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1. JOHDANTO 
 

 

Tilastojen mukaan kalan käyttö elintarvikkeena on lisääntynyt Suomessa viimeisen 

kymmenen vuoden aikana. Kotimaisen viljellyn kalan tai luonnonkalan osuus kalan 

kokonaiskulutuksesta on kuitenkin vähentynyt. Tuontikaloista kasvatetun lohen 

osuus on kasvanut merkittävimmin. Sitä kulutettiin vuonna 2009 kolme kertaa 

enemmän kuin vuosituhannen vaihteessa (Kuva 1). Myös muun tuontikalan, kuten 

eksoottisen pangasiuksen osuus kalan kulutuksesta on kasvanut, kun taas perinteis-

ten tuontikalojen, kuten sein ja sillin käyttö on vähentynyt pitkällä aikavälillä hie-

man. 

 

 

Kuva 1. Silakan, muikun ja kasvatetun tuontilohen kulutus elintarvikkeeksi (kg/hlö) vuosina 
1999-2009. Lähde:RKTL 

 

 

Ammattikeittiöt ovat Suomessa merkittävä kalan käyttöä ja kulutusta ohjaava tekijä. 

Toimintojen tehostamisen vuoksi julkisen sektorin ammattikeittiöissä hinta on ollut 

yksi tärkeimmistä kriteereistä ruoan raaka-ainehankinnoissa. Osittain tämän vuoksi 

edullinen tuontikala muodostaa nykyhetkellä pääosan ammattikeittiöiden kalaruoan 

tarjonnasta. Viime vuosina on alettu käydä yhä useammin keskustelua siitä, miten 
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kotimaisten elintarvikkeiden sekä lähi- ja luomutuotteiden osuutta suurkeittiöiden 

hankinnoista voitaisiin lisätä. Tietoisuus lähiruoan myönteisistä ympäristö- ja talo-

usvaikutuksista onkin vähitellen lisääntynyt. Tähän saakka parhaiten lähiruoka-

ajattelu on toteutunut Kiuruvedellä, jossa julkisen ruokapalvelun hankinnoista pai-

kallisten tuotteiden osuus oli vuonna 2009 noin 58 % ja lähikalan osuus peräti 97 % 

(Vänttinen & Korpi-Vartiainen 2010). Valitettavasti useimpien julkisten ruokapalve-

luiden osalta kotimaisten kalatuotteiden osuus, lähiruoasta puhumattakaan, on vielä 

hyvin pieni. 

 

Suomessa ammattikalastajien määrä on laskenut tasaisesti viime vuosikymmenien 

aikana. Myös Etelä-Savossa päätoimisten ammattikalastajien määrä on viimeisen 

viidentoista vuoden aikana vähentynyt. Tämä ei ole kuitenkaan näkynyt merkittä-

västi useimpien kalalajien saaliissa.  Esimerkiksi ammattikalastuksen muikkusaalis 

on kasvanut Etelä-Savossa selvästi viime vuosina (Kuva 2). 

 

 
Kuva 2. Etelä-Savon ammattikalastajien määrä sekä muikku- ja särkikalasaalis (särki ja lah-
na) vuosina 1998-2008. Vuonna 2008 tilastoinnissa tapahtui muutos, jonka jälkeen vain 
ammattikalastajarekisteriin kuuluvat olivat tilastoinnissa mukana. Lähde: RKTL, Ammatti-
kalastus sisävesillä. 
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Tässä raportissa esitellään Mikkelin ammattikorkeakoulun tilaaman Särvintä järves-

tä –järvikalaa ammattikeittiöihin hankkeen keskeiset tulokset koskien ammattika-

lastajien ja kalanjalostajien postikyselyä ja haastatteluja. Työn tavoitteena oli kerätä 

tietoa järvikalan toimitusmahdollisuuksista ammattikeittiöille, selvittää ammattika-

lastajien halukkuutta ja valmiuksia tehdä hoitokalastuksia, siirtyä uusille kalastus-

alueille tai ottaa käyttöön uusia kalastusmenetelmiä sekä kuvata toiminnan nykyti-

laa. Tulosten ja aiemmin kerätyn tutkimustiedon pohjalta esitetään arvio ammatti-

kalastajien ja jalostusyritysten mahdollisuuksista tuottaa järvikaloista valmistettuja 

kalatuotteita alueen ammattikeittiöille nykyhetkellä ja lähitulevaisuudessa. 

 
 
2. AINEISTO JA MENETELMÄT 
 

 
Postikyselyn ja haastattelujen kohderyhmänä olivat Etelä-Savon ELY-keskuksen alu-

eella asuvat tai kalastavat ammattikalastajat sekä kalanjalostuslaitokset. Ammatti-

kalastajarekisterin mukaan Etelä-Savossa oli vuonna 2011 47 rekisteröitynyttä am-

mattikalastajaa (Etelä-Savon ELY-keskus, 16.11.2011). Kysely tehtiin ruokakunta-

kohtaisena, joten kysely lähetettiin yhteensä 38 Etelä-Savossa asuvalle päätoimiselle 

ammattikalastajalle sekä kuudelle ei-rekisteröityneelle ammattikalastajalle (Etelä-

Savon TE-keskus 2009). Koska Puruvedestä ja Orivedestä merkittävä osa sijaitsee 

Pohjois-Karjalan puolella, päätettiin kysely lähettää myös 13 Kesälahdella ja Liperis-

sä asuvalle ammattikalastajalle. Postikysely lähetettiin siten yhteensä 57 ammattika-

lastajalle. 

 

Kalanjalostajien yhteystiedot saatiin Eviran hyväksymien kala-alan laitosten listasta 

(päivitetty 2.8.2011). Postikysely lähetettiin kaikille Etelä-Savon alueella (Hirven-

salmi, Mikkeli, Juva, Puumala, Savonlinna, Kerimäki, Punkaharju) ja Kesälahdella 

sekä Liperissä toimiville hyväksytyille kala-alan laitoksille (21 kpl) sekä yhdelle Var-

kaudessa toimivalle kalanjalostusyritykselle.  

 

Postikysely tehtiin kolmen kontaktikerran periaatteella. Jokaisella lähetyskierrok-

sella vastaanottajalle toimitettiin uusi kyselylomake ja vastauskuori. Selvityksen 

aikana tavoitettiin 27 ammattikalastajaa, joista viisi haastateltiin puhelimitse.  Ka-

lanjalostusyrityksistä kyselyyn vastasi 11 eli 50 % (Taulukko 1). Ammattikalastajien 

osalta tiedot pyynnistä ja saaliista pyydettiin antamaan vuoden 2010 osalta, koska 

kysely lähetettiin vuoden 2011 puolella. Hankkeen aikana tavoitettujen ammattika-

lastajien ja jalostusyritysten lista on liitteenä (Liite 1). 
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Taulukko 1. Postikyselyn lähetys- ja vastausmäärät. Vastanneiden määrään on luettu myös 
puhelinhaastattelut. 

 Lähetetty  (kpl) Vastannut (kpl) Vastaus-% 

E-Savo ammattikalastajat (rek. päätoim.) 38 19 50 

E-Savo ammattikalastajat (ei rek., sivu) 6 4 67 

P-Karjala ammattikalastajat (pää+sivu) 13 4 31 

Hyväksytyt kala-alan laitokset 22 11 50 

 

 

3. TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 
 

3.1. AMMATTIKALASTAJAT 
 
3.1.1. Pyynti, saalislajit ja saaliit 
 
 

Postikyselyyn vastanneista ammattikalastajista saaliinsa ilmoitti 20 kalastajaa. Saa-

listietoja saatiin yhdeksän kalalajin osalta. Yleisin saalislaji oli muikku (17 vastausta, 

57 %), jonka osuus oli noin 93 % saaliin massasta. Toiseksi runsain saalislaji oli kuo-

re (10 tn), jonka saalis oli kuitenkin alle 600 kg/kalastaja. Kuhasaalis oli 5750 kg eli 

n. 340 kg/kalastaja. Lahna- ja särkisaaliin ilmoitti 30 % vastanneista. Lahnan osuus 

saaliin massasta oli 1 % ja särjen 0,4 %. Vastanneiden keskimääräinen kalansaalis oli 

vuonna 2010 noin 23 000 kg/kalastaja (Taulukko 2). 

