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Kala on terveellistä

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan 

suositusten mukaan

kalaa on hyvä syödä ainakin 2-3 kertaa 

viikossa eri kalalajeja vaihdellen

Kalan syöntisuositukset

• Kalan käyttöä tulisi lisätä.

• Kala sisältää terveellisiä rasvahappoja, useita 

vitamiineja ja kivennäisaineita sekä paljon 

proteiinia. 

• Kala on erityisen hyvä n-3 rasvahappojen ja 

D-vitamiinin lähde.
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Kotimaisen kalan ja tuontikalan 

kulutus Suomessa 1999-2014

 Suomalaiset kuluttivat 

kotimaista kalaa neljä 

kiloa ja tuontikalaa 

hieman yli kymmenen 

kiloa asukasta kohti 

vuonna 2014. 

Kotimaisen kalan 

kulutus on laskettu 

fileepainona ja 

tuontikalan kulutus 

pääosin tuotepainona.

 2000-luvulla kotimaisen 

kalan kulutus on 

vähentynyt noin 

kolmanneksella ja 

tuontikalan kulutus on 

lähes 

kaksinkertaistunut.
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Ravintolassa ja ruokaloissa kalaruoka on 

useimmiten helppouden ja edullisemman 

hinnan vuoksi ulkomailta tuotua pakastekalaa

WWF:n uusi Kuluttajan kalaopas (2014) pudotti 

kasvatetun norjalaisen lohen liikennevalo-

luokkaa vihreästä keltaiseen eli suosimisen 

sijaan sitä pitäisi ostaa harkiten

Tulevaisuuden haaste on löytää tilalle muuta kalaa 

ja uusita tuotteita ravitsemussuositusten 

mukaiselle 2-3 viikoittaiselle aterialle
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Amerikkalaisten kokkien näkemys 

maailman ruokatrendeistä 2015 – 2020 

• Haastateltiin kokkeja/keittiömestareita (American 

Culinary Federation (AFC) jäseniä), The National 

Restaurant Association (USA) toimesta

Lähde:Culinary Forecast 2016
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Case Apetit Järvikalapihvi
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Apetit Järvikalaprojekti

Markkinan kartoitus

Raaka-aineen 
hankinta

Tuotekehitysprosessi

Kaupallistaminen
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Järvikala puhuttaa
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Järvikalan käytön haasteet

Aika ja tila

Keittiöiden kapasiteetit

Hygieniavaatimukset

Tuotantotehokkuus

Rajoittaa käyttäjäkuntaa

Julkisen hankinnan suuret 

määrät

Puutteellinen tieto 

kuljetusmahdollisuuksista

Toimitusmäärien pienuus

Pitkän kuljetusmatkat

Lähde: (Ruuskanen 2013)

Matalat järvet ja merenlahdet

Kalastusajankohta 

Nuoremmilla kuluttajilla 

paljon ennakkoluuloja

Vaaditaan paljon 

markkinointi ja kehitystyötä 

särjen ja lahnan arvostuksen 

nostamiseksi arvokalojen 

tasolle
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Projekti alkoi 2012 raaka-aineen saatavuuden kartoituksella

Vaatimukset raaka-aineelle

- tasainen ja riittävä saatavuus

- mikrobiologinen laatu

- aistittava laatu

- maku, haju, ulkonäkö

Raaka-aineen hankinta

Paljon pieniä toimijoita, mutta ei sopivia Apetit tavarantoimittajiksi
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Toimitusvarmuus ratkaisee
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Järvikalaa Nam - Hanke

 Pyhäjärvi-instituutin, kalastajien ja kalanjalostajien ja 

tutkimuslaitosten yhteinen hanke

 Projektin tavoitteena on lisätä satakuntalaista 

osaamista ja tietoa vähähiilisistä toimintamalleista

 Erityisessä tarkastelussa on järvikalastus

 Hanke tukee hoitokalastuksessa saatavan kalasaaliin 

hyödyntämistä kuluttajien lautasella ja oikein toteutettuna 

kalastus parantaa vesistöjen tilaa
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Tunne paikalliset markkinat ja 

hyödynnä niitä

Pyhäjärvi-instituutin NAM - hanke
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Raaka-aine löytyi NAM-hankkeen avustuksella n. 100 m päässä 

sijaitsevasta Pyhäjärvestä.

Raaka-aine ammattikalastuksen sivutuotteena Säkylän Pyhäjärvestä 

saatava särki ja pikkuahven

Kalastajat: Pyhäjärven ammattikalastajat

Massaus: Kolvaan kala

Raaka-ainehankinta

Kestävä

kehitys
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• Säkylän Pyhäjärvi sijaitsee Säkylän, Euran ja Yläneen kuntien alueella.

• Järvi on Lounas-Suomen suurin järvi, pinta-alaltaan 154 km2. Rantaviivaa on yhteensä 80 km

• Pyhäjärvi on sekä Satakunnan että Varsinaissuomen maakuntajärvi. 

