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erittäin suomalaista kalaa
www.taimen-yhtiot.fi

Suomen  
Kalankasvattajaliitto ry
edunvalvontaa vuodeSta 1964
Suomen Kalankasvattajaliitto ry täyttää 50 vuotta vuonna 2014. 
Jo puolen vuosisadan ajan toimintamme tavoitteena on ollut ja on 
edelleen suomalaisen kalankasvatuksen kilpailukyvyn turvaaminen.  
Toimintaedellytykset on turvattava, jotta varmistetaan kotimaisen 
kalan tarjonta Suomen elintarviketuotannossa. 

Tärkeä tehtävämme on koota yhteen kalankasvatuksen piirissä toi-
mivat ihmiset. Jäsenistömme viesteillä ja mielipiteillä on merkitystä, 
jotta voimme vaikuttaa yhteiseen toimintaympäristöömme. Viemällä 
terveiset keskeisille vaikuttajille, viranomaisille, kuluttajille ja sidosryh-
mille tuomme elinkeinoa yhä tunnetummaksi. 

Vuosien varrella edunvalvontaa on tehty pitkäjänteisesti niin koti-
maassa kuin ulkomaillakin. Kotimaisen edunvalvontatyön tuloksena 
liitto on muun muassa saanut aikaan jo kertaalleen maksetun liike-
vaihtoveron palautuksen arvonlisäverojärjestelmään siirryttäessä. Kan-
sainvälisen yhteistyön myötä onnistuimme polkumyyntitoimenpiteissä 
Norjan lohen halpatuontia vastaan, mikä oli liiton eräs pitkäaikaisin 
ja vaikutuksiltaan merkittävin voimanponnistus. Viimeisin läpimurto 
saavutettiin juhlavuonna, jolloin Suomalainen kirjolohi nousi suo-
siteltavien kalalajien listalle, ohi Norjan lohen. Kotimainen tuotanto 
erottautuu vihdoinkin Norjasta tuodusta kasvatetusta lohesta. Nyt 
suositeltavien ”vihreiden valojen” kalalajien joukossa on kirjolohi ja 
kiertovesikasvatetut kalat kuten sampi, siika ja kuha. 

Kalankasvattajaliiton jäsenten etujenvalvonta muuttuu jatkuvasti. Vaik-
ka toimintaympäristö muuttuu, pidetään perusedellytyksenä kilpai-
lukykyistä liiketoimintaympäristöä. Elinkeinomme on vesielementin 
vuoksi ainutlaatuinen poiketen huomattavasti muusta eläintuotan-
nosta. Ilman oikeanlaista elinkeinon ymmärrystä saatamme kohdata 
arjessa hullunkurisia määräyksiä, joita on mahdotonta noudattaa. Siksi 
alan erityispiirteet ja liiketoiminnan tarpeet on päätöksenteossa tuota-
va esille, jotta ne myös osataan huomioida oikein. 

Yhteisten ponnistelujen ansiosta kalankasvatus on tänä päivänä yhä 
kiinnostavampi elinkeino, joka tarjoaa korkealaatuista ja terveellistä lä-
hikalaa. Tulevaisuudessa vesiviljely voi tarjota uusia yritysmadollisuuk-
sia perinteisen kalanviljelyn ohella. Jo nyt tutkimus- ja kehitystyötä 
on tehty mm. simpukoiden, rapujen, levien ja muiden orgaanisten 
hyödykkeiden parissa sekä sivuvirtojen hyödyntämisessä. Kuka tietää, 
ehkä tulevaisuudessa yritystaloutemme laajentuu siten, että tuotamme 
kylmissä vesissämme niin kalaa kuin muitakin vesiviljelytuotteita. 

Johan Åberg

hallituksen puheenjohtaja 
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1990

2000

2010

1951 Syntyi kalastuslaki, jossa valtion budjetista kohden-  
 nettiin varoja kalatalouden edistämiseen. 

1964 Suomen Lohenkasvattajain Liitto ry perustettiin. 

1990 Yhden kalakilon kasvattamiseen tarvittava kalajauho-  
 määrä sisälsi luonnonkalaa noin 3,6 kiloa. 
1991 Kirjolohituotannon huippuvuosi 
1992 Suomen Lohenkasvattajain Liitto ry nimi muutettiin   
 Suomen Kalankasvattajaliitto ry:ksi. 
1992 Tuoreen lohen tuonti Suomeen vapautettiin asteittain   
 ETA sopimuksen vuoksi.  
1993 Teollisuus kehitti markkinoille vähän fosforia  sisältä-  
 vän kalanruoan, jonka vaikutuksena fosforikuormi-  
 tus laski. 