 

 
Taulukko 2. Postikyselyyn vastanneiden ammattikalastajien saalis (kg) ja saalislajien osuu-
det (%) vuonna 2010 sekä vastausten määrät saalislajeittain. 

Laji Saalis  Vastauksia 

  (kg) (kg/kalastaja) (%-osuus)  (kpl) 

Muikku 370560 21798 93,3  17 

Kuore 10000 588 2,5  3 

Kuha 5750 338 1,4  3 

Lahna 3830 225 1,0  6 

Ahven 2105 124 0,5  5 

Hauki 1750 103 0,4  4 

Särki 1570 92 0,4  6 

Made 1100 65 0,3  2 

Siika 445 26 0,1  2 

Yhteensä 397110 23359 100  20 
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Postikyselyyn vastanneiden lisäksi puhelinhaastattelussa saatiin tarkempia tietoja 

kalansaaliista yhdeltä Haukivedellä kalastaneelta ammattikalastajalta vuoden 2011 

osalta. Hänen särki- ja lahnasaaliinsa oli ollut tuolloin noin 60 tonnia, jota voidaan 

pitää huomattavan suurena määränä alueen muihin ammattikalastajiin nähden. 

 

Verrattaessa Alajan (2010) keräämiä saalistietoja tämän selvitykseen tuloksiin, ha-

vaittiin, että viidentoista molempiin tiedusteluihin vastanneen ammattikalastajan 

muikkusaalis oli noin 11 tonnia pienempi kuin vuonna 2009. Eroa voidaan pitää 

melko vähäisenä. Kuudella vastanneella muikkusaalis oli kasvanut edellisvuodesta, 

kahdella se oli pysynyt ennallaan ja seitsemällä vähentynyt. Näyttäisi siltä, että 

muikkusaaliissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia tärkeimmissä ammattikalas-

tusjärvissä vuosina 2009-2010. 

  

Vain neljältä ammattikalastajalta saatiin saalistietoja sekä vuodelta 2009 että 2010 

muiden lajien kuin muikun osalta. Tulosten yleistettävyys oli siten verrattain heikko 

maakunnan mittakaavassa. Vastausten perusteella saatiin kuitenkin viitteitä siitä, 

että järvikaloja pyydettiin vähintään yhtä paljon kuin edellisvuonna. Kalastus näyt-

täisi olleen monipuolisinta Haukivedellä, Puruvedellä ja Orivedellä, kun taas Pihlaja-

vedellä keskityttiin pääasiassa muikunkalastukseen. 

 

3.1.2. Saaliiden jalostusaste ja sivusaaliin hyödyntäminen 
 
 
Vastanneiden kalastajien muikkusaaliista pääosa myytiin pyöreänä. Pihlajaveden ja 

Puruveden alueella ainoastaan noin 2 % ilmoitetusta saaliista perattiin myyntiin, 

kun muissa järvissä osuus oli noin 9 % (Taulukko 3). Muikun alhainen jalostusaste 

on seurausta suurista saalismääristä ja kalan verrattain pienestä koosta, joka vaike-

uttaa koneellista perkaamista huomattavasti. Muiden lajien jalostusaste oli korke-

ampi. Esimerkiksi kuhasaaliista noin puolet myytiin fileenä, hauesta puolestaan 

noin kolmannes (Taulukko 4).. 

 

 
Taulukko 3. Vastanneiden ammattikalastajien myymän pyöreän ja peratun muikun määrät 
eri alueilla. 

Muikku Pyöreä Perattu 

  (kg) (%) (kg) (%) 

Pihlajavesi/Puruvesi 289100 99,8 500 0,2 

Muut järvet 71099 90,8   7200 9,2 



6

Taulukko 4. Ammattikalastajien myymien kalatuotteiden jalostusaste ilmoitettuna prosent-
tiosuutena lajin kokonaissaaliista. 

Kalalaji Pyöreä Perattu Filee Muu Yht. 

  (%) (%) (%) (%) (kg) 

Muikku 98 2 0 0 368899

Kuha 35 2 51 12 2960 

Ahven 73 18 8 1 1710 

Hauki 61 0 32 7 1350 

Made 68 3 29 0 760 

Siika 100 0 0 0 445 

Lahna 41 7 15 37 435 

Särki 97 3 0 0 300 

Yhteensä 97 2 1 0 376859

 
 
Ammattikalastajien mahdollisuudet tuottaa jalostusarvoltaan erilaisia kalatuotteita 

erosivat jonkin verran järvien välillä (Taulukko 5). Pihlajavedellä pääasiallisesti ka-

lastaneiden ammattikalastajien toiminta perustui pyöreän kalan myyntiin. Kaksi 

kolmesta Puruvedellä kalastaneesta ilmoitti pystyvänsä tuottamaan perattua, fileoi-

tua ja savustettua suomukalaa. 

 
 
Taulukko 5. Ammattikalastajien mahdollisuudet tuottaa erilaisia suomukalatuotteita nyky-
hetkellä. Vastaukset %-osuuksia, n= vastanneiden lukumäärä. 

Vesistö Perkaus Filee Savustus Pakastus 

  

Kyllä 

(%) 

Ei 

(%) 

n  Kyllä

(%) 

Ei 

(%) 

n  Kyllä

(%) 

Ei 

(%) 

n  Kyllä 

(%) 

Ei 

(%) 

n 

Pihlajavesi 0 100 5 0 100 5 0 100 5 0 100 5 

Puruvesi 67 33 3 67 33 3 67 33 3 0 100 2 

Haukivesi 100 0 1 100 0 1 0 100 1 100 0 1 

Kermajärvi 100 0 1 100 0 1 - - - 100 0 1 

Kolkonjärvi 0 100 1 0 100 1 0 100 1 0 100 1 

Orivesi 67 33 3 67 33 3 33 67 3 0 100 2 

Puula 0 100 1 0 100 1 0 100 1 0 100 1 

Saimaa 100 0 1 100 0 1 100 0 1 100 0 1 

Yhteensä 44 56 16   44 56 16  27 73 15   21 79 14
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Viidesosa vastanneista ammattikalastajista oli hyödyntänyt ammattikalastuksen 

sivusaalista kaupallisesti viimeisen viiden vuoden aikana. Yksi näistä kalastajista 

kalasti pääasiassa Haukivedellä ja kaksi Orivedellä. Vastanneiden mukaan sivusaaliin 

vähäisyys oli merkittävien este sen hyödyntämättä jättämiselle (Kuva 3). Myös heik-

koa kysyntää, huonoa hintaa ja ajanpuutetta pidettiin vastauksissa pääasiallisina 

syinä. 

 

 

Kuva 3. Ammattikalastajien ilmoittamat syyt sivusaaliin hyödyntämättä jättämiselle. 

 
 
3.1.3. Kalojen toimitusmahdollisuudet ammattikeittiöille 
 
 
Postikyselyyn vastanneista ammattikalastajista 22 % oli toimittanut järvikalatuot-

teita julkisille ruokapalveluille ja 28 % ravintoloille viimeisen viiden vuoden aikana. 

Pääasiallisesti Orivedellä kalastaneista ammattikalastajista kaksi ja Haukivedellä, 

Pihlajavedellä, Puruvedellä sekä Saimaalla kalastaneista yksi oli toimittanut järvika-

loja ammattikeittiöille. Vastanneiden kalastajien toimittamat kalamäärät olivat mel-

ko vähäisiä (Taulukko 6). Yleisin ammattikeittiöille toimitettu kalatuote oli perattu 

muikku. Muina lajeina mainittiin made, kuha, hauki ja ahven. 
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Taulukko 6. Vastanneiden ammattikeittiöille toimittamia kalatuotteet ja niiden määrät 
(kg/vuosi). Vastanneita kuusi. 

