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Selvitys ja 
kysely

• Elokuussa 2022 selvitys 
toimijoiden tiloista

• 24 vastausta kyselyyn
• 18 kaupallista kalastajaa
• 3 jalostajaa
• 3 kuntien edustajia/asiasta 

kiinnostuneita
• Toimitilojen selvitys ja 

tulevaisuuden suunnitelmat
• Selvitys osa lähikalan 

arvoketjun kehittäminen Sisä-
Suomessa –hanketta
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Miksi selvitys?
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• Jalostusyritykset käyttäisivät 
enemmän kotimaista kalaa, jos 
raaka-aineen saanti olisi tasaista.

• Kalanpyynti sesonkiluonteista, 
välillä kalaa on paljon tarjolla 
(hinta alhainen), toisinaan kalaa 
ei ole myytäväksi.

• Pakastesäilytyksen lisääminen 
tasaa jalostuksen raaka-aineen 
saantia ja parantaisi 
vientimahdollisuuksia.

• Halutaan kuulla toimijoiden 
mielipiteet/toiveet.
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Vastaukset
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• Osalla käytössä isoja pakastetiloja, jotka eivät kuitenkaan ole 
useinkaan käytössä (kalan- ja sähkönhinta, onko kalalle ostajia…)

• Toisilla pakastetilat ovat liian pienet ja toivovat yhteisiä isompia, 
yhteisiä toimitiloja

• Yhteiset tilat koetaan usein hankalaksi, kuka hoitaa ja miten 
yhteistyö sujuu

• Kalastajat haluavat keskittyä itse kalastukseen, ei niinkään 
jalostukseen

• Monella jalostus on perkausta (mm. muikku) ja fileointia (mm. 
suomukalat), suurempia massauslaitteita harvemmalla



Vastaukset

21.9.2022 Kalaparlamentti 5

• ”Kalastajilla omat pienet toimitilat, joissa jalostus. Suurempien erien 
varastointi yhteisissä tiloissa?”

• ”Kalastajan saama hinta perkaamattomasta kalasta liian alhainen, 
jatkojalostukseen panostettava.”

• ”Iso konttipakastin kalasataman/laitoksen yhteyteen paras vaihtoehto?”
• ”Pakastintiloille olisi lisätarvetta, yhteiset tilat kiinnostavat.”
• ”Massaus on ainoa oikea ratkaisu.”
• ”On vehkeet pakastamiseen, mutta energian hinta on korkea 

pakastamiseen.”
• ”Pakastetiloille on oltava myös muita käyttäjiä, maataloustuotteet ym.”



Tilojen haasteet ja 
mahdollisuudet
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Haasteet
• Kalan kysyntä/hinta
• Logistiikka
• Kuka omistaa ja hallinnoi/sitoutuminen tiloihin
Mahdollisuudet
• Yhteiset toimitilat laskevat kustannuksia

• Sähkön/energian hinta
• Laitteet ja kalusto
• Vuokra

• Vientimahdollisuudet paranevat
• Palvelee useita eri käyttäjiä

• Kalastajat
• Jalostajat
• Tuote- ja laitekehitystä
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Yhteinen pakastin/-terminaali Yhteiset jalostus- ja pakastetilat



Mitä nyt?

Kalan kysyntä

• Onko kaloille ostajia?
• Kalan hinta (mm. muikun) 

liian alhainen, onko 
toiminta kannattavaa?

• Vienti ulkomaille, suuret 
määrät vaativat isot tilat

• Pyöreällä kalalla huono 
hinta ja kysyntä

Toimijoiden 
tavoitteet
• Moni toimija haluaa 

panostaa omiin tiloihin
• Ne jotka eivät ole 

panostaneet omiin 
tiloihin, toivovat yhteisiä 
tiloja

• Moni kalastaja haluaa 
keskittyä itse kalastukseen 
ja jättää jalostus toisille 
toimijoille 

• Mahdollisten uusien 
tilojen hallinnointi 
erillisellä 
jalostusyrityksellä, jolle 
saalis myydään?

Uudet/kunnostetut 
tilat
• Tilojen käyttötarkoitus 

(pakasteterminaali, 
tuotekehityskeskus…)

• Tiloja nytkin vajaalla käytöllä
• Vesannon tilat käytössä vain 

mätiaikaan
• Luotolansaari koetaan 

syrjäiseksi
• Pihtiputaan kalasatama 

vajaalla käytöllä

• Omistajat/käyttäjät?
• Tilojen käyttöaste oltava 

korkea
• Tilojen sijainti 

• Jyväskylä/pohjois-Päijänne
• Viitasaaren keskusta
• Asikkala…
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Onko tiloille oikeasti 
kysyntää ja ketkä niihin 

olisivat sitoutuneet?
• Kysely Kalaparlamentin jälkeen



Kiitos
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Janne Niemimäki

Janne.niemimaki@paijanne-leader.fi


