Esimerkki kasvilaatikosta. /31/

Kuva 6. Aquaponicsjärjestelmä IBC-tankista rakennettu. /32/
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Kuva 7. Bell-Syphonista valmistettu viemäri kasvualustaa varten. /33/

Vesi kulkee jatkuvasti alustan sisään, ja Bell-Syphonin avulla se täyttyy noin 2 cm
kasvualustan reunan alapuolelle, minkä jälkeen se tyhjentyy täysin. Bell-Syphon
toimii lappotekniikalla ja se huolehtii automaattisesti, että vedenpinta vaihtelee ja
juuret saavat jatkuvasti sekä vettä että ilmaa. Laatikon koko vaihtelee eikä sillä ole
suurta merkitystä. Hyväksi todettu on, että laatikon reunat ovat noin 22 cm korkeat,
jolloin veden maksimikorkeus on 20 cm /34/. Laatikko on täytetty kasvualustalla ja
sen materiaali voi vaihdella, mutta tärkeää on, että se tarjoaa ison biologisen pintaalan (englanniksi: biological surface area). Laaja biologinen pinta-ala on tärkeä,
jotta bakteerit voivat muokata ravinteita kasveille käytettäväksi. Ohjearvo on, että
biologista pinta-ala tarvitaan noin 20 m2 yhtä kalakiloa varten /35/.
Kasvualustamateriaaleja on olemassa monenlaisia, mutta yleisin on kevytsora ja
sen biologinen pinta-ala on noin 280 m2/m3 /36/. Hyötynä on, että kasvualustaan

20
voidaan istuttaa taimia tai siemeniä samalla tavalla kuin multaan. Jos laatikon korkeus on 22 cm, vastaa 1 m3 kevytsora noin 4,5 m2 kasvualuetta.
Toinen vaihtoehto on vertikaaliset kasvutelineet. Niiden hyöty on, että ne vievät
vähemmän pinta-alaa ja siksi niitä käytetään usein, kun halutaan tehokasta kasvistuotantoa. Erityisesti salaatit kasvavat erittäin hyvin vertikaalisessa telineessä. Vertikaalisessa järjestelmässä ei käytetä kasvualustaa, vaan juuret ovat vesiputkessa
sisällä ja vesi virtaa jatkuvasti ohi. Sen sijaan, että kasvit olisivat vertikaalisessa
järjestelmässä, niitä voi istuttaa kelluvaan alustaan suoraan veden päälle. Tavallisimmin käytetään kuitenkin ns. pöytäjärjestelmää, mikä ei eroa paljon perinteisestä
yrttituotannosta kasvihuoneessa. Yrtit kasvatetaan pienissä astioissa ja ne seisovat
pöydällä. Pöydän läpi kulkee vesi jatkuvasti tai säännöllisesti lähes samalla tavalla,
kuin tulvajärjestelmässä, mutta yrtit seisovat suoraan vedessä ilman kasvualustaa,
mikä tehostaa tuotantoprosessia, kun taimia ei tarvitse istuttaa ja yrtit voidaan
myydä suoraan. /24/
Kasvit tarvitsevat riittävästi ravinteita ja tärkeimpiä niistä ovat typpi, fosfori ja kalium. Kasvien kasvuun vaikuttaa aina se ravinne, jota on vähiten. Tämän takia ei
riitä, jos esimerkiksi vain typpeä on riittävästi. On kuitenkin harvoin iso ongelma
aquaponics-järjestelmässä, että fosfaattia tai kaliumia olisi liian vähän. Kaliumin
vähäisyys johtuu yleensä siitä, että sitä ei ole riittävästi oikeassa muodossa (K+) ja
siksi sitä säädellään pH:n avulla. Fosforin puute voi olla ongelma, jos kasvatetaan
paljon hedelmiä tuottavia kasveja, kuten paprikaa tai tomaattia. /37 – 39/ /37/ /38/ /39/
3.4 Aquaponics maailmalla ja Suomessa
Usein ajatellaan, että aquaponics-järjestelmä on kehitysmaita varten, koska se tarjoaa tehokasta vesisäästöistä ruokatuotantoa /40/. Suomessa kiinnostus aquaponicsjärjestelmiin on tähän asti eniten ollut harrastuskäyttäjillä. Helsingin kansalaisopistossa tarjotaan esimerkiksi vesiviljelykurssia, jossa yhtenä aiheena on aquaponics
/41/. Pieniä järjestelmiä löytyy esimerkiksi Opinmäen kampuksella Espoossa, jossa
on toimiva aquaponics-järjestelmä. Opimäellä kasvatetaan tilapiaa. /42/ Kuvassa 8
on Opinmäen järjestelmä, joka näyttää, kuinka hyvin järjestelmä voidaan integroida
julkiseen rakennukseen.
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Kuva 8. Opinmäen kampuksella oleva aquaponics-järjestelmä. /42/

On jopa EU-tasolla tunnistettu, että aquaponics voisi olla yksi niistä tärkeistä tekniikoista, jotka muuttavat elämäämme /43/. Kalojen kasvatus on lisääntymässä,
koska monissa maissa ruokavalio on muuttumassa enemmän kalapainotteiseksi. On
kuitenkin huomattu, että sekä kalanrehun raaka-aineet aiheuttavat ympäristöongelmia (erityisesti kalajauho) että jätevesiongelmat ovat suuret. /44/
Vaikka harrastusmielessä on olemassa paljon järjestelmiä, on myös olemassa toimivia ja menestyviä yrityksiä. Yksi isoimmista yrityksistä on Berliinissä toimiva
ECF Farm Berlin (ECF). ECF viljelee aquaponics-menetelmällä ja toimii konsulttiyrityksenä aquaponics-asioissa. ECF kasvattaa tilapiaa ja basilikaa 1800 m2 kokoisella tehtaalla ja markkinoi tuotteitaan pääkaupunkiruoaksi (saksaksi:
”Hauptstadtbarsch” ja ”Haputstadtbasilikum”) /24/. Järjestelmä on rakennettu
vuonna 2015 ja se tuottaa noin 25 tonnia kalaa ja 30 tonnia kasveja vuodessa /45/.
ECF on suunnitellut ja rakentanut myös Sveitsissä kasvis- ja hedelmätukkukaupan
katolla toimivan aquaponics-järjestelmän. Tämä noin 1100 m2 kokoinen Ecco-Jäger Dachfarm tuottaa noin 14 tonnia tilapiaa vuodessa, 2,5 tonnia vuonankaalia talvella sekä 7 tonnia yrttejä kesällä /46/.
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Toinen isossa mittakaavassa toimiva aquaponics-järjestelmä löytyy Brysselistä. Se
on rakennettu vuonna 2018 ja on rakennuksen katolla. Heidän tuotantosuunnitelmansa on 120.000 kpl microgreens-annoksia, 15 tonnia tomaattia, 2700 annosta
yrttejä ja 25 tonnia juovabassia (morone saxatilis). /24, 47/
Erittäin hyvä esimerkki siitä, kuinka aquaponics voi olla osana kiertotaloutta, on
”The Plant” Chicagossa. Vanhalla teollisuusalueella on linkitetty ruoantuotanto ja
energiatuotanto. Kuvas 9 näyttää hyvin, kuinka erilaiset ainevirtaukset on linkitetty
toisiinsa ja millä tavalla niitä hyödynnetään. Keskeisessä roolissa ovat sekä aquaponics että biokaasutuotanto, aivan kuten Vaasassa olisi mahdollista yhdistää. Biokaasulaitos hyödyntää sekä kasveja että kalatuotannon jätettä ja tarjoaa kaloille ravinteita levätuotannon avulla. Toinen osa kalojen ravinnosta on panimon sivutuote
mäski. Lisäksi kasvistuotannossa hyödynnetään vielä muiden tuotantolaitosten hiilidioksidia – tässä tapauksessa erityisesti kombutsan tuotannossa. /48/

Kuva 9. Aquaponics osana kiertotaloutta - esimerkkinä "The Plant" Chicagossa.
/48/

