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LOPPURAPORTTI 
Kaivosalueen soveltuvuus vesiviljelyyn kaivostoiminnan loputtua Pyhäjärvellä 

20.3.2019 

 
Toteuttaja 
Pyhäjärven kaupunki 
Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi 
 
 
Idea lyhyesti 
Hankkeessa selvitetään kaivoksen osien soveltuvuutta vesiviljelyyn (kalat, äyriäiset, 
vesikasvit tai levät). Selvitettävät osakokonaisuudet ovat tulo- ja poistovesi, ilmastointi, 
kiinteistöt, lämpötila sekä markkinat. Hanke antaa erittäin tärkeää pohjatietoa jatko-
hankkeeksi suunniteltuun EAKR-innovaatiohankkeeseen. 
 
 
Hankkeen yhteistyökumppanit ja seuranta 
Hankkeessa tehtiin aktiivista yhteistyötä alan viranomaistahojen (mm. LuKe) ja yrittäjien 
(mm. Arvotec Oy, Sybimar) kanssa. Hanketta ohjattiin seurantaryhmän avulla, joka koostui 
Pyhäjärven kaupungin johtaja Henrik Kiviniemestä, Callio projektin ohjelmajohtaja Sakari 
Nokelaisesta, Nihakin kehitysjohtaja Matti Purasesta ja projektipäällikkö Ari Mikkosesta. 
Mukana ryhmässä oli aktiivisesti myös Pyhäsalmi Mine Oy:n toimitusjohtaja Kimmo 
Luukkonen.  
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Toteutusaika ja alueellinen rajaus 
Hanke toteutettiin 1.3.2018 – 31.3.2019 välisenä aikana. Hankkeet toteutusaikaa jatkettiin 
3kk, koska työt viivästyivät allekirjoittaneen pitkän sairausloman myötä.  
 
 
Taustaa 
Pyhäsalmen kaivos sijaitsee Pyhäjärven kaupungissa Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. 
Tuotannon arvioidaan jatkuvan vuoden 2019 loppuun asti, jolloin louhinta päättyy malmion 
loppuessa. Tämä aiheuttaa paikkakunnalla 400, alueella 200 ja muualla Suomessa 200 
työpaikan loppumisen. 
 
Kaivoksen infrastruktuuria voidaan hyödyntää (uusiokäyttää) monin tavoin. Pyhäjärven 
kaupunki on yhteistyökumppaneineen aloittanut kaivoksen infrastruktuurin antamiin 
vahvuuksiin perustuvan uuden yritysalueen, Pyhäjärven Callion, kehittämisen. Kasvatus-
toiminta on yksi tunnistetuista uusiokäytön kehittämissektoreista. 
 
 
Hankkeen tarve 
Maanalaisen kalankasvatus- ja kasvinviljelylaitoksen perustaminen on mainittu yhtenä 
keskeisenä ennakoivan rakennemuutoksen hallinnan (ERM) keinona, ja joka on kirjattu 
Nivala-Haapajärven seutukunnan ERM-valmiussuunnitelmaan yhdeksi kärkihankkeeksi. 
Maanalaista kasvintuotantoa on edistetty vuoden 2017 alusta lähtien EAKR-rahoituksella. 
 
 
Hankkeessa tavoiteltavat tulokset 
Hankkeen tuloksena saadaan selville, mitä kaivoksessa on valmiina ja mitä hyötyä valmis 
infra tuo vesiviljelyä perustettaessa. Hankkeessa selvitetään kotimaisten viljeltävien 
kalalajien (nieriä, siika jne.) kuten myös levien ja arvokkaiden trooppisten lajien 
markkinoiden kehitystä alalla toiminnan perustamista ajatellen. Hanke antaa erittäin tärkeää 
pohjatietoa jatkohankkeeksi suunniteltuun EAKR-innovaatiohankkeeseen. Hankkeen 
tuloksista voidaan suunnata tarkempia lisäselvityksiä jatkohankkeeseen ja saadaan 
hankittua tärkeitä yhteistyökumppaneita ja yritystoiminnan perustajia. 
 
 
TAVOITTEET, TULOKSET JA SELVITYKSET 
 
 
Tulo- ja poistovesi 
Vesiviljelyssä varmasti yksi tärkeimmistä asioista on veteen liittyen veden saatavuus sekä 
poistoveden puhdistaminen ja purkupaikka. Veden on oltava myös laadullisesti viljeltäville 
lajeille sopivaa. Kaivostoiminnan läpi menee nykyisellään huomattavat määrät Pyhäjärvestä 
pumpattavaa vettä. Kaivosalueella on mm. suuret laskeutusaltaat, joita voidaan 
mahdollisesti hyödyntää tuotantovesien puhdistuksessa kosteikkoina.  
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Tulovesi 
Pyhäjärven pinta-ala n.124km2. Suurin syvyys 27m ja keskisyvyys yli 6m. Pyhäjärven 
vedenlaatu on hyvä ja soveltuu vesiviljelyyn hyvin. 
Pyhäjärvestä tulevan veden matka kaivosalueelle on noin 2km. Nostokorkeutta tulee noin 
ensimmäiselle pumppuasemalle n.6m ja perille kaivosalueelle n.12m. Pumppuja on 2kpl, 
joista toinen on varalla. Toiminta-alue pumpuilla on 60-150l/s. Tehontarve on n.70kw. 
Vedenpumppauksella on automaatiojärjestelmä. Pumppaamon laajennos on käyttöönotettu 
v2009.  
 

 
KUVA. Pumppaamon kaaviokuva. 
 
Tällä hetkellä vedenottokohdassa noin 4m vettä. Noin 350m päässä löytyy jo 8m syvänne, 
mistä mahdollisuus saada viileämpää vettä kesäaikaan, jos tarvetta. Mahdollisessa jatko 
hankkeessa on selvitettävä tarkemmin jatkuva tuloveden lämpötila mm. lisäämällä anturi 
nykyiseen järjestelmään alku- ja loppupäähän.   
 
