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Kalasta on moneksi
Kalaa voidaan hyödyntää ja käsitellä hyvin eri 
tavoin. Kirjassa on esitelty tyypillisimpiä kalan 
käsittelytapoja sekä erilaisia kalavalmisteita. 
Tässä materiaalissa tutustutaan sushiin ja esi-
tellään kalatuotteita, joilla on nimisuoja. Täs-
sä osuudessa opetellaan myös valmistamaan 
kala kukko ja haukipyöryköitä. 
 Kalan käyttö ei kuitenkaan rajoitu ainoas-
taan erilaisiin kalaruokiin, sillä merkittävä osa 
Suomessa kalastetusta kalasta päätyy rehuteol-
lisuuteen, jossa niistä pyritään yhä suuremmas-
sa määrin valmistamaan jalostusarvoltaan kor-
keampia tuotteita. Sivuvirtojen hyödyntämistä 
käsitellään tarkemmin Kestävä kehitys kalateol-
lisuudessa -verkkomateriaalissa.

Sushi 
Sushi yhdistetään tavallisesti raakaan kalaan, 
vaikka perusraaka-aine sushissa on yleensä 
maustettu sushiriisi, joka on lyhytjyväistä ja hie-
man tahmeaa. Muita olennaisia raaka-aineita 
riisin lisäksi ovat soija, etikka, sokeri, inkivää-
ri, wasabi eli maustekrassi, merilevä ja suola. 
Sushin valmistukseen ja raaka-aineiden valin-
taan sovelletaan erilaisia tapoja. 
 Sushin valmistus ruoaksi on hyvin pitkäl-
le vietyä, tarkkaa käsityötä, ja sushi nautitaan 
pääsääntöisesti ravintolassa. Myös kauppojen  
valikoimiin on tullut tarjolle erilaisia sushi - 
ateriavaihtoehtoja hieman valmisruokatuottei-
den tapaan. Sushiaterioissa voi olla riisin lisäk-
si esimerkiksi kasviksia ja munakasta, vaikka 
raaka kala on ehkä sushin tunnetuin ja siihen 
yleisimmin mielletty raaka-aine. Tässä tekstissä 
keskitytään sushin valmistuksessa käytettävän 
kalan tuoteturvallisuuteen ja hygieniaan. 

Kuva 1 Kaupassa myytäviä sushiaterioita. 
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 Sushia voidaan valmistaa kala-alan laitoksis-
sa vähittäiskaupassa myytäväksi tai ravintolas-
sa suoraan asiakkaiden syötäväksi. Molempia 
toimintatapoja ohjaavat tiukat laatuvaatimuk-
set. Laitosten laatuvaatimukset ovat ravintoloi-
den vaatimuksia tiukemmat, koska ravintolassa 
tuotteet syödään heti. Laitoksessa valmistetut 
tuotteet saatetaan syödä vasta useamman päi-
vän päästä. Laitoksissa voidaan tehdä myös  
esivalmisteltuja sushituotteita ravintoloille.
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Kalaraaka-aineen säilytys
Lainsäädännön ohjeistusten mukaan sushit  
ovat helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Raaka  
kala, johon myös raakaa kalaa sisältävät  
sushit rinnastetaan, tulee säilyttää laitoksissa  
0–3 °C:ssa. 

Myös ravintoloissa sushin valmistukseen käy-
tettävä raaka kala on säilytettävä 0–3 °C:ssa.  
Tarjolla olevien valmiiden sushien lämpötila saa 
ravintoloissa olla tarjollaoloaikana enintään  
12 °C. Jos myynnissä olevan tuotteen lämpö tila 
käy riskilämpötila-alueella 12–60 °C:ssa tai sen 
elintarvikehygieeninen laatu on oleellisesti hei-
kentynyt, se on hävitettävä biojätteenä. Palve-
lumyynnissä pakkaamattomia helposti pilaan-
tuvia elintarvikkeita saa pitää tarjolla enintään 
neljä tuntia. 

