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MUUTOS KALOISSA, ÄYRIÄISISSÄ JA NILVIÄISISSÄ ESIINTYVIEN ELÄINTAUTIEN VAS-
TUSTAMISESTA ANNETTUUN MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEEN VESI-
VILJELYELÄINTEN LUONTOON VAPAUTTAMISTA KOSKEVIEN EHTOJEN OSALTA, PE-
RUSTELUMUISTIO 

Ehdotettu muutos ja perustelut 

Asetuksella muutettaisiin kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustami-
sesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1009/2013) 9 §:n 2 momentti siten, 
että vesiviljelyeläinten luontoon vapauttamiselle Karvianjoen ja Oulujoen alueelle ei enää vaa-
dittaisi terveysluokitusta BKD-taudin osalta. 

Momentissa säädetään BKD-tautia koskevista edellytyksistä vapautettaessa lohikaloja sisävesi-
alueelle. Viljeltyjä lohikaloja saa vapauttaa ainoastaan pitopaikasta, joka kuuluu vapaaehtoisen 
BKD-valvonnan terveysluokkaan 1 tai 2. Jos pitopaikassa todetaan BKD-tautia, pitopaikka voi 
täyttää terveysluokan 2 vaatimukset ainoastaan taudin hävittämisen jälkeen, mikä käytännössä 
usein tarkoittaa pitopaikan tyhjentämistä ja saneerausta. Terveysluokan edellytyksenä on li-
säksi, ettei pitopaikan vedenottopaikan läheisyydessä mahdollisesti sijaitsevista pitopaikoista ja 
mainitun paikan läheisyydessä elävistä luonnonvaraisista kaloista aiheutuva BKD-riski ole mer-
kittävä.   

Karvianjoen vesistöalueella on viljelylaitos, johon on useiden vuosien ajan kerätty emokalasto 
alueen purotaimenista. Toiminnan tarkoituksena on ylläpitää alueen purotaimenkantaa istutuk-
silla. Viljelylaitos ei kuulu vapaaehtoiseen BKD-valvontaan ja vaikka se liittyisi siihen, se ei 
pysty täyttämään BKD-valvonnan terveysluokan 1 tai 2 vaatimuksia, koska laitoksessa on to-
dettu BKD. BKD-taudin hävittämiseksi ja terveysluokan 2 saavuttamiseksi laitoksen kaikki ka-
lat, purotaimenemokalasto mukaan lukien, olisi hävitettävä. Laitos ei ole halukas hävittämään 
purotaimenemokalastoa, koska emokalaston muodostamiseen on mennyt 10 vuotta eikä vastaa-
vaa ole mahdollista saada tilalle.  
 
Oulujoen vesistöalueella on istukkaita tuottava kalanviljelylaitos, joka on kuulunut BKD-val-
vonnan terveysluokkaan 1, mutta jossa on todettu BKD-tautia tänä keväänä. Vesistöalueella on 
ennestään useita BKD-positiivisia viljelylaitoksia. Nyt positiiviseksi todetun laitoksen tuotta-
mien istukkaiden tilalle ei saada korvaavia istukkaita. Tästä aiheutuu ongelmia velvoiteistutuk-
sille, onkilammikkoyrittäjille ja urheilukalastuskohteille.  
 
Karvianjoen ja Oulujoen tilanteesta keskusteltiin sidosryhmien ja viranomaisten edustajista 
koostuvassa kalatautien asiantuntijatyöryhmässä 24.5.2018. Työryhmä päätyi esittämään, että 
Karvianjoen ja Oulujoen vesistöalueen osalta luovuttaisiin vaatimuksesta edellyttää istukkaiden 
olevan peräisin BKD-valvonnan terveysluokan 1 tai 2 pitopaikasta. Muiden vesistöjen osalta 
vaatimus säilytettäisiin. Muutos lisää jonkin verran BKD-taudin leviämisen riskiä, mutta riski 
on hyväksyttävissä alueiden istutusten jatkumisen turvaamiseksi. Koska vuoden 2018 kalastus-
kausi on jo alkanut, muutos tulisi toteuttaa nopealla aikataululla, jotta istutuksia olisi mahdol-
lista toteuttaa vielä tämän kesän aikana. 
 
 

 


