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TIIVISTELMÄ 
 
Lähikalan arvoketjun kehittäminen Sisä-Suomessa -hankkeen (jatkossa arvoketju-hankkeen) avulla 
pyrittiin keskittymään keskeisimpiin kehittämiskohteisiin, joita haluttiin edistää ennen 
ohjelmakauden loppua ja näin luoda edellytyksiä elinkeinon kehittymiselle myös tulevalla 
ohjelmakaudella. Sisä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän (nykyisin Sisä-Suomen Kalaleaderin) 
alueella on paljon merkittävää elinkeinokalataloutta, mutta useista kehittämishankkeista huolimatta, 
ala ei monilta osin ole kehittynyt halutulla tavalla. Tähän hankkeeseen valitut kehittämiskohteet 
valittiin Kehittyvä elinkeinokalatalous Sisä-Suomessa esiselvityshankkeen pohjalta. Hankkeen 
aikana on keskitytty erityisesti alan imagoa edistävän viestinnän lisäämiseen, toimijoiden yhteistyön 
parantamiseen sekä vajaasti hyödynnettyjen lajien käytön edistämiseen. 

Arvoketju-hanke koostui useammasta eri toimenpiteestä, joiden tarkoituksena oli mm. lisätä 
kuluttajien kiinnostusta lähialueen ammattikalastuksesta ja ruokakaloihin (erityisesti vajaasti 
hyödynnettyjä), parantaa alueen kala-alan toimijoiden yhteistyötä sekä helpottaa kaupallisten 
kalastajien kalastuslupien saamista lähialueen vesialueille. 

Kotimaisessa kalataloudessa riittää haasteita ja kehitettävää, mutta alan kehittymiselle on paljon 
potentiaalia. Vajaasti hyödynnettyjen kalojen (mm. särkikalat ja paikoittain muikku) imagossa ja 
käyttöasteessa on parantamisen varaa, hankkeessa näitä kehitettiin reseptikilpailun, aiemmin 
hyödyntämättömän raaka-aineen jalostamisella, uuden särkituotteen kehittämisen ja tiedottamisen 
avulla. Kalastajien ja muiden alan toimijoiden yhteistyötä kehitettiin, logististen ongelmien ratkaisuja 
pyrittiin löytämään ja uudenlaisia verkostoja luotiin hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa ja 
tapahtumissa, joihin hankkeen edustaja osallistui.  

Hankkeen aikana esiin tulleita ongelmakohtia ja niiden ratkaisuehdotuksia on pohdittu tämän raportin 
jatkotoimenpide-ehdotuksissa. 

HANKEAIKA 

5.3.2020– 31.8.2022 

1 HANKKEEN PERUSTIEDOT 

1.1 Hankkeen tausta ja tavoitteet 
 
Kehittyvä elinkeinokalatalous Sisä-Suomessa-esiselvityshankkeessa etsittiin kehittämiskohteita 
alueen elinkeinokalatalouden kehittämiseksi. Tähän hankkeeseen valittiin keskeisimmät 
kehittämiskohteet, joita tulisi edistää ennen ohjelmakauden loppua ja näin luoda edellytyksiä 
elinkeinon kehittymiselle tulevalla ohjelmakaudella. Kehittyvä elinkeinokalatalous Sisä-Suomessa-
esiselvityshankkeessa esiin nousseista kehittämiskohteista tähän hankkeeseen valittiin seuraavat: 
 

 kalankäsittely- ja jalostustilojen puute 
 vesille pääsyn ongelma, eli lupapolitiikka  
 heikko logistiikka 
 yhteistyön puute 
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 jalostuksen raaka-aineen saatavuusongelmat 
 vajaasti hyödynnettyjen lajien käyttöön ja kalastukseen liittyvät ongelmat 
 lisäksi mukaan otettiin alan imagoa edistävä viestintä 

 
Esiselvityshankkeessa esiin tulleiden kehittämiskohteiden lisäksi nousi esiin kalatalouselinkeinon 
heikko tunnettavuus ja hieman julkisuudessa vinoutunutkin mielikuva alasta.  Arvoketjuhankkeen 
avulla pyrittiin korjaamaan mielikuvaa viestinnän keinoin. Viestinnässä ja sen kehittämisessä 
käytettiin viimeisimpiä viestintätapoja, kuten sosiaalisessa mediassa esitettyä videomateriaalia. 
 
Kotimainen kala on maukasta ja terveellistä lähiruokaa. Kysyntä on lähtenyt kasvuun, mutta siitä 
huolimatta suurin osa kuluttamastamme kalasta on tuontikalaa. Vuonna 2020 kotimaisen kalan 
kulutus suhteessa tuontikalan kulututukseen lähti nousuun, mutta silti vain noin 30 %   ravintona 
käytetystä kalasta oli kotimaista (taulukko 1). Tämä on hyvin vähän siihen nähden, millaisten 
vesistöjen äärellä elämme. Suomen järvissä on paljon luonnonkalaa, jonka käyttöä elintarvikkeena 
voitaisiin lisätä. Norjalaisen lohen hinta on noussut huomattavasti vuonna 2022, joten kotimaisten 
kalojen hinta ei ole suhteessa tuontilohen hintaan yhtä korkea kuin ennen (https://yle.fi/uutiset/3-
12401369). Tämä lisää todennäköisesti kotimaisen kalan kysyntää, on siis tärkeää, että tähän 
vastataan lisäämällä tarjontaa. 
  
Taulukko 1. Kotimaisen kalan ja tuontikalan kulutus Suomessa. (Lähde: Luonnonvarakeskus, kalan 
kulutus) 

 

Kalan myönteisistä terveys-, ympäristö- ja ilmastovaikutuksista huolimatta sen kulutus ei ole 
kasvanut halutulla tavalla. Terveellinen ja ympäristöystävällinen lähikala kyllä houkuttaa monia, 
mutta ruokaa ei välttämättä osata tai ehditä valmistaa itse alusta alkaen. Tarvitaankin uudenlaisia, 
maukkaita ja käteviä kalatuotteita, jotka vastaavat paremmin kuluttajien kysyntään. Hankkeen yhtenä 
tärkeimmistä tavoitteista lisätä lähikalan kysyntää. Myös Sanna Marinin hallituksen (2021) 
”Kotimaisen kalan edistämisohjelman” (https://mmm.fi/kalat/strategiat-ja-ohjelmat/kotimaisen-
kalan-edistamisohjelma) tavoitteena on lisätä kotimaisen kalan kysyntää, joten tämä hanke on linjassa 
edistämisohjelman kanssa. 
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1.2 Yhteistyökumppanit 
 
Hankkeen eri vaiheissa yhteistyökumppaneina toimi runsaasti eri toimijoita. Näitä olivat mm. 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus, Salpausselän kala, kalaruoka.fi, Lahden 
kaupunki, Etelä-Savon ammattiopisto, pienpanimo AntBrew, Keski-Suomen maa- ja 
kotitalousnaiset, Iitin rantamakasiini sekä Etelä- ja Keski-Päijänteen kalatalousalue. Näiden 
yhteistyötahojen lisäksi useat paikalliset sekä valtakunnalliset verkostot ovat olleet mukana 
hankkeessa, mm. tiedonvälityksen muodossa.  
 

1.3 Yhteistyö muiden hankkeiden kanssa 
 
Yhteistyö muiden aihetta käsittelevien hankkeiden kanssa on tärkeää, jotta vältetään 
päällekkäisyyksiä ja saadaan mahdollisimman suuri hyöty eri hankkeille. Myös tiedonvälityksen ja 
yhteistyön kannalta on tärkeää luoda kontakteja eri hanketoimijoiden välille. Seuraavaksi mainittujen 
hankkeiden lisäksi, on arvoketjuhankkeen aikana perehdytty menneisiin hankkeisiin ja pyritty 
käyttämään niiden tuloksia arvoketjuhankkeen hyväksi. 
 

Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio 2-yhteistyöhanke (KEKO) (1.1.2019-
31.3.2022, JAMK, MTK Keski-Suomi ja ProAgria Keski-Suomi) 

 
Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatiohanke on ollut mukana arvoketjuhankkeen 
toteutuksessa ja tiedonvälityksessä. Koordinaatiohankkeen tarkoitus on yhdistää 
toimijoita sekä kehittää ja edistää koko ruokaketjun toimintaa Keski-Suomessa. 
KEKO2-hanketta toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoimintayksikkö 
yhdessä MTK Keski-Suomen ja ProAgria Keski-Suomen kanssa. Kyseinen hanke on 
toiminut tärkeänä tiedonvälitys kanavana ja uusien kontaktien luojana. Hankkeen piiriin 
kuuluvat toimijat ovat kokoontuneet tasaisin väliajoin (yleensä etäyhteyksin), 
tapaamisissa on välitetty uusia tietoja eri hankkeista ja kerrottu uusista tapahtumista. 

