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KALA- JA ÄYRIÄISTUOTTEITA KOSKEVA LINJAUS 

 

1 Soveltamisala                                                 

  
Linjaus koskee S-ryhmän kala- ja äyriäistuotteiden valikoimia päivittäistavarakaupassa, tavaratalo- 

ja erikoisliike- ja matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä liikennemyymälöissä. 

• Keskitetty hankinta (SOK ja mahdolliset hankintayhteistyökumppanit)  

• Alueosuuskauppojen oma hankinta                                 

• Ulkoistetut palvelutiskit                                          

• Linjaus koskee sekä omien merkkien tuotteita että brändituotteita.          

  

Linjaus kattaa seuraavat tuotealueet:                                      

• Tuore kala (sis.äyriäiset ja mäti)                                     

• Tuoreet kalavalmisteet (sis.äyriäiset ja mäti)                            

• Kalapakasteet (sis.äyriäiset ja mäti)                            

• Kalasäilykkeet (sis.äyriäiset ja mäti)                            

• Terveystuotteet (sis.äyriäiset ja mäti)                            

• Lemmikkieläinten ruuat (sis.äyriäiset ja mäti)                            

• Kahviloiden ja ravintoloiden annoksissa ja muussa tarjoomassa (sis.äyriäiset ja mäti) 

 
  

2 Valikoimia ja hankintaa koskevat yleiset periaatteet 

                             

• Selvitämme aina kalan alkuperän (kalastusalue) ja kalastusmenetelmän. Ilman näitä tietoja, 

tuotetta ei oteta valikoimaan.  

• Valikoimiin ei hyväksytä alamittaisia eikä rauhoitettuja kaloja.  

• Linjauksen yleiset periaatteet, valikoimiin hyväksyttävät lajit ja lajikohtaiset kriteerit arvioi-

daan kerran vuodessa. 

  

3 Valikoimiin hyväksyttävät lajit ja kriteerit                         

                                 
Luokittelu on toteutettu seuraaviin lähteisiin perustuen:                         

                      

• WWF Kalaopas                         

• WWF Fiskquiden                         

• Kotimaisen kalan osalta Luonnonvarakeskus (Luke, RKTL)                         

• Tarvittaessa tarkentavaa tietoa MCS (Marine Conservation Society) ja Seafood 

watch                         
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S-ryhmän kalalinjauksen luokittelu                          

• Vihreä = Saa ostaa, hyvä valinta                          

• Keltainen = Saa ostaa, osta harkiten                         

• Punainen = ei hyväksytä valikoimiin, paitsi MSC tai ASC-sertifioituna (tai jos erikseen mai-

nittu KRAV).                         

                          

Luokittelu perustuu aina lajin tieteelliseen nimeen, ei kauppanimeen. Luokittelu ja kriteerit on laa-

dittu nykyisten valikoimien osalta ja lajikohtaisissa liitteissä ei siten ole huomioitu kaikkia kalalajeja. 

Liitteinä olevia lajilistoja tarkennetaan päivityksen yhteydessä       

 

Lajikohtaiset vaatimukset löytyvät alla olevasta liitteestä. 
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Nimi suomeksi  Nimi englan-

niksi 

Tieteellinen, lati-

nalainen nimi 

Saa ostaa, tietyin rajoituksin  Ei saa ostaa 

Hyvä valinta  Osta harkiten Ei-hyväksytty 

Ahven Perch Perca fluviatilis MSC-merkitty ahven ja suomalai-

nen ahven & ruotsalainen ahven 

tietyistä järvistä (Vänern, Vättern, 

Hjälmare tai Mälaren) 

Itämerestä Ruotsin rannikolta 

pyydetty ahven ja virolainen 

Riianlahdelta pyydetty ahven 

  

Alaskanseiti Alaska pollock Theragra chal-

cogramma 

MSC-merkitty alaskanseiti Kurenuotalla kalastettu tai pe-

lagisella troolilla kalastettu 

Luoteis-Tyynenmereltä (FAO 

67) 

Luoteis-Tyyneltämereltä 

pohjatroolattu ja pelagisella 

troolilla kalastettu (FAO 61) 

Ankerias Eel Anguilla anguilla     Kaikki ankerias on kiellettyä 

ostaa, riippumatta alueesta 

tai kalastustavasta 

Grönlanninpal-

las eli sinipallas 

Greenland hali-

but 

Reinhardtius hip-

poglossoides 

MSC-merkitty grönlanninpallas Beringinmereltä (FAO 7) pyy-

detty grönlanninpallas sekä 

verkoilla ja pitkäsiimalla pyy-

detty Grönlannista (FAO21, 

NAFO 1A & FAO27 XIVa) ja 

Islannista (FAO27, ICES Va) 

