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1. Johdanto 
 

 

1.1. Hankkeen nimi ja numero 

 

Muikku Jump Start–hanke nro: 1001383. Hankkeen aika 24.3.-31.12.2011. 

 

 

1.2. Hankkeen tausta ja tavoitteet 

 

Muikkua saa Suomen järvistä runsaasti. Muikun ympärille on mahdollista luoda vahvaa 

teollisuutta, koska tarjonta on äärimmäisen runsasta ja erittäin kestävää. Tämän 

tavoitteen tukemiseksi alueella on sijoitettu noin 800 000 euroa uuden 

irtopakastuslaitoksen kehittämiseen, joka mahdollistaisi viennin ja pääsyn uusille 

markkina-alueille. Tämä uusi laitos nykyisiin pakastuslaitoksiin yhdistettynä lisää 

pakastuskapasiteettia merkittävästi. 

 

Merkittävänä haasteena on yhä sellaisen myynti- ja kannattavuustason saavuttaminen, 

jolla päästäisiin huomattavaan kasvuun alueen muikkuteollisuudessa. Tässä asiakirjassa 

esitetty Jump Start ohjelma on suunniteltu erityisten hankkeiden luomiseen ja 

valikoimiseen ja niiden toteutuksen aloittamiseen muikun myynnin ja kannattavuuden 

parantamiseksi (uudet ja entistä paremmat tuotteet, palvelut, markkinointi- ja 

myyntistrategiat, liiketoimintamallit, prosessit jne.). Hankkeessa keskitytään uuden 

pakastuskapasiteetin hyödyntämiseen sekä todellisten hankkeiden luomiseen, jotta 

etukäteen tehdyille pääomasijoituksille saataisiin parempi tuotto. 

 

Jump Start ohjelmalla pyritään saamaan muikkuteollisuus pikaisesti kasvuun 

kehittämällä ja toteuttamalla erityisiä hankkeita muikun arvon ja myynnin lisäämiseksi, 

etenkin uutta pakastuskapasiteettiä hyödyntämällä.  

 

Tavoitteet: Tällä hankkeella pyritään luomaan erityisiä ideoita / strategioita 

muikkuteollisuuden kannattavuuden parantamiseksi - muikun myymiseksi paremmalla 

katteella – ja aloittamaan niiden toteuttaminen käytännössä. Erityisesti keskitymme 

pakastettuun muikkuun. Ideat voivat tulla kolmelta eri osa-alueelta: 

 

1) Tuotannon parantamisen innovaatiot 

2) Myynnin ja markkinoinnin innovaatiot 

3) Uusien tai paranneltujen tuotteiden/palvelujen innovaatiot 
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1.3. Hankkeen toteuttajat 

 

Muikku Jump Start -ohjelmaa johtaa Zach Sorrells, Euroopan toimintojen johtaja, Eureka! 
Research Internationalista. Ohjelman työpajaelementissä hyödynnämme Eureka!-
asiantuntijoista koostuvaa tiimiä, joka auttaa prosessin viemisessä eteenpäin.  
 
JumpStart -ohjelma on kokeiltu ja testattu liiketoiminnan kasvujärjestelmä pienille ja 
keskisuurille yrityksille. Sen käyttöön myöntää tällä hetkellä luvan NIST/MEP – 
Yhdysvaltain kauppaministeriön toimiala – heidän johtavana kasvuohjelmanaan pienille 
ja keskisuurille tuotantoyrityksille. 
 
Hanke tehdään yhteistyössä Itä-Suomen kalatalousryhmän, Etelä-Karjalan 
kalatalouskeskus ry:n ja paikallisten kalatalouden yrittäjien kanssa. Hankkeen vastuutaho 
on Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry. 
 
 
1.4. Jump Start-hankkeen prosessi ja toimenpiteet 

 
Jump Start-hankkeella pyritään luomaan erityisiä ideoita / strategioita 
muikkuteollisuuden kannattavuuden parantamiseksi - muikun myymiseksi paremmalla 
katteella – ja aloittamaan niiden toteuttaminen käytännössä. Erityisesti hankkeessa 
keskitytään maksimoimaan pakastuskapasiteettiin liittyvä kaupallinen potentiaali: 
 

1) Luomaan 50-75 erityistä ideaa/strategiaa pakastetun muikun myynnin 
lisäämiseksi. 

2)  Valitsemaan ja jalostamaan 6-8 parasta ideaa.  
3) Kehittämään ja testaamaan parhaat ideat vahvimpien mahdollisuuksien 

tunnistamiseksi sekä kehittämään erityisiä strategioita toteutukseen ja 
markkinointiin. 

4) Sopimaan erityisistä toteutustoimista parhaille (2-3) ideoille. 
 
Seuraavassa selostetaan prosessin tärkeimmät vaiheet: 
 
Vaihe 1:  
Yritysten/organisaatioiden rekrytointi – työskentelemme yhdessä nimetäksemme ja 
rekrytoidaksemme 5-7 avainyritystä/-organisaatiota, jotka ovat sopivimpia osallistujia 
tähän ohjelmaan. Kehitämme yhteistyössä tarvittavia materiaaleja, osallistumme 
yritysten tapaamisiin, tiedotustilaisuuksiin jne. 
Lisäkeskusteluissa sovimme, minkä tyyppisiä organisaatioita tähän prosessiin otetaan 
mukaan. 
 
Vaihe 2:  
Ennakkosuunnittelukokous – Tapaamme 5-7 hankkeeseen osallistuvaa 
yritystä/organisaatiota tarkastellaksemme ohjelmaa, vastataksemme kysymyksiin ja 
annamme osallistujille pienen kotitehtävän, joka heidän tulee suorittaa ennen JumpStart -
työpajaa. 
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Vaihe 3:  
Virikkeiden louhinta (Stimulus Mining) - Eureka!-tiimi ja ohjelmaan osallistuvat tekevät 
töitä kerätäkseen virikkeitä ennen työpajapäivää. Tähän sisältyy asiakaslouhintaan 
(customermining), teknologiseen louhintaan (technologymining), trendilouhintaan 
(trendmining) ja tulevaisuuslouhintaan (futuremining) liittyviä toimintoja. Tämän 
toiminnan on todistettu sekä lisäävän syntyvien ideoiden määrää että parantavan niiden 
laatua JumpStart -työpajan aikana peräti 7-kertaisesti. 
 
Vaihe 4:  
JumpStart -työpaja – Tämä on yksipäiväinen työpaja, johon osallistuu yhteensä 12-24 
henkilöä mukana olevista yrityksistä/organisaatioista. He käyvät läpi hyvin kurinalaisen 
ohjelman luodakseen 50-75 uutta ideaa pakastemuikun myynnin lisäämiseksi. Niihin 
voisi sisältyä uusia ja/tai paranneltuja tuoteideoita, markkinointi- ja myyntistrategioita, 
uusia markkinoita, uusia liiketoimintamalleja ja/tai uusia asiakasryhmiä. 
 
Vaihe 4a:  
Ideoiden valinta, jalostus ja testaus – JumpStart -työpajan iltapäivän aikana valitsemme 
ryhmänä 6-8 parasta ideaa, jalostamme niitä ja toimitamme ne alustavaan testaukseen 
Merywn-konseptitestin avulla. Näin saamme reaaliaikaista ja objektiivista palautetta 
käsitteiden vahvuudesta. (Katso liitteenä oleva esimerkkiraportti). 
 
