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Johdanto 

Särkikalatuotteiden kysyntä ja arvostus ovat olleet kasvussa koko 2010-luvun. Kysyntä ja tar-

jonta ei aina kohtaa vähempiarvoisten kalalajien kohdalla. Suomessa toimii useita tahoja ja 

hankkeita, jotka selvittelevät vajaasti hyödynnettyjen kalalajien kaupallisesti kannattavaa hyö-

dyntämistä. Nämä tahot toimivat kuitenkin enemmän tai vähemmän erillään. Samoja ongelma-

kohteita vajaasti hyödynnettyjen kalalajien kohdalla tunnistetaan ja pyritään ratkaisemaan lä-

hes jokaisessa maakunnassa. Elinkeinokalatalouden kannalta olisi ensisijaisen tärkeää saada 

ratkaistuksi keskeiset ongelmat niin logistiset kuin pyydysteknisetkin yhdessä ja pyrkiä raken-

tamaan alkutuotantoketjuja siten, että jokainen alkutuotannon vaihe olisi kannattavaa. 

 

Vähempiarvoisten kalalajien menekin eteenpäin viemistä varten vuonna 2017 käynnistettiin 

Päijät-Hämeessä hanke, jonka tavoitteena on edistää vajaasti hyödynnettyjen kalalajien käyt-

töä kokoamalla alan toimijoista verkosto ja selvittämällä raaka-aineiden ja jatkojalosteiden lo-

gistiikkaa sekä jakamalla tietotaitoa kalastamisesta ja kalojen hyödyntämisestä elintarvik-

keeksi. 

 

Hankkeessa jalkauduttiin keväällä 2018 vähempiarvoista kalaa kaupallisesti kalastavien Sisä-

Suomen alueen kalastajien matkaan. Tarkoituksena oli selvittää mm. särkikalojen pyyntiin liit-

tyviä haasteita ja ongelmakohteita tulevaisuuden jatkokehittelyä varten. Keskeisenä ajatuk-

sena oli saada Järvisuomen kalatalousryhmälle ruohonjuuritason tietoutta mahdollisista tule-

vista kehittämiskohteita elinkeinokalatalouden tukemiseksi.  

 

Vajaasti hyödynnettyjen kalalajien verkosto- ja aktivointihankkeen rahoitti Euroopan meri- ja 

kalatalousrahasto sekä Etelä- ja Keski-Päijänteen ja Pohjois-Päijänteen kalastusalueet. Etelä- 

ja Keski-Päijänteen kalastusalue toimi hankkeen hakijana ja hallinnoijana. Hanke toteutettiin 

1.8.2017 - 31.6.2018 välisenä aikana.  

 

 

 

  

 

Hankkeen keskeisiin tehtäviin kuului 

✓ Vajaasti hyödynnettyjen kalojen kanssa toimivien tahojen verkoston luo-

minen 

 
✓ Aiemmin toteutettujen hankkeiden tulosten ja kokemusten sekä tutkimus-

tiedon kokoon saaminen 

 
✓ Selvitys raaka-ainevirroista Järvi-Suomen kalaleader alueella  

 



 

 

 

Yhteistyöverkoston luominen 

Projektityöntekijä yhdessä Luonnonvarakeskuksen hallinnoiman Uusivu -uutta liiketoimintaa 

sivutuotteista hankkeen kanssa kartoitti Sisä-Suomen kalatalousryhmän toiminta-alueelta po-

tentiaalisia kalastajia, jalostajia sekä muita vähempiarvoisten kalojen parissa työskenteleviä 

tahoja ja kutsui heidät kuuntelemaan ja keskustelemaan vähempiarvoisten kalojen hyödyntä-

misestä ja mahdollisuuksista Lahteen 28.11.2017. Seminaarin puheenjohtajana toimi Juha 

Keto. Seminaariesitykset on luettavissa Luonnonvarakeskuksen internet-sivuilta 

https://www.slideshare.net/LukeFinland/clipboards/vajaasti-hyodynnettyjen-kalojen-semi-

naari-28-11-17 tai hankkeen verkkosivuilta www.vakavakala.fi. 