Laji Jalostustapa Pyyntivesistö Määrä 

(kg/vuosi) 

Kuha file Haukivesi 50 

Hauki file Haukivesi 50 

Made file Haukivesi 20 

Ahven Perattu? Haukivesi 10 

Muikku Perattu Orivesi 200 

Made Perattu Orivesi 10 

Muikku Perattu Pihlajavesi - 

Kuha Perattu Pihlajavesi - 

Muikku Perattu Puruvesi 100 

 
 
Postikyselyyn vastanneista seitsemän kalastajaa arvioi nykyiseen kalastukseen pe-

rustuen kalaerien mahdollisia toimitusajankohtia eri vuodenaikoina, myytävien eri-

en suuruutta sekä suurinta kannattavaa toimitusetäisyyttä. Suurin osa kysymykseen 

vastanneista kalasti Puruvedellä ja vastaukset koskivat ainoastaan muikkua (Liite). 

Vastanneet arvioivat pystyvänsä toimittamaan muikkua talvella 100-400 kg/viikko 

ja kesällä 30-300 kg/viikko. Neljä vastanneista arvioi pystyvänsä toimittamaan kala-

eriä arkiaamuisin ennen klo 8:aa. Muilla vastanneilla mahdolliset toimitusajat ajoit-

tuivat klo 8-16 välille tai iltaan. Suurimpana kannattavana toimitusetäisyytenä pi-

dettiin Puruvedellä 30 kilometriä, joka vastaa karkeasti etäisyyttä Kerimäeltä Savon-

linnaan. 

 

Yksittäisissä vastauksissa mainittiin myös muita lajeja. Saimaalla verkkokalastukses-

ta ilmoitettiin saatavan myyntiin maanantaisin ja perjantaisin kuhaa fileenä 15 

kg/viikko ja haukea 20 kg/viikko. Puruvedeltä rysäpyynnin sivusaaliina ilmoitettiin 

saatavan myyntiin ahventa ja säynettä 5-50 kg/vk 
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3.1.4. Kalastuselinkeinon monipuolistamisen mahdollisuudet 
 
Pyynnin monipuolistaminen 

 
Postikyselyyn vastanneista ammattikalastajista noin 40 % arvioi, että heidän pääasi-

allisen pyyntivesistönsä särki- ja lahnakantoja olisi mahdollista hyödyntää kaupalli-

sesti (Kuva 4). Vastaavasti noin 40 % kalastajista katsoi, ettei voisi hyödyntää nyky-

hetkellä sivusaalistaan kaupallisiin tarkoituksiin. 

 

 

Kuva 4. Kalastajien mielipiteet sivusaaliin, uusien lajien ja särkikalojen kaupallisesta hyö-
dyntämisestä. 

 

 

Ammattikalastajia pyydettiin arvioimaan eri lajien mahdollisia saalismääriä tilan-

teessa, joka ei vielä rajoittaisi tärkeimmän saalislajin (muikun) pyyntiä. Vastauksia 

saatiin runsaimmin Puruveden osalta, mutta ei lainkaan Pihlajaveden ammattikalas-

tajilta. Puruvedellä kolmen kalastajan yhteinen arvio mahdollisesta särkisaaliista oli 

22 tonnia vuodessa, mutta lahnaa arvioitiin saatavan ainoastaan 500 kg vuodessa 

(Taulukko 7).  
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Taulukko 7. Kalastajien arvioimia nykyiseen kalastukseen nähden mahdollisia saaliiden 
määriä (kg/vuosi) eri vesistöissä. 

Pyyntivesistö Särki Lahna Ahven Hauki Siika 

Puruvesi 

20000 - - - - 

- 300 800 300 - 

300 200 1000 200 200 

2000 - 2000 - - 

Yhteensä 22300 500 3800 500 200 

Orivesi 
1000 1500 2000 2500 - 

300 1000 500 300 - 

Yhteensä 1300 2500 2500 2800 - 

Kermajärvi 2000 500 1000 500 - 

Saimaa 500 200 400 200 - 

 
 
Vastanneista 68 % oli halukkaita kohdentamaan pyyntiä nykyisten saalislajien lisäk-

si uusiin lajeihin (Taulukko 8). Uusien lajien pyyntiä rajoittavina tekijöinä mainittiin 

muiden kuin pääasiallisen saalislajin pieni määrä (2), kaluston ja kalankäsittelyväli-

neiden heikko siirrettävyys (2), norpansuojelu (2), lupien saanti (1), ajankäyttö (1) 

sekä nykyisten pyyntivälineiden ja –menetelmien soveltumattomuus (1) muiden 

lajien pyyntiin. Postikyselyyn vastanneista ammattikalastajista vain yksi ilmoitti 

osallistuneensa viime vuosina hoito- tai tehokalastuksiin.  

 

 
Taulukko 8. Kalastajien valmiudet ja halukkuus ryhtyä kalastamaan nykyisten saalislajien 
lisäksi muita järvikaloja. 

 Pyyntivesistö Valmiudet   Halukkuus   

  

Kyllä 

(%) 

Ei 

(%) 

Kyllä 

(%) 

Ei 

(%) 

 N 

(hlöä) 

Pihlajavesi 100 - 67 33  5 

Puruvesi 57 43 83 17  6 

Haukivesi 100 - 100 -  1 

Kermajärvi 100 - 100 -  1 

Kolkonjärvi 100 - 100 -  1 

Orivesi 33 67 33 67  3 

Saimaa 100 - - 100  1 

Kaikki 74 26 68 32  18 
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Vastanneista hieman yli puolet arvioi, että heidän olisi mahdollista laajentaa pyynti-

alueita uusiin vesistöihin (Taulukko 9). Merkittävimpinä rajoitteena uusille pyynti-

alueille siirtymiselle pidettiin ammattikalastuslupien saatavuutta (7 mainintaa). 

Muina rajoitteina mainittiin ikä (2), etäisyydet (1) ja kustannukset (1). Lupaongel-

mat mainittiin Pihlajavedellä, Puruvedellä, Orivedellä ja Kermajärvellä pääasiallisesti 

kalastaneiden vastauksissa. 

 

 
Taulukko 9. Kalastajien arviot omista mahdollisuuksista laajentaa pyyntialueita muihin ve-
sistöihin. 

Pyyntivesistö Kyllä 

(%) 

Ei 

(%) 

N 

(hlöä) 

Pihlajavesi 60 40 5 

Puruvesi 67 33 6 

Kermajärvi - 100 1 

Kolkonjärvi 100 - 1 

Orivesi 33 67 3 

Saimaa 100 - 1 

Kaikki 59 41 17 

 

 

Kalanjalostukseen liittyvät investoinnit ja suunnitelmat 

 

Postikyselyyn vastanneista viisi ammattikalastajaa oli viimeisen kahden vuoden ai-

kana investoinut kalankäsittelyvälineistöön tai -tiloihin. Kaksi ammattikalastajaa oli 

investoinut kalankäsittelytiloihin ja yksi kalastaja oli hankkinut muikunperkausko-

neen. Lisäksi kaksi kalastajaa oli ostanut osuuden kalasatamasta. Viisi (29 %) posti-

kyselyyn vastannutta ammattikalastajaa arvioi tekevänsä lähitulevaisuudessa inves-

tointeja, jotka liittyvät kalatuotteiden jalostusasteen kasvattamiseen. Kahdessa vas-

tauksessa tulevien investointien arvioitiin liittyvän kalankäsittelytilojen rakentami-

seen. Yksittäisissä vastauksissa mainittiin investointeina myös savustusuuni ja täys-

säilykkeiden valmistuslinja. 