1995 Norjalaisen lohen tuonti vapautui kokonaan, kun   
 Suomi liittyi EU:hun; kirjolohen hinnat romahtivat.
1995  Liitto onnistui saamaan liikevaihtoveron palautuksen   
 arvonlisäverokantaan siirryttäessä  
1996 Siian tuotannon alkuaskeleet 
1997 EU ja Norja tekivät lohisopimuksen: 3,25 €/kg  
 minimituontihinta Norjan lohelle. 
1997 Keksittiin uusi ympäristövaikutuksiltaan vähäinen   
 kalanrehu, jolloin myös typpikuormitus laski selvästi. 
1998 Valtioneuvoston vesiensuojelun tavoiteohjelma asetti   
 tavoitteeksi leikata vesiviljelyn päästöjä 30 % vuoden   
 1993 päästöistä vuoteen 2005 mennessä.

2000 Kalanviljely saavutti ainoana toimialana vesiensuoje-  
 lun tavoiteohjelman mukaiset kuormituksen leikkaus-  
 tavoitteet, 5-vuotta etuajassa!
2001 Markkinakilpailu kiristyi, kun kirjolohen tuontihinta   
 laski pahilmmillaan yhteen euroon. 
2002 EU:n vesiviljelystrategia 

2004 Kirjolohelle asetettiin polkumyyntitulli. 

2006 Lohelle asetettiin minimihinta ja vesiensuojelulle  
 suuntaviivat. 
2007 Lohen ja kirjolohen polkumyyntitoimet pysyivät   
 voimassa. (EU:n päätösten mukaan polkumyyntitulli   
 voimassa maaliskuuhun 2009 ja lohen minimihinnat   
 tammikuuhun 2011.) 

2009 Läpimurto kalanruoankehityksessä; keksittiin ns.  
 fytaasirehu jossa kasviraaka-aineen käyttöönoton   
 myötä päästöt vesistöön ovat minimaaliset.
2009 Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta vesivilje-  
 lyohjelmasta 2015. 

2012 Siian tuotannon huippuvuosi 
2013 Yhden kalakilon kasvattamiseen tarvittava kalajauho  
           määrä sisälsi luonnonkalaa alle kilon (900 grammaa).
2014  Kirjolohi sai vihreän valon WWF:n kuluttajan kala-  
 oppaassa ja on suositeltavien kalalajien listalla.

Kotimainen Kirjolohi
- avaimet WWfn vihreään valoon
•	 Kirjolohen kasvatusta ohjaa Suomessa tiukka ympäristö-

lainsäädäntö ja lupajärjestelmä
•	 Kalanviljelijät ovat velvoitettuja seuraamaan toiminnan 

ympäristövaikutuksia
•	 Alan kehitystyön tuloksena kalankasvatuksen kuormitus on 

puoliintunut reilussa kymmenessä vuodessa (parantuneet 
ruokintatekniikat, kalamateriaali ja rehut)

•	 Kalanrehun raaka-aineet ovat vastuullisia ja jäljitettävissä
•	 Suomalaisilta kalankasvattamoilta ei leviä tauteja luonnon-

kalakantoihin
•	 Laitoksista karkaavat kirjolohet eivät aiheuta merkittävää 

ekologista riskiä luonnonkalakannoille
•	 Kalojen hyvinvoinnista ja eettisistä teurastustavoista sekä 

kemikaalien käytöstä on olemassa kansalliset säädökset
•	 Kalankasvatuksen ravinnepäästöjen määrä on määritelty 

tarkkaan ympäristöluvassa
•	 Kalankasvatuksen ei ole nähty aiheuttavan loisongelmaa 

luonnonkalakannoille

liit to järjestää 50-vuotisjuhla-gaalan 
marraskuun 7. päivä 2014 helsingissä.
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SAARISTOMERELLE!