Vaihe 5:  
FailFast, FailCheap -toimintasuunnitelma – Ensimmäistä työpajaa seuraavana päivänä (tai 
enintään viikkoa myöhemmin) tapaamme tiimin uudelleen, käytämme ½ päivää 
konseptitestin tulosten tarkasteluun ja valitsemme 2-3 parasta idea/käsitettä, joita 
alamme kehittää edelleen. Kehitämme toimintasuunnitelmia kehityksen nopeuttamiseksi, 
vastuualueiden määrittämiseksi ja selkeiden määräaikojen asettamiseksi toimenpiteille. 
 
Vaihe 6:  
Toteutusvalmennus – Avainaloitteiden toteutuksen johdosta vastaava tiimi saa jatkuvaa 
valmennusta ja tukea aloitteiden toteuttamiseen. 
Tähän sisältyy viikoittain järjestettäviä kokouksia, joissa käsitellään tärkeimpiä ongelmia 
ja ylläpidetään positiivista energiaa. Valmennus jatkuu 2 kuukauden ajan ensimmäisen 
työpajan jälkeen. 
 
Lopputulos:  
Tämän prosessin lopputuloksena kehitetään 50+ uutta ideaa pakastemuikun myynnin 
lisäämiseksi, jalostetaan pidemmälle 6-8 parasta ideaa, valikoidaan 2-3 parasta ideaa ja 
kehitetään näitä 2-3 aloitetta yhä nopeammin. Tämä ohjelma johtaa erityisiin ja 
konkreettisiin toimiin hankkeeseen osallistuvissa yrityksissä/organisaatioissa 
pakastemuikun myynnin lisäämiseksi. 
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Taulukko 1.  Ajoitus: Työskentelemme yhdessä sovitun aikataulun kehittämiseksi tälle 
hankkeelle, alla oleva kaavio antaa kuvan seuratusta aikataulusta ja tärkeimmistä 
tavoitteista. 
  

Ajoitus ja tavoitteet 

Tapahtuma Tärkeimmät tavoitteet  päivämäärät 

Urakkasopimus Eureka Urakkasopimus 7.6.2011 

Projektipäällikön & 
osallistuvien yritysten/ 
organisaatioiden tapaaminen 

 
Yleiskuva Eureka!-
innovaatiojärjestelmästä 

 
11.3.2011 
 

JumpStart –työpaja 
Lappeenranta 

(15 hlöä) 

  
Tarkastelu- ja toiminnan 
suunnittelupalaveri 
– 1 päivä  

Ideointia yksin, pareittain ja 
ryhmän muodostamista. 
 
50-75 ideaa pakastemuikun 
myynnin lisäämiseen 
 
6-8 parhaan idean 
jalostaminen 
 
Merwyn-konseptitesti 6-8 
idealle 
 
6-8 käsitteen tarkastelu 
 
2-3 parhaan aloitteen 
valinta 
 
Toimintasuunnitelman 
kehittäminen nopeutuvalle 
kehitykselle 

 
19.7.2011 
 

 
Toteutusvalmennus – 60 
päivää projektiasiantuntija 
MSc Joonas Häkkinen 
 

 
Tukea projektipäällikölle 
suunnitteluprosessin 
edistämiseen. 

 
17.8.-15.11.2011 
 

 
Loppupalaveri Punkharju 
(12 hlöä) 
 

 
Loppuraportin ja jatko-
ideoiden tarkastelu 
 

 
15.11.2011 
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1.5.  Muikku Jump Start-hankkeen prosessiin tulokset 

Muikku Jump Start hankkeen tavoitteena oli kehittää irtopakastetun muikun 

tuotteistamista ja markkinointia, koska ongelma kohtia ovat muikun pieni koko, alhainen 

kilohinta, kalojen jatkojalostus, säilyttäminen ja markkinointi. Muikku Jump Start 

hankkeen ideana oli kehittää lukuisia uusia ideoita muikun tuotteistamiseen ja 

markkinointiin liittyen yhdessä Itä-Suomen kalatalousalueen suurimpien kalatalouden 

yrittäjien ja kalatalousneuvojien kanssa (katso luku 1.2 -1.3). Loppuen lopuksi Jump 

Start–työpajan ideoista valittiin yhteistuumin kaksi kaikkein varteenotettavinta 

vaihtoehtoa, jotka olivat: 

 

1) ulkomaan markkinat ja 

2) muikun sertifiointi 

 

Siis tavoitteena oli kartoittaa irtopakastetun muikun ulkomaan markkinoita ja 

markkinoinnin toteuttamista. Jo projektin alussa yhteistuumin tultiin päätökseen että 

kansainvälinen sertifikaatti on tärkeä ulkomaan markkinoille mentäessä. Tulevaisuudessa 

tämä sertifikaatti todennäköisesti parantaa markkinoita kotimaassakin. Siis toisena 

tavoitteena hankkeessa oli selvittää sertifiointiin liittyvät asiat ja selvittää miten saada 

muikku sertifioiduksi jonkin kansainvälisen sertifiointi laitoksen toimesta (esim. Marine 

Stewardship Council (MSC). Hankkeen projektiasiantuntijana toimii Joonas Häkkinen 

(MSc International business and management), kuka on palkattu Itä-Suomen 

kalatalousryhmän puolesta kahdeksi kuukaudeksi alkaen 17.08.2011. Hankkeen on 

rahoittanut Itä-Suomen Leader ryhmä.  
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1.6. Hankkeen rahoitus ja toteutuneet kustannukset 
 
Hankkeeseen oli myönnetty rahoitusta ELY:ltä enintään 23 100 euroa. Myönnetty avustus 
on 70 % hyväksyttyjen kustannusten kokonaismäärästä. Loput 30 % tulee yksityisestä 
rahoituksesta; Savonlinnan Seudun Kuntayhtymästä, Etelä-Karjalan kalatalouskeskus 
ry:stä sekä vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävä talkootyötä.  
Rahoitushakemuksen käsitteli ja päätöksen teki Etelä - Savon ELY -keskus. 
Myönnetystä avustuksesta EU:n rahoitusosuus (EKTR) on 43 % ja kansallinen 
rahoitusosuus 57 %. Hankkeen hyväksyttävät kustannukset olivat 33 000 euroa ja sen 
toteutuneet kokonaiskustannukset 29597,29 euroa (katso alle olevat taulukot).  
 

Hankkeen hyväksytty kustannukset 
  Palkat sivukuluineen  5000 euroa 
  Ostopalvelut ja palkkiot 20 000 euroa 
  Matkakulut 1 000 euroa 
  Oma työ (luontaissuoritukset) 4000 euroa 
  Muut kulut  3000 euroa 
  Yhteensä 33 000 euroa 
  

    Hyväksytyistä kustannuksista on:   
 EU:n rahoitus (EKTR) 30,1 % 9 933 euroa 
 Valtion rahoitus 39,9 % 13 167 euroa 
 yksityinen rahoitus 30 % 9 900 euroa 
 Yhteensä 100 % 33 000 euroa 
 

    Hankkeen toteutuneet Rahoitus Toteutuma Jäljellä +/- 

 kustannukset päätös     

Ostopalvelut ja palkkiot 20000,00 20007,00 -7,00 

Palkat sivukuluineen 5000,00 4993,63 +6,37 

Oma työ 4000,00 4000,00 0,00 

Matkakulut 1 000,00 210,60 +789,40 

Muut kulut 3000,00 386,06 +2614,94 

Yhteensä 33000,00 29597,29 +3403,71 
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Seuraavat kappaleet käsittelevät Joonas Häkkisen selvitystä ulkomaan markkinoinnista ja 

sertifioinnista. 

