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Ohjelman työpaketit 

 
1. Raaka-aineen saatavuus ja laatu (Luke, ÖF) 

 
 

2. Raaka-aineen fraktiointi (VTT) 
 
 

3. Proteiini- ja öljyjakeen elintarvikesovellukset (TY) 
 

 

4. Korkean lisäarvon tuotteet (Luke) 
 



Työpaketin kuvaus 



Työpaketin tavoite 

- Arvioida mahdollisten kalaraaka-aineiden määrää ja 
laatua   
- Käytettävissä oleva määrä ja potentiaalinen kalamäärä 
- Raaka-aineen logistinen keskittyminen 
- Elintarvikekelpoisuus 

 
- Keskittyy silakkaan ja muihin vähäarvoisiin kalalajei-

hin sekä kalastuksen ja kalanjalostusteollisuuden 
sivuvirtoihin 
 

- Auttaa suuntaamaan muiden työpakettien 
toteuttamista ja arvioimaan lopputuotteiden 
kannattavuuden arviointia  



Sivuvirran määritys 

Kuva: Pro Kala Ry 



Pää 
Perkuujäännökset 

Ruodot 
ja evät 

Nahka Fileointijäännöstä 

´Trimmatusta fileestä ylijäävä 
vatsalieve 

Perkuujäännökset 
 - Suolet, sisäelimet, veri, mäti (otetaan usein kirjolohesta, 
    muikusta ja siiasta talteen), 
-  Poistetaan alkutuotannossa ja jalostuksessa      

Fileointijäännökset 
-  Pää, kidukset, keskiruoto, evät, nahat,  suomut ja  vatsa- 
   liepeet 
-  Poistuu jalostuksen yhteydessä 

- Lohikaloja ei yleensä nahoiteta, siika suomustetaan,  
   hauki, kuha, ahven nahoitetaan 

            - Lohikalojen ruodosta irrotetulle lihalle, päälle ja vatsa- 
               liepeille on muitakin markkinoita kuin rehumarkkinat 

          

  

Mitä ovat kalan sivuvirrat? 



Kaupallisen kalan 

kokonaismäärä 

Kuva: Pro Kala Ry 



Silakka 
55 % 

Kilohaili 
5 % 

Muu kotimainen 
luonnonkala 

4 % 

Kasvatus 
kotimaa 

5 % 

Tuodut lohikalat 
18 % 

Muu tuonti 
13 % 

  240 milj. kg 

Luken tilastoima merialueen kaupallinen saalis ja  kalan tuonti 2015 ja sisävesialueen kaupallinen saalis 2014. Silakan 
tuonti sisältyy silakkaa koskevaan osuuteen. 

Kaupallisen kalan määrä vuonna 2015 



Silakka ja kilohaili 

Kuva: Pro Kala Ry 



  

• Silakka ja kilohaili ovat suurin kalaresurssimme, 
     mutta siitä syntyy nykyisellä käytöllä hyvin vähän  
     hyödyntämätöntä sivuvirtaa  

 
• Silakka ja kilohaili toimitetaan kokonaisena rehuraaka-aineiksi  
       tai vientiin (97 % saalista)  
 
• Kotimaan fileeteollisuus käyttää  n. 3,5 milj. kg silakkaa, josta  
       syntyy n. 2 milj. kg fileointijäännöstä (päät, suolet ja ruodot) 
 
• Rysäkalasta (3-5 milj. kg) jää suomuja 

 
• Kotimaisen kalajauhotehtaan tavoite käyttää  n. 30 – 40 milj. kg  
       silakkaa ja kilohailia, josta syntyy n. 5 - 6,5 milj. kg kalajauhoa ja  
       n. 1,5 - 2,1 milj. kg kalaöljyä, jolle voi etsiä lisäarvoa 
 
• Jalostusteollisuus tähtää elintarvikekäytön lisäämiseen (vienti,  
       kotimaa, mäti) 

 

• Kokonaisen silakan uudet käyttötavat potentiaa- 
      lisia merkittävän lisäarvon lähteitä 
• Kiintiö ollut vajaahyödynnetty, vaihtoehtois- 
      kustannus nyt vähintään 16 snt/kg (rehuhinta) 

      143 Milj. kg  

     29 Milj. € 

Silakka suurin resurssimme 

Silkan ja kilohailin käyttö vuonna 2015.  



