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• Pitkä kuljetus matkat.
• Kala-alan haasteena sesonkiluonteisuus, jolloin 

kuljetustarpeet vaihtelevat eri ajanjaksoilla suuresti.
• Pääsääntöisesti Itä-Suomen kalastajat kuljettavat 

kalasaaliit ostajalle itse omalla kuljetusautolla. 
(poikkeuksia)

• Kustannuksien nousu haasteena
• Logistiikka on pirstaleista ja organisoimatonta = 

kuljetuksien päällekkäisyydet
• Potentiaalista yhteistyötä nähdään kalojen 

kuljetuksessa lukuun ottamatta muikkua, koska muikun 
osalta esiintyy alalla eniten sisäistä kilpailua. 
Yhteistyön ja viestinnän haasteet eri toimijoiden 
välillä (kalatalouden sisäinen kilpailutilanne)

• Toimitilat ovat yritysvetoisia ja omavalvonnan asiat on 
otettava huomioon, jolloin yhteiskäyttöisten tilojen 
käyttö on haastavaa.

• Logistiikan runkokuljetukset sopivat harvoin 
pakkaamattoman kalan kuljetukseen

• Kuluttajatutkimuksen perusteella kala kannattaisi 
kuljettaa kaupunkien keskustaan ja lähiöön. Lisäksi 
suurin osa kuluttajista syö kotimaista kalaa omassa 
kodissa. (Turun Yliopisto)

Logistiikan reunaehdot

Kalasesongit ja Itä-Suomen saalismäärät 50%

Kalatalouden toimialojen yritysten lukumäärät ja tuotot vuonna 
2017

Kuva: Luonnonvarakeskus

Taulukko: Xamk



Logistiikan tehostaminen
Logistiikassa on tärkeää pystyä määrittelemään 3 asiaa. 

1. Lähtöpaikat ja määränpäät 
2. Tavaranmäärä ja kuljetuskapasiteetti 
3. Aikaikkuna 

Näiden tietojen avulla logistiikan kuljetusreittejä voidaan optimoida 
ja hallinnoida.
 Tiedon alkulähde on useimmiten kalastaja



Itä-Suomen logistiikkaselvitys
(tiedolla logistiikan tehostamista)

Xamk & Sitowise



Logistiikka kyselyt (lähtöpaikat ja määränpäät)

Kuljetureittien
logistiikkapisteet 2.0
Xamkin ja Sitowise kyselyyn 27/512 
vastausta

Hankittiin Var-Ely:stä
kalastajien 
yhteystiedot (E-S,P-S, 
P-K) ja tarkennettiin 
kyselyä

Yhdistettiin 
logistiikkapisteet 1.0 
ja saalistietoa (kuha)
Hankittiin saalistietoa Itä-
Suomesta ja saatiin 50%
Xamk kyselyyn vastattiin
n. 12/161

Tarvittiin lisää tietoa ja 
logistiikan 
asiantuntemusta

Ei riittävästi tietoa.

Mallinnettiin 
kuljetusskenaarioita

Kuva: Xamk

Kuva: Sitowise



Kuljetusskenaariot B2B 



Kalastajien omat kuljetukset 
Vaaleampi punainen = 
kannattaa kuljettaa itse

Kuva: Sitowise

Taulukot: Sitowise



Kalaerien noudot noutopisteistä
(Osa kalastajista säästäisi yli 40% kilometreistä)

Sininen tähti noutopiste
Keltainen tähti kalanostaja

Vihreä ympyrä 12 kk
Keltainen ympyrä 10 -11 kk

Kannattavuuden 
laskentaa 
tarvitaan 

tarkempaa tietoa!

Kuva: Sitowise



Osan vuodesta oma kuljetus 
kannattavampaa

Organisoitu keräily kalastajilta

Optimointiin 
tarvitaan 

päiväkohtaisia 
saalistietoja!

Nämä reitit voisivat olla 15 
kertaa tehokkaampia vs. oma 
kuljetus



Selvityksen yhteenveto

• Tarvitaan reaaliaikaista tietoa viranomaisilta.
• Miten? 

– Kalastajat kirjaavat saalisilmoitukset kalastuksen jälkeen päivittäin.
– Poistetaan tietosuojan esteet (Alle 5 kalastajan järvistä ei saada 

tietoja käyttöön)
– Avataan tiedon rajapintaa tai mahdollisuus luovuttaa tietoa 

kolmansille osapuolille
– Tai kootaan tietoa alueellisesti Järvikala-sovelluksen uuden 

ominaisuuden kautta.
• Tarvitaan useampia toimintamalleja eri alueilla. 
• Tarvitaan digitaalisia ratkaisuja tulevaisuudessa.



Tulevaisuuden digiratkaisut 
logistiikkaan ja kalan myyntiin



Kokonaiskuva digitaalisuudesta

Kuva: Stora Enso -
Kalakontti

Jalostajat

Miten lyhennetään 
toimitusketjua 
kuluttajalle?

Kuva: Xamk



Kasvotusten kalasta tapahtuma 
4.10.22 Savonlinnassa

Ilmoittaudu mukaan linkistä:

https://link.webropolsurveys.com/S/BDD509F79BE9D787

#logistiikka 
#digitaalisuus

https://link.webropolsurveys.com/S/BDD509F79BE9D787


Antti Kinnunen
Projektipäällikkö

puh. 050 4763894
antti.kinnunen@xamk.fi

mailto:antti.kinnunen@xamk.fi
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