Pyhäjärven vedenlaatu on vuosittaisen valtakunnallisen seurannan piirissä. 
https://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/hearts/welcome.asp 
Hankeaikana otettiin pumppauskohdasta 3 kertaa vesinäytteet. (LIITE. Vesinäytteet 2018)
             
   
Poistovesi 
Poistovedelle on automaatiojärjestelmä, jossa mm. paineanturointi, virtaustieto, lämpötila ja 
määrälaskenta. Louhoksen ja kaivoksen kuivatusvesiä pumpataan vuositasolla n. 1 M m3/a. 
Kaivosveteen sisältyy kaivokseen johdettava poravesi ja kaivostäytön mukana tuleva vesi. 
Valumavesien määrä vaihtelee sadannasta sekä lumien sulamisesta. Keskimäärin 
valumavesien vesimäärä kaivoksen +630 –tason altaille on mittausten perusteella arviolta 
12…15 L/s. +970-tason valumavesien määrä on noin 3 l/s. Pumppauksen sähkönkulutuksen 
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perusteella laskettuna vuotuinen valumavesien pumppausmäärä kaivoksesta on ollut noin 
500 000 – 650 000 m3. Nämä vedet johdetaan rikastushiekka-altaille, jossa ne pumpataan 
jätteen välipumppaamon kautta kalkitun prosessijätteen kanssa jätealueelle. (Pyhäsalmi 
Mine Oy). 
 
 
Kosteikko 
 

 
 
Kosteikon hyödyntäminen vesiviljelyssä? 
 
C-altaalle on suunnitteilla kosteikko, sen pinta-ala on noin 40 ha. Rakennesuunnitelmia 
ei kuitenkaan ole vielä tehty. Kaivoksen toimesta rakentaminen aloitettaisiin todennäköisesti 
vasta sitten, kun B-altaan pyriittipitoisen jätteen rikastus on päättynyt, eli noin 2026. 
Kosteikon käyttöä on suunniteltu tällä hetkellä kaivostoiminnan lopettamisen näkökulmasta, 
eikä mahdollisia muita käyttötarkoituksia ole huomioitu. Muusta käytöstä kosteikon 
hyödyntämisessä pitää jättää muistutus Pohjois-Pohjanmaan aluehallintavirastoon. 
 
Vesiviljelyssä muodostuu ravinnepäästöjä, joten ovat hyvin erityyppisiä vesiä kuin kaivoksen 
vedet. Kaivoksen purkuvesissä ongelmana ovat lähinnä raskasmetallit, kun taas 
vesiviljelyssä fosfori ja typpi. 
 
Kaivoksen jälkihoitovaiheen valvoja (ELY) on ollut huolissaan siitä, että jos kaivoksella on uusiokäyttöä ja jos 
kaivoksen jälkihoitovaiheeseen liittyvät vedet sekä uusiohankkeisiin liittyvät vedet johdetaan samasta 
purkupisteestä, niin kuka on sitten vastuussa veden laadusta. (Maria Hänninen, Pyhäsalmi Mine Oy) 
 
Kaivoksen näkökulmasta C-altaalle mahtuu uusiokäyttöä, kunhan se ei aiheuta vaaraa patoturvallisuudelle, 
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vedenlaatuongelmia tms. Järvestä ei ole tarkoitus jälkihoitovaiheessa pumpata enää vettä. (Maria 
Hänninen, Pyhäsalmi Mine Oy) 
 
Jatkohankkeessa tulee selvittää ELY-keskuksen viranomaisten kanssa suunnitelmat 
kosteikon toteuttamisesta siten, että se soveltuu myös vesiviljelyn vesienkäsittelyyn. Allas 
voitaisiin esimerkiksi jakaa osiin, joissa puhdistettaisiin kussakin erityylisiä poistovesiä. 
Tämä olisi tärkeää myös mahdollista kasvatuslupaa hakiessa, jolloin jätevesille ja niiden 
käsittelyyn voitaisiin hakea yhteistä lupaa monen eri toimijan kanssa. Tällöin säästettäisiin 
huomattavasti rahaa työssä ja lupamaksussa. 
 
Hankkeen toimesta on käynnistetty yhteistyö Oulun Yliopiston vetämän HybArk-hankkeen 
kanssa. https://www.oulu.fi/water/node/51195 Hanke tutkii vesikasvien käyttöä 
vesienpuhdistuksessa mm. Pyhäsalmen kaivoksella. Jatkohankkeessa tulisi yhteistyötä 
syventää tutkimalla vesiviljelyn poistovesien puhdistusta eri viljelylajien tuottamien 
ravinteiden osalta. Vesiviljelylajeja on monenlaisia, jossa mm. kasvatusrehulla on merkitys 
poistovesien ravinnepäästöihin. 
 
        
Ilmastointi 
Mikäli toimitaan maanalla kaivoskuiluissa, ilmastointi tulee tärkeänä osana mukaan 
kuvioihin. Kaivoksessa on olemassa tehokas ilmastointi, jonka käyttömahdollisuudet ja 
kustannukset selvitettiin vesiviljelyn näkökulmasta. 
 
Niin kuin muuallakin, kaivoskuiluissakin ilmastointi voidaan rakentaa aina tarpeen mukaan. 
Kuiluissa on tehty koeluontoisesti esimerkiksi kasvinviljelyä, jonka ilmastoinnin 
rakentaminen maksoi noin 20 000€.  
 
Pyhäsalmen kaivoksen raitisilmareitti käsittää tuuletusaseman maan pinnalla ja 
raitisilmanousun (kokoprofiilinousu, halkaisija 3.1 m) maan pinnalta tasolle +1390 sekä 
ilman jakelun tarvitseman tuuletusperän tasolla +1390. Raitis ilma tuotetaan pääpuhaltimen 
kautta (ABB FFAB-01-23-12-21-40). Puhallinkokonaisuuteen kuuluu sähkömoottori (450 
kW), siipipyörä sekä runkorakenteet.  
Puhaltimen mitattu maksimikapasiteetti 137 m3 /s, totaali paineen nousu 2400 Pa. Raitis 
ilma johdetaan tuuletusperästä raitisilmanousulle (RTN) ja sen kautta +1390 -tasolta 
ylöspäin uuden kaivoksen louhinta-alueelle. Louhinta-alueella tarvittava raitisilma otetaan 
noususta tuuletuspuhaltimilla (ohjaus +1400 –tason ravintola Retkassa sekä rikastamon 
valvomossa) ja johdetaan työkohteisiin rättitorvia pitkin. 
Tuuletuksen asetusarvoina on ensisijaisena kaivokseen puhallettavan ilman lämpötila. 
Toissijaisena asetusarvona on ylipaine kaivoksella tasolla +1390. Kaiken toimiessa 
moitteettomasti (kaivosvettä saatavilla, kaukolämmön toimitus ja ohjaus toimii) ilmamäärää 
joudutaan rajoittamaan noin –16oC lämpötilassa. Tarvittavaan raittiin ilman määrään 
vaikuttaa voimakkaasti käytettyjen työkoneiden määrä. Käytettävät koneet toimivat, ainakin 
osan aikaa polttoöljyllä. Pakokaasujen lisäksi paikallistuuletuksella varmistetaan, että 
muiden haitallisten kaasujen pitoisuudet pysyvät riittävän alhaisella tasolla, eikä tasoilla 
esiinny ongelmia pölyn kanssa. Haitallisia kaasuja esiintyy joissakin työkohteissa 
luonnostaan, mutta myös räjäytystöiden jäljiltä. 
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Kaivoksen lämmöntalteenottoa tuuletusilmasta on myös selvitetty GTK:n toimesta. 
Laskelmien mukaan lämmöntalteenotto olisi kannattavaa ja toisi säästöjä, mikäli 
viljelytoimintaa tehtäisiin kaivoskuiluissa. 
Kaivoksen tämänhetkinen ilmastointi on tehokasta dieselkäyttöisten ajoneuvojen käytön 
vuoksi. Ilmanvaihdon maximi teho on 137m3/s. Tätä voidaan pienentää huomattavasti, kun 
louhinta loppuu. (Pyhäsalmi Mine Oy) 
 