 
Luonnoneväistä elinvoimaa Etelä-Savoon -hanke (1.8.2020-31.7.2022, Etelä-Savon 
koulutus Oy) 
 
Lähikalan arvoketju-hankkeen yhtenä osa-alueena oli uuden kalatuotteen kehittäminen. 
Lahden Vesijärven hoitokalastuksesta saaduista särkikaloista kerättiin uimarakkoja, 
jotka myöhemmin käytettiin kalaoluen valmistukseen. Uimarakkojen käsittelyssä ja 
kuivaamisessa suurena apuna oli Etelä-Savon ammattiopisto Esedun Luonnoneväistä 
elinvoimaa Etelä-Savoon-hanke. Yhtenä kyseisen hankkeen osa-alueena oli perustaa 
elintarvikehuoneisto luonnontuotteiden kuivaamista varten. Elintarvikehuoneistoa ja 
sen laitteita hyödynnettiin arvoketjuhankkeessa. 
 
Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 
 
Lahti toimi Euroopan ympäristöpääkaupunkina vuonna 2021. Vuoden aikana Lahden 
kaupunki oli mukana monessa eri kiertotalouteen liittyvässä projektissa. Yksi tällainen 
projekti oli yhteistyössä lahtelaisen pienpanimo AntBrew:n kanssa toteutettu Wasted 
potential-olutsarja (https://greenlahti.fi/ymparistopaakaupunki-lahti-ja-ant-brew-
lanseeraavat-olutsarjan-kaupungin-mauista-osa-voi-yllattaa viitattu 22.2.2022). 
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Aiemmat sarjan oluet panimo valmisti vuoden 2021 puolella. Ympäristöpääkaupungin 
rahoitusta oli vielä käytössä vuodelle 2022, joten Vesijärven hoitokalastuksesta saatujen 
särkien uimarakoista valmistetulle oluelle saatiin vielä tukea keväällä 2022. 
Ympäristöpääkaupunki oli vahvasti mukana markkinoimalla, tiedottamalla ja 
tuottamalla sisältöä kalaoluesta ja Vesijärvi-menusta. 
 
Kymenlaakson sisävesien elinkeinokalatalousselvitys -hanke (1.1.2020-31.12.2021, 
XAMK) 
 
Kymenlaakson sisävesillä ei tällä hetkellä ole yhtään kokoaikaista kaupallista 
kalastajaa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kymenlaakson sisävesien 
elinkeinokalatalousselvitys -hankkeen https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-
kehitys/kymenlaakson-sisavedet-ekologista-tasapainoa-elinkeinokalataloudesta/) 
puitteissa järjestettiin kolme tilaisuutta vesialueenomistajille Iitissä, Utissa ja 
Orilammella syksyllä 2021. Näiden tilaisuuksien tavoitteena oli selvittää minkälaisia 
mahdollisuuksia ammattimaisella kalastuksella olisi näiden alueiden järvillä. 
Kymenlaaksossa ei kokemusta ammattikalastuksessa, joten asenteet saattavat olla 
vesialueenomistajilla varautuneita ammattikalastajia kohtaan. Tilaisuuksien myötä 
selvisi kuitenkin, että tulevaisuudessa ammattikalastuksella voisi olla edellytykset 
alueella. Kalastuslupien saaminen on todennäköisesti mahdollista niitä haluaville. 
Arvoketju-hankkeen koordinaattori osallistui tilaisuuksiin kertomalla alueen järvien 
kalakannoista ja mahdollisista ammattikalastajien saaliskaloista. 
 
Kalastajien ja vesialueenomistajien yhteistyön kehittäminen Sisä-Suomessa -
hanke (1.2.-30.9.2022, Witas Oy) 
 
Keväällä ja kesällä 2022 järjestettiin kaksi tilaisuutta Sisä-Suomen kalatalousryhmän 
toiminta-alueella, joiden tarkoituksena oli tuoda yhteen kaupalliset kalastajat ja 
vesialueen omistajat verkostoitumisen ja yhteistyön lisäämisen merkeissä. Toinen 
tilaisuuksista järjestettiin Viitasaarella ja toinen Asikkalassa. Tilaisuuksissa kuultiin 
ajankohtaisista aiheeseen liittyvistä asioista sekä asiantuntijoiden näkemyksiä 
kalastuksesta ja kalakannoista. Tilaisuuksien tarkoitus oli olla keskustelevia ja kaikkien 
näkemyksille annettiin tilaa.  

2 TOTEUTUS 

2.1 Yhteistyön puute 
 
Hankkeen tavoitteissa oli listattuna mm. kalatalouden eri toimijoiden välinen yhteistyön puute, 
logistiikan haasteellisuus ja jalostukseen tarvittavan kalan saatavuusongelmat. Näihin, ja moniin 
muihinkin, haasteisiin pyrittiin löytämään ratkaisuja järjestämällä ”Lähikalapäivä”-tilaisuus. 
Tarkoituksena oli järjestää tilaisuus, joka kestäisi koko päivän ja siihen saisi osallistua kaikki 
kalatalouden parissa toimivat ja muutkin asiasta kiinnostuneet. Alun perin tapahtuman ajankohdaksi 
valittiin 12.1.2022, mutta koronatilanteen vuoksi tapahtumaan ei pystytty tällöin järjestämään. 
Uudeksi päiväksi valikoitui 6.4.2022. Tilaisuuden paikaksi valittiin JAMK:n BioPaavon tilat 
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Saarijärvellä. Tilaisuudesta tehtiin tiedote, jota jaettiin kalatalousryhmän sosiaalisen median 
kanavilla ja nettisivuilla. Lisäksi tilaisuudesta tiedotettiin sähköpostitse kaikille sidosryhmille. 
 
Tilaisuus toteutettiin hybridi-muotoisena, jolloin kaikilla halukkailla oli mahdollisuus osallistua. 
Osallistujia oli yhteensä 34 henkilöä. Päivän aikana kuultiin paljon mielenkiintoisia esityksiä ja 
iltapäivän työpaja herätti vilkasta keskustelua. Kaikki osallistujat olivat kiinnostuneet myös tulevista 
tapahtumista, joissa ihmiset pääsevät verkostoitumaan, kuulemaan ajankohtaisista kala-alan asioista 
ja jakamaan hyviä esimerkkejä ja kokemuksia, jotka mahdollistavat alan kehittymisen. Päivän 
tärkeintä antia oli alan ajankohtaisista asioista kuuleminen ja osallistujien verkostoituminen. 
 
Tarkempi yhteenveto päivästä löytyy liitteestä 1. Yhteenveto ja esitykset löytyvät myös Sisä-Suomen 
kalatalousryhmän kotisivuilta: https://www.paijanne-leader.fi/uutiset/lahikalapaiva-6-4-2022-
jamkin-biopaavo-saarijarvi/ 

2.2 Vajaastihyödynnettyjen lajien käyttöön ja kalastukseen liittyvät ongelmat 
 
Järvikalan reseptikilpailu 
Sisä-Suomen kalatalousryhmä järjesti Järvikalan reseptikilpailun, jonka tarkoituksena oli löytää 
järvikalatuotteita, jotka soveltuisivat kaupalliseen käyttöön (kuva 1). Kilpailussa korostettiin vajaasti 
hyödynnettyjen kalalajien suosimista resepteissä. Kilpailun päätavoitteina on monipuolistaa ja 
kasvattaa kotimaisten järvikalatuotteiden tarjontaa markkinoilla, nostaa kalan jalostusastetta ja saada 
kotimaisen kalan kulutus kasvuun. Samalla tehokkailla viestinnän keinoilla lisättiin 
kalastuselinkeinon tunnettavuutta, sekä tietoutta eri kalalajeista ja niiden valmistuksesta. 
 

 
Kuva 1. Reseptikilpailun mainoskuva. Kilpailuun osallistui yhteensä 19 reseptiä. 



 6

Kalaolut  
Suomessa on jo useita vuosia hoidettu vesistöjä hoitokalastamalla. Hoitokalastuksen ideana on 
poistaa vesistöstä erityisesti särkikaloja. Särkikalojen liiallinen määrä rehevöittää vesistöä, kun ne 
pöllyttävät pohjaa, irrottaen ravinteita levien käyttöön ja syövät levää laiduntavaa eläinplanktonia. 
Lahden Vesijärvellä on hoitokalastuksella pitkät perinteet ja vedenlaatu onkin parantunut 
huomattavasti, mm. särkikalojen poiston ansiosta. Hoitokalastussaaliista on onneksi myös osattu 
hyödyntää, ja siitä valmistetaankin jo useita herkullisia kalatuotteita. Yksi kalojen perkauksesta jäävä 
tuote on Suomessa vielä tällä hetkellä jäänyt hyödyntämättä, uimarakot. Kalojen uimarakkoja on 
käytetty erityisesti Aasiassa erilaisissa ruoissa, mutta myös perinteisesti oluen valmistuksessa. 
Uimarakkoja käytetään oluen kirkastamiseen. Ne kuivataan ja niistä valmistetaan ”Isinglass”-nimistä 
valmistetta. Se on eräänlaista kalaliimaa, jota hyödynnetään myös mm. taulujen entisöinnissä. 
Isinglassin avulla hiiva ja oluen proteiinit saostuvat, tehden oluesta kirkkaampaa. Perinteisesti 
kirkastamiseen on käytetty sammen uimarakkoja, mutta nykyään lähes poikkeuksetta trooppisten 
kalojen rakkoja. 
 