Isossa mittakaavassa aquaponicsista on saatu hyvin kannattavaa /20/, mutta kalojen
määrä on suuri ja eettisyys saattaa olla kyseenalaista. On kuitenkin rakennettu
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pieniä järjestelmiä ja löydetty niille toimiva liikesuunnitelma. Hyvänä esimerkkinä
on Hemmaodlad Ruotsin Malmössä. Projekti on erittäin pieni ja sen viljely tapahtuu
kerrostalossa. Vuodessa tuotetaan vain 42 kalaa ja kasveja viljellään tornissa ikkunoilla. Tässä projektissa toiminta on pikemminkin yhdistystoimintaa ja tuotteet
myydään CSA-mallin (englanniksi: community supported agriculture, suomeksi:
kumppanuusmaatalous) avulla, jossa ihmiset ostavat osakkeita ja saavat tuotteita.
Järjestelmä on suunniteltu vain kahdeksalle ihmiselle ja paikka on lisäksi tarkoitettu
kotiviljelyn kouluttamiseen. Lisäksi siellä voi keskustella tulevaisuuden ruokatarjonnasta. Projekti on saanut tukea Malmön kaupungilta ja Sten K Johnsons -säätiöltä. Tämä projekti on hyvä esimerkki, miten on mahdollista rakentaa halvalla ja
yksinkertaisella tavalla aquaponics-järjestelmä. /49/
Tähän mennessä kaikki esimerkit aquaponicsiin soveltuvista kaloista on lämpimän
veden kaloista, mutta myös kirjolohta on kasvatettu onnistuneesti aquaponics-järjestelmässä ja tuotanto on saatu kannattavaksi. Peckas Tomater Härnösandissa
Ruotsissa kasvattaa tomaatteja ja kirjolohta ja molemmat tuotteet ovat myynnissä
kaupoissa Ruotsissa. Tässä järjestelmässä tuotto on 1 kg tomaattia per kalakilo ja
järjestelmää on kehitetty yli kaksikymmentä vuotta. /50/ Yritys on kasvanut hyvin
ja tomaattien kysyntä on suurempaa kuin tuotto. Odotettu myynti vuonna 2019 on
14,6 miljoonaa kruunua (noin 1,4 miljoonaa euroa) ja 2020 jopa 25 miljoonaa kruunua (noin 2,4 miljoonaa euroa) ja yritys laajentuu mahdollisesti Tukholmaan. /51/
Tässä esimerkissä nähdään, että kasvientuotanto on tärkein osa liiketoimintaa ja
kala on vain sivutuote. Tomaatit myydään selkeästi korkeammalla hinnalla kuin
muut kaupan tomaatit (jopa 7 EUR/kg) /52/. Mutta järjestelmän hyödyt ovat nähty
muutoin kuin kuluttajan kiinnostuksena tuotteista ympäristöystävällisyyden takia.
Esimerkiksi viime vuoden aikana tapahtui sairausepidemia kaloilla ja noin puolet
kaloista kuoli. Perinteisellä kasvatuslaitoksella saman taudin kalojen kuolleisuus on
yleensä yli 90 % /53/.
On tunnistettu, että aquaponics-järjestelmä on tärkeä mahdollisuus tuottaa tulevaisuudessa ruokaa lähellä ihmistä. Samalla on alkanut ilmaantua monenlaisia tutkimuksia aiheesta ja ensimmäiset yritykset, jotka hyödyntävät aquaponicsia, ovat kasvaneet isoiksi. Suomessa kuitenkaan ei ole vielä tapahtunut paljoa, vaikka meillä
on runsaasti osaamista kasvihuoneviljelyssä. Suomessa on kuitenkin jo yksi toimiva
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järjestelmä, jossa on suljettu kierros ja jossa toimii sekä kalan että kasvien kasvatus.
Symbimar Oy’n koelaitos sijaitsee Uuudessakaupungissa ja siellä pääfokus on kalankasvatuksessa, mutta osa kalajätevedestä kierrätetään kasvihuoneviljelyä varten
ja osa menee pelloille. Lisäksi järjestelmään on integroitu biokaasu- ja bioöljylaitos
ja kasvihuoneen ylijäämälämpöä hyödynnetään kalankasvatuksessa. /54/
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4

VILJELYKALAN VAATIMUKSET JA OMINAISUUDET

4.1 Yleistä kalavalinnoista
Kalalajinvalinta on tärkeää ja se perustuu moniin asioihin. Yleisesti voidaan todeta,
että aquaponics ei vaadi toimiakseen jotain tiettyä kalalajia, mutta sen valintakriteerit ovat samat kuin kala-allasviljelyssä. Tässä luvussa esitellään muutamia yleisimpiä kalalajeja, joita käytetään usein aquaponics-järjestelmissä. Lopussa käsittelen muita vaihtoehtoja lyhyesti.
Tärkeimmät kriteerit kalalajin valintaan on, että kalalaji on todettu toimivaksi kalaallasviljelyssä ja sen täytyy olla sallittu viljeltäväksi sekä hyvä ruokakala. En ota
tässä työssä kantaa tarkemmin, millä tavalla koko järjestelmä tulisi sertifioida,
mutta sertifiointi on kuitenkin huomioitava järjestelmää perustaessa.
Kriteereistä tärkein on kuitenkin kalan myytävyys asiakkaille ja se, kuinka nopeasti
kala kasvaa. Tästä syystä käytetään yleisesti lämpimän veden kaloja ja kun järjestelmä on sisätiloissa, se on helposti toteuttavissa, vaikka vaatiikin toimiakseen lämmitysenergiaa. /37/
Kalan kasvatuksessa isoin ongelma on kalojen rehu ja mistä sitä saadaan. On erittäin tärkeää, että järjestelmä rakennetaan kestävällä periaatteella ja tämän vuoksi
kalajauho on erittäin huono vaihtoehto. Kalojen valinnassa tulee ottaa huomioon,
että valituilla kalalajeilla on monipuolinen ruokavalio. Samoin kalalajin täytyy olla
sellainen, joka ei sairastu helposti, koska lääkkeitä ei saisi käyttää kalanviljelyssä
/35/.
Koska Vaasan Ravilaaksoon on suunnitteilla pieni järjestelmä, ei ole mahdollista
tuottaa omia istutuskaloja paikallisesti. Vaikka onkin mahdollista, että tulevaisuudessa istutuskalatuotanto voisi toimia esimerkiksi Mustasaaren kiertotalousalueella
/6/, on kuitenkin mietittävä, mistä kalanpoikaset olisivat hankittavissa.
Lopullinen päätös täytyy kuitenkin tehdä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Makukriteerit ja käytettävyys ovat tärkeitä, mutta esimerkiksi terveysvaikutukset voivat olla
hyvä huomioida. Järjestelmää suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon myös se, että
kalalajista riippuen on mahdollista pitää kahta lajia samassa altaassa.
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4.2 Tilapia Oreochromis niloticus (niilintilapia)
Tilapia on hyvin yleinen kala sekä aquaponics-järjestelmissä että perinteisessä kalaviljelyssä. Tilapia kasvaa nopeasti, tuottaa laadukasta lihaa, ei vaadi liian tarkkaa
vedenlaatua ja syö monenlaista rehua. Tilapia on yksi kalalajiryhmä ja eniten käytössä on niilintilapia (oreochromis niloticus) ja meritilapia (tilapia mariae). /55, 56/
/55/ /56/
Kuvassa 10 on myyntikokoinen niilintilapia. Kuvasta nähdään hyvin sen vaaleanpunainen väri, johon suomalainen kalanostaja ei ole välttämättä tottunut. Tilapiassa
on valkoinen, vähärasvainen liha, joka on vankkarakenteinen. Filee on mehukas ja
se muistuttaa eniten kuha- tai ahvenfileetä. Noin 30 % kokonaisesta kalasta on nahatonta fileetä. /55, 57/ /55/ /57/

Kuva 10. Myyntikokoinen niilintilapia. /58/

Koska tilapia on lämpimän veden kala, viljelyä on eniten Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja Aasiassa. Isossa mittakaavassa tilapian viljelyä löytyy Euroopassa vain
aquaponics-järjestelmissä. Tilapia kasvaa 7 – 9 kuukauden aikana myyntikokoiseksi. Koska urospuoliset kalat kasvavat jopa kaksi kertaa isommaksi, käytetään
tuotannossa vain uroskaloja. Jotta saadaan vain urospuolisia kalanpoikasia, käytetään yleensä uroshormonia rehun lisänä heti alkuvaiheessa. Pienet poikaset kasvatetaan 2 – 3 kuukauden aikana omassa altaassa, jossa on jopa 1000 kalaa/m3. Poikasia ruokitaan, kunnes ne painavat noin 50 g ennen kuin ne siirretään toiseen altaaseen. Aikuiskala-altaassa maksimimäärä kalaa on 120 – 185 kg/m3 riippuen vedenkierrosta. Optimaalisessa järjestelmässä riittää 50 l vettä per aikuinen kala,
jonka paino on 300 – 500 g. Optimaalinen vedenlämpötila on 23 – 28 °C, mutta
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tilapäisesti kala kestää 15°C – 32°C. Veden pH tulee olla 6 – 9. /55, 59/ Kalojen
/55/ /59/