 
Kiinteistöt 
Kaivosalueella on olemassa mittavat kiinteistöt sekä maan päällä että maan alla. 
Hankkeessa kartoitettiin vesiviljelyyn soveltuvat kiinteistöt ja niiden muutosmahdollisuuk-sia 
mm. louhimalla. Louhinnalla voidaan tehdä esimerkiksi halutun muotoisia tunneleita 
viljelykäyttöön.  
 

 
 
Sijainti ja kulkuyhteydet          
PYHÄSALMI MINE OY 
Mainarintie 2, 86900 PYHÄKUMPU 
 
Kaivosalue sijaitsee pääteidenvarrella (E4, 27 ja 560). Kiinteistölle tulee käytössä oleva 
junaraide! 
Luolastoon menee tie sekä hissi. 
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Kiinteistöt maanpäällä 
 

 
 
Teollisen alueen maanpäällisiin tiloihin sisältyvät muun muassa 
 
Varastot 
Korjauspajat 
Laboratorio ja näytteiden valmistelu 
Parkkipaikat 
Ratapiha 
Helikopterikenttä 
Toimistot 
Ravintola ja asuntoalue 
Vierastalot 
Louhos 
(pohja/asemapiirustukset käytettävissä) 
 
Maanalla 
Maanalaisiin tiloihin kuuluvat muun muassa 
https://callio.info/fi/facilities-location/facilities-infrastructure/ 
 
Parkkipaikat 
Sähkötyöpaja 
Laitteiston pesulinja 
Laitteiston korjaustilat 
Materiaalivarastot 
Turva-alue/raitisilman pumppausasema 
Televiestintätila 
Keittiö ja ruokailutila 
WC:t 
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Sauna 
Suihku 
 
Sähkö 
Kaivosalue on kytketty suoraan Vuolijoki-Pihtipudas 110kv:n linjaan. Alueella on myös 
manuaalisesti kytkettävä varavoimajärjestelmä. Sähkökatkoja tapahtuu erittäin harvoin, vain 
muutamia vuodessa. 
 
 
Louhinta 
Tarvittaessa on mahdollisuus louhia tarpeisiin vaadittavan määrä uusia tiloja. Peruskallion 
soveltuvuus uusille laajoillekin onkaloille kaivoksen ympärillä on tutkittu ja todettu kattavissa 
tutkimuksissa vuosina 2012–2014. Louhinnan hinta on tällä hetkellä noin 100€/m3 + 
pinnoitus n.25€/m2 (Kimmo Luukkonen/Normet). Minimikoko louhinnalle on 4 x 5m 
onkalo. Pinnoitusmateriaali on tutkittu ja yleisesti käytössä oleva materiaali. Materiaalista ei 
irtoa haitallisia aineita veteen.  
 
Louhinta maaperään on yllättävän halpaa rakentamista. Kasvatustiloja on helppo rakentaa 
ja lämpötila tasainen. Jatkohankkeessa voitaisiinkin testata altaiden rakentamista kallioon 
louhimalla mm. virikekasvatukseen sopivia malleja.   
 
Kalankasvatusaltaaseen sijoitetut luonnonkivet näyttäisivät vaikuttavan positiivisesti kalojen terveyteen. 
Tutkijat havaitsivat yllättävän ilmiön virikekasvatuksen yhteydessä. Seuraavaksi he haluavat selvittää, mihin 
kivien mahdollinen terveyttä ylläpitävä vaikutus perustuu. https://www.luke.fi/uutiset/virikekasvatuksessa-
kivilla-voi-olla-merkitys-kalanpoikasten-terveytyteen/ 
 
 
Lämpötila 
Vesiviljelyssä veden lämpötila ja sen säätely sopivaksi kasvatuslämpötilaksi on välttämä-
töntä. Lämpötilansäätelyn käyttökustannuksia voidaan alentaa investoimalla lämmön-
vaihto- ja lämpöpumpputekniikkaan, mutta siitä huolimatta veden lämmittäminen/ 
jäähdyttäminen on yksi suurimmista kustannuksista vesiviljelyssä. Kaivoskuiluissa on 
valttina tasainen ympärivuotinen lämpö ja lämmönvaihtelun helppous. Ylimmissä 
kaivoskuiluissa on viileät olosuhteet ja syvemmälle mentäessä lämpötila kohoaa tasaisesti.  
 
Veden jäähdytystä ja lämmitystä kannattaisi ehkä testata kuiluissa olemassa olevilla poisto 
veden saostusaltailla, tai rakentamalla luolastoon altaat, jossa lämpötila saataisiin tasattua 
vuodenaikaa katsomatta kallioperää hyväksikäyttäen. Altaat voitaisiin toteuttaa 
pinnoittamalla luolaston osa halutulla lämpötila-alueella. Vettä voitaisiin käyttää joko 
ottamalla vettä altaasta suoraan, tai johtaa vesi altaassa sijaitsevan lauhduttimen läpi? Tällä 
menetelmällä syntyy kuitenkin pumppauskustannuksia, mikä saattaa tehdä menetelmän 
kannattamattomaksi, mikäli vedenkierto ei ole suljettu järjestelmä. 
 