 
Kuva 2. Särkien uimarakkoja odottamassa kuivausta. (Kuva: Juha-Pekka Huotari) 

Hankkeen yhteistyökumppanina toiminut Lahden kaupunki antoi hoitokalastussaalista Arvoketju-
hankkeessa käytettäväksi. Syksyllä 2021 oli tarkoitus aloittaa kokeilut uimarakkojen kuivaamisesta 
ja jalostamisesta Isinglassiksi. Nopeasti alkanut talvi ja jäidenmuodostus kuitenkin keskeyttivät 
Lahden kaupungin hoitonuottaukset. Jääpeitteen nopea muodostuminen mahdollisti kuitenkin 
särkikalojen pyynnin Vesijärvellä jo alkuvuodesta 2022, joten projektia pystyttiin jatkamaan. 
Ensimmäinen kokeilu uimarakkojen kuivauksesta suoritettiin helmikuun alkupuolella. Uimarakot 
toimitettiin Mikkeliin Esedun tiloihin. Esedun ”Luonnoneväistä elinvoimaa Etelä-Savoon” -
hankkeen puitteissa ammattiopiston tiloihin perustettiin elintarvikehuoneisto luonnontuotteiden 
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kuivaamista varten. Näissä tiloissa puhdistetut uimarakot kuivattiin, jauhettiin ja haudutettiin. 
Kuivauksessa kokeiltiin useampaa eri menetelmää: pakastekuivausta, infrapunakuivausta sekä 
perinteistä lämpökuivausta. Lopulliseksi kuivausmenetelmäksi valittiin perinteinen lämpökuivaus, 
lopputuloksen kannalta kuivausmenetelmällä ei kuitenkaan ollut näkyvää vaikutusta. 300 litran 
olutmäärään käytettiin kuivattuja uimarakkoja yhteensä 15 grammaa, nämä saatiin kerättyä noin 15 
särkikilosta.  
 
Isinglassin valmistusprosessi oli melko yksinkertainen; kuivatut uimarakot liotettiin vuorokauden 
ajan, jonka jälkeen niitä haudutettiin 60 asteisessa vedessä 45 minuutin verran. Tämän jälkeen neste 
suodatettiin, jotta valmiista tuotteesta saatiin eroteltua kiinteät partikkelit. 15 grammasta kuivatuista 
uimarakoista saatiin noin 5 dl valmista nestettä. Tämä liimamainen neste käytettiin tällaisenaan oluen 
kirkastamiseen, mutta sen olisi voinut myös kuivata ja käyttää myöhemmin liuotettuna veteen. 
Kuivattu isinglass säilyy hyvin säilöttynä vuosikausia. ”Kalaolutta” valmistettiin 300 litraa, jonka 
kirkastamiseen käytettiin isinglassia noin 2 desilitraa. 
 

 
Kuva 3. Uimarakoista valmistettu seos suodatettiin ja kuivattiin. (Kuva: Janne Niemimäki) 

Samaan aikaan, kun Isinglassia valmistettiin, lahtelainen pienpanimo Ant Brew aloitti oluen 
valmistuksen. Juoman lähtökohtana oli, että se olisi helposti lähestyttävä ja sopisi hyvin kalaruokien 
kanssa. Tyyliksi valikoitui täten Blond Ale -tyylinen olut. Kirkaste lisättiin käymisvaiheen 
loppupuolella, ja sen annettiin kirkastaa juomaa 5 päivää ennen pullotusvaihetta. Kirkasteen lisäyksen 
yhteydessä todettiin, että olut hyvin sameaa, joten kirkasteen tehon täytyisi olla hyvä, jos juomasta 
haluttaisiin mahdollisimman kirkasta. Find the fish -niminen olut lanseerattiin vappupäivänä 
1.5.2022. 
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Vesijärvi-menu 
Uimarakkojen keruun yhteydessä jääneet peratut särjet hyödynnettiin myös. Salpausselän kala oli 
mukana projektissa kehittämällä ja jalostamalla särjistä tuotteen, jota paikalliset ravintolat 
hyödynsivät myöhemmin annoksissaan. Särjet savustettiin ja haudutettiin öljyssä, näin ruodot 
pehmenivät, eikä niitä tuntenut syödessä. Kolme lahtelaista ravintolaa (Taivaanranta, Malskin Bistro 
ja ravintola Kokka) käyttivät jalostettuja särkiä ja valmistivat niistä annoksen toukokuun puolivälissä. 
Taivaanranta ja Kokka kehittivät särkiannoksen ympärille menukokonaisuuden, jossa oli särjen 
lisäksi käytetty myös muita Vesijärven kaloja. Malskin Bistro ja Kokka tarjosivat annoksiaan 
viikonlopun ajan, Taivaanrannassa Vesijärvi-menua oli alun perin tarkoitus tarjoilla viikon verran, 
mutta hyvän palautteen vuoksi ravintola päätti jatkaa kampanjaa viikolla eteenpäin. Kaikki mukana 
olleet ravintolat kertoivat saaneensa menuista hyvää palautetta asiakkailta.  
 

2.3 Kalankäsittely- ja jalostustilojen puute 
 
Hankkeen tavoitteiksi oli hankesuunnitelmassa listattuna kaksi kunnostettua kalankäsittelytilaa ja 
yksi uusi tai kunnostettu jalostustila. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeen edustaja ja Sisä-
Suomen kalatalousryhmän aktivaattori pyrki neuvonnalla ja aktivoimalla toimijoita kehittämään ja 
laajentamaan toimintaansa. Heitä avustettiin tukien hakemisessa sekä neuvottiin tilojen ja laitteiden 
hankinnoissa. 

2.4 Vesille pääsyn ongelma, eli lupapolitiikka 
 
Arvoketju-hankkeen hankesuunnitelmassa tavoitteeksi oli kirjattuna järjestää 2–3 tilaisuutta 
vesialueen omistajille. Witas Oy:n Kalastajien ja vesialueenomistajien yhteistyön kehittäminen Sisä-
Suomessa -hankkeen tilaisuuksissa käsiteltiin näitä samoja aihealueita, joten tilaisuudet järjestettiin 
yhteistyöllä. Lisäksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) Kymenlaakson sisävesien 
elinkeinokalatalousselvitys -hankkeen tilaisuuksissa Iitissä, Utissa ja Orilammella pyrittiin lisäämään 
vesialueenomistajien tietoisuutta ammattikalastuksen hyödyistä, ja näin helpottamaan lupien 
myymistä mahdollisille tuleville kaupallisille kalastajille. 

 
Kymenlaakson seudulla ei ole juuri lainkaan ammattimaista kalastusta, eikä ammattimaisella 
kalastuksella ole pitkiä perinteitä, vaikka alueella olisi vesistöjä, joita voisi hyödyntää runsaammin 
elinkeinokalataloudessa. XAMK:n hankkeen kolmessa eri tilaisuuksien jälkeen syksyllä 2021 kävi 
ilmi, että valtaosa osakaskunnista olisi valmiita myymään kalastuslupia ammattikalastajille. 
Tilaisuuksien alussa moni epäröi lupienmyymistä, peläten kaupallisten kalastajien kalastavan järvien 
kalakannat vähiin. Hankkeen tilaisuuksissa Sisä-Suomen kalatalousryhmän edustajat ja muut 
asiantuntijat kertoivat osakaskuntien edustajille kuinka ammattimainen kalastus oikealla tavalla 
parantaa vesistön tilaa, ja kalakantoja sekä kuinka lupienmyynti kohentaa osakaskuntien taloudellista 
tilaa. 

 
Witas Oy:n hankkeessa puolestaan järjestettiin kaksi tilaisuutta touko- ja kesäkuussa 2022 
Viitasaarella ja Asikkalassa. Tilaisuudet järjestettiin samalla kaavalla kuin XAMK:n tilaisuudetkin; 
asiantuntijat kertoivat alueiden vesistön ja kalakantojen tilasta sekä perustelivat, miksi 
ammattikalastajille olisi tarpeellista myöntää kalastuslupia. Vesialueenomistajien lisäksi näihin 
tilaisuuksiin oli kutsuttuna myös alueiden kaupallisia kalastajia, jotka saivat kertoa näkemyksiin 
ammattikalastajana toimimisesta sekä kalastuslupien ja -alueiden saamisen vaikeuksista. Witaksen 
hankkeessa on tarkoitus järjestää vielä yksi tilaisuus Saarijärvellä syksyllä 2022. 
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Lupapolitiikkaa ja kalastuslupien saamisen helpottamista käsiteltiin myös Lähikalapäivän esityksissä 
ja työpajassa (liite 1).  