 

 

2. Ulkomaille markkinointi – Näyte paketti 
 

Ulkomaan markkinoita lähdettiin kartoittamaan tarkoituksena lähettää pieniä (5-10kg) 

näyte eriä päättömäksi perattua pakastettua muikku ulkomaille, missä jo projektin alussa 

olisi ollut muutama tukku kiinnostunut (Hollannissa ja Skotlannissa). Koska tuote on uusi, 

näytteiden lähettäminen on erittäin tärkeää. Asiakkaat eivät osta tuotetta josta he eivät 

tiedä sitä eikä ole itse nähneet. Pienet näyte-erät ’’intoroductory packages’’ sisältää noin 6 

kg päättömäksi perattua irto-pakastettua muikkua. Pakettiin tehtiin myös esittely 

lappunen – flyer, jonka voitte löytää liitteestä 1. Flyeriin laitettiin tietoa muikusta, sen 

puhtaudesta, herkullisuudesta ja myös tietoa mikä mahdollistaa muikun ulkomaille 

markkinoinnin. Lisäksi esittely lappusessa on muikun kalastus pähkinänkuoressa ja 

muutama resepti.  

Näyte pakettien lähettäminen ulkomaille oli kuitenkin kohtuuttoman kallista, eikä 

projektilla ollut varaa, kuin muutaman paketin lähettämiseen. Näyte-erien koko vaihteli 

myös huomattavasti. Jotkut tukut tahtoivat 1-2kg ja jotkut 100kg. Näyte pakettien 

lähettäminen ulkomaille on kallista ja lähettämällä näyte paketin asiakas ei välttämättä 

saa niin hyvää kuvaa tuotteesta kuin tapauksessa jossa pääsisi henkilökohtaisesti 

tarjoamaan tuotetta ja maistiaisia. Noin kuuden kilon paketti tuli yhtä kalliiksi lähettää 

kuin 1 kilon paketti siis standardi koko olisi ollut 6 kg muikkua ja esittely lappunen. 

Tämän paketin hinnaksi tuli 260 euroa plus kuivajää 70 euroa plus paketti noin 10 euroa 

eli 340 euroa yhteensä, siis melko kallis. Näyte erien vientiin ulkomaille tarvitaan siis uusi 

projekti, joka on yksityiskohtaisesti selitetty myöhemmin. Vaikka näytepaketin vienti 

henkilökohtaisesti tulisikin yhtä kalliiksi (mikä ei tule tapahtumaan) niin se antaisi 

kuitenkin paremman vaikutuksen asiakkaaseen. Muikun ulkomaan markkinoiden 

toteuttaminen ja näyte-erien lähettäminen tulee eteen myöhäisemmässä vaiheessa. Tässä 

vaiheessa keskitymme enemmän sertifiointi mahdollisuuksiin ja ulkomaalaisten tukkujen 

kiinnostukseen muikkua kohtaan.  

Ulkomaan markkinoiden kartoittaminen alkaa siis muikun tarinasta ’’ the story of 

muikku’’. Siis teimme esittely lappusen, missä tulee ilmi muikun tarina: muikun puhtaus, 

vesien puhtaus, herkullisuus ja ennen kaikkea hyvä laatu. Hyvän laadun/vastuulisuuden 

takaamiseksi kansainvälisesti tunnettu sertifiointi on tärkeä. Käytännössä ulkomaiden 

markkinoiden kartoitus lähti liikkeelle lähettämällä sähköposti kirje potentiaalisille 

tukuille. Siis tukuille jotka myyvät pakasteita, savustettua kalaa ja purkki kalaa. Kirje 

lähetettiin myös joillekin tukuille, jotka eivät näitä tuotteita tuota. Miltei kaikki tukut 

sijaitsi Euroopassa, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Esittely sähköposti ja flyer 

ovat englannin kielellä, mikä myös rajoittaa maiden määrää johon voi yhteyttä 
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ottaa/jotka vastaavat yhteyden ottoihin. Esimerkiksi Saksalaiset ja muut Saksan-kieliset 

valtiot haluavat käydä kauppaa omalla kielellään, näin tahtovat myös Ranskalaiset ja 

Italialaiset. Näissä maissa ei välttämättä isoilla tukuillakaan ole edes netti sivuja 

englanniksi. Kieli muuri kysymykseen sain vahvistuksen Saksalaiselta liikemieheltä, jonka 

tapasin lentokoneessa. Hän painotti Saksan kielen tärkeyttä Saksan markkinoilla ja sanoi 

että jos pystyy markkinoimaan Saksan kielellä ja kalalla on sertifikaatti, jota Saksalaiset 

arvostavat voimakkaasti on markkinoille mahdollisuudet. Kontaktieni avulla sain 

käännätettyä flyerin saksaksi maksutta. Kysyntä maittain/firmoittain on listattu raportin 

loppu vaiheessa.  

 

 

3. Sertifiointi 
 

Tärkein pointti sertifioinnissa on että tuleeko se kannattamaan pitkällä ajalla. Yleensä 

sertifikaatista joutuu maksamaa tietty prosentti osuuden myynnistä, jos haluaa leimaa 

käyttää. Tämä ainakin pätee tunnetuimpien sertifikaattien kohdalla. Siis kysymys kuuluu: 

Onko sertifikaatista todellista hyötyä? Esimerkiksi Hollannissa, jonne lähetimme 

näytepaketin, toimitusjohtaja sanoi että suurimmassa osassa tuotteista ei vielä ole MSC 

leimaa, mikä on Euroopassa tunnetuin kansainvälinen sertifikaatti. Hän myös sanoi että 

MSC on lähiaikoina menettänyt uskottavuuttaan. Saksassa sertifikaatti on tärkeä ja 

saksalaiset myös tunnistaa MSC sertifikaatin. Saksalaiset myös jollain tapaa tunnistaa 

muikun. Yhden tukun toimitus johtaja sanoi että Saksan suurin savustaja olisi hyvin 

kiinnostunut muikusta ja oli myös kiinnostunut onko meillä MSC leimaa, mutta loppuen 

lopuksi meidän muikku oli sinne liian pientä. Siellä olisi ollut kiinnostusta +20cm 

muikulle (Liite 2). Kuitenkin tästä voimme jo vetää johto päätöksen että muikku on 

tunnettu myös saksassa ja he arvostavat sertifikaattia todella paljon. MSC sertifikaatti on 

tulossa koko ajan tunnetummaksi maailmalla johtuen ihmisten voimistuvasta halusta 

suojella luontoa ja ennen kaikkea toimia vastuullisesti. Suomessa ei juurikaan näe MSC 

sertifioituja tuotteita, mutta suomeenkin se on tulossa. Esimerkiksi Chipsters on 

aloittanut markkinoida tuotteita MSC leimalla ( katso Aromi lehden artikkeli liitteestä 3). 

Myös Ruotsissa on MSC leiman haku prosessissa sisävesi kuhalle ja Ahvenanmaalla 

haetaan MSC leimaa usealle kalalajille. Syynä MSC leiman hakuun on kilpailukyvyn 

parantaminen (Kalastaja Lehti) 

Toinen pointti sertifiointiin liittyen on että voimme todistaa samat asiat ilman 

sertifikaattia. Siis voimme sanoa että muikku on kestävästi kalastettu ja sen kalastus ei 

tuhoa luontoa eikä ole pahaksi ekosysteemille. Tämä ei kuitenkaan riitä koska asiakkaat 

haluavat nähdä tunnetun kestävän kalastuksen leiman. Tunnetuin kestävän kalastuksen 

leima on MSC eco Label.   

