KALANVILJELYN
OMAVALVONTAOPAS
Terve kala, turvallinen elintarvike
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Tiivistelmä
Omavalvonnasta on tehtävä kuvaus, jota on noudatettava ja päivitettävä säännöllisesti. Näin
valvova terveysviranomainen saa kattavan kuvan toiminnasta ja voi verrata kuvausta ja toteutunutta
toimintaa voimassaoleviin säädöksiin ja vaatimuksiin. Omavalvontakuvauksen lisäksi on pidettävä
kirjanpitoa, johon kirjataan kaikki laitoksessa/yrityksessä tehdyt toimet.
Kalankasvattajaliiton hankkeessa, Kalanviljelyn omavalvontaopas – terve kala, turvallinen
elintarvike, on tehty omavalvontaopas sekä omavalvontamallit eri tuotantolaitoksille. Opas ja mallit
toimivat apuna vesiviljelylaitosten arkirutiinien ja perusasioiden hallinnassa. Kalanviljelijät
pystyvät tekemään säädöksissä vaadittavan laitoskohtaisen omavalvontakuvauksen ja siihen
liittyvän dokumentoinnin ohjeistuksen avulla.
Kalanviljelyn omavalvontaopas opastaa omavalvontaa sekä eläintautien hallitsemisen, että
elintarviketurvallisuuden hallitsemisen kannalta. Oppaassa on omat ohjeistukset alkutuotannon
omavalvontaan sekä perkaamon omavalvontaan.
Ennaltaehkäisevä kalaterveydenhoito on tärkein ja halvin keino kalatautien torjunnassa. Tarkalla
omavalvonnan dokumentoinnilla voidaan todistaa, että viljelylaitos on tehnyt parhaansa kalojen
terveyden sekä ympäristön suhteen.
Laitoskohtaisen tilanteen arvioimisessa on tärkeä pohtia keinoja, millä estetään kalatautien
tuleminen laitokseen, miten hallitaan tautia, millä estetään taudin leviäminen laitoksen sisällä ja
millä estetään sen leviäminen laitoksen ulkopuolelle ja ympäristöön. Yhtä tärkeää on miettiä, miten
edistetään kalojen terveyttä ennalta ehkäisevällä työllä ja toimenpiteillä sekä miten dokumentoidaan
laitoksen arkipäivän terveysseuranta.
Alkutuotantoon verrattuna kalankäsittelylaitosten on tehtävä perusteellisempi HACCP-suunnitelma.
Kuvauksen on tarkoitus osoittaa valvovalle viranomaiselle, että toimija on asianmukaisesti
selvittänyt ja pystyy hallitsemaan raaka-aineisiin, työvaiheisiin, tuotteisiin, pakkausmateriaaleihin
säilytykseen sekä jakeluun ja kulutukseen mahdollisesti sisältyviä riskitekijöitä.
Hankkeen toteuttaja on Suomen Kalankasvattajaliitto ry. Hanke on toiminut yhteistyössä
Ruokaviraston kanssa, joka valvontaa ohjaavana viranomaisena on antanut neuvoja ohjeistukseen
sekä auttanut viljelijöiden koulutuksessa. Apuna on käytetty myös muiden alan asiantuntijoiden
osaamista.
Hanke sai tukea Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.
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1. Johdanto

Kalan laatutyö lähtee alkutuottajasta eli kalanviljelijästä. Kalanviljelijän rooli vastuullisena ja
ympäristöä kunnioittavana elintarviketuottajana toimii positiivisena signaalina koko alalle. Tarkalla
omavalvonnan kuvauksella ja dokumentoinnilla voidaan todistaa, että kalanviljelylaitos on tehnyt
parhaansa kalojen terveyden, elintarviketurvallisuuden sekä ympäristön suhteen.
Alkutuotannon omavalvonnan kuvauksessa on tärkeä pohtia keinoja, millä estetään kalatautien
tuleminen laitokseen, miten hallitaan tautia, millä estetään taudin leviäminen laitoksen sisällä ja
millä estetään sen leviäminen laitoksen ulkopuolelle ja ympäristöön. Yhtä tärkeää on miettiä, miten
edistetään kalojen terveyttä ennalta ehkäisevällä työllä ja toimenpiteillä sekä miten dokumentoidaan
laitoksen arkipäivän kalaterveysseuranta.
Alkutuotantoon verrattuna kalankäsittelylaitosten on tehtävä elintarvikehygienian osalta
perusteellisempi HACCP-suunnitelma. Suunnitelman on tarkoitus osoittaa valvovalle
viranomaiselle, että toimija on asianmukaisesti selvittänyt ja pystyy hallitsemaan raaka-aineisiin,
työvaiheisiin, tuotteisiin, pakkausmateriaaleihin säilytykseen sekä jakeluun ja kulutukseen
mahdollisesti sisältyviä riskitekijöitä.
Kalanviljelyn omavalvontaopas neuvoo omavalvontaa sekä eläintautien hallitsemisen, että
elintarviketurvallisuuden hallitsemisen kannalta. Oppaan avulla kalanviljelijät pystyvät tekemään
säädöksissä vaadittavan laitoskohtaisen omavalvonnan kuvauksen sekä siihen liittyvän
dokumentoinnin. Opas on jaettu kolmeen erilliseen osaan. Ensimmäinen osa on alkutuotannon eli
kalanviljelyn omavalvontaopas. Toisessa osassa on esimerkkejä erilaisista kalanviljelyn
omavalvontasuunnitelmista, joita soveltaen laitosten on helpompi tehdä oma, säädösten mukainen
omavalvonnan kuvaus ja toiminnan dokumentointi. Kolmannessa osassa ohjeistetaan perkaamon
omavalvontajärjestelmän luominen HACCP- järjestelmään perustuen.
Omavalvontaoppaan toteuttaja on Suomen Kalankasvattajaliitto ry. Liitto on toiminut yhteistyössä
Ruokaviraston kanssa, joka valvontaa ohjaavana viranomaisena on antanut neuvoja ohjeistukseen
sekä auttanut viljelijöiden koulutuksessa. Apuna on käytetty myös muiden alan asiantuntijoiden
osaamista. Hanke sai tukea Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.

I-OSA: Alkutuotannon omavalvonta
2. Keskeisimmät lainsäädännölliset vaatimukset

Elintarvikkeiden alkutuotannon harjoittamiseen liittyy paljon erilaisia viranomaisvaatimuksia.
Alkutuotantoa koskevaa EU- ja kansallista lainsäädäntöä on paljon ja säädökset muodostavat
nopeasti muuttuvan ja vaikeaselkoisen kokonaisuuden. Säädösten ja vaatimusten taustalla on
kuitenkin useita syitä ja tavoitteita. Keskeisimpiä näistä ovat elintarviketurvallisuuden
varmistaminen, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen sekä vakavien eläintautien
torjuminen.
Vesiviljely-yrityksiä velvoittavia säädöksiä löytyy mm. ympäristölainsäädännöstä,
lääkitsemislainsäädännöstä, eläintautilaeista, elintarvike-, eläinsuojelu-, merkintä- ja rekisteröinti-,
rehu- sekä sivutuotelainsäädännöstä. Tässä luvussa on esitelty niistä olennaisimpia.
Vesiviljely-yritykset tarvitsevat toiminnalleen ympäristöluvan ja vesitalousluvan
aluehallintovirastosta. Sen jälkeen tulee hakea toiminnalleen terveyslupa Ruokavirastosta.
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Ahvenanmaalla terveyslupa haetaan maakuntahallitukselta. Terveyslupa myönnetään, jos
toiminnasta ei aiheudu vakavaa vaaraa vesieläinten tautien leviämiselle ja omavalvonta katsotaan
riittäväksi eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi. Lupa tulee hakea ennen toiminnan aloittamista ja
lupatiedot tulee pitää ajan tasalla. Terveyslupa on edellytys kalojen, rapujen tai simpukoiden
myymiselle tai muuten luovuttamiselle elintarvikekäyttöön, jatkokasvatukseen tai istutuksiin.
Pienimuotoiselle ruokakalakasvatukselle ei tarvitse hakea terveyslupaa.
Vesiviljelyeläinten pitäjistä ja pitopaikoista pidetään vesiviljelyrekisteriä. Vesiviljelyeläinten pitäjän
tulee tehdä ilmoitus vesiviljelyrekisteriin ennen toiminnan aloittamista ja rekisterin tiedot tulee pitää
ajan tasalla. Ilmoitus kalojen, äyriäisten ja nilviäisten pidosta tulee toimittaa sille kalatalousasioita
hoitavalle Ely-keskukselle, jonka toimialueella eläinten pääasiallinen pitopaikka sijaitsee.
Ahvenanmaalla tiedot toimitetaan maakuntahallitukselle. Ilmoitus rekisteriin tulee tehdä myös
pienimuotoisesta toiminnasta, myös kotitarvekasvatuksesta.
Laki eläinten lääkitsemisestä 387/14, maa- ja metsätalousministeriön sekä Valtioneuvoston
asetukset lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä (17/14), tiettyjen lääkeaineiden
kieltämisestä/rajoittamisesta (1054/14) ja tuotantoeläimille annettavien lääkkeiden käytöstä
pidettävästä kirjanpidosta(21/14) ohjaavat toimijoita käytännönmukaisessa lääkkeiden
säilytyksessä, käytössä ja kirjaamisessa. Eläintautilaki 441/2013 ja Maa- ja metsätalousministeriön
asetus 1009/2013 kaloissa esiintyvien eläintautien vastustamisesta muutosasetuksineen antaa myös
omat velvoitteensa vesiviljely- ja kalankäsittelylaitosten omavalvonnan järjestämiselle. Rehulaki ja
EU:n rehuhygienia-asetus määräävät ruokinnassa käytettävien rehujen laatu- ja
turvallisuusvaatimuksista sekä jäljitettävyydestä.
Alkutuotantoasetuksen 1368/2011 ja siten valvontaviranomaiselle ilmoitettavan toiminnan piiriin
kuuluu kaikki vesiviljely (paitsi sellaiset laitokset, joissa kasvatetaan vain luonnonvesiin istutettavia
kaloja) verestykseen asti. Toimijat ovat velvollisia ilmoittamaan kirjallisesti tai sähköisesti
alkutuotantopaikasta sekä siellä tapahtuvasta toiminnasta ja sen laajuudesta sekä näiden
muutoksista. Jalostukseen ja näin elintarvikeketjuun päätyvät perattavat kalat kuuluvat
elintarvikelainsäädännön alle.
Elintarvikehuoneistoasetus 1367/2011 ja laitosasetus 795/2014 antavat määräyksiä ja ohjeita
viljely- ja kalankäsittelylaitosten rakenteellisista ja toiminnallisista sekä hygieniaan, omavalvontaan
ja jäljitettävyyteen liittyvistä vaatimuksista, kuten pakkausmerkinnöistä ja säilytyslämpötiloista. Ks.
myös EU:n yleinen hygienia-asetus ja ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden
valvonta-asetus. Myös sivutuotelaki 517/2015 yhdessä EU:n sivutuoteasetuksen kanssa tuovat
omavalvontaan vaatimuksia sivutuotteiden ja niiden käsittelyn/säilyttämisen, hävittämisen ja
hyödyntämisen osalta laadun- ja elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi.
Ilmoitus- ja lupatoiminnoille ei toistaiseksi ole yhteisrekisteriä, vaan jokainen sektori toimii
omillaan eikä viranomaisten yhteistyö kata kaikkia osa-alueita. Laitoksen koosta ja toiminnasta
riippuen yrityksellä/toimijalla voi siis olla useitakin yksilöllisiä lupanumeroita, jotka tulee merkitä
omavalvonnan kuvaukseen.
EU pyrkii vauhdittamaan vesiviljelyn kasvua osana yhteisen kalastuspolitiikan (YKP)
uudistamisprosessia. Vuonna 2013 julkaistiin kalastus- ja vesiviljelyalan kestävään kehitykseen
tähtäävät yhteiset strategiset suuntaviivat, joiden avulla pyritään auttamaan jäsenvaltioita
määrittelemään omat kansalliset tavoitteensa mm. keventämällä hallinnollista rasitusta,
parantamalla maa- ja vesialueiden hyödyntämismahdollisuuksia sekä alan kilpailukykyä ja
luomalla/edistämällä tasavertaisempia toimintaedellytyksiä.
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3. Omavalvonta – mitä se on?