 

Seminaarin pohjalta muodostunutta yhteistyöverkostoa on laajennettu osittain Sisä-Suomen 

kalatalousryhmän alueen ulkopuolelle, sillä yhteistyö Keski- ja Etelä-Suomen alueella on tii-

vistä alan toimijoiden parissa ja kiinnostus vähempiarvoisten kalojen seminaaria kohtaan oli 

positiivista. Vähempiarvoisten kalojen teemaa pidettiin niin tärkeänä, että sen ympärille on tar-

koitus järjestää uusi seminaari Keski-Suomeen loppuvuodesta 2018. LUKE:n hallinnoima Uu-

sivu-hanke jatkaa verkoston keräämistä koko suomen alueelta ja verkostoa päivitetään ja ke-

hitetään Uusivu-hankkeen toimesta tulevaisuudessa. Nykyisen yhteistyöverkoston ylläpito ja 

päivittäminen Sisä-Suomen kalatalousryhmän osalta VAKAVA-hankkeen jälkeen jää Sisä-

Suomen kalatalousryhmän hoitoon. 

 

Yhteistyöverkosto löytyy myös internetistä hankkeen verkkosivuilta www.vakavakala.fi. Alan 

jalostustoimijoita ja vähempiarvoisten kalojen kalastajia Sisä-Suomen kalatalousryhmän alu-



 

 

 

eelta sekä muuta aihetta sivuavaa on esitetty paikkatietona kartalla ja kartta on julkaistu verk-

kosivuilla. Halukkaat voivat ilmoittaa itsensä mukaan verkostoon ja saada tietoa tulevista ta-

paamisista tai ajankohtaisista asioista. 

 

Kokemuksia vajaasti hyödynnettyihin 
kaloihin kohdistuneista pyynti- ja 
jalostushankkeista 

 

Useita kymmeniä särkikalojen ja pikkuahvenien tehopyyntikokeiluja on tehty niin tutkimustar-

koituksessa kuin vesistöjen hoitamiseksi jo 1970-luvulta lähtien. 1990-luvulle saakka useimmi-

ten oli kyseessä ns. hoitokalastus, jossa ensisijaisena tavoitteena oli poistaa kalojen mukana 

ravinteita rehevöityneistä vesistä, eikä kaloja välttämättä pyritty hyödyntämään laajamittaisesti 

elintarvikkeena. Jonkin verran yksityishenkilöt tai talkooporukat alusta pitäen purkittivat särkiä 

kestosäilykkeiksi painekeittimen avulla ja saaliskaloja myös yleensä jaettiin halukkaille il-

maiseksi. Parhaassa tapauksessa valtaosa saaliista hyödynnettiin turkiseläinten rehuna. Myös 

pienimuotoista ammattimaista täyssäilykkeiden valmistusta on ollut jo pitkään. 

 

1990-luvulta lähtien oli useita tuotekehityshankkeita, joissa särkikaloista jalostettiin ruodotonta 

kalamassaa, joka säilöttiin pakastamalla ja siitä tehtiin erilaisia valmiita einestuotteita lähinnä 

laitoskeittiöiden tarpeisiin. Maultaan tuotteet olivat pidettyjä, mutta kalastuksen ja jalostustoi-

minnan kannattavuus oli yleensä heikkoa raaka-aineen epävarman saatavuuden ja kausiluon-

toisuuden sekä kalanjalostuksen käsityövaltaisuuden vuoksi. Kalojen käsittelyn koneellistami-

nen ei ollut kannattavaa pienten saalismäärien ja niiden kausiluontoisuuden vuoksi. Tuoteke-

hityshankkeet ja vähäarvoisen kalan pyynti olivat pääosin projektiluontoisia ja pystyivät useim-

miten toimimaan vain niin kauan, kun saivat yhteiskunnan tukea. Markkinaehtoista ja pitkäkes-

toista pyynti ja jalostustoimintaa ei juuri syntynyt ja jos syntyi, se jäi paikalliseksi ja pienimuo-

toiseksi. 