Yleisesti Koillis- ja Luoteis-

Atlantilta (FAO27 & FAO21) 

pyydetty grönlanninpallas 

Hait, rauskut 

ml. sillihai ja 

piikkihai 

Sharks, skates, 

rays and por-

beagle 

Selachimorpha, Ba-

toidea, Squalus 

acanthias, Lamna 

nasus 

    Kaikki hait ja rauskut, riip-

pumatta alueesta tai kalas-

tustavasta 
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Harjus Grayling Thymallus thymal-

lus 

Suomalainen harjus sisävesistä   Suomalainen harjus Itäme-

restä 

Hauki Pike Esox lucius MSC-merkitty hauki ja  suomalai-

nen hauki 

Virolainen katiskalla/rysällä tai 

verkolla pyydetty järvihauki 

Ruotsalainen järvestä tai 

merestä pyydetty hauki 

Hokikala, Pata-

gonianhoki 

Hoki, Blue gre-

nadier, Patago-

nian grenadier 

Macruronus nova-

ezelandia 

MSC-merkitty hokikala Välivesitroolilla pyydetty hoki-

kala 

Pohjatroolattu hokikala 

Macruronus magel-

lanicus 

MSC-merkitty hokikala Välivesitroolilla pyydetty hoki-

kala Argentiinasta 

Pohjatroolattu hokikala 

Troolattu hokikala Chilestä 

Hummerit: 

Amerikanhum-

meri 

American lobs-

ter 

Homarus america-

nus 

MSC-merkitty hummeri sekä Poh-

jois-Amerikasta pyydetty ameri-

kanhummeri  

  Troolaamalla pyydetty hum-

meri. 

Hummerit: Eu-

roopanhummeri 

European lobs-

ter 

Homarus gamma-

rus 

MSC-merkitty hummeri Ruotsista, Skotlannista ja Eng-

lannista pyydetty euroopan-

hummeri 

Norjasta, Pohjanmereltä tai 

Barentsinmereltä pyydetty 

euroopanhummeri. Troo-

laamalla pyydetty hummeri, 

riippumatta kalastusalu-

eesta 

Kallioantura eli 

pikkupääkam-

pela 

Lemon sole Microstomus kitt   Nuotalla ja verkoilla pyydetty 

kallioantura 

Pohjatroolattu kallioantura 

tai troolattu Pohjois-Atlan-

tilta 



  

 

  

  

  

  

  

 

 

 5 

Kalmari Squid Loligo vulgaris, 

Loligo spp, Illex ar-

gentinus, Sepia 

pharaonis, Dosid-

icus gigas 

MSC-merkitty kalmari sekä käsi-

siimoilla ja vapavälinein pyydetty 

kalmari Koillis-Atlantilta (FAO 27) 

vapavälinein ja käsisiimoin pyy-

detty Sepia pharaonis itäiseltä In-

tian Valtamereltä 

Vapavälinein ja käsisiimoin pyy-

detty Dosidicus gigas lounaiselta 

Tyyneltä mereltä 

Vapavälinein ja välivesitroolilla 

pyydetty kalmari (katso poik-

keukset vihreältä listalta) 

Pohjatroolattu kalmari,  

Intin valtamereltä pohja-

troolattu/riimuverkoilla pyy-

detty tai Tyyneltä mereltä 

pohjatroolattu/ välivesitroo-

lattu Sepia pharaonis, 

Lounais-Tyyneltä mereltä 

pohjatroolilla tai riimuver-

koilla pyydetty Dosidicus gi-

gas 

Kampela & Itä-

meren kampela 

European 

flounder 

Platichthys flesus   Verkoilla pyydetty kampela Itä-

merestä, Skagerrakista ja Kat-

tegatista (FAO 27, ICES 20–

25, 27, 29-32) 

Pohjatroolattu kampela 

sekä verkoilla pyydetty 

kampela Itämeren pääal-

taalta (FAO 27, ICES 26 & 

28) 

Kampelat: Hie-

takampela 

Dab Limanda limanda Verkoilla ja nuotalla pyydetty hie-

takampela 

  Pohjatroolattu hietakam-

pela 

Kampelat: Pu-

nakampela 

European 

Plaice 

Pleuronectes pla-

tessa 

MSC-merkitty punakampela Pohjanmereltä (FAO 27, ICES 

IV & ICES 20) Norjanmereltä 

(ICES II) ja Islannista  (ICES 

Va) pyydetty punakampela 

sekä verkoilla pyydetty puna-

kampela Itämerestä (FAO 27, 

ICES 24-32) 

Troolattu punakampela Itä-

merestä sekä kaikki pohja-

troolattu (beam trawl) puna-

kampela 

Karppi Common carp Cyprinus carpio suomalainen karppi     



  

 

  

  

  

  

  

 

 

 6 

Katkaravut: 

Pohjankatka-

rapu 

Shrimp: Poh-

janmeri  

Pandalus borealis MSC-ja KRAV-merkitty katkarapu 

ja Kanadan pohjoisosista (FAO 

21, NAFO 0A) pyydetty katkarapu 

Huippuvuorten alueelta (FAO 

27, ICES I&II) pyydetty katka-

rapu, Grönlannin ja Kanadan 

(FAO 21, NAFO 2G-H, 2J, 3K, 

4R-T) sekä Islannin (FAO27, 

ICES Va2) vesiltä pyydetty kat-

karapu 

Koillis-Atlantilta (FAO27) 

pyydetty katkarapu sekä 

katkarapu Pohjanmeren ja 

Skagerrakin alueelta (FAO 

27, ICES IIIa, IVa (Norja)) 

Katkaravut: 

trooppinen (tii-

kerirapu, 

scampi, kunin-

gas- tai jättiläis-

katkarapu) 