Omavalvonnalla tarkoitetaan yrityksen itse tekemää, järjestelmällistä ja jatkuvaa tuotantoon ja
tuotantotiloihin sekä elintarvikkeisiin liittyvää valvontaa. Omavalvonnan avulla yritys itse valvoo ja
varmistaa tuotannon turvallisuuden ja elintarvikkeen laadun. Omavalvonnan toteuttamista varten
yrityksen on laadittava omavalvonnan kuvaus, joka on annettava tiedoksi viranomaiselle.
Viranomainen puolestaan seuraa suunnitelman toteuttamista.
Omavalvonnan tavoitteena on oman toiminnan kannalta merkittävien riskien tunnistaminen ja
arvioiminen sekä näiden riskien estämiseen tai poistamiseen tarvittavien toimenpiteiden tai
hallintakeinojen määrittäminen. Omavalvontaan liittyy olennaisesti toimenpiteiden kirjaaminen.
Toimiva ja ajan tasalla oleva omavalvonnankuvaus on yksi ennaltaehkäisevän työn kulmakivistä ja
toimiva omavalvonnan dokumentointi on yrityksen omaa edunvalvontaa.
Nykyistä, vuodelta 2006 olevaa elintarvikelakia on muutettu 20 kertaa, ja laki uudistetaan nyt
kokonaan. Uudistuksen tavoitteena on vähentää elintarvikealan yrityksille ja valvontaviranomaisille
aiheutuvaa hallinnollista taakkaa vaarantamatta kuitenkaan elintarviketurvallisuutta. Uudessa
elintarvikelaissa säädettäisiin, että elintarvikealan toimijalla on oltava järjestelmä, jonka avulla
toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että elintarvike ja
elintarvikekontaktimateriaali, alkutuotantopaikka ja elintarvikehuoneisto sekä elintarviketoiminta
täyttävät niille elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset. Toisin kuin voimassa olevassa laissa,
erillistä kirjallista omavalvonnan kuvausta ei enää vaadittaisi, vaan lain edellyttämä järjestelmä
voisi myös olla esimerkiksi elintarviketurvallisuusjärjestelmä tai laadunhallintajärjestelmä. Myös
viranomaisen arvioimia hyvän käytännön ohjeita tai jopa toimijan omia työohjeita voisi
pienimuotoisen toiminnan yhteydessä pitää lain edellyttämänä järjestelmänä. Vaikka kirjallista
omavalvonnan kuvausta erillisenä asiakirjana ei enää vaadittaisi, omavalvonnan tulokset tulisi
kuitenkin dokumentoida riittävällä tarkkuudella. Sen vuoksi myös alkutuotannon
elintarviketurvallisuuden omavalvonnan kuvaus kannattaa edelleen tehdä.
Alkutuotannossa omavalvonnan kuvauksella tarkoitetaan toimintatapojen kuvaamista ja sen on
vastattava toimintaa. Kuvauksen tulisi antaa selkeä kuva laitoksella käytössä olevista
bioturvallisuus- ja hygieniakäytännöistä. Omavalvonnan kuvauksella kalanviljelijä osoittaa, miten
hän hallitsee toiminnan vaarat.
Elintarvikkeiden alkutuotannolla tarkoitetaan elintarviketuotannon ensimmäistä vaihetta.
Alkutuotantoon luetaan kalojen viljely, nostaminen, tainnutus, verenlasku sekä lyhytaikainen
varastointi laitosten alueella tai kuljetus ensimmäiseen elintarvikehuoneistoon. Myös elävien
kalojen kuljetus ja alkutuotannon tuotteiden kuljetus seuraavaan elintarvikeketjun
käsittelypaikkaan, esimerkiksi perkaamoon on alkutuotantoa. Lisäksi elintarvikelain 22 §:n mukaan
alkutuotannoksi katsotaan elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen alkutuotannon tuotteiden
luovutus suoraan kuluttajalle. Alkutuotannossa syntyviä tuotteita ovat esimerkiksi muovisäiliöön tai
styrox-laatikkoon pakattu jäitetty ja perkaamaton kala sekä elävät kalat.
Perkuu maissa, fileointi tai muu käsittely sekä jalostaminen tuotteiksi, pakastaminen, pakkaaminen
ja muu varastointi eivät enää ole alkutuotantoa, vaan erikseen ilmoitettavaa
elintarvikehuoneistotoimintaa. Perkaamoille tarvitaan siis erillinen HACCP-pohjainen,
elintarvikelainsäädännön mukainen omavalvonnan kuvaus. Tähän ohjeistetaan oppaan osassa III.
3.1.

Alkutuotannon omavalvonta

Omavalvonnasta on tehtävä kirjallinen kuvaus, jota on noudatettava ja päivitettävä
tarvittaessa ja säännöllisesti. Näin valvova viranomainen saa kattavan kuvan toiminnasta ja
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voi verrata suunnitelmaa ja toteutunutta toimintaa voimassaoleviin säädöksiin ja
vaatimuksiin. Kirjallisen suunnitelman lisäksi on pidettävä kirjanpitoa, johon kirjataan
kaikki laitoksessa/yrityksessä tehdyt toimet. Kirjanpidon säilytyksestä on myös
huolehdittava.
Vesiviljelylaitosten toiminnan ja omavalvonnan kuvauksen on eläintautilaissa ja
vesiviljelyeläimissä esiintyvien tautien vastustamisesta säätävässä Maa- ja
metsätalousministeriön asetuksessa edellytetty sisältävän vähintään seuraavat tiedot:
• Toiminnan kuvaus
• toimenpiteet, joilla ennaltaehkäistään tautien leviäminen pitopaikkaan
• toimenpiteet tautien seuraamiseksi pitopaikassa
• pitopaikassa esiintyvän eläintautiepäilyn vuoksi suoritettavat toimenpiteet
• pitopaikassa todetun eläintaudin vuoksi suoritettavat toimenpiteet
• toimenpiteet, joilla ehkäistään tautien leviämistä pitopaikan sisällä
• toimenpiteet, joilla estetään tautien leviäminen pitopaikasta alapuoliseen vesistöön ja
muihin pitopaikkoihin tai luonnonvaraisiin kaloihin
• kuolleiden ja sairaiden kalojen käsittely
• pohjapiirros pitopaikasta, vesityksestä sekä tulo- ja poistovesityksen sijainnista
• kuvaus pitopaikan toimintaa koskevaan kirjanpitoon sisältyvistä tiedoista (esim.
vesiviljelyeläinten hoito ja muut eläimille tehtävät toimenpiteet, kuolleisuus, laitokselle
tulevat ja sieltä lähtevät eläimet, sukusolut sekä pitopaikan puhtaanapito)

4. Vastuuhenkilöt

Laitoksen tärkeimmille toiminnoille tulee nimetä vastuuhenkilöt, kuten kalaterveysvastaava, jonka
tehtävänä on vastata laitoksen kalaterveysasioista. Kalaterveysvastaavan tehtävänä on usein vastata
myös omavalvontaohjeiden päivittämisestä ja valvonnasta, ellei tehtävään ole nimetty erillistä
henkilöä. Kalaterveysvastaavan on oltava perehtynyt kalatauteihin ja seurattava aktiivisesti kalojen
terveyttä sekä alan lainsäädännön muutoksia, jotta sekä laitoksen että kalojen ja niiden
elinolosuhteiden terveysvaatimukset täyttyvät. Hän myös huolehtii, että kaikki työntekijät on
perehdytetty tehtäviinsä asianmukaisesti ja että he saavat tarvittaessa lisäkoulutusta. Pienemmissä
yrityksissä kalaterveysvastaava voi olla myös hygieniavastaava.
Jokaisella kalojen kanssa toimivalla työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan
kalatautiepäilyistä sekä hygieniaan ym. liittyvistä epäkohdista kalaterveysvastaavalle.

5. Yritys- ja laitostiedot sekä kasvatusyksiköt

Omavalvonnankuvauksen tulee antaa tarkka kuvaus laitoksen/yrityksen toiminnasta ja sen
laajuudesta, sijainnista, tuotantosuunnasta, kasvatustiloista ja vesityksen järjestämisestä. Jos
toimintayksikköjä on useampia, tehdään jokaisesta oma kuvauksensa.
5.1.

Kuvaus yrityksen/laitoksen ja kasvatusyksiköiden toiminnasta

Kuvaukseen tulee sisältyä kokonaiskuva laitoksen toiminnasta. Kasvatusyksiköt (erilliset
pitopaikat) eritellään ja luetellaan (nimi, kunta, vesiviljelyrekisterinumero).
Kasvatusyksiköistä kerrotaan niiden sijainti koordinaatein (ks. koordinaatit esim.
Karttapaikka-palvelusta) ja vesistöalueiden tiedot sekä tuotantosuunnat (esim. ruokakala-,
poikas- tai emokalatuotanto). Jos laitos sijaitsee alueella, jolla on vesistöihin tai
kalatauteihin liittyviä rajoituksia, kirjataan myös nämä tiedot omavalvonnan kuvaukseen.
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Lisäksi ilmoitetaan laitoksen infrastruktuurin eli rakennusten ja kasvatustilojen tiedot ja
käyttötarkoitukset (verkkoaltaiden, altaiden sekä uomien määrä ja tilavuus, pitopaikan
kapasiteetti ja ympäristöluvassa sallittu tuotannon määrä (myös tyhjillään olevien tilojen
kuvaukset kirjoitetaan omavalvonnan kuvaukseen.
Viljeltävistä kaloista kirjataan tiedot pidettävistä lajeista, mistä materiaali tulee ja minne se
menee sekä miten kaloja siirrellään kasvatuspaikan sisällä.
Omavalvonnan kuvauksesta tulee löytyä kaikki yrityksen/laitoksen toimilupanumerot
(esim. ympäristölupa, eläinkuljetuslupa) ja muut oleelliset tiedot. Mukana on oltava ainakin
toiminnanharjoittajan ja laitoksen nimet, Y-tunnus, osoitteet ja yhteystiedot, toiminnasta
vastaavien henkilöiden tiedot sekä toiminnan alkamispäivä. Samat tiedot ilmoitetaan myös
vesiviljelyrekisteriin.
5.2.

Laitoksen vesityksen kuvaus

Vesityksen järjestely kuvataan mahdollisimman tarkasti (pohjapiirroksineen), sillä
taudinaiheuttajat voivat levitä helposti veden välityksellä. Kuvauksesta tulee käydä ilmi
käytetäänkö laitoksella pinta- vai pohjavettä ja jos käytössä on kiertovesitysjärjestelmä,
tulee sen toiminta kuvailla. Tärkeitä ovat tiedot siitä, mistä vesi saadaan sekä sen kierto -ja
poistumisreiteistä. Myös ilmastus- ja hapetuskäytännöt tulee kuvata yksityiskohtaisesti.
Samalla kerrotaan, kuinka veden saatavuus ja riittävyys järjestetään poikkeustilanteissa.
Kuvaukseen tulee sisältyä myös se, miten varmistetaan ettei vedenottamoon pääse
nousemaan kaloja tai muita riskitekijöitä.
5.3.

Perkaamo

Perkaamon toiminta ei kuulu alkutuotantoon, vaan sille tarvitaan oma
elintarvikelainsäädännön mukainen omavalvonnan kuvaus. Tämän tulee olla HACCPpohjainen. Perkaamon omavalvonnasta on kerrottu erikseen oppaan osassa III.
Kalanviljelylaitoksen omavalvonnan kuvauksessa mainitaan, jos laitoksella on perkaamo.
Perkaamoon tulevien kalojen lajit, alkuperä ja tuloreitit kuvaillaan, ja lisäksi kerrotaan,
ovatko perattavat/käsiteltävät kalat omia vai muiden kasvattajien kaloja. Myös perkaamon
sijainti ja etäisyys kasvatuspaikoista ilmoitetaan. Elävien ja perkaamattomien kalojen
säilytyskäytännöt ennen käsittelyä sekä perkaus- ja muiden jätevesikäytäntöjen
kuvaileminen on tärkeää, jotta voidaan varmistua siitä, ettei jätevesien ja perkeiden mukana
pääse leviämään kalatauteja eteenpäin.
6. Kalaterveyssäädösten edellyttämä kirjanpito/dokumentointi

Olennainen osa laitoksen omavalvontaa on myös sen kirjanpito, jota ohjaavat monet erilaiset
säädökset (ks. tarkemmin tämän ohjeen luku 2). Vesiviljelylaitokset ovat velvollisia pitämään kirjaa
ainakin seuraavista asioista:
- tuleva ja lähtevä kala-/mätiliikenne
- käytetyt lääke- ja rokotusaineet
- rehunkulutus
- kalojen kuolleisuus
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- hoitotoimenpiteet
- kuolleiden kalojen ja kalasta saatavien sivutuotteiden hävittäminen
Kirjanpitoon tulee sisällyttää dokumentit, joilla voidaan tarvittaessa osoittaa omavalvonnan ja
korjaavien toimenpiteiden asianmukainen toteutuminen. Kirjausten on oltava sellaisessa muodossa,
ettei niitä voi jälkikäteen muuttaa.
Helpointa ja kannattavinta lienee ylläpitää yhtä laajaa kirjanpitokokonaisuutta, joka kattaa koko
laitoksen toiminnan. Dokumenttien säilytysaika vaihtelee, ja ne on aina hyvä tarkistaa erikseen.
Luonnonvarakeskuksessa on rakennettu Kalanviljelijöiden omavalvonnan avuksi ilmainen
kalastokirjanpitotyökalu Merta.
6.1.

