
Kalastus ja kantojen tila
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Silakankalastus alkoi kasvaa huomattavasti 1900-luvun puolivälin jälkeen troolikalastuksen 
kehittyessä. Saaliit olivat huipussaan 1970–1980-luvun taitteessa, mutta alkoivat pienentyä 
1980-luvun lopulla. Silakkakannat ovat kestäneet voimakkaankin kalastuksen, ja tällä hetkellä 
kantojen tila ja kalastus ovat kestävällä tasolla. Itämeren alueella ainoastaan läntisimmät 
silakkakannat Itämeren ja Pohjanmeren rajalla ovat heikompia, ja niitä kalastetaan liikaa. 
Suomen silakkasaaliista suurin osa kalastetaan Selkämereltä. Selkämeren silakkakanta on 
tällä hetkellä ennätyssuuri.

Ylivoimaisesti suurin osa silakkasaaliista kalastetaan troolaamalla. Rannikon lähellä silak-
kaa pyydetään myös rysillä ja verkoilla. Silakan kalastuksessa ei ole sivusaalisongelmaa, eikä 
sen yhteydessä saada sellaisia ei-toivottuja lajeja, jotka heitettäisiin takaisin mereen. Kalastus 
ei myöskään vaikuta haitallisesti muuhun meriluontoon.

Silakka

Silakka on Suomen kalastuselinkeinolle ylivoimaisesti tärkein 
saalislaji sekä määrältään että arvoltaan. Silakka ei kuitenkaan 
enää maistu suomalaisille. Syömme silakkaa henkeä kohden 
vain 300 grammaa vuodessa.

 
SUOMEN SILAKKA- 
SAALIISTA VALTAOSA
PÄÄTYY  
TURKISELÄINTEN
REHUKSI
 
  

Silakan kulutus  
Silakan syönti on romahtanut Suomessa. Vielä vuosituhannen vaihteessa suomalaiset söivät 
silakkaa 1,2 kiloa vuodessa henkeä kohden, mutta nykyisin enää 300 grammaa. Määrä vastaa 
vain muutamaa silakka-annosta vuodessa. Esimerkiksi kasvatettua lohta suomalaiset syövät 
henkeä kohden jopa 4 kiloa ja tonnikalaakin 1,6 kiloa vuodessa.  

 Suomen silakkasaaliista suurin osa päätyy elintarviketuotannon ulkopuolelle turkiseläinten 
rehuksi. Silakan elintarvikekäyttöä voitaisiinkin Suomessa lisätä tuntuvasti, ja silakkaa voitai-
siin myös käyttää entistä enemmän kalankasvatuksen rehuna.

SILAKKAA VOITAISIIN 
HYÖDYNTÄÄ  
RAVINTONA YLI 
VIISINKERTAINEN 
MÄÄRÄ  
NYKYTASOON 
VERRATTUNA
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EU investoi kestävään kalastukseen.

Vierasaineet ja silakan terveellisyys
Silakka on varoittava esimerkki siitä, miten Itämeren saas-
tuminen voi vaikuttaa myös meidän terveyteemme. Kalan 
hyvistä ravitsemuksellisista ominaisuuksista huolimatta 
Itämerestä, etenkin Pohjanlahdesta ja Suomenlahdesta, 
pyydettyä suurikokoista silakkaa syömällä voi altistua 
tavanomaista suuremmille määrille terveydelle haitallisia 
dioksiineja ja PCB-yhdisteitä. Ekosysteemissä tapahtu-
neiden muutosten, kuten turskan ylikalastuksen, vuoksi 
silakan kasvu on hidastunut viime vuosikymmeninä. Mitä 
kauemmin kalan kasvaminen pyyntikokoon kestää, sitä 
enemmän kala kerää itseensä vierasaineita.

Lisää silakkaa lautaselle
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran suositusten mukaan 
suurikokoista, yli 17 senttimetriä pitkää silakkaa voi syödä 
1–2 kertaa kuussa 100 gramman annoksina eli vuosittain 
noin 1,8 kiloa henkeä kohden.

Terveyssuositukset huomioiden silakkaa voitaisiin 
hyö dyntää ravintona yli viisinkertainen määrä nykytasoon 
ver rattuna.

Silakka on herkullinen ja monipuolinen kala, jonka voi 
valmistaa ja syödä lukuisilla eri tavoilla. Perinteisempien 
herkkujen lisäksi silakka sopii erinomaisesti mm. keittoon 
ja sushiin. Hyvä keino vähentää silakasta saatavia vierasai-
neita on syödä pienikokoisempaa kalaa. 

Itämeren ihmekala (silakkakeitto)   Neljälle

• 20 g voita
• 1 hienoksi silputtu sipuli
• 150 g perunaa lohkoina
• 50 g porkkanaa lohkoina
• 4 dl kalalientä
• 2½ dl täysmaitoa
•	 280	g	silakkafileetä
• 2 rkl silputtua tilliä
• laakerinlehti, suolaa ja muutama maustepippuri

Lisää kalaliemeen peruna- ja porkkanalohkot ja mausteet. 
Keitä miedolla lämmöllä noin 10 minuuttia, ja kokeile välillä 
peruna- ja porkkanalohkojen kypsyyttä.
Lisää kuuma maito ja voi. Tarkista, että juurekset ovat 
rapeankypsiä.
Lisää	silakkafileet	ja	anna	hautua	noin	10	minuuttia.	 
Lisää lopuksi tillisilppu.
Tarjoa keiton kanssa ruisleipää.

Resepti: Suomen Kalaruoan Ystävät ry / Heikki Karjalainen
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SILAKKA SOPII 
ERINOMAISESTI VAIKKA
KEITTOON  
JA SUSHIIN
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Suojelemme luontoa ja ratkaisemme 
ympäristöongelmia – luonnon 
ja ihmisten hyväksi.

wwf.fitogether possible TM

Tykkää, seuraa, jaa ja vaikuta.
facebook.com/wwfsuomi

instagram.com/wwfsuomi

wwf.fi/kalaopas
wwf.fi/ruokaopas

@WWFSuomi
@LiisaRohweder

wwf.fi/uutiskirje

Tietoa silakasta: www.rktl.fi/kala/tietoa_kalalajeista/silakka 