Shrimp: tropical 

(tiger prawn, 

scampi, king or 

giant prawn, 

Argentina Red 

Prawn) 

Penaeus indicus, 

Penaeus monodon, 

Penaeus spp, Het-

erocarpus reedi, 

Metapenaeus en-

sis, Pleoticus 

muelleri 

MSC- ja ASC-merkityt    Kaikki trooppiset ravut, riip-

pumatta alueesta tai kalas-

tustavasta 

Kilohaili Sprat Sprattus sprattus MSC-merkitty kilohaili, Itämerestä 

(FAO27 ICES 22-32) ja Englannin 

kanaalista (FAO27, ICES VIId & 

VIIe)  

Kattegatista ja Skagerrakista 

(FAO27 ICES IIIa) sekä Poh-

janmereltä pyydetty kilohaili 

Luoteis-Atlantilta (FAO27) 

pelagisella troolilla pyydetty 

kilohaili 

Kirjolohi Rainbow trout Oncorhynchus my-

kiss 

ASC-merkitty kirjolohi, Suomessa 

ja Tanskassa kasvatettu kirjolohi 

 

Euroopassa kasvatettu kirjo-

lohi 

 

Chilessä kasvatettu kirjolohi 

Kissakala eli 

merikissa 

Atlantic wolf-

fish, Catfish 

Anarhichas lupus MSC-merkitty kissakala Verkoilla ja nuotalla pyydetty 

kissakala Islannista¹ 

 ¹FAO 27, ICES Va 

Yleisesti Pohjois-Atlantilta 

pyydetty kissakala 
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Kolja Haddock Melanogrammus 

aeglefinus 

MSC-ja KRAV-merkitty kolja Pitkäsiimalla ja verkoilla pyy-

detty kolja Koillis-Atlan-

tilta(FAO 27) sekä pohjatroo-

lattu kolja Islannista 

Yleisesti pohjatroolattu tai 

verkoilla kalastetu kolja 

sekä Luoteis-Atlantilta 

(FAO 21) pyydetty Kolja 

Kuha Sprat Sprattus sprattus MSC-merkitty kuha, Suomenlah-

delta ja Suomen sisävesistä pyy-

detty kuha sekä kiertovesijärjes-

telmässä kasvatettu kuha Tans-

kasta, Saksasta tai Hollannista.  

Saaristo- ja Selkämereltä sekä 

Viron, Latvian ja Liettuan sisä-

vesistä pyydetty kuha 

Ruotsin rannikolta pyydetty 

kuha tai Viron, Liettuan, 

Latvian tai Venäjän ranni-

kolta rysällä tai verkolla 

pyydetty Itämeren kuha 

Kultakuore Greater Argen-

tine, Greater 

silver smelt 

Argentina silus MSC-merkitty kultakuore     

Kultaotsa-ah-

ven 

Gilt-head 

bream 

Sparus aurata ASC-tai KRAV- merkitty kultaotsa-

ahven 

Vapavälinein, käsisiimalla ja 

rysällä pyydetty kultaotsa-ah-

ven sekä kasvatettu kultaotsa-

ahven (Ranska, Kroatia, 

Kreikka, Italia, Espanja, Turkki 

ja GLOBAL G.A.P -standardi) 

Trooleilla ja verkoilla pyy-

detty kultaotsa-ahven 

Kummeliturska European hake Merluccius merluc-

cius 

MSC- ja KRAV-merkitty kummeli-

turska 

Pohjois-Atlantilta verkoilla pit-

käsiimalla tai vapavälinein pyy-

dettty kummeliturska 

Pohjois-Atlantilta pohjatroo-

lilla kalastetttu kummeli-

turska  

Välimereltä pyydetty kum-

meliturska 

Merluccius produc-

tus 

MSC- ja KRAV-merkitty kummeli-

turska, tai Tyyneltämereltä välive-

sitroolilla kalastettu kummeliturska 
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Kuningasrapu Pike-perch Sander lucioperca MSC-merkitty kuningasrapu, Alas-

kasta¹ sekä Barentsin- ja Norjan 

mereltä pyydetty kuningasrapu² 

(¹FAO 67, ²FAO 27, ICES I&II) 

  Läntiseltä Beringin mereltä 

Venäjältä Kamtšatkan alu-

eelta³ tai Läntiseltä Beringin 

mereltä rysällä pyydetty ku-

ningasrapu 

(³FAO 61) 

Kuore eli norssi King Crab Paralithodes 

camtschaticus 

Suomalainen kuore   Kuore muista maista 

Kyttyrälohi European 

smelt 

Osmerus eperlanus 

Oncorhynchus gor-

busch 

 

MSC- tai ASC-merkitty kyttyrälohi 

tai kurenuotalla tai vetouistelulla 

kalastettu koillis-Tyynemeren kyt-

tyrälohi  tai verkoilla kalastettu 

USA:n tai Alaskan kyttyrälohi 

(FAO 67) 

Verkolla tai rysällä pyydetty 

kyttyrälohi Koillis-Tyyneltäme-

reltä tai Koillis-Tyyneltämereltä 

verkolla pyydetty (Kanada/Bri-

tish Columbia) 

  