Kalastokirjanpito

Laitoksen tulee kirjata ylös sekä hankittujen että istutettavien, perattavien tai muualle
lähetettävien kalojen ja mätierien tiedot mahdollisimman tarkasti. Näiden lisäksi laitoksen
sisällä tapahtuvat siirrot ja kuolleisuuden seuranta ovat olennaisia tietoja. Mukaan liitetään
myös terveystodistukset.
Vastaanotetuista kaloista kirjataan
• laji, ikä ja kanta sekä muut tunnistusta helpottavat merkinnät (mädistä kirjataan
emokalojen tiedot, lypsyajankohta ja käsittelyt)
• kalojen tai mäti/maitierän alkuperä (keneltä/mistä ja milloin), lähtölaitoksen nimi ja
vesiviljelyrekisterinumero. Vesiviljelyrekisterinumeron voi tarkastaa terveysluvan saaneiden
laitosten osalta Ruokaviraston nettisivuilta.
• erän kuljetustapa ja koko (mäti/maiti litroina, elävät kalat ja muut vesiviljelytuotteet
keskipaino ja lukumäärä tai paino))
• vastaanotettujen kalojen/mädin sijoituspaikka laitoksen sisällä
Istutettavista, perattavista tai muualle lähetettävistä kaloista kirjataan
• laji, ikä ja kanta sekä muut tunnistusta helpottavat merkinnät (mädistä kirjataan
emokalojen tiedot, lypsyajankohta ja käsittelyt)
• kalojen tai mäti/maitierän määränpää, vastaanottavan laitoksen nimi ja
vesiviljelyrekisterinumero, istutusten osalta istuttaja ja määränpäävesistö
• erän tiedot (kenelle/minne ja milloin luovutettu/lähetetty, kuljetustapa ja koko)
Laitoksen sisäisistä siirroista kirjataan
• laji, ikä, kanta sekä mahdolliset muut tunnistusmerkinnät
siirrettävien kalojen/mädin määrä (keskipaino ja lukumäärä tai paino)
• siirtämisen ajankohta ja siirrettävien kalojen sijoittuminen (mistä minne)
Kuolleisuutta seurataan säännöllisesti (mielellään päivittäin) ja kirjataan ylös
allaskohtaisesti (tai muussa järkevässä yksikössä, esim. verkkoallas). Lisääntynyt
kuolleisuus tulee pystyä huomaamaan kirjanpidosta. Lisääntyneen kuolleisuuden syy pitää
myös pyrkiä löytämään (esim. ympäristötekijä. Kalojen parissa työskentelevillä henkilöillä
on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa kunnaneläinlääkärille tai aluehallintoviraston
läänineläinlääkärille, jos hän epäilee kaloissa olevan lakisääteisesti vastustettavaa tai uutta
vakavaa eläintautia.
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6.2.

Lääkekirjanpito

Kalojen lääkityksistä päättää eläinlääkäri ja kaikki kalojen lääkkeet tulee hankkia joko
eläinlääkäriltä tai eläinlääkärin lääkemääräyksellä apteekista. Lääkkeitä ei saa itse tilata
ulkomailta. Kalojen lääkinnässä saa käyttää vain tuotantoeläimille hyväksyttyjä
lääkevalmisteita, joiden listat löytyvät Ruokaviraston sivulta. Omavalvonnan kuvauksesta
tulee myös löytyä varotoimenpiteet ja käytännön ohjeet siitä, miten toimitaan, ettei
lääkejäämiä sisältävä tai lääkejäämien sisältämisestä epäilty kala/kalatuote pääse kuluttajille.
Lääkekirjanpitoon pitää merkitä kaikki eläinlääkärin, omistajan tai haltijan itsensä tai muun
henkilön antamat lääkkeet (esimerkiksi rokotukset tai loislääkettä tai antibioottia sisältävät
lääkerehut). Lääkekirjanpidosta tulee löytyä seuraavat tiedot:
• kalojen tunnistustiedot
• kaikkien lääkitysten ja rokotteiden antopäivämäärät
• lääkityksen aloittaja (eläinlääkäri, eläinten omistaja tai haltija tai näiden valtuuttama
henkilö)
• lääkkeen tai lääkerehun käyttöaihe
• lääkkeen nimi (myös lääkerehuissa käytetyt lääkeaineet, kylvetys- ja nukutusaineet sekä
rokotteet)
• lääkkeen tai lääkerehun määrä
• lääkkeelle tai lääkerehulle määrätty varoaika
• lääkkeen tai lääkerehun myyjä
• mahdolliset muut hoidot, niiden päivämäärät sekä käytetyt aineet
Lisäksi lääkekirjanpidon yhteydessä tulee säilyttää eläinlääkärin reseptit ja kirjalliset
selvitykset lääkkeen tai lääkerehun luovutuksesta sekä eläinlääkäriltä, apteekista tai
lääkerehun luovuttajalta saadut muut tositteet. Tiedot kirjanpitoon on merkittävä
mahdollisimman pian lääkkeen annon jälkeen ja kirjanpitoa on säilytettävä 5 vuotta.
Kirjanpitoa on pidettävä niin, että tiedot kunkin eläimen tai eläinryhmän lääkityksistä
voidaan saada helposti selville koko kirjanpidon säilyttämisajalta.
Lääkitty eläinryhmä tulee olla tunnistettavissa lääkkeen käytön ja varoajan aikana (esim.
kassin tai kasvatusaltaan merkitseminen lipulla). Jos eläin tai eläinryhmä myydään tai
muutoin luovutetaan lääkehoidon tai varoajan kuluessa, omistajan tai haltijan on
ilmoitettava ostajalle tai uudelle haltijalle eläimelle annetusta lääkkeestä ja siitä, milloin
lääkettä on annettu ja varoajasta.
Lisäksi tulee pitää kirjaa vierasainevalvontaan liittyvistä tutkimuksista ja tutkimustuloksista,
havaituista poikkeamista ja niiden korjaamiseksi tehdyistä toimenpiteistä sekä valvovalle
viranomaisille annetuista ilmoituksista.Lääkejäämien lisäksi on tärkeää seurata ja valvoa
myös muita terveydelle haitallisia vierasaineita (esim. ympäristömyrkyt) kaloissa. Tällaisten
jäämien mahdollisuus tulee ottaa huomioon laitoksen näytteenotto- ja
tutkimussuunnitelmassa.
6.3.

Muu Kirjanpito

Muun kirjanpidon alle kuuluvat erilaiset hoitotoimenpiteet sekä laitoksen tilojen ja
välineistön ylläpitoa koskevat dokumentit, sekä esim. henkilöstön koulutustodistukset.
Syötettävistä rehuista kirjanpitoon merkitään
• rehujen nimet
• ostopäivämäärät
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• valmistajat ja toimittajat
• kulutus
• lisäksi käytön lopettamisen ajankohta, jos rehussa käytetyillä lisäaineilla on varoaika
Kalojen terveydenseurantaan (taudin määrittämiseen tai muihin kalojen terveyden kannalta
olennaisiin tarkoituksiin otetut näytteet tai loistutkimukset) liittyvään kirjanpitoon merkitään
• tutkimuksen luonne ja päivämäärä
• laji, ikä, kanta ja/tai muut tunnistusmerkinnät
• tehtyjen tutkimusten tulokset (esim. tautimääritykset)
• laitoksella tai kaloille tehdyt terveystarkastukset
Muista kaloille tai laitoksella tehtävistä tutkimuksista/tarkastuksista kirjanpitoon
merkitään
• tutkimuksen luonne (esim. kasvumittaukset) ja päivämäärä
• laji, ikä, kanta ja/tai muut tunnistusmerkinnät
Laitoksen tilojen, kaluston ja välineistön ym. puhtaanapitoon ja desinfiointiin liittyvistä
toimenpiteistä kirjanpitoon merkitään
• päivämäärä ja kuvaus toimenpiteestä
• käytetyt aineet/menetelmät ja niiden vaikutusajat
Laitoksella kuolleiden kalojen ja kalaperäisten tuotteiden/jätteiden hävittämisestä
kirjanpitoon merkitään
• jätteiden laatu, hävittämistapa ja määrä(t)
• päivämäärä(t)
Muista kaloihin/mätiin vaikuttavista havainnoista kirjanpitoon merkitään ainakin
• veden laadun ja allashygienian valvonta
• mahdollisten lääke- ym. jäämien valvonta
Muita yrityksen/laitoksen toimintaan ja omavalvontaan liittyviä ja kirjanpitoon liitettäviä
asioita ovat esimerkiksi
• käytettävän välineistön tai kaluston desinfiointitodistukset
• henkilökunnan koulutustodistukset ja ohjeet

7. Kalojen hankinta

Kalojen hankintaa rajoittavat Suomessa ympäristöluvan lisäksi eläintautilain alaiset säädökset.
Säädöksillä (joista olennaisimmat on esitelty tämän ohjeen luvussa 2) pyritään varmistamaan,
etteivät lakisääteisesti vastustettavat taudit pääse leviämään. Tartuntataudeista ja niiden torjunnasta
kerrotaan tarkemmin seuraavassa luvussa.
Elävien kalojen hankintaan sisältyy aina tautien leviämisriski. Riskiä voi kuitenkin pienentää
hankkimalla kalaa vain muutamilta, luotetuilta ja terveysvaatimukset täyttäviltä laitoksilta ja/tai
pyytämällä myyjältä etukäteen nähtäväksi tarvittavat terveys-, rokotus- ja desinfiointitodistukset.
Omavalvonnan kuvauksessa tulee kuvailla mahdollisimman tarkasti kaikki kalojen hankintaan ja
vastaanottoon liittyvät käytännöt: kuinka ostettavien kalojen terveys varmistetaan,
kuljetusvälineistön bioturvallisuus, perusteellinen siirtosuunnitelma ja muut rekisteröintiin,
tuontiasiakirjoihin ja ilmoituksiin liittyvät asiat.
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7.1.

Kalojen tai mädin tuonti toisesta laitoksesta/yrityksestä

Terveysluvan olemassaolo tarkoittaa, että laitoksen kalaston terveyttä valvotaan
eläintautilain pohjalta säädetyn valvontaohjelman mukaisesti. Terveysluvan olemassaolon
voi varmistaa Ruokaviraston internetsivuilta. Lakisääteinen, valtion varoin tehtävä
eläintautivalvonta kattaa kuitenkin vain vakavimmat kalataudit joten ostajan kannattaa aina
varmistua toimittajan vastuullisuudesta. Sisävesialueen pitopaikkoihin saa ottaa kaloja tai
sukusoluja vain sisävesialueelta, ei merikalojen nousualueelta tai rannikkoalueelta. BKDtaudin terveysvalvontaan kuuluvaan pitopaikkaan saa ottaa lohikaloja vain pitopaikasta, joka
myös kuuluu BKD terveysvalvontaan ja on saavuttanut siinä terveysluokan 1.
Lähtölaitoksen BKD-taudin terveysluokan voi varmistaa Ruokaviraston sivuilla olevasta
rekisteristä. Saadut rokotus- ym. todistukset liitetään laitoksen kirjanpitoon. Jos tiedetään jo
valmiiksi, että kaloja tullaan jossakin vaiheessa kasvatuskiertoa siirtämään, tulee myös
kalojen alustava siirtosuunnitelma tehdä jo hankintavaiheessa.
Mädin desinfiominen on tällä hetkellä turvallisin tapa tuoda laitoksille niiden tarvitsema
kasvatusmateriaali, sillä näin voidaan varmistaa mädin pinnalla olevien pieneliöiden
hävittäminen. Aivan kaikkien kalatautien torjunnassa tämäkään ei auta, sillä mm. IPN- ja
BKD-tautien aiheuttajat ovat itse mädin sisällä. Ihanteellisinta olisi, jos muualta hankittu
mäti voitaisiin hautoa ja poikasten alkuvaiheen kasvamista/terveyttä seurata erillään muista
kaloista.
Kalatautien leviämisen estämiseksi kaloja voidaan myös rokottaa. Etenkin ravinnoksi
kasvatettavien ja mereen istutettavien kalojen rokottamista suositellaan. Yleisimpiä
rokotteilla torjuttavista taudeista ovat vibrioosi, paisetauti (furunkuloosi) ja yersinioosi.
Hankittavien kalojen tulee olla terveitä ja hankkijan kannattaakin aina selvittää, ettei
toimittajan päässä ole todettu lisääntynyttä/selvittämätöntä kuolleisuutta. Kalojen
myyjä/toimittaja on aina velvoitettu kertomaan vastaanottajalle mahdollisista rajoituksista
esim. tautien suhteen.
7.2.

Kalojen tai mädin tuonti luonnosta laitokseen

Jos mätiä/maitia tai eläviä kaloja tuodaan pitopaikkaan suoraan luonnosta, on
vastaanottavasta pitopaikasta vastuussa olevan toimijan vastuulla huolehtia että pitopaikkaan
otetaan vain asianmukaisesti tutkittua materiaalia. Näytteet lähetetään Ruokavirastoon
tutkittavaksi. Ks. ohje kalojen ja rapujen siirtäjille ja istuttajille Ruokaviraston
verkkosivuilta.
Mäti tulee aina desinfioida ennen hautomoon tuomista. Lypsetyn mädin ja siitä kuoriutuvien
poikasten karanteeni tulisi myös aina järjestää ainakin siihen asti, että emokaloista otetuista
näytteistä saadut tulokset valmistuvat. Ohje siirtoa laitoksen tiloihin edeltävään
karantenointiin löytyy myös Ruokaviraston verkkosivuilta.
7.3.