ruokinta voi osittain tapahtua levällä ja levä voi jopa parantaa kalojen laatua /60/.
4.3 Clarias Clarias gariepinus (Jättikonnamonni)
Clarias on hyvin tunnettu ja paljon viljelty kala maailmalla, vaikka Suomessa se on
harvinainen ruokakala. Eniten clariasta viljellään Kiinassa, Thaimaassa ja Egyptissä, mutta myös Hollannissa /61/. Clarias on erittäin helppohoitoinen, sillä se syö
kaikenlaista rehua ja kestää huonommissa olosuhteissa. Kaupallista tuotantoa varten sen tärkeimmät ominaisuudet ovat korkea hedelmällisyysaste ja nopea kasvu.
Clarias kestää hyvin sairauksia ja lisäksi se voi jopa jäädä eloon veden ulkopuolella,
silla kalalla on kyky hengittää happea ilmasta. Tulee vain huolehtia, että sen iho
pysyy märkänä ja näin ollen clarias-kaloja on usein kuljetettu elossa kuluttajille.
/44/
Kuvassa 11 on myyntivalmis clarias ja siitä voidaan nähdä, että se muistuttaa jonkin
verran madetta. Ulkonäkö voi kuitenkin muodostaa pienen esteen myynnille, koska
suomalaiset eivät välttämättä ole tottuneet ostamaan tämännäköisiä kaloja syötäväksi.
Clarias kasvaa myyntikokoiseksi noin 5 – 9 kuukauden aikana. Myyntikokoisen
kalan paino on yli 500 g. Etelässä viljellään clariasta pääosin luonnonvesissä ja tekolammissa, mutta esimerkiksi Hollannissa on onnistuttu allasviljelyssä. Intensiivinen allasviljely, jossa on 0,15 m3/kg kala, tuottaa 700 – 1000 kg/m3 vuodessa.
Optimaalinen vedenlämpötila on 28°C ja pH 7. /61/
Clarias on hyvin rasvapitoinen kala ja sen liha sisältää mm. paljon Omega-3-rasvoja. Liha on tiheä ja maku muistuttaa lähinnä kanan- tai sianlihaa. Clariaksen liha
kestää hyvin pitkää hauduttamista ja korkeita lämpötiloja, joten se soveltuu esim.
bouillabaise- tai paellaruoille. /57/
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Kuva 11. Myyntikokoinen clarias. /62/

4.4 Muut kalat
Olen aiemmin esittelyt kaksi yleisintä kalavaihtoehtoa, mutta käytännössä kaikki
kalat, jotka sopivat allasviljelyyn sopivat aquaponicsiin. Kuten jo mainittu, on lämpimän veden kalat suljetussa järjestelmässä sisätiloissa helppo vaihtoehto, koska ne
kasvavat nopeammin ja niillä on usein hyvä markkina-arvo. Lisäksi ne voivat korvata tuontikalat, joilla on huonot ympäristövaikutukset pitkän toimitusmatkan ja
huonojen viljelyolosuhteiden takia.
On huomattu kuitenkin, että hyvin tunnettua ja paljon ostettua kirjolohta voidaan
onnistuneesti viljellä aquaponics-järjestelmässä /50/. Lisäksi kannattaa ottaa huomioon muut kotimaiset tai eurooppalaiset lajit. Markkinoiden vaatimusten lisäksi
ovat kalojen ruokavalio ja lämmöntarve tärkeitä kriteereitä aquaponicsissa. Kiinnostavia kalalajeja olisivat mm. karpit (Cyprinus carpio, hypophthalmichthys molitrix, Ctenopharyngodon idella) tai jopa ruutana (Carassius carassius). /63, 64/
/63/ /64/
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5

AQUAPONICS KULUTTAJAN NÄKÖKULMASTA

Vaikka suunnitteilla on pieni tuotantoyksikkö ja sen tuotanto on tarkoitus käyttää
vain paikallisesti, on tärkeää ymmärtää, mitä kuluttajat ajattelevat asiasta ja erityisesti, millä hinnalla kalaa voisi myydä. Koska ideana on, että kasvihuone on asukkaille ja taloyhtiön asukkaat saavat itse kasvattaa siellä omia kasveja ja myydä mahdollisesti ylijäämän paikallisille ravintoloille tai naapureille, ovat järjestelmän kustannukset ja tuotto hyvä ottaa huomioon mahdollista kalanmyyntiä silmällä pitäen.
Tämän vuoksi olen tehnyt asiakaskyselyn kalantuotantoon liittyen.
Kyselyn päätarkoituksena on ollut selvittää ihmisten mielipiteitä järjestelmään soveltuvista kaloista ja aquaponicsista yleisesti. Lisäksi on tärkeää ymmärtää kuluttajien ostotapoja kaloihin liittyen ja siihen, mikä voisi olla sopiva hinta kalojen myyntiin. On tullut selväksi, että tilapia tai clarias ovat hyviä vaihtoehtoja, vaikka ne ovat
Suomen markkinoilla vielä lähes tuntemattomia.
On hyvä muistaa, että vastaukset eivät koske kokonaiskalankulutusta, koska Vaasan seudulla on vielä monia aktiivisia kalastajia, jotka kalastavat omaa käyttöä varten. Kyselyn tarkoituksena on kuitenkin tukea laskelmia sitä, miten aquaponicsista
saisi kannattavan Vaasassa. Tämän takia kyselyssä käsitellään vain kalanostoa.
Kysely on toteutettu sähköisenä Kyselynetin alustalla /65/ sekä suomeksi että ruotsiksi. Kysely on ollut avoinna kuluttajille 9.12.2018 – 22.12.2018. Kysely on jaettu
Facebookin avulla sekä omia verkostoja hyödyntäen että jakamalle se Vaasa-aiheisille keskustelupalstoille. En ole jakanut kyselyä opiskelijaryhmille suunnatuille
kanaville, koska olen halunnut varmistaa riittävän laajan näkökulman saannin. Kyselyn saatetekstissä ei ole mainittu aquaponicsia, koska on ollut tärkeää, että vastaaja vastaa ennakkoluulottomasti.
Kyselyyn sisältyi viisitoista kysymystä ja sen täyttäminen kesti 15 – 30 minuuttia.
Kyselyyn tuli yhteensä 98 vastausta ja niistä 88 vastaajaa teki koko kyselyn loppuun
asti. Vain 5 % (5 vastaajaa) ei syö kalaa ja heiltä en ole kysynyt mitään kalankulutuksesta, vaan kysely ohjautui heti aquaponicsiin liittyviin kysymyksiin. Koska kysely liittyi kaloihin, voidaan olettaa, että ihmiset, jotka eivät syö kalaa, eivät myöskään vastanneet kyselyyn.
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Vastaajilta ei ole kysytty asuinpaikkaa, koska se ei ole tässä vaiheessa olennainen
tieto. Kyselyn jakelun takia voidaan kuitenkin olettaa, että lähes kaikki vastaajat
ovat Vaasan seudulta, mutta kuluttajan kulutustavat ja mielipiteet kaloihin liittyen
ovat luultavasti samanlaisia, vaikka ei olisikaan Vaasasta kotoisin.
Koska kulutustavat vaihtelevat usein iän myötä, oli tärkeää saada eri ikäisiä vastaajia, mikä onnistuikin hyvin. Alle 18-vuotiaat eivät vastanneet kyselyyn, mutta muut
ikäryhmät ovat tasaisesti mukana, kuten on nähtävissä kuvasta 12.

Kyselyyn vastanneet ikärymittäin
yli 65 vuotta
11%

18 - 25 vuotta
11%

26 - 30 vuotta
18%

41 - 65 vuotta
44%

31 - 40 vuotta
16%

n = 98

Kuva 12. Kyselyyn vastanneet ikäryhmittäin.

Kaloja on tarjolla kaupoissa paljon erilaisia ja minua kiinnosti, mitä kalaa ihmiset
ostavat eniten. Tulosten perusteella suosituin kala on selkeästi lohi (60 %). Voidaan
olettaa, että lohi tarkoittaa sekä lohta että kirjolohta, sillä kirjolohesta käytetään arkikielessä lohi-nimitystä. Muita kalalajeja (kuten siika, kuha, silakka, tonnikala,
silli ja ahven) ostetaan tasaisemmin ja pienempiä määriä (jokaista alle 10 %). Tiedot
ovat todennäköisesti luotettavia, koska kalojen osto on tapahtunut pääasiassa viikon
(52 %) tai kahden viikon (28 %) sisällä.
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Fileetä ostetaan eniten (60 %), mutta 24% on ostanut kokonaisen kalan ja vain 15%
jonkinlaisia kalavalmisteita, kuten säilykkeitä tai kalapuikkoja. Eniten kalaa ostetaan supermarketista (50 % hyllystä ja 35 % tuoretiskiltä), mutta 12 % ostaa kalansa
paikallisilta kalastajilta.
Kuten kuvasta 13 nähdään ovat syyt kalan valintaan moninaiset. Tärkeimpänä on
maku (48 %) ja lisäksi terveysvaikutukset (40 %) ja hinta (29 %). Nämä vastaukset
perustuvat kysymykseen, jossa oli annettu kuvassa olevia valmiita vaihtoehtoja ja
vastaaja on voinut valita maksimissaan kaksi vaihtoehtoa. Koska valmiiden vastausehdotusten antaminen voi ohjata vastaajia, kysyttiin sitä ennen vapaassa tekstikentässä syytä, miksi viimeisimmällä kerralla kyseinen kala oli ostettu. Näistä kirjoitetuista vastauksista selvisi, että suurimmat syyt, miksi valikoidaan tietty kala
ovat saatavuus, hinta ja tuttu maku. Erityisesti tässä korostuu, että ostetaan siitä
kalaa, mitä aina ostetaan – kuten esimerkkivastauksista käy ilmi: ”Nopea, helppo,
tuttu” (Vastaaja 52764143) ja ”maukas ja edullinen” (Vastaaja 52419962). Sen sijaan terveysvaikutukset ovat tulleet esiin vapaassa tekstissä vain kaksi kerta samalla
tyylillä: ”Hyvän makuinen, terveellinen” (Vastaaja 52422088) ja „Se on terveellistä
ja hyvää“ (Vastaaja 52468968). Tässä ilmeneekin se, että voi olla haastavaa, jos
halutaan myydä kuluttajille jotakin aivan uutta. Lisäksi kalan hinta on erittäin tärkeä, joten tuontilohen kanssa kilpaileminen tulee olemaan vaikeaa.
Koska tällä hetkellä ainoita kasvatettuja kaloja, joita myydään yleisesti, on lohi,
kirjolohi ja siika, päätin aloittaa kysymykset tilapiasta ja clariasta lyhyellä kalaesittelyllä ilman hintatietoja.
Kuten taulukosta 1 nähdään, on epävarmuus näistä kaloista suuri. Erityisesti clarias
herätti paljon epäilyksiä, mikä johtuu todennäköisesti sen ulkonäöstä. Tilapiaa oli
kuitenkin 28 % vastaajista valmiita ostamaan heti, vaikka se myytäisiin kokonaisena. Vaikuttaa siitä, että ihmiset pitävät enemmän helposti valmistettavasta kalasta, joten on hyvin mahdollista, että fileenä sen myynti voisi olla vielä parempi.
Lähes puolet vastaajista oli kuitenkin jonkin verran kiinnostuneita. Jos kala on hyvin mainostettu ja sen kanssa tulee ruokareseptejä, niin ostajia voi olla riittävä
määrä. Kyselyssä on käytetty kokonaista tilapiaa esimerkkinä, koska tilapia on
muualla Euroopassa yleensä kokonaisena myynnissä /24, 57/, ja sille saadaan
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helpommin vertailuhinta. Lisäksi aquaponicsin tilapia on yleensä pieni ja fileointi
on kallis käsityö.