© Luonnonvarakeskus 

Silakka pääosin Pohjanlahdelta  

  

Pääosa pyydetään Selkämeren  

rannikolta 

 

Ruotsiin rantautetaan Tanskaan  

menevää kalajauhon ja minkin 

rehun raaka-ainetta 

 

Isoimmat satamat Suomen  

rannikolla Uudessakaupungissa, 

Kaskisissa, Reposaaressa,  

Mustasaaressa, Taivassalossa 

ja Kemiönsaaressa 

 

Silakan fileointia vain Kaskisissa, 

Turussa, Kemiönsaaressa ja  

Taivassalossa > Fileointijään- 

nöksen syntypaikat   

 

 

 



Muut kalastetut kalalajit 

Kuva: Pro Kala Ry 



Rannikko- ja sisävesikalastuksen 

sivuvirrat 

• Saaliista sisävesiltä n. 6 milj. kg  ja merestä n. 5 milj. kg 
• 2/3 saaliista muikkua, kuoretta ja särkikaloja  
• Kalastajat myyvät näistä lajeista pääosan kokonaisena  
     kalatukkuun, jalostajalle tai rehusekoittamoon 
• Kuore ja särkikaloja pakastetaan jalostamoissa pääosin kokonaisena 
• Muikulla koneperkuuta, muikusta ja siiasta otetaan mätiä talteen joko  
     koneella tai käsin, särkikalojen massaus lisääntynyt 
      

 

Saalis n. 11 milj. kg 

Silakka 
55 % 

Kilohaili 
5 % 

Muu 
kotimainen 
luonnonkala 

4 % 

Kasvatus kotimaa 
5 % 

Tuontilohikalat 
18 % Muu tuonti 

13 % 

240 milj. kg 

Merialueen kaupallinen saalis i 2015 ja sisävesialueen kaupallinen saalis 2014.  



2009 

Sivuvirtojen syntypaikat hyvin hajallaan 

• Kuha, ahven, hauki menevät kokonaisena, siika ja 
muut lohikalat perattuna fileointiin tai muuhun  
jalostukseen 

• Kalastuksesta syntyy yllä mainituista lajeista 
perkuujäännöstä n. 500 tn  

• Perkuujäännös on hyvin hajallaan eri puolella 
rannikkoa ja sisävesiä 

• Kalastajien oma jalostus yleistymässä, osa fileointi- 
      jäännöksistäkin täten hajallaan  
• Erityisesti kuoreessa ja särkikaloissa paljon 

lisäpyyntipotentiaalia sekä meressä että järvillä 
• Vaikka kalaa oli vesissä paljon, kaupallisten kalastajien 

vähäisyys muodostaa ongelman 
• Sisävesillä toimii joitakin hoitokalastusyrityksiä, 
       jotka kiertävät järvillä pyytämässä kalaa, kalan       
       laatu ei hoitokalastuksissa yleensä vastaa                               
       elintarvikelaatua 

 

2009 



Suomukalasaaliin sivuvirrat Suomessa 

Perkuu- 
jäännös 

Fileointi- 
jäännös 

Muut kuin silakka, kilohaili, muikku ja 
kuore 



Sivuvirrat alueittain ja kalalajeittain  

Meri 

Sisä- 
vedet 

 Vuosisaalis 
yli 50 tn 



2014 
Särki 800 tn 

2014 
Lahna 800 tn 

2014 
Kuore 800 tn Sisävesillä 2014: 

 
- Särki   800 tn 
- Lahna 400 tn 
- Kuore 600 tn 

 
+ hoitokalastuk- 
   set 

Rehupyynti Vientikala Pyhäjärvi 
hoitokalastus sisältyy 

Hoitokalastus  
eri tavoin organisoitu 

Särkikaloja ja kuoretta paljon 



Saadaanko potentiaali hyödynnettyä? 

Särki 

Lahna 

Tuki (43 snt/kg) 

Potentiaali todennäköisesti kymmeniä 
miljoonia kiloja 
 
Kaupallinen saalis pystyttiin tuen avulla  
lähes kolminkertaistamaan 
 
Lahna ja särjen saalis nousi 500 tonnista 
1 - 1,5 miljoonaan kiloon 
 
Merialueella vielä pyytäjiä, pyydyksiä ja  
vastaanottokapasiteettia (sivusaaliin tal- 
teenotto + kohdistettu pyynti)  