 

Vasta 2010-luvulla olosuhteet särkikalojen kannattavaan ja laajamittaiseen hyödyntämiseen 

alkoivat toteutua. Laajamittainen hyödyntäminen alkoi Saaristomerellä ja Suomenlahdella, 

jossa Maa- ja metsätalousministeriö alkoi 2010-luvun alussa maksaa rannikon ammattikalas-



 

 

 

tajille vähäarvoisten kalojen pyyntitukea ns. ympäristöpalkkioina noin 40 snt/kg. Paljolti pyyn-

titukien ja vähäarvoisten kalojen elintarvikekäytön edistämishankkeiden ansiosta särkikalojen 

elintarvikekäyttö on noussut aivan uudelle tasolle. Sittemmin valtion ympäristöpalkkiokokeilu 

lopetettiin, mutta John Nurmisen säätiö alkoi tehdä ammattikalastajien kanssa särkikalojen 

pyyntisopimuksia, joissa tarkoin kriteerein pyydetyistä ja käsitellyistä särkikaloista on maksettu 

0,53 €/kg fosforinpoistopalkkiota. Näiden ympäristöpalkkioiden avulla rannikon särkikalojen 

elintarvikejalostus pyritään vakiinnuttamaan noin 200-250 tn suuruusluokkaan.  

 

Samanaikaisesti rannikon särkikalapyynnin kanssa Säkylän Pyhäjärvellä tehostettiin särkika-

lojen pyyntiä elintarvikekäyttöön. Riittävän suuri volyymi mahdollisti koneellisen kalankäsittelyn 

ja sitä myötä kannattavan jalostuksen. Lisäksi lahnaa ja suutaria vietiin Viroon. Kun Säkyläläi-

nen Kolvaan Kala Oy hankki tehokkaan kalan massauslaitteiston, alkoi nopea kehitys särkika-

lamassasta valmistettujen suurkeittiö ja kuluttajatuotteiden kehittämiseen. Aluksi särkikala-

massasta valmistettiin lähikalapihvejä suurkeittiöille. 2014 Apetit lähti kehitystyöhön mukaan 

ja toi kuluttajamarkkinoille Järvikalapihvin vuonna 2016. Keväällä 2017 Kesko lanseerasi ku-

luttajamyyntiin niin ikään Säkylässä valmistetun Pirkka Saaristolaispihvin.  

 

Säkyläläisen menestystarinan on mahdollistanut Pyhäjärvi Instituutin vetämien hankkeiden 

avulla toteutettu pitkäjänteinen kehitystyö yhteistyössä järven kalastajayhteisön, jalostusyrityk-

sen ja elintarviketeollisuuden kanssa. Lisäksi 2010-luvulla, etenkin vuosien 2015 -2018 aikana 

lähiruokatrendi ja kiertotalousajattelun mukaiset ruokaketjut löivät vahvasti läpi Suomessa, 

mikä on auttanut ratkaisevasti särkikalatuotteiden markkinoinnissa. Särkikalojen maine ruotoi-

sina roskakaloina on muuttumassa mielikuvaksi maukkaasta ja terveellisestä sekä eettisesti ja 

ekologisesti perustellusta ruokavalinnasta.  Tällä hetkellä vajaasti hyödynnetyn aiemmin vä-

häarvoisena pidetyn kalan kysyntä on kasvanut niin suureksi, että käytännössä lähes kaikki 

elintarvikelaatuinen särkikala, minkä kalastajat pystyvät toimittamaan, menee kaupaksi.  

 

Uusia särkikalatuotteita ja uutta jalostustoimintaa on syntynyt nopeasti. Edellä mainitut kulut-

tajamyyntiin tulleet särkikalatuotteet ovat pakasteita. Vuoden 2018 alussa Helsingin kalatalo 

Oy toi markkinoille Kalatalo-valmisruokasarjan, jonka kaksi ensimmäistä tuotetta ovat Villika-

lapihvi ja muusi 350 g sekä Rantakalapyörykät ja muusi 350 g. Villikalapihvi on saatavana 

myös pakastetuotteena. Edellä mainittujen lisäksi myös särjestä tehtyjen täyssäilykkeiden tuo-

tanto on kasvanut vuosi vuodelta. Muun muassa vuonna 2015 Järkisärki tuotemerkin lä-

himyynnillä aloittanut Korpilahtelainen Komppa-Seppälän tila toimittaa nykyään särkisäilykkei-

tään jo ympäri Suomen. 