 

Postikyselyssä selvitettiin ammattikalastajien valmiutta ja halukkuutta tuottaa ka-

lamassan raaka-ainetta tai valmistaa kalamassaa. Kalamassan raaka-aineen tuotta-

miseen eli kalan pyyntiin ja käsittelyyn oli valmiuksia 35 %:lla ja halukkuutta 53 

%:lla vastanneista. Massan valmistukseen oli valmiuksia vain yhdellä kalastajalla (6 

%) ja halukkuutta 38 %:lla vastanneista (Taulukko 10). 
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Taulukko 10. Ammattikalastajien valmiudet ja halukkuus tuottaa omasta sivusaaliista tai 
hoitokalastusten saaliista kalamassan raaka-ainetta tai valmistaa kalamassaa 

Pyyntivesistö Massan raaka-aineen 

tuottaminen 

Massan  

valmistus 

  

Valmiudet Halukkuus Valmiudet Halukkuus  N 

  kyllä ei kyllä ei kyllä ei kyllä ei  (hlöä) 

Pihlajavesi 20 80 20 80 - 100 20 80  5 

Puruvesi 40 60 60 40 - 100 40 60  6 

Haukivesi 100 - 100 - - 100 - 100  1 

Kermajärvi 100 - 100 - - 100 100 -  1 

Kolkonjärvi - 100 100 - - 100 - 100  1 

Orivesi - 100 33 67 - 100 50 50  3 

Saimaa 100 - 100 - 100 - 100 -  1 

Kaikki 35 65 53 47 6 94 38 63  18 

 
 
3.1.5. Kalastajien hintaodotukset ja kalan tuottajahinnat 
 
 
Kalastajilta kysyttiin mielipidettä eri kalalajien kannattavasta hinnasta pyöreän ja 

peratun kalan osalta. Selvityksessä ilmeni, että kalastajien hintaodotukset olivat 

verrattain korkeat myös ns. vähempiarvoisten lajien osalta. Alhaisimmalla hinnalla 

oltiin valmiita myymään perkaamatonta särkeä (n. 2 €/kg). Peratun ja perkaamat-

toman kalan hintaodotukset erosivat lajista riippuen 1,9-2,4 -kertaisesti. Vastausten 

hajonta oli suurta (Kuva 5). Nykyistä suuremmilla saalismäärillä kalastajat olisivat 

todennäköisesti valmiita myymään saaliinsa havaittua pienemmällä kilohinnalla. 

Tämän selvityksen korkeahkot hintaodotukset liittyivät todennäköisesti juuri pie-

niin saalismääriin. 

 

Särkikalan tuottajahinta vaihtelee markkinoilla huomattavasti. Kalanjalostusyrityk-

set ovat olleet valmiita maksamaan perkaamattomasta tasakokoisesta (16 cm) sär-

jestä jopa 1,5 €/kg (Tolvanen 2011, suullinen tiedonanto, Hirvonen 2012, suullinen 

tiedonanto). Kalamassan raaka-aineeksi toimitetusta särjestä ja lahnasta on saatu 

suurehkoissa toimituserissä tyypillisesti noin 60 snt/kg. Virallisten tilastotietojen 

mukaan lahnasta maksettiin rannikkoalueella vuonna 2010 keskimäärin 0,35 €/kg. 

Pienikokoisen lahnan tuottajahinta oli vielä tätä huomattavasti alhaisempi (alle 0,1 

€/kg). Särjen tuottajahinnasta ei ollut tilastotietoa saatavilla. 
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Etelä-Savossa välittäjille myydystä perkaamattomasta muikusta kalastaja on saanut 

keskimäärin 1,6 €/kg, kun myydyt kalaerät ovat koostuneet pääosin 11-13 cm mit-

taisista kaloista (Alaja 2010). Muikun hinta riippuu voimakkaasti kalan koosta ja 

tarjonnan määrästä. Kookkaasta 16-17 cm muikusta on voitu ajoittain saada jopa 4 

euroa kilolta, kun saalismäärät ovat olleet pieniä (Heinonen 2012, suullinen tiedon-

anto). Vuonna 2010 perkaamattoman muikun kilohinta oli virallisten tilastotietojen 

mukaan 2,26 €, kun peratusta maksettiin keskimäärin 4,16 € (RKTL 2011). 

 

 

Kuva 5. Kalastajien arvioimat kannattavat tuottajahinnat (±S.D.) eri lajeille (alv 0 %). 

 
 
3.1.6. Kalastajien näkemykset ammattikeittiöistä 
 
 
Tiedustelun tulosten perusteella ammattikeittiöt olivat kalastajille verrattain vieras 

asiakasryhmä. Noin puolet vastanneista ei tuntenut Etelä-Savon alueen ammatti-

keittiöitä tai niiden hankinnoista vastaavia henkilöitä. Ammattikeittiöiden kalan 

toimittajaksi pääsemisen arvioitiin olevan vaikeaa. Puolet vastanneista arvioi, että 

he eivät pysty tarjoamaan ammattikeittiöille riittävän pitkälle jalostettuja kalatuot-

teita (Kuva 6). Hieman tästä suurempi osuus vastanneista oli sitä mieltä, että kalan 

toimitusvarmuus voidaan taata ainoastaan kalastajien välisen yhteistyön avulla. 

Lisäksi katsottiin, että kalastajien ja kalanjalostajien välisen yhteistyön tulisi sujua 

nykyistä paremmin, jotta lähikalatuotteiden määrää voitaisiin lisätä markkinoilla. 
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Kuva 6. Ammattikalastajien käsityksiä ammattikeittiöistä. 

 
Kooste ammattikalastajille esitettyjen väittämien vastauksista on liitteessä 2. 
 
3.2. KALANJALOSTAJAT 
 
3.2.1. Tuotteet 
 

Vastanneiden kalanjalostusyritysten tarjoama kalatuotevalikoima oli melko moni-

puolinen. Yleisimpiä tuotteita olivat perattu kala, file ja savustettu kala. Pakastettuja 

kalatuotteita tarjosi 60 % ja täyssäilykkeitä 44 % vastanneista. Annospakattuja tuot-

teita ei kuitenkaan juurikaan tarjottu (Taulukko 11). 

 

Vastanneet yritykset hyödynsivät luonnonkaloista yleisimmin muikkua ja ahventa. 

Myös hauki, kuha ja lohikalat kuuluivat useimpien kalanjalostajien valikoimiin (Tau-

lukko 12). 

 

Vastanneista kalanjalostusyrityksistä 50 % (5 kpl) oli hyödyntänyt viime vuosina 

jalostuksessa hoito- tai tehokalastuksista saaliiksi saatuja kaloja. Näistä kaikki olivat 

jalostaneet särkeä. Hoitokalastuksista saatuja ahvenia oli jalostanut 80 % ja lahnaa 

60 % vastanneista. Muikku, kuha ja säyne mainittiin vastauksissa kertaalleen. 
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Taulukko 11. Postikyselyyn vastanneiden kalanjalostusyritysten tuotevalikoima. 

  

Kyllä 

(%) 

Ei 

(%) 

Perattu kala 70 30 

Filee 60 40 

Filee, Ruodoton 40 60 

Kalakuutiot- ja suikaleet 22 78 

Kalamassa 40 60 

Savustus 50 50 

Täyssäilykkeet 44 56 

Pakasteet 60 40 

Annospakkaukset 22 78 

 

 

Taulukko 12. Postikyselyyn vastanneiden kalanjalostusyritysten hyödyntämät kalalajit. 

  

Kyllä 

(%) 

Ei 

(%) 

Ahven 100 - 

Kuha 60 40 

Hauki 70 30 

Made 50 50 

Särki 60 40 

Lahna 40 60 

Kuore 33 67 

Muikku 100 - 

Siika 60 40 

Taimen 70 30 

Muu 29 71 

 

 

3.2.2. Kalojen toimitusmahdollisuudet ammattikeittiöille 
 
 
Vastanneista yrityksistä kalatuotteita oli myynyt viimeisen viiden vuoden aikana 

julkisille ruokapalveluille 50 % ja ravintoloille 75 %. Kuukausittaiset myyntimäärät 

ammattikeittiöille olivat verrattain pieniä (Taulukko 13). Eniten myytiin perattua 

muikkua tuoreena ja pakastettuna. Muiden lajien osalta ei saatu juurikaan tietoa 

myydyistä kalamääristä. 
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Taulukko 13. Kalanjalostusyritysten ammattikeittiöille myymät kalatuotteet ja niiden toimi-
tusmäärät ja –ajat. Vastanneet eroteltu katkoviivoilla. 