Lahna Pink salmon Oncorhynchus gor-

buscha 

Suomalainen lahna ja ruotsalai-

nen lahna (Vänern tai Mälaren) 

Rysällä pyydetty lahna Ruotsin 

rannikolta  

  

Lohi (Atlantin 

lohi) 

Salmon (Atlan-

tic salmon) 

Salmo salar ASC- ja luomumerkitty lohi Norjassa ja muualla Euroo-

passa kasvatettu lohi 

Chilessä kasvatettu lohi 

Lohi (Itämeren 

lohi) 

Salmon  Salmo salar   Rysillä pyydetty lohi Pohjan-

lahden ja Suomenlahden ran-

nikolta sekä pitkäsiimalla pyy-

detty rasvaeväleikattu lohi 

Pitkäsiimalla pyydetty lohi 

Itämeren pääaltaalta 
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Lyyra-

turska/Seiti 

Atlantic or Eu-

ropean pollock 

Pollachius virens MSC-merkitty seiti, verkolla ja pit-

käsiimalla pyydetty seiti Islan-

nista¹ sekä nuotalla pyydetty seiti 

Norjasta ja Barentsinmereltä² 

 ¹FAO 27, ICES Va, ²FAO 27, 

ICES I&II  

Troolattu seiti Islannista (FAO 

27, ICES Va) ja Färsaarilta 

(FAO27 ICES Vb) 

 

Verkoilla pyydetty seiti 

(Koillis-Atlantti, Pohjanmeri, 

Skagerrak ja Kattegat) FAO 

27 

Pohjatroolattu seiti riippu-

matta alueesta 

Made Bream Abramis brama Suomalainen made, ruotsalainen 

verkolla pyydetty made Vättern-

järvestä. 

Mälaren-, Hjälmaren- tai Vä-

nern-järvistä verkolla pyydetty 

made 

  

Makrilli Mackerel Scomber scombrus Käsisiimalla ja kurenuotalla pyy-

detty makrilli Koillis-Atlantilta¹ 

¹FAO 27 

Troolilla ja verkoilla pyydetty 

makrilli Koillis¹- ja Luoteis-At-

lantilta (FAO21) 

¹FAO 27 

Välimereltä ja Keski-Atlan-

tilta (FAO 34&37) pyydetty 

makrilli 

Meriahven Atlantic goliath 

grouper, Itajara 

Epinephelus itajara, 

Serranidae 

MSC-merkitty meriahven     

Meriantura, kie-

likampela 

Common Sole Solea solea MSC-merkitty meriantura Itämerestä pyydetty meriantura 

sekä verkoilla pyydetty merian-

tura Pohjanmereltä (ICES IV), 

Englannin kanaalista (ICES 

VIId&VIIe), Portugalista (ICES 

IXa) sekä Kattegatista ja Ska-

gerrakista (ICES IIIa) 

Pohjatroolattu meriantura 

riippumatta alueesta sekä 

Välimerestä pyydetty meri-

antura 
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Meribassi European Sea 

bass 

Dicentrarchus lab-

rax 

ASC- tai KRAV-merkitty meri-

bassi, käsisiimalla ja vapavälinein 

pyydetty meribassi Koillis-Atlan-

tilta¹ 

¹FAO27 ICES IVb, IVc, VIIa, VIId, 

VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, 

Global G.A.P -standardien mu-

kaisesti kasvatettu meribassi 

Välimereltä, kasvatettu meri-

bassi Ranskasta sekä pitkäsii-

malla ja verkolla kalastettu me-

ribassi Koillis-Atlantilta 

Verkkoaltaissa kasvatettu 

meribassi, Välimereltä ja 

Mustaltamereltä pyydetty 

meribassi, verkoilla ja pit-

käsiimalla kalastettu meri-

bassi Biskajanlahdelta ja 

Portugalin rannikolta 

(FAO27 ICES VIIIc ja Ixa) 

sekä kaikki troolattu meri-

bassi 

Merikrotti Monkfish Lophius piscatorius MSC-merkitty merikrotti Verkoilla ja pitkäsiimalla pyy-

detty merikrotti, Portugalista ja 

Espanjan pohjoisrannikolta 

(FAO27, ICES Ixa) sekä ver-

koilla pyydetty merikrotti Islan-

nista (FAO27, ICES Va) 

Yleisesti Koillis-Atlantilta ja 

Välimereltä (FAO 27 & 37) 

pyydetty merikrotti 

Miekkakala  Swordfish and 

Marlin 

Xiphias gladius MSC-merkitty miekkakala, harp-

puunalla ja käsisiimalla pyydetty 

miekkakala Yhdysvalloista ja Ka-

nadasta 

Käsisiimoilla ja vapavälinein 

pyydetty miekkakala sekä pit-

käsiimalla pyydetty miekkakala 

Etelä-Afrikasta¹, Malediiveilta 

ja itäiseltä Intian valtamereltä² 

Pitkäsiimalla ja ajoverkoilla 

pyydetty miekkakala 

Molva Ling Molva molva MSC-merkitty molva Pitkäsiimalla ja verkolla pyy-

detty molva 

Pohjatroolattu molva 

Muikku Burbot Lota lota Suomen sisävesistä pyydetty 

muikku 

Pohjatroolattu muikku Ruotsin 

perämereltä sekä Viron Peipsi-

järvestä pyydetty muikku 
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Mustekalat Octopus Octopus vulgaris MSC-merkityt mustekalat, mer-