 



 

 

 

Vielman ym. (2013) tekemän selvityksen mukaan RKTL oli arvioinut Suomen rannikon särki-

kalojen biomassaksi noin 50 - 60 miljoonaa kiloa, josta ammattikalastajien saaliiksi vuonna 

2010 saatiin noin miljoona kiloa, mutta vuonna 2014 jo 1,9 miljoonaa kiloa. Myös sisävesien 

ammattikalastuksen särkikalasaaliit kasvoivat vuoden 2010 0,8 miljoonasta kilosta noin 1,3 

miljoonaan kiloon vuonna 2014. Sisävesien hoitokalastusten yhteenlasketut vuosisaaliit liene-

vät 0,3 - 0,5 miljoonan kilon luokkaa. Niistä osa ei sisälly ammattikalastuksen saalistilastoihin. 

Vaikka tarkkoja arvioita sisävesien särkikalapotentiaalista ei ole tehty, sen voidaan arvioida 

olevan moninkertainen nykyiseen saalistasoon verrattuna. Lisäksi pientä ahventa olisi pyydet-

tävissä suuria määriä kutuaikana keväällä. Myös kuorevarat ovat alihyödynnettyjä. 

Hoitokalastussaaliin hyödyntämisessä elintarvikkeeksi on paljon ongelmia. Ensinnäkin saalis 

koostuu usean lajin erikokoisista yksilöistä. Tällaisen sekasaaliin lajittelu riittävän suuriksi elin-

tarvikelaatuisiksi eriksi on usein liian kallista kalasta maksettavaan hintaan nähden. Toiminnan 

sesonkiluontoisuuden ja epävarman jatkuvuuden vuoksi hoitokalastajilla ei ole ollut riittävästi 

aikaa, viitseliäisyyttä tai taloudellisia mahdollisuuksia panostaa saaliin lajitteluun ja kauppaa-

miseen elintarvikkeeksi. Hoitokalastuksessa käytettäviä pyydyksiä ei ole suunniteltu tasalaa-

tuisia saaliskaloja valikoiviksi, vaan keskiössä on ollut mahdollisimman tehokkaaseen kala-

massan poistoon soveltuvat pyydykset. Poistokalastuksia toteutettaessa ei yleensä ole käytet-

tävissä kalasatamapalveluja kylmätiloineen ja jäähilekoneineen. Kun kertasaaliit voivat lisäksi 

olla varsin suuria, on vaikea turvata laajamittainen elintarvikelaatuisen kalan toimittaminen. 

Kokemusten perusteella on arvioitu, että parhaat edellytykset pitkäkestoiseen ja kannattavaan 

särkikalojen kalastukseen on varta vasten tietyn kokoisiin elintarvikelaatuisiin särkikaloihin pe-

rustuvassa pyynnissä. Toistaiseksi valtaosa sisävesien hoitokalastussaaliista menee turkis-

eläinten rehuihin tai biokaasun tuotantoon. 

Kalastajien mukana oppimassa  
 

Särkikalojen ja pikkuahvenen laajamittaisempi hyödyntäminen vaatii vielä pitkäaikaista kehi-

tystyötä. Ensimmäinen ongelma on se, että meillä on kalavaroihin nähden melko vähän kau-

pallisia kalastajia. Alan kannattavuutta ja houkuttelevuutta pitäisi pystyä parantamaan, jotta 

alalle saataisiin uusia yrittäjiä. Tämä on tärkeää kaiken kotimaisen luonnonkalan saatavuuden 

turvaamiseksi. Lisäksi etenkin eteläisessä Suomessa myös kalasatamia on liian vähän, mikä 