Toinen vaihtoehto voisi olla maalämpötekniikka, mistä Pyhäjärven kaupungilla on jo erittäin 
hyviä kokemuksia uuden terveyskeskuksen osalta. Varsinkin jäähdyttäminen kesäaikaan on 
todella edullista. 
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Lämpötila kaivoskuiluissa 
 
TASOT  
0-40m   Lämpötila +6c° 
220m   Lämpötila +9c° 
400m   Lämpötila+11c° 
440m   Lämpötila +12c° 
700-760m  Lämpötila +15-+16c° 
Pohja 1410m  Lämpötila n.+24c° 
 
HISSI/LÄMPÖTILAT https://callio.info/fi/callio-lab/opportunities/ 
HUOM! Kaivostoiminnan on arvioitu nostavan kuilujen lämpötiloja n. 2-3c° 
 

 
 
 
Markkinat 
Pyhäjärvi tarjoaa keskeisen sijainnin niin maantieteellisesti, kuin vesialueidenkin puolesta 
vesiviljelytoiminnan harjoittamiseen. Kaivosalueen hyödyntämistä viljelytoimiin markkinoitiin 
mm. tekemällä tutustumis- ja markkinointikäyntejä viljely- ja jalostusalan johtaviin yrityksiin. 
Tavoitteena oli saada selville kaivosalueelle parhaiten soveltuvat viljelylajit ja joilla on 
potentiaalia menestyä kasvavilla markkinoilla. Hankkeessa selvitettiin tämänhetkistä ja 
tulevaa suuntaa vesiviljelymarkkinoilla. Sopivia lajeja testataan mahdollisesti käytännössä 
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koeviljelynä jatko/pilottihankkeessa. 
Hankkeessa selvitettiin eri vesiviljelyvaihtoehtojen vaatimat olosuhteet kartoittamalla 
valmiina olevien laitteistojen (tuleva- ja lähtevä vesi, ilmastointi ja muut rakenteet) 
käyttökelpoisuutta suhteessa vesiviljelyyn. Tämä hanke on osa suunnitteilla olevaa 
selvitys- ja pilottihanketta, johon projektinvetäjä hankkii aktiivisesti yhteistyökumppaneita 
tulevaa jatkohanketta ja yritystoimintaa varten mm. vierailemalla potentiaalisissa 
yrityksissä.  
 
 
Kalankysyntä 
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Biotalous 
 
Biotalous on tuotannollisen toiminnan uusi aalto, joka toimii pelkästään uusiutuvien 
resurssien avulla. 
Biotalous ei ole uusi toimiala, vaan se yhdistää monia alkutuotannon ja jalostustoiminnan 
aloja sekä lopputuotteiden markkinoita. Biotaloudelle on ominaista uusiutuvien 
biopohjaisten luonnonvarojen ja ympäristöä säästävän puhtaan teknologian käyttö sekä 
materiaalien tehokas kierrätys. Siirtymistä fossiilitaloudesta biotalouteen voidaan 
perustellusti kutsua talouden kehityksen uudeksi aalloksi. Biotalouden kehitykseen 
vaikuttavat kuluttajakäyttäytymisen muutos sekä tarve varmistaa ihmisten hyvinvoinnin 
edellytykset. Huoli ympäristöstä ja uusiutumattomien raaka-aineiden, kuten metallien ja 
öljyn, niukkeneminen lisäävät biomassojen käyttöä taloudessa ja koko yhteiskunnassa. 
Metsistä, pelloilta ja vesistöistä peräisin olevat eloperäiset biomassat tarjoavat ratkaisun 
yhä monipuolisempiin käyttötarkoituksiin uusiutumattomien raaka-aineiden hinnan 
kohotessa. (Suomen biotalousstrategia 2014) 
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Sininen biotalous 
Puhtaan veden tarve lisääntyy globaalisti ja sen merkitys maailmalla kasvaa koko 
ajan. Väestönkasvu, ilmastonmuutos, kasvava ruoan ja energian tarve sekä 
kaupungistuminen ja elintapamuutokset pakottavat etsimään uusia ratkaisuja. Suomen 
monimuotoinen vesiluonto, runsaat vesivarat ja pitkä rannikkoalue sekä korkealaatuinen 
osaaminen ja hyvä kansainvälinen maine luovat erinomaiset edellytykset kestävälle 
kasvulle sekä kansainvälistymiselle. Mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää 
kilpailukykyistä ja kasvuun kannustavaa toimintaympäristöä sekä hyvää vesiympäristön 
tilaa. Sitä varten tarvitaan hallinnon ja yritysten yhteisiä aktiivisia toimenpiteitä uusien 
toimintamallien, ratkaisujen ja kansainvälistymisen edistämiseksi sekä osaamisen 
kehittämiseksi. (Tulevaisuuden tutkimuskeskus 2018) 
 
 
Mahdollisuuksia 
Ruuan (proteiinin) kysyntä kasvaa globaalisti 
Lähikalalla myös paikallista ja kansallista kysyntää 
Kalaruuan terveysvaikutukset pääosin myönteisiä 
Kiertotalouden ja elinkaariajattelun periaatteet osaksi kalataloutta  
Kalastus osana kiertotalouden prosesseja luo uusia mahdollisuuksia (integroidut tuotanto- 
ja kulutusjärjestelemät, ei jätettä vaan materiaalintuotantoa). (Tulevaisuuden 
tutkimuskeskus 2018) 
 
 
Haasteita 
Muu proteiinin ja biomassan tuotanto: esim. levät ruuan ja biomassan tuotannossa 
Levästä tehtiin mikrorobotti, joka tappaa syöpäsoluja ja liukenee sitten pois. Pikkuinen biohybridi voidaan 
ohjata magneettien avulla juuri siihen kudokseen, johon halutaan, tutkijat osoittivat.  
Ympäristönsuojelun intressit ovat osin ristikkäisiä kalatalouden ja kalastuksen intressien 
kanssa. 
Tiukka ympäristölainsäädäntö ja normisto estävät osaltaan investointeja, kokeiluja ja 
tuotantoja. 
Eri maiden vaihtelevat säädökset ja käytännöt  
Kysyntää on, kalastajia ei!  
Kalataloudella on paikkansa myös tulevaisuudessa osana monipuolista bio- ja 
kiertotalouden periaatteisiin nojautuvaa tuotantoa ja kulutusta! (Tulevaisuuden 
tutkimuskeskus 2018) 
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Markkinointi 
Kaivosalueen soveltuvuutta yritystoimintaan markkinoitiin mm. Suomen 
Kalankasvattajaliiton jäsenlehden kautta koko suomen kalanviljelijöille. Hanke oli vahvasti 
esillä 2018 maaliskuulla järjestetyissä Kuusamon Rukan Suomen Cupin hiihdoissa, joissa 
järjestettiin mm. PR-tilaisuus yrittäjille. Mukana tilaisuudessa oli mm. Varisjoen lohi oy, 
Kaihuan kalankasvatus ja Laitakarin kala oy. Tutustumiskäyntejä tehtiin alan johtaviin 
yrityksiin mm Arvotec ja Finnforell, joista saatiin myös vastavierailu tutustumaan 
kaivosalueeseen paikanpäälle. Kaivosalueen tutustumiskäynnillä oli mukana myös LUKEn 
kalanviljelytoiminnan erityisasiantuntija Tapio Kiuru. Hankkeessa ollaan oltu yhteyksissä 
moniin alan yrittäjiin puhelimen välityksellä hankkien yhteistyökumppaneita ja laajalti tietoa 
viljelytoiminnasta. Vierailuja useampaakin yrityksiin oltaisiin saatu, mutta hankeaika loppui 
lopulta kesken. 
 