roilla pyydetty mustekala Englan-

nin kanaalista sekä käsisiimoilla 

pyydetty mustekala Meksikosta, 

Senegalista ja Mauritaniasta 

Merroilla, loukuilla ja käsisii-

moilla pyydetyt mustekalat 

Pohjatroolatut mustekalat 

Nahkiainen Vendace Coregonus albula Suomalainen nahkiainen     

Nieriä eli Rautu European River 

Lamprey 

Lampetra fluviatilis ASC-merkitty nieriä, Islannissa ja 

Itävallassa kasvatettu nieriä sekä 

kiertovesikasvatettu nieriä. 

Verkkoaltaissa ja lammikoissa 

kasvatettu nieriä 

Ruotsalainen, norjalainen, 

saksalainen järvistä pyy-

detty nieriä. 

Osterit Oysters Ostreidae MSC- ja ASC -merkityt osterit ja 

kasvatetut osterit  

  Ruoppaamalla tai troolilla 

pyydetty, riippumatta pyyn-

tialueesta 

Ostrea edulis MSC-, KRAV ja ASC-merkityt os-

terit, kasvatetut osterit Irlannista 

tai Ranskasta, tai Danegin me-

ressä kasvatetut Kiinan osterit 

Käsinpoimitut Skagerrakista tai 

Pohjanmereltä 

Ruoppaamalla tai troolilla 

pyydetyt, riippumatta pyyn-

tialueesta 

Crassostrea gigas MSC-, KRAV ja ASC-merkityt os-

terit, kasvatetut osterit Brasiliasta, 

Japanista ja USAsta, tai Danegin 

meressä kasvatetut Kiinan osterit 

  Ruoppaamalla tai troolilla 

pyydetyt, riippumatta pyyn-

tialueesta 

Pangasius eli 

haimonni 

Pangasius Pangasionodon hy-

pophthalmus, Pan-

gasius hypophthal-

mus 

ASC-merkitty haimonni Vietnamissa kasvatettu hai-

monni 

Sertifioimaton kasvatettu 

haimonni 

Piikkikampela Turbot, 

Piggvar 

Scophthalmus ma-

ximus 

ASC-sertifioitu ja kiertovesikasva-

tettu (Hollanti) piikkikampela 

Kasvatettu piikkikampela ja 

verkoilla pyydetty piikkikam-

pela Pohjanmereltä 

Pohjatroolilla pyydetty piik-

kikampela 
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Puna-ahven Ocean Perch, 

Deepwater 

Redfish,  

Sebastes spp. Se-

bastes Norvegicus, 

Sebastes marinus 

MSC-merkitty puna-ahven   Yleisesti Koillis-Atlantilta 

(FAO 27) pyydetty puna-

ahven 

Golden Redfish Sebastes Mentella MSC-merkitty puna-ahven, välive-

sitroolilla pyydetty Norjan- ja Ba-

rentsinmereltä (FAO 27, ICES 

I&II) 

Pohjatroolattu Barentsin- ja 

Norjanmereltä (FAO 27, ICES 

I&II) 

Yleisesti Koillis-Atlantilta 

(FAO 27) pyydetty puna-

ahven 

Rapu: jokirapu 

ja täplärapu 

Noble crayfish Astacus astacus, 

Procambrius clarkii 

Suomen vesistä pyydetty täplä-

rapu sekä Ranskasta, Espanjasta 

ja Egyptistä pyydetty punarapu 

(Procambarus clarkii) 

Suomalainen jokirapu sekä kii-

nalainen pyydetty punarapu 

(Procambarus clarkii) 

Kiinalainen kasvatettu pu-

narapu 

Rasvakala Arctic char Salvelinus alpinus MSC-merkitty rasvakala Grönlantilainen verkolla pyy-

detty rasvakala 

Luoteis-Atlantilta verkolla 

tai pohjatroolilla pyydetty 

rasvakala 

Ravut: Keisari-

hummeri eli me-

rirapu 

Norja lobster. 

Langoustine 

Nephrops norvegi-

cus 

MSC- ja KRAV-merkitty ja mer-

roilla pyydetty keisarihummeri 

Troolattu keisarihummeri Ruot-

sista 

Pohjatroolattu keisarihum-

meri 

Ruijanpallas  Atlantic halibut Hippoglossus hip-

poglossus 

MSC- ja ASC -merkitty ruijanpal-

las sekä maa-altaissa kasvatettu 

eurooppalainen ruijanpallas 

Pohjois-Norjan rannikolta (Nor-

jan rannikko, 62°N pohjoiseen) 

ja Kanadasta (FAO 21 NAFO 

3N, NAFO 3O, NAFO 3Ps, 

NAFO 4V, NAFO 4W, NAFO 

4X, NAFO 5Ze) pyydetty rui-

janpallas sekä verkkoaltaissa 

kasvatettu ruijanpallas Nor-

jasta  

Pohjois-Atlantilta pyydetty 

ruijanpallas 
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Sampi Sturgeon Acipenseridae Kiertovesijärjestelmällä kasvatettu 

sampi ja sen mäti 

Euroopassa kiertovesikasva-

tettu sampi ja sen mäti 

Uhanalainen luonnonkala 

sekä kasvatettu sampi 

Sardelli (Anjo-

vis) 