Kirjolohen tuonti Suomeen EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä

(Tämä ohje on toimijoille, jotka tuovat Suomeen vesiviljelyyn tarkoitettuja kirjolohia tai
niiden sukusoluja EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä.)
Jokaisen tuojan tulee rekisteröityä Ruokaviraston rekisteriin. On suositeltavaa, että toimijat
rekisteröityvät myös Traces-järjestelmään.
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Lainsäädännön mukaan vesiviljelyeläinten siirrot ovat mahdollisia silloin kun
alkuperäpaikka on terveystilanteeltaan vastaava tai parempi kuin määräpaikka niiden
listattujen tautien osalta, joille kyseinen siirrettävä laji on herkkä tai joita se voi levittää.
Kirjolohien ja sukusolujen siirroissa Suomeen on otettava huomioon se siirretäänkö
kirjolohia sisävesialueelle vai rannikkoalueelle, sillä näiden alueiden kalatautitilanne on
erilainen.
Lähettävältä laitokselta kannattaa pyytää etukäteen raportti tehdyistä tarkastuksista sekä
tutkituista ja todetuista taudeista muutaman vuoden ajalta. Niihin tutustumalla on
mahdollista arvioida kaloja lähettävän laitoksen tautiseurannan luotettavuutta. On
suositeltavaa tutustua muutenkin kalat lähettävän laitoksen toimintatapoihin.
Vesiviljelyeläinten mukana on oltava terveystodistus, joka on laadittu Traces-järjestelmässä
ja jonka lähettävän jäsenvaltion virkaeläinlääkäri on varmentanut. Malli lähetetään
rekisteröinnin liitteenä.
Terveystodistuksen osassa I on lähetystä koskevat tiedot ja osassa II eläinten terveyttä
koskevat vaatimukset. Lähettävän maan virkaeläinlääkäri täyttää terveysvaatimuksia
koskevat kohdat ja tarkastaa I osan tiedot tarkastettuaan lähetyksen. Terveystodistuksen
tulee olla virkaeläinlääkärin allekirjoittama ja leimaama. Lähetyksen mukana tulee olla
todistus sekä lähettäjä- että vastaanottajamaan kielellä.
Tuojan on tarkastettava vastaanottamansa vesiviljelyeläimet tai sukusolut ja tuontiasiakirjat
(terveystodistus) välittömästi tuonnin jälkeen määräpaikassa. Tarvittaessa voi
tarkastamiseen pyytää apua kunnaneläinlääkäriltä. Jos tarkastuksen suorittaja toteaa, että
tuontiasiakirjat eivät täytä tuontia koskevia vaatimuksia tai ne ovat puutteelliset tai jos
eläinten epäillään levittävän tarttuvaa tautia, eläimet on eristettävä määräpaikassa
välittömästi ja asiasta on ilmoitettava virkaeläinlääkärille.
Tuoja ei saa siirtää vesiviljelyeläimiä tai niiden sukusoluja kuljetussäiliöistä tai -astioista
paikkaan, mistä on suora yhteys luonnonvesiin tai luovuttaa niitä toiselle vastaanottajalle,
ennen kuin kyseisten vesiviljelyeläinten tai niiden sukusolujen ja niitä seuraavien
tuontiasiakirjojen on todettu täyttävän tuontivaatimukset.
Tuojan on pidettävä luetteloa kaikista vastaanottamistaan lähetyksistä. Luetteloa ja virallisia
terveystodistuksia on säilytettävä vähintään 5 vuotta.
Lisäohjeita löytyy Ruokaviraston internetsivuilta.

7.4.

Kalojen vastaanotto

Kaloja vastaanotettaessa tarkastetaan, että saapuvat kalat ja niiden dokumentointi ovat
kunnossa. Ennen kalojen vastaanottamista tulee varmistaa, että vastaanottopaikan
hygieniasta on huolehdittu asianmukaisesti (siivous, pesu, desinfiointi), jottei kaloille tai
kuljetuskalustolle aiheudu ylimääräistä tartuntariskiä.
Kalakuorman kunto arvioidaan silmämääräisesti (epätavallinen uinti, poikkeuksellinen
kuolleisuus, pintavauriot, haavat, evien kunto, silmät ja silmäloiset, selkärankavauriot ja
muut epämuodostumat). Tämän jälkeen kalat puretaan puhdistettuihin/desinfioituihin
kasseihin/altaisiin. Jos ilmenee aihetta vakavaan kalatautiepäilyyn, tulee purku keskeyttää ja
ottaa välittömästi yhteyttä kunnaneläinlääkäriin tai aluehallintoviraston läänineläinlääkäriin.
Jos vastaanotettavien kalojen kunnossa on huomautettavaa tai epäillään jotakin kalatautia,
otetaan kuormasta välittömästi näytekalat. Samat ohjeet pätevät myös yrityksen/laitoksen
sisäisissä siirroissa.
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Kalaerän (tai mädin) mukana on oltava kuormakirja jäljitettävyyden varmistamiseksi.
kuormakirjassa pitää olla vähintään tiedot:
x kuljetettavien eläinten tai sukusolujen lajista
x lukumäärästä
x iästä
x keskipainosta
x alkuperästä ja omistajasta
x kuljetuksen lähtöpäivästä ja -paikasta
x aiotusta määränpäästä
Vastaanotettavan kalaerän tiedot, kuormakirjat, tarvittavat terveys- ja rokotustodistukset
sekä kuljetuksen aikana kuolleiden kalojen määrä kirjataan ylös ja liitetään laitoksen
kirjanpitoon.

8. Kalaterveyden seuranta ja valvonta

Kala- ja muiden vesiviljelyeläinten taudit leviävät mm. veden, kalojen/mädin ja muiden eläinten,
kaluston ja ihmisten välityksellä. Monet tautien aiheuttajista kykenevät pysymään vedessä
tartuntakykyisinä ainakin jonkin aikaa ja esimerkiksi virukset voivat kulkeutua veden mukana
moniakin kilometrejä, jolloin ne muodostavat infektioriskin muille laitoksille. Luettelo tällä hetkellä
vastustettavista ja aktiivisesti seurattavista kalataudeista kuvauksineen ja vastustuskeinoineen
löytyy esimerkiksi Ruokaviraston sivuilta. Muita tauteja tutkitaan lähinnä epäilyjen pohjalta tai
projektiluonteisesti.
Kalanviljelylaitosten valvonta perustuu riskiarvioihin. Lakisääteisesti vastustettavien kalatautien
lisäksi terveysvalvontaa suoritetaan vapaaehtoisilla valvontaohjelmilla (BKD- taudin
terveysvalvonta, kalaterveyspalvelun näytteet) sekä tapauskohtaisesti tautiepäilyjen pohjalta.
Ruokakalaksi kasvatettavat kalat useimmiten rokotetaan yleisimpiä tauteja vastaan, jolloin myös
antibiootteja tarvitsee käyttää vähemmän.
Vastuu eläintautien vastustamisesta, on siirtymässä entistä enemmän elinkeinon itsensä vastuulle.
Tällöin myös omavalvonnan merkitys korostuu. Erityisen olennaista olisi pohtia, miten
kalatauteihin viittaavat oireet ja tavanomaisesta poikkeava kuolleisuus voidaan havaita
mahdollisimman nopeasti. Tässä auttaa säännöllinen kuolleisuuskirjanpito sekä
käytännön/kokemuksen mukanaan tuomat tiedot kasvatusprosessin sellaisista vaiheista, joihin
saattaa normaalistikin kuulua kuolleisuutta (esim. kalanpoikasilla kasvuvaihe, jossa ne opettelevat
syömään ruokintarehua).
8.1.

Kalojen tarkkailu

Kalaterveydestä ja kalojen hyvinvoinnista huolehtimisessa kalojen päivittäinen tarkkailu ja
nopea toimintavalmius ovat valttia. Kalojen käytöksessä, syömisessä ja ulkomuodossa
tapahtuvat muutokset voidaan havaita jo varhaisessa vaiheessa, ja tällöin myös
hoitotoimenpiteillä on parhaat mahdollisuudet onnistua. Myös veden ja ruoaksi annettavan
rehun laatua ja annostusta sekä allashygieniaa (esim. altaiden likaisuus, leväkasvustot) tulee
tarkkailla säännöllisesti, sillä epäedullisen elinympäristön vaikutukset saattavat toisinaan
ilmetä kaloissa tartuntatautien kaltaisina oireina.
Tarkkailukierros kannattaa tehdä heti aamulla. Tavallisesti kalat levittäytyvät altaissa melko
tasaisesti, joten parven tarkkailu on hedelmällisintä ennen kuin kalat ovat huomanneet
jonkun lähestyvän. Lajikohtaisia eroja tietenkin löytyy, mutta apaattisuus ja
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liikkumattomuus sekä toisaalta hermostunut käytös ja epänormaali uintitapa viittaavat aina
siihen, että jokin on vialla. Ruokahalu on yksi olennaisimpia kalojen terveydestä kieliviä
ominaisuuksia ja sitä tulee seurata aktiivisesti. Ulkonäöstä
kannattaa huomioida ainakin seuraavia asioita:
• kalojen elinvoimaisuus, limaneritys, väritys
• kulumat evissä
• ihottumat, haavaumat, paiseet, tulehdukset, valkoiset täplät
• isot loiset
• silmien pullistumat ja kirkkaus
• kidusten väri
• kuoliot, verenpurkaumat ja harmaa massa kiduksissa
Loistartuntaa epäillessä voidaan tarkkailla mm. seuraavia: ruokahalun heikkeneminen,
kalojen rauhattomuus (esim. ryntäily tai muuten levoton hyppiminen, itsensä hankaaminen)
tai vaaleamman alapuolen vilkahtelu, kalojen kelluminen pinnalla tai poistoputken suulla,
kalojen värin tummuminen ja kiillon häviäminen, kidusten tai pinnan lisääntynyt limaisuus
ja evien kuluminen.
Virus- ja bakteeritaudeista aiheutuvia oireita taas ovat esimerkiksi ruokahalun
heikkeneminen, kalojen värin tummuminen, kalojen apaattisuus/velttous ja kerääntyminen
altaan/lammikon reunamille tai poistoputken suulle, verenvuodot (pinnalla, kiduksissa tai
sisäelimissä), ruumiiseen kerääntyvä neste ja tästä seuraava vatsapuolen turpoaminen ja
sisäelinten turpoaminen (erityisesti perna ja munuaiset). Pienikokoiset kalat saattavat kuolla
esim. verenmyrkytykseen myös ilman, että näkyviä oireita ilmestyy. Bakteeriperäisille
taudeille tyypillisiä oireita ovat myös tulehtuneet haavaumat, evien kuluminen ja verinen
ja/tai limainen uloste. Myös uintitavassa voi ilmetä epätavallisia muutoksia, kuten kynttilätai korkkiruuviuintia.

8.2.

Toimenpiteet tartuntaa epäiltäessä

Ensimmäinen askel tautien ja niiden leviämisen ennaltaehkäisyyn on helposti leviäviin
kalatauteihin varautuminen ja toimintasuunnitelman laatiminen mahdollisen tartunnan
varalta. Juuri tästä syystä omavalvonnankuvauksen ja -järjestelmän perinpohjainen
tekeminen ja noudattaminen on tärkeää.
Edellä mainittuja muutoksia ja/tai selittämätöntä kuolleisuutta havaittaessa yritetään aina
selvittää muutosten aiheuttajat/syyt. Vakavaa kalatautia epäiltäessä kaikilla
kalanviljelylaitoksella työskentelevillä henkilöillä on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa
epäilystä viipymättä kunnaneläinlääkärille tai aluehallintoviraston läänineläinlääkärille.
Kunnaneläinlääkärin ja läänineläinlääkärin nimet ja yhteystiedot tulee kirjata ja ylläpitää
omavalvonnan kuvauksessa. Poikkeavissa tilanteissa kaloista ja vedestä otetaan
mahdollisimman nopeasti näytteet. Esimerkiksi pinta- ja sisäloistutkimuksia on mahdollista
tehdä varsin nopeasti ja luotettavasti jo viljelylaitoksella (kalatautitutkimuksia tekevän
biologin tai eläinlääkärin ohjauksessa). Jos on aihetta epäillä tautitartuntaa, tulee ainakin osa
muista kaloista tutkia tarkemmin. Ruokaviraston sivuilta löytyy tarkemmat ohjeet
kokonaisten kalojen lähettämisestä tautitutkimuksiin.
Kalatautia voi olla hankala tunnistaa suoraan oireista, mutta säännöllisessä tarkkailussa
havaitut poikkeavat oireet tulee aina ottaa tosissaan. Yhteydenottokynnyksen viranomaisiin
tulisi olla matala, sillä “turhiksi” osoittautuneet tutkimukset ovat kuitenkin aina pienempi
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paha kuin leviämään ehtinyt tartuntatauti, jota ei ole osattu epäillä. Lakisääteisesti
vastustettavien tautien epäilyt tutkitaan aina valtion varoin.
Epäillyn taudin leviämistä eteenpäin tulee pyrkiä estämään/rajoittamaan estämällä kalojen,
mädin/maidin ja välineistön siirtäminen laitoksella tai laitoksen ulkopuolelle, kunnes
näytteet on tutkittu Ruokavirastossa.
Laitoksen kirjanpitoon liitetään poikkeavat huomiot, otetut/tutkittavaksi lähetetyt näytteet ja
tutkimustulokset sekä valvovan eläinlääkärin/yksityisen tarkastajan käynneistä kertovat
dokumentit.

8.3.

Toimenpiteet tartunnan varmistuttua

Kalataudin varmistuttua eläinlääkäri antaa tarvittaessa rajoitusmääräykset ja myös poistaa ne
ajallaan. Taudin alkuperä ja se, onko tauti jo mahdollisesti päässyt leviämään eteenpäin, on
tärkeää selvittää mahdollisimman nopeasti. Kun laitoksen kirjanpito ja tiedot kalansiirroista
sekä hygieniasta (esim. kaluston desinfioinnit) on dokumentoitu huolellisesti, on
taudinaiheuttajien jäljille helpompi päästä ja myös leviämisen rajoittaminen/estäminen
päästään aloittamaan nopeammin. Jos kyseessä on lakisääteisesti vastustettava, helposti
leviäväksi luokiteltu tauti (EHN, VHS, IHN tai ISA), on tartunnan hävittäminen
viranomaisten vastuulla ja hoidetaan valtion varoin. Tällöin omistajan on mahdollista saada
korvaus tapettavista kaloista ja harkinnanvaraisesti myös taudista aiheutuvista
tuotannonmenetyksistä.
Jos kyseessä on lakisääteisesti vastustettava, valvottavaksi taudiksi luokiteltu tauti, on taudin
hävittäminen toimijan vastuulla. Lopetetuista kaloista voi myös tällöin hakea korvausta
valtiolta. Yhteistyö kunnaneläinlääkärin ja läänineläinlääkärin kanssa on tällöinkin
välttämätöntä.
Jos kyseessä ei ole lakisääteisesti vastustettava ja saneeraustoimia edellyttävä kalatauti,
laaditaan yhdessä eläinlääkärin kanssa hoitosuunnitelma (esim. lääkitys ja jatkoseuranta),
jolla kalat saadaan taas kuntoon.
8.4.