 
MAHDOLLISET POTENTIAALISET KASVATUSMUODOT KAIVOSALUEELLA 
 
Kiertovesikasvatus 
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Kalan kiertovesikasvatuksen suosio kasvaa maailmalla.  Syinä ovat ympäristöystävällisyys 
ja mahdollisuus kasvattaa kalaa optimiolosuhteissa läpi vuoden. 
 
Kiertovesikasvatus on kalankasvatusmenetelmä, jossa vettä kierrätetään pumppaamalla 
sitä kasvatusaltaan ja puhdistuslaitteiston välillä. Menetelmä säästää vettä, koska uutta 
vettä tarvitaan vain 1–2 prosenttia kiertävän veden määrästä. Kiertovesikasvatuksessa 
veden puhdistamiseen käytettävällä teknologialla pystytään pienentämään huomattavasti 
myös ravinnekuormitusta. Tyypillisesti fosforipäästöt ovat noin 20 prosenttia normaalista 
kalankasvatuksesta. Typpeä on vaikeampi poistaa, mutta tekniikoita kehitetään koko ajan. 
 
Kiertovesiviljely edellyttää suuria investointeja muun muassa tekniikkaan, myös 
ylläpitokustannukset esimerkiksi energian kulutuksen vuoksi ovat suuret. Tämän vuoksi 
menetelmä ei ole vielä ollut kilpailukykyinen massalajien kuten kirjolohen kasvatuksessa. 
Tähän asti kiertovesikasvatuksessa on Suomessa kasvatettu arvokkaampia lajeja kuten 
sampea, nieriää, siikaa ja kuhaa. 
 
Maailmalla on esimerkkejä, joissa kiertovesikasvatusta ja perinteistä 
verkkoallaskasvatusta käytetään rinnakkain.  Avomerellä olevien laitosten lisääntyessä ja 
niiden koon kasvaessa on tarvetta isommille poikasille, joita voidaan kasvattaa 
kiertovesilaitoksissa. Lohenkin kasvattamisessa ollaan maailmalla jo siirtymässä 
tämäntyyppiseen tuotantomalliin. 
 
Suomella monia kilpailuetuja 
Suomella on kiertovesikasvatuksessa runsaasti konkreettisia kilpailuetuja. Suomella on 
kilpailijoihin verrattuna hyvä asema välttämättömien tuotantopanosten, kuten energian, 
saatavuudessa ja hinnassa. Meillä on lisäksi puhdasta makeaa vettä, sijoituspaikkoja 
viljelylaitoksille ja logistiikkamme toimii. (https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-
kalatalous/kalanviljely/kalan-kiertovesikasvatus/) 
 
Läpivirtauslaitos/ kierovesilaitos/ välimuoto?  
Kaivosalueella on mahdollisuus ottaa käyttöön suuri kosteikko, mikä mahdollistaa 
vedenpuhdistukseen tehokkuutta isoillakin viljelymäärillä. Voidaanko saada säästöjä 
kiertovesitekniikan perustamis-/käyttökuluissa jos tuloveden (vaihtuvan veden) määrää 
lisätään huomattavasti? Tätä kannattaa varmasti kokeilla ja Pyhäjärvellä siihen on tarjota 
ainutlaatuiset tilat. 
  
Virikekasvatus 
https://www.luke.fi/uutiset/virikekasvatuksessa-kivilla-voi-olla-merkitys-kalanpoikasten-
terveytyteen/ 
Kalankasvatusaltaaseen sijoitetut luonnonkivet näyttäisivät vaikuttavan positiivisesti 
kalojen terveyteen. Tutkijat havaitsivat yllättävän ilmiön virikekasvatuksen yhteydessä. 
Seuraavaksi he haluavat selvittää, mihin kivien mahdollinen terveyttä ylläpitävä vaikutus 
perustuu. 
 
Kaivosalue antaa mahdollisuuden tähänkin tutkia poikaskasvatusta ainutlaatuisella tavalla. 
Esimerkiksi voidaan louhia kallioon erimuotoisia kasvuympäristöjä jäljittelemään 
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luonnonmukaisia elinolosuhteita eri virtausnopeuksilla.   
 
 
Vedenpuhdistus 
Alueella on mahdollista testata useita eri jätevedenpuhdistustekniikoita ja niiden 
variaatioita. Suuren kosteikon perustamismadollisuudesta olikin jo aikaisemmin tekstissä, 
mutta lisäämällä siihen tehokkaaseen typen poistoon soveltuvat mm. puuhake- ja 
hiilikenttä sekä leväntuotantokin luolastossa, saadaan vedenpuhdistukseen melkoinen 
paketti kasaan. Käytössä olevat suuret pinta-alat mahdollistavat vedenpuhdistuksen 
isollakin mittakaavalla. 
 
Levien viljelyä voitaisiin testata myös kaivostunneleissa. Esimerkiksi kalanviljelyssä 
ammoniumtypen poistamiseen maanalaisissa luolastoissa, joissa vallitsee tasainen 
lämpötila ja ravinnepitoista jätevettä on riittävästi saatavilla.  
 
 
KASVATUSLAJIT 
 

 
Lämpimänvedenlajit 
 
Rapu 
Pyhäjärvessä on todettu rapuruttoa, jolloin ravunkasvatus täytyisi tapahtua täysin suljetun 
kierron konseptilla! 
Viimeisin koeravustus ja tutkimus tehtiin v.2017, jolloin ravuista ei löytynyt ruttoa. 
 
