
Kalanviljely
Suomessa

Kalanviljely mahdollistaa, 
että voimme nauttia maukkaasta, 

kotimaisesta kalasta ympäri vuoden.



Kalanviljely tuottaa ravitsevaa ja monipuolista ruokaa maailman kasvavalle väestölle. 

Kasvatettu kala on tuoretta lähiruokaa. Kasvatetun kalan ilmasto- ja ympäristövaikutukset

ovat pienemmät kuin muussa eläintuotannossa. 

Kalanviljelyllä vähennetään tarvetta luonnonvaraisten kalojen pyynnin lisäämiseen kalojen

kasvavan kysynnän tyydyttämiseksi ja edistetään siten kalakantojen suojelua. 

Kasvatetuilla kalanpoikasilla tuetaan luonnon kalakantoja istuttamalla poikasia luonnonvesiin.

Istutuksilla edistetään ekosysteemien ja biodiversiteetin suojelua. 

Kalanviljely luo työpaikkoja ja tarjoaa toimeentuloa erityisesti saaristossa ja muilla

kaupunkikeskustoista kaukana olevilla paikkakunnilla.

Tiesitkö, että yli puolet maailmassa ihmisravinnoksi kulutettavista kaloista ja muista vesieliöistä on

peräisin vesiviljelystä? Kalojen ja äyriäisten viljely on ollut maailman nopeimmin kasvava

elintarviketuotannon ala viime vuosikymmeninä, ja kasvun odotetaan jatkuvan edelleen.

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna kalan kysyntä ylittää tarjonnan, eikä kasvaneeseen kysyntään

pystytä vastaamaan pelkästään kalastuksen keinoin. Vesiviljelyn merkitys elintarviketuotannossa

on suuri: jo nyt puolet ravinnoksi käytettävästä kalasta on kasvatettua. 

Vesiviljely = Kalojen, äyriäisten ja levien kasvatusta  

kalanviljely = kalankasvatusta

Miksi kalaa kasvatetaan?

Kalanviljely Suomessa

Suomen kalankasvattajaliitto ry

Kuva: Pro Kala ry



Kalanviljely on tehokas tapa
tuottaa eläinproteiinia
ihmisravinnoksi, sillä kasvatetun
kalan rehutehokkuus on
huomattavasti parempi kuin
maan päällä kasvatettavien
eläinten.

Suomen kalankasvattajaliitto ry

Suomessa kasvatetun kirjolohen ”hiilipyrstönjälki” on vain noin kuudesosa naudanlihan

tuotannon hiilijalanjäljestä. Suomessa kasvatetun kirjolohen ilmastovaikutus on myös

tuotua kasvatettua lohta pienempi. 

WWF:n Kalaopas ohjaa vastuulliseen kuluttamiseen liikennevaloin. Oppaassa kalalajit, jotka

ovat Suomessa tarjolla olevia ruokakaloja, on luokiteltu vihreälle, keltaiselle tai punaiselle

listalle. Vihreän listan kaloja kannattaa suosia, keltaisella merkittyjä lajeja ostaa harkiten 

ja punaisen valon saaneita välttää.

Suomessa kasvatettu kala on WWF:n vihreällä listalla

Vaikka Suomessa kalankasvatus on onnistunut vähentämään kuormitusta merkittävästi,

tuotanto ei ole juurikaan kasvanut, vaikka ravinnekuormituksesta aiheutuu noin 99 prosenttia

muista lähteistä. Kotimaista kalatuotantoa ei ole saanut kasvattaa vesialueilla, jonne

ravinnekuormitus kohdistuu muista toimialoista ja esimerkiksi muista maista. Tämän vuoksi

Suomessa tuontikalaan käytetään lähes miljoona euroa joka päivä.

Kuva: Kotimaisen kalan edistämisohjelma

Kalan syönnillä ja kalatalouden yritystoiminnalla on merkittävät ja hyvin tunnetut myönteiset

vaikutukset Suomen talouteen, ympäristöön ja kansanterveyteen. Kotimaisen kalan tuotannon

ja kulutuksen lisääminen lisäisi myös työpaikkoja kalatalousalalla, ja kalatuotteiden viennin

määrän ja arvon kasvattaminen parantaisi kalatuotteiden kauppatasetta.

