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Iso Kettu
• OE:n kampanja suomalaista ketuntuotantoa kohti julkisuudessa

• Vastustajiemme tarkoituksena vain ja ainoastaan saada tuotanto 
Suomessa loppumaan

• Kuvilla saatu luotua mielikuva, virheellinen, suomalaisesta siniketusta

• Muutoksiin täytyy varautua, jotta voimme jatkaa tuotantoa ja 
päättäjämme luottavat meihin

• Kampanja valitettvasti onnistunut – kuvat ja keskustelua myös 
ulkomailla. Myös Sagalle tullut asiakkailta paljon tiedusteluja asiasta  

• Kyläkierroksella 2-4.10. käydään laajempi keskustelu asiasta ja 
syksyn toimenpiteistä ! 

• Painoindeksi, nuorten urosten erilleen nostaminen, ruokinnan rajoitus



EU tarkastukset käynnissä 

• Keväällä 2017 julkaistuissa turkistilojen EU-tarkastuksissa 66 % 
tiloista, joilla poikkeamia

• Suurin osa poikkeamista liittyi tilalla tehtäviin päivittäisiin rutiineihin

• Päällimmäisiksi nousivat purukapulat, kettujen makuuhyllyt ja 
häkkirakenteissa havaitut puutteet

• Sertifikaatti muuttuu ilman korjausaikaa lepääväksi, jos 
purukapuloita puuttuu tai häkkirakenteet ovat huonokuntoisia yli 
5 %:lla auditointihetkellä käytössä olevista häkkipaikoista

•Tarkastukset käynnistyneet – jatkuvat talvella !



Suomensupi – ilmoitukset syksyllä

• Vieraseläinlaji –listalla suomensupi

• Suomi saanut poikkeuksen suomensupin tuottamiseen, ehdot :
– sertifiointisäännöt täydennetään vieraslajisäännöstöllä
– pakovarmuus – ympärysaita merkittävin

• Ministeriössä valmistetaan ilmoituslomaketta

• Ilmoitukset tehtävä :
– jos tuotannossa suomensupi
– jos aikoo aloittaa suomensupituotannon

• OHJEET HETI KUN MINISTERIÖ SAA NE VALMIIKSI !



Tuotantokustannus 2016 (Norlic)

• Minkki 2016 2015
– rehu 15,04 16,69
– muuttuvat 22,77 25,01
– kiinteät 6,88 7,34
– Kokonaisk. 33,89 35,28

(vaihtelu 30,23-37,22)

• Kettu 2016 2015
– rehu 40,03 46,01
– muuttuvat 51,86 59,91
– kiinteät 15,50 19,54
– Kokonaisk. 75,10 85,88

(vaihtelu 67,22-82,77)



Ruokintanormisto siniketulle 

• Siniketun kasvatukseen on kauan mietitty tarkempaa ohjetta / 
normistoa, jolla eri kasvatuskaudella ohjeistettaisiin ruokintaa 

• Tutkimus normiston pohjana

• Koko elinkeinolle ja erityisesti tuottajille tärkeää saada 
vihdoinkin tutkimustiedon pohjalta oikeat ruokintasuositukset 

• Laajempaa hanketta valmistellaan – vaikutus myös nyt 
käytävään ketun koko keskusteluun



Pohjavesikartoitus 2017-2018

• Edellinen pohjavesikartoitus tehtiin 1990-luvulla – 75 tilaa joko 
siirrettiin tai toiminta loppui ja ongelma poistettiin  

• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tekee pohjavesikartoituksen ja 
luokitusesityksen 2017-2018

• Selvitystyö aloitetaan Etelä-Pohjanmaan kunnista

• Selvitystyö koskee Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja 
Pohjanmaan kuntia

• Myös turkistuotantoalueiden osalta tulee keskustelua ? 

• Liiton Ympäristötyöryhmä seuraa tilannetta 



Pentuilmoitustilanne 2017

2017 2016 muutos 
•Minkit 4,41 4,42 +   3,1 %

•Siniketut 5,76 5,65 + 12,6 %
•Hopeaketut 3,18 3,47 - 5,8 %
•Ketut yht 5,64 5,60 +   9,0 %

•Suomensupi 6,26 6,43 +   3,6 %