 

2.5 Heikko logistiikka 
 
Sisä-Suomen kalatalousryhmän toiminta-alue on hyvin laaja, joten logistiikan ja yhteistyön on 
toimittava alueella hyvin. Hankkeen kehittämiskohteiksi olikin valittu juuri logistiikan ja yhteistyön 
parantaminen. Yhtenä keinona voidaan pitää myyntikanavien monipuolistamista sekä kaupan 
yhteistyön kehittämistä. 
 
Koronapandemian aikana kalastajien ongelmana oli saada myytyä kalansa kauppoihin ja tukkuihin. 
Varsinkin ravintola-alalla kalan kysyntä romahti, kun ravintolat joutuivat sulkemaan ovensa tai 
myymään annoksiaan vain noutoruoka-periaatteella. Monet kalastajat alkoivat myydä saalistaan 
suoraan kuluttajille. Myymisen helpottamiseksi tarjottiin alueen ammattikalastajille suora 
myyntikanava Facebookia hyödyntäen. 
 
Uudeksi kalastusyrittäjiä hyödyttäväksi välineeksi hankkeessa perustettiin kalan myyntikanava 
sosiaaliseen mediaan. ”Lähikalan kauppapaikka Sisä-Suomi” on Facebook-ryhmä, johon kuka 
tahansa lähikalasta kiinnostunut voi liittyä (kuva 4). Mukana olevien toimijoiden yhteystiedot on 
koottu selkeäksi kartaksi sivustolle. Sivustolle voi jättää niin kalanmyynti-ilmoituksia kuin 
ilmoituksia myyntipaikoista. Kuluttajien on näin helppo löytää alueen toimijat yhdestä osoitteesta. 
Kalastajat voivat myydä tuotteitaan suoraan kuluttajille ilman turhia välikäsiä. Sivustolle myös 
kuluttajat pystyvät laittamaan ostoilmoituksia, joihin kalastajat voivat vastata. Kalanostajat voivat 
myös halutessaan ottaa suoraan yhteyttä kalastajiin ryhmän avulla.  
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Saarijärven Lähikalapäivässä käsiteltiin logistiikan haasteita ja siihen liittyviä ongelmia. 
Tilaisuudessa kuultiin mm. XAMK:n edustajilta, kuinka heidän kalakauppa-sovelluksen ja 
”Kalastusketjun toiminnanohjauksen kehittäminen” -hankkeen avulla pyritään ratkaisemaan osaltaan 
logistiikan ongelmia. Tilaisuuden työpaja-osiossa kalastajat ja muut alalla toimivat pohtivat yhdessä 
ratkaisuja logistisiin haasteisiin.  

 

2.6 Jalostuksen raaka-aineen saatavuusongelmat 
 
Kalastus on hyvin kausiluonteista, jotta jalostukseen käytettävän kalaraaka-aineen saanti olisi 
tasaista, täytyy niitä pakastevarastoida. Arvoketju-hankkeessa selvitettiin elokuussa 2022 Sisä-
Suomen kalatalousryhmän alueen kalatalouden yritysten ja toimijoiden olemassa olevia 
pakastesäilytystiloja, niiden käyttöastetta ja niiden sijainteja. Samalla selvitettiin, minkälaisia muita 
kalankäsittelyyn liittyvää kalustoa toimijoilla on käytössä. Kyselyssä myös tiedusteltiin mahdollisia 
toimitiloja, jotka voisi muokata pakastetiloiksi. Selvitys tehtiin lähettämällä kyselylomake tiedossa 
olleille kalastajille, jalostajille sekä kuntien edustajille. Osalle alueen kalatalouden toimijoista, joilla 
tiedettiin olevan kalanjalostus ja -varastointitiloja ja eivät vastanneet kyselyyn annetun vastausajan 
puitteissa, otettiin yhteyttä puhelimitse. 
 
Pakaste- ja jalostustilojen selvitys tehtiin yhdessä Tmi Markus Liimataisen kanssa. Liimatainen 
selvitti Sisä-Suomen kalatalousryhmän alueen pohjoisosan toimijoiden tilat ja oli yhteydessä näihin 
toimijoihin. Raportti selvityksestä löytyy liitteestä 2. 

Kuva 4. Mainos lähikalan kauppapaikasta, jonka avulla uusia lähikalasta kiinnostuneita kuluttajia 
ryhmään. 
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Kyselyyn vastasi yhteensä 24 henkilöä, joista 21 oli elinkeinokalatalouden yrittäjiä. Loput 
vastanneista olivat aiheesta kiinnostuneita kuntien tai mahdollisten toimitilojen edustajia.  
 

2.7 Viestintä 
 
Yhtenä hankkeen tavoitteista oli lisätä kalastuselinkeinon tunnettavuutta ja luoda positiivista kuvaa 
alasta. Lähikalan arvoketjun kehittäminen Sisä-Suomessa hankkeen tiimoilta kuvattiin kaksi videota. 
Toisen videon teemana olivat vajaasti hyödynnetyt kalalajit ja toisessa videossa keskityttiin 
kalastusyrittäjien tukemiseen, heidän oman toimintansa kehittämisessä. Videot on toteutettu 
ostopalveluna Onlähde Oy:n Jorma Ronkaisen kanssa. Videoita on jaettu laajasti sosiaalisen median 
kanavissa sekä YouTubessa. 
 

 
Kuva 5. Kuvakaappaus Lähikalan arvoketjun kehittämishanke-videosta joka kuvattiin Kivijärvellä 
Fishvalley kalastusyrittäjän kanssa. 

Lähikalan arvoketjun kehittäminen Sisä-Suomessa -hanke -video 
https://www.youtube.com/watch?v=FwCJTjZQhzs 
 
Järvikala - kotimaista käsityötä -video 
https://www.youtube.com/watch?v=Hu7brxOPshU 
 
Hankkeen aikana järjestetyissä tapahtumissa (mm. Veden Maailma -tapahtuma Vääksyssä, Iitin 
Rantamakasiinin Gone Fishing – Kalassa -tapahtuma sekä Koko Etelä-Päijänne ravustaa -tapahtuma 
Padasjoella) jaettiin ihmisille tietoa arvoketju-hankkeesta sekä yleisesti tietoa ammattikalastuksesta 
ja sen taloudellisista ja ekologisista vaikutuksista. Arvoketju-hankkeen ja Sisä-Suomen 
kalatalousryhmän aktivoinnin myötävaikutuksella pyrittiin myös vaikuttamaan alueen kalatalouden 
kehittymiseen.  
 
Elinkeinokalatalouden tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että siitä viestitään ja kerrotaan nuorille. 
Tämän vuoksi hanke järjesti koululaisille kohdennetun teemapäivän yhteistyössä Keski-Suomen 
maa- ja kotitalousnaisten kanssa lokakuussa 2021 Jyväskylän normaalikoulun 8. luokkalaisten 
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kotitalousryhmälle. Oppitunnit alkoivat koordinaattorin esityksellä, jossa hän kertoi Lähikalan 
arvoketjun kehittäminen Sisä-Suomessa hankkeesta ja näytti ryhmälle aiemmin hankkeeseen kuvatun 
videon YouTubesta. Videolla esitellään hanketta ja varsinkin sitä, miten vajaasti hyödynnettyjä kaloja 
voidaan hyödyntää kalanjalostuksessa. Videon jälkeen paikallinen kalastaja, Arto Tuomainen, kertoi 
itsestään ja kalastajan ammatista. Tuomainen toi ryhmälle saaliskalojaan, joihin oppilaat saivat 
tutustua ja tunnistaa niitä. Joukossa oli mm. ahvenia, kuhia ja lahnoja. Maa- ja kotitalousnaisten 
opastuksella oppilaat käsittelivät saaliin ja valmistivat niistä erilaisia kalaruokia. Osa saaliista jätettiin 
koululle myöhempää opetustarkoitus varten.  
 

 
Kuva 6. Oppilaat käsittelivät kalasaalista ja valmistivat niistä ruokia. (Kuva: Janne Niemimäki) 
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3 TULOKSET 
 
Taulukko 2. Hankkeen onnistumista kuvaava taulukko. 

3.1 Järvikalan reseptikilpailu 
 
Reseptikilpailu oli käynnissä 21.1-20.3.2021 ja siihen osallistui kaikkiaan 19 reseptiä. Resepteistä 9 
valittiin kilpailun valmistus- ja maisteluvaiheeseen. Valmistus- ja maisteluvaihe toteutettiin 
yhteistyössä koulutuskeskus Salpauksen, Salpausselän kalan ja Kalaruoka.fi kanssa. Reseptien 
valmistus toteutettiin Koulutuskeskus Salpauksen kalanjalostus- sekä opetuskeittiötiloissa 4-
5.5.2021. Maisteluvaiheen raati koostui koululaisista, ruoka-alan ammattilaisista sekä kala-alan 
asiantuntijoista. Kalaruoka.fi oli mukana kuvaamassa reseptien valmistusta. Arvioinnissa kiinnitettiin 
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huomiota annoksen aromiin, ulkonäköön, makuun, rakenteeseen sekä soveltuvuuteen kaupalliseksi 
tuotteeksi. Vajaasti hyödynnettyjen kalalajien käytöstä sai myös lisäpisteitä. 
 