Kalatalous ja ympäristö 
Kalakouluntie 72, 21610 KIRJALA
02 588 5500;  www.livia.� - kalatalous- ja ympäristöopistoAlkavat linjat: 

Kalastelija
Paistaja
Soutaja - meloja

Hanki itsellesi kalatalousalan 
ammattitutkinto. Nyt tutkintoon 
valmistava koulutus Paraisilla 
 
 kalanviljelijä
 kalastusopas
 kalanjalostaja

monimuotokoulutuksena, myös oppi-
sopimus on mahdollista. Lisäksi kala-
talouden ja luonto- ja ympäristöalan 
perustutkinnot nuorille ja aikuisille.

Tutustu ja hae, tervetuloa Kalakouluun! 

Laatikot kaiken 
kokoisille saaliille.

Kevyt ja kestävä Epsiran kalalaatikko 
suojaa saaliisi tehokkaasti. 
Vieraat hajut ja maut eivät pääse pilaamaan tuotetta, ja  
laatikko toimii tehokkaana lämmöneristeenä. Tuote täyttää  
EU-elintarviketurvallisuusasetukset.

Epsiran kotimaisesta kalalaatikkosarjasta löydät sopivan  
vaihtoehdon joka lähtöön! Katso lisää www.epsira.com »

Puh. 010 2899 800  //  info@epsira.com  //  www.epsira.com

Jäseniä kaikkialla Suomessa
Suomen Kalankasvattajaliiton perusvahvuutena on aina ollut jäsenten tasapuolinen 
edustaminen kokoon ja sijaintiin katsomatta. Liitolla on yhteensä 125 jäsentä niin 
Pohjois-Suomessa ja sisämaassa kuin merialueillakin. Jäseniä ovat kalan- tai muuta 
vesiviljelyä harjoittavia yrityksiä, alalla työskenteleviä henkilöitä ja alaa lähellä toimivia 
yhteisöjä ja yrityksiä. Jäseneksi ovat siis tervetulleita niin vesiviljely-yritykset kuin alaa 
lähellä olevat yritykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt. 

Liity nyt jäseneksi täyttämällä hakemus liiton verkkosivuilla.

Suomen Kalankasvattajaliitto ry:n jäsenetuja:
•	 Jäsenet vaikuttavat toimintaympäristöönsä tuomalla epäkohtia liiton tietoon 
•	 Koulutuspäivät kaksi kertaa vuodessa
•	 Suomen Kalankasvattaja - Fiskodlaren -ammattilehti viisi kertaa vuodessa
•	 Verkkosivutilaa liiton internetsivuilta omaa tiedottamista varten, mm. työpaikat
•	 Ajankohtaiset tiedotteet alan muutoksista kirjeitse ja sähköpostilla
•	 Tuotantotietoraportit, jotka sisältävät kalan tuotantomäärät ja keskihinnat Suomessa
•	 Markkina- ja tuotantotiedotteet, jotka kertovat mm. talousuutisista, ulkomaiden 

hintatiedoista ja ulkomaankauppatilastoista. 

ammattitaito ajan taSalla
Vesiviljely on kehittyvä ala. Suomen Kalankasvatta-
jaliitto ry tarjoaa jäsenilleen koulutusta ja neuvontaa 
sekä tiedottaa yrityksille säännöllisesti alan tuotanto- 
ja markkinatilanteesta.

KalanviljelijäKSi?
Kalanviljelijä työskentelee merellä, sisämaassa tai 
laitoksessa kalanpoikasten tai isompien kalojen parissa. 
Tehtäviin kuuluu mm. kalojen kasvuntarkkailua, ruo-
kintaa ja kasvatuspaikan puhtaanapitoa. Kalanviljelijän 
tulee hallita eri viljely- ja ruokintamenetelmät, samoin 
eläinten hyvinvointiin, kasvattamiseen, kalasiirtoihin, 
merenkulkuun, hygieniavaatimuksiin sekä kalan käsit-
telyyn liittyvät asiat. Työssä tarvitaan myös huolellisuut-
ta ja hyvää kuntoa. Yksityisyrittäjän on lisäksi hallittava 
yritystoimintaan liittyvät asiat.

tutustu Suomen Kalankasvattajaliiton 
ruokakalan- ja poikaskalantuottajiin.
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Yli 20 vuoden kokemuksella Leppävirran 
laitoksiltamme:

- siikojen täysnaaraspoikaset jatkokasvatukseen
- siiat ja muut lohikalat istutukseen