vaikeuttaa saaliin asianmukaista käsittelyä ja toimivan kylmäketjun edellytyksiä. Myös itse ka-

lastusmenetelmissä sekä kalojen lajittelussa, perkuussa ja säilytysratkaisuissa on paljon kehi-

tettävää niin kannattavuuden ja toiminnallisuuden kuin työergonomiankin suhteen. Etenkin si-

sävesialueella logistiikka on ongelmallista, koska kalastajat ja kalasatamat sijaitsevat hajallaan 

laajalla alueella, joten kuljetuskustannukset nousevat monin paikoin liian suuriksi.  



 

 

 

 

 

Ratkaisuja logistisiin ongelmiin pyritään löytämään useammassakin käynnissä olevassa kehi-

tyshankkeessa. Tärkeitä kehityskohteita ovat mm. pienten erien keräilyn ratkaisut, tiedon kulku 

kalastajien, jalostajien ja kuljetusliikkeiden välillä sekä laadunvarmistuksen ja jäljitettävyyden 

menetelmät. Logistisia kysymyksiä pyritään ratkomaan mm. XAMKin vetämässä Nostetta sär-

kikaloista hankkeessa sekä Luken vetämässä Uusivu- hankkeessa. 

 

Särkikaloille soveltuvia lajittelu-, perkuu- ja massauslaitteistoja on sisävesialueella toistaiseksi 

vähän. Niiden yleistyminen helpottaisi myös logistisia ongelmia, koska jalostuslaitosten luku-

määrän kasvaessa kuljetusmatkat lyhenevät. Toisaalta nämä koneinvestoinnit edellyttävät riit-

tävän suuria kalamääriä, joten toivottavan kehityksen käynnistäminen uusilla alueilla vaatinee 

edelleen yhteiskunnan tukitoimia ja määrätietoista kehittämistyötä, jotta kalastuksen toiminta-

edellytykset paranevat ja uusia kalastajia saadaan aloittamaan kaupallinen pyynti. Myös lait-

teistojen erilaiset yhteisomistusratkaisut voisivat olla mahdollisia.  

 

VAKAVA- hanke on osallistunut tiedon keruuseen vajaasti hyödynnettyjen kalojen tunnetuista 

vuosittaisista pyynti- ja saalismääristä eri pyyntivesissä yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen, 

Jyväskylän yliopiston ja Pyhäjärvi-instituutin kanssa. Jyväskylän yliopiston vetämässä tutki-

mushankkeessa noiden tietojen, asiantuntija-arvioiden ja populaatiodynamiikasta tehtyjen tut-

kimusten avulla laaditaan arvioita vajaasti hyödynnettyjen kalojen ekologisesti kestävästä saa-

lispotentiaalista eri järvityypeille. Saaliskapasiteetin arviointi on optimaalisen hyödyntämisen 

kannalta tärkeää, koska särkikalat ovat hidaskasvuisia ja siksi alttiita liikapyynnille. Paikoin on 

jo saatu viitteitä liiallisesta pyynti-intensiteetistä, vaikka toki valtaosassa järvistämme särkikalat 

ovat vahvasti alihyödynnetty resurssi. 

 

 

 



 

 

 

Opintomatka kure- ja särkinuotalle 
 

Vakava-hanke järjesti opintomatkan Kuhmoon ja Kuusamoon 11-12.9.2017 ammattikalastaja 

Juha Piilolan sekä särkikaloja jalostavan yrittäjä Ari Seppälän pyynnöstä. Opintomatkan tavoit-

teena oli tutustua Kuhmossa kurenuottaukseen, joka on toteutettavissa yhden kalastajan voi-

min sekä Kuusamossa särjen ammattimaiseen nuottaukseen. Lisäksi tutustuimme Kuusa-

mossa Koillismaan luonnonkala oy:n kalatalon tiloihin ja särjen perkausprosessiin. Matkalla 

mukana oli myös Lappajärveläinen ammattikalastaja Seppo Luoma. Juha Piilola esitteli opin-

tomatkan antia tarkemmin omassa seminaariesityksessään 28.11.2017. Esitys on luettavissa 

Luonnonvarakeskuksen internetsivuilta https://www.slideshare.net/LukeFin-

land/clipboards/vajaasti-hyodynnettyjen-kalojen-seminaari-28-11-17 tai hankkeen verkkosi-

vuilta www.vakavakala.fi. 

