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•Särkeä myydään kalamassana eri puolille
Suomea, mutta Kolvaan Kalalla on valikoimissa
myös kypsä, käsin muotoiltu ja paistettu
Järvikalapihvi. Sen kalapitoisuus on yli 80 
prosenttia. Pihvin tuotekehityksen tavoitteena
oli herkullinen, kalaisa maku, joka sopii
aikuisille ja nuoremmillekin.

•– Järvikalapihvit ovat olleet meillä ruokalistalla
jo useampaan kertaan, ja niistä ovat tykänneet
niin ala-asteikäiset kuin lukiolaisetkin. Ne ovat
olleet tervetullut kalatuotelisä tarjottavaksi, 
kertoo Euran ruokahuoltopäällikkö Arja Jussila.

•Vaikka tuotteet ovat hieman hintavampia kuin
perinteisemmät kalajalosteet, ruokahuollossa
on haluttu tukea lähituottajaa, jolla on uusi, 
hyvä tuote ja valmistuserät pieniä.

ALA-SATAKUNTA 13.10.2015

•Säkylä | Apetit Ruoka Oy alkaa valmistaa
Säkylässä Pyhäjärven kalasta
järvikalapihvejä. Todellista lähiruokaa
edustavan kalapihvi edesauttaa myös järven
suojelutyötä, sillä poistokalastus on 
ratkaisevassa asemassa Pyhäjärven
rehevöitymisen ehkäisyssä.

•Uutta ja aluksi vain suurtalouskeittiöille
markkinoitavaa tuotetta on kehitetty
yhteistyössä Apetitin, Pyhäjärvi-instituutin sekä
Kolvaan Kalaa luotsaavan säkyläläisen yrittäjän
Jouni Aaltosen kanssa.

•Järvikalapihvi saa aineksensa Pyhäjärven
särjestä ja ahvenesta, ja uuden tuotteen
kehittely on vaatinut jo pitkän prosessin. 
Esimerkiksi raaka-aineen riittävyys on taattava, 
kun tuotetta aletaan valmistaa teollisessa
mittakaavassa. Markkinoille järvikalapihvi lähtee
vuoden vaihteessa.



Miksi aihe kiinnostaa minua ?

•FAO suosittelee käyttämään ruokaketjussa 
enemmän hyönteisproteiinia, jotta maailman 
proteiinitarve tulee tyydytettyä kestävällä tavalla 
(http://www.fao.org/docrep/018/i3253e/i3253e.pdf)

•Hyönteisten käyttäminen tulee todennäköisesti 
yleistymään, mutta meidän ei pidä unohtaa muita 
alihyödynnettyjä proteiinilähteitämme.  

•Uudet proteiinilähteet ovat globaalisti tärkeä 
tutkimusalue

•Kalasta saadut proteiinit ovat lähempänä omaa 
ruokakulttuuriamme ja todennäköisesti myös 
lainsäädännöllisesti helpommin  hyödynnettävissä

http://www.fao.org/docrep/018/i3253e/i3253e.pdf


Vajaahyödynnetyt kalat

•Kumpi on helpompi saada kuluttajien lautaselle – särkiateria 
vai jauhomadot?

•Kumpi on helpompi jalostaa ja tuottaa turvalliseksi, 
terveelliseksi ja maukkaaksi elintarvikeraaka-aineeksi – 100 
tonnia särkeä vai 100 tonnia heinäsirkkoja?

•Prosessointiteknologia jo pitkälle kehitetty, mutta kuluttajia 
kiinnostavista tuotteista on edelleen pulaa

•Kansainvälisestä ruokakulttuurista mahdollista löytää uusia 
tuotemuotoja ja teknologioita

–Fermentointi
•Kalakastike

–Proteiini-isolaatti
•Surimi

–Kotimaan perinneruokia unohtamatta



Kalan reitit

•Kalamassa

–Kaupallistettu sk-

tuotteiksi

–Muita

mahdollsuuksia?

•Happosäilytys

–Kaupallistettu

pääasiassa non-food –

käyttöön

–Muita

mahdollisuuksia?



Mitä tarvitaan?

•Yhteinen tahtotila veturina kasvuhaluiset

yrittäjät

•Kiinnostavat tuotteet

–Mistä uusia ideoita?

