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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).



Työryhmämme



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



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?



Lisäarvoa kalalle

Hydrolysoitu kalakollageeni
hiuksien, nivelten ja ihon hyvinvointiin.

93 €/kg
https://www.fitnessfirst.fi

Kalsiumravintolisä ihmisille. 
325-405   €/kg

http://www.kalsio.com/

Kollageenia sisältävä 
virvoitusjuoma / olut

https://www.puhdasplus.fi/

Kalsiumravintolisä 
koirille ja hevosille.

260/242 €/kg
http://www.kalsytech.com

https://www.fitnessfirst.fi/
http://www.kalsio.com/
https://www.puhdasplus.fi/
http://www.kalsytech.com/


Miksi eristää proteiinia silakasta ja särjestä?
• Ekologinen proteiinilähde, terveellinen kala paremmin ruokakäyttöön, 

kalaketjun toimijoille lisää tuloja 
• Tavoitteena hyödyntää koko kala (silakka, vähäarvoiset kalat) ja siitä 

saadut fraktiot 
• Fraktiointi mahdollistaa uudenlaisten tuotteiden kehittelyn ja 

sivuvirtojen hyödyntämisen 

Hyvinvointi
- ja erikois-

tuotteet

Elintarvike-
tuotteet

Kala- ja eläinrehu

Energia

Lannoitteet

www.mnn.com/health/

Tuotteen arvo (€/kg)

Volyymi (kg)
shandongtaixiang.com/products

istock photo
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Kalaproteiinin käyttökohteita elintarvikkeissa

• Kalatuotteiden rakenteen ja 
vedensidonnan parantaminen (kuten 
lihaproteiini lihatuotteissa)
– Käyttömäärä ~ 0,5 – 5 % raaka-aineista

• Surimi-tyyppiset tuotteet
• Proteiinijauhe urheilijoille
• Uudenlaiset tuotteet

– Ekstruusiolla valmistettu ”nyhtökala”, 
helppokäyttöinen, kypsä puolivalmiste 
ruuanlaittoon

– Kalaproteiini-smoothie ja muut juomat (mikäli 
maku riittävän neutraali)



Kala jauhamalla soseeksi ja märkäekstruusiolla
uudenlaiseksi tuotteeksi / ”Nyhtökalakonsepti”

raaka-aineet: jauhettu kala ja herneproteiini

Presenter
Presentation Notes
Kuvat lopputuotteista



Kalapuikko suomalaisesta silakasta, kiitos!

Jos silakasta saatavan kalamassan
väri saadaan neutraalimmaksi ja 
massan säilyvyyttä pakasteena
paremmaksi, niin suomalaisesta
silakasta tehty kalapuikko on 
mahdollista.



Silakkamassa Silakkaproteiini

Vielä on matkaa valmiiksi tuotteeksi...



ELINTARVIKEKEMIA JA ELINTARVIKEKEHITYS

Silakka

Silakka +
vitamiini

Silakka + 
yrtti

Silakka + 
puolukka

HÄRSKIINTYMINEN
VÄHENEE

4 kk 
pakkas-
säilytys 

Silakka + 
tyrni

Silakka-
massa 

+ yrtti

+ puolukka

+ tyrni



Lähes valmis tuote...
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Kotimaiset kalasivuvirrat potentiaalisia 
arvokomponenttien lähteitä 

Sivujakeita voidaan prosessoida eri tavoin arvokomponenteiksi Sivuvirrat ovat potentiaalisia DPP4-estäjien lähteitä 
>>> tulevaisuudessa apuna diabeteksen hoidossa?

DPP4 (dipeptidyylipeptidaasi-4) –entsyymin toiminnan esto vaikuttaa 
veren glukoositasapainoon positiivisesti.  
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Suomugelatiinista geelejä ja kalvoja

Suomuista eristetystä gelatiinista voidaan valmistaa 
esimerkiksi 
- biohajoavia, pakkausmateriaaleiksi soveltuvia 

kalvoja 
- elintarvikkeiden täydentämiseen ja rakenteen 

muokkaamiseen soveltuvia geelejä 
- ravintolisiä proteiinipatukoihin
- ainesosia kosmetiikkatuotteisiin, kuten 

ihovoiteisiin

Sivutuotteena gelatiinin eristyksessä saadaan hyvin 
imeytyvää kalsiumia, josta voidaan tehdä luonnollisia 
kalsiumvalmisteita. 

silakkasärki
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D3-vitamiini (µg/100 g)

- Vajaahyödynnetyissä 
mädeissä on runsaasti 
monityydyttymättömiä 
rasvahappoja, joista suuri 
osa on n-3- rasvahappoja 
(EPA ja DHA).
- n-3-rasvappoja tulisi saada 
ravinnosta  enemmän.

Lahnan ja ahvenen mädit ovat 
D-vitamiinipommeja

Vajaahyödynnettyjen mätien 
Rasvahappokoostumus (%)

Silakan, norssin, lahnan ja ahvenen mätejä 
tulisi hyödyntää paremmin



Kohti yhteistä tavoitetta

•Kuluttajapalaute
tuotekehityksen eri
vaiheissa

•Kokreettinen yhteinen tavoite, 
maksimoitu julkisuus, projektin
viimeistely ja
kuluttajapalautteen keruu

•TKI-
kohdennettu
tiedonsiirto ja
vuoropuhelu
yritysten ja
tutkijoiden
kesken

• Lähtökohtana yrittäjien
TKI-hankkeet

Yritykset Tutkijat

Ruoka-
harrastajatLanseeraus



Kevään työpajojen tuloksia

- kuluttaja-arviointeja tuotteiden 
miellyttävyydestä, pakkauksista, 
käyttötarkoituksista

- Lanseeraukset tapahtumissa
- Yrityskontakteja
- Tulossa Creative Cooking -

työpaja Vaasassa 21.11 ja 
tuotekehitystyöpaja Turussa 
28.11.

- näkyvyyttä mediassa, mm. 
Turun Sanomat, YLEn eri 
kanavat, Auran aallot, 
Kaupunkimedia Aamuset, 
Satakunnan kansa, Ilkka...

Presenter
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Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa!

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

Twitter
@products_blue
#kalainnovaatiot

Blogi
https://kalainnovaatiot.blogspot.com

https://merijakalatalous.fi/innovaatio-
ohjelmat/kalastuksen-innovaatio-ohjelma/

Kiitos !

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