 

”VAKAVA” mukana lajittelutalkoissa Lahden Vesijärvellä 
 

Hanke järjesti yhteistyössä Lahden kaupungin ympäristöpalvelun kanssa hoitokalastussaaliin 

lajittelutalkoot Niemen satamassa Lahdessa. Lahden ympäristöpalveluilla on sähköpostilista, 

johon liittymällä ihmiset saavat tietoa, milloin Vesijärven hoitokalastussaalista voi hakea 

omaan käyttöön mm. Niemen satamasta ja Paimelan uimarannalta. Lajittelutalkoisiin kutsuttiin 

väkeä ympäristöpalveluiden tiedotusjärjestelmän avulla sekä Vesijärvisäätiön viestintäkanavia 

pitkin. Hoitokalastussaalis lajiteltiin lajeittain satamassa ja samalla pidettiin kalankäsittely-

näytös ja jaettiin reseptejä sekä muuta särkikalatietoa. Kaikille halukkaille annettiin mukaan 

hoitokalastuksessa saaliiksi saatuja kaloja. Ammattikalastaja Ilkka Tonteri toimitti hoitokalas-

tussaaliin ja Kari Nyberg esitteli kalankäsittelytekniikoita. 



 

 

 

 

 

 

Jatkohankkeiden suunnittelu 

 

Sisä-Suomen kalaleader alueella vähempiarvoista kalaa pyytävien kalastajien haastatteluissa 

havaittiin, että logististen ongelmien ratkaisun lisäksi uusien sisävesilajien kalastus vaatii uu-

sien kalastustapojen kehittämistä. Pyydysteknisiä ongelmia ilmeni esimerkiksi siinä, että sär-

jenpyyntiin suunniteltuja rysiä ei ole kaupallisesti saatavana ja jokainen kalastaja kehittelee 

itsenäisesti särkikalojen pyyntiin soveltuvia pyydyksiä.  Pyydystekniikassa myöskin vesillä ta-

pahtuvaa lajittelua helpottavia rysiin tehtäviä ”pakoikkunoita” on käytössä erilaisia, ja valikoi-

van rysäpyydyksen kehitys helpottaisi ei toivotun saaliin lajittelua järvellä. 

 

Särkikalojen keväisessä rysäpyynnissä yksi huomattavan paljon aikaa kuluttava työvaihe on 

saaliin lajittelu. Sopivan kokoisten särkien lajittelu tapahtuu mekaanisesti välppäämällä tai ha-

vassumpun kautta, jossa kalat nostetaan rysästä veneen laidalla olevaan sumppuun ja pienet 

kalat uivat sumpun havaksen läpi, ja näin haluttu saaliskoko saadaan jäämään sumppuun. 

Lajittelu on fyysisesti raskasta ja jokaisella kalastajalla oli lajitteluun erilaiset ratkaisunsa. La-

jittelun kehittäminen ja siihen liittyvät ratkaisut nopeuttaisivat koentaa ja vähentävät työvaiheita 

järvellä. 

 

Katiskakalastukseen soveltuvan nostolaitteen kehitystyötä on suunniteltu hankkeen aikana yh-

teistyössä katiskalla pyytävien ammattikalastajien ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.  

Katiskakalastuksen pienempien saalismäärien ja muun kuin särkikalapyynnin yhteydessä saa-

dun sivusaaliin hyödyntämisessä osa kalastajista käyttää kalojen väliaikaista sumputusta. 



 

 

 

Sumputuksella saadaan vietyä särkikalaa suuria määriä kerralla kustannustehokkaasti jalos-

tukseen. Sumppujen kehittäminen ja kokeilu voisi mahdollistaa pienempien saalismäärien pa-

remman hyödyntämisen. 