Sertifikaatti prosessi on jo pantu alulle tämän projektin aikana. Etelä-Karjalan 

Kalatalouskeskuksen toiminnan johtajan Aarno Karelsin kanssa täytimme tarjous 

pyynnön, jossa oli mukana sertifiointi laitoksen vaatimat tiedot. Kysyimme sertifioinnin 

hintaa Etelä-Karjalan alueelle ja myös koko Saimaan alueelle. Saimme tarjouksen pre-
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assesmentista eli esitutkimuksesta Etelä-Karjalan alueella. Esitutkimuksen aikana 

sertifiointi laitos myös tutkii mahdollisuudet muikun sertifioinnille koko Saimaan alueella. 

Esitutkimus maksaa 6000€ ja on suoritettu Det Norske Verita (DNV) toimesta. Tämän 

jälkeen DNV kertoo hinnan ja keston koko sertifiointi prosessille. 

MSC kestävän kalastuksen eco labelin käyttö, eli kestävän kalastuksen leiman käyttö tulee 

maksamaa 0,5% liikevaihdosta, eli liikevaihdosta jossa leimaa on käytetty. Tämän lisäksi 

MSC ottaa vuotuisen maksun leiman käytöstä, joka on 185€, jos liikevaihto jossa leimaan 

on käytetty on 0€-148148€ (laskettu USD-EUR kurssin ollessa 1,35). Näet vuotuiset 

maksut alla olevasta taulukosta. 

 

Taulukko 2. Vuotuiset maksut MSC leiman käytöstä 

 

 

4. Peratun ja irto-pakastetun kalan mahdollinen kapasiteetti ja hinta 
 

Projektissa tärkeää oli ottaa selvää paljon päättömäksi perattua muikku on mahdollista 

markkinoida ulkomaille, mikä on kapasiteetti ja millä hinnalla kalaa voidaan ulkomaille 

tarjota. Lappeenrannan Mustolassa sijaitseva irtopakastus linja vetää noin 1500kg/päivä, 

3000kg/vuorokausi ja kalastajan haluama hinta päättömäksi peratusta irtopakastetusta 

muikusta tulee olemaan noin 4-4,5€/kg. Siis kalastus kauden aikana olisi mahdollista 

pakastaa 150000kg (1500kg/pvä x 100 päivää). Päivän pituus 8-12 tuntia, riippuen 

työntekijöiden tehokkuudesta (taukojen määrästä). Kalastajat pystyisivät toki 

kalastamaan enemmänkin, mutta pakastuslinja ei voi enempää vetää. Maksimi määrä 

voisi olla 3000kg vuorokaudessa, jos pakastin on päällä jatkuvasti. Silloin kapasiteetiksi 

tulisi 300000 kg kaudessa, mikä vielä olisi mahdollista järjestää. Tästä toki pitää laskea 

pois päivät jolloin ei pääse kalalle ja jolloin ei kalaa tule riittävästi. Yli 300 tuhatta kiloa 

määrä ei kuitenkaan voi olla. Eli tämä on maksimi määrä mikä tällä laitoksella voidaan 

teoreettisesti kaudessa tuottaa. Irto-pakastaminen tuli maksamaan noin 70 senttiä 

kalastajalle, sisältäen laitos, pakkaus ja työvoimakustannukset. Hintaan lisättiin 1€/kg, 

jolloin kalastajan haluama hinta tuli olemaan 5-5,5€/kg. Hintaan piti vielä lisätä 

firman/välittäjän ottama osuus, joka kalan vie ulkomaille. Hintaan lisättiin 1€/kg, jolloin 

hinnaksi saatiin 6-6,5€. 
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5. Mahdolliset markkinat 
 

Jo ennen projektin alkua muutamat tukut olivat näyttäneet jonkinlaista kiinnostusta 

muikkua kohtaan. Aarno Karelsin järjestämällä matkalla Hollannissa yksi tukku olisi ollut 

kiinnostunut muikusta. Zach Sorrellsin mukaan Skotlannissa oli yksi tukku, joka on 

kiinnostunut ottamaan koe erän muikkua. Markkinoita lähdettiin tarkastelemaan 

ensikäteen Virosta, koska sinne voidaan kala edullisimmin kuljettaa ja siellä muikku 

tunnetaan jo. Sen jälkeen muikkua lähdettiin tarjoamaan lännen suuntaan. Ulkomaan 

kartoittamiseen lähetettiin e-mail kirje, jossa oli mukana flyer noin 150 tukkuun (Liite 4). 

Keskimäärin vastaus prosentti e-mail kirjeeseen oli noin 10 %. Soiton jälkeen vastaus 

prosentti noin kolminkertaistui. Itä-Euroopan maissa kiinnostus oli heikkoa kun taas 

Keski/Länsi-Euroopassa kiinnostusta oli enemmin. Tukkujen reaktiot alueittain on 

selitetty alla olevissa kappaleissa. 

 

 

5.1 Itä-Eurooppa 

 

Virossa muikkua oli jo myynnissä ja siellä oli myös kiinnostusta, mutta hinta oli heidän 

mielestä liian korkea tai heillä on jo tukku jolta he ostavat. Latviassa ja Liettuassa ei ollut 

kiinnostusta muikkuun/uuteen tuotteeseen. Yleinen vastaus oli ’’emme työskentele 

tämän tapaisen kalan parissa’’. Puolassa taas oli ensikäteen paljonkin kiinnostusta, mutta 

loppuen lopuksi hinta oli liian korkea ja kala liian pientä. Puolassa on myynnissä +60g 

muikkua joko Puolan omista järvistä, Kanadasta tai Irlannista. Muikun hinta Puolassa on 

kahden Puolalaisen tukun mukaan 3-3,5€. Siis kynnyskysymykseksi Virossa, Latviassa, 

Liettuassa ja Puolassa muodostui korkea hinta ja kalan pieni koko. Eivätkä he myöskään 

ole kiinnostuneita ’’uusista’’ tuotteista. 

 

 

5.2 Italia 

 

Näiden maiden lisäksi kartoitettiin kiinnostusta Italiasta. Italiasta ei yksikään tukku 

vastannut e-mail kirjeeseen. Soitin näihin samoihin 16 tukkuun joihin kirje lähetettiin ja 

kahdesta tukusta löysin henkilön joka puhui Englantia. Toisessa tukussa ei osattu sanoa 

onko kiinnostusta, koska johtajat olivat kala messuilla Vigossa, Espanjassa. Toisessa 

näistä tukuista ei ollut kiinnostusta muikkuun, he olivat keskittyneet ainoastaan kahteen 

kalalajiin ja eivät olleet kiinnostuneita uusista tuotteista. Yhteenvetona Italiasta voisin 

sanoa että kaikki markkinointi materiaali tulisi olla Italiaksi ja tulkki koko-ajan matkassa.  
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5.3 Saksa 

 

Ennen Saksaan markkinoita käännätin e-mail kirjeen ja flyerin Saksaksi kontaktieni avulla 

maksutta. Saksaan markkinoinnissa on tärkeää olla kaikki materiaali maan omalla kielellä. 