Kalankasvatus on yksi ympäristöystävällisimmistä 

tavoista tuottaa eläinproteiinia.



Suomessa tuotetaan vuosittain noin 15 miljoonaa kiloa ruokakalaa, josta 95% on kirjolohta.

Suurin osa kirjolohesta kasvatetaan merellä, mutta sitä tuotetaan merkittävä määrä myös

sisävesilaitoksissa. Vuonna 2020 mereltä tuotettiin myyntiin noin 12 ja sisävesiltä reilu kolme

miljoonaa kiloa kirjolohta. Viime vuosina sisävesituotanto on kasvanut lähes kolmanneksen.

Ruokakalan lisäksi kalaa viljellään myös istutettavaksi luonnonvesiin. Erikokoisia

kalanpoikasia, vastakuoriutuneet pois lukien, tuotettiin istutuksiin ja jatkokasvatukseen

yhteensä noin 49 miljoonaa yksilöä.

Suomessa toimii noin 250 kalanviljely-yritystä. Kalanviljelylaitoksen malliin vaikuttaa vesialue

ja viljeltävä kalalaji. Suurin osa kalanpoikasista kasvatetaan sisämaassa, kun taas suurin

osa ruokakalasta kasvatetaan merialueilla. 

Kalanviljely elinkeinona

Suomen kalankasvattajaliitto ry

Verkkoallaskasvatus

Merellä kalaa kasvatetaan verkkoaltaissa, joissa kala elää olosuhteista riippuen noin

kahdesta kolmeen vuoteen. 

Merikasvatuslaitokset ovat sijainneet välisaaristossa tai avomeren reunoilla, mutta nykyään

myös täysin avomerellä.  Avomerelle on mahdollista sijoittaa nykyistä suurempia

laitosyksiköitä niin, että paikalliset vaikutukset jäävät vähäisiksi. Sopivimpia vesialueita ovat

syvät ja avoimet vesialueet, missä vesi virtaa ja vaihtuu hyvin. Kalantuotantoa avomerelle

ohjaavat myös muut yhteiskunnan toiminnot kuten vapaa-ajan käyttö ja vesiliikenne.



Suomen kalankasvattajaliitto ry

Sisävesikasvatus

Sisävesillä voidaan kalaa kasvattaa  maauoma-altaissa, joissa vesi johdetaan esimerkiksi

joesta puhdistuksen kautta laitokselle ja käytön jälkeen loppupuhdistuksen kautta takaisin

jokeen, sekä verkkoaltaissa järvissä ja joissa tai luonnonravintolammikoissa. Kalanpoikasia

kasvatetaan myös muovisissa altaissa ulkona sekä sisähalleissa.  Sisävesien

kalanviljelylaitokset ovat usein yhdistelmiä useammasta laitostyypistä. 

Sisämaan poikaskasvatus on koko maan kalankasvatukselle erittäin tärkeää, ilman poikasia

kun ei kalaa voida kasvattaa missään päin Suomea. 

Kiertovesikasvatus

Kiertovesilaitoksissa vettä kierrätetään kasvatusaltaan ja puhdistuslaitteiston välillä, jolloin

uutta vettä kasvatukseen tarvitaan vain pieni osa kiertävän veden määrästä. 

Kiertovesikasvatuksessa pystytään pienentämään ravinnekuormitusta ja saamaan kaloille

optimaaliset olosuhteet kasvaa läpi vuoden. Kiertovesilaitoksia pyritään sijoittamaan muun

teollisuuden läheisyyteen, jotta voidaan hyödyntää esimerkiksi tehdasalueen infrastruktuuria,

edullista energiaa, lämmintä vettä ja jätevesien puhdistuslaitoksia 

Kuva: Kari Kujala



Kalanviljelyn vaikutukset 

Suomen kalankasvattajaliitto ry

Ilmastovaikutukset

Lisäämällä kotimaisen kalan osuutta ruokavaliossa pystytään ruoankulutuksen

ilmastovaikutuksia pienentämään. Kasvatetun kalan ilmastovaikutus on pienempi kuin

sian- ja naudanlihan. Suomessa kasvatetun kirjolohen ilmastovaikutus on myös tuotua

kasvatettua lohta pienempi. 