 

Vähempiarvoisten kalalajien logistisiin ongelmiin keskitytään jo edellä mainituissa XAMKin ve-

tämässä Nostetta särkikaloista hankkeessa sekä Luken vetämässä Uusivu- hankkeessa, joten 

Sisä-Suomen kalaleaderin alueella olisi hyvät mahdollisuudet keskittyä kehittämään vähäar-

voisten kalalajien kalastusta tukemalla kalastajia pyydyskehityksessä pienimuotoisten hank-

keiden kautta. Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen alueella on innovatiivisia ammattikalastajia, 

jotka kehittävät omaa pyydystekniikkaansa särkikalojen pyyntiin omatoimisesti. Heidän tuke-

minen ja kannustaminen tuottavaan särkikalojen pyyntiin voisi olla jatkossa oikea tie. 

 

Vajaasti hyödynnettyjen kalalajien pyydyskalastuksen kehittämiskoh-

teita 

 
✓ Pyydystekniset ongelmat - särkikaloille soveltuvat rysät 

✓ Katiskankoenta raskasta - nostolaitekehitys 

✓ Saaliin lajittelu järvellä – mekaanisen lajittelijan kehitys 

✓ Valikoiva rysäpyydys – säleikkö tai isosilmäinen havas  

✓ Pienenpien kertasaaliiden sumputus 



 

 

 

Lopuksi 

Työtä järviemme runsaiden särkikalakantojen paremman hyödyntämisen parissa on jatkettava 

tulevaisuudessa. Yhteistyöllä eri alaan liittyvien hankkeiden ja ennen kaikkea vähempiarvois-

ten kalojen kanssa työskentelevien ammattikalastajien ja jalostajien kuuntelemisella päästään 

eteenpäin ja pystytään hyödyntämään paremmin kalavarojamme. Aivan viime vuosina särki-

kalojen arvostus on jo paljon parantunut, kun mittavaa koneellista perkuuta ja massausta teh-

dään Saaristomeren ja  Säkylän ohella mm. pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla, Keski-Suo-

messa, Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Kuluttajien tietoisuus kotimaisista ekologisista kala-

tuotteista lisääntyy ja kysynnän kautta myös raaka-aineen arvostus ja arvo voisivat nousta sille 

tasolle, että koko logistinen ketju järvestä kuluttajan ruokapöydälle olisi ammatinharjoittajille 

kannattavaa. 

Kiitokset tämän hankkeen toteutumisesta kuuluu Etelä- ja Keski-Päijänteen, sekä Pohjois-Päi-

jänteen kalastusalueille, sekä niille kaikille järvi-suomen alueen ammattikalastajille ja jalosta-

jille, jotka ottivat mukaan seuraamaan sitä todellista työtä, jota ammattimainen särkikalojen 

pyynti ja hyödyntäminen käytännössä tarkoittaa. 

 



 

 

 

Kirjallisuutta 

Alla oleva kirjallisuus on koostettu hankkeen aikana yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen 

Uusivu -uutta liiketoimintaa sivuvirroista hankkeen kanssa. Kirjallisuuden kokoaminen jatkuu 

hankkeen jälkeen järvisuomen kalaleaderin toimesta verkkosivuilla www.vakavakala.fi/muut-

hankkeet. 

  

✓ Vähempiarvoisen kalan arvoketjun kehittäminen Koillismaalla, Loppuraportti – Natur-

polis 2018 

✓ Luonnontuotannon ja kalastuspotentiaalin arviointi, Osaraportti – Naturpolis 2018 

✓ Kyllä nappaa – Särkikalaa Pohjois-Savosta, Opinnäytetyö – Savonia 2018 

✓ Järvikala – hanke, Loppuraportti – SavoGrow 2017 

✓ Itämerirehua kotimaisista kalavirroista, Loppuraportti – LUKE 2016 

✓ Lähiruokaa resurssiviisaasti julkisiin keittiöihin, Loppuraportti – JAMK 2014 

✓ Vähäarvoisen kalamateriaalin jalostus lisäarvotuotteiksi – liiketoiminta näkymät, 