Laji Jalostusaste Määrä 

(Kg/kk) 

Toimitusaika 

(Kuukaudet) 

Järvikalat Massa, pakastettu - Tammi-Joulukuu 

Muikku Perattu 30 Kesä-Lokakuu 

Muikku Säilyke - Syys-Huhtikuu 

Muikku Perattu 200 Heinä-Joulukuu 

Hauki File/massa 20 - 

Made Nyljetty 20 - 

Muikku Perattu 50 Syys-Toukokuu 

Muikku Perattu, pakaste 150 - 

Muikku Perattu, pakastettu 80 - 

Muikku Pakastettu - - 

Muikku Tuore+ jaloste - - 

Ahven - - - 

Kuha  - - - 

 
 
3.2.3. Halukkuus ja valmiudet järvikalojen hyödyntämiseen 
 

 

Vastanneista kalanjalostusyrityksistä 50 %:lla oli valmiuksia ja 60 %:lla halukkuutta 

ryhtyä jalostamaan lähitulevaisuudessa järvikalatuotteita, joita heillä ei vielä ollut 

tuotevalikoimassa. Järvikalamassan tuotantoon oli valmiuksia 56 %:lla ja haluk-

kuutta 50 %:lla vastanneista (Taulukko 14). Järvikalamassaa oli ajateltu tuotettavan 

hauesta, lahnasta ja kookkaasta särjestä. Pelkästään järvikalamassan raaka-aineen 

tuottamiseen oli halukkuutta 67 %:lla vastanneista. Myös uusien tuorekalatuottei-

den tuotantoon oli kiinnostusta. Vastauksissa mainittiin esimerkiksi hauki- ja ah-

venfileen valmistaminen. 

 

 
Taulukko 14. Kalanjalostusyritysten valmiudet ja halukkuus tuottaa lähitulevaisuudessa 
järvikalapohjaista kalamassaa. 

Kyllä 

(%) 

Ei 

(%) N 

Valmiudet 56 44 9 

Halukkuus 50 50 8 
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3.2.4. Järvikalojen jalostuksen ongelmat 
 

 

Vajaasti hyödynnettyjen järvikalojen kaupallisen hyödyntämisen ongelmana pidet-

tiin yleistä asennetta ja arvostuksen puutetta ko. lajeja kohtaan. Toisena merkittä-

vänä haittana pidettiin tuotteiden alhaista hintaa ja kalan saatavuuden vaihtelua. 

Myös jalostukseen kuluvaa aikaa pidettiin vähäarvoisten lajien kannalta ongelmana. 

Logistiikan tehottomuus mainittiin yhdessä vastauksessa. 

 

Kalamassan valmistuksen aloittamisen arvioitiin vaativan huomattavia investointe-

ja. Tämän lisäksi jalostusprosessia pidettiin vaativana. Todettiin, että maultaan vir-

heettömän kalamassatuotteen valmistaminen vaatii useita työvaiheita. Puhelinhaas-

tatteluissa ilmeni, että einesten tuottaminen kalamassasta suurkeittiöille ei ole ny-

kyhetkellä mahdollista, koska lopputuotteen hinta nousee liian korkeaksi nykyisillä 

raaka-aineiden hinnoilla. 

 

 

3.2.5. Investoinnit ja kehittämissuunnitelmat 
 
 
Vastanneista luonnonkalaa jalostavista yrityksistä 40 % oli investoinut viimeisen 

kahden vuoden aikana tuotantokapasiteetin ja 33 % tuotteiden jalostusasteen kas-

vattamiseen (Taulukko 15). Lähitulevaisuudessa tuotantokapasiteettiin arvioi inves-

toivan 11 % ja jalostusasteeseen 30 % vastanneista. Lähitulevaisuuden investointei-

na mainittiin kahdessa tapauksessa pakastetilan lisääminen. Kertaalleen mainittiin 

einestuotantoon soveltuvan laitekannan hankkiminen ja lahnan perkausta helpotta-

va kone. 

 
 
Taulukko 15. Luonnonkalaa jalostavien yritysten investoinnit viimeisen kahden vuoden 
aikana ja lähitulevaisuudessa. Taulukon luvut % vastanneista. 

Investoinnit viimeisen  

kahden vuoden aikana 

Lähitulevaisuuden 

 investoinnit 

Tuotanto-

kapasiteetti 

Jalostus- 

aste 

Tuotanto-

kapasiteetti

Jalostus-

aste 

Kyllä 40 33 11 30 

Ei 60 67 89 70 
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3.3. KYLMÄKETJU 
 

 

Ammattikalastajien mielipidettä kylmäketjun toimivuudesta kasvavien saaliiden 

tilanteessa selvitettiin kahdella väittämällä. Yli puolet vastanneista arvioi, että oman 

kalansaaliin kasvaminen nykytasosta ei aiheuttaisi ongelmia kylmäketjun kannalta 

(Kuva 7). Toisaalta noin viidennes kalastajista oli väittämästä pääosin samaa mieltä 

eli saaliiden kasvu saattaisi vaikuttaa negatiivisesti kalatuotteiden kylmäketjuun. 

Kalastajista merkittävä osa uskoi, että tehokalastuksista saadun saaliin kylmäketju 

pystyttäisiin turvaamaan nykyisellä infrastruktuurilla. Lähes neljäsosa ei kuitenkaan 

osannut sanoa pystyttäisiinkö mahdolliset tehokalastussaaliit käsittelemään siten, 

että asianmukainen kylmäketju toteutuisi.  

 

 

Kuva 7. Ammattikalastajien näkemys kylmäketjun toimivuudesta saaliiden kasvaessa. 

 

 

Kalan laadun ja elintarviketurvallisuuden kannalta jäähileasemilla on merkittävä 

rooli. Kekäläinen ym. (2004) selvittivät laajemmin Etelä-Savon kalasatamien ja jäähi-

leasemien käyttöä ja kehittämistä. Tuolloin havaittiin, että keskeisten ammattika-

lastusjärvien yhteydessä sijaitsevien jäähileasemien käyttöasteet olivat verrattain 

korkeita. Osassa jäähileasemia oli kuitenkin ongelmana riittämätön jääntuotantoka-

pasiteetti erityisesti kesäaikana. Tämän jälkeen jäähileasemien ja jäävarastojen ka-

pasiteettiin liittyviä parannuksia on tehty, mutta samalla myös asemien käyttäjä-

määrät ovat vähitellen kasvaneet. Esimerkiksi Kerimäen Mustalahden kalasataman 
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jäähilevaraston avaimia oli jaettu vuoteen 2009 mennessä 88 kpl, kun vuonna 2011 

määrä oli 95 kpl (Liite 3).  

 

Etelä-Savon jäähileasemat on rakennettu kalasatamien tai purkupaikkojen yhtey-

teen. Suurimmat jäähileasemat ovat kuntien tai kaupunkien ylläpitämiä. Puulaveden 

ympäristössä jäähileasemat ovat olleet pääosin yksityisessä omistuksessa. Myös 

muualla Etelä-Savon alueella on yksityisiä jäähileasemia. Ne ovat kuitenkin tehol-

taan ja varastointikapasiteetiltaan julkisia jäähileasemia pienempiä. 

 

Julkisten jäähileasemien käyttäjät maksavat ns. avainmaksua, joka on tavallisesti 

määritelty erikseen ammattikalastajille ja muille ryhmille. Yleisestä kustannustason 

noususta ja säästöpaineista huolimatta nykyinen jäähileasemien hallintamalli olisi 

perusteltua säilyttää ennallaan. Tällä tavoin voidaan varmistaa palvelun tasapuoli-

nen saatavuus eri käyttäjäryhmille. 

 

Etelä-Savon alueella toimivista kalastusyrityksistä kolme on tähän mennessä sitou-

tunut toimimaan sisävesien ammattikalastajat ry:n kehittämän laatujärjestelmän ja 

standardin ISO 9001:2008 mukaisesti (Lindroth, suull. tiedonanto). Käytännössä 

suurin osa kalastajista pystyisi siirtymään standardin mukaisiin menettelytapoihin 

verrattain vähäisillä toimenpiteillä, mutta tästä huolimatta kiinnostus laatujärjes-

telmää kohtaan on ollut vielä suhteellisen vähäistä. Luonnonkalan menekinedistä-

misen kannalta olisi edullista, mikäli nykyistä suurempi osa alueen kalastajista koki-

si mielekkääksi toimia laatujärjestelmän vaatimusten mukaisesti. 

