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Ruokaa vai roskaa?
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Lähikalahankeen arvoketju - merestä lautaselle

• Hankkeessa kalastettiin yht. 699 000 kg lahnaa ja särkeä ja 
poistettiin merestä n.5 t fosforia.

• Hankkeen aikana lanseerattiin 5 erilaista särkikalatuotetta:

- Lähikalapihvi, Arkea / Kalaliike S. Wallin (2015) sekä
Särkimurekepihvi, Palmia / Lagerblad Foods (2016)

- Pirkka Saaristolaiskalapihvi (2017), pinaattinen Saaristolais -
kalapihvi (2018), Saaristolaiskalapyörykkä (2020)

• Hanke sai runsaasti positiivista näkyvyyttä, ja onnistui
nostamaan suomalaisen särkikalan imagoa ruokakalana.

• ELO-säätiön vuoden ruokakulttuuriteko –palkinto 2018
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Aika on otollinen kasvulle – nyt!

Miten taloudellisesti kestävään ja Itämeren ravinnekuormitusta pienentävään särkikalojen hyödyntämiseen päästään? 

• Kalastajia ja osaamista
löytyy

• Osaamisen ja tiedon
jakaminen alueiden
välillä

• Vajaahyödynnettyjen
kalojen kannat ovat
hyvät (tasapainon
säilyttäminen)

• Kaikki kalalajit käyttöön

Kalastus Perkaus / Massaus Tuotanto / Jalostus Myynti

• Kannattavuus kriittistä

• Alueelliset klusterit ja 
niiden vahvistaminen

• Sivutuotteista uusien
ideoiden kehittäminen ja 
hyötykäyttö

• Maku edellä

• Käsityön osuuden
vähentäminen

• Kalan saaminen
tasaisesti

• Helppokäyttöiset
tuotteet

• Tavoitteena premium-
tuotteet ja laadun
nostaminen

• Kasvavaa kysyntää on ja 
mielikuva on parantunut

• Pakkaukseen
panostaminen
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• Talvikalastuksen ja 
pyydyksien
kehittäminen

• Ketjun tiivistäminen ja 
yhteistyön lisääminen

• Konekannan kehitys, 
automaation ja 
kapasiteetin lisääminen

• Yhteistyöyritykset ja 
osuuskunnat jakamaan
riskiä

• Rohkea
kuluttajalähtöinen
kehittäminen ja 
tuotteistaminen

• Lahnatuotteiden
kehittäminen

• Investointeja tuotantoon

• Arvonlisän
kasvattaminen

• Tuote-/reseptikilpailut

• Ravintola ja blogi-
yhteistyön kehittäminen

• Julkisen keskustelun
lisääminen

• Mielikuva: laadukas ja 
arvokas lähikala

Sidosryhmähaastatteluiden keskeisiä tuloksia (kevät 2020/CapGemini) 



Aika hankkeen käynnistämiselle oli oikea: Kuluttajat ovat valmiita kestäviin valintoihin, ja kysynnän kasvu on 
myös  edellytys tuotteiden menestymiselle jatkossa. Särkikalojen imago ruokakalana on parantunut.

Lähikalahanke toimi myös tienraivaajana: Hankkeen aikana erilaisia särkikalatuotteita ja tuottajia tullut lisää 

Arvoketjujen haasteet ja epävarmuudet: Kestävät ratkaisut vaativat sekä teknistä kehitystä että tiiviimpää 
yhteistyötä kalastusalan alkutuottajien, jalostajien ja vähittäiskaupan toimijoiden välillä.

Sekä kalaa että kysyntää olisi, mutta kehitystarpeet arvoketjujen eri portaissa ratkaistava, jotta tuotannon ja 
kalastuksen volyymia ja kannattavuutta olisi mahdollista kasvattaa. Tuotteiden hinta on ratkaiseva tekijä.

Ravinteiden poistaminen merestä kaupallisesti toimivalla hoitokalastuksella on mahdollista!

Hankkeen kokemukset, opit ja johtopäätökset
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Kiitos!
miina.maki@jnfoundation.fi
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