Ota yhteyttä:

Suomen rannikon särkikalakannat ovat kasvaneet, osittain todennäköisesti
vesistöjen rehevöitymisen vuoksi. Särkikalat kilpailevat ravinnosta ja elintilasta muiden, taloudellisesti tärkeämpien kalalajien kanssa. Särkikalojen tehokas kalastus voisi parantaa kalojen kasvua ja myös antaa enemmän tilaa
petokaloille ja siten tasapainottaa kalaston rakennetta. Kalastuksen on myös
arvioitu kokonaisuudessaan kierrättävän Suomessa vesistöistä maalle vuosittain n. 600 tonnia vesiämme rehevöittävää fosforia.
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…ja suomalainen kuluttaja
Ruuan tuotanto on yksi suurista Itämeren ja Saaristomeren kuormittajista.
Hanke kasvattaa kuluttajien tietoisuutta ruoan tuotannon ja vesistöjen suojelun välisestä yhteydestä ja nostaa kotimaisen kalan imagoa elintarvikkeena.
Lisäksi hanke tukee paikallista elintarvikkeiden alkutuotantoa työllisyyden,
tulojen ja investointien lisääntymisen kautta. Paikallisesti tuotetun kalan ottaminen suurtalouskeittiöiden valikoimaan, esim. kouluruokailuihin, on myös
eettinen ja ekologinen vaihtoehto tehotuotetulle lihalle tai tuontikalalle.
Särkikalojen arvostuksen kasvu lisäisi ammattikalastuksen kannattavuutta ja
siten edelleen kotimaisen kalan tarjontaa kuluttajille.
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Lähikalahanke on myös mukana yhtenä pilottina NutriTrade -hankkeessa
(NutriTrade – Piloting a Nutrient Trading Scheme in the Central Baltic), jota
osarahoittaa EU Interreg Central Baltic -ohjelma (2015–2018). NutriTrade
-hankkeessa luodaan järjestelmä Itämeren alueen vapaaehtoiselle ravinne
vähennystoimien tarjoamiselle ja rahoittamiselle. NutriTrade on EU:n Itämeri
strategian lippulaivahanke, ja sitä johtaa John Nurmisen Säätiö.

EUROOPAN UNIONI
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LUE LISÄÄ
johnnurmisensaatio.fi/puhdas-itameri/lahikalahanke/
nutritradebaltic.eu/pilots/pilot-fish/

Hankkeesta hyötyy myös perinteinen
rannikkokalastuselinkeino, joka on tärkeä osa
elinvoimaista Saaristomeren kulttuuria.
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Hankkeesta hyötyy Itämeri…

SAARISTOMEREN
Lähikalahanke
Särkikalat käyttöön, ravinteet kiertoon
Suomen rannikon vesialueista Saaristomeri on suurimman
ravinnekuormituksen kohteena. Saaristomeren
Lähikalahankkeen tavoitteena on kierrättää merkittävä
määrä ravinteita merestä maalle särkikaloihin
kohdennetulla kalastuksella ja samalla rakentaa vajaasti
hyödynnetylle kotimaiselle kalalle reitti suomalaisen
ruokalautaselle.

Saaristomeren lähikalahanke

Hankkeessa tapahtuu

TAVOITTEET

Pilotista kohti pysyvää elintarvikeketjua

• Kierrättää merkittävä määrä ravinteita merestä hyötykäyttöön maalle
särkikaloja kalastamalla.
• Edistää kotimaisen, vajaasti hyödynnetyn särkikalan elintarvikekäyttöä
Suomessa.

Hankkeen tavoitteena on pilotin avulla luoda pysyvä elintarvikeketju sekä suurtalousja kuluttajakysyntä särkikaloista valmistetuille kalatuotteille. Hankkeen suunniteltu
kesto on 3–5 vuotta ja sen toteutus on kaksivaiheinen. Hankkeen pilottivaiheessa
2015–2016 rakennetaan toimiva tuotantoketju Turun alueen toimijoiden kanssa.
Mukaan haetaan alueen kuntia, jotta pystytään alusta alkaen varmistamaan kalatuotteen riittävän vakaa kysyntä suurkeittiöiden säännöllisen ruokatarjonnan kautta.

Toteutus
• Sopimuskalastajat vuosittain avoimella haulla.
• Sitoutuneet yhteistyökumppanit mukana tuotantoketjussa.
• Kesto n. 5 vuotta, toiminnan laajentaminen asteittain Turun seudulta
muualle Suomeen.
TOIMINNAN PERIAATTEET
• Yhteiset pelisäännöt kaikilla yhteistyökumppaneilla.
• Hoitokalastukseen perustuvat reunaehdot hankkeen ekologisen ja
sosiaalisen kestävyyden varmistamiseksi.
• Kaikki toiminta avointa ja läpinäkyvää.

Hankkeen toisessa vaiheessa lähikalatuotteiden tuotantoa ja markkinointialuetta
laajennetaan, tuotteita tarjotaan myös kuluttajamarkkinoille, ja tuotteistukseen ja
markkinointiin pyritään sitouttamaan mukaan elintarvike- ja kaupanalan yrityksiä.
Syntyvät raaka-aineen sivuvirrat kuten perkuujätteet pyritään hyödyntämään elin
tarvikeketjussa (esimerkiksi kalanrehuna, ns. Itämerirehu) tai vaihtoehtoisesti energiantuotannossa.
Yhteiset pelisäännöt varmistavat kestävyyden
Hankkeessa tapahtuvan kalastuksen ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden varmistamiseksi toiminnassa noudatetaan hoitokalastuksen periaatteita, joihin kaikki

hankkeeseen osallistuvat tahot sitoutuvat. Kalastus on kohdennettu vajaasti
hyödynnettyihin särkikaloihin, ja kaikki uhanalaiset lajit ja petokalat on vapautettava pyydyksistä. Samoin pyydykset on sijoitettava siten, että vaelluskalojen
nousureitit eivät vaarannu. Hankkeen toiminta on mahdollisimman läpinäkyvää,
pyyntiä valvotaan ja hankkeen etenemisestä tiedotetaan avoimesti. Kaikkiin aihepiiriin liittyviin sidosryhmiin pidetään yhteyttä ja eri sidosryhmien näkemyksiä
kuullaan sekä hankkeen suunnittelussa, että toteutusvaiheessa.
Hankkeen vaikutukset tutkimuksen kohteena
Merialueella suurimmat hyödyt saadaan poistamalla kalabiomassaan sitoutuneita ravinteita koko ekosysteemistä ja kierrättämällä ravinteet hyötykäyttöön
eettistä lähiruokaa tuottamalla, mikä vähentää osaltaan myös muuta ravinnepäästöjä aiheuttavaa toimintaa (mm. lihan tehotuotanto ja eläinrehun kasvatus/
tuonti ulkomailta). Potentiaalisena hyötynä voidaan nähdä myös kalaston rakenteen tasapainottuminen. Hankkeen aikana tutkitaan, omana itsenäisenä kokonaisuutenaan, tutkimuslaitosten yhteistyönä särkikalojen kohdennetun pyynnin
vaikutuksia Saaristomeren kalastoon ja ravintoverkkoihin.