Merialueen saalis 



Kalan kasvatuksen sivuvirrat 

Kuva: Pro Kala Ry 



• Kotimaan tuotanto vajaa 15 milj. kg v. 2015  

• Pääosa kasvatustuotannosta Lounais-Suomessa 

• Pääasiassa kasvattajat perkaavat kalan  

• Perkeiden määrä n. 2,3 milj. kg 

•  Lisäksi kirjolohta tuotiin runsas 9 milj. kg v. 2015, 

       osa perataan Ahvenanmaalla, perkeitä n. 0,7 milj. kg   

• Perkuujäännös on rasvaista ja se käytetään  

       turkiseläinrehuksi, biodieseliin ja kalaöljyihin 

•  Kirjolohi kalanjalostuksen keskeisin raaka-aine 

Ahvenan-
maa 
45 % 

Varsi-
nais-

Suomi, 
meri 
33 % 

Muu meri 
5 % 

Kainuu 
9 % 

Muu  
sisävesi 

8 % 

Kotimaan tuotanto alueittain 

2009 

Kasvatetun kalan perkeet 



Kalanjalostuksen sivuvirrat 

Kuva: Pro Kala Ry 



Kalan jalostusteollisuudessa 

paljon sivuvirtaa 

Tuoteryhmä/Kalalaji Kirjolohi Lohi Silakka Muu kala Yhteensä

Pakastefile 3 300 1 315 596 238 5 449

Tuorefilee 8 297 15 795 2 874 1 508 28 474

Muu tuore 4 993 4 888 60 954 10 895

Suolatt/Graavi 558 252 27 45 882

Savu 3 748 1 702 13 1 050 6 513

K-savu 1 699 439 5 2 143

Muu 43 71 107 52 273

Yhteensä 22 638 24 462 3 677 3 852 54 629

Josta sivuvirtaa 8 675 7 032 2096 1965 19 768

Sivuvirtamäärä on tässä taulukossa yliarvio, koska välituotteiden (raaka- 
aineena toisessa yrityksessä tehty filee) määrää ei ole vielä huomioitu.  

Raaka-ainemäärät Luken kalajalosteiden tuotantotilastosta vuodelta 2015 



Lohiteollisuudessa eniten sivuvirtaa  

Sivuvirta/Kalalaji Kirjolohi Lohi

Pää 12,50 % 10,5 %

Keskiruoto 1)
2,2 % 2,0 %

Liha 2)
8,7 % 8,0 %

Trimmaus 3)
7,9 % 5,8 %

Pystypiikit 2,0 % 1,2 %

Nahka 7,9 % 8,5 %

Yhteensä 41,18 % 36,0 %

Osuus peratun kalan painosta 

Kalalaji/tuote Nahallinen filee Nahaton filee

Silakka 57 %

Kirjolohi 30 % 40 %

Lohi 26 % 36 %

Muu kala 50 % 59 %

Laskennassa käytetyt sivuvirran saantoprosentit 

Lohikalojen sivuvirtojen määrät, välituotteet huomioitu 

1) Ruoto, selkäevä ja pyrstö

2) Ruotoon kiinni jäävä liha

3) Kylkiruodot, vatsa- ja rintaevät, vatsa- ja selkärasvat

D-leikattu kirjolohifilee 

Sivutuotteet Kirjolohi Lohi Yhteensä %

Ruodot 396 629 1 025 10 %

Selkäruodon liha 945 1 817 2 762 28 %

Pää 1 358 2 385 3 743 38 %

Trimmausjäännökset 629 845 1 474 15 %

Nahat 400 546 946 10 %

Yhteensä 3 728 6 223 9 951 100 %

% 37 % 63 % 100 %

Laskettu Luken kalajalosteiden tuotantotilaston aineistosta vuodelta 2015 



Lohen jalostuslinjan sivutuotteita 

hyödynnetään jo nykyisin 

Nahalliset fileet 



Kalanjalostus keskittynyttä 

• Silakan fileointia Turussa, Kaskisissa,  

      Kemiönsaaressa ja Taivassalossa 

• Lohikalojen jalostuslaitoksia eri puolella  

      Suomea,  esimerkiksi Oulussa, Kokkolassa,  

      Sastamalassa, Kuopiossa, Uudessakaupun- 

      gissa, Turussa ja Helsingissä 

• Suomukaloja fileoidaan osin samoissa  

      laitoksissa tai erikoistuneissa yrityksissä, 

      keskittymiä mm. Oulussa, Vaasassa,  

      Uudessakaupungissa 

• Särkikalojen massaamista Säkylässä, 

      Kuusamossa ja Uusikaarlepyyssä  

 

   



Esimerkki saatavuuden  

merkityksestä 

Kuva: Pro Kala Ry 



Tilapiasta tulee filettä n. 33 %.  