Sushin valmistuksen hygieeniset riskit
Raaka-aineena käytettävä kala, kuten muutkin 
eläinperäiset raaka-aineet, voivat sisältää pato-
geenejä eli tautia aiheuttavia mikrobeja. Olen-
naista niiden estämisessä on hyvä ja riittävä kyl-
mäketju. 

Kaloissa, erityisesti sisävesistä pyydetyissä ka-
loissa, saattaa olla loisia. Yksi keino estää sairas-
tumiset on tuhota loiset pakastamalla kalaa vuo-
rokauden ajan –20 °C:ssa. Merestä pyydetyissä 
kaloissa loiset eivät ole sisävesien kalojen tapaan 
ongelma, mutta hyvät toimintatavat ohjaavat 
aina perehtymään viranomaisten ohjeistuksiin.

Tonnikalassa saattaa olla histamiinia. Se voi ai-
heuttaa ihmiselle histamiiniruokamyrkytyksen. 
Histamiinin esiintymisestä ja siihen liittyvistä 
toimenpiteisistä ohjeistetaan Ruokaviraston si-
vuilla. Histamiinin esiintyvyyttä raaka-aineissa 
on kala-alan laitoksissa seurattava omavalvon-
taohjelman mukaisesti.
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Nimisuojatuotteet
Euroopan unionissa on nykyisin käytössä kaksi 
laatujärjestelmää maataloustuotteille ja elin-
tarvikkeille. Toinen järjestelmä ohjeistaa luo-
mutuotantoa, ja toinen on maataloustuotteiden 
ja elintarvikkeiden nimiä suojaava EU:n nimi-
suojajärjestelmä. Käytössä on kolme erilaista 
suojaustapaa: alkuperänimitys (SAN), maantie-
teellinen merkintä (SMM) ja aito, perinteinen 
tuote (APT).
 Nimisuojauksen tavoitteena on edistää maa-
taloustuotantoa, suojata tuotenimiä luvatto-
malta käytöltä, suojata itse tuotteita jäljittelyltä 
ja antaa kuluttajille tietoa tuotteesta. Nimisuo-
jajärjestelmän avulla kuluttajan on mahdollista 
saada tietoa kyseisistä tuotteista ja niiden alku-
perästä. Käytetyt nimisuojamerkinnät ovat voi-
massa EU:n alueella ja sopimusten perusteella 
myös muissa maissa.
 Nimisuojan käytöstä ei tarvitse maksaa, ja 
yritys voi saada jopa EU:lta tukea nimisuojatuot-
teiden menekinedistämiseen. Nimisuojatuot-
teet mielletään laadukkaiksi, ja niiden hinta on 
tutkimusten mukaan  keskimäärin vastaavien  
tavanomaisten tuotteiden hintaa korkeampi.  
Nimi suojaus voi hyödyttää yritystä etenkin 
markkinoinnissa mutta myös esimerkiksi mat-
kailuun liittyvissä ruokapalveluissa.
 DOOR-tietokannassa on tällä hetkellä yli 
1 200 nimisuojatuotetta. Suurimmat tuoteryh-
mät ovat juustot, hedelmät ja vihannekset, liha 
ja lihajalosteet sekä oliiviöljyt. Suojattuja kala-
tuotteita Suomessa on kolme. Mukana on myös 
muutamia muita, erityisesti Lappiin liittyviä 
suomalaisia suojattuja tuotteita.
 Seuraavilla kalaa sisältävillä tuotteilla on 
Suomessa nimisuoja:

• Kitkan viisas (alkuperänimitys)
• Puruveden muikku (maantieteellinen  
 merkitys)
• Kalakukko (aito perinteinen tuote).
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Kuva 2 SAN-merkki. 

Kuva 3 SMM-merkki. 

