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Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta



Tulevaisuussuuntautunut koulutus
Xamkin opetus- ja TKI-
toiminta tekevät tiivistä 
yhteystyötä.

Harjoitteluiden ja 
opinnäytetöiden  avulla 
saadaan vipuvoimaa 
hankkeisiin.

Opiskelijat pääsevät 
hyödyntämään osaamistaan 
työelämässä. 



Toimipaikat Kumppanit

Xamkin kalatiimi toimii Mikkelin kampuksella
Tällä hetkellä kalahankkeissa: 
Tutkimuspäällikkö Teija Rautiainen (Kestävä hyvinvointi)
Tutkimuspäällikkö Sami Jantunen (Digitaalinen talous)
Projektipäällikkö Antti Kinnunen
Projektipäällikkö Tiia-Mari Eilola
TKI-asiantuntija Matti Ryhänen
Ohjelmistosuunnittelija Saku Sourulahti
(9 henkilöä 2021)

Xamkin kalatiimi yhteistyökumppanit:

Kala Leaderit: Itä-Suomi, Sisä-Suomi ja Etelä-Suomi ym.
Suomen sisävesiammattikalastajat ry
Kalastajat ja jalostajat
MMM, YM, ELY, Luke, Ruokavirasto ja
Metsähallitus ym.
Liitännäisalojen yritykset



Kalatalouden hankkeita 
vuodesta 2010 ja 
kokonaisvolyymi n. 1,4 M€



Logistiikka ja digitaalisuus



RFID-teknologian 2014

• (RFID) -tekniikkaa, joka on radiotaajuuksiin perustuva 
etätunnistusmenetelmä

• Järvikalan saatavuuden, laadunhallinnan ja jäljitettävyyden 
kehittäminen RFID-teknologiaa hyödyntäen.

• RFID-tekniikan avulla voidaan seurata tuotteen matkaa koko 
toimitusketjun ajan.

• Voidaan liittää myös lämpötilan seuranta ja haluttujen tietojen (aika, 
paikka, määrä) lähettäminen internetin kautta muille toimijoille ja 
kuluttajalle.

• Järvikala-sovelluksen kehitystyö alkoi.



Logistiikkaterminaali selvitys  2018
Terminaalin tarkoituksena on koota 
useita pieniä kalasaaliita yhteen 
paikkaan, josta ne kuljetetaan 
suurimpina erinä jalostajille. 

Kuva: Periaatteellinen laskelma kuljetuskustannuksista (Ramboll Finland 
Oy).

Toimintamalli, jossa terminaaleja on 
suhteellisen vähän (1–3 kpl) ja 
tarkoituksena on lisätä useiden 
kalastajien saaliiden myyntiä useille 
jalostajille. 

Kuva: Terminaalien sijoituspaikat (Ramboll Finland Oy).



Lähiapaja kokeilu 2019
Lähiapaja-
suoramyyntikontti oli 
järvikalan ja lähiruoan 
suoramyyntipaikan ja 
verkkokaupan yhdistelmä.

Lähialueen tuottajat ja 
kalastajat toivat 
asiakkaiden etukäteen 
tilaamat järvikalatuotteet 
noudettavaksi. 

Kuva: Lähiapaja-suoramyyntikontti

Kuva: Itsepalveluasiointitekniikka (RFID-tekniikkaa 
hyödyntävä kassapääte

Kuva: Lähiapaja-suoramyyntikontti



Logistiikan reunaehtoja
• Tarvitaan useampia toimintatapoja ja lyhempiä toimitusketjuja kuluttajalle
• Tutkimuksen mukaan 59% syö kala-aterian kotona (Turun Yliopisto)
• Kuluttajista 48 % asuu suuren kaupungin keskustassa ja 26% kaupunkilähiössä. (Turun Yliopisto)
• Pääsääntöisesti Itä-Suomen kalastajat kuljettavat kalasaaliit ostajalle itse omalla kuljetusautolla
• Logistiikka-alan runkokuljetukset ja logistiikkakeskukset soveltuvat vain harvoin alkutuottajien 

tarpeisiin.
• Kuluttajan tottumuksilla ja kalan pyyntiajanjaksoilla on vaikutuksia logistiikkaan.

