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Hätälä Oy investoi syksyllä uuteen automatisoituun fileointilinjaan.  

 
2.11.2011 

 

Hätälä Oy:n tavoitteena on valmistaa ja markkinoida entistä laadukkaampia tuoreitä fileitä- ja kalafilevalmisteita ja jatkaa alan 

edelläkävijänä kalanjalostajana Suomessa. Tärkeimpänä asiana yritys näkee kohdata kuluttajien ja asiakkaiden tarpeet 

kalanjalostusalan kehittyessä. 

 

Nykypäivän kuluttajalle on entistä tärkeämpää saada ostettua laadukasta tuoretta kalaa erilaisissa kotikokkaukseen soveltuvissa 

muodoissa. Hätälä Oy:n täysin uudistetulla fileointilinjalla voimme vastata asiakkaiden haastavimpiinkin leikkausvaatimuksiin tai 

tarjota rasvattomia ja kokonaan ruodottomia lohi- ja kirjolohifileitä, annospaloja ja kuluttajapakattuja määrän tai mittoihin perustuvia 

kalatuotteita.  

 

Investoidut laitteet sisältävät lohen- ja kirjolohen fileointikoneet, tehokkaamman pystyruodon poistolaitteiston ja automatisoidun 

fileiden trimmaus- ja paloittelukoneet. Fileoinnin käynnistyttyä jokaisen kalafileen paino ja väriluokka mitataan automaattisesti ja 

näiden tietojen pohjalta fileet trimmataan asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Fileet siirtyvät leikkausasemiin, jonka jälkeen fileet 

puhdistetaan toivotulla tavalla. Valvontaa tehdään koko ajan linjan ollessa käynnissä 

 

Fileointilinjan tehokkuus muodostuu nopeammasta fileiden läpimenoajasta, tehokkaammasta pystyruodonpoistosta, laitteiston 

online-säätöparametreistä, uusista jäähdytetyistä leikkausmoottoreista, tarkemmasta fileointituloksesta ja sivutuotteiden eli hävikin 

vähentymisestä. Kalafileiden pakkausten jäittäminen hoidetaan uudella jääannostelijalla. Työntekijät valvovat koneelle määritettyä 

reseptiikkaa ja pystyvät tekemään nopeita muutoksia kalankoon tai tuotteiden vaihtuessa tuotantosuunnitelmien mukaisesti. Näin 

ollen koneiden taukoajat vähentyvät, fileet pysyvät kylmänä ja kalan laatu parantuu oleellisesti. Lohilinja toimii varsin hygieenisesti, 

kun ylimääräinen veitsillä ja hankalasti pestävillä työpöydillä tehtävät leikkaustyöt poistuvat lähes kokonaan. Kalan pintalima 

poistetaan jo linjaston alkuvaiheessa, joten bakteerialtis pintalima ei pääse kosketuksiin fileiden kanssa. Fileiden kulkiessa linjaston 

päällä ovat aina nahkapuoli alaspäin, mikä ehkäisee ristikontaminaatiota tehokkaasti. Myös kalatuotteiden jäljitettävyys parantuu, 

kun omavalvonta- ja raaka-ainetiedot liitetään linjaston ajotiedostoihin sekä tuotantoerien mukaan seuraamaan valmiita tuotteita. 

 

Vuosien kokemusten jälkeen Hätälä Oy havaitsi kalafileiden ns. trimmaamisen käsityönä olevan myös äärimmäisen kuluttavaa ja 

työergonomisesti hyvin hankalaa. Käsintehtävän työn vähentyessä huomio siirtyykin fileiden laadun- ja lämpötilojen omavalvontaa 

ja tuotannon sekä leikkaustapojen sujuvuuden tarkkailuun.   

 

Norjan lohet fileoidaan tuoreeltaan Oulussa, jonka jälkeen valmistetut tuotteet ja jalosteet toimitetaan kylmäkuljetuksina 

asiakkaillemme ympäri Suomen. Fileointilinjat ovat hankittu pitkän harkinnan ja koe-ajojen jälkeen. Kokeellisten testiemme aikana 

havaitsimme tarpeen myös hankkia tuotannon työntekijöille koulutuksen linjojen käyttöä varten. Nelihenkinen työnjohtoon ja 

koneiden kunnossapitoon asetettu tiimi kävi kahden viikon koulutuksen laitetoimittajan luona Saksan Lyypekissä koneiden käyttöä 

varten.  

 

Koneet toimittaa Saksalainen Nordische Machinebrau Baader 

 

Nordischer Maschinenbau 

Rud.Baader GmbH+Co.KG 
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