Viranomaisten tarkastus- ja neuvontakäynnit

Omatoimisen kalaterveyden seurannan lisäksi myös viranomaiset suorittavat säännöllistä
valvontaa. Kaikille laitoksille nimetään valvova eläinlääkäri. Viranomaisten tekemillä
tarkastuksilla pyritään selvittämään ja varmistamaan, että laitos toimii säädösten ja muiden
vaatimusten edellyttämällä tavalla eikä lakisääteisesti vastustettavia kalatauteja esiinny.
Käytössä olevat kalatautien seuranta- ja valvontaohjelmat perustuvat pitkälti EU-säädöksiin,
joilla pyritään takaamaan kalan/mädin vienti lähes koko Eurooppaan, mutta myös
suojaamaan Suomen vesiä ja kalakantoja ulkomailta tuotujen kalojen yhteydessä.
Kalatautivalvonnan ohella suoritetaan myös mm. hygienia- ja vierasainevalvontaa.
Eläintautilain ja vastustettavien kalatautien säädösten nojalla valtio maksaa näytteiden
tutkimus- ja lähetyskulut sekä eläinlääkärin kulut valvontaohjelmien piiriin kuuluvien
kalatautitutkimusten osalta. Valtio maksaa myös Ruokaviraston vierasvalvontaohjelmaan
kuuluvien näytteiden tutkimus- ja rahtikulut sekä näytteenottajan kulut. Muiden tutkimusten
(esim. vientiin menevän kalan tutkimukset, muut tautitapausten ja kuolleisuuden
selvittämiseen liittyvät näytteet) osalta kalojen omistaja maksaa näytteiden otosta,
lähettämisestä ja tutkimuksista aiheutuneet kulut.
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9. Kuolleiden kalojen käsittely

Kuolleet kalat ovat vakava tautiriski muulle parvelle, ja ne tulisikin kirjata ylös ja kerätä pois
päivittäin. Kuolleiden kalojen sekä perkuujätteen keräämisessä ja hävittämisessä pitää huomioida ja
pyrkiä estämään mahdollisten taudinaiheuttajien leviäminen muualle. Yleisestä hygieniasta
huolehtiminen on tässä olennaista: käytetyt välineet ja kuljetuskalusto tulee pestä ja desinfioida
tarkasti ja säännöllisesti.
Ruokaviraston sivuilta löytyy koottuna tietoa kuolleiden kalojen käsittelystä sekä eläinperäisistä
sivutuotteista, niiden varastoinnista, kuljettamisesta, hävittämisestä ja hyödyntämisestä.
Sivutuoteasetuksen nojalla eläinperäiset tuotteet luokitellaan riskin perusteella kolmeen ryhmään,
jolloin luokkaan 1 kuuluvilla sivutuotteilla on suurin riski ja luokkaan 3 kuuluvilla pienin.
Kalaperäiset sivutuotteet kuuluvat useimmiten riskiluokkaan 3 (muut viljelylaitoksessa kuolleet tai
lopetetut kalat ja perkeet). Eri luokkiin kuuluvat sivutuotteet tulee pitää erillään sekä toisistaan, että
mahdollisista muista elintarvikkeista ja niiden keräämiseen käytetystä välineistöstä.
Sovelletun sivutuoteasetuksen nojalla kalaperäisen sivutuoteaineksen voi hävittää polttamalla
(kokonaisena tai osina/perkeenä) joko laitoksen omassa, sivutuoteasetuksen mukaisesti
hyväksytyssä polttolaitoksessa tai ympäristöviranomaisen hyväksymässä jätteenpolttolaitoksessa,
tai hautaamalla maahan. Hautaaminen edellyttää tiettyjen säädösten noudattamista (esim.
lääkejäämien ylittäessä sallitun rajan ja tiettyjen kalatautien osalta hävitykselle voi olla myös muita
vaatimuksia) ja sitä varten tarvitaan ympäristöviranomaisen hyväksyntä. Hautaamisen voi suorittaa
myös kaatopaikalla, mikäli sillä on ympäristöviranomaisen lupa vastaanottaa kyseessä olevaa
ainesta. Kuolleiden kalojen ja niistä saatavien sivutuotteiden hävittäminen kirjataan aina laitoksen
kirjanpitoon.
Kalaperäisen sivutuoteaineksen voi monissa tapauksissa myös hyödyntää eri tavoin. Kaikki
hyväksytyt käsittelylaitokset eivät ota vastaan kalaperäistä ainesta, joten laitoksiin on hyvä olla
yhteydessä etukäteen. Käsittelylaitoksissa kalaperäisestä luokkien 2 ja 3 (tietyin rajoituksin, jotka
löytyvät Eviran sivuilta) aineesta erotellaan rasvaosa ja kiinteä aines.
Rasvaosaa voidaan käyttää biodieselin valmistuksessa ja kiinteää ainesta mm. lemmikki- ja
turkisrehun raaka-aineena. Luokkaan 3 kuuluvaa kala-ainesta voidaan toimittaa myös
käsittelemättömänä joihinkin hyväksyttyihin biokaasu- ja kompostointilaitoksiin. Luokkaan 2
kuuluva aines on painesteriloitava käsittelylaitoksessa ennen kuin se voidaan toimittaa edelleen
biokaasu- tai kompostointilaitokseen. Turkiseläinrehun raaka-aineeksi kelpaavat luokan 2
kalasivutuotteet ja merialueella tai merikalojen nostoalueelta peräisin olevat kuolleet kalat
käsiteltynä (jauhettuna, kuumennettuna tai hapotettuna) ja ellei aluehallintovirasto sitä erikseen
kiellä. Haaskalle ei saa viedä laitoksissa lakisääteisesti vastustettavaan tautiin tai tautisaneerauksen
vuoksi kuolleita kaloja tai niistä peräisin olevaa ainesta eikä merialueelta/merikalojen nostoalueelta
peräisin olevia kaloja tai perkeitä.
Lista kalaperäistä ainesta vastaanottavista sivutuoteasetuksen mukaisista laitoksista löytyy
Ruokaviraston verkkosivuilta.


Julkaisu on osittain EMKR rahoittama

ͳͺ
10. Kalojen siirto laitoksella ja pois laitokselta

Kalojen ja/tai mädin kuljettaminen kaupallisessa tarkoituksessa edellyttää eläinkuljetuslain ja asetuksen nojalla eläinkuljettajaluvan. Kalojen kuljettajalta ja mahdolliselta muulta niitä
käsittelevältä henkilökunnalta vaaditaan myös vähintään osallistumistodistukset eläinkuljetusta ja
reittisuunnitelmia käsittelevästä koulutuksesta. Kuljetuslupaa voi hakea joko lyhyille (alle 8 tunnin
mittaisille) tai pitkille (yli 8 tunnin mittaisille) kuljetuksille ja se on voimassa enintään 5 vuotta
myöntämisestä eteenpäin. Lupaa tai koulutustodistuksia ei tarvita, jos määränpää on enintään 65 km
päässä lähtöpisteestä.
10.1. Siirtorajoitukset

Kaloja siirrettäessä jatkokasvatukseen ja istutuksiin on huomioitava myös mahdolliset
siirtorajoitukset, joiden avulla pyritään torjumaan kalatautien leviäminen alueille, joilla
niitä ei ole ja joille ne eivät luonnonkalojen mukana pääse. Tämänhetkiset rajoitusalueet
ovat Ahvenanmaan VHS-rajoitusalue, IPN- ja SAV-rajoitus- ja suoja-alueet, Ylä-Lapin
Gyrodactylys salaris -suoja-alue sekä tuoreimpana Perämeren ja Kymijoen sekä Vuoksen
vesistöalueiden IHN-rajoitusvyöhykkeet ja Pielisen seuranta-alue. Suomi oli pitkään IHNvapaata aluetta, mutta ensimmäiset tartunnat havaittiin vuonna 2017. Tarkempaa tietoa IHNvyöhykkeistä ja ajantasainen lista muista rajoitusalueista löytyy Ruokaviraston
verkkosivuilta.
10.2. Kuljetuskalusto ja -olosuhteet

Kalojen tai niiden sukusolujen siirto- ja kuljettamisolosuhteiden on oltava sellaiset, ettei
niiden terveydentila muutu. Kuljetettavien kalojen tulee olla terveitä ja ne on siirrettävä
määränpäähänsä (luovuttavalta laitokselta/yritykseltä vaaditaan eläintautilain mukainen
terveyslupa) mahdollisimman suoraan ja nopeasti.
Kuljetuskalusto ja -välineistö on puhdistettava huolellisesti sekä desinfioitava ennen ja
jälkeen siirron. Puhdistus ja desinfiointi ovat lakisääteisiä aina kun lohikaloja siirretään
sisävesialueelta merialueelle tai merikalojen nousualueelle (ja kuljetusväline palaa takaisin),
mutta toimenpiteitä suositellaan muutenkin aina kuljetusten välillä. Tarkemmat ohjeet
kuljetuskaluston puhdistamisesta ja desinfioimisesta löytyvät seuraavasta pääluvusta.
Siirron aikana kuljetussäiliöstä ei saa päästä valumaan ulos vettä eikä mahdollinen veden
vaihtaminen saa vaarantaa kuljetettavien kalojen tai veden vaihtopaikan terveydentilaa. Pois
laskettava vesi ei esim. saa sekoittua purkupaikalla suoraan luonnonvesiin, jotta helposti
tarttuvien kalatautien leviämiseltä vältyttäisiin. Poistettava vesi tulee joko imeyttää maahan
tai johtaa kunnalliseen viemäriverkostoon. Maan rajat ylittävissä kuljetuksissa vaaditaan
viranomaisen hyväksymä vedenvaihtopaikka.
Jäljitettävyysperiaatteen toteutumisen varmistamiseksi vastaanottajalle on tehtävä
kuormakirja, josta löytyy ainakin tiedot kuljetettavien eläinten tai sukusolujen lajista,
lukumäärästä, iästä, keskipainosta, alkuperästä ja omistajasta, kuljetuksen lähtöpäivästä ja –
paikasta sekä aiotusta määränpäästä. Kuljetuksen aikana pidetään kirjaa kaikista niistä
viljelylaitoksista, perkaamoista ja jalostuslaitoksista, joissa käydään, sekä mahdollisista
kaluston puhdistus- ja vedenvaihtopaikoista sekä kuolleisuudesta.
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10.3. Yrityksen sisäiset kalasiirrot

Yrityksen sisäisten kalasiirtojen yhteydessä pyritään välttämään eri ikäluokkien ja kalalajien
(joissain tapauksissa myös eri toimittajilta hankittujen poikasten) sekoittumista eri
kasvatusyksiköissä. Siirrot tehdään etukäteen valmistellun siirtosuunnitelman mukaisesti ja
siinä tulee ottaa huomioon mahdolliset tautien/tautiluokitusten ym. mukanaan tuomat
rajoitukset.
Kirjanpitoon liitetään tiedot kalasiirroista ja tarvittavat terveystodistukset.
10.4. Muut kalakuljetukset ja -siirrot

Myyntiin/muuten eteenpäin luovutettavaksi menevän elävän kalan kuljetuksissa tulee
huolehtia jäljitettävyyden toteutumisesta ja siitä, että kala on tervettä eikä laajempaa
tautiriskiä pääse syntymään siirron aikana. Myös perattavaksi menevien kalojen
kuljetuksessa kiinnitetään huomiota kalojen terveydentilaan ja tautien leviämisen
estämiseen.
Kuolleiden kalojen ja kalaperäisten sivutuotteiden kuljettamisesta säädetään tarkemmin
EU:n sivutuoteasetuksessa ja laissa eläimistä saatavista sivutuotteista.
Kalasiirrot ja myynti-/luovutustodistukset liitetään kirjanpitoon yhdessä tarvittavien
terveystodistusten kanssa. Laitokselta lähteville kalatuotteille on lisäksi tehtävä kuormakirja,
jossa kerrotaan ainakin lähetyspäivä, kalatuotteen nimi ja erän tiedot (lajinimi, viljellyn
kalan nostopäivä, määrä ja kokoluokat) sekä toimittavan että vastaanottavan
vesiviljelylaitoksen/toimijan nimi ja osoite.
10.5. Kalojen tai mädin vienti ulkomaille


(Tämä ohje on toimijoille, jotka vievät Suomesta vesiviljelyeläimiä (kalat, äyriäiset,
nilviäiset) tai niiden sukusoluja EU-maihin, Norjaan tai Sveitsiin. Ohje koskee edellä
mainittuja eläimiä, jos ne viedään vesiviljelytarkoitukseen, istutuksiin tai sellaisiin
koristekalatiloihin, joista on suora vesiyhteys luonnonvesiin.)
Jokaisen viejän tulee rekisteröityä Ruokaviraston rekisteriin sekä toimijoiden, jotka vievät
eläviä eläimiä, sukusoluja tai alkioita Suomesta toiseen EU-maahan tulee rekisteröityä
Traces-järjestelmään.
Lainsäädännön mukaan vesiviljelyeläinten vienti on mahdollisia silloin, kun alkuperäpaikka
on terveystilanteeltaan vastaava tai parempi kuin määräpaikka niiden listattujen tautien
osalta, joille kyseinen siirrettävä laji on herkkä tai joita se voi levittää. Lähtöpaikan ja
määränpääpaikan terveysluokka on tarkastettava taudeittain ja kalalajeittain.
Vesiviljelyeläinten jokainen vientierä on tarkastettava ennen niiden toimittamista toiseen
EU-maahan. Sukusolujen osalta tarkastusta ei ole välttämätöntä tehdä paikan päällä.
Tarkastuksen tekee valvova kunnaneläinlääkäri viejän pyynnöstä. Tarkastuksen yhteydessä
kunnaneläinlääkärin on varmistettava, että vesiviljelyeläimissä ei ole tarttuviin tauteihin
viittaavia oireita ja että eläimet tai sukusolut täyttävät siirtoa koskevat vaatimukset.
Vesiviljelyeläinten mukana on seurattava terveystodistus, joka on laadittu Tracesjärjestelmässä. Tieto laaditusta terveystodistuksesta menee Tracesin välityksellä
vastaanottajamaan viranomaisille. Lähetyksen mukaan on tulostettava todistus sekä
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lähettäjä- että vastaanottajamaan kielellä. Eläinlääkärin tulee allekirjoittaa ainakin
lähettäjämaan kielellä oleva todistus ja leimata molemmat todistukset.
Viejän on pidettävä luetteloa kaikista lähetyksistä. Luetteloa on säilytettävä vähintään 5
vuotta. Lisätietoa kalojen viennistä löytyy Ruokaviraston sivulta.