• Logistiikassa on tärkeää pystyä määrittelemään 3 asiaa. Lähtöpaikat ja määränpäät, 
tavaranmäärä ja kuljetuskapasiteetti sekä aikaikkuna = ennakkotietoa. Näiden tietojen avulla 
logistiikan kuljetusreittejä voidaan optimoida ja hallinnoida.



Konttilogistiikan toimintamalli

• Uudet kylmäkontit maksaa arviolta n. 20-30T/€ alv 0%
• Lisäksi pitää huomioida varustelut, vakuutukset, siirtomaksut, infra, 

huolto- ja siivouskustannukset ja sähkönkulutus.
• Kylmäkontti tarvitsee 32A 5-napaisen voimavirran toimiakseen ja 

kuluttaa sähköä n. 1,5 – 10 kWh/h
• Konttilogistiikka toimii parhaiten, jos kalanostaja hallinnoi toimintamallia 

ja kalastajat haluavat sitoutua ja maksavat lisäpalvelusta.
• Haasteena on riittävä käyttöaste koko vuodelle vs. kustannukset.



• Kalastajien yhteiskuljetukset tukisivat 
nykyistä toimintaa, jolla pystyttäisiin 
tehostamaan nykyisiä resursseja ja 
saamaan kustannussäästöjä.

• Toimintamallissa tulisi sopia ennalta tuonti-
ja noutologistiikkapisteet.

• Tämän jälkeen pienemmät kalaerät tulisi 
koota isommiksi kuljetuseriksi eri 
logistiikkapisteiden kautta. 

• Kalastaja saa kuljettaa toisen tai 
useamman kalastajan kalasaalista 
ostajalle.

Kalan ja kalastustuotteiden kuljetuksista 
säädetään kahden eri alan lainsäädännössä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021
Jos kalastaja kuljettaa myös toisen kalastajan kaloja alkutuotannon 
tuotteena (eli perkaamatonta tai aluksessa perattua kalaa ja mätipusseja) 
alkutuotantopaikalta ensimmäiseen elintarvikehuoneistoon, kalastajan tulee 
tehdä alkutuotantoilmoitus alkutuotannon tuotteiden kuljettamisesta. Ilmoitus 
tehdään sille kunnalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle, jolle 
alkuperäinen alkutuotantoilmoitus on tehty. Alkutuotannon toimija saa 
lisätietoja ja neuvoja kunnalliselta elintarvikevalvontaviranomaiselta, joiden 
yhteystiedot löytyvät täältä. 

Lisätietoa alkutuotannon tuotteiden kuljettamisesta löytyy Ruokaviraston 
nettisivuilta.

EU:n yhteinen kalastuspolitiikka (YKP)
YKP:n säätämät kalastustuotteiden (termi pitää sisällään myös kalan 
sellaisenaan ja perattuna, samoin mätipussit) jäljitettävyysvaatimukset,
pitävät myös sisällään kuljetusten valvonnan.

Yhteiskuljetuksen toimintamalli

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210318#Pidp447258288
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/ota-yhteytta-elintarvikevalvontaan/
https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikkeiden-alkutuotanto/alkutuotantopaikasta-ilmoittaminen/
https://mmm.fi/kalat/elinkeinokalatalous/kalastuksen-valvonta-ja-kiintioseuranta/jaljitettavyys


Tiedon hyödyntäminen logistiikassa
Logistiikkareittikysely Lahnan saalistiedot Kuhan saalistiedot

Huom! Tietosuojan takia 50% saalistiedosta hyödynnettävissä tällä hetkellä 
ja tieto 2 vuoden takaista



Digitaalisuus - Järvikala-sovellus
• Sovelluksella voidaan tehdä kätevästi lain vaatima kaupallisen 

sisävesikalastuksen saalisilmoitus (play kauppa).