RKTL 2013 

✓ Särvintä järvestä – järvikalaa ammattikeittiöihin 2010 – 2012, Loppuraportti – Mikkelin 

ammattikorkeakoulu 2012 

✓ Pilottihanke vajaasti hyödynnetyn kalan käytön edistämiseksi, Loppuraportti – RKTL 

2012 

✓ Vajaasti hyödynnetyn kalan kaupalliset käyttömahdollisuudet – RKTL 2011 

✓ Vähempiarvoisen kalan hyödyntämismahdollisuudet teollisuudessa, esiselvitys – Kok-

kolan kaupunki 2010 

✓ Vajaasti hyödynnettyjen kalalajien tutkimus- ja tuotekehityshanke – loppuraportti Tu-

run yliopisto 2004 

✓ Vajaakäyttöisen järvikalan jalostuksen ongelmat ja kehittäminen, RKTL 1997 

✓ Pilottihanke ”pohjarysän kehittäminen ammattikalastuskäyttöön”, Loppuraportti 2009 

 

 

 

 

 

http://www.vakavakala.fi/muut-hankkeet
http://www.vakavakala.fi/muut-hankkeet
http://www.vakavakala.fi/wp-content/uploads/2018/06/Manuel-Deinhart_Liite1_Luonnontuotannon-ja-kalastuspotentiaalin-arviointi_26032018.pdf
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/146696/Huttunen_Henri.pdf;jsessionid=8C095120A70A3D54AB80D3F0A472D5D9?sequence=1
http://www.vakavakala.fi/wp-content/uploads/2018/06/Järvikala-hanke-loppuraportti-261017-HH-SavoGrow.pdf
http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/531635/Itamerirehua%20kotimaisista%20kalavirroista%20loppuraportti.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://media.sitra.fi/2017/02/23070627/Loppuraportti-3.pdf
http://www.vakavakala.fi/wp-content/uploads/2018/06/lisaarvotuotteet_liiketoimintanakymat_työraportteja-28_2013.pdf
http://www.vakavakala.fi/wp-content/uploads/2018/06/lisaarvotuotteet_liiketoimintanakymat_työraportteja-28_2013.pdf
https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2016/08/20201_Loppuraportti_osa1_pdf.pdf
https://www.xamk.fi/wp-content/uploads/2016/08/20201_Loppuraportti_osa1_pdf.pdf
http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/530470/rktltr2012_10.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/530470/rktltr2012_10.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.vakavakala.fi/wp-content/uploads/2018/06/Setälä-ym-2011_Vajaasti_hyödynnetyn-kalan-kaupalliset-käyttömahdollisuudet.pdf
http://www.vakavakala.fi/wp-content/uploads/2018/06/Kokkolan_kaupunki_-_Vahempiarvoisen_kalan_hyodyntamismahdollisuudet_teollisuudessa_-esiselvitys.pdf
http://www.vakavakala.fi/wp-content/uploads/2018/06/Kokkolan_kaupunki_-_Vahempiarvoisen_kalan_hyodyntamismahdollisuudet_teollisuudessa_-esiselvitys.pdf
http://www.vakavakala.fi/wp-content/uploads/2018/06/Vajaasti-hyödynnettyjen-kalalajien-tutkimus-ja-tuotekehityshanke-1.10.2001-30.11.2004.pdf
http://www.vakavakala.fi/wp-content/uploads/2018/06/Vajaasti-hyödynnettyjen-kalalajien-tutkimus-ja-tuotekehityshanke-1.10.2001-30.11.2004.pdf
http://www.vakavakala.fi/wp-content/uploads/2018/06/Vajaakayttoisen_jarvikalan_jalostuksen_ongelmat_ja_kehittaminen_Kalantutkimuksia-nro_131.pdf
http://merijakalatalous.fi/data/documents/3.5_Pohjois-Karjala_kalatalouskeskus_-_Pohjarysan_kehittaminen_ammattikayttoon.pdf