European An-

chovy 

Engraulis encrasi-

colus 

MSC-merkitty kala ja Biskajanlah-

den¹ sardelli 

¹FAO 27, ICES VIII 

Kurenuotalla pyydetty sardelli 

ja troolattu sardelli Adrianme-

reltä², Mauritaniasta ja Maro-

kosta 

²FAO 37 GSA17 

Yleisesti troolilla pyydetty 

sardelli 

Lounais-Tyyneltämereltä 

nuotalla pyydetty Engralius 

Ringens-sardelli (Peru, 

Chile) 

Välivesitroolilla pyydetty 

Sardinella aurita keski-itäi-

seltä Atlantilta 

Sardiini Sardin Sardina pilchardus MSC-merkitty sardiini sekä Maro-

kosta ja Mauritaniasta (FAO 34, 

Marokko & Mauritania) pyydetty 

sardiini 

Yleisesti Atlantilta ja Välime-

reltä pyydetty sardiini (huom, 

troolattu sardiinia Välimereltä 

ei saa ostaa) 

Troolattu sardiini Välime-

reltä (FAO 37, GSA 17) 

Sardiini Sardine, Euro-

pean pilchard 

Sardina pilchardus MSC-merkitty sardiini sekä Maro-

kosta ja Mauritaniasta (¹FAO 34 

(Marokko & Mauritania) pyydetty 

sardiini 

Yleisesti Atlantilta ja Välime-

reltä pyydetty sardiini 

Troolattu sardiini Adrianme-

reltä (FAO 37, GSA 17) 

Siika/Sillisiika Whitefish Cyclopterus lumpus 

(siika) 

Coregonus clu-

peaformi (sillisiika) 

Suomen sisävesistä pyydetty ja 

suomalainen kasvatettu siika ja 

pohjaverkolla (demerseal gillnets) 

pyydetty Lake Huron - järvestä 

(huom. Jäljitettävyys pitää olla 

selvillä ko. järveen asti) 

Suomen merialueelta pyydetty 

siika ja Lake Michigan rysällä 

(trap net) pyydettyä sillisiika, 

huom: jäljitettävyys pitää olla 

selvillä ko. järveen asti 

Verkoilla pyydetty sillisiika 

(C. clupeaformis) Pohjois-

Amerikan Suurista järvistä 
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Silakka ja silli Whitefish Coregonus lavare-

tus L. 

MSC-merkitty kala, Itämereltä 

pyydetty silakka ja yleisesti Koillis-

Atlantilta pyydetty silli 

Irlannista, Skotlannista, Keltti-

mereltä ja Englannin kanaa-

lista pyydetty silli (FAO 27, 

ICES VIa, VIIb & VIIc; ICES 

VIIa South of 52°30’N; ICES 

VIIg; ICES VIIh; ICES VIIj; 

ICES VIIk) 

Eteläiseltä Itämereltä, Kat-

tegatista ja Skagerrakista 

pyydetty kevätkutuinen si-

lakka 

(FAO 27, ICES 22; ICES 

23; ICES 24; ICES IIIa) 