Kalastaja Viranomainen

XAMK

• Saalistietojen lähetys
• raportointi

• Valvonta
• Tilastointi

• Käyttäjätiedon hallinta 

https://youtu.be/jFSTwg8HI8c


Järvikala-sovellus  
Saalisilmoitus, tilastointi ja raportointi – uusi versio lähiaikoina

Raportointi

Pdf- tai exel-
tiedostona

Tiedon lähetys 
haluamalla 
tavalla ja 
kenelle 
tahansa



Järvikala-sovellus 
Toimijat ja ennakkotiedot kartalla



Järvikala-sovellus 
Logistiikka – reittien jakaminen - yhteiskuljetus



Järvikala-sovellus
Jäljitettävyys ja ympäristötieto

Saaliserän 
valinta

Tietojen 
muokkaus

Jäljitettävyys 
raportti

Tietojen 
lähetys



Kalakauppa 
sovellus
”Idean testaus”

Ympäristötiedon välitys



Jalostus



Järvikalatuotteiden kehittäminen 
ammattikeittiöihin

Kuva: Muikkuruokia

Kuva: Järvikalapuikkoja tai -nugetteja

• Markkinatilanteen ja 
asiakastarpeiden selvittäminen

• Käsittely- ja 
valmistusprosessin 
kuvaaminen

• Ideointi ja tuotetestaukset 
ammattikeittiössä

• Vakioitujen ruokaohjeiden 
tuottaminen

• Raaka-aineen laadunhallinta



• Pienen ja ison lajittelukoneen 
kehittäminen elintarvikehuoneistoon 
(mekaaninen, konenäkö ja tekoäly)

• Yksinkertaisen 
rumpuseulalajittelukoneen testi 
peruuntui (kalastusalukseen)

• Vesillä tapahtuvan lajittelun testaus 
lajittelusäleiköiden ja  pakoikkunoiden 
avulla. 

• Sumppujen ja pyydyksien rakenteiden 
kehittäminen ja vaikutukset 
saaliskaloihin

• Pienten yrityksien perkuukoneen 
esiselvitys

Prosessien tehostaminen

Kuva: Lajittelusäleikkö Kuva: Lajittelukone

Kuva: Konenäön ja tekoälyn tutkimus Kuva: Pakoikkuna rysän laatikkoperän alakulmassa



Xamkin kalahankkeet



Päättyneet hankkeet 1/2
Särvintä järvestä – järvikalaa ammattikeittiöihin 01.01.2010 – 31.12.2013 (järvikalan 
saatavuuden, laadunhallinnan ja jäljitettävyyden kehittämiseen)
Järvikalan saatavuuden, laadunhallinnan ja jäljitettävyyden kehittäminen RDIF-
teknologiaa hyödyntäen 1.1.2013 - 31.3.2014 (Jäljitettävyysratkaisu kalastajalta 
kuluttajalle)
Järvikalan jäljet: saalistietoa ja kestävyyttä 01.01.2017 – 31.03.2019 (Järvikala-
sovelluksen ja RFID-teknologian kehittäminen)
Särkikalojen keräilyn ja kuljetusten logistiset ratkaisut 01.01.2018 – 31.12.2018 
(Miten kalojen logistiikkaketjua on mahdollista tehostaa ja yhtenäistää pienten ja 
suurten kalansaaliiden osalta)
Fisu-postilla järvikalat liikkeelle 01.01.2018 – 31.12.2019 (Uusia kauppatapoja ja -
paikkoja Etelä-Savossa, Lähiapaja-älykontti)
Fish & Eat –kalastusmatkailuyrittäjien ruokapalvelujen kehittäminen –hanke 
01.01.2018 – 30.04.2019 (Kalastusmatkailussa keskeisenä asiana on saatava 
saalis ja siitä laitettava ruoka – 39 reseptiä)

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/sarvinta-jarvesta-jarvikalaa-ammattikeittioihin/
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/jarvikalan-saatavuuden-laadunhallinnan-jaljitettavyyden-kehittaminen-rfid-teknologiaa-hyodyntaen/
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/jarvikalan-jaljet-saalistietoa-ja-kestavyytta/
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/sarkikalojen-kerailyn-ja-kuljetusten-logistiset-ratkaisut/
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/fisu-posti-kalat-suoraan-kalastajalta/
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/fishandeat/