Arvioinnin perusteella voittajaksi valikoitui Turkulaisen Lauri Oilingin Järvikala-muffinssit (Kuva 7 
ja 8). Lähes samoilla pisteillä toiseksi sijoittui Tiina Varjuksen resepti Jettesaaren hauki. 
Alkuperäisen reseptikilpailun suunnitelman mukaan voittajareseptit oli tarkoitus kaupallistaa. 
Järvimuffinssista oli tarkoitus tehdä kauppojen palvelutiskille irtopakattu tai eineshyllyyn 
kuluttajapakattu tuote. Jettesaaren hauki -resepti puolestaan sopisi hyvin suurtalouskeittiöiden tai 
ravintoloiden valikoimaan. 

 
Kilpailuun osallistuneita reseptejä sekä reseptien valmistuksesta kuvattua videomateriaalia julkaistiin 
myös Kalaruoka.fi sivustolla. Näin lisättiin ihmisten tietoutta vajaasti hyödynnettyjen lajien 
hyödyntämisestä ja yleensäkin motivoitiin ihmisiä kotimaisen kalan käytössä.  
 
 

Kuva 7. Voittaja palkittiin Rosellin kaiverretulla kalaveitsellä Turussa 
25.5.2021. Kuvassa Lauri Oilinki. (Kuva: Katja Svahnbäck) 
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Kuva 8. Kilpailun voitti Lauri Oilinki reseptillä Järvikala-muffinssit. (Kuva: Kalaruoka.fi) 

Koska vähittäiskauppoihin tai suurkeittiöihin myytävän kalatuotteen valmistus nähtiin 
kannattamattomaksi, päätettiin reseptikilpailuun lähetettyjen parhaimmat reseptit koota yhteen ja 
julkaista niistä reseptivihko, jota on jaettu tapahtumissa, joihin hankkeen edustaja on osallistunut ja 
on kaikkien luettavissa sähköisesti (https://issuu.com/sisa-suomenkalatalousryhma/docs/sis_-
suomen_kalatalousryhm_reseptivihkonen_a5). Vihkon avulla kuluttajia helpotetaan kokeilemaan 
erilaisia kalareseptejä ja käyttää rohkaistaan käyttämään monipuolisemmin eri kalalajeja. Erilaisissa 
tapahtumissa ja tilaisuuksissa, joissa hanke esitteli reseptivihkoa, useampi henkilö koki 
kalankäsittelyn haastavaksi ja erilaisten kalaruokien valmistamisen työlääksi. He totesivat, että 
reseptivihko edesauttaa kokeilemaan uusia valmistustapoja ja kalalajeja ruoanlaitossa. 
 

3.2 Videot ja sosiaalinen media 
 
Videoilla ja sosiaalisen median päivityksillä pyrittiin lisäämään ihmisten tietoisuutta ja mielenkiintoa 
suomalaista ammattikalastusta kohtaan ja lisäämään tämän avulla kotimaisen kalan kysyntää. 
Videoilla on ollut satoja näyttökertoja eri kanavien välityksellä. Niiden vaikuttavuutta ihmisten 
ostokäyttäytymiseen on erittäin vaikea arvioida, mutta kertomalla ammattikalastuksen vaikutuksista 
luodaan positiivinen mielikuva kala-alaa kohtaan ja siten pystytään vaikuttamaan kuluttajien 
ostokäyttäytymiseen. Videoiden ja sosiaalisen median päivitysten kautta he pääsevät myös 
tutustumaan elinkeinokalatalouteen ja ammattikalastajiin. 
 

3.3 Lähikalan kauppapaikka 
 
Facebookin Lähikalan kauppapaikka -Ryhmän toiminta käynnistettiin toukokuussa 2021. Sivustolle 
oli liittynyt 25.8.2022 mennessä 210 jäsentä ja 13 kaupallista kalastajaa, jotka voivat myydä 
tuotteitaan sivustolla. Sivustoa markkinoitiin Facebookin välityksellä, reseptivihkosen avulla sekä 
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tilaisuuksissa, joihin hankkeen edustaja osallistui. Ryhmän kalastajia myös lähestyttiin, jotta he 
laittaisivat myynti-ilmoituksia sesonkituotteista, kuten ravuista ja muikunmädistä. Sivustoa ei ole 
kuitenkaan hyödynnetty toivotulla tavalla, vain muutama myynti-ilmoitus on tullut kalastajilta ja 
ostoilmoitusta kuluttajilta. Kalastajat näkevät todennäköisesti liian työlääksi ilmoittaa kalasaalistaan 
myytäväksi verkon välityksellä. Mieluummin kalastajat myyvät koko saaliinsa yhteen tai useampaan 
ennalta sovittuun kohteeseen, jolloin myymisestä ja logistiikasta koostuvat kulut pysyvät maltillisina. 
Lisäksi koronatilanteen helpotuttua kalastajien saaliin myynti oli huomattavasti helpompaa, kun 
kysyntä lähti nousuun niin ravintoloissa kuin kaupoissakin. 
 

3.4 Koululaisten kalapäivä  
 
Koululaisille tarkoitettu kalapäivä järjestettiin Jyväskylän normaalikoulun 8. luokan oppilaille 
loppuvuodesta 2021. Kotitaloustuntien aikana nuoret kuulivat ammattikalastajan ammatista sekä 
pääsivät käsittelemään kalastajan saaliita ja valmistamaan niistä kalaruokia. 
 
Oppilaista suurin osa oli kokeillut kalastamista, mm. onkimista tai pilkkimistä, mutta vain yksi oli 
käsitellyt saaliista ruoaksi. Olikin erittäin hieno huomata, kuinka nuoret alkujännityksen jälkeen 
uskalsivat käsitellä kaloja ja valmistaa niitä ruoaksi. Kaikki uskalsivat maistaa tuotoksiaan ja suurin 
osa pitivät niiden mausta. Nuoret oppivat tuntien aikana kalastuksesta, kaloista ja kalojen 
hyödyntämisestä. Oppituntien aikana he totesivat, että aikovat kokeilla jatkossa kalankäsittelyä ja 
ruoanlaittoa myös vapaa-aikanaan. Päivästä jäi erittäin positiivinen kuva järjestäjille ja toivottavasti 
myös nuorille.  
 
Aiemmin maaseudulla asuvien perheiden keskuudessa tietotaito välittyi sukupolvelta toiselle. Nyt 
yhä useammalla nuorella ei ole vanhempaa tai isovanhempaa, joka opettaisi heille kalastusta tai 
saaliin käsittelyä. Vastaavien kalapäivien ja tapahtumien järjestäminen onkin tärkeää, jotta nuoret 
pääsevät kokeilemaan kalankäsittelyä ja ruoanvalmistusta. 
  
Tunneista koostettiin video kalatalousryhmän YouTube-kanavalle, video löytyy osoitteesta: 
https://www.youtube.com/watch?v=Si8iJ0S7BMY. 
 

3.5 Tapahtumat ja tilaisuudet 
 
Saarijärvellä JAMK:n BioPaavon tiloissa 6.4.2022 järjestetyssä Lähikalapäivä -tilaisuudessa 
käsiteltiin useita kalatalouden aiheita. Päivän ehkä tärkeintä antia oli osallistujien verkostoituminen 
ja toisten toimijoiden näkeminen kasvotusten pitkästä aikaa koronatilanteen helpotuttua. Tapahtuman 
jälkeen verkostoja on hyödynnetty ja erilaisia yhteistyökuvioita on syntynyt. Työpaja-osiossa 
käsiteltiin kolmea eri 3–4 hengen ryhmissä. Seuraavassa listattuna ryhmien parhaimpia ideoita 
annettuihin aiheisiin: 
 
Logistiikka ja uudet myyntikanavat 

- Uudet sähköiset myyntiväylät (Kalakauppa-sovellus, Wolt tai muu kotiinkuljetuspalvelu) 
- Kalojen sumputus 
- Valmiit runkokuljetuslinjat, joissa kalastajat mukana 
- Välikylmäasemat 
- Pakastustilojen laajentaminen ja kehittäminen 
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- Uudet kalasatamat ja jalostustilat 
- Reko ja muut suoramyyntikanavat 
- Kalastajien osuuskunta, jossa logistiikkavastaava  