Kuva 4 APT-merkki. 
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 Suojatun kalakukon valmistusresepti on tarkkaan määritelty. Siksi monet valmistajat ovat to-
denneet, etteivät pysty valmistamaan nimisuojan saanutta kalakukkoa riittävän tarkasti reseptin 
mukaisesti. Siksi markkinoille on tullut vastaavan kaltaisia tuotteita, mutta ne on nimetty hieman eri 
tavoin. Tarjolla on esimerkiksi muikku- ja ahvenkukkoa. Elintarviketeollisuudessa pakkausmerkin-
nöissä ja tuotteiden nimeämisessä on oltava hyvin tarkkana. Valvova viranomainen voi antaa kieltoja 
ja jopa määrätä rangaistuksia nimisäännösten rikkomisten tai virheellisten pakkausmerkintöjen  
tapauksissa.

Kuva 5 Kitkan viisas -nimitystä saa käyttää ainoastaan 
muikuista, jotka on pyydetty Kuusamon ja Posion  
kuntien ylänköalueen järvistä. 

Kuva 6 Puruveden muikkujen pyyntiä. Puruveden muikku -nimeä 
saa käyttää muikuista, jotka on pyydetty Puruveden järvialtaasta.  
Nämä muikut ovat muihin muikkuihin verrattuna väritykseltään 
selkeästi hopeisempia. 
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HARJOITUSTEHTÄVÄ

Kalakukko
Harjoituksen tarkoitus: Valmistetaan kala-
kukko mukaillen EU-suojattua ohjetta (aito 
perinteinen ruoka). Ohje on mitoitettu yhdel-
le kalakukolle. 

Huomioitavaa: Kalakukosta voidaan valmis-
taa muunneltu versio, mutta sitä ei saa silloin 
myydä kalakukon nimellä. Siksi on hyvä var-
mistaa viranomaisilta tai vastaavilta vastuu-
tahoilta, että kaupallisessa toiminnassa pak-
kaukseen tulee oikeat merkinnät. Kalakukon 
ja vastaavan tuotteen valmistus vaatii paljon 
käsityötä ja tarkkuutta, joten valmistukseen 
on syytä varata riittävästi aikaa.

Laitteet ja työvälineet: kalan käsittelyyn 
tarkoitettu leikkuulauta, veitsi ja viilto- 
suojakäsine, kulhoja, sekoitustyövälineitä, 
uuni, vaaka, alumiinifolio

Raaka-aine Määrä (g)
Taikinakuori:
Ruisjauho 415
Vehnäjauho 100
Ohrajauho 100
Vesi 450 (määrä voi  

hieman vaihdella)

Voisula 50
Suola 10
Täyte:
Muikkuja tai pieniä 
perattuja ahvenia

750

Suola 15
Sian kylkisiivuja 400
Voinokareita 20

Työohje
1. Valmista ensin taikinakuori: Sekoita jauhot 

keskenään. Lisää vettä hyvin varovasti, jottei 
taikinasta tule liian löysä.

2.  Lisää suolaa noin 10 g ja voisulaa.

3. Muotoile taikinasta joko pyöreä tai soikea 
levy, jonka halkaisija on noin 20–30 cm ja 
jonka paksuus on keskeltä 1,5 cm ohentuen 
reunoja kohti. Ripottele halutessasi taikina-
levyn keskelle ruisjauhoa estämään kaloista 
ja lihasta paistettaessa irtoavan nesteen 
valumista  
kuoren läpi. 

4. Aloita kalakukon kokoaminen asettamalla 
täytteeksi puhdistetut ja kuivatut kalat (mui-
kut tai pienet ahvenet) taikinalevyn keskelle 
tiiviiksi keoksi (pienet kokonaisina, isommat 
fileinä).

5. Ripottele kalakerrosten väliin suolaa noin  
10 g ja voinokareita.

6. Peitä kalakeko sianlihan kylkisiivuilla ja 
ripottele niiden päälle noin 5 g suolaa.
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Työohje jatkuu
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HARJOITUSTEHTÄVÄ

Työohje jatkuu

7. Ummista eli sulje kalakukko. Aloita 
kääntämällä taikinan reunat täytteen päälle 
sivuilta molemmin puolin.

8. Tiivistä sauma kostutetuin sormin.

9. Ummista kukko kääntämällä taikinalevyn 
päädyt keon päälle.

10. Silottele viimeiseksi kukon pinta käsin ja 
vettä käyttäen pyöreäksi tai soikeaksi. 
Mahdolliset ohuet kohdat taikinakuoressa 
kannattaa vahvistaa, jottei paiston  
aikana synny vuotokohtia.