Katkarapu 
Potentiaalinen lämpimänveden laji, mutta ongelmana toukkien (poikasvaiheenkehitysaste) 
saatavuus. Toimittajana tällä hetkellä vain 1 yritys Yhdysvalloissa. Aasiassa paljon 
toimintaa, mutta tuonti on Suomeen kielletty. Suomessa Uudessakaupungissa katkaravun 
kasvatusta on kokeillut Rami Salminen, joka totetesi em. ongelmien olevan pääasiallinen 
syy kasvatustuotannon epäonnistumiseen. 
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Kuha 
Kuhan ruokakalakasvatuksen kannattavuus verkkoallaskasvatuksessa ja 
lämminvesiviljelyssä. Verkkoallaskasvatus ja kiertovesiviljely osoittautuivat 
kehittämisenarvoisiksi kasvatusmenetelmiksi. Kuhan kannattava ruokakalatuotanto 
edellyttää vielä kasvatusmenetelmien kehittämistä sekä tuotannon optimointia 
tuotantomäärän ja kustannusten suhteen. Lisäksi markkinahinnan tulee olla riittävä. 
Verkkoallaskasvatuksen etuna ovat tunnettu tuotantotekniikka ja siihen liittyvä osaaminen 
sekä valmiit investoinnit. Kiertovesikasvatuksessa viljely -ympäristöä on puolestaan 
helpompi säädellä. Kiertovesiviljely antaa myös paremman mahdollisuuden hyödyntää 
kuhan kasvupotentiaalia ja rakentaa tuotantoa markkinoiden tarpeita vastaavaksi. 
Luonnonlämpötilassa tapahtuva verkkoallaskasvatus hyötyisi erityisesti nopeasti 
kasvavasta viileään veteen sopeutuneesta kuhasta ja pääomavaltainen kierto 
vesikasvatus investointituista ja laitoskoon kasvattamisesta. ( https://docplayer.fi/4416327-
Kuhan-ruokakalakasvatuksen-kannattavuus-verkkoallaskasvatuksessa-ja-
lamminvesiviljelyssa.html) 
 
Kuhan kiertovesikasvatus – kuhan ruokakalakasvatuksen tuotantotekniikka ja tuotelaatu – 
loppuraportti. 
Kasvu nopeutui veden lämpötilan noustessa ja maksimikasvu saavutettiin 24 – 25 asteen 
lämpötilassa (kuva 5). Lämpötila-alueella 21 – 28 °C kasvu oli 90 % maksimikasvusta ja 
15 asteen lämpötilassa kasvu oli enää 50 % maksimikasvusta. Tulosten perusteella 
kuhan kasvupotentiaali saadaan hyödynnettyä hyvin, kun kasvatuslämpötilan on 21 
astetta tai tätä korkeampi. Lohikalojen kasvatuksessa käytetyissä lämpötiloissa kuhan 
kasvu jää vaatimattomaksi ja tuotantokierron pituus kasvaa huomattavasti. 
( https://merijakalatalous.fi/wp-content/documents/RKTL_-_Kuhan_kiertovesikasvatus_-
tuotetekniikka_ja_laatu.pdf) 
 
 

 
 
 
Viileänvedenlajit 
 
NIERIÄ 
Nieriä (Salvelinus alpinus) on yksi arvostetuimmista makean veden kalalajeista sekä 
ravintona että urheilukalastuksessa. Vaikka nieriä on arvostettu laji, ei sitä kuitenkaan 
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viljellä laajamittaisesti ruokakalaksi Suomessa. Poikaslaitoksilta toimitettiin vuonna 2009 
39 000 kalaa jatkoviljelyyn (Anon. 2010). Lajilla on kuitenkin todettu olevan potentiaalia 
vesiviljelyyn, joten sen viljelyä voitaisiin harjoittaa laajamittaisemmin (Jobling ym. 1993). 
Yksi eduista viljelyn kannalta on se, että nieriää voidaan viljellä suuremmissa tiheyksissä 
kuin muita lohikaloja. Hyviä tuloksia on saatu viljelemällä nieriää jopa yli 100 kg m-3 
(Wallace ym. 1988, Jorgensen ym. 1993), verrattuna kirjolohen 25 kg m-3 (Oncorhynchus 
mykiss) tai Atlantin lohen 30 kg m-3 (Salmo salar) (Pennell & McLean 1996) ruokakalan 
tuotannossa käytettyihin kasvatustiheyksiin. Suuri kasvatustiheys vähentää nieriöiden 
aggressiivista käyttäytymistä ja parantaa sitä kautta kasvunopeutta (Wallace ym. 1988, 
Brown ym. 1992). Suomessa nieriän viljelyä hankaloittaa nieriän 
lämpötilarajoitteisuus, sillä kesäkuukausina vedenlämpötila nousee reilusti yli 
nieriän optimilämpötilan (14–17 °C) (Lyytikäinen ym. 1997a, Larsson & Berglund 
2005). Tämä rajoittaa nieriän viljelyn pohjoiseen Suomeen, mikäli laitoksella ei ole 
saatavilla kylmää vettä ympäri vuoden. Nieriä on myös punasolujen fysiologian puolesta 
sopeutunut kylmään veteen. Yleensä kaloilla punasolujen tuhoutuminen ja 
uudismuodostus nopeutuu, kun veden lämpötila nousee. Nieriällä kuitenkaan 
uudismuodostuminen ei käynnisty veden lämpötilan noustessa (Lecklin 2000). Näin ollen 
kalat voivat kärsiä anemiasta lämpiminä kuukausina ja kuolleisuus voi olla suurta. Ilmaston 
lämpeneminen voi vaikeuttaa ennestään nieriän viljelyä. Nieriä on lohikaloista vähiten 
sopeutunut lämpimään veteen (Baroudy & Elliot 1994). 
( https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/37582/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-
201203141441.pdf?sequence=1&isAllowed=y) 
 
Siika 
Siian kasvatus ruokakalaksi 
(https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/537238/951-76-359-X-siian-kasvatus-2002-
opt.pdf?sequence=3) 
 
Kirjolohi 
Tämän hetken tiedon mukaan Suomessa kirjolohen viljelyä ei olla saatu kunnolla 
kannattavaksi kiertovesilaitoksissa. Kirjolohen markkinahinnat ovat alhaiset, joten 
kasvatusmäärät täytyvät olla suuret, mikä aiheuttaa kiertovesilaitoksissa suuret 
käyttökulut. Kaivosalue voisi tarjota tähän ongelmaan mahdollisesti säästöjä lämmitys- 
viilennys ja vedenpuhdistuskulujen osalta. Tämä vaatisi tarkempia laskelmia ja 
mahdollisesti käytännön testausta. 
 