Tärkein valintaperuste kalan ostossa (n=85)
Maku

41

Terveysvaikutukset

34

Hinta

25

Paikallisuus

22

Helppo käyttää

17

Ympäristövaikutus

12

Helposti saatavilla

7

Muuta

2
0

10

20

30

50 kpl

40

Kuva 13. Mikä on tärkein valintaperuste, kun ostat kalaa?

Taulukko 1. Kuluttajien tilapian ja clariaksen ostovalmiudet.
Ostaisitko tämän ka- Hintahaarukka
lan?
EUR/kg
Kyllä Ehkä Ei

Keskihinta Vastausosuus
EUR/kg

yli
EUR/kg

Clarias,
(filee
300 g)

11 %

49 %

40 % 6 – 60

23,80

60 %

Tilapia
(kokonainen,
700g)

28 %

48 %

24 % 5 – 30

14,30

24,5 %

20

Kun kysytään hintaa, on aina vaikeaa saada selkeää vastausta, koska lopullisen päätöksen kuluttaja tekee yleensä vasta kaupassa. Vastaukset on siksi annettu laajalla
skaalalla ja niistä on vaikeaa päätellä suoraan hyvää myyntihintaa. Isompi kilohinta
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clarias-fileelle johtuu todennäköisesti siitä, että se on filee, mutta pienempi pakkaus
voi vaikuttaa, kun ihmiset miettivät kappalehintaa. Kuitenkin lähes yksi neljäsosa
vastaajista on valmiita maksamaan kokonaisesta tilapiasta yli 20 EUR/kg. Kalojen
esittelyosuudessa ei ole tietoa, mistä kalat tulevat ja millä tavalla ne on tuotettu.
Kuten kommenteista huomaan, on näillä seikoilla kuitenkin vaikutusta ostopäätökseen. Kalojen keskihinta ei muutu, vaikka analysoitaisiin vain kuluttajia, jotka ovat
valmiita ostamaan näitä kaloja. Kalakaupasta tai kalastajalta ostavia ihmisiä on vastaajissa liian vähän saadakseni tietoa, ovatko he valmiita maksamaan kaloista enemmän.
Kiinnostavimpia ovat kuitenkin ihmisten perustelut, miksi he eivät olisi kiinnostuneita ostamaan clariasta ja tilapiaa. Vastaukset ovat lähes samat molempien kalojen
suhteen. Tässä kaksi esimerkkiä vastauksesta:
”En tiedä, onko tämän kalan syöminen eettistä ja mistä kaukaa se tulee. Jos kala
on tuotettu lähellä kestävällä tavalla, niin saattaisin ostaa.” Vastaaja 52472188
”Varmasti vaikea valmistaa” Vastaaja 52431279
Kuten useimmissa vastauksissa, korostuu näissäkin vastauksissa epävarmuus, miten kala valmistetaan, mistä se on tullut ja ylipäätään onko se viljelty kestävällä
tavalla. Yleiset kommentit kaloista ovat samansuuntaisia, mutta niissä näkyy kiinnostus ja monet haluisivatkin kokeilla kaloja. Samalla epäillään kuitenkin, mistä ne
ovat, miksi kaloja pitäisi kasvattaa ja onko kasvattaminen eettisesti hyväksyttävää.
Suuri osa kommenteista aquaponicsiin liittyen on enimmäkseen positiivista, mutta
myös harkitsevia:
”Todella mielenkiintoinen ja kannatettava projekti. Olen siirtymässä ensi vuonna
vegaaniksi, mutta muuten voisin kuvitella ehkä syöväni mielelläni tällaisen kalaaltaan kaloja. Jos tämä toteutuu, toivon suuresti, että kalojen hyvinvointiin kiinnitetään paljon huomiota ja ne saavat elää mahdollisimman luonnonmukaista elämää.” Vastaaja 52421608
”Kuulostaa epäkäytännölliseltä, utopistiselta ja herättäisi kysymyksiä kalojen syön-

nin turvallisuudesta. Miten estettäisiin, ettei mitään pääsisi altaisiin? Järjestelmä
kuulostaa myös turhan monimutkaiselta turhaan. Kuin koitettaisiin vain huvikseen
matkustaa kiertotaloustrendillä.” Vastaaja 52422937
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Vastausten perusteella korostuu, että järjestelmän pitäisi olla hyvin selitetty ja nähtävissä ihmisille. Samalla voitaisiin ajatella, että on perusteltua ensin toteuttaa pieni
järjestelmä Ravilaaksoon, jonne yleisö pääsee katsomaan, miten se toimii. Silloin
asiakkaat pääsisivät tutustumaan uusiin kalalajeihin. Tämä loisi pohjan sille, että
jos tulevaisuudessa maaviljelijät päättäisivät siirtyä aquaponicsiin, olisi se jo asiakkaille tuttu ja he ymmärtäisivät järjestelmän ympäristöedut.
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6

AQUAPONICS-JÄRJESTELMÄN PROJEKTIEHDOTUS

6.1 Projektiehdotuksen esittely
Ehdotan tässä alaluvussa, miten järjestelmä voitaisiin rakentaa, kiinnittämättä tarkemmin huomiota ulkonäköön ja materiaaliin, koska se kuuluu pikemminkin arkkitehdille. Projektiehdotukseni aquaponics-järjestelmäksi Ravilaakson kiertotalous-kortteliin koostuu kalanviljelyn ja kasvisviljelyn osioista.
Kalojen kasvatus voisi tapahtua jopa kellarissa ja maatasossa. Kasvihuone tuntuu
luontevalta rakentaa katolle, mutta sen tekniikan takia se olisi myös mahdollista
rakentaa maakerrokseen, jos vain on varmistettu auringonvalon pääsy kasvihuoneeseen. Tärkeää on, että kasvihuoneessa on isot ikkunat etelään, länteen ja itään. Kasvihuoneeseen voidaan lisätä oleskelumahdollisuus ja vaikkapa pieni kahvila tai ravintola. Kasvihuoneen rooli on toimia tapaamispaikkana naapureille ja siksi sen sisustus tulee olla miellyttävä.
Kuvassa 14 on järjestelmän periaate. Tärkeintä järjestelmässä on kaksi vesisäiliötä,
joiden välillä on lämmönvaihdin. Kalat vaativat korkeampaa lämpötilaa, kuin kasvihuoneessa olisi taloudellisesti järkevää pitää yllä. Koska kasveja kasvatetaan kasvualustalla, ei erillistä biofiltteriä tarvita, mutta se olisi kuitenkin mahdollista lisätä.
Lämpöenergiaa voi olla järjestelmässä kesän aikana liikaa ja talvella liian vähän,
siksi järjestelmä pitäisi kytkeä talon lämmitysjärjestelmään siten, että lämpöenergiaa voidaan ottaa ja syöttää takaisin. Talon ilmanvaihto voidaan liittää järjestelmään ja poistoilma voidaan mahdollisesti ohjata kasvihuoneeseen. Pumppujen
energia voidaan ottaa verkosta tai mahdollisesti aurinkoenergiajärjestelmästä, joka
on katolla.
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Kuva 14. Aquaponics-järjestelmän luonnos, oma piirros.

