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Ruokaviraston riskinarviointiyksikössä on valmistumassa ”Ylisiirtojen riskit ja riskinhallinnan 
kehittäminen (YRKE)” raportin luonnos. Suomen Kalankasvattajaliitto ry kiittää 

mahdollisuudesta kommentoida työstettävänä olevaa luonnosta. 
 
Ylisiirtoihin liittyvien riskien ja riskienhallinnan monisyistä kokonaisuutta tarkastellaan 
luonnoksessa vuosien mittaan eri alueilla, erilaisten toimijoiden toimesta ja ilmeisesti 
tapauskohtaisin ehdoin tehdyistä lohien ja nahkiaisten siirroista ja niihin liittyvästä 
kalatautiriskistä laaditun yhteenvedon ja riskiarvion kautta. Ylisiirroista laaditut prosessikaaviot 
auttavat hahmottamaan asiaan liittyvät eri vaiheet ja kaiken kaikkiaan ylisiirtoasiaa on käsitelty 
monipuolisesti. 
 
Suomen Kalankasvattajaliitto ry katsoo, että kyseisen raportin koostaminen on hyvä ja tärkeä 
asia. Tarve riskien arviointiin ja riskinhallinnan kehittämiseen korostuu juuri nyt, koska 
tautitapaukset ovat lisääntyneet ja toisaalta myös paine ylisiirtoihin on kasvanut. Valitettavasti 
raportti ei vielä tällaisenaan suoraan anna esim. viranomaiselle selkeää työkalua ylisiirtoriskejä 
arvioitaessa ja työ vaatikin vielä tarkennuksia. 
 
Raportin tarkastelualueet on käytännössä rajattu niihin kohdealueisiin, joihin ylisiirretään. 
Toteutunut ylisiirto muodostaa kuitenkin vasta ensimmäisen riskitekijän, jonka jälkeen riski voi 
lähteä siirtymään eteenpäin.Riskinhallinnan kannalta olisi tärkeää selvittää mahdollisia 
riskipotentiaaleja ja tapahtumakulkuja seuraavissa portaissa. Ylisiirretyt lohikalat voivat esim.  
kerääntyä verkkoallaslaitosten lähettyville kalanrehun ja runsaan luonnonkalakannan 
houkuttelemina.  Patoaltaiden välillä kalanviljelylaitoksien kalaliikenne on huomattavan suurta 
ja mahdollistaa patogeenien siirtymiset patoaltaista toiseen ilman että kenelläkään on mitään 
käsitystä, että tauteja on liikkeellä. 
 
Suomen Kalankasvattajaliitto korostaa, että ylisiirrettävien kalojen terveydentilaan ja kalojen 
mahdollisesti kantamiin patogeeneihin tulee jatkossa kiinnittää aiempaa tarkempaa huomiota. 
Nyt ylisiirtotutkimus tehdään vain kertatutkimuksena ja arviointi tapahtuu silmämääräisesti – 
käytännön työssä laitoksilla on kuitenkin nähty, että kalaparvessa olevien ongelmien 
paljastuminen saattaa vaatia useita tutkimusnäytteenottokertoja. Kun kaloissa mahdollisesti 
olevan viruksen havaitseminen laitoksellakin on haasteellista, miten ylisiirtäjä tai tarkistava 
eläinlääkäri voisi sen olemassaolon silmämääräisesti tietää? 
 
Lisäksi Suomen Kalankasvattajaliitto esittää seuraavat huomiot: 
 
1) Johdannossa sanotaan, että ylisiirrot ovat aiemmin olleet luvanvaraisia mutta tilanne on nyt 
muuttunut. Tässä olisi hyvä lyhyesti kertoa, miten tilanne on muuttunut. 
 
2) Kappaleessa 3.1.1 mainitaan Oulujoen Merikosken kalatie ja kappaleessa 3.1.3 Kemijoen 
Isohaaran kaksi kalatietä. Tässä yhteydessä olisi voinut esittää kalateiden kautta patojen yli 
nousseiden lohikalojen määrän. Myös nämä kalat aiheuttavat nousualueilleen potentiaalisen 
kalaterveysriskin, samoin kuin ylisiirretyt kalat. 

  
3) Luonnoksessa profiloidut patogeenit ovat kaikki viruksia. Olisi ollut hyvä ottaa mukaan myös 
vesiviljelylle haitallisimmat bakteeripatogeenit kuten BKD ja ASS. 

  



4) Jokien ominaisuuksia kuvaaviin taulukoihin olisi voinut vielä lisätä jokien rakentamattomien 
osuuksien poikastuotannolle soveliaiden koskialueiden pinta- alat ja vaelluspoikastuotannon 
kapasiteetin. 
  
5) Kappaleessa 3.7.4.4 Yhteenveto todetaan ylisiirtojen muodostaman altistusuhan 
kohdistuvan vain vähäiseen määrään laitoksia. Vähättely ei ole paikallaan, koska alueilla 
sijaitsee kuitenkin lukuisia, tuotannoltaan mittaviakin viljelylaitoksia, joten realisoituessaan 
tautiriski saattaisi aikaansaada merkittäviä tappioita. 
  
6) Kalanviljelylaitoksille aiheutuvia seurausvaikutuksia ylisiirron mukana mahdollisesti 
kulkeutuvista patogeeneista on tarkasteltu kappaleessa 3.10. Tarpeellista pohdintaa mutta olisi 
myös hyvä tuoda esille, miten menisivät vastuukysymykset em. tilanteessa. 
  
7) Raportissa on mietitty myös elävien kalojen ylisiirroille vaihtoehtoisin menetelmiä 
kalakantojen kotiutuksissa. Näistä erityisen suositeltava olisi mädin hankinta nousukaloista, 
hedelmöitetyn mädin haudonta kalanviljelylaitoksessa ja silmäpisteasteisen mädin istutus 
kotiutusalueille. Tällä menettelyllä voitaisiin eliminoida patogeenien siirtyminen merestä 
nousuesteiden yläpuolelle. 
  
8) Raportin lopussa korostettu huolellisen suunnittelun merkitys hyvissä ajoin ennen aiottuja 
ylisiirtoja on erittäin kannatettavaa. Suunnittelussa tulisi myös arvioida ylisiirtojen 
tarkoituksenmukaisuutta ja vaihtoehtoisten menetelmien soveltuvuutta kuhunkin kohteeseen. 
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