Luonnonvarakeskus määritti 2021 suomalaisten kaupallisesti merkittävimpien

kalatuotteiden hiilijalanjäljet. Kotimaisesta kasvatetusta kirjolohifileekilosta päätyy

ilmastoon hiilidioksidia 3,7 kg CO2/ekv/kg. Vastaava hiilidioksidipäästö norjalaisesta

lohifileestä on 4,6 kg CO2/ekv/kg.

Kalanviljely ja ympäristö

Vesiensuojelu on keskeinen osa nykyaikaista kalanviljelyä. Kalanviljelijät pyrkivät

aktiivisesti ympäristövaikutusten minimointiin. Suomen vesiviljelyelinkeino on ainoa

toimiala, joka on saavuttanut Itämeren merellisen ympäristön suojelukomission

HELCOMin asettamat ympäristötavoitteet. Lisäksi kalanviljelyssä saavutettiin kansalliset

vesiensuojeluun liittyvät ympäristökuormituksen vähentämistavoitteet vuoteen 2005

mennessä. 

Ympäristövaikutusten arvioimisessa vesistöjen tilan säännöllinen seuranta on tärkeää.

Jatkuvan tarkkailun ja dokumentoinnin avulla sekä kalanviljelijät että

ympäristöviranomaiset saavat ajantasaista tietoa kalanviljelyn vesistövaikutuksista.

Vesiensuojelun ja kalojen hyvinvoinnin korkeiden laatuvaatimusten täyttäminen toisaalta

nostaa tuotantokustannuksia, mutta toisaalta ylläpitää ja edistää kalanviljelyn

vastuullisuutta. 

Ympäristövaikutukset

Vaikka kalanviljely on ekologisesti tehokkain tapa tuottaa

eläinproteiinia, sekin vaikuttaa luontoon kuten kaikki

ruokatuotanto. Vaikutusten siirto ulkomaille ei ole

ympäristövastuullisuutta. Ekoteko on kehittää omaa

tuotantoa.

 

Kalanviljelyssä suurin ympäristövaikutus syntyy kalojen

ruokinnan ravinnepäästöistä, eli fosforin ja typen

päätymisestä vesistöihin. Kalanviljelyn osuus Suomen

kokonaisravinnekuormituksesta on kuitenkin ainoastaan 

1–2 prosenttia.  Kattavassa velvoitetarkkailussa seurataan

säännöllisesti laitoksen lähiympäristön tilaa ja arvioidaan

toiminnan vaikutuksia ympäristön tilaan. 



Suomen kalankasvattajaliitto ry

Sosiaaliset vaikutukset

Kalanviljely on tärkeä osa rannikon ja sisävesialueiden kulttuuria ja identiteettiä.

Kalanviljely tuo työtä ja toimeentuloa alueille, missä uusien työpaikkojen syntyminen

muille aloille on vähäistä. Työllisyysvaikutukset ulottuvat kalanviljely-yritysten lisäksi

perkaamoihin, kalanjalostukseen, tukkuihin, kalarehutuotantoon ja

vähittäismyyntijakeluun.

Kalojen terveydestä ja ravinnosta huolehditaan hyvin 

Vain hyvinvoivasta kalasta saadaan laadukasta ravintoa. Kalankasvattajat panostavat

kalojen hyvään terveyteen. Kasvatettu kala kuoriutuu ja kasvaa puhtaassa vedessä ja

saa tarkkaan tutkittua ravintoa. Hyvät kasvuolosuhteet luovat perustan kalojen

hyvinvoinnille, ja kalankasvattajien vankka ammattitaito takaa viljeltävän kalan korkean

laadun. 

Kokeneet kalankasvattajat osaavat tulkita kalojen vointia ja pystyvät tarvittaessa

säätämään kasvatusprosessia. Kalankasvattamoilla tehdäänkin töitä viikon jokaisena

päivänä. Kalankasvattajien huippuosaaminen ja rakkaus omaan työhönsä näkyvät

kuluttajille lähikaupan kalatiskin korkealaatuisena kalatarjontana. 

Kuva: Pro Kala ry



Me suomalaiset syömme mielellämme kalaruokia.

Suomalaista kalaa pitäisikin syödä vähintään kaksi

kertaa viikossa.

