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Kestävä kehitys kalateollisuudessa

Sivuvirrat
Merkittävä osa Suomessa kalastetusta kalasta päätyy rehuteollisuuteen. Osa jatkojalostetun kalan 
perkuusivuvirroista hyödynnetään joko edelleen rehuteollisuudessa tai niistä pyritään yhä suurem-
massa määrin valmistamaan jalostusarvoltaan korkeampia tuotteita, kuten kalagelatiinia, kalajau-
hoja tai kalaöljyä. Samalla toimitaan kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti ja luodaan uutta 
yritystoimintaa.

Kuva 1 Kalasta on moneksi.

 Kalajauhoa käytetään yleensä eläinten rehujen raaka-aineena, mutta kestävän kehityksen  
tavoitteiden mukaisesti osa kalajauhon valmistukseen käytetystä kalasta voitaisiin käyttää myös 
elintarvikkeina. Kalasta valmistettua gelatiinia eli kalaliivatetta voidaan käyttää elintarvikkeiden 
valmistuksessa. Sitä on mahdollista käyttää esimerkiksi kalaa ja kasviksia syövien pescovegetaris-
tien elintarvikkeisiin tai erilaisiin ruokatuotteisiin, kun ei haluta käyttää tavanomaista, perinteisesti 
sian tai naudan ruhon osista valmistettua, liivatetta. Kalaliivatteen avulla tuotteisiin saadaan halut-
tuja tuoteominaisuuksia ilman merkittäviä reseptimuutoksia. 
 Kalateollisuuden sivuvirroista valmistettua kalaöljyä voidaan käyttää biopolttoaineena, eläin-
rehujen raaka-aineena ja elintarvikkeena. Elintarvikekäyttöön voidaan valmistaa esimerkiksi  
kalaöljykapseleita lohen fileoinnissa syntyvistä vatsarasvoista. Tavoitteena on tehdä hyvän rasva-
koostumuksen sisältäviä ravintolisiä. Erityisesti omega 3 -rasvahappoja pidetään hyödyllisinä.

�����
�������������
�������������
���������������

������
�������������������
���������������������������
�������������������������

��������
�����������
�����
�����������������

������������
��������
�����������	
�������������


��	
���������������

������
�������������
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 Kalaöljyn valmistusprosessin perusvaiheet 
on esitelty kuvassa 3. Prosessiin liittyy erilaisia 
haitallisten aineiden poistovaiheita. Meriin on 
aikojen saatossa päätynyt kaloihin kerääntyviä, 
ei-toivottuja yhdisteitä, joita ei haluta ihmis-
ravintoon. Valmistusprosessia varten kala öljy 
erotetaan lämpökäsittelyn avulla kalojen käsit-
telyn sivuvirtamateriaalista eli evistä, ruodoista, 
selkäruodosta, vatsarasvasta ja muusta kalan-
leikkuussa muodostuneesta ja poistetusta raa-
ka-aineesta.

Kuva 2 Kalaöljykapseleita. 
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Kuva 3 Kalaöljyn valmistuksen vuokaavio.

Tutki WWF:n internetsivujen kalaoppaasta, millaisia  suosituksia  
vastuullisesta kalankäytöstä annetaan tällä hetkellä. 