Simpukat: Kam-

pasimpukat 

Scallops Placopecten magel-

lanicus 

MSC-merkitty     

Pectinidae MSC- ja ASC-merkityt sekä käsin 

kerätyt kampasimpukat Norjasta 

Käsin kerätyt kampasimpukat 

Irlannista, Isosta-Britanniasta 

ja Ranskasta 

Välimereltä pyydetyt kam-

pasimpukat sekä pohjaha-

roilla ja -trooleilla pyydetyt 

kampasimpukat 

Simpukat: Par-

taveitsisim-

pukka 

Razor clam, 

American jack 

knife clam, 

Common 

Cockle 

Cerastoderma 

edule, Paphia un-

dulata, Meretrix 

spp, Venerupis pul-

lastra, Veneridae, 

Venerupis spp 

MSC-merkitty partaveitsisim-

pukka,  

käsinpoimittu Cerastoderma edule 

Pohjois-Atlantilta, 

Thaimaassa kasvatettu Meretrix 

spp, 

Italiassa kasvatettu Venerupis 

pullastra, 

Käsinpoimittu Koillis-Tyynenme-

ren ja Läntisen Tyynenmeren Me-

retrix spp 

Kiinassa kasvatettu Veneridae 

Vietnamissa (länsi-keski Tyy-

nellämerellä) käsinpoimittu 

Paphia undulata 

Käsinpoimittu italialainen ja 

Välimerestä Venerupis spp 

Pohjaruoppaamalla pyyde-

tyt 
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Simpukat: Sini-

simpukka, Väli-

merensimpukka 

Blue mussel, 

Chilean Blue 

Mussel, Välim-

eri mussel, 

Asian green 

mussel 

Mytilus edulis MSC- , KRAV- ja ASC-merkityt 

simpukat, viljellyt ja käsin kerätyt 

simpukat Norjasta 

  Pohjaharoilla kerätyt tai 

troolatut simpukat, riippu-

matta alueesta 

Mytilus chilensis MSC- , KRAV- ja ASC-merkityt 

simpukat, Chilessä viljelty 

  Pohjaharoilla kerätyt tai 

troolatut simpukat, riippu-

matta alueesta 

Mytilus galloprovin-

cialis 

MSC- , KRAV- ja ASC-merkityt 

simpukat, viljellyt ja käsin kerätyt 

simpukat Norjasta 

  Pohjaharoilla kerätyt tai 

troolatut simpukat, riippu-

matta alueesta 

Ruditapes philippi-

narum 

MSC- , KRAV- ja ASC-merkityt 

simpukat, viljellyt ja käsin kerätyt 

simpukat Norjasta 

  Pohjaharoilla kerätyt tai 

troolatut simpukat, riippu-

matta alueesta 

Common cockle MSC- , KRAV- ja ASC-merkityt 

simpukat, viljellyt ja käsin kerätyt 

simpukat Norjasta 

  Pohjaharoilla kerätyt tai 

troolatut simpukat, riippu-

matta alueesta 

Perna Viridis MSC- , KRAV- ja ASC-merkityt 

simpukat, viljellyt ja käsin kerätyt 

simpukat Norjasta 

  Pohjaharoilla kerätyt tai 

troolatut simpukat, riippu-

matta alueesta 

Perna canaliculus MSC- , KRAV- ja ASC-merkityt 

simpukat ja käsinpoimitut Uu-

desta-Seelannista 

  Pohjaharoilla kerätyt tai 

troolatut simpukat, riippu-

matta alueesta 
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Suutari Baltic herring, 

Atlantic Herring 

Clupea harengus 

membras, Clupea 

harengus harengus 

Suomalaiset särkikalat     

Särki  Roach Rutilus rutilus Suomalaiset särkikalat     

Taimen Brown trout Salmo trutta ASC-merkitty taimen Kasvatettu/viljelty taimen Suomen sisävesistä ja Itä-

merestä pyydetty taimen 

Taskurapu 

(isotaskurapu) 

Crab (edible 

crab) 

Cancer pagurus MSC-merkitty taskurapu sekä 

merroilla pyydetty taskurapu 

Isosta-Britanniasta (FAO27, ICES 

VIIe (Western English Channel-

UK EEZ) ja Ruotsin länsiranni-

kolta FAO27, ICES IIIa (Ruotsin 

aluevedet) 

Merroilla pyydetty taskurapu Pohjatroolilla tai troolilla 

pyydetty taskurapu 

Tilapia Tilapia Tilapia ASC-merkitty tilapia, luomumer-

kitty tilapia ja kiertovesikasvatettu 

tilapia Euroopasta 

Brasiliassa kasvatettu tilapia Sertifioimaton lammikoissa 

ja verkkoaltaissa kasvatettu 

tilapia 

Tonnikalat: 

Isosilmätonni-

kala 

Bigeye tuna Thunnus obesus MSC-merkitty isosilmätonnikala, 

vapavälinein pyydetty isosilmäton-

nikala läntiseltä Tyyneltämereltä 

(FAO 61,71,77,81) 

Vapavälinein pyydetty isosil-

mätonnikala Atlantilta (FAO 

21, 27, 31,34,41,47) ja Intian 

valtamereltä (FAO 51,57) 

Kurenuotalla (FAD ja non-

FAD) ja pitkäsiimalla kalas-

tettu isosilmätonnikala, kos-

kee kaikkia pyyntialueita.  

Tonnikalat: Kel-

taevätonnikala 

Tuna: Yellowfin 

tuna 

Thunnus albacares MSC-merkitty keltaevätonnikala, 

käsisiimoilla ja vapavälinein pyy-

detty keltaevätonnikala Tyyneltä-

mereltä (FAO 61, 71, 77, 81 

(WCPFC)) 

Vapavälinein kalastettu kelta-

evätonnikala Atlantilta (FAO 

21, 27, 31,34,41,47) ja Intian 

valtamereltä (FAO 51,57) sekä 

valikoivalla kurenuotalla (non-

Pitkäsiimalla, verkoilla sekä 

FAD-kurenuotalla kalastettu 

keltaevätonnikala kaikilta 

pyyntialueilta. Non-FAD-ku-

renuotta Atlantilta (FAO 21, 
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FAD) pyydetty keltaevä Tyy-

neltämereltä (FAO 61, 71, 77, 

81 (WCPFC)) 

27, 31,34,41,47) ja Intian 

valtamereltä (FAO 51,57) ja 

Itäiseltä Tyyneltämereltä 

(FAO 77,81,87) 

Tonnikalat: Pit-

käpyrstötonni-

kala 

Tuna: Longtail 

tuna, tongol 

tuna 

Thunnus Tonggol Käsisiimalla ja vapavälinein pyy-

detty pitkäpyrstötonnikala Siamin-

lahdelta¹ 

 ¹FAO 71 (Gulf of Thailand) 

Käsisiimalla ja vapavälinein 

pyydetty pitkäpyrstötonnikala 

Andamaanienmereltä (FAO 57 

(Andaman Sea, Thailand)) 

Kurenuotalla (FAD ja non-

FAD) ja verkoilla pyydetty 

pitkäpyrstötonnikala kaikilta 

pyyntialueilta.  