6.2 Kalanviljely
Aquaponics-järjestelmän koko tulee suhteuttaa aikuiskalojen määrän mukaan.
Koska kalojen hyvinvointi on kuluttajille tärkeää, ei kannata käyttää maksimirajaa,
vaan suunnitella altaat riittävän isoiksi. On hyvä, että järjestelmässä on vähintään
kolme allasta, jos käytetään vain yhtä kalalajia tai eri lajeja samassa altaassa. Kalaaltaat voidaan rakentaa monin eri tavoin, mutta ne ovat kooltaan usein 1 m3 – 6 m3.
Kala-altaiden koko määrittää kalojen maksimimäärä.
Järjestelmässä kasvatetaan kalat noin 10 g:n poikasista myyntikokoisiksi noin puolen vuoden sisällä. Koska kalanpoikaset vaativat vähemmän tilaa, voidaan ensimmäisinä kuukausina käyttää yhtä allasta ja siirtää isommat kalat sitten kahteen altaaseen. Vaikka tilapia voi olla jopa 185 kg/m3 ja clariasta tyypillisesti kasvatetaan
150 kg/m3 (ks. 4.2.), on laadun ja eettisyyden takia hyvä, että kalojen maksimimäärä
on pienempi. Hyvä ohjearvo on saatavilla esim. ASC-sertifioinnista, vaikka tilapialle ei olekaan määrätty maksimimäärän, koska tilapiaa ei yleensä viljellään häkissä tai altaassa /66/. Kuitenkin esimerkiksi pangasiusta varten on määrätty maksimimääräksi 80 kg/m3, jos siitä viljellään häkissä /67/, mikä tarkoittaisi noin 160
aikuista kalaa/m3.
Tilapian ja clarian poikasia on vielä huonosti saatavilla Suomessa, mutta esimerkiksi Hollannista löytyy poikastuotantoa, josta ne ovat tilattavissa /68/.
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Myöhemmin kalanpoikaset voisivat tulla kotimaisesta tuotannosta tai kalalajit voisi
vaihtaa johonkin kotimaiseen lajiin.
Kalojen hyvinvointi täytyy ehdottomasti ottaa huomioon ja siinä tärkeimpänä tekijänä on vedenlaatu. Tämän vuoksi on jatkuvasti seurattava hapen, hiilidioksidin,
ammoniumin, nitraattien ja nitriittien pitoisuutta sekä pH:ta. /69/
On todettu, että kasvien tuotanto voi olla parempaa, kun käytetään eri kalalajeja
samassa järjestelmässä /70/. Siksi olisi hyvä, että käytetään mahdollisesti tilapiaa ja
clariasta yhdessä. Näin voidaan seurata kuinka asiakkaat ottavat eri lajit vastaan.
Ehdotan tähän järjestelmään clariasta ja tilapiaa, koska niitä on tutkittu hyvin aquaponics-järjestelmässä ja on tärkeää, että järjestelmä toimii heti alusta lähtien. Kalankasvatuksella on tarkoitus tuottaa tuloja ja niiden avulla rahoittaa koko järjestelmä. Aquaponics toimii kuitenkin yhden kalalajin avulla tai siinä voidaan viljellä
molempia lajeja peräkkäin.
Kuten jo aiemmin on todettu, tarvitaan käytännöllistä syistä vähintään kolme kalaallasta. Sopivan kokoinen tilavuus voisi olla 1000 l per allas, lisäksi tarvitaan pari
1000 l vesisäiliötä. Jokaista kala-alasta varten tarvitaan oma pumppu ja lisäksi yksi
pumppu viljelypuolelle. Tällaisessa järjestelmässä voisi tuottaa jopa 300 kalaa per
tuotantosykli, joka kestää 6 – 9 kuukautta, jos molemmissa altaissa on maksimimäärä kaloja (150 kalaa/m3). Kolmas allas on pienkaloja varten. Kasvualustan määrän määrittelemisessä ei oteta huomioon pienkalojen määrää, koska järjestelmässä
ei ole koskaan kaikki kolme allasta maksimikapasiteetissa, kun viljely tapahtuu porrastetusti.
Kalojen kasvatushuoneen lisäksi tarvitaan varasto ja käsittelyhuone, jossa huoneen
lämpötila on alhaisempi. Sekä kala-altaat että vesisäiliö tarvitsevat noin 1,5 m x 1,5
m tilaa ja lisäksi tarvitaan ylimääräinen tila hoitotoimenpiteitä ja vieraita varten.
Kalojen kasvatushuoneen koko tulee olla vähintään 5 m x 5 m.
6.3 Kasviviljely
Kasveista ja kasviksista löytyy paljon erilaisia vaihtoehtoja aquaponics-viljelyyn.
On kuitenkin mietittävä, mitkä sopivat parhaiten tähän järjestelmään. Koska tarkoituksena on tuottaa lähiruokaa ja käyttää tuotteet kaupunkialueella, on monipuolinen
tarjonta tärkeää. Hedelmiä tuottavat kasvikset vaativat tarkemmin ravinteiden
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seurantaa. Siksi lehtikasvikset, kuten salaatit ja yrtit ovat todennäköisesti varmempi
valinta.
Tarkoituksena on, että viljelyala on käytössä talon asukkaille ja he saavat silloin
itse päättää minkälaisia tuotteita he haluavat kasvattaa. Pääasia on, että lähes koko
ala on jatkuvasti viljeltynä. Lyhyt viljelytauko ei kuitenkaan ole ongelma, koska
bakteerit jatkavat työtä ja nitraatti ei ole vaarallista kaloille. Perinteisen salaatin
(mm. erilaiset lehtisalaatit, rukola, pinaatti) ja yrttien (mm. basilika, timjami, korianteri, persilja) lisäksi voisi esimerkkisi vuonankaali olla hyvä vaihtoehto talvella,
sillä se tarvitsee matalampia lämpötiloja ja on erinomainen salaatti.
Perinteinen kasvihuoneviljely vaatii paljon energiaa lämmittämiseen ja valoa varten. Suomen olosuhteissa ei ole mahdollista kasvattaa talvella kasveja ilman valaistusta, mutta on mietittävä, onko lämmöntarve kuitenkin vähennettävissä. Siksi ehdotankin, että kasvihuone rakennettaisiin Asko Myntin patentin mukaan /71/. Kasvihuone on kehitetty niin, että se ”erityisesti soveltuu pohjoisiin olosuhteisiin, jossa
kasvatuksessa joudutaan käyttämään sekä keinovaloa että lisälämmitystä” /71/.
Kuvassa 15 nähdään kasvihuoneen periaate. Verrattuna perinteiseen kasvihuoneeseen, tässä kasvihuoneessa seinät, jotka ovat pohjoiseen ja ylöspäin, eivät ole tehty
lasista, mutta ovat hyvin lämmöneristetyt. Niiden lämpöeristyksen U-arvot ovat alle
0,2 W/m2K, kun ”nykyisten kasvihuoneiden pohjapinta-alaan muunnetut U-arvot
tavanomaisesti ovat välillä 6-11 W//m2K” /71/. Lisäksi sekä pohjoisseinä, että katto
ovat sisäänpäin pinnoitettu peilillä tai jollain muulla ”hyvin valoa heijastavalla materiaalilla” /71/. Muihin suuntiin (länteen, etelään ja itään) on valoaläpäisevät seinät
ja lisäksi valon saamiseen tehokkaasti sisään, on ulkopuolella aurinkoa heijastavat
levyt sopivaan suuntaan. Optimaaliset suunnat ovat eteläänpäin suunnattu 0 – 5 astetta alaspäin ja länsi- ja itäsuuntaiset levyt 8 – 12 astetta alaspäin. Levyt voivat olla
esimerkiksi ruostumattomia teräslevyjä ja niiden pituus olisi optimaalisesti 1,5 – 2
kertaa ”suurempi kuin valoa läpäisevien pintojen korkeus ” /71/. Tämän kasvihuonetyypin hyöty on, että sen voi helposti integroida kerrostaloon ja koko kattopintaala jää edelleen käytettäväksi aurinkokennojen ja aurinkokeräinten asentamista varten.