Kasvatettu kala on terveellistä lähiruokaa

Kala on erinomainen proteiininlähde, ja lisäksi siitä saa

mm. D- ja B-vitamineja, seleeniä, jodia, sinkkiä, rautaa

ja kaliumia. 

Erityisesti kalassa olevilla 

omega-3-rasvahapoilla on merkittäviä myönteisiä

terveysvaikutuksia.

Kalan syöminen pidentää suomalaisten elinikää ja

parantaa elämänlaatua vähentämällä tautitaakkaa.

Suomalaisten kuluttamasta kalasta tuontikalan osuus

on kuitenkin yli 80 prosenttia, vaikka  Suomessa

kasvatetun kirjolohen ilmastovaikutus on tuotua

kasvatettua lohta pienempi.

Alle 20% suomalaisten syömästä 
kalasta on kotimaista

Tulevaisuuden ruokalautasen ennustetaan sisältävän enemmän kalaa ja kasvikunnan tuotteita ja

kohtuullisesti lihaa ja maitotuotteita. Näillä ruokailutottumusten muutoksilla olisi merkittävä

vaikutus ruokavalion terveellisyyteen sekä sen ilmasto- ja ympäristövaikutuksiin. Tutkimusten

mukaan runsaasti kalaa sisältävä ruokavalio olisi ravitsemuksellisesti optimaalisin ja sen

ilmastovaikutukset olisivat lähes kolmanneksen alhaisemmat kuin suomalaisen nykyisen

ruokavalion.

Kuva: mmm



Ruokakalatuotannon lisäksi kalanviljelyllä ylläpidetään uhanalaisia kalakantoja ja

vahvistetaan niitä poikasistutuksilla. Suomessa istutetaan vuosittain 60 miljoonaa erikokoista  

kalanpoikasta, jotka kasvatetaan kalanviljelylaitoksilla eri puolilla Suomea.

Kalaistutukset luonnonkalakantojen turvana 

Suomen kalankasvattajaliitto ry

Istukastuotannossa luonnosta pyydetään

uhanlaista kantaa olevia emokaloja. 

Niiden mädistä kasvatetaan laitoksissa poikasia,

ja poikaset istutetaan takaisin luonnonvesiin.  

Suomessa kasvatettuja kaloja
istutetaan vesistöihin n. 60 000 000

kappaletta vuosittain.

Kalanpoikaset kasvatetaan

kalanviljelylaitoksilla eri puolilla Suomea. Ne

kasvavat altaissa, maa-altaissa tai

luonnonravintolammikoissa.

Luonnonravintolammikoiden poikaset

istutetaan pääsääntöisesti luonnonvesiin

ensimmäisen kesän jälkeen. Laitoksissa

poikasina istutettavat kalat kasvavat 1–2

vuotta ennen istuttamista. 

Istukkaiden kasvatuksessa pyritään tarjoamaan

kaloille mahdollisimman luontainen, virikkeellinen

ympäristö. Tämä vähentää laitoskalojen stressiä, 

 parantaa istukkaiden taudinvastustuskykyä 

ja henkiinjäämistä luonnonoloissa.

Kuva: RaisioAqua



Laitoksen on oltava eläinterveysviranomaisen hyväksymä.

Laitoksen hyväksymisen vaatimuksena on kirjallinen suunnitelma, jossa kuvataan

laitoksella noudatettavat bioturvallisuus- ja hygieniakäytännöt.

Bioturvaamissuunnitelman avulla yritys itse valvoo ja varmistaa tuotannon turvallisuuden

kalaterveyden näkökulmasta. 

Kalanviljelijän on varmistettava kalojen hyvinvointi koko tuotantosyklin ajan sekä

kuljetuksen ja teurastuksen aikana.

Kalanviljelyssä saa käyttää vain hyväksyttyä ja valvottua rehua. 

Kalanviljelijöillä on velvollisuus huolehtia laitoskirjanpidosta, joka kattaa koko laitoksen

toiminnan.

Lääkkeiden käyttö kalanviljelyssä edellyttää aina eläinlääkärin määräystä, ja ainoastaan

hyväksyttyjen eläinlääkkeiden käyttö on sallittua. Lääkkeiden käyttöön liittyen on

noudatettava säädettyjä varoaikoja. 