Päättyneet hankkeet 2/2
Nostetta särkikaloista - Vajaasti hyödynnetyn kalan kalatalo -konsepti 01.01.2018 –
31.12.2019 (Laadunvarmistus ja kalan tasainen saatavuus, logistiikka, 
käsittelyprosessin automatisointi, tiedonkulun digitalisointi)
Maistuvaa muikusta. Uusia ruokatuotteita ammattikeittiöille. 01.04.2020 –
31.12.2021 (Tuottaa muikkua jalostaville yrityksille ja kalastajille tietoa pakastetun 
muikun vaatimuksista ammattikeittiökäytössä, uutta muikkuruoka-reseptiikkaa)
Ensivaiheen lajitteluratkaisuilla lisää kannattavuutta sisävesikalastukseen 
19.05.2020 – 31.12.2021 (Kehittää sisävesillä tapahtuvia ensivaiheen 
lajittelumenetelmiä ja sumputtamista)
Kymenlaakson sisävesien elinkeinokalatalousselvitys 01.01.2020 – 31.12.2021 
(Selvitys Kouvolan ja Iitin alueen sisävesien edellytyksistä kestävän 
elinkeinokalatalouden harjoittamiselle.)

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/sarkikalat-syrjayttavat-tonnikalan-uusia-kotimaisia-kalatuotteita-kestavan-kalastuksen-ehdoilla/
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/maistuvaa-muikusta/
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/lajittelulla-lisaa-kannattavuutta-kalastukseen-2/
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/kymenlaakson-sisavedet-ekologista-tasapainoa-elinkeinokalataloudesta/


Menossa olevat hankkeet
Kalastusketjun toiminnanohjauksen kehittäminen 01.09.2020 – 31.10.2022 
(Logistiikka, lajittelu ja Järvikala-sovelluksen kehittäminen – ennakkotieto osto- ja 
myyntiprosessissa)
Arvoketjun kehittämisellä jatkuvuutta hoitokalastuksiin ja ravinteiden poistoon 
01.08.2020 – 31.10.2022 (Vajaasti hyödynnettyjen kalojen elintarvikepyynnin 
toimintamalli ja Järvikala-sovelluksen kehittäminen – jäljitettävyys- ja 
ympäristötiedonvälitys)
Lähikalafoorumi 2030. Viestintää kotimaisesta kalasta. 01.09.2021 – 31.08.2022 
(Lisätä kuluttajien tietämystä kalankasvatuksen ympäristövaikutuksista.)
Strengthening cross-regional DIH collaboration in aquaculture innovation support 
services -Aqua-Hub 01.06.2021-31.07.2022. (Tukea ja luoda palveluja 
kalastusketjun toimijoiden innovaatioiden edistämiseen ja kansainväliseen 
yhteistyöhön)

https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/enemman-kotimaista-kalaa-ruokapoytaan/
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/kotimaisen-kalan-kayton-lisaamisella-tehoa-vesiensuojeluun/
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/lahikalafoorumi-hanke/
https://www.xamk.fi/en/research-and-development/aquahubs/


Yhteystiedot
Teija Rautiainen
Tutkimuspäällikkö
puh. 0400872759

teija.rautiainen@xamk.fi
Antti Kinnunen
Projektipäällikkö

puh. 050 4763894
antti.kinnunen@xamk.fi

Tiia-Mari Eilola
puh. 0504738180
Projektipäällikkö

tiia-mari.eilola@xamk.fi
Saku Sourulahti

Ohjelmistosuunnittelija
puh. 0504094447

saku.sourulahti@xamk.fi
Matti Ryhänen
TKI-asiantuntija

puh. 0505669151
matti.ryhanen@xamk.fi

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kestävä hyvinvointi

Mikkelin kampus
Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli

Twitter: @Sarkikalat
Facebook: @enemmankotimaistakalaaruokapoytaan

mailto:teija.rautiainen@xamk.fi
mailto:antti.kinnunen@xamk.fi
mailto:tiia-mari.eilola@xamk.fi
mailto:saku.sourulahti@xamk.fi
mailto:matti.ryhanen@xamk.fi
https://www.xamk.fi/
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminta/kestava-hyvinvointi/
https://twitter.com/Sarkikalat
https://www.facebook.com/enemmankotimaistakalaaruokapoytaan/
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