Muuten olisi käynyt samalla tavalla kuin Italiaan markkinoidessa. 10% vastasi e-mail 

kirjeeseen ja olivat myös kiinnostuneita uudesta tuotteesta.  

Tukku nimeltä Sandelman oli kiinnostunut kokonaisesta muikusta. Hän perkaisi kalan itse 

ja savustaisi sen. Tein varmaksi että hän on tietoinen kalan koosta, koska yleinen vastaus 

esimerkiksi Puolassa oli että kala on liian pientä savustukseen. Tämä Saksalainen tukku 

savustaa myös pientä kilohailia ja sanoi että kala ei ole liian pientä savustukseen. Hän 

halusi näytteen kokonaista muikkua mielellään tuoreena, mutta pakastettukin kelpaisi.  

Toinen Saksalainen tukku nimeltä Crusimex oli kiinnostunut myös muikusta, he kysyivät 

paljon lisätietoa kalasta ja pakkaus menetelmistä. Halusivat näytteen. Kolmas tukku oli 

myös kiinnostunut muikusta ja hän kysyi onko sitä tarjolla fileenä.  

Projektin tähän vaiheeseen mennessä Saksan tukkuihin ei ole vielä soitettu. Soittaminen 

ainakin kolminkertaistaisi vastaus prosentin. Saksan tapauksessa tämä ei välttämättä 

tulisi tapahtumaan, jos soittaja ei osaa Saksaa. Joka tapauksessa Saksassa on kiinnostusta 

muikkuun ja he haluavat näytteen, jotta voivat kokeilla tuotetta.  

Volyymeistä tukut eivät osanneet arvioida. Sandelman kuitenkin sanoi että se voisi olla 

1000kg/viikko tai enemmän riippuen tietysti miten ihmiset sitä oppivat syömään. Joka 

tapauksessa pienetkin volyymit olisivat todella tärkeitä. Näin saataisiin muikun 

tunnetuksi tekeminen alkuun. 

 

5.4 Belgia ja Hollanti 

 

Kiinnostusta toki löytyi muualtakin. Belgiassa tukku nimeltä Gadus oli kiinnostunut 

tuotteesta. He kysyivät paljon lisä tietoja ja hinta suuntausta. Näiden tietojen jälkeen he 

kysyivät onko mahdollista saada näytettä.  

Projektin aikana meni Hollantiin, W.G. den Heijer nimiseen tukkuun pieni näyte-erä (6kg) 

muikkua. Olin yhteydessä tukun toimitusjohtajaan ja hän sanoi että tuote on täydellinen. 

Hän laittoi muikut eteenpäin parhaille asiakkailleen. Vielä projektin tässä vaiheessa ei ole 

tietoa ovatko hänen asiakkaat kiinnostuneita. Tätä raporttia kirjoitettaessa tukun 

yhteyshenkilö/toimitusjohtaja on lomilla. Tieto kysynnästä selviää myöhemmin. 

Hollannissa on myös toinen tukku (Summare Fish) kiinnostunut muikuista. He kysyivät 

lisä tietoja ja enemmin kuvia kaloista ja pakkauksista. Kyseinen tukku haluaisi näytteen, 

jotta he voivat ottaa kuvia, tehdä koe pakkauksia ja mainoslehtisen tuotteesta.  

 

 

5.5 Yhteenveto mahdollisista markkinoista 

 

Jos tukut  eivät olleet kiinnostuneita he sanoivat suoraan ettei tuote kiinnosta ja etteivät 

he halua näytteitä. Eli ei ollut tukkuja, jotka olisivat halunneet näytteen vain koska se olisi 
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ollut ilmainen. Kaikki tukut jotka halusivat näytteen tuntui olevan aidosti kiinnostunut 

tästä ’’uudesta tuotteesta’’, sillä he kysyivät paljon lisätietoja pakkausmenetelmistä, 

hinnasta, kauden pituudesta, sertifioinnista yms. Kaikki tukut jotka olivat kiinnostuneita 

saamaan näytteen kysyivät myös onko tuotteella MSC sertifikaattia. Heidän mukaan se 

parantaisi mahdollisuuksia saada muikku myydyksi.  

Eli Saksassa, Hollannissa ja Belgiassa olisi kiinnostusta muikusta ja he myös arvostavat 

MSC sertifikaattia paljon. Tällä hetkellä siis olisi neljä tukkua aidosti kiinnostuneita 

muikusta ja he haluavat näytteen. Yleensä vastaus prosentti e-maileihin on noin 10% 

soiton jälkeen vastaus prosentti kolmin kertaistuu. Saksassa 10% e-mail kirjeen 

saanneista olivat kiinnostuneita tuotteesta, Belgiassa 5% ja hollannissa 5%. Hollannin 

kiinnostukseen vaikuttaa että heille en ole vielä ehtinyt soittamaan. Arvioisin että 

kymmenes tukuista olisi kiinnostuneita tuotteesta. Siihen voi myös vaikuttaa että 

markkinointi on Hollannin kielellä, mutta tämä ei vaikuta tuloksiin lähellekään samaa 

vertaa kuin Saksassa. Siis jos markkinointia jatkaisi samaan tapaan tästä eteenpäin saisin 

suurella todennäköisyydellä kymmenen tukkua kiinnostumaan tuotteesta. Jos näihin 

tukkuihin saataisiin näytteet lähetettyä ja kymmenen prosenttia näistä tukuista (siis sama 

prosentti, joka oli kiinnostuneita tuotteesta/halusi näytteen) olisi kiinnostunut ostamaan 

tuotetta, meillä olisi ensi kesänä jo yksi tukku ulkomailla, joka ostaisi muikkuja suomesta. 

Jatkoa ajatellen keskittyisin Saksaan ja Hollantiin, koska siellä näyttää olevan kysyntää. 

Nämä maat ovat myös vauraampia kuin Itä-Euroopan maat ja näihin maihin myöskään 

kuljetus ei tule kovin kalliiksi. Näissä maissa on myös paljon ihmisiä. Yhteensä miltei 100 

miljoonaa. Hollanti etenkin on tiheästi asutettu, joten siellä saataisiin muikku ihmisten 

tietoisuuteen nopeammin. Belgiaan toki pitää laittaa ainakin tämä yksi näyte koska 

mielestäni kiinnostus tukussa oli hyvä. Kun markkinointi keskitetään kahteen maahan 

saadaan se tehtyä tehokkaammin.  

 

 

6. Yhteistyö 
 

Jos ulkomaille saadaan muikkua kaupatuksi yhteistyö kalastajien kesken on 

välttämätöntä, koska määrät tulevat olemaan suuria. Tällä hetkelle kalastajien välisessä 

yhteistyössä ei ole moittimista, mutta ulkomaan markkinoille lähdettäessä yhteistyön on 

oltava todella tiivistä. Tämä tarkoittaa Lappeenrannan Kalasataman tehokasta käyttöä 

yhteistuumin. Yksi kalastaja ei saa täytettyä ulkomaan tilauksia, koska jo edellä mainittiin 

niiden tulee olla suuria, että kalaa kannattaa edes lähteä viemään. Eli kalastajien pitää olla 

tietoisia esimerkiksi milloin kollega on pakastamassa kalaa, että voidaan samalla 

irtopakastuslinjan käynnistyksellä pakastaa monen kalastajan kalat. Näin myös laitoksen 

kulut pienenevät. Tämän en usko olevan ongelma. Työvoiman saanti lyhyt aikaisiin töihin 

muutama tunti päivässä on vaikeaa. Tämän vuoksi Lappeenrannan kalasatamaan olisi 

hyvä saada ’’vakio’’ työporukka, joka olisi sitten kalastajien ostettavissa. Näin kalastajat 

voisivat käydä keskenään kauppaa kaloillaan jos toisella on kaupat ja toisella ei ja ostaa jo 

valmiudessa olevan työvoiman. Joka tapauksessa jos ulkomailta tilauksia tulee, jokaisen 

kykeneväisen kalastajan tulisi pakastaa tietty määrä kalaa riskien hajauttamiseksi. 