Suomessa kalanviljely on tarkasti säädeltyä ja valvottua. Valvonnan tavoitteena on turvata

ympäristön, kalojen ja työntekijöiden hyvinvointi. Kalanviljelyn ympäristöluvassa yhdistyvät

ympäristönsuojelulain mukainen lupa kasvatustoiminnalle ja vesilain mukaiset luvat veden

johtamiseen laitokselle, vesialueelle rakentamiseen ja rakenteiden pitämiseen vesistössä.

Luvat säätelevät hyvin tarkkaan kalanviljelyssä käytettäviä alueita sekä tuotantotapoja ja

-määriä. Lupa tarvitaan myös kalojen perkaamolle ja tiloille, joissa käsitellään kalatuotteita.

Ympäristöluvan ja siihen liittyvän valvonnan lisäksi kalanviljelijällä on myös monia muita

sääntöjä noudatettavana:

Mitä sääntöjä kalanviljelijän on noudatettava
ennnen kuin kasvatettu kala pääsee lautaselle? 



Kasvutavoitteiden saavuttamiseksi on osoitettava viljelytoiminnalle soveltuvat vesialueet

ja myönnettävä tarvittavat ympäristöluvat.

Lupabyrokratiaa on sujuvoitettava ympäristölupamenettelyä keventämällä.

Kalanviljelyn tarpeet on huomioitava valtakunnallisissa alueiden käyttötavoitteissa.

On luotava ekologisia kompensaatioita koskevat pelisäännöt.

Suomen runsaat vesivarat tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet vesiviljelyn kehittymiselle.

Suomella on erinomaiset olosuhteet kestävään kalanviljelyyn ja kotimaista kalanviljelyä on

mahdollista lisätä, kun se tapahtuu kestävällä tavalla ympäristö huomioiden.

Kalanviljelyn lisääminen on Suomen ja myös EU:n sinisen kasvun keskeisimpiä tavoitteita.

Maailman väkimäärä kasvaa, ja tulevien vuosikymmenien aikana ruoantuotanto tulisi voida

kaksinkertaistaa. Kalanviljely on kestävän kehityksen ja vastuullisen elintarviketuotannon

periaatteiden mukainen tapa tuottaa laadukasta ruokaa. Kalanviljelyalan kasvu edistää

elintarviketuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämistä sekä työpaikkojen luomista

rannikko- ja maaseutuyhteisöihin. Kalanviljelyn avulla pystytään myös suojelemaan

valtamerien ylikalastettuja kalakantoja. 

Kalanviljelyn kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen on tärkeää myös suomalaiselle

elinkeinoelämälle ja elintarviketuotannolle. Tavoitteena on luoda edellytykset tuotannon

ekologiselle ja taloudellisesti kestävälle kasvulle niin, että kotimainen kalanviljely säilyy

kannattavana elinkeinona. Ulkomaanviennissä olisi merkittäviä taloudellisia

kasvumahdollisuuksia suomalaiselle kalankasvatuselinkeinolle.

Näiden tavoitteiden saavuttaminen riippuu meistä kaikista: kalanviljelijöistä, jalostajista,

vähittäismyyjistä ja kuluttajista sekä varsinkin viranomaisista, jotka päättävät kalanviljelyn

lupa-asioista.

Miten pääsemme tulevaisuuden tavoitteisiin?

Kalanviljelyn tulevaisuus

Suomen kalankasvattajaliitto ry



JULKAISIJA: SUOMEN KALANKASVATTAJALIITTO RY

RAHOITTAJA: KALATALOUDEN JA MERENKULUN KOULUTUKSEN
EDISTÄMISSÄÄTIÖ

KUVAT: SUOMEN KALANKASVATTAJALIITTO RY, PRO KALA RY, KARI
KUJALA, RAISIOAQUA OY

Ota yhteyttä: Suomen Kalankasvattajaliitto ry  

PL 115 (Pasilankatu 2) 

00241 Helsinki   

www.kalankasvatus.fi 

Suomen kalankasvattajaliitto ry

Suomen Kalankasvattajaliitto on valtakunnallinen kalanviljelijöiden

edunvalvontajärjestö. Toimissaan liitto valvoo ja edistää kalanviljelyelinkeinon etua ja

toimintaedellytyksiä koko kalatalouden osana ja luo edellytyksiä vesiviljelyn kestävälle

kasvulle.