•Kannattava toiminta kaikille ketjun

toimijoille

•Houkutteleva kuluttajamarkkinointi



Lisää lahnapihvejä – aktiivinen

tuotekehitys
•Mitä elintarviketutkimus

voisi tarjota osana

tuotteistamistyötä?

–Aistinvarainen tutkimus

•Esim. virhemakujen syyt

–Kalamassan

teknologiset

ominaisuudet

•Esim. Kalan proteiinien

vedensidonta- ja

geelinmuodostuskyvyn

parantaminen



“Surimia särjestä” - tutkimuksen

valjastaminen jalostusketjuun
•Mitä voimme oppia
muista
ruokakulttuureista?

•SURIMI: Kalasta
erotetaan liha, joka
jauhetaan,pestään ja
muokataan vaaleaksi
pastaksi.  Tavoitellun
rakenteen ja maun
mukaan massaan
sekoitetaan apuaineita
sekä maku- ja
aromiaineita.  



Vajaasti hyödynnettyjen kalalajien tutkimus- ja

tuotekehityshanke 1.10.2001 – 30.11.2004 

(Karvonen,loppuraportti)

•Vaalean kalan massoja on maailman markkinoilla heikosti saatavilla ja se 
johtuu siitä,  että surimi-teollisuus on muutamassa vuodessa
moninkertaistunut. Surimin tekoon ei sovellu esimerkiksi lohimassa, jota 
taas on markkinoilla erittäin paljon. Saattaa olla, että vaalean kalan
massasta tulee vielä tämän hetkistäkin suurempi puute, ja silloin näistä
tämänkin projektin kaloista saatavalla massalla tulisi olemaan
sellainen hintakehitys, että se mahdollistaisi jopa meille massan
vientiä ulkomaille. Tällä hetkellä maailmanmarkkinahinta on 1 euron
paikkeilla kilo. Massa on laadultaan huonompaa kuin meidän projektin
tuottama Baader-massa. 

•Markkinoilla ei ole murtovedessä kasvaneiden kalojen massaa. 
Teollistamisryhmässä tultiin siihen tulokseen, että Suomesta ei kannata
massaa viedä massana ulkomaille, vaan se kannattaa jatkojalostaa täällä
pitemmälle lopputuotteiksi. 

•Massaa olisi Suomessa määrällisesti mahdollista saada sen verran, että
sillä voisi toimia yksi tai kaksi keskisuurta yritystä. Ryhmän toimesta
tehtyjen massauskokeiden pohjalta todettiin ongelmaksi se, että Suomessa
ei ole sellaista yritystä, jolla olisi mahdollisesti valmiit laitteistot suurien
massamäärien valmistukseen. 



Kalamassasta askel eteenpäin? 
Elintarviketutkimus- ja surimi

•Teknologisen, 
elintarvikekemiallisen, 
aistinvaraisen ja
tuotekehityksen
yhdistäminen

–Teknologiakehitys
(kalamassa -
suriminkaltainen tuote)

–Kalan lihan kemialliset
ja aistinvaraiset
ominaisuudet

–Kalan lihan teknologiset
ominaisuudet

–Kalatuotteiden kehitys



Kalakastike – hapotukseta askel

eteenpäin?



Kalatuotteita

•Kuivatut kalat

•Fermentoidut kalat

•Friteeratut

kalanruodot

•Pääpälli

•…



Yhteinen tahtotila?

•Kalastus

•Jalostus, 

tuotekehitys, tutkimus

•Kaupallistaminen

–Elintarviketeollisuus

–Ammattikeittiöt

–Ravintolat

–Elämysmatkailu



1+1+1=15

Alku-
tuotanto

Jalostus, 
kehitys, 
tutkimus

Markkinointi/

Kuluttajien
kiinnostuksen
herättäminen



Kiinnostavaa markkinointia?

• Järkivalinta
Läheltä
pyydetty, 
maistuva ja
terveellinen
särkijaloste on 
vastuullinen ja
ekologinen
valinta

–Kuluttajien
hylkäämä
tuote taipuu
herkuksi



Kuluttaja tekee valintansa

kuitenkin sydämellä
•Mikä on suomalaisen

kalan tarina?

- Kalan matka/Sami 

Silen

–Lahnan tarina?

https://www.youtube.com/watch?v=2Irz5GuMiP4