Tonnikalat: Si-

nievätonnikala 

Bluefin tuna Thunnus thynnus, 

Thunnus orientalis. 

Thunnus maccoii 

    Kaikki sinivevätonnikala, 

riippumatta alueesta tai ka-

lastustavasta 

Tonnikalat: 

Skipjack, boniitti 

Tuna: Skipjack, 

Bonito 

Katsuwonus pela-

mis 

MSC-merkitty boniitti, vapaväli-

nein pyydetty boniitti Intian valta-

mereltä (FAO 51, 57 (Indian 

Ocean)) ja läntiseltä Tyyneltäme-

reltä (FAO 61, 71, 77, 81 

(WCPFC)) 

Vapavälinein pyydetty Atlan-

tilta ( (FAO 21, 27, 

31,34,41,47)   

Kurenuotalla (FAD ja non-

FAD) pyydetty boniitti Intian 

valtamereltä (FAO 51, 57 (In-

dian Ocean)) ja läntiseltä Tyy-

neltämereltä (FAO 61, 71, 77, 

81 (WCPFC)) 

Non-FAD kurenuotalla pyy-

detty boniitti Atlantilta (FAO 21, 

27, 31,34,41,47). 

Verkoilla ja pitkäsiimalla 

pyydetty boniitti kaikilta 

pyyntialueilta,  

FAD-kurenuotalla pyydetty 

boniitti itäiseltä Atlantilta 

(FAO 27, 34, 47), 

FAD- ja non-FAD-kurenuo-

talta  itäiseltä Tyyneltäme-

reltä (67, 77 ja 87) pyydetty 

boniitti  
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Tonnikalat: Val-

kotonnikala, Al-

bacore 

Tuna: Albacore Thunnus alalunga MSC-merkitty valkotonnikala, ve-

touistelemalla pyydetty valkoton-

nikala Atlantilta (FAO 21, 

27,31,34,41,47), käsisiimoilla ja 

vapavälinein pyydetty valkotonni-

kala Tyyneltämereltä (FAO 71, 

77, 81, 87 (South Pacific albacore 

stock) ja  FAO 61, 67, 71, 77 

(North Pacific albacore stock)) 

Käsisiimoilla ja vapavälinein 

pyydetty valkotonnikala Poh-

jois-Atlantilta (FAO 21, 27, 31, 

34 (North Atlantic albacore 

stock)) ja Intian valtamereltä 

(FAO 51&57) 

Kurenuotalla  (FAD ja non-

FAD) ja verkot kaikilta alu-

eilta. Kaikki Välimereltä 

pyydetty valkotonnikala 

Turska (huom. 

Tämä lisäksi 

erilliset linjauk-

set löytyvät lyy-

raturskalle/sei-

tille, tyynenme-

renturskalle ja 

kummeliturs-

kalle) 

Roach Rutilus rutilus MSC-ja KRAV-merkitty turska Norjan- ja Barentsinmereltä¹ 

pyydetty turska 

¹ICES I&II 

Yleisesti Itämereltä (ICES 

22-24; Itämeren läntinen 

turska & ICES 25-32; Itä-

meren itäinen turska) ja 

Pohjois-Atlantilta (FAO 

27&21) pyydetty turska 

Tyynenmeren-

turska 

Cod (also Gray 

cod, Grey cod, 

Grayfish, Grey-

fish) 

 

Gadus Morhua, Ga-

dus macrocephalus 

MSC-ja KRAV-merkitty turska Pohjanmereltä, Barentsinme-

reltä pitkäsiimalla, troolilla tai 

verkolla pyydetty turska 

Tyynenmeren luoteisosista 

pyydetty turska (FAO 67) 

  Clam (Atlantic 

Razor) 

Ensis directs, Ensis 

spp. 

MSC-merkitty     

  Mactromeris 

polynyma 

Mactromeris po-

lynyma 

MSC-merkitty     

  Yesso Scallops Patinopecten yes-

soensis 

MSC- ja ASC-merkitty   Ruoppaamalla tai troolilla 

pyydetty, riippumatta pyyn-

tialueesta 
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  Undulated Surf 

Clam, Undulate 

Venus 

Cerastoderma 

edule 

MSC-merkitty 

Luoteis-Atlantilta käsin poimittu  

  Pohjaruoppaamalla pyyde-

tyt 

Paphia undulata MSC-merkitty Käsinpoimittu keskiläntiseltä 

Tyyneltä mereltä 

Pohjaruoppaamalla pyyde-

tyt 

Meretrix spp MSC-merkitty 

Thaimaassa kasvatettu ja käsin-

poimittu Koillis- ja keskiläntinen 

Tyyneltä mereltä 

  Pohjaruoppaamalla pyyde-

tyt 

Venerupis pullastra MSC-merkitty 

Italiassa kasvatettu 

  Pohjaruoppaamalla pyyde-

tyt 

Veneridae MSC-merkitty Kiinassa kasvatettu Pohjaruoppaamalla pyyde-

tyt 

Venerupis spp MSC-merkitty Käsinpoimittu italialainen Pohjaruoppaamalla pyyde-

tyt 

 