 
 
3.4. VAJAASTI HYÖDYNNETTYJEN KALOJEN SAATAVUUS 
 
 
Tärkeimmissä ammattikalastusjärvissä mm. muikun, siian, ahvenen, särjen ja kuo-

reen kantojen runsautta seurataan säännöllisesti RKTL:n toimesta. Vuonna 2009 

Puruveden Pajuselän ahvenkannan arvioitiin olevan keskikertainen ja särkikannan 

runsas. Pihlajaveden Lepistönselän ahven- ja särkikanta arvioitiin runsaaksi. Hauki-

veden pohjoisosassa ahvenen, särjen ja kuoreen kannat olivat runsaampia kuin jär-

ven eteläosassa. Haukiveden pohjoisosan kuorekanta arvioitiin erittäin runsaaksi 

(Valkeajärvi ym. 2010, Liite 4). Pienempien vesistöjen osalta tutkimustietoa on saa-

tavilla vaihtelevasti. Kalakantojen tilasta saadaan perustietoa esimerkiksi kalatalou-

dellisista velvoitetarkkailuista sekä vesipuitedirektiiviin liittyvistä koekalastuksista. 
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Maakunnan tärkeimmät ammattikalastusjärvet ovat suuria ja niukkaravinteisia, 

joten ne soveltuvat korkealaatuisen kalaraaka-aineen tuottamiseen. Karuissa järvis-

sä särkikalojen osuus kalaston biomassasta on kuitenkin usein verrattain alhainen. 

Tammen ym. (1997) järvikartoituksen perusteella Etelä-Savon maakunnan vesistöis-

tä vain pieni osa voitiin luokitella särkikalavaltaisiksi. Järvissä, joihin kohdistuu vain 

vähän ulkoista kuormitusta, useita vuosia jatkunut tehopyynti saattaa vaikuttaa 

kalaston rakenteeseen siinä määrin, että vajaasti hyödynnettyjen kalojen saatavuus 

muuttuu. Käytännössä tämä voi näkyä tietyn kohdelajin tai kokoluokan saaliin vä-

henemisenä. Pinta-alaan suhteutettuna pienet ja rehevät järvet voivat tuottaa huo-

mattavasti suurempia kalamääriä kuin karut suurjärvet. Pienissä järvissä kalojen 

pyynti voidaan lisäksi usein toteuttaa tehokkaammin kuin suuremmissa järvissä. 

 

Vajaasti hyödynnettyjen kalalajien, kuten särjen ja lahnan saaliit riippuvat paljolti 

myös muista tekijöistä kuin järvien luontaisesta tuottokyvystä. Pyyntimenetelmät 

ovat siinä määrin valikoivia, että sivusaaliin osuus kokonaissaaliista on vähäinen. 

Myös kalastajien teknisissä valmiuksissa ja osaamisessa on vielä parannettavaa, mi-

käli järvikalojen saaliita halutaan kasvattaa huomattavasti. Nykyhetkellä vajaasti 

hyödynnettyjen järvikalojen toimitusvarmuus teollista toimintaa ajatellen on heikko 

johtuen motivaation (alhainen hinta), kokemuksen ja sopivan välineistön puuttees-

ta. Lupien saatavuuden ongelmat ja kalastusrajoitukset vaikeuttavat osaltaan uusille 

kalastusalueille siirtymistä ja pyynnin monipuolistamista (Alaja 2010, Salmi ym. 

2011). 

 

Puhelinhaastattelussa eräs kalastaja kertoi, että muuan kalanjalostusyritys olisi ha-

lunnut ostaa verrattain korkealla hinnalla tasakokoista Puruveden särkeä 20 tonnia. 

Yrityksistä huolimatta tavoiteltua määrää ei kuitenkaan saatu saaliiksi ja kauppa 

peruuntui. Haastatellun ammattikalastajan mukaan kyseinen määrä olisi ollut mah-

dollista saada saaliiksi suotuisissa olosuhteissa. Esimerkkitapaus osoitti, että uuden 

lajin pyyntiin siirtymisessä voi ainakin alkuvaiheessa olla ongelmia. Kyse ei tällöin 

kuitenkaan välttämättä ole kalastajien ammattitaidon puutteesta, vaan järvikohtai-

sista erityispiirteistä, vuodenajasta ja käytettävissä olevista pyydyksistä. 

 

Karvisen (2005) mukaan teollinen järvikalamassaan pohjautuva liiketoiminta vaatii 

vähintään 200 tonnia valmista kalamassaa vuodessa. Siten lahnan ja särjen koko-

naistarve olisi karkeasti arvioiden vähintään 500 tonnia vuodessa, jos perustettaisiin 

uusi, pelkästään kalamassaa jalostava yritys. Virallisten saalistilastojen mukaan Ete-

lä-Savon ammattikalastuksen särkikalasaalis on ollut 25-245 tonnia vuodessa, joten 
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500 tonnin saaliiseen pääseminen edellyttäisi huomattavia muutoksia kalastukseen 

(Liite 5).  

 

Maakunnan ammattikalastuksen särkikalasaaliista merkittävä osa voi koostua ny-

kyhetkellä vain 1-2 kalastusyrityksen saamasta saaliista. Tämän selvityksen perus-

teella pelkästään Haukivedeltä pystytään yhden erikoistuneen kalastajaryhmän työ-

panoksella pyytämään vuosittain useiden kymmenien tonnien suuruinen särkika-

lasaalis. Vajaasti hyödynnettyjä järvikaloja voitaisiin ammattikalastajien valmiuksilla 

pyytää tärkeimmistä järvistä huomattavasti nykyistä enemmän. Tämä kuitenkin 

edellyttäisi sitä, että kalastajien tulisi saada työlleen riittävä korvaus, jotta vajaasti 

hyödynnettyjen lajien pyynti olisi kannattavaa.  

 

Vajaasti hyödynnettyjen kalalajien saaliista merkittävä osa koostuu usein hoito- ja 

tehokalastusten saaliista. Jalostusyrittäjän kannalta tähän sisältyy hyötyjä ja haitto-

ja. Liiketoiminnan suunnittelemiseksi kalan saatavuus pitäisi varmistaa mahdolli-

simman pitkälle tulevaisuuteen, joten jalostusyrityksellä pitäisi olla tietoa siitä, mis-

sä vesistöissä on käynnistymässä hoitokalastushankkeita. Etelä-Savon pintavesien 

hoidon toimenpideohjelmassa on listattu vesistöjä, joilla tullaan nähtävästi suorit-

tamaan tai suunnittelemaan hoitokalastuksia kaudella 2010-2015 (Liite 6).  

 

Kertasaaliit voivat olla hoitokalastuksissa hyvin suuria, joten kylmäketjun toimivuu-

den varmistaminen on haastavaa. Tämä tulee vastaan erityisesti pienemmissä vesis-

töissä, joiden läheisyydessä ei ole omaa jäähiletuotantoa. Keräiltäessä saaliita useista 

hoitokalastusvesistöistä, jotka saattavat sijaita kaukana toisistaan, myös logistiikan 

optimoinnissa on omat haasteensa. 

 
 
3.5. VAJAASTI HYÖDYNNETTYJEN KALOJEN ELINTARVIKEKÄYTÖN ONGELMAT 
 
 
Vajaasti hyödynnettyjen järvikalojen kaupallisen hyödyntämisen edistämiseksi on 

toteutettu Suomessa viime vuosina useita kehittämishankkeita (mm. Karvinen 

2005, Peltomäki 2005). Käyhkön ym. (1997) mukaan vähäarvoisten kalalajien hyö-

dyntämisen keskeiset ongelmat liittyivät raaka-aineen huonoon saatavuuteen, kalas-

tuksen, keräilyn ja jalostuksen heikkoon kannattavuuteen, vähäiseen yhteistyöhön, 

raaka-aineen laatuvaihteluihin sekä markkinointivaikeuksiin. Setälän ym. (2011) 

tekemän selvityksen mukaan nykyhetkellä vähäarvoisten kalalajien kaupallisen hyö-

dyntämisen haasteena ovat edelleen pääosin samat tekijät kuin 1990-luvulla. 
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Kalan epätasainen saatavuus johtuu lähinnä luontaisesta vuodenaikojen vaihtelusta. 