 17 

Esimerkiksi 20 tonnin pakastaminen yhdeltä kalastajalta vie paljo aikaa ja sisältää suuren 

riskin jos tilaus perutaan tai tapahtuu jotain muuta arvaamatonta. Yhteistyötä tulisi vielä 

tiivistää riskien hajauttamiseksi ja Lappeenrannan kalasataman toiminnan takaamiseksi. 

Jo edellä mainittu ostettavissa oleva vakio työporukka mahdollistaisi myös pienemmän 

toimijan (jolla ei ole paljon työvoimaa) kalakäsittelyn, perkauksen, pakastuksen ja 

pakkauksen. 

 

 

7. Näyte erien lähettäminen 
 

Projektin alkuvaiheessa otin selvää paljon näyte erien lähettäminen tulisi maksamaan. 

Näyte erät oli tarkoitus laittaa noin 6kg paketteihin, josta tukku olisi saanut kuvan 

tuotteesta ja laadusta. Näyte pakettiin olisi myös tullut mukaan esittely muikusta, sen 

laadusta, resepteistä ja vesiemme puhtaudesta. Näyte erät kuitenkin tulisi kohtuuttoman 

kalliiksi tälle projektille, koska ne tulisi lähettää lento rahtina. Tällaisen näyte erän 

lähettäminen tulisi maksamaan 260-600 euroa + muut kustannukset. Olin yhteydessä 

noin kymmeneen rahti firmaan/kuriiriin. Halvin tarjous tuli TNT:ltä kuivajäähän 

pakattuna 260€ (paketin koko: 40x50x50), tähän pitää lisätä vielä kuivajää, mikä maksaa 

70€/15kg ja paketointi kustannukset. Siis edullisimman hinnan mukaan laskettuna yhden 

näyte-erän lähettäminen tulisi maksamaan yli 300€. Eli jos näytteitä halutaan lähettää 

useille tukuille, jotka ovat kiinnostusta näyttäneet, nousevat kustannukset korkeiksi ja 

määrä on melko pieni. Tästä sain ajatuksen vuokrata pienen pakaste kuorma-

auton/pakettiauton, joka mahdollistaisi näyte pakettien viennin. Tällä tavoin saataisiin 

henkilökohtainen kontakti asiakkaaseen, jolle näyte paketti menee. Tämä metodi tulisi 

edullisemmaksi, eteenkin jos haluamme saada näytteitä monelle tukulle Euroopassa. 

Kaikin puolin on parempi olla asiakkaaseen kasvotusten yhteydessä, että voidaan 

henkilökohtaisesti kertoa ja kehua miten hyvä tuote on. Tällaisen pienen kuorma-

auton/paketti-auton vuokraaminen tulisi maksamaan …….€ poltto-aineineen. Jos 

saataisiin rahoitus kalan ostoon kalastajalta ja vuokra ja poltto-aineet kuitattua, saataisiin 

markkinointi tehtyä paljon tehokkaammin ja saataisiin parempi vaikutus asiakkaisiin. 

Tämä projekti tulisi suorittaa keväällä, jolloin kala sesonki alkaa Euroopassa. Näin 

asiakkaat eivät pääse niin helposti unohtamaan tuotetta ja todennäköisesti voimme alkaa 

toimittamaan tavaraa jo muutaman kuukauden kuluttua asiakaskäynnistä.  

Toki jos kiinnostuneita tukkuja ei löydy tarpeeksi tulisi näytteet sitten lähettää. Ne on 

saatava maailmalle joka tapauksessa. Projektin tässä vaiheessa olemme keskittäneet 

markkinoinnin ainoastaan ulkomaalaisiin tukkuihin. Toinen idea olisi tarjota muikkua 

(näyte-erä) joihinkin ravintoloihin Saksan tai Hollannin suurissa kaupungeissa ja kysyä 

mistä nämä ravintolat ostavat kalatuotteensa. Jos muikku käy kaupaksi ja ravintolan 

asiakkaat tykkäävät tuotteesta, meillä olisi hyvä suositus tukulle. Eli käytännössä 

järjestäisimme asiakkaat tukulle. 
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8. Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Muikun markkinointi ulkomaille vie paljon aikaa ja resursseja ja se ei tapahdu hetkessä. 

Hyvien asiakas kontaktien luomiseen ja uuden tuotteen tunnetuksi tekemiseen menee 

paljon aikaa ja rahaa. Muikku on jossain määrin tunnettu Euroopassa, etenkin Virossa, 

Puolassa ja vähän myös Saksassa. Muikkua ei kuitenkaan siellä paljon käytetä ja jos 

käytetään määrät ovat pieniä ja muikun koko esimerkiksi Puolassa on paljon isompaa 

kuin meillä täällä Suomessa, tosin sitä ei ole siellä paljon saatavilla. Siis muikku pitäisi 

saada tunnetuksi Euroopassa tai yhdessä Euroopan maassa, esim. Saksassa. Tällä alueella 

kapasiteetti on kuitenkin niin pieni, joten muikun tunnetuksi tekeminen esimerkiksi 

Saksassa olisi tarpeeksi ongelmien ratkaisemiseen. Sertifiointi helpottaisi huomattavasti 

muikun menekkiä. Se lisäisi uskottavuutta ja nykypäivänä asiakkaat haluavat toimia 

vastuullisesti ja jotkin asiakkaat ostavat vain tuotteita, missä on MSC eco label. 

Sertifioinnin kulut kalamyyjälle ei ole ylitsepääsemättömät. Siis muikun ulkomaan 

markkinoiden luomiseksi tulisi ulkomaille laittaa reilusti näytteitä ja jaella ne 

henkilökohtaisesti, esitellä tuote ja antaa maistiaisia. MSC sertifikaatti olisi tähän iso 

plussa päälle. Ainoastaan tietokoneen ja puhelimen välityksellä ei ulkomaille saa 

kauppoja muikulla, koska asiakkaat eivät sitä tunne, he tarvitsevat jotain konkreettista. 

Siis panostamalla markkinointiin ja muikun tunnetuksi tekemiseen voisivat ulkomaan 

markkinat avautua. Projektissa päästiin tavoitteeseen, eli sertifiointi asia on hoidossa ja 

sertifiointi prosessi aloitetaan, jos siihen löydetään rahoitus. Ulkomaan markkinoiden 

kartoituksen osalta ei kovin valtavia tuloksia tullut, koska näyte-eriä ei päässyt 

lähettämään/tarjoamaan täysillä. Joka tapauksessa on tiedossa että joissain tukuissa on 

kiinnostusta muikkua kohtaa ja he ovat valmiita ottamaan näyte-erän.  
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Liite 1 

Copyright © 2011 Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus . All rights reserved

The Tastiest, Cleanest And 

Healthiest Freshwater Fish In The 

World

Finnish Vendace

From Blue Saimaa Distributors
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Introducing for the first time, delicious Finnish vendace.  These tasty little fish live 

in the cool, clean lakes of Finland - rated as the cleanest, purest lakes in the 

world by UNESCO.  While Finnish vendace is new to the rest of the world, it has 

been one of the Finns ʼ favorites for generations. 