Lupapolitiikka ja vesillepääsy 
- Hyvien käytäntöjen ja toimivien esimerkkien jakaminen 
- Osakaskuntien yhdistäminen 
- Faktatiedon jakaminen vesialueenomistajille ja muille toimijoille 
- Avoin ja keskusteleva yhteistyö 
- Nuoremman sukupolven innostaminen mukaan toimintaan 
- Käyttö- ja hoitosuunnitelmat huomioitava paremmin kaupallinen kalastus 

Yhteistyö eri toimijoiden välillä 
- Kalastajien osuuskunnat 
- Kuntien rooli kalasatamien ja ruokahankintojen osalta 
- Hanketoiminta yrityslähtöisemmäksi 
- Yhteiset tapaamiset ja tilaisuudet 

 
Lupapolitiikkaan ja lupien saamisen helpottamiseksi järjestetyissä tilaisuuksissa (3 tilaisuutta 
syksyllä 2021 Kymenlaaksossa sekä kevään 2022 tilaisuudet Asikkalassa ja Viitasaarella) 
vesialueenomistajat ja kalastajat pääsivät jakamaan näkemyksiään. Tilaisuuksissa myös kuultiin 
asiantuntijoiden näkemyksiä ja kokemuksia ammattikalastukseen liittyen, mm. miten kalastus 
vaikuttaa alueen vesistöön sekä talouteen. Kymenlaakson tilaisuuksien ansiosta aiemmin hieman 
skeptinen asenne ammattimaista kalastusta kohtaan lieveni ja osakaskuntien edustajat toivottivatkin 
tervetulleeksi alueelle uusia kaupallisia kalastajia. Alueella ei ole aiemmin juurikaan harjoitettu 
elinkeinokalataloutta, joten uusien kalastajien lisäksi tarvitaan kalastukseen liittyvää infrastruktuuria. 
Viitasaaren ja Asikkalan tilaisuuksiin olisi toivottu paikalle enemmän vesialueenomistajia, jotta heille 
olisi saatu välitettyä tietoja ja kokemuksia. Kalastuslupien saamisen ongelma osoittautui hankkeen 
aikana kuitenkin hyvin paikalliseksi. Toisilla paikoilla lupien saamisen kanssa ei ole mitään ongelmaa 
ja kalastajat ovat saaneet riittävän määrän lupia pyydyksilleen. On kuitenkin vesialueita, joille 
osakaskunnan ulkopuolisille ei myönnetä kalastuslupia, tai lupia myönnetään niin pienet määrät, että 
kalastajan ei ole järkevää kalastaa alueella. Myös alueilla, joilla vesialueenomistajuus on pirstoutunut 
moneen osaan, on lupien saaminen ongelmallista tai niiden hankkiminen tulee erittäin kalliiksi. Nämä 
lupien saamisen helpottamiseen liittyvät tilaisuudet olivat kuitenkin erittäin hyviä yhteistyön 
lisäämisen mahdollistajia. Onkin syytä jatkaa vastaavien tilaisuuksien järjestämistä. 
 
Hankkeen edustaja osallistui myös useisiin muihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, joissa käsiteltiin 
kalataloutta tai siihen oleellisesti yhteydessä olevaa aihetta. Näissä tilaisuuksissa mm. esiteltiin 
kalankäsittelyä sekä kerrottiin elinkeinokalataloudesta ja sen vaikutuksista. 
Kalankäsittelynäytöksissä keskityttiin erityisesti vajaastihyödynnettyjen kalojen ruoaksi 
valmistamiseen.  

3.6 Kalaolut 
 
Eniten medianäkyvyyttä saanut hankkeen osa-alue oli särjen uimarakkoja hyödyntäen valmistettu 
kalaolut. Oluen valmistuksen ja suuren medianäkyvyyden mahdollisti yhteistyö Lahden kaupungin, 
ympäristöpääkaupunki-hankkeen, elintarvikkeiden kuivaukseen erikoistuneen hankkeen sekä 
paikallisen pienpanimon kanssa. Kalaoluen tarkoitus oli herättää mielenkiintoa vajaastihyödynnettyjä 
lähikaloja ja kalanjalostuksessa muodostuneita sivuvirtoja kohtaan. Lisäksi projektin avulla 
tiedotettiin särkikalojen- ja hoitokalastuksen ekologisista vaikutuksista paikallisiin vesistöihin. 
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Projekti kiinnosti erityisesti heitä, jotka eivät tyypillisesti ole kiinnostuneita kalatuotteista tai kuluta 
paikallista kalaa (kaupunkilaiset ja nuoret). Näissä kohderyhmissä on valtavasti potentiaalia 
kuluttamaan enemmän lähikalaa. 
 
Uimarakkoja hyödynnettiin oluen kirkastamiseen. Itse kuivausprosessi oli yksinkertainen ja sen 
pystyisi suorittamaan helposti särkikaloja pyytävä kalastaja. Perkaamisen yhteydessä kerättävät 
uimarakot huuhdellaan ja kuivatetaan elintarvikekuivurissa. Kuivauksen jälkeen rakot säilyvät hyvin 
ilmatiiviisti pakattuna. Kuivatut rakot voi sitten jauhaa myöhemmin ennen oluen kirkastusvaihetta ja 
liottaa nesteeksi, joka lisätään oluen sekaan. Särkikalojen uimarakkojen kerääminen pelkästään 
kirkastusnesteen (Isinglass) valmistusta varten ei ole taloudellisesti kannattavaa. Panimokaupoissa 
myytävän ulkomaisista kaloista valmistetun Isinglassin hinta on n. 30 €/litra. Oluen kirkastamiseen 
käytetään vain noin 5 ml kirkastetta 10:ntä olutlitraa kohden, joten tuotteen valmistukseen tarvittavia 
kustannuksia ei saada katettua, jos tuote myydään samaan hintaan kuin ulkomaalainen vastine. 
Särkikalojen perkaamisessa saatavat uimarakot ovat kuitenkin sivuvirtoja, joten tarvittava raaka-aine 
jatkojalostukseen on käytännössä ilmaista. Jos särkikalojen pyytäminen tapahtuu vielä 
hoitokalastuksen yhteydessä, saattaa uimarakkojen hyödyntäminen olla järkevää. 
 

 
Kuva 9. Find the fish -olut kirkastettiin käyttämällä särjen uimarakkoja. (Kuva: Juha-Pekka Huotari) 

Kuivattuja uimarakkoja käytetään myös ruoanvalmistuksessa erityisesti aasialaisessa keittiössä. 
Uimarakkojen hyödyntäminen oluenvalmistuksessa tai elintarvikkeissa tuskin tulee olemaan 
kuitenkaan koskaan suuren kokoluokan yritystoimintaa. Kiinnostus lähiruokaa ja paikallisista raaka-
aineista valmistettuja tuotteita kohtaan kuitenkin kasvaa jatkuvasti, joten oikein markkinoituna ja 
hoitokalastussaalista hyödyntäen uimarakkotuotteiden valmistus saattaa olla kannattavaa. 



 19

 

3.7 Vesijärvi-menu 
 
Kalaoluen valmistuksen yhteydessä hankkeessa tehtiin erillinen ravintolakampanja, jossa tarjoiltiin 
särjistä ja muista lähikaloista valmistettuja ruoka-annoksia ja menukokonaisuuksia. Myös tämä 
projekti herätti paljon mielenkiintoa ja sai medianäkyvyyttä. Vesijärvi-menun ideana oli tuoda 
aiemmin halveksututkin särjet osaksi laadukkaiden ravintoloiden annoksia. Kampanjaan osallistui 
kolme lahtelaista huippuravintolaa. Annoksiin käytettävän särkituotteen valmisti paikallinen 
kalanjalostusyritys Salpausselän kala.  
 
Ravintoloilta saatu palaute annoksista oli erittäin positiivista. Moni asiakas oli aluksi epäröinyt kalan 
mahdollista makua ja koostumusta, mutta ravintoloiden mukaan kaikki ruokia maistaneet olivat 
kehuneet niitä. Vesijärvi-menun lähtökohtana olikin saada aiemmin skeptisesti särkikaloihin 
suhtautuneet ihmiset kokeilemaan särkiruokia. Ravintolatason annoksissa tuotteet maistuivat 
herkullisilta, joten kuluttajien kynnys valmistaa erilaisia ruokia särjistä ja muista 
vajaastihyödynnetyistä kaloista madaltui. 
 
Tärkeä osa projektia oli myös tuoda särjet ja muut lähikalat tutuiksi ravintoloille. Tähän projektiin 
lähteneistä ravintoloista osa oli tottunut käyttämään kala-annoksissa pääasiallisesti lohikaloja. 
Esittelemällä myös muita kaloja ja järjestämällä erilaisia kampanjoita ravintoloille, saadaan niidenkin 
mielenkiinto lähikaloja kohtaan kasvamaan. Vesijärvi-menu projektiin osallistuneet ravintolat 
kertoivat mielellään olevan mukana vastaavissa tulevissa kampanjoissa ja tapahtumissa. Hankkeen 
aikana olikin suunnitelmissa järjestää tulevaisuudessa vastaavanlainen kokonaisuus, jossa 
hyödynnettäisiin muikkuja tai kuoreita. 
 