11.Yleinen laitoshygienia

Hyvästä hygieniasta huolehtiminen on olennainen osa omavalvonnan onnistumista. Laitoksen
kalaterveysvastaava valvoo henkilökunnan, tilojen, välineistön ja rehujen/ruokinnan hygienian
toteutumista. Omavalvonnankuvaus kirjataan laitoksen hygieniakäytänteiden ohella myös
yksityiskohtaiset puhdistus- ja desinfiointiohjeet ja tarkistuslistat jokaiselle tarvittavalle
säännölliselle toiminnolle.
11.1. Henkilökunnan toiminta laitoksella

Henkilökunnan asianmukaisilla toiminta- ja työskentelytavoilla pyritään minimoimaan
tautien kulkeutuminen laitoksen sisälle/sisällä sekä laitokselta ulospäin. Suojavaatteet ja
työkengät sekä käsien ja käytettävien välineiden hygieniasta huolehtiminen ovat
avainasemassa. Herkkien tilojen (esim. hautomo- ja pikkupoikashallit) ulkopuolella tulisi
olla astia, jossa kengät voi desinfioida ennen ja jälkeen. Jos laitoksen/yrityksen sisällä on
todettuja kalatautitapauksia, hoidetaan terveet yksilöt pääasiassa ensin. Päivittäisiin
laitosrutiineihin voivat kuulua esim. altaiden vesityksen tarkistaminen, kalojen kunnon
tarkistaminen sekä ruokkiminen ja tarvittaessa kuolleiden kalojen poistaminen.
Jos laitoksella vierailee tai työskentelee väliaikaisesti ulkopuolisia henkilöitä, tulee myös
heidän kohdallaan varmistaa asianmukaisin suojavarustein (esim. ylimääräiset kumisaappaat
tai kenkien suojukset) ja valvonnalla/ohjeistuksella, ettei tartuntoja pääse kulkemaan sisään
eikä ulos. Vierailijat eivät esimerkiksi saisi koskettaa vettä, kaloja, työvälineitä tai rehuja.
Henkilökunnan tulee myös huolehtia siitä, etteivät vahinkoeläimet pääse levittämään tauteja
laitoksen sisälle/ulkopuolelle tai aiheuttamaan vahinkoja esimerkiksi altaiden rakenteille
niin, että kaloja pääsee karkuun/päätyy vahinkoeläinten ruoaksi. Apuna voidaan käyttää
esimerkiksi lokki- ja hyljeverkkoja. Kuolleet kalat ja perkuujätteet tulee myös säilyttää siten,
etteivät vahinkoeläimet pääse niihin käsiksi.
Laitoksen omavalvonnan kuvauksesta tulee löytyä hygieniakäytäntöjen selkeät kuvaukset ja
ohjeet, ja terveysvastaavan tulee huolehtia, että niitä noudatetaan.
11.2. Kalanviljelyvarusteet

Jokaisella altaalla ja lammikolla tulisi mahdollisuuksien mukaan olla omat harjat, haavit ja
muut tarvittavat välineet. Jos tämä ei kuitenkaan onnistu, voidaan välineet puhdistaa ja
desinfioida altaiden välillä. Jos välineitä hankitaan käytettynä, tulee ne myös puhdistaa ja
desinfioida huolellisesti ennen niiden käyttöönottoa ja dokumentoida ne huolellisesti.
Kassien huollolle tulisi varata oma alue, jossa likaiset kassit eivät tartuntariskin
välttämiseksi pääse missään vaiheessa sekoittumaan puhtaiden kanssa.
Omavalvonnan kuvaukseen tulee sisällyttää kassien kuljetukset, huolto- ja säilytyspaikat
sekä huoltotoimenpiteet. Lisäksi kirjataan ylös pesuaineet, värit ja desinfioinnit ja
kuvaillaan, millä tavoin taudinaiheuttajien leviäminen ympäristöön voidaan estää.
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11.3. Rehut ja ruokinta

Rehujen kuljetuksessa ja säilytyksessä tulee varmistaa, etteivät ne pääse kosketuksiin
vahinkoeläinten, muiden taudinaiheuttajien tai käsittelemättömien työvälineiden kanssa.
Kuljetuskaluston hygieniasta huolehditaan asianmukaisesti (jos samaa autoa tai muuta
kulkuneuvoa on esimerkiksi käytetty aiemmin kuolleiden kalojen, perkeiden tai peratun
kalan kuljettamiseen, tulee kulkuneuvo puhdistaa ja desinfioida ennen rehukuljetuksia) ja
rehuja säilytetään suojassa.
Lääkerehut säilytetään erillään muista rehuista ja niiden käyttö dokumentoidaan lääkelain
edellyttämällä tavalla.
11.4. Työveneet ja muu kuljetuskalusto

Myös työveneiden, autojen ja muun kalankuljetuskaluston hygieniasta tulee huolehtia, jotta
ne eivät aiheuta tartuntavaaraa laitoksen sisällä tai kuljetusten aikana/muille laitoksille.
Kuljetuskalusto luetteloidaan ja yksittäisille kulkuneuvoille määritellään missä ja millaisissa
tehtävissä niitä enimmäkseen käytetään. Kalusto puhdistetaan ja desinfioidaan säännöllisesti
omavalvonnan kuvauksen mukaisesti ja aina, kun lastina on ollut kuolleita kaloja ja/tai
perkeitä tai kaloja on siirretty sisävesialueelta merialueelle tai toisinpäin. Jos samalla
kalustolla kuljetetaan myös rehua tai tehdään muita ns. puhtaita töitä, suoritetaan nämä aina
ennen likaisia/tautiriskiltään suurempia töitä.
Kuljetuskaluston pesu- ja desinfiointipaikan tulee olla riittävän kaukana tai muuten erillään
kalanviljelylaitoksista, perkaamoista ja luonnonvesistä, jotta tartunnan leviäminen kaluston
tai pesuveden kautta kaloihin voidaan estää. Ennen desinfioinnin aloittamista tulee
varmistua siitä, että kaikki käytetyn kaluston pinnat, letkut ja suojavaatteet sekä käytetyt
työvälineet on varmasti puhdistettu huolellisesti. Pesussa tulee käyttää vähintään +60 °C
vettä ja emäksistä pesuainetta. Käytettävän desinfiointiaineen tai kuuman höyryn (80-90 °C)
annetaan vaikuttaa ohjeissa määritellyn ajan.
Laitoksen kirjanpitoon olisi hyvä kirjata ainakin pesu- ja desinfiointipaikka, puhdistuksen
ajankohta ja siihen käytetyt aineet (kauppanimi ja vaikuttava aine) sekä käyttöliuosten
vahvuus prosentteina ja vaikutusajat. Myös puhdistettavan kaluston rekisterinumerot on
hyvä kirjata ylös.
12.Koulutus

Laitoksen/yrityksen työntekijöiden tulee olla selvillä kaikista työvaiheisiin liittyvistä ohjeista ja
määräyksistä. Lisäksi heillä tulee olla asianmukaiset luvat (esim. hygieniaosaamistodistukset tai
eläinkuljetuslupa/todistus koulutukseen osallistumisesta) ja heidät tulee tarvittaessa kouluttaa tai
perehdyttää muuten uusiin alan tai työtehtäviin liittyviin käytäntöihin/määräyksiin.
Omavalvontajärjestelmään kirjataan kaikkien työntekijöiden ajantasaiset luvat, pätevyydet ja muut
todistukset. Laitoksen kalaterveysvastaavan tehtävänä on huolehtia ja valvoa sitä, että kaikki
työntekijät ovat tehtäviensä tasalla.

Julkaisu on osittain EMKR rahoittama

ʹʹ

13. Omavalvonta- ja laitoshygieniaohjeiden päivittäminen

Laitoksen omavalvonta- ja hygieniaohjeita tulee päivittää säännöllisesti (esim. kerran tai kahdesti
vuodessa esimerkiksi viranomaisen valvontakäynnin yhteydessä) ja aina tarvittaessa. Esimerkiksi
lainsäädäntöön tai muuttuneeseen kalatautitilanteeseen liittyvistä muutoksista keskustellaan
valvovan eläinlääkärin tai kalatautiasiantuntijan kanssa.

II-OSA: Omavalvontamallit
14.Omavalvontamallit alkutuotantoon

Tässä osassa on esimerkkejä erilaisista kalanviljelyn omavalvontasuunnitelmista, joita soveltaen
laitosten on helpompi tehdä oma, säädösten mukainen omavalvonnan kuvaus ja toiminnan
dokumentointi.
Mallisuunnitelmat ovat kuvitteellisten laitosten omavalvontasuunnitelmia, eivätkä sellaisenaan
välttämättä sovi kaikille laitoksille. Tarkoitus on, että laitokset pystyvät muuttamalla tekstit omaan
laitokseen sopiviksi, tekemään laitokselle omavalvonnankuvaus mahdollisimman helposti.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
14.7.
14.8.
14.9.

Emokalatuotanto
Istukaspoikastuotanto
Poikastuotanto sisävesialueella
Poikastuotanto murtovesialueella
Poikastuotanto kiertovesilaitoksessa
Ruokakalatuotanto sisävesialueella
Ruokakalatuotanto murtovesialueella
Ruokakalatuotanto kiertovesilaitoksessa
Luonnonravintolammikkoviljely

Julkaisu on osittain EMKR rahoittama

OMAVALVONNAN KUVAUS
EMOKALALAITOS SISÄVESIALUEELLA

1.

Yrityksen tiedot ja vastuuhenkilöt

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Laitostiedot ja kasvatusyksiköt
Kuvaus yrityksen/laitoksen ja kasvatusyksiköiden toiminnasta
Laitoksen vesityksen kuvaus
Perkaamo

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Kalaterveyssäädösten edellyttämä kirjanpito/dokumentointi
Kalastokirjanpito
Lääkekirjanpito
Muu kirjanpito

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Kalojen hankinta
Kalojen tai mädin tuonti toisesta laitoksesta/yrityksestä
Kalojen tai mädin tuonti luonnosta laitokseen
Kalojen vastaanotto

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Kalaterveyden seuranta ja valvonta
Kalojen tarkkailu
Toimenpiteet tartuntaa epäiltäessä
Toimenpiteet tartunnan varmistuttua
Viranomaisen tarkastus- ja neuvontakäynnit

6.

Kuolleiden kalojen käsittely

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Kalojen siirto laitoksella ja pois laitokselta
Siirtorajoitukset
Kuljetuskalusto ja -olosuhteet
Yrityksen sisäiset kalasiirrot
Muut kalakuljetukset ja -siirrot

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Yleinen laitoshygienia
Henkilökunnan toiminta laitoksella
Kalanviljelyvarusteet
Rehut ja ruokinta
Työveneet ja muu kuljetuskalusto

9.

Koulutus

10.

Omavalvonta- ja laitoshygieniaohjeiden päivittäminen

11.
11.1
12.2

Riskin arviointia
Riski, että laitokselle tulee tauti
Laitoksen riski olla taudin levittäjänä

Liitteet:
kirjanpito kaloille tehdyistä hoitotoimista
Kirjanpito kuolleista (poistetuista) kaloista
kirjanpito kalaliikenteestä laitokselta ulos ja laitokselle sisään

1.

Yrityksen tiedot ja vastuuhenkilöt
Yrityksen nimi:
Osoite:
Puhelin:
Sähköposti:
www-osoite:

Laitoksen nimi:
Osoite:
Koordinaatit (ETRS-TM35FIN):
Puhelin:
sähköposti:

Laitoksen kalaterveysvastaava
Nimi:
Puhelin:
Sähköposti:
Tarvittavat luvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset
x

Vesiviljelyrekisterinumero:

x

Terveysluvan numero:

x

Ympäristöluvan numero:

x

Alkutuotantopaikkanumero,

x

Eläinkuljetusluvan numero:

Laitoksen kalaterveydellinen asema:
(Listaa tarvittavat: VHS, IHN, ISA, KHV, SVC,
G salaris, IPN, BKD…)

taudista
vapaa

Hävittämisohjelma

taudin
saastuttama

BKD
terveysluokka

Rajoitusalueasetus no: xxx/xxxx

annettu 00/00 0000

(liite xx)

Rajoittavat määräykset:

annettu 00/00 0000

(liite xx)

Muut laitoskohtaiset määräykset:

2.

