
Kuore on muikkua muistuttava pienikokoinen kala, jonka 
tuoksu muistuttaa hieman kurkkua. Maultaan se on kui-
tenkin lähellä kuhaa. Kuore on melko yleinen kala Suo-
men merialueella sekä sisävesissä aina etelästä Oulujoen 
vesistöön saakka. 

Kuore on terveellistä lähiruokaa siinä missä särki ja 
lahnakin. Ennen vanhaan kuoreesta on valmistettu niin 
kuivakalaa, keittoa kuin kalakukkoa, ja sillä on ollut suu-
rempi kalataloudellinen merkitys. Aikoinaan kuoreen ku-
tunousun yhteydessä on järjestetty kyläjuhliakin. Venäjäl-
lä kuoretta arvostetaan edelleen.

Kissoille kiisket, koirille kuoreet
Kuoreen käyttö ihmisravinnoksi on erittäin vähäistä – ti-
lastojen mukaan sitä syödään vain 10 g henkilöä kohden 
vuodessa. Valtaosa kuoresaaliista menee yhä turkistuo-
tannon rehuksi. Muikku on ollut aina suositumpi laji, ja 
kuoreet on syötetty koirille. Sen käyttöä tulisikin lisätä 
osana monipuolista kalaravintoa. Monet saattavat karsas-
taa kuoreen kurkkua muistuttavaa tuoksua, mutta oikein 
käsittelemällä tästäkin pääsee eroon. 

Kuorekantojen tila vaihtelee vesistöittäin. Kuoreen 
pyynti ravinnoksi voisi parantaa vesistöjemme veden-

laatua, ja kuoretta onkin hoitokalastusten yhteydessä 
paikoin poistettu merkittäviä määriä vedenlaadun pa-
rantamiseksi. Kuore hyötyy jonkinasteisesta vesistöjen 
rehevöitymisestä, mutta toisaalta jokien rakentaminen 
ja vesien likaantuminen ovat heikentäneet kantoja. Kuo-
re suosii viileitä vesiä, ja se voi tulla kärsimään ilmaston 
lämpenemisestä.

Kuore on sivusaaliis
Omaan käyttöön kuoretta pyydetään monin paikoin haa-
villa lippoamalla. Keväisin kutuaikaan kuoreet nousevat 
suurina parvina jokiin, jolloin sen pyynti on helppoa koke-
mattomallekin. On kuitenkin muistettava, että lippoami-
nen on paikoin luvanvaraista. 

Vain harvat ammattikalastajat pyytävät nimenomaan 
kuoretta, ja sitä tuleekin enimmäkseen sivusaaliina. 
Vuonna 2018 kaupallisen kalastuksen kuoresaalis oli 
sisävesillä noin 228 tonnia, mikä on noin kymmenes 
vastaavasta muikkusaaliista. Sisävesillä suurin osa 
kuoreista pyydetään troolilla, jolloin rauhoitettujen tai 
alamittaisten kalojen vapauttaminen elävänä voi olla 
vaikeaa. Merialueelta kuoretta pyydettiin noin 1 600 
tonnia. 
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Kuore on monelle tuntematon 
kala, vaikka ennen sen kutuaikaan

järjestettiin jopa kyläjuhlia. Kuoreen
maku muistuttaa hieman kuhaa, ja
se on terveellistä lähiruokaa, jonka

syömistä kannattaisi lisätä.