• Pyhäjärven suojeluun on kiinnitetty huomiota jo vuosikymmeniä, aina 1970 -luvulta lähtien.

• Järvi luokitellaan edelleen hyvään ekologiseen tilaan. 

• Pyhäjärven puhdas vesi on tärkeää alueella toimivalle elinkeinoelämälle (ammattikalastajat, 

elintarviketeollisuus ja matkailu).

• Pyhäjärvessä ei ole dioksiineja tai raskasmetalleja

• Pyhäjärvellä toimii useita ammattikalastajia

• Pyhäjärven tärkeimmät kalat: muikku, siika sekä täplärapu

Säkylän Pyhäjärvi
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Tuotekehitystyö

Kohderyhmä: Horeca-sektori, henkilöstöravintolat

Lähtökohta: kalaraaka-aineen oma hyvä maku  

Mukana kehitystyössä Top chef 2012 voittaja 

keittiömestari Teemu Laurel

Asiakasvaatimusten huomiointi
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Särki ja ahven - ravitsemuksellisesti 

erinomaisia raaka-aineita

 särjessä vähemmän rasvaa (40%) ja vähemmän tyydyttyneitä rasvoja (82%) kuin lohessa 

 proteiineja särjessä on enemmän (43%) kuin lohessa
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Tuotetestaus
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Sisäinen koulutus

Uutuusesittelyt

• Keskusliikkeet

• RHP, ketjupäättäjät

www.apetitammattilaiset.fi

Vilkas - viikko

Lanseeraus, Markkinointi

http://www.apetitammattilaiset.fi/
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Messut

Gastro 2016 Taste and Inspiration kiertue
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Mainonta

Lehtimainontaa Jaksoesite
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Espoo

Tiedotuksen satoa
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Apetit Järvikalapihvi-ekologinen vaihtoehto

Hanna Pere Markkinointipäällikkö

Apetit Ruoka Oy
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Perinteisesti särki ja pikku ahven tulee 

ammattikalastuksen sivusaaliina, joka toimitetaan 

pääosin turkiseläinten rehuksi tai kaatopaikalle

Pyhäjärvellä kohdennetaan nyt kalastusta Apetit 

Järvikalapihvien ansiosta enemmän särkeen

Saaliit olleet 230 tn/ vuosi
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Hoitokalastus, ekologiset vaikutukset

Särki sisältää rehevöitymistä aiheuttavaa 

fosforia (P) n. 9kg/ tn 

Särki ja pikku ahven syövät eläinplanktonia 

(vesikirppuja), jolloin kasviplanktonin määrä 

(levän määrä) lisääntyy  rehevöityminen

Kalastamalla särkeä ja pikku ahventa 

pidetään levämäärä kurissa.
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Eurajoen kautta - 18 %

Ilmasta + 10 %

Pyhäjoesta +12 %

Yläneen joesta +54 

% 

Järveen jää 56 %

Lähivaluma-

alueelta  

+24 %

Kalojen 

mukana

poistuu 

- 26 %

 Kalojen mukana poistuu järvestä sinne jo 

kertynyttä rehevöittävää fosforia

 Esim. Säkylän Pyhäjärvessä 26 % vuosittaisesta 

fosforikuormituksesta poistuu kalansaaliin 

mukana!

 Särkisaaliin (esim. 230 000 t) mukana poistuu 

2000 kg fosforia

 Hoitokalastuksen ansiosta kalakannan rakenne 

säilyy terveenä ja turvaa järven hyvää ekologista 

tilaa

Hoitokalastus

Lähde: Pyhäjärvi-instituutti
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Lyhyet kuljetusmatkat

 Apetit Järvikalapihvissä hyödynnetään paikallista kalastusta, paikallista 
kalajalostusta sekä paikallista vahvaa elintarvikeosaamista

 Apetit Järvikalapihvi - lyhyen toimitusketjun tuote

 Särki ja ahven saadaan ammattikalastuksen sivutuotteena 

kestävän kehityksen tuote
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Aluetalous, työllistäminen

 Kalojen jalostusasteen nosto lisää elinkeinon taloudellista kannattavuutta

 Uudet tuotteet ja lisääntyvä kalastus ja korkeampi jalostusaste turvaavat 

kalastuksen työpaikkoja ja jatkuvuutta alueella.

 Yksi uusi työpaikka kalataloudessa luo heijastusvaikutuksena alueen muille 

toimialoille yhden uuden työpaikan (Ruralia/ RegFin –aluetalousmalli 2014)
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Onnistuneen lanseeraukset avaimet

Oma selkeä visio

Asiakaspinnan- ja tarpeiden tunnistaminen

Markkinoiden tunteminen

Perusteellinen tuotekehitystyö

Oikeat kumppanit

Oikea jakelutie

Oikea ja oikea-aikainen markkinointi



APETIT OYJ