With over 20 years of experience from 
Leppävirta:

- all-female whitefish fingerlings for ongrowing
- whitefish and other salmonids for stocking

Terhontammi Oy 

Contact: Terho Roponen, tel. +358 44 3242 111 • terhontammi@outlook.com

Kotimaista laatukalaa
Suomalainen kala täyttää korkeat laatukriteerit. Meillä kala kasvaa 
puhtaissa vesissä ja on lyhyiden etäisyyksien sekä nopean ja tehok-
kaan kylmäketjun ansiosta ruokapöydässä tuoreena. Säännöllisen ja 
luotettavan toiminnan ansiosta kalatiskeillä on sitä mitä luvataan. 

Suomessa viljellään eniten kirjolohta (n. 95 %) ja toiseksi eniten sii-
kaa. Lisäksi viljellään kuhaa, taimenta, nieriää ja sampea. Istutuksiin 
tuotetaan yli kahdenkymmenen kala- ja rapulajin poikasia. Luon-
nonravintolammikoissa kasvatetaan istukkaiksi mm. lohta, taimenta, 
nieriää, siikaa, kuhaa ja harjusta. 

SiiKa
Siika on yksi Suomen monimuotoisim-
mista kalalajeista ja sitä tavataan kautta 
maan. Suomalaista siikaa on viljelty jo 
lähes sadan vuoden ajan. Nykyään Suo-
men vesiin istutetaan vuosittain noin 30 
miljoonaa yksikesäistä tai vastakuoriutu-
nutta siikaa. Useat taloudellisesti arvok-
kaat siikakannat ovat viljelyn varassa.

Kirjolohi
Kirjolohi on Suomen suosituin kotimainen 
kala. Se kuuluu WWF:n Kuluttajan kala-
oppaassa suositeltavien vihreiden kalalajien 
listalle. Kirjolohi on maamme merkittävin 
viljelty kalalaji, sen vuosituotanto on noin 
11,3 miljoonaa kiloa. Kirjolohen poikaset 
kasvavat pääosin sisävesissä ja isot kalat verk-
koaltaissa merialueella. 

Kirjolohi on suosittu istutuskala ja sillä on 
suuri vapaa-ajankalastuksen virkistyskäyttö-
arvo. Luontoon ei kuitenkaan ole muodos-
tunut luonnonkantoja, sillä ilmastomme ei 
vastaa kirjolohen alkuperäistä levinneisyys-
aluetta (Kanadan ja USA:n länsirannikko). 

Kuha
Kuha on ympäristönsä suhteen 
vaativa kala. Se suosii lämpimiä 
vesiä ja viihtyy suurissa, same-
avetisissä järvissä, joissa on riit-
tävästi happea. Kuhaa viljellään 
kiertovesilaitoksissa sekä luon-
nonravintolammikoissa lähinnä 
poikas-istutuksia varten.

taimen
Taimen on lohta muistuttava, 
mutta sitä pienempi lohikala. 
Sekä meritaimenkantoja että 
uhanalaisia järvitaimenkantoja 

tuetaan istutuksin. 

Sampi
Karjalan Kannaksen rannoil-
ta saatiin vuonna 1934 peräti 
177-kiloinen sampi. Se on yhä 
suurin Suomen vesiltä saatu kala. 
Nykyään sampi kasvaa Suomessa 
ainoastaan kiertovesiviljelyssä. 
Etenkin ylellinen sammenmäti 
eli kaviaari kiinnostaa laatutie-
toista kuluttajaa.

Saimaannieriä
Saimaannieriä on uhanalainen 
laji. Enonkoskella, Saimaan 
tutkimuslaitoksella ylläpidetään 
saimaannieriän emokalastoa, 
jonka turvin Saimaaseen saadaan 
istutettavaksi uusia poikasia 
vahvistamaan ja ylläpitämään 
kalakantaa.
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Ristivahontie 107, 23930 Pyhämaa
puh. 020 7188 320 • fax 020 7188 329
info@mannerlohi.fi • www.mannerlohi.fi

Mannerlohi Oy

Korkealuokkaista 
kirjolohen viljelyä jo 
vuodesta 1978 lähtien

Savon Taimen Oy ja Hanka-Taimen Oy tytäryhtiöineen tuottavat lohikalapoikasia jatko-
kasvatukseen ja kalavesien hoitoon sekä ruokakalaa elintarvikemarkkinoille. Yhtiöryhmällä 
on neljätoista tuotantoyksikköä eri puolilla Suomea.