Fishing is sustainable in Finland and vendace fishing actually makes the fish 

stocks even stronger. Vendace Fishing does not have any negative impact on the  

environment and it helps to maintain a healthy ecosystem. 
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What is Vendace?

Vendace is a freshwater whitefish, which lives in large and medium sized lakes in  

Finland and other Northern Countries.  It has been thriving in Finnish lakes for 

over 10,000 years and is actually related to Salmon – ʼʼSalmonʼs little brotherʼʼ.  

So, as with Salmon, Vendace is packed full of healthy Omega 3 fatty acids.  

Why Vendace from Finland?

The answer is easy. In Europe itʼs not easy to get high quality lake fish. In 

Finland the lakes are pristine, making the the fish clean, healthy and delicious. 

Fishing is also sustainable in Finland and has zero negative impact on the 

ecosystem. 

Why Finnish Vendace in European markets?

Blue Saimaa Distributors is a distribution company that works with local 

fisherman in the Lake Saimaa Region of Finland.  It ʼs mission is to share the 

delicious bounties of Lake Saimaa with the world.   There are several quick 

freeze lines (IQF) in Finland, which enables us to produce high quality frozen 

Vendace for export.  Before freezing, the Vendace is gutted headless, making the  

quality very good and as you ʼll see the fish looks beautiful.   With this modern 

freezing facility we can share our precious fish all over the world.  W e are now 

able to give you the opportunity to introduce this delicious fish for the first time 

into your markets.
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Vendace Fishing In A Nutshell

Vendace that is exported from Finland is fished by trawl. The fishing time is 

approximately 30 to 90 min at a time, which ensures that the fish remains its 

perfect quality. Immediately after the fish is taken from the lake, it is placed in 

boxes with loads of ice. In the middle of the summer the amount of ice used is as  

much as the catch. After that, the cold chain does not break. 

The fish is delivered to the processing facilities, where the fish is gutted and 

quick-frozen. In Finland there are approximately 20-30 inland trawlers and about 

200 people who are fishing vendace for a living. The catch is usually 

500-3000kg/time/one trawler. Vendace is highly appreciated and economically is 

the most important lake fish in Finland.
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Ingredients

Preheat the oven to 175°C. Place cooking oil and chopped vegetables on a 

baking tray. Add salt, pepper and honey. Keep in the oven for 20 minutes.

Prepare a mix of rye flour and salt on a plate. Toss the fish in the flour mix and fry 

the fish in a pan with butter until it looks crispy-brownish.

Arrange fish and vegetables on four plates. Serve with white wine.

Recipe from “Ullan Eväät” by Ulla Liukkonen, a regionally and nationally awarded Finnish chef.

Fried Vendace With Vegetables
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Pie - Prepare 500g of pie dough. Roll the dough. Place smoked vendace, 

chopped red onions and spring onions on the pie. Add the mix of eggs and 

cream. Finally add the grated cheese. Preheat the oven to 225°C. Place the pie 

in the oven and keep in the oven for 30-40 minutes until the mix is thickened.

Serve with red onion jelly and salad.  

Mousse - Whip the sour cream. Add lemon juice, salt, pepper, fine chopped red 

onions and small pieces of smoked vendace. Mix carefully . Place the mousse into  

cocktail glasses and decorate with smoked vendace, red onion and dill.

Recipes by Ulla Liukkonen, a regionally and nationally awarded Finnish chef.

Vendace Pie and Smoked 

Vendace Mousse

Vendace Pie

Smoked Vendace M ousse

Here are just a few options how to prepare vendace. There 

are plenty other ways to create delicious dishes from 

vendace. You can smoke it, can it, boil it, barbeque it, 

prepare a lasagna, prepare it in a casserole and even put it 

on pizza instead of anchovies  or tuna. There are no limits 

for your creativity! Our delicious freshwater vendace is 

suitable for almost everything.
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Future 

If you are interested in purchasing vendace, we will create a sample package so you 

and/or some of your customers can try the product. We are flexible in the sample sizes 

we can send depending on your situation and needs. 

 

We would appreciate your feedback in relation to the quality, size, taste, etc. Additionally 

we are also happy to hear your thoughts about the possible demand and opportunities in 

your local market, and any other thoughts on how we can most effectively work together. 

 

Currently, there are no other Finnish Vendace wholesalers in your area, so you have a 

great opportunity to be the first and only wholesaler in your area to offer Finnish Vendace.   

While there are plenty of fish in the water, we are limited in processing capacity, so we 

will only be able to work with a small group of select wholesalers. 

 

If you are interested in great quality freshwater vendace - a unique product, which you 

cannot get anywhere else, please contact us! 

 

We wish you delicious moments with vendace! 
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Liite 2 

 

Hallo, 

we would like buying the fis in big volumens and we have to make an good project. 

This morning I discussed with the manager of one of the biggest smokers. 

 

1. They are only interested in blockfrozen fish, headon, gutted 

They know the fish very well and have the right know how to smoke the vendace. 

 

2. We ask for some samples for smoking tests. 

 

3.  We are interested in raw material all over the year. Once listed in the retail chains we 

have to deliver and can not stop in the wintertime. Please tell us about the season and 

availability over the year. 

 

4. Question: you already sell to other customers in Germany? 

 

5. What about the EU-license no. of the catching or freezing plant for export. 

 

6. As you know the retail chains ask for certificate of sustainability (for example MSC ). 

What about this fact ? 

 

7. What volumes you can produce over the year? 

 

Let us start cooperating and place this article here in the market. 

We have a serious interest. 

 

Have a nice weekend. 

 

Best regards 

Kurt Wiede 
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Liite 4 
 

Puola 

Puola 
Puola 

Puola 
Puola 

Puola 
Puola 

Puola 
Puola 

Puola 
Puola 

Puola 
Latvia 

Latvia 
Latvia 

Latvia 
Latvia 

Latvia 
Latvia 

Latvia 
Latvia 

Itävalta 
Itävalta 

Liettua 
Liettua 

Liettua 
Tanska 

Tanska 
Saksa 

Saksa 
Saksa 

Saksa 
Saksa 

Saksa 
Saksa 

Saksa 
Saksa 

Saksa 
Saksa 

Saksa 
Saksa 

Saksa 
Saksa 

Abramczyk 

Doryb 
DOS 

Gnilka 
Big Fish 

BK-Food Poland 
DNHS 

Eurofish Poland 
IMPEXRYB 

Interfood 
Marefoods 

SEAMOR International 
Fresh Fish 
OK TRADING GROUP SIA 

ROZE 

Antares 
Baka Pro 

Sia Artmaxpluss 
SIA Mezhmali M 

Ventspils ZKK 
Brivais 

BIO Fisch 
ELFIN FEINKOST GMBH 

Fishlita 
JSC "Provit Industrija" 

Lignesa 
Venmark Fisk 

Seafood line 
All-Fish Handelsgesellschaft GmbH 
Ammann Service in Sales 

Anduronda Import GmbH 

Binca Seafoods GmbH 
Büsumer Fischerei-Gesellschaft mbH & Co. KG 

Deutche See 
Erich Geiger Fish&Convenience 

Fish & more GmbH 
German Seafrozen fish 

Nesse 
Intertrade Sigurdsson & Partner GmbH 

H.P. Klughardt GmbH 
Kraeber GmbH & Co. 