39

.
Kuva 15. Asko Myntin kasvihuoneen periaate (kuva muokattu). /71/

Kasvien viljely on tarkoitettu asukkaiden käyttöön ja siksi ehdotankin, että kasvihuoneessa käytetään tulvajärjestelmää. Järjestelmän hyöty on, että kasvihuoneeseen on helppo istuttaa kaikenlaisia kasveja ja kastelusta ei tarvitse huolehtia. Lisäksi vaikutus veden laatuun on lähes olematon, jos kaikki kasvulaatikot eivät ole
käytössä. Asukkaat voivat istuttaa valmiiksi ostettuja taimia tai jopa kasvattaa omia
taimia siemenistä.
Kasvipuolelle tarvitaan viljelyaltaat ja kasvualusta, joiden määrä riippuu kalojen
määrästä. Koska maksimimäärä kalaa on 150 kg (500 g/kala), vaatisi se noin 3000
m2 biologista pinta-alaa. Se saadaan 10 m3 kevytsoralla, joka täyttää 50 m2 kasvialuetta. Tämä tarkoittaa, että kasvihuoneeseen tarvitaan 50 m2 tilaa kasvualustalle
ja lisäksi riittävästi tilaa ihmiselle. Tämän vuoksi kasvihuoneen pinta-ala täytyy olla
vähintään 100 m2.
Järjestelmässä ei ole erillistä biofiltteriä, mutta se voisi olla hyvä integroida siihen,
koska se parantaa vedenlaatua ja mahdollistaa pienemmät kasvualustat. Lisäksi järjestelmässä voisi olla uv-desifiointilaite, joka parantaisi kalojen terveyttä. Sen
avulla käsitellään vettä, joka tulee altaaseen kasvien puolelta ja näin varmistaa, että
kala-altaisiin ei pääse bakteereita esimerkiksi ihmiseltä.
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6.4 Aquaponics-järjestelmän kustannukset ja tuotto
Järjestelmän kustannukset ja tuoton voin arvioida tässä vaiheessa vain alustavasti.
Investointikustannusten arviointia varten olen käyttänyt verkkokauppojen hintoja
ja soveltanut niitä järjestelmään. Erityisesti kasvipetien ja putkiston osalta hinnat
on vain karkeasti arvioitu. Hinnat eivät ole alimmat mahdolliset. On esimerkkisi
mahdollista hyödyntää kierrätysmateriaaleja ja yksinkertaisempia allasmalleja. On
kuitenkin tärkeää, että järjestelmä on näyttävän näköinen, koska sen tarkoitus on
toimia mainoksena aquaponicsista.
Taulukossa 2 on listattuna järjestelmän tärkeimpien komponenttien investointikustannukset. Itse järjestelmän hinnaksi saadaan 6150 EUR, mutta se ei sisällä vielä
rakennuskustannusten työosuutta, eikä tilavuokran ja kasvihuoneen kustannuksia.
Koska kasvihuone ja sen tuotto on tarkoitettu asukkaille, sen osalta rakennuskustannukset kuuluvat taloyhtiölle. Kasvualustat ovat kuitenkin tärkeä osa järjestelmää
ja siksi niiden kustannukset on laskettu mukaan investointikustannuksiin.
Ehdotettua kasvihuonemallia ei ole vielä todettu isossa mittakaavassa, mutta rakennussuunnitelmat ja teoreettiset laskelmat löytyvät yhdestä opinnäytetyöstä. Tarkkaa
kustannusarviota ei kuitenkaan ole tehty. /72/ Mutta maa- ja metsätalousministerien
asetukseen mukaan on hyväksytty yksikkökustannus kasvihuoneen rakentamiseen
195 EUR/m2 /73/ ja vaikka tässä on kyseessä erikoismalli ja vielä integroinut rakennukseen, voidaan olettaa, että kustannukset ovat samasuuruisia. Silloin kasvihuoneen kustannukset ovat noin 19.500 EUR, mutta, kuten jo todettu, en ottaa niitä
huomioon laskelmassa.
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Taulukko 2. Järjestelmän tarvikkeet ja hinta-arvio. /31, 74/ /31/ /74/
Tuote

Kpl - määrä

Hinta-arvio
(EUR/kpl)

Kala-allas 1000 l
Vesisäiliö 1000l
Pumppu (3500l/h, 3m
maks. korkeus, 25 W)
Lämmönvaihdin
Putkistot ja ventiilit
Kevytsora
Kasvipedit (sis. Bell-Syphon 1kpl/10m2)

3
2
4

500
500
100

Hinta-arvio
yhteensä
(EUR)
1500
1000
400

1
n. 50 m
10 m3
50m2

1000
10 /m
75 /m3
20 /m2

1000
500
750
1000

Yhteensä

6150 EUR

Kalojen kasvatus toimii hyvin paljon automatisoituna (esim. ruokinta), mutta se
vaatii kuitenkin ihmistä suorittamaan huoltotoimenpiteet ja seuramaan kalojen kehitystä sekä tarkkailemaan niiden terveydentilaa. Kustannuksiin tulee henkilökustannusten lisäksi kalanpoikaset, rehu, energia ja vesi, koska sitä täytyy jatkuvasti
lisätä pienin määrin. Lämmitykseen kuluu jopa 10 % kokonaiskustannuksista,
mutta jos järjestelmä on hyvin integroitu talon järjestelmään, sen osuus voi olla
paljon pienempi. Clariaksen kasvatuksen on arvioitu maksavan 1,36 EUR/ kilo Saksassa kiertovesijärjestelmässä (RAS). Tässä hinta-arvioissa on kalanpoikasia varten
arvioitu 0,12 EUR/ kg valmista kalaa, eli vain 0,06 EUR/poikanen jos myyntikoko
on 500 g /75/. Tähän hintaan pääseminen vaati kuitenkin riittävän kokoisen tuotannon. Isoin haaste on mahdollisesti kalojenpoikasten saatavuus, kun esimerkiksi kuljetuskustannukset Hollannista olisivat jopa 600 EUR per toimitus ja kalanpoikasten
hinta on 400 EUR /1000 kpl /76/. Koska Vaasassa on kyseessä pieni laitos, nousee
hinta-arvio kaksinkertaiseksi ja lisäksi täytyy vielä nostaa kalanpoikasten kustannuksia. Kalapoikasten hinta-arvio on 2 eur/kg, jos ne tilataan Hollannista. Eli tuotantokustannusten voidaan varovasti arvioida olevan vähintään 4,60 EUR/kg. Pyöristän summan kuitenkin laskelmissani 5 EUR/kg. Jos kalojen tuotto on 1,5 tuotantosykliä vuodessa, voi maksimituotto olla 450 kalaa eli 225 kg. Näin ollen tuotantokustannukset olisivat noin 1125 EUR vuodessa.
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Yleensä kalaviljelyssä viljellään tuhansia kaloja vuodessa, eikä vain satoja. Arviomani tuotantokustannukset on tehty ison tuotantolaitoksen kokemusten perusteella ja ne sisältävät laskelmat teoreettiselle työntarpeelle. Mutta koska työntarve
ei kasva kalojen määrä mukaan paljoa, on pienessä laitoksessa työntarve per kilo
kalaa paljon isompaa. Jos yksi henkilötunti viikossa olisi keskimääräisesti riittävästi
olisi tarve 52 tuntia vuodessa. Koska järjestelmän ylläpitoon tarvitaan ammattihenkilöä, voidaan tuntikustannukseksi arvioida vähintään 60 EUR/tunti. Tällöin henkilökustannukset ovat 3120 EUR vuodessa. Todennäköisempää on, että työtuntien
tarve on vähintään kaksi tuntia viikossa tai kenties enemmän. Taloudellinen ratkaisu olisi, että esimerkiksi talonmies koulutettaisiin järjestelmän vaatimiin rutiinitehtäviin ja ammattilainen valvoisi ja hoitaisi kalojen teurastamisen tarpeen mukaan. Tällöin voidaan hyvin olettaa, että henkilökustannukset voidaan pitää alle
5.000 EUR vuodessa.
Järjestelmän tuotto tulee pelkästään kalojen myynnistä, koska kasvistuotanto on tarkoitettu asukkaille. Vaikka clarias ja tilapia ovat erilaisia kaloja ja siksi niiden
myyntihinta voi olla eri, käytän arvioinnissa yhtä hintaa. Kyselyni perusteella sopiva kilohinta on kokonaiselle tilapialle noin 15 EUR. Clarias-fileestä voisi saada
varmasti 25 EUR/kg. Kokonaista tilapiaa myydään esimerkiksi Berliinissä 12
EUR/kg /24/. Hinnoittelussa hyötynä on, että tuotanto on pieni ja alussa hinta voi
olla korkea. Näin ollen käytän laskelmissani kalan myyntihintana 15 EUR/kg. Eli
mahdollinen tuotto on 3375 EUR vuodessa, jos tuotetaan 225 kg kala vuodessa,
mikä tarkoittaa, että se kattaisi hyvin tuotantokustannukset ilman henkilöresursseja.
Mutta henkilöresurssin kattamiseen täytyy löytyä toinen tulonlähde. Järjestelmän
kannattavuuden takia olisi tärkeää, että kalojen määrä per allas olisi suurempi, tai
kaloja voitaisiin myydä vielä paremmalla hinnalla esimerkiksi omassa ravintolassa.
Aquaponics-järjestelmä tuottaa lisäksi kasveja, joiden määrät ovat isoissa järjestelmissä suurin piirtein samat kuin kalojen (ks. 3.4.). Tässä järjestelmässä kasvientuotto on noin 225 kg. Eritoten jos tuotetaan esimerkiksi yrttejä ja erikoissalaatteja,
on niiden myyntiarvo korkeampi kun ”tavallisempien” kasvisten. Näin ollen kasvisten myyntiarvo on vähintään 5 EUR/kg. Tämä tarkoittaisi 1.125 EUR laskennallista lisätuottoa ja järjestelmän kokonaistuotto olisi 4.500 EUR. Taulukossa 3 löytyy arvioitu kustannuksia ja tuottoa.
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Taulukko 3 Arvioidut kustannukset ja tuotto.
Kustannukset

