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Blue Products työpaketit 
 
Työpaketit ja niiden tavoitteet: 

1. Raaka-aineen saatavuus ja laatu 

• Vähäarvoisen kalan ja silakan saaliin, kalastuksen ja jalostuksen 
sivuvirtojen saatavuus, laatu ja logististen mahdollisuuksien 
kartoittaminen 

2. Raaka-aineen fraktiointi 

• Laadukkaiden ja elintarvikekelpoisten öljy- ja proteiinijakeiden erotus 
energia- ja kustannustehokkaasti huomioiden raaka-aineiden saatavuus 
ja logistiset haasteet 

3. Proteiini- ja öljyjakeen elintarvikesovellukset 

• Nopeasti ja kannattavasti kaupallistettavissa olevat jalostetun 
kalamassan ja TP2:ssa tehtyjen jakeiden elintarvikesovellukset ja 
tuotantoteknologiat 

4. Korkean lisäarvon tuotteet 

• Merkittävän lisäarvon luominen raaka-aineille erikoistuotesovellusten 
kautta 
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Miksi fraktioidaan ? 
• Silakka, vähäarvoiset kalalajit ja niiden sivuvirrat 

• Vain 3% silakasta hyödynnetään fileteollisuudessa, josta jopa 57% on 
fileointijäännöstä (päät , suolet ja ruodot) (Jari Setälä, TP1) 

• Fraktiointi mahdollistaa uudenlaisten tuotteiden kehittelyn ja sivuvirtojen 
hyödyntämisen  

• Tavoitteena hyödyntää koko kala tai sivuvirta ja saadut fraktiot 

https://www.mtv.fi/uutiset 

https://www.mnn.com/health/ 

http://shandongtaixiang.com/products 

http://www.laboratoriomicro-bios.com 
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Mitä on fraktiointi 
Kalaraaka-aineesta syntyvät fraktiot 

Öljyfraktio 
Vesiliukoinen 
fraktio: 
• Vesiliukoiset 

proteiinit 

Veteen liukene-
maton fraktio: 
• Nahka, evät, 

suomut 
• Ruodot 

Kuva: http://kala-kassu.net/lajiinfo.html 
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Öljyn talteenotto 

• Kokonainen 
kala 

• Kala-
sivuvirrat 

Raaka-
aine 

• Fuugaus 

• Kuumennus 

• Entsyymi- 
avusteinen 

Faasien 
erotus 

 

• Öljyfraktio 

 

 

Öljyn 
talteen-

otto 

https://www.mnn.com/health/ 

öljy 

Vesiliukoinen 
proteiinifraktio 

Veteen liukenematon 
fraktio 

http://www.lemitec.com/en/products/ 

Raaka-
aine 

https://www.mtv.fi/uutiset 

• Vesiliukoinen 

• Veteen 
liukenematon 

Proteiini
-fraktiot 
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Proteiinin talteenotto 
Vesiliukoisen proteiinifraktion ja veteen liukenemattoman 
fraktion jatkokäsittely 

• Vesiliukoinen 

• Veteen 
liukenematon 

Proteiini-
fraktiot 

• Emäs tai 
happo 

• Entsyymi-
käsittely 

Jatko-
käsittely 

• Saostus 

• Fuugaus 

• Kuivaus 

Proteiinin 
talteen-

otto 

Vesiliukoinen 
fraktio 

Veteen 
liukenematon 
fraktio 

• Fraktioiden 
jatkojalostus 
lopputuotteisiin / 
lopputuotteiksi 

http://www.healthybody.com 
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Fraktiointi mahdollistaa korkean lisäarvon 
tuotteet 

 

Luontais-
tuotteet 

Elintarvike- 
tuotteet 

Kala- ja eläinrehu 

Energia 

Lannoitteet 

• Pieni volyymi (kg) 
• Korkea markkina-arvo (€)  
• Korkeat laatustandardit 

• Suuri volyymi (kg) 
• Alhainen markkina-arvo (€) 
• Alhaiset laatuvaatimukset 

 

• Kohtalainen volyymi (kg) 
• Kohtalainen markkina-arvo (€) 
• Elintarvike laatu 

Tu
o

ttee
n

 arvo
 (€

/kg) 

Volyymi (kg) 
Kuva: Muokattu lähteestä Secretariat of the Pacific Community: Policy Brief (2014). 