Levät 
Leväbiopolttoainetutkimukseen tarvitaan tulevaisuudessa rahoitusta, aikaa ja uusia 
innovaatioita. Kokemus ja asiantuntemus ovat leväkasvatuksessa avainasemassa, eikä 
näitä tavoitteita voida saavuttaa ilman pitkän tähtäimen rahoitusta, jolla turvataan myös 
teollisuuden kyky muokata innovaatioista käyttökelpoista teknologiaa.  
Leväkasvatuksen haasteisiin tuskin kyetään vastaamaan yhdellä ”heureka”- keksinnöllä, 
vaan tarvitaan paljon työtä sekä useita innovaatioita ja läpimurtoja kustannustehokkaan 
leväbiopolttoaineteknologian saavuttamiseksi. Leväbiopolttoaine tulee parhaimmillaankin 
olemaan tulevaisuudessa vain yksi uusiutuva energianlähde monien rinnalla.  
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei levien rooli voisi olla tulevaisuudessa merkittävä, vaan 
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sitä, että tarvitsemme useita erilaisia ja tosiaan tukevia ratkaisuja korvaamaan fossiilisia 
polttoaineita. Leväkasvatuksen mahdollisuuksia arvioitaessa tulisi tehdä realistisia ja 
todellisiin laskelmiin perustuvia päätelmiä suuren mittakaavan tuotannosta. 
(https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/160093/SYKEra_4_2016.pdf?sequence=1
&isAllowed=y) 
 
LEVARBIO - Levien arvokkaiden biomolekyylien ja biomassan hyödyntäminen 
ravinnossa, rehuna ja energiana. 
 
Hanke osoitti, että leväkasvatukseen soveltuvien sivuvirtojen/jätevesien alueellinen 
saatavuus on hyvä ja alueen yritysten kiinnostus uusia innovatiivisia ja elinkeinoelämää 
tukevia ratkaisuja kohtaan kiitettävää. Hankkeen tuloksia hyödynnetään jatko hankkeissa: 
Tekesin rahoittamassa “Levätehdas-hankkeessa” keskitytään leväliiketoiminnan 
kaupallistamiseen, RaKi2-ohjelma-hankkeessa “Leväsieppari - ravinteet talteen ja kiertoon 
luonnonmukaisesti” (2018-2020) keskitytään ravinnekierrätyksen tehostamiseen 
levätuotannon avulla ja Food Kic –education -ohjelmassa koulutetaan alan uusia osaajia. 
(https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A71035) 
 
Levien teollinen ja laajamittainen viljely Suomessa on haastavaa 
Leväviljelyn haasteet Suomessa 
 
Teollinen, laajamittainen ja kaupallisesti merkittävä levien viljely tapahtuu pääsääntöisesti 
ulkona. Valon ja lämmön lisäksi levät tarvitsevat kasvuun ravinteita, jolloin ravinteiden 
kierrätys ja biomassan tuotto yhdistyvät luontevasti esimerkiksi jätevesien puhdistukseen. 
Viljelyssä voidaan hyödyntää kaupunkien, teollisuuden ja maatalouden jätevesiä. 
 
Koska Suomessa luonnonvalo ja ulkoilman lämpötila eivät kuitenkaan riitä 
ympärivuotiseen ja kilpailukykyiseen leväkasvatukseen, tarvitaan ravinteiden lisäksi sekä 
keinovaloa että lisälämpöä. Näin ollen vuodenaikojen ja sään vaihtelu suosii sisätiloihin 
asennettavien suljettujen fotobioreaktorien valintaa levänkasvatusmenetelmäksi. 
 
Leväkasvatuksella monta hyödyllistä ratkaisumahdollisuutta 
 
Yksi mahdollinen paikka levänkasvatukseen on kasvihuone, jossa levä- ja 
kasvihuoneviljely voivat parhaimmillaan jopa täydentää toisiaan ja tehostaa ympäristön 
resurssien käyttöä. Kasvihuoneessa viljelyrivien väliin kohdistuva ja osittain hukkaan 
menevä valoenergia saadaan tehokkaasti hyötykäyttöön.  Kasvihuoneessa on riittävästi 
lämpöä ja kasvihuoneen ravinnekierto voidaan yhdistää fotobioreaktoriin. 
 
Leviä voidaan viljellä myös kalojen kiertovesilaitoksessa, jolloin levää voidaan käyttää 
esimerkiksi ammoniumtypen poistamiseen. Muita mahdollisia levänkasvatuksen 
sovelluskohteita voivat olla kaatopaikkakompleksien yhteydessä sijaitsevat maanalaiset 
tunnelit, joissa vallitsee tasainen lämpötila ja ravinnepitoista jätevettä on riittävästi 
saatavilla.  Sellu- ja paperiteollisuus tuottaa jätevesiensä lisäksi hiilidioksidia ja lämpöä, 
joita molempia tarvitaan levien kasvattamiseen. Näissä leväviljelyratkaisuissa tarvitaan 
kuitenkin erillistä keinovaloa. 
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Uusia tuotteita ja liiketoiminnan mahdollisuuksia 
 
Resurssitehokkaan levänkasvatuksen yhdistäminen olemassa olevaan ja rakennettuun 
ympäristöön tarjoaa mahdollisuuden tuottaa biojalostamotyyppisesti useita tuotteita ja 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Biodiesel, bioetanoli ja biokaasu ovat yleisimmin 
esitetyt levistä saatavat energiatuotteet. Leväbiomassasta voidaan jalostaa 
energiatuotteiden lisäksi muita orgaanisia molekyylejä. Lipidit, pigmentit, proteiinit ja 
hiilihydraatit ovat mahdollisia korkean lisäarvon tuotteita. Levämassasta voidaan valmistaa 
myös kalanrehua ja kasviravinteita sisältäviä lannoitteita. 
 
Lisää levätietoa linkistä LopullinenLeväRaporttiluke-luobio_33_2017 jossa tarkastellaan 
levien kasvatusmenetelmiä, biomassan keruuta, vedenpoistoa ja levistä saatavia tuotteita. 
Lisätietoja: Erikoistutkija, MMT Kari Jokinen, Luonnonvarakeskus kari.jokinen@luke.fi 
(http://voimakas.fi/2017/06/16/levien-teollinen-ja-laajamittainen-viljely-suomessa-on-
haastavaa/) 
 
 
Vesinäytteet ja analysointi                       
Ahma insinöörit Oy 
 
Tulovedestä (Pyhäjärvi) otettiin 3 kertaa hankkeen aikana laaja-alaiset vesianalyysit. Sis. 
mm. pH, happi, kiintoaine, klorofylli, rauta, fosfori, typpi, sähkönjohtavuus, CODmm.  
 