Suomuja on n. 1 % kalan sivuvirrasta, eli n. 0,8 % koko kalasta 

   1)  Boarin-Alcade, L. & Graciano-Fonseca G. 2016. Alkali process for chitin extraction and chitosan production from Nile tilapia (Oreochromis niloticus) scales.  
        Latin American journal of aquatic research 44(4): 663-688. 

  2) Sumathi, N., Vinesh. R. & Madhusudhanan, J. 2017. Extraction, characterization and applications of chitosan from fish  
      scales. International journal of modern trends in engineering and research 4.  

Kitiinin ja kitosaanin saanti niilintilapian suomusta¹ 

Biolääketiede ja lääkeala 
Kemian teollisuus 
Kosmetiikka 
Elintarviketeollisuus 
Veden puhdistus 
Maatalous 
Kuidut ja tekstiilit 
Paperiteollisuus 

Korkea arvo 

Alhainen arvo 

Kitosaanituotteiden hinta vaihtelee laadusta riippuen:  

15 e/kg 

50 e/kg 

1000 e/kg 
100 e/kg 

Kitiinin uuttaminen ja puhdistetut kitosaanin tuottaminen suomuista  

• Suomuista voidaan saada kitiiniä ja  
      tätä arvokkaampaa kitosaania. 
• Maailmanmarkkinoilla kitosaanin  
      arvo v. 2015 noin 2,7 mrd € ja 
      arvio v. 2025 noin 15 mrd €. 
• Kitosaania saadaan nyt äyriäisten  
      kuorista, yhdistyminen kalateolli- 
      suuden kanssa tulee olemaan  
      merkittävä osa kasvua. 
 

Suomuissa arvokasta kitosaania 



600 000    6 000  96                          96 000               

Siika saalis, 

koko Suomi 

(kg)

Suomua 

(1 %)

Puhdistettua 

kitosaania, kg     

(saanto 1,6 %)

Kokonais-arvo €, 

(kitosaani-tuote 

1000 €/kg)

Pyydetyn siian suomuista saatavan kitosaanin arvo: 

Koko Suomi. 

600 000   6 000    540               16 200                   

Siika saalis, 

koko Suomi 

(kg)

Suomua 

(1 %)

 Kitosaania, kg 

(saanto 9 %)

Kokonais-arvo €, 

(kitosaani 30 €/kg)

100 000     1 000  16                          16 000               

Siika saalis, 

Merenkurkku 

(kg)

Suomua 

(1 %)

Puhdistettua 

kitosaania, kg     

(saanto 1,6 %)

Kokonais-arvo €, 

(kitosaani-tuote 

1000 €/kg)

Merenkurkku. 

Siian suomujen kitosaanin arvo?  

Meri 
500 tn 

Sisävesi 
100 tn 



 
Jos yhdessä yrityksessä 100 tonnia suomua, puhdistetun kitosaanin  
tuotto olisi laskentaoletuksin 1,6 miljoonaa euroa vuodessa 
 
Johtopäätökset: 
 
1) Kannattaa tutkia suomujen kitosaanimäärä  
2) Jos kitosaania on, kannattaa arvioida tuotantokustannukset 
3) Jos merkittävää voittoa investointien ja muiden tuotantokus- 
       tannusten jälkeen, kannattaa harkita tuotannon suunnittelua  

Mutta jos suomuja olisi enemmän?  



Yhteenveto 

Kuva: Pro Kala Ry 



• Silakassa iso potentiaali, jos löytyy kannattavia 
hyödyntämistapoja 
– Saalis suoraan lisäarvotuotantoon 
– Fileointijäännöstä nyt noin 2,3 miljoonaa kiloa neljässä paikassa 

– Silakkajauhon ja -öljyn jatkojalostus, suomut, mäti potentiaalisia  

• Kuoreessa ja särkikaloissa potentiaalia, jos kalastus ja 
logistiikka saadaan järjestettyä 

• Muun luonnonkalan sivuvirrat määrältään 
marginaalisempia ja hajallaan 

• Kalankasvatuksen perkeitä 3 miljoonaa kiloa, aika hyvin 
käytössä 

• Lohikalojen sivuvirtoja suhteellisen runsaasti  
– Jalostus keskittynyttä, sivuvirtojen hyödyntäminen lisääntynyt 

– Huonoimmin hyödynnettyjä ruodot ja nahat 

– Öljyn erotuksesta lisäarvoa, löytyykö markkinoita 

 

   

Mistä lisäarvotuotteita?  



EMKR rahoittaa hanketta 



Kiitos ! 

Kuva: Pro Kala Ry 