EUR

Tuotto

EUR/vuosi

Aquaponics-järjestelmä
Henkilökustannukset
Tuotantokustannukset
vuodessa
Kasvihuone

6.150
3.120
1.125

Kalat
Kasvikset

3.375
1.125

19.500

Tarkempaa kannattavuuslaskelmaa varten täytyisi ottaa huomioon millä tavalla
aquaponics-järjestelmä vaikuttaisi asumismukavuuteen ja asuntojen hintoihin. Todennäköisesti olisi kannattavampaa, jos järjestelmä olisi osa isompaa tuotantolaitosta, jossa tuotettaisiin kalanpoikaset. Ravilaakson aquaponics-järjestelmä voisi
olla mallilaitos ja Stormossenin vieressä isompi laitos, jossa tuotettaisiin riitävä
määrä kalaa ja josta käsin valvottaisiin myös Ravilaakson laitosta. Tällöin olisi helpompaa saada pienempi laitos kannattavaksi. Lisäksi tämä Ravilaakson laitos voisi
toimia hyvin aquaponicsin mainostamista varten tai koelaitoksena, jossa testataan
uusia kalalajeja.
6.5 Aquaponics-järjestelmä osa kiertotaloutta
Olen jo luvussa 3.4 esittänyt esimerkin siitä, miten aquaponics voi olla osa kiertotalousekosysteemiä. Haluan kuitenkin lyhyesti esitellä, millä tavalla tämä projekti
voidaan integroida kiertotalouteen Vaasan alueella. On tietysti tärkeää, että vältetään pitkiä kuljetusmatkoja, mutta osa ainevirroista tulee kuljettaa alueelta pois tai
alueelle sisään. On kuitenkin pyrittävä siihen, että pääasiassa ainevirtoja käsitellään
itse alueella, mutta paljon on kiinni siitä, millä tavalla koko alue suunnitellaan, ja
mitä muuta toimintaa sinne tulee.
Kuvassa 16 on esitelty, mitä aineita tulee lisätä aquaponics-järjestelmään ja mitä
sieltä tulee ulos. Lämpö kiertää osittain järjestelmän sisällä, mutta on hyvin todennäköistä, että kesällä lämpöä on liika ja talvella liian vähän. Siksi on tärkeää, että
järjestelmä on kytketty alueen tai talon lämpöverkkoon, että sinne voi syöttää ylimääräisen lämmön. Jos alueelle tulee esimerkiksi lämpövarasto, ylimääräinen
lämpö voidaan siirtää sinne. Sähköä tarvitaan pumpuille ja sen olisi hyvä tulla aurinkokennoista tai muista kestävistä lähteistä. Kalanrehu ja kalanpoikaset olisi hyvä
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tulla läheltä. Vaasaan Ravilaaksoon olisi mahdollisuus saada aikaan ns. suljettu
kierto. Se vaatisi kuitenkin, että Stormossenin biokaasulaitoksen rejektivedellä kasvatettaisiin esimerkiksi levää kalanrehuksi. Aquaponics-järjestelmä tuottaa kaloja
ja kasviksia ihmisten ruoaksi ja ravinteet kiertävät viemäriveden kautta biokaasulaitokseen asti. Kalojen perkausjätteet ja kasvien biojäte voidaan kierrättää biokaasulaitoksen kautta. Lisäksi aquaponicsista syntyy jonkin verran liejua, jonka voi
viedä biokaasulaitokseen. Biojätteiden kuljetus täytyy suunnitella hyvin. Helpointa
olisi, jos alueelle tulisi oma biokaasureaktori ja oma biojäteviemäröinti. Vettä tarvitaan alussa järjestelmän täyttöä varten, mutta sitä täytyy jatkuvasti lisätä vähän,
sen mukaan, miten sitä häviää.

Lämpö

Sisään

Ulos

Kalanrehu
Kalanpoikaset

Kalat
Kasvikset

Taimet/Siemenet
Sähkö

Aquaponicsjärjestelmä

Biojäte
Lieju

(Vesi)

Kuva 16. Aquaponics-järjestelmän sisään menevät ja ulos tulevat ainevirrat, oma
piirros.

Koska suunniteltu järjestelmä on sen verran pieni, ei hiilidioksidin kiertoa voida
toteuttaa, mutta kerrostalon poistoilma voidaan hyvin ohjata kasvihuoneen kautta
ja silla tavalla ottaa lämpöä talteen.
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7

JOHTOPÄÄTÖKSET

Olemme nähneet, että aquaponics-järjestelmä voidaan hyvin toteuttaa kerrostalossa, sillä esimerkkejä tästä löytyy maailmalta jopa isossa mittakaavassa. Asko
Myntin kasvihuonepatentti olisi erittäin hyvä ja tärkeä osa suunnittelemaani projektia kestävän energiakäytön edistämisen kannalta. Kasvihuoneen rakentamista varten löytyy valmista tietoa, joka täytyy vain soveltaa kerrostaloon sopivaksi.
Uuden projektin riskinä on aina, että tuotteille ei löydetä sopivia markkinoita.
Vaikka monet ruokatrendit eivät ole pitkäikäisiä, on juuri lähiruoka ja ympäristöystävällinen ruoantuotanto pitkäaikainen ilmiö, samoin kuin kovalla vauhdilla kasvava Reko-lähiruokarinki sekä kotimaisen ruoan arvostaminen. Monet ihmiset haluavat tukea paikallisia yrittäjiä ja he ostavat lähituotteita, jos vain laatu ja hinta
ovat kohdallaan.
Tekemäni kyselyn perusteella on tullut selväksi, että kiinnostus uusia kalalajeja
kohtaan on olemassa ja halukkuus maksaa kaloista sopiva hinta. On kuitenkin tärkeää, että tuotanto voidaan toteuttaa eettisesti ja ympäristöystävällisesti. Kyselyn
tuloksena on nähty, että aquaponics herättää myös epäilyjä ja siksi tarvittaisiinkin
toimiva järjestelmä, joka voi toimia esittelytilana. Tämä mahdollistaisi tietoisuuden
ja ymmärryksen lisäämisen aquaponicsista.
Jos projekti toimii onnistuneesti, sen voi helposti skaalata isommaksi ja samalla
antaa mallia perinteiselle kasvinviljelylle parantaa yrityksen kannattavuutta ja ympäristövaikutuksia. Näin projektia voisi käyttää esimerkkinä ja tutkimusalustana
isompien järjestelmien kehittämiseen niin Suomessa kuin maailmalla.
Aquaponics on uusi asia Suomessa, ja kuten jo todettu, ei lainsäädäntöä ole vielä
sovellettavissa suoraan järjestelmään. Esimerkiksi luomusertifiointi voisi olla aquaponicsin yhteydessä kiinnostavaa ja parantaa myyntiä, mutta sitä varten on tutkittava, millä tavalla se olisi mahdollista. Erityisesti kalantuotantoon liittyen tarvitaan
enemmän tietoa, miten kalojen rehu voidaan tulevaisuudessa tuottaa.
Oletukseni on ollut, että kasvihuone on käytettävissä talon asukkaille ja he voivat
viljellä omia kasveja siellä. En ole kuitenkaan tutkinut, onko siihen riittävän laajaa
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kiinnostusta. Järjestelmä vaatii, että kasvit kasvavat jatkuvasti, mutta tarpeen mukaan ne voivat olla myös monivuotisia koristekasveja.
Koska kyseessä on kerrostalo, on tärkeää analysoida miten ehdotettu järjestelmä
vaikuttaa asuntojen hintoihin ja myytävyyteen. On hyvin mahdollista, että projektin
lisäkustannukset voidaan kattaa jopa asuntojen lisähinnoilla. Samalla puuttuu vielä
suunnitelma, miten muita ainevirtoja yhdistetään paikallisesti. Olen ehdottanut, että
esimerkiksi mäski ja levä toimisivat kalanrehuna, mutta ne pitää kuljettaa paikalle
ja samalla saada biojätteet pois.
Yhteenvetona voin todeta, että aquaponics on toimiva konsepti ja sen integroiminen
kerrostaloon on sekä teknisesti että taloudellisesti mahdollista. Pienikokoinen järjestelmä on mahdollista rakentaa edullisesti. Mutta koska tuotto on pieni, on ehdotuksena, että projektin ylläpitoa varten tehdään toimiva liiketoimintamalli, joka voi
perustua ns. maatalouskumppanuusmalliin tai yhdistystoimintaan. Toinen mahdollinen liiketoimintamalli olisi, että tämä järjestelmä on osa isoa aquaponics-järjestelmää, joka rakennetaan Mustasaareen kiertotalousalueeseen.
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LIITET
LIITE 1
KYSELYLOMAKE SUOMEKSI