• Fraktioinnin avulla pystytään kehittämään kalasta korkean markkina-arvon 
tuotteita, jotka lisäävät kannattavuutta kalastuselinkeinolle 
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Kangas et al., 2013 AIChE Annual Meeting  

Taloudellinen kannattavuus (1/2) 
• Esimerkki: Termo-entsymaattinen prosessi kalaöljyn ja proteiinihydrolysaatin 

tuottoon lohen sivuvirrasta (EU-APROPOS-projekti) 

Haihdutus 

Jauhaminen 

Fraktiointi 
kuumenta-

malla 

Entsyymi-
avusteinen 
fraktiointi 

Entsyymin 
inaktivointi 

Faasien 
erotus 

Kuivaus 

Faasien 
erotus 

Vesi 

Vesi 

Vesi 

Ensiluokkainen öljy 

Sekundaarinen öljy 

Proteiinihydrolysaatti 

Liukenematon fraktio 

Kalaraaka-aine 

Entsyymi 
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Raaka-aine Kapasiteetti / vuosi Fraktioinnin 
päätuotteet 

Saanto Tuotteiden hinta  Kannattavaa? 

Lohen 
perkuu-
sivuvirta  

≈ 10 milj.kg kuivapainona 
0,106€/kg 

Öljy 
Proteiini (elintarvike) 
Liukenematon jae 
(rehu) 

1,1-1,2 €/kg 
3,5 €/kg 
1,2 €/kg  
 

Kyllä 

Lohen vatsa-
liepeet 

0,09 milj.kg 
0,3 milj.kg  
-kun myös muut sivuvirrat 
mukana  
≈ 1,5€/kg 

Öljy 40% 3,5-7 €/l Kyllä,  
jos esim. 
riittävän iso 
tuotanto ja 
myyntihinta 
 

Silakka ja 
kilohaili 

30 milj.kg  
(20-40 milj.kg) 
≈ 0,2€/kg 

Kalajauho (rehu) 
Öljy (rehu) 

17-22%  
5-8% 

1-1,6 €/kg  
1,3-1,9 €/kg 

Kyllä 
Kyllä 

Silakka ja 
kilohaili 

30 milj.kg  
(20-40 milj.kg) 
> 0,2 €/kg 

Proteiini (elintarvike) 
Öljy (elintarvike) 

17-22% 
(?)  
5-8% 

 > 1-1,6 €/kg  
> 1,3-1,9 €/kg 

Kyllä ? 
Kyllä ? 

Särkikalat Max. 9 milj.kg   
-Suomessa alueellisesti 
X€/kg 
1-2 sesonkia vuodessa 

Proteiini (elintarvike) ? 

Taloudellinen kannattavuus (2/2) 

Lähteet: Kangas et al. (2013), AIChE Annual Meeting, Hiidenhovi et al., (2017), Kalan elintarvikejalostuksen sivuvirtojen jalostaminen kalaöljyksi,  
Setälä et al., (2016), Itämerirehua kotimaisista kalavirroista  
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Pilot-mittakaavan fraktiointi 

Jauhin Pumppu Lämmön
-vaihdin 

Hydrolyysi-
tankki 

Trikantteri Pumppu Sentrifugi 

Proteiini-
hydro-
lysaatti  

Liukene-
maton 
fraktio  

Öljyfraktio 

Muokattu lähteestä: Slizyte., R., Carvajal, R., Mozuraityte, R., Aursand, M., Storro, I. (2014), Process Biochemistry, 7(49), s.1205-1215.  

12 

• Merikonttiin integroitu siirreltävä Pilot-mittakaavan 
kalanfraktiointiyksikkö (Sintef, Norja) 
 Potentiaalinen mobiilituotantolaitos Suomen mittakaavaan?  
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Haasteet ja mahdolliset ratkaisut 
• Kalasatamat ja purkupaikat hajallaan ja 

yksittäiset kalamassavirrat ovat pieniä 

• Kalojen ja sivuvirtojen laadun säilyttäminen 
edellyttää nopeaa prosessointia tai stabilointia 

 

Mobiili fraktiointikontti, joka voidaan siirtää 
ketterästi paikasta toiseen tarpeen mukaan 

Pakastus 
 

• Raaka-aineen riittävyys ja korkean arvon 
tuotteistaminen kannattavasti 
Raaka-aineen stabilointi satamassa/purkupaikalla 

Logistisesti ketterä keräysjärjestelmä 

 Keskitetty fraktiointi/lopputuotteistuslaitos 

 Tarvitaan yhteistyökumppaneita ja ekosysteemistä 
liiketoiminnan kehittämistä 

 

Kuva: Jari Setälä, Luke 