Loppuvuodesta 2009 toimintansa aloittanut Savo Lax Oy tuottaa uudella kiertovesiviljely-
laitoksella siikaa sekä tulevaisuudessa myös kuhaa elintarvikemarkkinoille.

Katso lisää sivuiltamme: www.savontaimen.fi

Elintarvikekalan 
ja mädin myynti
Savon Taimen Oy

Äijäniementie 7 
77700 Rautalampi
puh. 017 7676 300 

fax 017 530 201  

Napapiirin Kala Oy
Kuusamontie 5103  

97625 Vanttauskoski
puh. 016 784 431 
fax 016 784 417

Istukkaiden myynti
Savon Taimen Oy 

Äijäniementie 7 
77700 Rautalampi
puh. 017 7676 300 

fax 017 530 201  

Suomalaisen kalankasvatuksen 
kärjessä jo yli 40 vuotta 

14 modernia 
kalanviljely-
laitosta eri 

puolilla Suomea.

SAVON TAIMEN OY

Kalavirrat kulkevat sisämaasta merelle. Poikaset sekä istutuksiin että ruokaka-
lan tuotantoon kasvatetaan sisävesissä. Ruokakalan loppukasvatuksesta yli 80 % 
tapahtuu merialueella, jonne myös merkittävä osa istukkaista istutetaan.
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LÄNNENPUOLEN LOHI KY
Paloniementie 324, 23360 Kustavi
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Kalanviljely-yrityKSet

 Meri Sisävesi Yhteensä*

Yrityksiä kaikkiaan 52 272 322

Ruokakalayritykset 47 46 91

Poikasyritykset 15 50 64

Luonnonravintolammikkoviljelijät 205 205

* Lukuja ei tule laskea yhteen, sillä osalla yrityksiä on useita tuotantosuuntia.

KalanviljelylaitoKSet

Meri Sisävesi Yhteensä

Laitoksia kaikkiaan* 129 353 482

Ruokakalalaitokset 115 63 178

Poikaskalalaitokset 24 81 105

Luonnonravintolammikkoviljelijät 205 205

*Lukuja ei tule laskea yhteen, sillä osalla laitoksia on useita tuotantosuuntia.
(Lähde: RKTL Vesiviljely 2012)

SuomeSSa veSiviljelyä harjoittavat
•	 Yksityiset yritykset (ruokakala- ja poikaslaitokset, luonnonravintolammikot)
•	 Valtio (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos)
•	 Yhteisöt (maatalouskeskusten laitokset)
•	 Velvoitelaitokset (voimalaitosten omistamat kalanviljelylaitokset)

Suomalaista huippu-
osaamista
Kalojenkasvattaminen vaatii erinomaisen am-
mattitaidon, jotta kala voi hyvin ja sen tarpeet 
tulevat huomioiduksi koko tuotannon ajan. Lisäksi 
lopputuotteen on vastattava valistuneen kuluttajan 
odotuksia. Kalan ravintosisällön on oltava oikea, 
sen tuotantotapojen kestäviä ja tuottajan korvauk-
sen työstä kohtuullinen. 

Luonnonkalakantoja viljelyssä
Ensimmäiset kalanviljelylaitokset perustettiin 1800-luvun puolenvälin jäl-
keen. Tällöin tunnettujen lohijokien varsille rakennettiin hautomoita, joissa 
luonnosta pyydettyjen emokalojen mädistä haudottiin poikasia. Poikaset 
istutettiin vastakuoriutuneena luonnonvesiin taantuneiksi arvioitujen kalakan-
tojen elvyttämiseksi. Kalanviljelyn avulla on vuosikymmeniä säilytetty useita 
luonnontuotannosta hävinneitä arvokalakantoja ja vahvistettu heikentyneitä. 
Monet luonnosta pyydetyt kalat ovat peräisin viljelylaitoksilta. 