Kaikki kertoivat suunnittelevan käyttävänsä enemmän paikallista kalaa annoksissaan. Yksi ravintola 
kertoi ottavansa heti särkituotteen ruokalistalleen, jos Salpausselän kala alkaa valmistaa jatkuvasti 
tuotetta. Yritys ilmoittikin olevansa hyvin kiinnostunut jatkamaan tuotteen valmistusta. Lisäksi he 
ovat pohtineet omien perkuu- ja suomustuslaitteiden hankintaa, jotta he voisivat itse valmistaa 
tuotteen kokonaisuudessaan suoraan Vesijärven tai lähialueen kaloista. 
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Kuva 10. Ravintola Kokan särkiruoka-annos (Kuva: Ravintola Kokka) 

 

3.8 Pakaste- ja jalostustilojen selvitys 
 
Elokuussa 2022 tehdyn selvityksen perusteella kalastajien toimitilat ja pakastevarastointi 
mahdollisuudet vaihtelivat huomattavasti. Osalla vastaajista oli käytössä pakastehuone tai 
konttipakastin, kun toisilla oli käytössä vain yksittäisiä arkku- tai kaappipakastimia. Suurin osa 
kyselyyn vastanneista kalastajista oli kiinnostunut mahdollisesta tulevasta isommasta 
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pakastevarastosta, jossa olisi mahdollisuus säilyttää kaloja tai johon voisi toimittaa kalasaaliin, jota 
ei saa tuoreena kaupaksi ja olisi mahdollista myydä eteenpäin jatkojalostukseen tai sellaisenaan.  
 
Kyselyyn vastanneista 12:sta oli käytössään erillinen pakastehuone tai konttipakastin, johon mahtui 
muutamasta tuhannesta kilosta 40 000 kiloon kalaa. Kuudella vastaajista oli käytössään yksi tai 
useampi pienempi arkku- tai kaappipakastin. Yhdellä kalanjalostukseen keskittyneellä yrityksellä oli 
käytössään noin 100 m² pakastevarasto. Neljällä vastanneesta elinkeinokalatalouden toimijasta ei 
ollut lainkaan käytössä pakastinta. Kyselyyn vastanneista kalastajista lähes kaikki olivat I-ryhmän 
kalastajia, jotka olivat panostaneet enemmän kalustoonsa. Kyselyyn vastasi yhteensä 25 henkilöä 
Sisä-Suomen kalatalousryhmän alueelta. 
 
Vastaajista suurin osa oli tyytyväinen tämän hetken jalostustiloihinsa. Tosin osa vastaajista, joilla ei 
ole ollut käytössään elintarvikehyväksyttyjä toimitiloja, toivoivat yhteiskäyttöön tarkoitettuja tai 
omia tiloja, joissa saaliin voisi jatkojalostaa. Kaikilla vastanneista, jotka keskittyvät muikun pyyntiin, 
oli käytössään perkuukone. Useampi vastaaja totesi kyselyssä, että suuremmalle kalan massaukseen 
tarkoitetulle laitteistolle olisi tarvetta.  
 
Osalla vastaajista oli käytössään jo isompia pakastetiloja, mutta lähes kaikilla heistä tilat olivat usein 
kokonaan käyttämättä tai hyvin vajaalla käytöllä. Kyselyyn vastanneista kahdella jalostajalla oli 
kuitenkin pakastevarastot kovalla käytöllä ja vastaushetkellä täynnä. He kokivat tarvetta uusille, 
isommille pakastetiloille. Kalastuksen kausiluonteisuus kuitenkin vaikutti huomattavasti 
käyttöasteeseen. Esimerkiksi särkikaloja on pakastevarastoitava runsaita määriä kevään 
pyyntisesonkina, jotta voidaan taata raaka-aineen riittävyys koko vuodelle, jos syyspyynti ei onnistu. 
 
Tulevan pakastevaraston/-terminaalin sijainti mietitytti vastaajia. Jos varaston sijainti on riittävän 
lähellä kalastajaa, todettiin sille olevan käyttöä. Etäisyyden kasvaessa tiloille kuitenkaan olisi 
todennäköisesti käyttöä. Mahdollisen pakastevaraston sijainti tulisikin olla sellainen, että se 
hyödyttää mahdollisimman monia. Usein näissä tapauksissa on kuitenkin käynyt niin, että uusien 
toimitilojen läheisyyteen muodostuu lisää toimijoita (kalastajia ja jalostajia), jolloin tilojen käyttöaste 
kasvaa huomattavasti. Lisäksi vastaajia pohditutti tilojen varustelutaso. Jos tilat toimivat pelkkinä 
pakastevarastoina, joihin toimitetaan ja joista toimitetaan eteenpäin tuoreita kaloja pakastettavaksi ja 
jo valmiiksi pakastettuja kaloja, on toiminta suoraviivaista ja selkeää. Tällöin tilojen rakentamiseen 
ja käyttöön tarvittavat luvat ovat yksinkertaiset ja tiloja on helppo hallita.  
 
Jos pakastetilojen lisäksi rakennetaan uusia jalostus- tai kalankäsittelytiloja, on lupakäytäntö 
huomattavasti haastavampaa. Toisaalta tällöin tilat olisivat huomattavasti monikäyttöisemmät ja 
parantaisivat alueen kalatalouden toimijoiden toimintakykyä. Jos uusia kalanjalostustiloja 
rakennetaan yhteiseen käyttöön, tulisi siellä vastaajien mielestä olla kalan perkaamiseen ja 
massaukseen tarvittavat laitteistot. Tällä hetkellä Sisä-Suomen kalatalousryhmän toiminta-alueella ei 
ole yhtään isomman luokan kalan massaukseen sopivaa laitteistoa. Myös pienempien muikkujen ja 
särkikalojen jalostamiseen tarvittavia laitteita kaivattiin. Jos uudet tilat sisältävät sekä 
kalankäsittelytiloja ja pakastevarastointia, olisi vastaajien mielestä järkevää erottaa nämä toiminnot 
toisistaan. Tilat voisivat sijaita toistensa välittömässä läheisyydessä, mutta käytännön toiminnot olisi 
eroteltu toisistaan. 
 
Myös tilojen omistajapohja mietitytti vastaajia. Olisiko tilat kunnan/kaupungin rakennuttamia, joissa 
kalastajat toimisivat vuokralaisina vai rakennuttaisiko tilat kalastajista koostuva osuuskunta? 
Vastaajista suurin osa koki, että yhteisissä tiloissa toimiessa on vaikea välttyä konflikteilta ja tilojen 
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käyttö ei ole helppoa, jos henkilökemiat eivät toimi. He pohtivatkin, että tilat toimisivat mahdollisesti 
paremmin, jos kalastajat myisivät kalansa tilojen omistajalle/hallinnoijalle. Varsinkin, jos tiloissa 
olisi jalostuspuoli. 
 
Kyselyn perusteella voidaan todeta, että suurelle osalle kalastajista uusille pakastevarastotiloille olisi 
käyttöä ja se parantaisi huomattavasti kalaraaka-aineen saantia ympärivuotisesti. Lisäksi suuri 
pakastevarasto kasvattaisi kalatuotteiden ulkomaanviennin mahdollisuuksia. Uusien tilojen sijainti, 
omistajapohja ja niiden käyttäjät täytyy olla hyvin tiedossa ennen niiden rakentamista. Käyttämiseen 
liittyvät ohjeet on myös oltava selkeitä ja sovittuina etukäteen. 
 
Kyselyn vastaajista osa ilmoitti myös mahdollisista tiloista, jotka voisi muokata pakastevarastointiin 
tai kalanjalostukseen. Kaksi tällaista nousi ylitse muiden; UPM:n entinen vaneritehdas Jyväskylän 
Säynätsalossa sekä entiset panimotilat Heinolan Hevossaaressa. Molemmat paikat sijaitsevat hyvien 
liikenneyhteyksien päässä ja vesistön lähellä, jolloin lähialueen kalastajien saaliin toimittaminen 
sujuisi vesitse. Säynätsalon tiloissa olisi riittävästi tilaa ja hyödynnettävissä oleva talotekniikka. 
Heinolan tiloissa olisi lisäksi valmiiksi kylmävarastointiin sopivia tiloja, mutta laitteistot on purettu 
ja myyty. Molempien tilojen muokkaaminen on työlästä ja vaatii paljon pääomaa, joten on 
selvitettävä tarkkaan, onko järkevämpää rakentaa kokonaan uudet tilat vai muokata jo olemassa 
olevia. Markus Liimataisen selvityksessä Viitasaaren keskustan mainitaan olevan potentiaalinen 
paikka uudelle pakastus-, massaus ja jalostuslaitokselle. Tärkeintä olisi, että laitoksen sijainti olisi 
hyvien liikenneyhteyksien varrella, jolloin saaliit olisi helppo kuljettaa paikan päälle. 
Mahdollisimman keskeinen sijainti mahdollistaisi myös paremmin kalatuotteiden suoramyynnin. 
 