11. Paista kalakukkoa aluksi kuumassa 
250–275-asteisessa uunissa noin 15–20 
minuuttia. Varmista tässä vaiheessa, ettei 
kuori pääse halkeilemaan. Paikkaa kukon 
kuori tarvittaessa ylijääneellä taikinan 
palalla. 

12. Ota kukko pois uunista ensimmäisen paisto - 
vaiheen jälkeen ja laske uunin lämpötilaa 
150 °C:seen. Voitele samalla kalakukon kuori 
varovasti voisulalla tai läskin palalla. 

13. Nosta kukko takaisin uuniin kypsymään noin 
4 tunniksi. Suojaa kalakukko tarvittaessa 
paistamisen aikana foliolla.  

14. Pakkaa kalakukko paistamisen jälkeen esi-
merkiksi alumiinifolioon ja anna vetäytyä pari 
tuntia. Jäähdyttyään kalakukko on valmista 
nautittavaksi.
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Haukipyörykät
Harjoituksen tarkoitus: Valmistetaan ruo-
toisesta kalasta kalapyöryköitä.

Huomioitavaa: Voit käyttää muutakin ka-
laa kuin haukea, ja mausteita voit muokata 
omien mieltymystesi mukaan. Varaa valmis-
tukseen aikaa 3–4 tuntia valmistusmäärä 
ja käytettävissä olevat työskentelyvälineet 
huomioon ottaen. Varaa kalaa riittävästi, 
jotta nahan, selkäruodon, pään ja muiden 
valmistukseen sopimattomien osien pois-
tamisen jälkeen kalaa on reseptin mukai-
nen määrä. Haukipyörykät on mahdollista 
kypsentää myös uunissa, ja niistä voi tehdä 
myös pihvejä.

Laitteet ja työvälineet: kalan käsittelyyn 
tarkoitettu leikkuulauta, fileointiveitsi ja 
viiltosuojakäsine, lihamylly, kulhoja, sekoi-
tusvälineitä, paistinpannu ja paistolasta, 
(kiertoilmauuni), vaaka 

Raaka-aine Määrä (g) 
Nahaton ja selkäruodoton 
haukifilee

1 000

Ruokakerma 200
Kananmuna 150
Vehnäjauho 40
Valkopippuri 1
Sitruunapippuri 1
Kuivattu tilli 2
Suola 12
Öljyä paistamiseen
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Työohje
1. Fileoi hauki tai vastaava kala ja poista nahka, 

selkäruoto, evät ja suurimmat ruodot. Pieniä ruo-
toja ei tarvitse poistaa, sillä niiden rakenne hajoaa 
jauhamisen ja kypsennyksen aikana.

2. Jauha kalanpalat lihamyllyllä esimerkiksi 4 mm:n 
reikäterän läpi mielellään kahteen kertaan. Punnitse 
jauhettu kala ja varmista, että muita raaka-aineita 
on oikea määrä. 

3. Siirrä kalamassa kulhoon ja lisää loput raaka-aineet. 
Sekoita massa tasaiseksi. 

4. Muotoile kalamassasta pyöryköitä. Käytä tarvit-
taessa öljyä muotoilun apuna, jos kalamassa tarttuu 
käsiin.

5. Paista kalapyörykät tai -pihvit paistinpannulla 
vähintään 72 °C:n sisälämpötilaan. Vaihtoehtoisesti 
kalapyörykät voi kypsentää kiertoilmauunissa  
180 °C:ssa vähintään 72 °C:n sisälämpötilaan.

6. Jäähdytä tuotteet vähintään 6 °C:seen tai kylmem-
mäksi. Pakkaa. 
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