M.A. Im-Exports 
Ristic AG 

+48 52 343 33 17 

0048 87 629 00 12 
48 598662237 

48 605 951 261 
(0 32) 256 97 60 

(+48 58) 6662017 
48 601 660 009 

48 506 121 900 
48 (91) 487-12-04 

48 (58) 661-32-30 
0 607140950 

48 91 433 01 72 
37129119595 

37129858873 
371 29216165 

371 654 28378 
372 5573 372 

371 67 33 85 38 
371 29491221 

371 2 710 3800 
371 29138953 

0699/17189606 
43 70 38 36 01 

370 46 394528 
370 46 311063 

370 698 43835 
45 4196 9641 

45 96 38 00 70  
49 (0)431.54 58 407 
(49) 07802704470 

49 (0)2236 604 6 

49897673670 
49 (0) 4839 900 0 

 49 (0)7532 800 80 

49 7541 28900  
49 (0) 471 90 20 61-11 

49 47 44 / 91 81 - 0 

 49 40 4111 0727 
49 40 305 324 

49 911 446 7856 
49 91 834 090 
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Saksa 
Saksa 

Saksa 
Saksa 

Saksa 
Saksa 

Saksa 
Saksa 

Saksa 
Saksa 

Saksa 
Saksa 

Saksa 
Saksa 

Saksa 
Saksa 

Belgia 
Belgia 

Belgia 
Belgia 

Belgia 
Belgia 

Belgia 
Belgia 

Belgia 
Belgia 

Belgia 
Belgia 

Belgia 
Belgia 

Belgia 
Italia 

Italia 
Italia 

Italia 
Italia 

Italia 
Italia 

Italia 
Italia 

Italia 
Italia 

Italia 
Italia 

Italia 
Italia 

Conti-Mar GmbH 
Ristic Ag 

ReugenFisch 
Sandelmann 

Biofisch manufacturer 
Deens biofood 

Costa 
Crustimex 

Cux Fisch 
Euroasia GmbH 

Fish import 
Hafro 

Lurtzfisch 
Marinex 

Taipan 
HHL HAMBURG 

Akta Seafood 
FoodPartners 

Gadus 
Galana 

Hottlet Frozen Food 
Thalassa 

Vandermaesen 
Amyco Foodstuff 

Velbit Group 
Quest Group 

Daniel’s visbedrijf 
Icemark 

Morubel 
Pittman Seafood 

Setraco 
Ditta Drago Sebastiano 

Expom 
Fiorital 

Gio Mare 
Mare 

Antonio Verrini & Figli S.p.A. 
Asaro Seafood 

Gelo Daunia 
Gambero Ross 

Mare 
Mita BC 

Natalino Pesca 
Regal Fish 

Polo Sud 
Societa del Mare 

40 584 070 
91 834 090 

38392600 
0471/979470 

08067/881549 
49(0)929518500 

49492196130 
49(0)403802020 

(04721) 71 44 71 
030 - 394 04 981 

49 6408 969311 
49 (0)40 399 292 618 

089 / 78 80 58 
41 41 759 83 22 

49 (0)89 / 326 17 71 
49-40-38012-0 
32 (0)3 860 99 80 

32(0)71818888 

32 (0)58 223900 
00 32 (0)56 77 45 85 

32-3-451,31-31 
32 (0)3 226 16 90 

32 (0)13 53 05 53 
86 138 7600 9452 

32 492 68 33 00 
32 32 152 9481 

32 (0)50 54 40 72  
32/59/31.99.90 

32 (0)59 32 28 68 
32(0)50 55 14 58  

32 59 27 07 27 
39 0931 491991 

39 081 8568111 
39 0412409200 

0547/675446 
0541 743662 

39 010 8599200 
39 0923 672019 

39 0883 672 035 
39 338 608 9339 

39 345 65 430 65 
39 065 091 8504 

39 (0)789 759 050 
39 01 857 9626 

39 0883 672 035 
39 072 180 8794 
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Italia 
Italia 

Hollanti 
Hollanti 

Hollanti 
Hollanti 

Hollanti 
Hollanti 

Hollanti 
Hollanti 

Hollanti 
Hollanti 

Hollanti 
Hollanti 

Hollanti 
Hollanti 

Hollanti 
Hollanti 

Hollanti 
Hollanti 

Hollanti 
Hollanti 

Hollanti 
Hollanti 

Hollanti 
Hollanti 

Hollanti 
Hollanti 

Hollanti 
Hollanti 

Hollanti 
Hollanti 

Hollanti 
Hollanti 

Hollanti 
Hollanti 

Hollanti 
Hollanti 

Hollanti 
Hollanti 

Hollanti 
Hollanti 

Hollanti 
Hollanti 

Hollanti 
Hollanti 

Vivieffe Import 
Piere Paolo 

AB Seafood 
ACV 

Affish 
Amacore 

AnovaSeafood 
Antseafood 

BSGG 
Bertusdekker 

BML Food 
Bond Seafood 

Frozenfood 
Dayseaday 

Dill 
Echtvis 

Ergo 
Eurofish 

European fish company 
Eurozalm 

Evimarefish 
Isola Fish 

Feldt & de Boer fish 
Fieret 

The Fish Company 
Fish Spirit 

Fish Partners 
Fiskano 

Fiskkoer 
Fjord Seafood Sterk 

Frisian Seafood 
Froconsur 

Fuikie Seafood 
George s 

Goldbohm Export 
L.Haasnoot 

Gerb Hakvoort 
Hayat 

Holland Oasis 
Holland Shellfish 

Hoogendijk 
Ibromar 

Interfish 
Interseafish 

Karel Hoeve 
Klaas Puul 

39 0415 103 370 

 31 527 687075 
31-117-381728 

31-183-303484 
31 (0)13 505 2116 

31-73-7502000 
31-527-687328 

31(0)78 653 4100 
31-255-563131 

31 (0) 70 392 38 75 
31-76-5711666 

31-527-688010 
31-527-684684 

31-251-312306 
31(0)6-57997602 

31-30-2614494 
31-30-2888822 

31-517-418860 
31 527-690122 

31-255-515514 
31-341-279795 

31-527-686995 
31-117-453551 

31-517-418860 
31-35-9110900 

31-33-2998010 
31-527-687555 

31-527-688540 
31-514-568600 

31-51-4569233 
31-58-2160057 

31-299-321375 
31-117-386757 

31-255-537554 
31-71-4016441 

31-527-681800 
31-6-10236987 

31-10-4363544 
31-113-579279 

31 (0)10 2486666 
31-10-4532050 

31-255-519024 
31-166-604040 

31-255-546060 
31-299-364247 
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Hollanti 
Viro 

Viro 
Viro 

Viro 
Viro 

Viro 
Viro 

Viro 
Viro 

Viro 
Viro 

Viro 
Viro 

 

SumareFish 
Seafood International 

Baltrecord 
AS Beetak 

FRG Foods 
HIIU KALUR AS 

VIÈIUNAI BALTIC OÜ 
Elsamar 

Itil Trading 
Kalma 

United Fish Traders 
Saare fish export 

Vettel 
Maseko 

 

31 (0) 71 408 8888 
372- 6 099 237 

372 5333 0879 
372 7 314 460 

372 44 73 620 
372 463 20 31  

372 6 011374 
372 505 92 05 

372 6623397 
(+372) 55510600 

372-7310-721 
372 454 5888 

372 4521470 
372 626 44 81  

 

 

 