 

 
 
 
Pyhäjärven vedenlaatu on vuosittaisen valtakunnallisen seurannan piirissä. 
https://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/hearts/welcome.asp 
 
  
Jatkuvuus 
Hankkeen toimesta saatiin kattavat pohjatiedot kaivosalueesta vesiviljelyn perustamiseksi 
sekä alustavat suunnat toiminnan aloittamiseksi parhaiten olosuhteisiin soveltuville lajeille. 
Hanke mahdollisti yhteistyösuhteiden luonnin alan yrittäjiin sekä muihin tärkeisiin 
toimielimiin viljelytoimintaa perustettaessa. Toimintaa jatketaan tiiviisti 
yhteistyökumppaneiden kanssa jatkotoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.  Tämä 
hanke antaa vankkaa pohjatietoa ja tarkennuksia suunnitteilla olevaan varsinaiseen 
laajempaan pilottihankkeeseen. Hankerahoitusta pyritään hakemaan BisnesFinlandin 
kautta tai mahdollisen muun soveltuvan rahoituskanavan kautta. Uuden hankkeen on 
tarkoitus alkaa mahdollisesti loppuvuodesta 2019.    
 

pH+D21:AA24D21:Y24D21:W24D21:U24D21:T24D21:S24D21:R24D21:Q24D21:D21:N24sähk.joht happikyll. happil. CODMn kiintoaine klorofylli aTyppi Fosfori Rauta Lämpöt.
pvm.13.6.18 7 4,2 0 9,2 12 2,6 5,2 410 13 361 0

27.8.2018 7,1 4,1 95 13 9,3 5,6 0 380 13 335 3,2
1.11.2018 7,2 4 92 9 8,8 3 5,8 360 12 184 16,1
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Tiedottaminen 
Hankkeesta on tiedotettu sanomalehtien ja tiedostustilaisuuksien välityksellä mm. 
Kuusamossa hiihdon Suomen CUP:n PR- tilaisuudessa. Hanketta/ Callion 
vesiviljelymahdollisuuksia on mainostettu mm. Suomen Kalankasvattajaliiton kautta kaikille 
sen jäsenille. Hanke on ollut ajantasaisesti esillä CALLIO nettisivustossa. Hankkeen tulokset 
raportoidaan mukana oleville tahoille ja annetaan käyttöön liiketoiminnasta kiinnostuneille.  
 
 
Liitteet 

- Ruka, kutsu sekä vierasluettelo 
 
 
Rahoitus 
 
Hankkeelle saatiin 90% EMKR-tukea (artikla 63, paikalliset toimintaryhmät). 
 
 
RAHOITUS    ARVIOIDUT  KUST. TOTEUTUNEET KUST. 
Kalaleader/EMKR-tuki 90%  25 582 €   25 373,64€ 
Pyhäjärven kaupunki     2 842 €      2 819,29€ 
Yhteensä:     28 424 €   28 192,93€ 
 
 
 
 
 
30.4.2019 
Ari Mikkonen 
Projektipäällikkö 
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 KUTSU: Pyhäjärven Callion VIP tilaisuus  
Suomen Cupin seuraavassa osakilpailussa Rukalla  
 
Pyhäjärven Callio toimii paikallisen Pohti Ski Teamin pääyhteistyökumppanina kaudella 2017 – 2018. 
Pidämme yhteistyökumppaneillemme Rukan Suomen Cupissa pienen VIP tilaisuuden, jossa on 
mahdollisuus seurata jännittäviä hiihtokisoja, tutustua Callion avainhenkilöihin ja toimintaan, sekä päästä 
keskustelemaan myös hiihtoihin osallistuneiden huippu-urheilijoiden kanssa.  
Paikka: Ruka hiihtostadion, Hiihtostadionintie 3, 93830, Rukatunturi  
VIP tilausuus ravintola Kuksa, Rukatunturintie 12, 93825 Rukatunturi  
Aika: 24.3.2018 klo 11:00 – 20:00  
Ohjelma:  
11:00 Kutsuvieraiden kokoontuminen hiihtostadionin portille ja lippujen jakaminen  
Kisojen seuraaminen, ohjelmassa lauantaina miesten 3 x 7.5km sekä naisten 3 x 5km perinteisen viestit  
Hiihdot päättyvät klo 15:00 jälkeen  
16:00 Siirtyminen Ravintola Kuksan Kabinettiin  
16:30 VIP tilaisuuden avaus ja Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemen tervehdys  
16:45 Pyhäjärven Callion tervehdys Sakari Nokela mm. Callio Extreme Run -tapahtuman julkistaminen  
17:00 Ruokailua  
Hiihtäjien ja vieraiden kanssa seurustelua  
Callio Fish Farming -kalankasvatushankkeesta keskustelua  
Kahvittelua  
20:00 Virallinen tilaisuus päättyy klo 20:00 mennessä  
Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen joko Henrik Kiviniemelle, 044 445 7701, 
henrik.kiviniemi@pyhajarvi.fi  
tai Sakari Nokelalle, 040 1809511, sakari.nokela@pyhajarvi.fi.  
Lisää Rukan Suomen Cupista https://www.ruka.fi/maastohiihdon-suomen-cup  
Otamme mielellämme etukäteen tiedon myös mahdollisista osallistujien ruoka-allergiat, jotka huomioidaan 
ennakkotietojen mukaan.  
 
Tervetuloa,  
Henrik Kiviniemi  
Sakari Nokela 

RUKA KUUSAMO 24-25.3.2018 VAHVISTETUT VIERAAT

NIMI YRITYS/ TAHO ALOITUS Klo: Osall.Hiihto MUUTA
1 Matti Tikanmäki Probot Oy 1 Robottifirma
2 Jouko Kaarteenaho Nuts.fi, Monesko 1 Tapahtumajärjestäjä
3 Mauri Haataja Oulun Yo 1 Prof, ajoneuvotest as, rak ja suun kalankasv, sammioita
4 Rauno Heikkilä Oulun Yo 1 prof.
5 Mats Lindfors Kuusamo-Ruka matkailu ry. 1
6 Kari Sirviö Naturpolis Oy 16:00 Yrityskehittäjä
7 Elina Kangasaho Naturpolis Oy 16:00 Projektipäällikkö
8 ? Petäjälammen herkku
9 Hannu Pesonen Varisjoen lohi 16:00 Kalanviljely
10 Sauli Kieksi Kaihuan kalankasvatuslaitos 16:00 Testaa mm. nopeakasvuisen teräspäälohen viljelyä
11 Kauko Tikkanen 1
12 Ari Mikkonen 2
13 Henrik Kiviniemi 5
14 Sakari Nokela 5
15 Jan Suurholma Kuusamon juusto Oy 16:00 Juustomestari
16 Vesa Huovinen Laitakarin Kala Oy 1 Kalanviljely
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