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Kalankasvattajaliiton jäsentiedote 3/2021 

Hei! 

Kevät on jo vaihtunut kesään ja uusi kasvukausi on alkanut. Liitossa on ollut kiireinen kevät, 

eikä meistä ole hetkeen kuulunut. Olemme kuitenkin eri tahoilla vieneet kalanviljelyn asioita 

eteenpäin ja yrittäneet nostaa ymmärrystä siitä, että kotimaista tuotantoa on polttava tarve 

lisätä. Kilpailukykyisen vesiviljelyn olemassaolo on välttämätön edellytys, jos Suomi haluaa 

olla vähemmän riippuvainen tuoduista elintarvikkeista. 

 

Liitto on vahvistanut organisaatiotaan 

Kalankasvattajaliitossa aloitti kesäkuun alusta toisena työntekijänä Marko Koivuneva. Marko 

on 50 -vuotias Nurmijärvellä asuva perheen isä ja jo isoisäkin. Marko tulee työskentelemään 

yhteiskuntasuhteiden, edunvalvonnan ja kansainvälinen toiminnan parissa. Mari ja Marko 

muodostavan tiiviin työparin, jotka yhdessä edistävät ja kehittävät kalanviljelyn toimintaedelly-

tyksiä sekä toteuttavat vesiviljelyn tiedotusta, jäsenneuvontaa ja koulutustoimintaa. Markon 

tavoittaa sähköpostilla marko.koivuneva@kalankasvatus.fi  

ja puhelimitse numerosta: 050 478 7633 

 

Kevätkokous pidettiin maaliskuussa. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen sellaisenaan 

ja vahvisti tilinpäätöksen. Tilikauden ylijäämä oli 27 089,51 euroa (2019: ylijäämä oli 23 

248,27 euroa). 

 

Suomessa ja Ahvenanmaalla kasvatettiin kirjolohta ruokakalaksi 12,36 miljoonaa kiloa (2019: 

13,12 miljoonaa kiloa). Luku ei sisällä kiertovesikasvatettua kirjolohta. Suomessa ruokakalak-

si tuotetun kirjolohen keskihinta laski edellisvuodesta 0,15 euroa. Siikaa kasvatettiin 0,57 mil-

joonaa kiloa perkaamattomaksi kalaksi laskettuna (2019: 0,71 miljoonaa kiloa). Ruokakalaksi 

tuotetun siian keskihinta laski edellisvuodesta 0,34 euroa. 

 

IHN 

Ahvenanmaalla sijaitsevassa kalanviljelylaitoksessa on todettu IHN-tauti. IHN on nyt löytynyt 

kahdesta pitopaikasta ja kolmannessa on epäily saadusta tartunnasta. Tartunta on peräisin 

tanskalaisilta kalanviljelylaitoksilta, joista on kevään aikana toimitettu kaloja jatkokasvatetta-

vaksi Ahvenanmaalle kahteen pitopaikkaan. Ruokavirasto on perustanut taudin löytöpaikan 

ympärille rajoitusvyöhykkeen, jonka alueella rajoitetaan kalojen siirtoja.  

 

Tartunta on tähän mennessä ilmoitettu löytyneen neljältä tanskalaiselta laitokselta. Näiltä lai-

toksilta ei tiettävästi ole toimitettu kaloja Manner-Suomeen. Tartunnan levinneisyyttä Tans-
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kassa selvitetään edelleen. Ahvenanmaalla on ennestään toisen kalataudin, VHS-taudin seu-

rantaohjelman vuoksi voimassa rajoitus siirtää elävää tai perkaamatonta kalaa muualle Suo-

meen. Lisätietoja: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-

elaintaudit/elaintaudit/kalat-ja-ravut/ihn/ihn-suomessa-2021/ 

 

Tulevat tapahtumat 

Kalanviljelyn kesäpäivät pidetään Laukaassa 1.-2.9.2021. Tule kuuntelemaan ja keskuste-

lemaan kalanviljelyn ajankohtaisista asioista sekä tutustumaan mitä uutta LUKEn Laukaan 

laitoksella on kahden vuoden aikana tapahtunut. Tiedotamme asiasta enemmän myöhemmin, 

ilmoittautuminen on elokuussa, mutta laita päivät jo kalenteriisi! 

 

Vaikka kesä on vasta aluillaan, käännä hetkeksi katse syksyyn. Avaa kalenteri marraskuun 

kohdalta, ja laita päivämäärät ylös: Kalatalouden Innovaatiopäivät 2021, 4.–5.11. Scandic 

Aviacongress, Vantaa. Ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen avataan syyskuussa. 

 

Hyvää kesää ja kasvukautta! 

Suomen Kalankasvattajaliitto, Irja, Mari ja Marko 

  

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/kalat-ja-ravut/ihn/ihn-suomessa-2021/
https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/kalat-ja-ravut/ihn/ihn-suomessa-2021/