Laitostiedot ja kasvatusyksiköt

2.1.

Kuvaus yrityksen/laitoksen ja kasvatusyksiköiden toiminnasta
Laitos on emokalalaitos sekä poikastuotantolaitos. Laitoksella on hautomo, kasvatushalleja
X kpl, ulkoaltaita x kpl ja luonnonravintolammikkoja X kpl (alle 20 ha). Laitos sijaitsee
xxxkosken rannalla, xxx kunnassa, xxx-vesistöalueella (koordinaatit tähän).
Viljelyssä on siikaa, harjusta, järvitaimenta ja järvilohta.
Emokaloja pidetään xx kpl m2 lasikuitualtaissa xx hallissa. Alkukasvatushallissa on XX
kpl XX m2 betoniallasta, poikashallissa on lasikuitualtaita XX m2. Ei maa-altaita, hallit
ovat katettuja. Poikasten siirtoaikaan säilytyskäytössä ulkona on lasikuitualtaita.
Laitoksen hoitokäytännöissä halleittain on samaa ikäryhmää, vesityslinjoissa samaa
ikäryhmää. Käytössä on kaksi kasvatushallia, joista toisessa tapahtuu ensimmäisen kesän
kasvatus ja toisessa ovat 2 v ja sitä vanhemmat kalat, emokalat ovat vanhempien poikasten
kanssa samassa hallissa. Altaat pidetään erillään toisistaan vesityksellisesti ja välineiden
suhteen. Erilliset rakennukset muodostavat epidemiologiset yksiköt.
Mäti lypsetään omista emokaloista. Emokalastot uusitaan tarvittaessa mädinhankinnan
kautta LUKE:n laitoksilta. Siian ja harjuksen mätiä otetaan vuosittain haudottavaksi
luonnonkudusta LUKE:n laitosten kautta. Muuta kalamateriaalia ei tuoda laitokselle. Osa
siioista ja harjuksista siirretään pois vastakuoriutuneina ja kasvatetaan
luonnonravintolammikoissa. Osa kasvatetaan kesän yli altaissa emokalakasvatukseen.
Muut lajit kasvatetaan 2- ja 3-vuotiaiksi istukkaiksi. Osa näistä jää emokalakasvatukseen
3-4 vuoden välein.

Järvilohta tuotetaan noin xx-xx kpl poikasia vuosittain. Järvitaimenta tuotetaan… siikaa
tuotetaan… harjusta tuotetaan…

Luonnonravintolammikkojen toiminta
Laitoksella on X kpl luonnonravintolammikkoa, joissa kasvatetaan siikaa ja harjusta.
Vastakuoriutuneet poikaset siirretään lampiin, kerätään pois kesänvanhoina. Lammikot
tyhjennetään kaloista ja vedestä syksyllä, kuivillaan lokakuusta toukokuulle.
2.2.

Laitoksen vesityksen kuvaus
Vesi tulee xxxjoesta. Pintavesi tulee omalla paineella kolmella putkella, lupa XX l/s.
Kaikilla altailla on oma tulovesitys ja poisto. Tulovettä ei käsitellä. Vesi poistuu kaivojen
kautta xxxjokeen. Lietetaskut pumpataan jätevedenpuhdistamoon. Ilmastusta on
mahdollisuus käyttää.
Laitos käyttää pintavettä. Veden kierrossa ei tarvita pumppusysteemejä. Käytettävän veden
laatu on hyvä. Altaille on erillisvesitykset. Vesi riittää kuivina kesinä, talvella voi olla
vedensaantiongelmia. Poikkeusoloihin on varauduttu pumppujärjestelmillä.
Laitoksen vedenottamon yläpuolelle istutetaan vain omalta laitokselta peräisin olevia
kaloja. Yläpuolella ei sijaitse kasvattajia. Vedenottamo on suojattu sihdeillä, merestä ei
pääse vaeltamaan kaloja vedenottamoon.
Liitteenä kuva vesityksestä.

2.3.

Perkaamo
Laitoksella ei ole perkaamotoimintaa.

3.

Kalaterveyssäädösten edellyttämä
kirjanpito/dokumentointi

3.1.

Kalastokirjanpito ja kuolleisuuskirjanpito
Kirjanpitoa hoidetaan sähköisesti. Kirjanpitoon merkitään tuotu mäti ja kalojen siirrot
toisiin altaisiin tai muihin kasvatuspaikkoihin sekä kuolleisuus.
Tuodusta mädistä kirjataan
• laji, määrä litroina, tuontipäivämäärä ja kanta sekä muut tunnistusta helpottavat
merkinnät
• alkuperä (keneltä/mistä ja milloin, lähtölaitoksen vesiviljelyrekisterinumero,
luonnonmädin osalta lisäksi emokalojen pyyntialue.)
• Mädin desinfiointi (milloin ja miten tehty)
• Luonnosta pyydettyjen emokalojen tutkimustodistuskopio
• erän kuljetustapa ja koko
• sijoituspaikka laitoksen sisällä
Siirroista toiseen altaaseen kirjataan
• laji, ikä, kanta, määrä, keskipaino sekä mahdolliset muut tunnistusmerkinnät
• siirtämisen ajankohta ja siirrettävien kalojen sijoittuminen (mistä hallista ja altaasta
minne)
Laitokselta pois siirroista kirjataan:
• laji, ikä, kanta, määrä, keskipaino sekä mahdolliset muut tunnistusmerkinnät
• allas, josta lähtevät
• siirtämisen ajankohta
• Vastaanottava laitos (nimi ja vv-rekisterinumero) tai istutusvesistö ja istuttaja
(mahdollisimman tarkasti)
• Kuljetustapa ja kuljettaja
Lähtevien erien osalta muistutetaan istutusten kirjaamisesta istutusrekisteriin ja erityisesti
pienten pitopaikkojen kohdalla vesiviljelyrekisteristä. Vesiviljelyrekisteriin tulee ilmoittaa
myös pienimuotoinen kotitarvekasvatus.
Kuolleisuuskirjanpito
Kuolleisuutta seurataan päivittäin ja altaista poistettujen kalojen kappalemäärä kirjataan
ylös allaskohtaisesti kuolleisuuskirjanpitoon ja ruokintatietokoneelle.

3.2.

Lääkekirjanpito
Lääkekirjanpitoon kirjataan kaikki annetutut lääkitykset, kuten lääkerehut, rokotukset,
kylvetys- ja nukutusaineiden käyttö. Lääkerehu syötetään käsin ja merkitään
lääkekirjanpidon lisäksi ruokintapäiväkirjaan.

Kaikista lääkityksistä kirjataan seuraavat tiedot:
1. eläimen tai eläinryhmän tunnistustiedot;
2. lääkityksen antopäivämäärät;
3. lääkityksen aloittaja (eläinlääkäri, eläimen omistaja tai haltija tai näiden valtuuttama
henkilö)
4. lääkkeen tai lääkerehun käyttöaihe;
5. lääkkeen nimi;
6. lääkkeen tai lääkerehun määrä;
7. lääkkeelle tai lääkerehulle määrätty varoaika; sekä
8. lääkkeen tai lääkerehun myyjä
Lääkekirjanpitoon liitetään kaikki lääkkeisiin ja lääkerehuun liittyvät eläinlääkäreiltä,
apteekeilta tai rehutehtailta saadut kirjalliset tositteet kuten reseptit, lääkerehumääräykset
ja eläinlääkärin kirjalliset selvitykset. Tiedot lääkityksistä merkitään kirjanpitoon
mahdollisimman pian. Kunkin eläimen tai eläinryhmän kaikki lääkitykset on saatava
helposti selville koko kirjanpidon säilyttämisajalta. Kirjanpitoa tulee säilyttää 5 vuotta.
Lääkittyjen kalojen on oltava tunnistettavissa lääkitsemisen ja lääkehoidon aikana sekä
varoajan kuluessa. Lääkittävänä oleva allas merkitään huomiolipulla tms.
3.3.

Muu kirjanpito
Ruokintatietokoneelle syötetään allaskohtaiset tiedot. Syötettävistä rehuista kirjanpitoon
merkitään rehujen nimet, ostopäivämäärät, valmistaja ja toimittaja sekä kulutus.
Allaskortteihin merkitään perustiedot altaissa olevista kaloista, altaan puhdistukset ym.
Kaikki kaloille tehdyt toimenpiteet kirjataan laitospäiväkirjaan kuten myös laitoksen
tilojen, kaluston ja välineistön ym. puhtaanapitoon ja desinfiointiin liittyvät toimenpiteet.
Kalojen terveysseuranta
Kalojen taudin määrittämiseen tai loistutkimuksiin otetut näytteet merkitään kirjanpitoon.
Kirjanpitoon liitetään myös laboratorion tutkimusvastaus.
• tutkimuksen luonne ja päivämäärä
• laji, ikä, kanta ja/tai muut tunnistusmerkinnät
• tehtyjen tutkimusten tulokset (esim. tautimääritykset)
• laitoksella tai kaloille tehdyt terveystarkastukset

Muista kaloille tai laitoksella tehtävistä tutkimuksista/tarkastuksista kirjanpitoon merkitään
• tutkimuksen luonne (esim. kasvumittaukset) ja päivämäärä
• laji, ikä, kanta ja/tai muut tunnistusmerkinnät

Myös loistartunnat ja –hoidot merkitään kirjanpitoon.

4.

Kalojen hankinta

4.1.

Kalojen tai mädin tuonti toisesta laitoksesta/yrityksestä
Laitoksella on oma emokalatuotanto. Emokalastoa täydennetään vain LUKE:n laitoksilta,
desinfioinnin kautta hautomoon erilleen haudontakaukaloihin ja suppiloihin tuotavalla
mädillä. Laitokselle ei tuoda muuta kuin desinfiotua mätiä. Elävää kalaa ei tuoda
laitokselle.
Hankintalaitoksia ovat LUKE:n laitokset, jotka ovat vesiviljelyrekisterissä. Myös
hankintalaitoksen emokalasto on tutkittu. Laitokselle ulkopuolelta tuotava mäti
desinfioidaan lähtöpäässä, lähetteessä pitää olla maininta desinfioinnista.

4.2.

Kalojen tai mädin tuonti luonnosta laitokseen
Laitokselle ei tuoda kaloja eikä mätiä luonnosta

4.3.

Mädin vastaanotto
Mätiä vastaanotettaessa tarkastetaan, että dokumentointi on kunnossa ja kuormakirja
liitetään laitoksen kirjanpitoon.
Mäti tuodaan turvotusvaiheeseen desinfiointitilaan, josta se desinfioinnin jälkeen siirretään
aseteille haudontakaukaloihin ja suppiloihin.

5.

Kalaterveyden seuranta ja valvonta

5.1.

Kalojen tarkkailu
Laitoksen omaehtoinen jatkuva, päivittäinen terveyden seuranta on järjestetty
tarkkailemalla kalojen ruokahalua, ulkonäköä, käyttäytymistä ja kuolleisuutta. Näytteet
otetaan tarpeen mukaan mikroskopoitavaksi ja jatkotutkimuksiin lähetettäväksi. Terveyden
seuranta dokumentoidaan kirjaamalla päiväkirjaan.
Näytteet lypsetyistä emokaloista lähetetään Ruokavirastoon tutkittavaksi ohjeen mukaan,
näytteeksi kerätään ovarionestettä.
Jos ilmenee poikkeavaa kuolleisuutta, siitä ilmoitetaan soittamalla kunnaneläinlääkärille ja
näytteet toimitetaan Ruokavirastoon tutkittaviksi. Kunnaneläinlääkäri arvioi, onko syytä
epäillä vastustettavaa kalatautia.

5.2.

Toimenpiteet tartuntaa epäiltäessä
Jos kaloissa epäillään vakavaa sairautta, ilmoitetaan epäily viipymättä
kunnaneläinlääkärille tai aluehallintoviraston läänineläinlääkärille ja toimitaan heiltä
saatujen ohjeiden mukaisesti.

Laitoksella laitetaan kyseinen allas eristykseen. Tartunta pyritään rajaamaan kyseiseen
altaaseen, kunnes taudinaiheuttaja selviää. Kaloja ei siirretä ulkopuolelle ennen kuin lupa
annetaan.
5.3.

Toimenpiteet tartunnan varmistuttua
Kalataudin varmistuttua sovitaan eläinlääkärin kanssa jatkosta. Taudin alkuperä ja se, onko
tauti jo mahdollisesti päässyt leviämään eteenpäin, selvitetään.

5.4.

Viranomaisen tarkastus- ja neuvontakäynnit
Laitosta valvova eläinlääkäri on xxx kunnaneläinlääkäri. Eläinlääkäri tarkastaa laitoksen ja
ottaa valvontanäytteet ohjelman mukaan vuosittain.

6.

Kuolleiden kalojen käsittely
Kuolleet kalat ja mäti kerätään tarkkailukierroksen yhteydessä.
Kuolleiden kalojen/mädin hävittäminen on järjestetty kunnallisen jätehuollon kautta.
Laitoksella on hyväksytty jätteenhuoltosuunnitelma.

7.

Kalojen siirto laitoksella ja pois
laitokselta
Järvilohta myydään pienpoikasina (minne). Järvitaimenta…, siikaa…
harjusta…

7.1.

Siirtorajoitukset
Alueella tai laitoksella ei ole kalatautien vuoksi annettuja rajoituksia, jotka vaikuttaisivat
laitoksen toimintaan. Kaloja ja mätiä saa eläintautitilanteen puolesta siirtää rajoituksetta
minne tahansa Suomeen, lukuun ottamatta Jäämereen laskevien jokien vesistöjä
(Gyrdactylus salaris -loisen suoja-alue).