Monet arvokkaat kalakannat ovat taantuneet vesien muuttumisen, patoa-
misen, perkausten ja muiden ympäristömuutosten seurauksena. Suurimmat 
haitat ovat aiheutuneet juuri kalaston arvokkaimmalle osalle – lohensukuisille 
vaelluskaloille. Kun haitallinen vesistömuutos estää vain lisääntymisen, ovat 
kalaistutukset järkevä tapa ehkäistä ja palauttaa kalakannalle aiheutunut va-
hinko. Kalanviljelyn avulla ylläpidetäänkin useita uhanalaisia kalakantoja sekä 
vahvistetaan niitä istutuksin.
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Olemme alan kasvava ja innovatiivinen edelläkävijä.
Kehitämme jatkuvasti uudenlaisia ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.
Eläinlääkärin valinta on YA-Prevett Oy.

Ympäristön ja kalojen hyvinvointi
Turvallisen ruoantuotannon peruspilari on vesiympäristön turvallisuus, kuten saasteeton vesi ja 
öljyonnettomuuksien ehkäisy.

Vesiviljely on Suomessa ympäristöluvanvaraista elinkeinotoimintaa. Luvan lisäksi elinkeinotoimin-
nan edellytyksenä on kattava ympäristötarkkailu. Tarkkailun avulla kalanviljelijät ja viranomaiset 
saavat tietoa ympäristön tilasta ja toiminnan mahdollisista vaikutuksista vesistöön säännöllisesti ja 
dokumentoidusti. Vesiensuojelun kannalta keskeistä ympäristöluvassa on kasvatukseen käytettävien 
rehujen sisältämän fosforin ja typen enimmäismäärä. 

Rehun hyödyntäjinä kalat ovat huipputehokkaita. Noin kilolla rehua kala kasvaa kilon, joten tuo-
tannon hiilijalanjälki jää pieneksi. Vesieläinten kasvattamisessa tarvitaan huomattavasti vähemmän 
raaka-ainevarantoja kuin maaeläinten. Lisäksi kalat ovat energiatehokkaita jo vaihtolämpöisyytensä 
takia sekä siksi, etteivät ne maaeläinten tavoin joudu seisomaan. 

Kalanrehun kehitystyön ansiosta luonnonkalan (pienet parvikalat) käyttöä rehuissa on pystytty 
vähentämään merkittävästi 1990-luvulta lähtien Kasviraaka-aineen käyttö vähentää ympäristökuor-
mitusta ja luonnonkalakantojen kalastuspainetta. Nykyään kalanviljelyn fosforikuormituksen osuus 
ihmistoiminnoista aiheutuvasta vesien kokonaisravinnekuormituksesta on vain 1,8 %. 

Kalanrehut ovat erikoismenetelmällä valmistettuja ja erittäin runsaasti energiaa sisältäviä. Valkuais-
sisältö muodostuu nykyisin kasviraaka-aineista ja rehukalasta tehdystä kalajauhosta. Öljysisältö on 
kala- ja kasviöljyä. Lisäksi rehuissa on pieni määrä vehnää luontevana energian ja rakeen lujuuden-
antajana sekä kalan tarvitsemia kivennäis- ja vitamiiniaineita. 

• Estää rauta-, mangaani-, magnesium- ja kalkkisaostumisen 
muodostumista

• Poistaa ja estää biofilmien muodostumisen

• Estää levien, sienten, hiivojen ja bakteereiden kasvun

• Tuhoaa myös legionellan eri muodot

• Ei aiheuta korroosiota alhaisen suolapitoisuutensa takia

• Tehokas, vaaraton ja luontoystävällinen

Envirolyte Suomi Oy tarjoaa käyttöönne teknologiaa, jolla 
voitte valmistaa tehokasta desinfiointiainetta paikan päällä

Suola

Vesi

Sähkö

Envirolyte Suomi Oy 
Hallimestarinkatu 23, 20780 Kaarina • puh. 040 5479 220 • www.envirolyte.fi

ANW-anolyytti

ANW-anolyyttiä voidaan käyttää eri konsentraatioissa kaikkeen desinfiointiin:

ANW-anolyytillä on lukuisia sovelluksia kalanviljelyssä, -käsittelyssä 
ja -jalostuksessa. Ota yhteyttä niin kerromme lisää.