Keväällä ennen jäiden lähtöä ja alkutalvella vesien vasta jäädyttyä on jakso, jolloin 

kalastusta ei voida harjoittaa lainkaan. Kesällä vesien lämpeneminen vaikeuttaa ka-

lastusta. Tällöin havaspyydykset likaantuvat nopeammin ja rehevissä vesissä esiin-

tyy särkikalojen haju- ja makuvirheitä, jotka aiheutuvat sinilevien tai sädesienten 

tuottamista yhdisteistä, kuten geosmiinista (Persson 1980). Kesällä myös kalojen 

suoli täyttyy ja erityisesti perkaamattoman kalan säilyvyys heikkenee.  

 

Vajaasti hyödynnettyjen kalojen jalostuksen ongelmana ovat usein vaihtelevan ko-

koiset saaliskalat, jotka kasvattavat tuotantokustannuksia. Järvikalamassaa tuotet-

taessa särki voidaan perata koneellisesti, mutta lahnat joudutaan usein perkaamaan 

käsin. Tämän lisäksi kookkaampi lahna pitää halkaista. Lahnasta saadaan valmista 

kalamassaa noin 40 % kalan painosta. Massasta tulisi saada hintaa vähintään 4-6 

euroa kilolta, jotta tuotanto olisi kannattavaa (Setälä ym. 2011). Edellä mainittuun 

hintaan tulee lisätä vielä einesten valmistajan osuus, koska esimerkiksi suurkeittiöt 

haluavat yleensä lopputuotteen mahdollisimman valmiina. Vertailun vuoksi voidaan 

todeta, että suurkeittiöt saavat edullisimmillaan tuontikalasta valmistettua kalamu-

reketta noin 7 euron kilohintaan. Nykyhetkellä ilman tukitoimia kalamassapohjais-

ten einestuotteiden hinta nousee huomattavasti korkeammaksi. Osaltaan kalamas-

san kalleus johtuu tuotannon pienestä määrästä. 

 

 

4. YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT 
 

 

Nykyhetkellä ammattikalastuksen tärkein saaliskalalaji Etelä-Savossa on muikku. 

Pääosa muikkusaaliista myydään jäitettynä ja perkaamattomana. Suurin osa kalasta-

jista onkin omaksunut strategian, jossa toiminnan kate koostuu suuresta määrästä 

kalaa, jonka jalostusaste on alhainen. Saalis myydään yleensä välittäjille, tukuille tai 

kalanjalostajille. Vain pieni osa kalastajista harjoittaa pidemmälle jalostettujen 

(esim. ruodoton filee) kalatuotteiden suoramyyntiä kuluttajille. Tällöin kalastukseen 

ja saaliin käsittelyyn kuluvaa aikaa voidaan kompensoida korkeammalla myyntihin-

nalla. 

 

Etelä-Savon ammattikalastajien mahdollisuudet toimittaa ammattikeittiöille suo-

raan niiden tarvitsemia kalajalosteita ovat varsin rajalliset. Nykyhetkellä ammattika-

lastajat voivat tarjota sesonkituotteita lähinnä pienemmille ammattikeittiöille, ku-

ten ravintoloille. Keväisin särkikalojen, ahvenen ja hauen saalismäärät saattaisivat 
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riittää suurtenkin ammattikeittiöiden tarpeisiin, mikäli pyynti kohdentuisi niihin 

nykyistä enemmän. Suurkeittiöt vaativat kalatuotteilta kuitenkin riittävän korkeaa 

jalostusastetta ja vähimmilläänkin tämä tarkoittaa kalan ruodottomuutta. Myös 

kertaerien tulee olla riittävän suuria. Ammattikalastajilla on sinänsä hyvät valmiu-

det saaliiden jatkokäsittelyyn, mutta esimerkiksi perkauksen automatisoinnin puut-

tuminen estää usein isojen kertasaaliiden jalostuksen.  

 

Lähtötilanteessa järvikalojen toimitusvarmuus on heikko johtuen motivaation, ko-

kemuksen ja sopivan välineistön puutteesta. Poistokalastustuki saattaisi lisätä kalas-

tajien motivaatiota siirtyä uusien lajien pyyntiin (Setälä ym. 2011). Tuen lopettami-

sen jälkeen ongelmaksi voisi muodostua kuitenkin se, että toimintaa ei enää haluta 

jatkaa samalla panostuksella. Vajaasti hyödynnettyjen kalalajien toimitusvarmuuden 

takaamiseksi tulisi tukea edelleen kalastuksen monipuolistamiseen tähtääviä inves-

tointeja. Kalastajille tulisi tarjota myös nykyistä enemmän mahdollisuuksia ammatil-

liseen erikoistumiseen, kuten hoitokalastusten toteuttamiseen. Lisäksi lähitulevai-

suuden haasteet tulisi ennakoida jo ammatillisen koulutuksen sisältöä suunnitelta-

essa.  

 

Etelä-Savon alueen kalanjalostusyrityksillä on hyvät valmiudet sopeuttaa toiminto-

jaan markkinoiden kysyntää vastaavaksi. Järvikaloista hauelle, kuhalle ja kookkaalle 

ahvenelle on olemassa jatkuvasti kysyntää, mutta ns. vajaasti hyödynnetyille lajeille 

markkinoita on vielä luotava aktiivisesti. Etelä-Savossa järvikalamassapohjaisten 

einesten valmistusta saattaa alkuvaiheessa rajoittaa massan korkea hinta, joka nos-

taa lopputuotteen hinnan liian kalliiksi suurimmalle osalle asiakkaista. Nykyhetkellä 

paikallisista kalatuotteista ei koeta edelleenkään saatavan suurkeittiöissä sellaista 

lisäarvoa, joka tekisi niistä ylivertaisia edullisempiin tuontikalavalmisteisiin nähden. 

Julkisissa ruokapalveluissa kyse on ilmeisesti lähinnä budjettirajoitteesta, ei niin-

kään tahdon puutteesta. Mikäli kalamassan tuotantomäärä kasvaa lähitulevaisuu-

dessa nykyisestä tasosta merkittävästi, einesten valmistajat saattavat kiinnostua 

kalamassapohjaisten tuotteiden valmistuksesta aiempaa enemmän. Samalla hinto-

jen voidaan odottaa laskevan asiakkaita houkuttelevalle tasolle. Kysynnän kasvaessa 

kalastajilta vaaditaan sitoutumista toimitusvarmuuteen, joka on mahdollista saavut-

taa hankintarenkaan avulla. Logistiikan kustannuksia voitaisiin vähentää mm. yh-

teisistä pyyntiajankohdista sopimalla sekä kaloja sumputtamalla. 

 

Luontaisista ja pyyntiteknisistä syistä johtuen eri lajien saalismäärissä on huomatta-

vaa vuodenaikaista vaihtelua. Saaliiden vaihtelu heijastuu myös kalan tuottajahin-

taan, jonka vuoksi kalastusta voidaan joutua ajoittain rajoittamaan. Saaliin pakas-
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tamisella voitaisiin helpottaa saaliiden markkinointia ja keskittää kalastusta ajan-

kohtiin, jolloin kalansaaliit ovat runsaita. Kerimäelle on suunniteltu uutta kalasata-

maa, joka voisi toteutuessaan käsittää myös kalojen irtopakastukseen soveltuvan 

laitteiston. Parhaimmillaan laitos mahdollistaisi kalojen pyynnin myös heikon ky-

synnän aikana. Pelkästään irtopakastuslaitoksen rakentaminen ja kalastajien kou-

luttaminen sen käyttöön ei kuitenkaan ratkaise kysymystä, joka tulee ratkaistavaksi 

viimeistään toiminnan aloittamisen yhteydessä. Pakastettaville tuotteille tulisi löy-

tyä tuotettaviin määriin nähden sopivat markkinat. Käytännössä tämä tarkoittaisi 

sitä, että ainakin yhden henkilön työpanoksesta merkittävä osa kuluisi liiketoimin-

nan suunnitteluun ja tuotteiden markkinointiin. Aiemmin kalastajia avustettiin täs-

sä kokonaisvaltaisesti pienen kalan vientihankkeen toimesta, mutta tällä hetkellä 

vastaavia hankkeita ei ole ilmeisesti käynnissä. Lähtötilanteessa ei voida olettaa, että 

kalastajat pystyisivät hoitamaan sekä käytännön kalastustyön että tuotteiden mark-

kinoinnin. Yhteistyötä pakastuslaitosten välillä tulisi vahvistaa entisestään. 