Kotitalouden kalankulutus
Välj ett språk. / Valitse kieli.
Suomi /Svenska
Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa energia- ja ympäristötekniikkaa ja teen opinnäytetyöni
kalan ja kasviksien yhteisviljelystä (Aquaponics-järjestelmä). Tutkimuksen tarkoituksena on selventää miten Aqqaponics-järjestelmän voisi toteuttaa Ravilaakson kiertotalouskorttelissa.
Kyselyn avulla haluaisin saada paremman kuvan kalankulutuksesta ja kyselyn lopussa on myös
mahdollisuus antaa lisäkommentteja.
Kyselyyn vastaaminen kestää vain 5 - 10 minuuttia.
Vastaukset käsitellään anonyymisti. Kiitos paljon avustasi! Jos sinulla on kysyttävä: tobias@simonmail.eu
Kuinka vanha olet?
Alle 18 vuotta
18 - 25 vuotta
26 - 30 vuotta
31 - 40 vuotta
40 - 65 vuotta
yli/över 65 vuotta
En halua vastata
Syötkö Kalaa? *
Kyllä / ei
Milloin sinä tai joku muu henkilö kotitaloudestasi olet/on viimeksi ostanut kalaa (tuore/savustettu, pakastettuna tai säilykkeenä)?
Viikon sisällä / Kahden viime viikon sisällä / Kuukauden aikana / Yli kuukausi sitten
Mikä kala oli kyseessä?
Lohi / Silakka / Kuha / Silli / Siika / Ahven / Hauki / Joku muu- Mikä?
Oliko kala...
Kokonainen kala (myös savustettu) / Filee (myös savustettu) / Kalavalmiste (säilyke, kalapuikot,
valmisruoka jne.)
Mistä ostit kalan?
Supermarketista, kaupan hyllyltä / Supermarketista, tuoretiskiltä / Kalakaupasta / Paikalliselta kalastajalta
Miksi ostit juuri sitä kalaa?

_______________________ (vapaa tekstikenttä)
Mikä on tärkein valintaperuste, kun ostat kalaa?
valitse max. 2 vaihtoehtoa
Terveysvaikutukset / Maku / Hinta / Helppo käyttää / Paikallisuus / Helposti saatavilla / Ympäristövaikutus / Joku muu syy
Aioitko lisätä tai vähentää kalankäyttöä tulevaisuudessa?
Lisätä / Vähentää / Ei muutosta entiseen
Kuvitellaan, että olet kaupassa ja siellä on uusi kalalaji myynnissä: Tilapia

Tilapialla on valkoinen, vähärasvainen liha, jossa on vankka rakenne. File on mehukas. Grillissä
valmistettuna se on tähti, mieluiten kokonaisena grillattuna. Tilapiaa voidaan kutsua myös ”uudeksi” ahveneksi tai kuhaksi. Koko kala painaa noin 700 g. Se myydään valmiiksi puhdistettuna
ja kokonaisena.
Ostaisitko Tilapiaa?
Kyllä, varmasti / Ehkä / Ei - miksi? _________
Mikä voisi olla sopiva hinta kalalle (kokonainen Tilapia n. 700 g)?
_____ EUR

Kuvitellaan, että olet kaupassa ja siellä on uusi kalalaji myynnissä: Clarias

Clarias sisältää runsaasti omega-3:a. Kalanliha muistuttaa kanan- tai sianlihaa. Maku on puhdas
ja tyylikäs. Clariaksen liha kestää hyvin pitkää hauduttamista ja korkeita lämpötiloja, joten se
soveltuu esim. bouillabaise-, tai paellaruuille. Kalaa myydään fileenä (300 g).
Ostaisitko Clarias?
Kyllä, varmasti / Ehkä / Ei - miksi? _________
Mikä voisi olla sopiva hinta kalalle (1 Clarias file n. 300 g)? *
_______EUR
Mitä ajatuksia Tilapia ja Clarias herättää?
______________________________ (vapaa tekstikenttä)
Kuten kyselyn alussa todettiin, Aquaponics-järjestelmä on yhdistettyä kasvien viljelyä ja kalojen
viljelyä altaassa. Järjestelmän tärkein ominaisuus on, että vesi kiertää kala-altaasta kasveille,
jossa ne ottavat ravinteita vedestä ja puhdas vesi kiertää takaisin kala-altaaseen. Näin saadaan
samalla tuotettua kalaa ja kasviksia (esim. salaattia tai yrttejä) ympäristöystävällisesti.
Tässä vaiheessa ideana on, että kala-altaat olisivat kerrostalon maantasossa, ja katolla olisi kasvihuone kasvisten viljelyä varten.
Mitä ajatuksia tämä herättää sinussa? Onko sinulla muita kommentteja?
_______________________________(vapaa tekstikenttä)
Kysely on suoritettu loppuun. Kiitos osallistumisestasi.
Voit nyt sulkea ikkunan.

LIITE 2

KYSELYLOMAKE RUOTSIKSI
Hushållskonsumtion av fisk
Välj ett språk. / Valitse kieli.
Suomi / Svenska
Jag studerar energi- och miljöteknik vid Vasa Yrkeshögskola (VAMK), och jag gör mitt slutarbete
kring gemensam fisk- och grönsaksodling (Aquaponics). Jag undersöker hur Aquaponics-systemet
kunde genomföras som del av cirkulär ekonomi kvarteren i Travdalen.
Med hjälp av enkäten vill jag få en bättre bild av fiskkonsumtion och i slutet av enkäten finns det
också möjlighet att ge ytterligare kommentarer.
Att svara på enkäten ar bara 5 till 10 minuter.
Alla svar är anonyma. Tack så mycket för din hjälp! Om du vill fråga mera: tobias@simon-mail.eu
Hur gammal är du?
Under 18 år / 18 - 25 år / 26 - 30 år / 31 - 40 år / 40 - 65 år / över 65 år / Jag vill inte svara
Äter du fisk?
Ja /nej
När köpte du eller någon annan i ditt hushåll senast fisk (färsk/rökt, fryst, konserv)?
Under den här veckan / Inom de senaste två veckor / Under den här månaden / För en drygt månad
sen
Vad var det för fisk?
Lax / Strömming / Gös / Sill / Sik / Aborre / Gädda / Någon annan – Vad?_________
Var fisken …
En hel fisk (också rökt) / Filé (också rökt) / Övrigt fisk (konserverad fisk, fiskpinnar, färdig mat osv.)
Var köpte du fisken?
På butikshyllan / På färskdisken på butiken / På fiskbutik / Av en lokal fiskare
Varför köpte du just den fisken?
_________________ (fritt textfält)

Vad är den viktigaste kriterien när du köper fisk? - välj upp till 2 alternativ
Hälsoeffekter / Smak / Pris / Lätt att laga / Lokalmat / Lätt att få / Miljöpåverkan / Någon annan
orsak _________
Tänker du öka eller minska användningen av fisk i framtiden?
Öka / Minska / Ingen förändring
Tänk dig att du är i mataffären och det finns en ny typ av fisk till salu: Tilapia

Tilapia har ett vitt magert kött med fast textur. Filén är saftig. På grillen är den en stjärna, gärna
helgrillad. Se det som den nya ”abborren” eller ”gösen”. En hel fisk väger ca. 700 g. Den själs
färdig rensad.
Skulle du köpa tilapia?
Ja, säkert / Kanske / Nej - varför? _________
Vad kunde vara passande pris för fisken (en hel tilapia ca. 700 g)?
_________EUR

Tänk dig att du är i mataffären och det finns en ny typ av fisk till salu: Clarias

Clarias är en halvfet kotlettfisk, rik på omega 3, med spänstigt och fast kött som för tankarna till
både kyckling, marulk och fläskfilé. Smaken är ren och elegant. Clarias tål mycket i köket. Den
klarar höga temperaturer och längre tillagning, vilket gör att den passar i både bouillabaise,
paella eller en het Tom Yam. Fisk säljs i filé (300 g).
Skulle du köpa Clarias?
Ja, säkert / Kanske / Nej - varför?
Vad kunde vara passande pris för fisken (1 Clarias filé ca. 300 g)?
_______EUR
Vilka tankar väcker Tilapia och Clarias?
_________________ (fritt textfält)
Som tidigare nämnts är Aquaponics en kombination av fiskodling och grönsaksodling. Det viktigaste är att vattnet cirkulerar från fisk till växter, där växter tar näringsämnen från vattnet och
rent vatten cirkulerar tillbaka till fiskbassäng. På det här sättet producera man fisk och grönsaker
(t.ex. sallad eller örter) samtidigt med en mindre miljöpåverkan.
På det här skedet är tanken att fiskbassänger skulle ligga i bottenvåningen av höghuset, och på
taket skulle vara växthus.
Vilka idéer väcker detta hos dig? Har du några andra idéer/kommentarer?
_________________ (fritt textfält)
Du har nu slutfört enkäten. Tack så mycket för att du deltog.
Du kan nu stänga fönstret.