Kalojen hyvinvointi
Kalanviljelijä huolehtii kalojen hyvinvoinnista päivittäin. Kalojen annetaan 
olla vedessä yhdessä lajitovereiden kanssa ja niitä pyritään käsittelemään 
mahdollisimman vähän. Päivittäin kasvattaja huolehtii kalojen riittävästä 
vedensaannista ja oikeanlaisesta vesiympäristöstä, ravinnonsaannista ja muusta 
hoidosta, kuten elinympäristön puhtaudesta. Kalojen kunto, terveydentila ja 
hyvinvointi tarkistetaan päivittäin. 

Kala syö ja kasvaa vain, jos se voi hyvin. Hyvälaatuista vettä vaaditaan riittävästi, vuoden jokaisena päivänä. 
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Kotimaista ruokaa tuoreena vuoden ympäri
Vanhan sanonnan mukaan ”viisas syö kalaa”. Kala on hyvän rasvan, tärkeiden rasvahappojen, proteiinin, 
vitamiinien sekä kivennäis- ja hivenaineiden tärkeä lähde. Terveyttä ruoasta – Suomalaisten ravitsemus-
suositukset 2014 -suositusten mukaan kalan syöntiä tulisi lisätä energiatasapainon ja terveyden edistämi-
seksi. Kalaa kannattaakin nauttia 2-3 kertaa viikossa. Kalaruoan terveellisyysvaikutuksia ovat muun muassa 
painonhallinnan paraneminen, sekä sydän- ja verisuonitautiriskin väheneminen.

Kala on paitsi terveellistä, myös maistuvaa. Kalasta voi valmistaa monipuolisia herkkuja helposti ja useilla 
erilaisilla tavoilla. Kalakeitto, uunikala, paistettu kala, kalalaatikko, kalapasta, savustettu kala, kalakiusaus, 
graavikala, kotimainen sushi, mädit tai salaatti… Valinnanvaraa on!

Haverön Lohi Oy

Meiltä saat korkealuokkaiset 
fileet ja mätituotteet.

Mikko, puh. 0400 825 842
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Kalatuot teiden hyvä rasvahappo-koostumus on 
pyrit ty optimoimaan siten, et tä terveellisyys 
(kuten tär-keät omega-3-rasvahapot, epa ja 
dha) kulkee käsi kädessä rehun raaka-aineiden 
riit tävyyden ja alan hyvän kilpailukyvyn kanssa.

Tulevaisuus 
Vesiviljely on maailman nopeimmin kasvava ruoantuotantomuoto. Jo puolet maail-
massa syödystä kalasta on peräisin vesiviljelystä. Valtaosa kalankasvatuksesta tapahtuu 
Kiinassa. Intia kasvattaa toiseksi eniten, alle kymmenesosan Kiinan kasvatusmäärästä. 
Seuraavina tulevat Vietnam, Thaimaa, Indonesia ja Bangladesh, kertoo FAOn tilasto 
vuodelta 2006. Euroopan unionin alueella kulutetusta kalasta 65 % on tuotua. Myös 
Suomessa ulkomailta tuotu kala hallitsee 84 prosenttiosuudella.  

Maailman ruoantuotanto pitäisi seuraavien vuosikymmenten aikana vähintään kak-
sinkertaistaa. Kyse on siitä, miten se tehdään ja mikä on siihen kestävin tapa. Vesivilje-
lyllä on Suomessa erinomaiset mahdollisuudet kehittyä; meillä on yli 5000 kilometriä 
rantaviivaa ja pinta-alastamme noin 10 prosenttia on vettä. Lisäksi meillä on kalankas-
vatuksen huippuosaamista. 

Kotimaisen kalan tuotantoa voidaan lisätä tulevaisuudessa huomattavasti. Kun 
yrityksillä on kasvumahdollisuuksia, ne voivat investoida ja kehittyä kannattavasti. 
Kasvavalla ja kannattavalla yrityksellä on edellytykset kehittyä ja kilpailla ulkomaista 
halpatuontia vastaan. 

Kotimainen kalankasvatus on mahdollista kaksinkertaistaa vuoteen 2020 mennessä. 
Elinkeino odottaa tuolloin arvon kasvavan yli 40 % ja työllistävyyden parantuvan yli 
20 % nykyisestä. Kehittyvä teknologia ja uudet biotalouden hyödyntämismahdolli-
suudet sekä vienti voivat tuoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia vesiviljelylle. Koti-
mainen kalatuotanto voi myös tulevaisuudessa tarjota uusia, mielenkiintoisia kalalajeja 
ja makunautintoja kuluttajien ruokalautasille.