 

Järvikalojen markkinoinnin kannalta merkittävä seikka on tuotteiden ekologisuus ja 

korkea laatu, jota tulisi tuoda esille erityisesti tuontikalaan verrattuna. Järvikala-

tuotteiden korkea laatu voidaan varmistaa yhteisten menettelytapojen ja laadun-

varmistuksen avulla. Ylipäänsä koko tuotantoketjun tulisi sitoutua laadun tuottami-

seen. Lähitulevaisuuden haasteena on saada alueen ammattikalastajia sitoutumaan 

yhteiseen laatujärjestelmään. 
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Liite 1. Selvityksen aikana tavoitetut ammattikalastajat ja yritykset. 
 
 
Kalastajat:           Eviran hyväksymät kala-alan laitokset: 
 

Arkko Heimo Puula Särvin Oy 
Behm Jarmo Laukkasen Kala Oy 
Hirvonen Jari Kesälahden Kalasatama Osk 
Inkinen Taimo Tmi H Malinen ja Ari Hartikainen Oy 
Kettunen Markku Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Kalasami 
Kivijärvi Pasi Marjamarkkinointi Kauko Pesonen Oy 
Kämppi Pentti Sirkan Leipomo 
Kärkkäinen Petteri Krunex Oy 
Käyhkö Ville KalaPuula Oy 
Paajanen Väinö Savokala Oy 
Partanen Mervi Lisäksi anonyymejä vastauksia 1 kpl 
Partanen Veli-Matti 
Pesonen Antti 
Ruhanen Heikki 
Tavi Kalevi 
Tolvanen Tarmo 
Turtiainen Jorma 
Tynkkynen Toivo 
Uimonen Matti 
Karppanen Teuvo 
Rahunen Esa 
Turunen Vesa 
Vaittinen Pertti 
Laine Antti 
Pertti Sinkkonen 
Pertti Kaksonen 
Seppo Jukarainen 

 
 
Hankkeen aikana kontaktoitu myös seuraavia henkilöitä: 
 
Veli Heinonen, Sisävesiammattikalastajat Ry 
Lars-Olof Lindroth, Larscon Oy 
Timo Marjomäki, Jyväskylän yliopisto 
Eija Villberg 



Liite 2. Koosteet ammattikalastajien ja kalanjalostajien vastauksista erilaisiin 
väittämiin liittyen. 
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Kalatuotteitteni  jalostusaste  on nykyhetkellä liian alhainen 
ammattikeittiöille

Kalatuotteiden toimitusvarmuus  paikallisille  ammattikeittiöille  voidaan 
varmistaa ainoastaan  kalastajien välisen yhteistoiminnan  avulla
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Nykyhetkellä alueen yksityisten kalankäsittelytilojen  ja kalasatamien 
kapasiteetti ei riitä varmistamaan  tehokalastuksista  saadun saaliin …

Tunnen Etelä‐Savon  alueen ammattikeittiöitä  ja niiden vastuuhenkilöitä

Ammattikeittiöiden  kalatuotteille  asettamat  vaatimukset  eivät eroa muista 
asiakkaista

% vastanneista

Ammattikalastajat, n=20

Täysin eri mieltä Pääosin eri mieltä Pääosin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Asiakaskuntani tulee pysymään  ennallaan  lähivuosien aikana

Tuotevalikoimamme  tulee pysymään  ennallaan  lähivuosien aikana

Etelä‐Savon ammattikeittiöt  ovat houkutteleva asiakasryhmä

Kalatuotteiden toimitusvarmuus  paikallisille  ammattikeittiöille  riippuu 
ensisijaisesti kalastajien  toiminnasta

Lähikalatuotteiden  lisääminen markkinoille ei onnistu ilman nykyistä 
parempaa kalastajien  ja kalanjalostajien  yhteistyötä

Nykyisellä infrastruktuurilla ei ole mahdollista  lisätä merkittävästi 
lähikalatuotteiden määrää markkinoilla

Kalastajien pakastuslaitoksen  perustaminen  lisäisi  järvikalatuotteiden 
toimitusvarmuutta merkittävästi

Järvikalojen huono saatavuus  on merkittävin yksittäinen  este uusien 
kalatuotteiden saamiseksi  lähimarkkinoille

Järvikalojen laajamittaisen  hyödyntämisen  esteenä ovat ennen kaikkea 
jalostuksen teknisen toteuttamisen  ongelmat

Nykyhetkellä yksityisten kalankäsittelytilojen  ja kalasatamien  kapasiteetti 
ei riitä varmistamaan  tehokalastuksista  saadun saaliin kylmäketjua
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Liite 3. Perustietoja Etelä-Savon jäähileasemista.
 
Kuntien ja kaupunkien ylläpitämiä jäähileasemia:

Paikka Jääntuotto Jäävarasto  Maksut v. 2009 (€) alv. 0 % 

 (kg/d) (m3)  Amm.kal. Sivutoim. Muut 

Savonlinna:       

Syväsatama 2500 8 m3  140 60 30 

Kaartilantie 16 2500 8 m3  140 60 30 

Oravi 2500 8 m3  140 60 30 

Savonranta 1800 2 m3  140 60 30 

Kerimäki:       

Mustalahti 1500 4 m3  82 - 33 

Pihlajanniemi *1500 *17 m3  *84,1 - *33,65 

Kirkonkylä* *2350 *11 m3  82 - 33 

Vasamalahti *1500 *3 m3  82 - 33 

Puumala:       

Pakastamo 1000 5 m3  110 110 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muut kalasatamat ja kalojen vastaanottopisteet (Kekäläinen ym. 2004):
*Jäähilekoneet uusittu v. 2010, 2 x 1200 kg Porkka/Huurre 

Paikka Jääntuotto (kg/d) Jäävaraston koko (m3) 

Rantasalmi, Saksansilta 1500 5 

Enonkoski, Hyypiänniemi 1000 5 

Sulkava 2500 2 

Punkaharju, Noobelinniemi 2400* 6 

Puumala, Lieviskä 900 10 

Puumala, Lintusalo 900 5 

Jäähileasemien käyttäjämääriä v. 2009. *Kerimäen  ja Punkaharjun osalta tiedot 
vuodelta 2011: 

Alue Käyttäjämäärät v. 2009 Yhteensä 

 Amm.kal. Sivutoim. Muut  

Savonlinna 9 17 8 34 

Savonranta 2 4 13 19 

Kerimäki 13* - 80+2* 95* 

Punkaharju 5* - 11* 16* 

Puumala 5 - 25 30 



Liite 4. Muikun, siian, ahvenen, särjen ja kuoreen runsausindeksit Itä-Suomen 
järvissä vuonna 2009. Lähde: Valkeajärvi ym. (2010). 

 
 



Liite 5. Ammattikalastuksen saalis (tonnia) Etelä-Savossa 1998-2008. Lähde: RKTL, Ammattikalastus sisävesillä. Vuoden kokonaissaalis, 
tarkastelujakson keskimääräinen lajikohtainen saalis ja lajien osuudet (%) laskettu taulukosta jälkikäteen. 
 

  1998 2000 2002 2004 2006 2008 KESKIARVO % 

HAUKI 6 7 5 3 2 3 4 0,6 

MUIKKU 330 379 554 608 779 982 605 77,2 

SIIKA 45 34 14 13 3 1 18 2,3 

JÄRVILOHI 1 1 0 0 0 0 0 <0,1 

TAIMEN 2 1 0 1 0 0 1 0,1 

KUORE 17 9 79 10 4 3 20 2,6 

LAHNA 27 55 22 12 6 32 26 3,3 

SÄRKI 33 190 108 13 30 79 76 9,6 

MADE 5 7 5 3 1 3 4 0,5 

AHVEN 3 53 20 10 4 5 16 2,0 

KUHA 13 12 5 8 2 16 9 1,2 

MUU 1 7 9 4 3 3 5 0,6 

YHTEENSÄ 483 755 821 685 834 1127 784 100,0 
 



Liite 6. Etelä-Savon pintavesien hoidon toimenpideohjelmassa mainittuja 
järvikunnostuksia kaudelle 2010-2015. Lähde: Kotanen & Manninen 2010. 
 
 

 



 


