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Ympäristömerkittyjen MSC-kalatuotteiden määrä voimakkaassa 
kasvussa Suomessa 
 

Suomen vähittäiskauppa on innostunut ympäristömerkityistä kala- ja äyriäistuotteista toden 
teolla. MSC-merkittyjen tuotteiden määrä Suomen markkinoilla on yli kaksinkertaistunut vuoden 
aikana. Suomi onkin yksi MSC:n (Marine Stewardships Council) nopeimmin kasvavista markkina-
alueista koko maailmassa.  
 
Kasvun ansiosta suomalaiset voivat valita jo 360 erilaisesta MSC-merkitystä kala- tai 
äyriäistuotteesta. 
 
– Vähittäiskaupan kiinnostus on yllättänyt meidät iloisesti. Suurempi tuotemäärä lisää tietoisuutta 
vastuullisista kalavalinnoista, mikä johtaa pitkällä tähtäimellä merien kalakantojen kasvuun, kertoo 
MSC:n Itämeren alueen markkinointipäällikkö Susanna Blomqvist. 
 
Stockmann Herkku sertifioi vastikään seitsemän kalatiskiään Suomessa. Kalatiskit on sertifioitu 
MSC:n jäljitettävyysstandardin mukaisesti, ja Stockmann toimii nyt aktiivisesti voidakseen tarjota 
mahdollisimman monia MSC-sertifioituja kalalajeja, jotta kuluttajilla olisi entistä enemmän 
mahdollisuuksia tehdä ympäristöystävällisiä valintoja. 
 
– Kuluttajan kannalta on helppoa, että MSC-sertifioidut, kestävästi pyydetyt kalat on selkeästi 
merkitty kalatiskillä. Lisäksi henkilöstö osaa kertoa, miksi MSC-sertifioinnin saanut tuote on hyvä 
valinta. Näin kalamyyjistä tulee MSC:n lähettiläitä, ja merkintä saa erinomaisen viestintäkanavan, 
toteaa MSC:n Itämeren alueen viestintäjohtaja Linda Sörnäs.   
 
MSC kiinnostaa Suomessa myös ravintola-alaa. Korkeasaaren eläintarhan ravintolat saivat 
sertifikaatin vuonna 2010 ja voivat käyttää MSC-merkkiä ruokalistoillaan. Sekä asiakkaat että 
ravintolat hyötyvät: asiakkaat voivat valita ympäristösertifikaatin saaneen kalaruoan ja ravintola 
osoittaa sitoumuksensa ympäristöasioihin. Myös McDonald’s-ketjun yli 90 ravintolaa Suomessa 
tarjoaa kestäviä vaihtoehtoja kalan ystäville: kaikkien kalahampurilaisten valmistuksessa käytetään 
MSC-sertifioitua kalaa. 
 
– Odotamme ensi vuotta innolla, ja toivomme MSC-innostuksen vain jatkuvan, Susanna Blomqvist 
toteaa. 
 
Lisää tietoa MSC-sertifikaatista löytyy verkkosivuilta http://www.msc.org/. 
 
Lisätietoja (haastattelut ruotsiksi ja englanniksi): 
 
Susanna Blomqvist, tel +46 (0)734 608 930 email susanna.blomqvist@msc.org 
Linda Sörnäs, tel +46 (0)738 022 503 email linda.sornas@msc.org  
 
Marine Stewardship Council (MSC) on kansainvälinen, voittoa tuottamaton organisaatio, jonka tavoitteena on 
muuttaa kala- ja äyriäistuotteiden tuotanto ekologisesti kestäväksi.  MSC ylläpitää maailman ainoaa 
luonnonkalatuotteiden sertifiointi- ja ympäristömerkkiohjelmaa, joka on yhtenäinen ympäristömerkkien vaatimusten 
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standardisoinnista vastaavan International Social and Environmental Accreditation and Labelling -organisaation 
ohjeistuksen sekä Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n merestä pyydettyjen kalojen ja 
kalatuotteiden ympäristömerkitsemisen ohjeistuksen kanssa.  Nämä ohjeet perustuvat FAO:n laatimiin vastuullista 
kalastusta koskeviin menettelyohjeisiin. Ohjeissa edellytetään kalastussertifiointi- ja 
ympäristömerkitsemisjärjestelmiltä seuraavia asioita: 
 
• Kolmannen osapuolen suorittama objektiivinen pyydystysmenetelmien arviointi, jossa hyödynnetään tieteellistä 
näyttöä; 
• Prosessien läpinäkyvyys, yhteistyö sidosryhmien kanssa sekä toimiva huomautusmenetelmä; 
• Standardit, jotka perustuvat kohdelajien, ekosysteemien sekä hallintokäytäntöjen kestävyyteen.  
                              
MSC:llä on toimistot Lontoossa, Seattlessa, Tokiossa, Sydneyssä, Haagissa, Glasgow’ssa, Berliinissä, Kapkaupungissa, 
Pariisissa, Madridissa ja Tukholmassa. 
 
MSC-ohjelmassa on mukana yli 274 kalatalouden yritystä. Näistä 162 on jo saanut sertifikaatin ja 116 yrityksellä on 
arviointi käynnissä.  Lisäksi 40–50 yrityksellä on kesken luottamuksellinen esiarviointi. Kun lasketaan yhteen kaikkien 
sertifioitujen tai arvioinnissa olevien yrityksien vuosittainen raportoitu saalis, lähentelee se kymmentä miljoonaa 
tonnia .  Tämä on yli 11 prosenttia kaikesta maailmassa vuosittain villinä pyydetystä kalasta. Sertifioitujen 
kalatalouden yritysten saalismäärä on noin seitsemän miljoonaa tonnia kaloja ja äyriäisiä vuodessa, siis lähes 
kahdeksan prosenttia kaikista vapaina pyydetyistä merenelävistä.  Maailmanlaajuisesti jo yli 15 000 tuotteella on MSC-
ympäristömerkki. Nämä tuotteet ovat peräisin sertifioiduilta yrityksiltä, jotka toimivat kestävällä tavalla.  
 
Lisätietoja MSC:n toiminnasta saat englanninkielisiltä nettisivuiltamme www.msc.org tai ruotsinkielisiltä sivuiltamme 
www.msc.org/sv 
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