PAKKAUSKONEET & MATERIAALIT

Puh. +358 9 278 6250
finnvacum@finnvacum.fi
www.finnvacum.fi
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Ab Scandi Net Oy 
Itäinen Jokitie 362 
66900 UUSIKAARLEPYY 

Tutustu tuotteisiimme, 
palveluumme ja laajaan 
ammattikalastustarvikkeiden 
valikoimaan osoitteessa 

www.scandinet.fi

Ab Scandi Net Oy tarjoaa korkeat ja matalat, isot ja pienet – kaikenkokoiset 
kasvatuskassit erilaisiin tarpeisiin. Erinomaista laatua, käsin tehty Pohjanmaalla. 
Flexgard-verkkovärit helpottavat verkkojen huoltoa. Ympäristöystävällinen 
Flexgard ehkäisee tehokkaasti levä ynnä muiden kasvustojen tarttumista verk-
koihin. Scandi Net on Flexgard-verkkovärien maahantuoja Suomessa. Tuote-
valikoimamme kattaa myös kaikki ammattilaisille, kovaan käyttöön ja kulutusta 
kestämään, suunnitellut työvaatteet ja jalkineet.

Kalankasvattajan oiva kumppani

malmin kauppatie 26 
fi-00700 helsinki 
 
tel +358 (0) 40 504 39 72

toimisto@kalankasvatus.fi 
WWW.KalanKaSvatuS.fi 

Suomen
Kalankasvattajaliit to ry

Briefly in English

The Finnish Fish Farmers’ Association - 
Supervision of interests since 1964
activitieS
The objective of the supervision of interests is to protect the operational conditions of aquaculture and 
at the same time to ensure the supply of fish in the Finnish food production.
 

memBerS
The association offers its members education and counselling as well as informs regularly the producers 
about production and market situations.

general SuperviSion of intereStS
The association promotes the interests of fish farmers by issuing statements and introducing in various 
working teams the problems and requirements of development in the field. For example, the association 
is represented in the development group of aquaculture appointed by the Ministry of Agriculture and 
Forestry. The group deals with the bureaucracy of licences concerning this trade, policy of environmental 
licences, fish markets, situation of diseases and allocating the investment subsidies among other things.
 

reSearch and projectS
The association is also represented in research and development projects concerning production 
engineering, quality and environmental issues in aquaculture.
 

international activitieS
The association is actively involved in international organizations, for example a member of the 
Federation of European Aquaculture. The association participates in the preparatory work of aquacultural 
affairs in the EU, for example through workgroups in the Advisory Committee on Fisheries and 
Aquaculture and the workgroup of aquaculture of Copa-Cogeca (European farmers and agri-
cooperatives).
 

communication
The association informs actively its members about reforms, changes, examination results, education 
and vacancies that are related to aquaculture. Information is delivered through e-mail and letters. 
Furthermore, information concerning our field is being gathered and updated on the website. The 
association also issues a trade and membership magazine Suomen Kalankasvattaja-Fiskodlaren.

finniSh fiSh farmerS’ aSSociation
toimisto@kalankasvatus.fi 
www.kalankasvatus.fi 
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www.raisioagro.com
Rehut, viljat, tuotantopanokset ja -tarvikkeet.
Foder, spannmål, produktionstillbehör och -insatser.

..................................

Raisioagro Ab
• en pålitlig samarbetspartner 
   för både vatten- och lantbruk
• en föregångare inom miljövänliga fiskfoder
• foder för regnbågslax, sik, gös och stör,
   också för recirkulationsodlingar
• fabrik i Sydvästra Finland, Reso

Raisioagro Oy
• vesiviljelyn ja maatalouden luotettava 
   yhteistyökumppani
• kalanrehujen ympäristöasioiden
   edelläkävijä
• rehuja kirjolohille, siioille, kuhille,
   sammille, myös kiertovesikasvatukseen
• tehdas Lounais-Suomessa, Raisiossa

RAISIOAGRO
suomalaisen 
kalanviljelyelinkeinon
vankka tukijalka

RAISIOAGRO
en stöttepelare för den 
finländska fiskodlingen

RAISIOAGROONNITTELEE50-VUOTIASTALIITTOA!