Uuden EMKVR-toimintakauden alkaessa Sisä-Suomen kalatalousryhmä (nykyinen Sisä-Suomen 
Kalaleader) perustaa Kalaparlamentti-verkoston. Tämän verkoston ensimmäisiä käsiteltäviä aiheita 
on yhteisen pakastevaraston ja mahdollisten kalanjalostustilojen todellisen tarpeellisuuden 
kartoittaminen ja tarkemman sijainnin selvittäminen. 
 

3.9 Kalankäsittely- ja jalostustilojen puute 
 
Hankkeen ja Sisä-Suomen kalatalousryhmän neuvonnan ja toimijoiden aktivoinnin 
myötävaikutuksesta, alueen kalastajat ja jalostajat laajensivat ja kehittivät toimitilojaan. Hankkeen 
aikana ainakin 4 alueen toimijoista on laajentanut tai rakentanut uusia kalankäsittely- ja jalostustiloja. 
Lisäksi ainakin kaksi on laajentanut toimintaansa hankkimalla kalansavustukseen sopivia laitteita. 
Näiden lisäksi kalastajat ovat hankkineet jäähilekoneita ja muita yrityksen kehittämisen kannalta 
oleellisia laitteita. 

4 MEDIANÄKYVYYS 
 
Hankkeesta ja sen toimenpiteistä tiedotettiin omissa kanavissa (kalatalousryhmän kotisivuilla ja 
sosiaalisen median kanavilla). Tämän lisäksi paikallisissa ja valtakunnan medioissa kerrottiin 
hankkeesta, erityisesti kalaolut ja Vesijärvi-menu saivat paljon näkyvyyttä.  
 
Hankkeesta kerrottiin mm. seuraavissa jutuissa: 
 

- Yle Radio Suomen Lahden juttu kalaoluesta: https://areena.yle.fi/audio/1-61938498 
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- Ylen juttu särkikaloista: https://yle.fi/uutiset/3-12442795 

 
Kuva 11. Ote Etelä-Suomen Sanomista 14.5.2022 
 

 
Kuva 12. Kuvakaappaus Ylen internetsivuilta 16.5.2022 
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5 JATKOTOIMENPITEET 
 
Jotta kuluttajien kalansaanti ja ammattikalastajien toimeentulo olisi turvattu, on oleellista, että 
kalastajilla on kalastuslupia vesialueille. Tämän hankkeen aikana järjestettyjä tilaisuuksia, joissa 
pyrittiin helpottamaan lupien saamista, tulisi järjestää jatkossakin. Vesialueenomistajien innostusta 
osallistua näihin tapahtumiin olisi kehitettävä, jotta tietoja ja kokemuksia ammattikalastuksesta ja sen 
vaikutuksista saataisiin paremmin jaettua. Myös osakaskuntien yhdistymistä isommiksi 
kokonaisuuksiksi tulee jatkaa monella alueella, jotta kalastuslupien hankkiminen helpottuu ja 
kalastusalueiden koko laajenee. Tiedottaminen ja hyvien kokemuksien jakaminen on oleellinen osa 
lupaongelman ratkaisua. 
 
Kalastajien ja kalanmyyjien myyntiväyliä on kehitettävä entisestään. Hankkeen aikana kehitellyn 
Facebook-ryhmän oli tarkoitus helpottaa tilannetta, mutta Facebookissa tapahtuvan kalanmyynti 
koettiin hankalaksi ja aikaa vieväksi. Tulevaisuudessa onkin parannettava ja kehitettävä sähköisiä 
työkaluja, jotta myyminen ja ostaminen olisi helppoa ja yksinkertaista. Wolt-tyylinen sovellus voisi 
toimia ratkaisuna tähän ongelmaan. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) kehittelemän 
Järvikalasovelluksen avulla ammattikalastajat pystyvät tekemään lakisääteisen saalisilmoituksen 
viranomaisille. Tätä sovellusta kehitetään jatkuvasti ja tulevaisuudessa sen avulla kuluttajat voisivat 
ostaa kalasaaliin suoraan kalastajalta. Järvikalasovelluksen kaltaisia alustoja on pyritty kehittämään 
aiemminkin, mutta niistä ei ole saatu vielä riittävän toimivia ja niiden suosio kuluttajien keskuudessa 
ei ole ollut riittävä. Sovelluksen on myös tarkoitus helpottaa kalanlogistiikkaa. Kalastajat voivat 
ilmoittaa sovellukseen saaliinsa ja näin kalasaaliin keräily ja yhteiskuljetus helpottuu. Jos 
sovelluksesta saadaan toimiva ja sen markkinoinnissa onnistutaan, saattaa se helpottaa kalasaaliin 
suoramyyntiä ja olla ratkaisu myös logistisiin ongelmiin. 
 
Kalanjalostukseen ja varastointiin on panostettava. Hankkeen aikana kerättiin tietoja alueen 
toimijoiden pakastin- ja jalostustiloista. Näiden tietojen ja toimijoiden haastatteluissa tulleiden 
ideoiden perusteella tulevaisuudessa järjestettävissä tilaisuuksissa ja tapaamisissa (kalaparlamentti) 
on käsiteltävä mahdollisen uuden ison pakasteterminaalin tai suuremman jalostus-
/pakastevarastointitilan rakentamista. Onko tällaisille yhteisille tiloille tarvetta? Kuka tilat omistavat 
ja hallinnoi? Minkälaista kalustoa tiloissa olisi hyvä olla? Missä nämä tilat sijaitsisivat? Markus 
Liimatainen pohtii asiaa raportissaan (liite 2.): ”Uusien tilojen tarpeesta ja käytöstä olisi tehtävä 
erillinen tutkimus, jossa haastatellaan kaikki alueen kalastajat ja heidän tarpeensa sekä sidosryhmät. 
Suunnittelu voitaisiin tällöin toteuttaa todellisten tarpeiden pohjalta, jolloin toimivan konseptin 
rakentaminen pitkällä aika välillä olisi mahdollista. Samalla selviäisi onko uusille tiloille todellista 
tarvetta, vai olisiko tärkeämpänä prioriteettina esimerkiksi edes auttaa kalastajien omien 
kalanjalostustilojen ja kalastusmenetelmien kehittämistä.”  
 
Kotimaisen kalan kysynnän kasvattamiseksi on jatkettava tiedottamista ja aiheesta kertomista 
julkisuudessa. Erityisesti muikun ja muiden vajaastihyödynnettyjen kalojen käyttöä elintarvikkeeksi 
on edistettävä. Näiden kalalajien pyyntiä voidaan lisätä huomattavia määriä, mutta jos kysyntää näille 
ei ole, ei siihen ole edellytyksiä. Jalostusastetta nostamalla ja uusia kalajalosteita kehittämällä 
kysyntää saadaan kasvatettua, varsinkin kalan massausta tulisi kehittää ja lisätä. Näiden toimien 
lisäksi myös kalojen, joilla ei ole tarpeeksi kotimaista kysyntää, ulkomaanvientiä on kehitettävä. 
Erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa kalojen käsittelyä ja tuotteiden maistatusta on tehtävä 
jatkuvasti. Varsinkin kuluttajille, jotka eivät ole kokeneita kalaruokien valmistajia, on kerrottava 
kaloista ja esitettävä helposti käytettäviä kalajalosteita. Näille kuluttajille, jotka eivät ole tottuneet 
ostamaan kalatuotteita, on valtavasti kalanmyynnin kasvupotentiaalia. Myös erilaisia 
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vajaastihyödynnettyjen kalojen myynninedistämiskampanjoita ja tapahtumia ravintoloissa ja 
kaupoissa on jatkettava.  
 
Viestinnän avulla voidaan kalatuotteiden menekin lisäämisen ohella parantaa yleisesti kala-alan 
imagoa ja houkutella lisää uusia toimijoita alalle. Ilman uusia kalastajia ja jalostajia ei pystytä 
vastaamaan kysynnän kasvuun ja takaamaan kotimaisen kalan saanti ja omavaraisuus kalatuotteissa.  

6 TALOUDELLINEN TOTEUMA 
 
Hankkeelle myönnettiin EMKR-rahoitusta 48 661,20 €. Kuntarahan osuus hankkeen kustannuksista 
oli 5 406,80 €, kokonaisrahoituksen näin ollessa 54 068 €. Hankkeen kustannukset toteutuivat alla 
olevan taulukon mukaisesti. 
 
 Kustannusarvio (€) Toteutuneet kustannukset (€) 

Henkilöstökustannukset (palkat + sivukulut) 36 500 36 411,76 
Matkakulut 3 593 3 843,43 
Ostopalvelut 8 500 8 528,80 
Flatrate (15%) 5 475 5 416,76 
Yhteensä 54 068 54 200,75 
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