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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 tuotantoteknologia

4. Korkean lisäarvon tuotteet
• Merkittävän lisäarvon luominen raaka-aineille erikoistuotesovellusten kautta

Lisäarvotuotteita silakasta, vähäarvoisista 
kalalajeista ja niiden sivuvirroista
Kalastuksen innovaatio-ohjelma, Blue Products

Konsortio: 
 Österbottens Fiskarförbund (koordinaattori), Aktion Österbotten (hallinnoija), Teknologian 

tutkimuskeskus (VTT), Turun yliopisto (UTU) ja Luonnonvarakeskus (Luke)
 Yhteystiedot: Guy Svanbäck, guy.svanback@fishpoint.net, +358 50 086 0566

Aikataulu ja rahoitus: 
 2017-2019, Budjetti: 1 milj. €
 Varsinais-Suomen elinkeino-, 

liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY-
keskus); EU:n rahoitus: Euroopan 
meri ja kalastus rahasto (EMKR)

Ohjelman tavoitteet: 
• Aikaansaada taloudellista kasvua Suomen kalastuselinkeinolle kehittämällä 

lisäarvotuotteita silakasta ja vähäarvoisista kalalajeista ja niiden sivuvirroista
• Raaka-aineen saatavuuden ja laadun varmistaminen jatkokehitykselle (logistiikan 

kehittäminen, yhteistyöverkoston laajentaminen ja syventävien pilottihankkeiden 
käynnistäminen).
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Blue Products, johtoryhmä

• Mathias Högbacka Aktion Österbotten
• Baoru Yang UTU

• Asmo Honkanen LUKE
• Raija Lantto VTT
• Piia Moilanen TEKES

• Merja Rehn SITRA
• Irina Simola ETL

• Guy Svanbäck Österbottens Fiskarförbund



10.11.2017 4

Kalabiomassan arvoketju
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Kuva: Iceland Ocean Cluster

Zero waste - kiertotaloutta 
parhaimmillaan
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Mitä on innovaatio?
Kalasuklaa...

”Kun muutat tavan,
jolla tarkastelet asioita,
tarkastelemasi asiat 
muuttuvat”

-Max Plank
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Mitä on innovaatio?
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Korkean lisäarvon tuotteet
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Raaka-aineet 2015

Saalis n. 11 milj. kg

Silakka
63 %

Kilohaili
6 %

Muu kotimainen 
luonnonkala

5 %

Kasvatus kotimaa
5 %

Tuonti-
lohikalat

21 %

210 milj. kg

Raaka-ainelähteet 

Rannikko- ja sisävesikalastus

Kuva: Jari Setälä
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Mahdollisuudet

• Silakassa ja kilohailissa iso potentiaali, jos löytyy 
kannattavia hyödyntämistapoja

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

• Kalankasvatuksen perkeitä ja lohikalojen sivuvirtoja 
suhteellisen runsaasti, vajaasti käytetyt osat esim. ruodot 
ja nahat 

• Muun kalan sivuvirrat
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Haasteet

• Pienimuotoinen kalastus
• Kalasatamat ja purkupaikat hajallaan
• Riittävät raaka-ainemäärät?
• Raaka-aineen laatu?
• Yrittäjien kiinnostus?
• Kannattavuus? 
• Maailmanmarkkinahinnat
• Scale up – scale down
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Kiitos!

Seuraa meidät sosiaalisessa mediassa!

Facebook
https://www.facebook.com/Blue-Products

Twitter
@products_blue

https://www.facebook.com/Blue-Products
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