7.2.

Kuljetuskalusto ja –olosuhteet
Laitos myy eläviä kaloja muille laitoksille paikallisesti (95%) ja valtakunnallisesti. Vain
terveitä kaloja siirretään laitokselta pois.
Yrityksellä on käytössä oma hyväksytty kalankuljetuskalusto. Kuorma-auton lavalla on X
kpl X kuution säiliötä ja perävaunussa X kpl X kuution säiliötä.
Laitoksen oma kuljetuskalusto ja välineet pestään ja desinfioidaan aina käytön jälkeen xxpaikassa Ruokaviraston ohjeen mukaisesti. Pesuista ja desinfioineista pidetään kirjaa.
Kuljetuskauden aikana autossa kulkevat desinfiointivälineet mukana. Varmistetaan, että

laitokselle tuleva tyhjä kuljetuskalusto on pesty ja desinfioitu ennen laitosalueelle tuloa.
Purkuputki suihkutetaan sisältä ja ulkoa Virkonilla myös kesken kuljetuksen, aina kun se
on ollut kosketuksissa veteen. Kuljettaja desinfioi käsineet ja jalkineet jokaisen
pitopaikassa tai istutuspaikassa käynnin jälkeen. Auton kopissa pidetään eri jalkineita, kun
lastaus/purkutilanteessa.
7.3.

Yrityksen sisäiset kalasiirrot
Poikaset kasvatetaan 1. vuoden ajan xx hallissa, 2. vuoden xxhallissa. Kiertosuunta on
yhteen suuntaan. Hallien ovella on tautisulku, jossa vaihdetaan/pestään ja desinfioidaan
jalkineet ja käsineet. Välineitä ei siirretä hallien välillä. Kalat siirretään…

7.4.

Muut kalakuljetukset ja –siirrot

8.

Yleinen laitoshygienia

8.1.

Henkilökunnan toiminta laitoksella
Laitoksen henkilöstö on perehdytetty laitoshygieniaan ja tartuntatautien torjuntaan.
Laitoksella on ammattitaitoinen henkilökunta. Omavalvonnan kuvaus on kaikille
työntekijöille tuttu. Henkilöstöä koulutetaan kalatauti- ja hygienia-asioissa. Kaikki
työntekijät tunnistavat kalatautien tyypilliset oireet. Laitosvierailut ovat valvottuja ja
rajoitettuja.
Altaat tyhjennetään siirron yhteydessä, pestään ja desinfioidaan. Ensimmäisen kesän
kasvatushalli tyhjenee kerran vuodessa. Toisessa hallissa puhdistus tapahtuu 2 x
kasvatuskauden aikana. Aina kun allas tyhjenee, se pestään ja desinfioidaan.
Katetuissa kasvatustiloissa ei ole haittaeläimiä. Luonnonravintolammikoilla haittaa tekevät
lokit ja tiirat, koskelo sekä kaakkuri. Laitosalue on aidattu. Kalojen pääseminen laitoksen
vedenottamoon on estetty välpillä ja sihdeillä.
Rauhoitetuille eläimille haetaan pyyntilupa tai tehdään ilmoitus tarvittaessa, ei ole ollut
tarvetta.

8.2.

Kalanviljelyvarusteet
Kasvatustilat pidetään puhtaina ja lattiat pestään kerran viikossa painepesurilla pesuaineen
kanssa. Toisessa hallissa kävelysillat pestään altaiden puhdistuksen yhteydessä.
Hoitovälineistö pestään ja desinfioidaan aina käytön jälkeen ja käyttöön otetaan aina vain
puhtaita välineitä. Puhtaat ja likaiset välineet säilytetään selvästi erillään.
Pesu- ja desinfiointiaineet säilytetään siivousvälinevarastossa.

8.3.

Rehut ja ruokinta

Kaloille syötetään teollista rehua. Rehuille on oma varastonsa. Rehun lisäaineita,
eläinlääkkeitä ja vaarallisia aineita käytetään ohjeen mukaan ja säilytetään lukollisissa
kemikaalivarastoissa.

8.4.

Työveneet ja muu kuljetuskalusto

9.

Koulutus
Uusien työntekijöiden kanssa käydään läpi laitoksen työskentelytavat ja riskit. Työntekijät
osallistuvat koulutuksiin tarvittaessa.

10.

Omavalvonta- ja laitoshygieniaohjeiden
päivittäminen
Laitoksen omavalvonta- ja hygieniaohjeita päivitetään tarvittaessa.

11. Riskin arviointia
11.1. Riski, että laitokselle tulee tauti
(Pyramidia luetaan vastaamalla oikealla olevaan kysymykseen ja liikkumalla vastausnuolen suuntaan
alaspäin pyramidin tyveä kohti kerros kerrokselta. Viimeisen kysymyksen jälkeen katsotaan mihin
kohtaan ”reitti” päättyi – onko riski korkea, keskitasoinen vai pieni. Klikkaamalla nuolta saat yläpalkin
piirtotyökalun avulla (muotoile-kohta) vaihdettua nuolen väriä, jolloin sitä on helpompi seurata)

Lisääntynyt riski
saada tauti
laitokselle

Ei

Kyllä

Vapaa

Ei
vapaa

Pieni

Suljettu

Suljettu

Korkea

Pieni
Pie

Hyvä

Heikko
Hyvä

Pieni

Avoin
Heikko

Heikko

Suuri

Onko vesityslähde turvallinen
Suljettu
u

Suljettu

Avoin

Avoin

Pieni
Suuri

Kyllä
Ei

Suljettu
Avoin

Mikä on yläpuolisten tai naapurilaitosten tautitilanne

Kyllä
Ei

Heikko

Suuri

Kyllä

Vapaa

Ei
vapaa

Ei

Hyvä

Suuri

Mikä on toimittajien tautitilanne?

Ei

Avoin

Heikko

Vapaa

Vapaa

Ei
vapaa

Kyllä

Toimittajien määrä 3 tai alle 3

Ei
vapaa

Vapaa
Ei
vapaa

Alentunut riski
saada tauti
laitokselle

Hyvä

Heikko

Keskitasoinen

Hyvä

Hyvä

Pieni
Suuri

Viljelyjärjestelmän tyyppi
(suljettu = kiertovesitys)

Pieni
Suuri

Suuri

Pieni

Vedenlaatu
Pieni
Pi

Viljelytiheys

6.2. Laitoksen riski olla taudin levittäjänä
(Pyramidia luetaan vastaamalla oikealla olevaan kysymykseen ja liikkumalla vastausnuolen suuntaan
alaspäin pyramidin tyveä kohti kerros kerrokselta. Viimeisen kysymyksen jälkeen katsotaan mihin
kohtaan ”reitti” päättyi – onko riski korkea, keskitasoinen vai pieni. Klikkaamalla nuolta saat yläpalkin
piirtotyökalun avulla (muotoile-kohta) vaihdettua nuolen väriä, jolloin sitä on helpompi seurata)

Laitoksella on
lisääntynyt riski
toimia taudin
levittäjänä

Kyllä

Kyllä

Kyllä
Ei

Heikko

Heikko

Suuri

Pieni

Korkea

Suuri

Pieni
Pie

Hyvä

Mikä on laitoksen tauti tilanne?

Avoin

Kyllä

Kyllä

Heikko

Avoin
Kyllä

Viljelyjärjestelmän tyyppi
(suljettu = kiertovesitys)
Kyllä Etäisyys seuraavaan
alapuoliseen laitokseen
Ei
tai yksikköön yli 2 km

Heikko

Heikko
Hyvä

Pieni

Vastaanottajien määrä 10 tai yli
Suljettu
j

Ei

Ei

Suuri

Ei

Suljettu

Avoin

Pieni
Suuri

Vapaa

Kyllä
K

Ei

Suljettu

Ei

Hyvä

E
Ei
vapaa

Kyllä

Ei

Suljettu
Avoin

ei

Vapaa

Ei
vapaa

Laitoksella on
alentunut riski
toimia taudin
levittäjänä

Onko elävän kalan myyntiä
tai siirtoja laitoksen
ulkopuolelle?

Hyvä

Heikko

Pieni
Suuri

Keskitasoinen

Hyvä

Hyvä
Pieni
Suuri

Suuri

Pieni

Vedenlaatu
Pieni

Viljelytiheys

KIRJANPITO KUOLLEISTA (POISTETUISTA) KALOISTA
Kirjanpito koskee aikaa
20___.

Vesiviljelylaitos:______________________________________
Poistopvm

Laji

Ikä

Allas

Määrä
Kpl

Normaalia
suuremman
kuolleisuuden syy
Kg

/

20

-

Yhteydenotto /
lähetetty
tutkimuksiin
(minne)

/

KIRJANPITO KALOILLE TEHDYISTÄ HOITOTOIMISTA
/

20

-

/

20___.

Huomautuksia (Kylvetys ja lääkitys:
käytetty aine/lääke, sen määrä, myyjä
ja varoaika; Rokotukset: käytetty
rokote, sen määrä, rokotustapa, veden
lämpö; Muut toimet: haluttuja lisätietoja,
esimerkiksi mihin altaisiin siirretty)
Huom! Erillinen lääkekirjanpito!
Muu

Rokotus

Altaat

Kirjanpito koskee aikaa

Kylvetys/Lääkitys

Ikä

Altaan puhd.

Laji

Lajittelu

Pvm

Punnitus/mitt.

Vesiviljelylaitos:______________________________________

KIRJANPITO KALALIIKENTEESTÄ LAITOKSELTA ULOS JA LAITOKSELLE SISÄÄN
Vesiviljelylaitos:______________________________________
Siirtosuunta
Ulos

Sisään

Pvm

Laji

Ikä

Erätunnus

Lähtöallas /
mihin
altaaseen
laitettu

Kirjanpito koskee aikaa
Määrä
Kpl

Litraa
(mäti)

Kg

/

20

Minne
viety/mistä
tuotu

-

/

20___.

Kuljetustapa /
kuljettaja

OMAVALVONNAN KUVAUS
ISTUKASPOIKASLAITOS SISÄVESIALUEELLA

1.

Yrityksen tiedot ja vastuuhenkilöt

2.
2.1.
2.2.
2.3.
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Lääkekirjanpito
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4.
4.1.
4.2.
4.3.

Kalojen hankinta
Kalojen tai mädin tuonti toisesta laitoksesta/yrityksestä
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Kalojen vastaanotto

5.
5.1.
5.2.
5.3.
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Kalojen tarkkailu
Toimenpiteet tartuntaa epäiltäessä
Toimenpiteet tartunnan varmistuttua
Viranomaisen tarkastus- ja neuvontakäynnit

6.

Kuolleiden kalojen käsittely

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Kalojen siirto laitoksella ja pois laitokselta
Siirtorajoitukset
Kuljetuskalusto ja -olosuhteet
Yrityksen sisäiset kalasiirrot
Muut kalakuljetukset ja -siirrot

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Yleinen laitoshygienia
Henkilökunnan toiminta laitoksella
Kalanviljelyvarusteet
Rehut ja ruokinta
Työveneet ja muu kuljetuskalusto

9.

Koulutus

10.

Omavalvonta- ja laitoshygieniaohjeiden päivittäminen

11.
11.1
12.2

Riskin arviointia
Riski, että laitokselle tulee tauti
Laitoksen riski olla taudin levittäjänä

Liitteet:
kirjanpito kaloille tehdyistä hoitotoimista
Kirjanpito kuolleista (poistetuista) kaloista
kirjanpito kalaliikenteestä laitokselta ulos ja laitokselle sisään

1.

Yrityksen tiedot ja vastuuhenkilöt
Yrityksen nimi:
Osoite:
Puhelin:
Sähköposti:
www-osoite:

Laitoksen nimi:
Osoite:
Koordinaatit (ETRS-TM35FIN):
Puhelin:
sähköposti:

Laitoksen kalaterveysvastaava
Nimi:
Puhelin:
Sähköposti:
Tarvittavat luvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset
x

Vesiviljelyrekisterinumero:

x

Terveysluvan numero:

x

Ympäristöluvan numero:

x

Alkutuotantopaikkanumero,

x

Eläinkuljetusluvan numero:

Laitoksen kalaterveydellinen asema:
(Listaa tarvittavat: VHS, IHN, ISA, KHV, SVC,
G salaris, IPN, BKD…)

taudista
vapaa

Hävittämisohjelma

taudin
saastuttama

BKD
terveysluokka

Rajoitusalueasetus no: xxx/xxxx

annettu 00/00 0000

(liite xx)

Rajoittavat määräykset:

annettu 00/00 0000

(liite xx)

Muut laitoskohtaiset määräykset:

2.

Laitostiedot ja kasvatusyksiköt

2.1.

Kuvaus yrityksen/laitoksen ja kasvatusyksiköiden toiminnasta
Laitoksen tuotantosuunta on istukaspoikastuotanto. Laitos sijaitsee xxx vesistöalueella, xxx
kunnassa (koordinaatit tähän).
Kasvatustiloina on halli ja ulkoallasalue ja näissä lasikuitu-, betoni- ja maa-altaita. Hallissa
on XX kpl lasikuitualtaita ja XX kpl starttikaukaloa. Ulkona on XX kpl betonialtaita, XX
kpl maa-altaita ja XX kpl lasikuitualtaita.
Erillisiä viljely-yksiköitä ovat luonnonravintolammikot eri puolilla xx kuntaa.
Laitoksessa on viljelyssä merilohia ja meritaimenia. Kasvatusmateriaali tuodaan
desinfioituna mätinä LUKE:n laitokselta xxx (xxx vesistöalueelta). Poikaset kasvatetaan 2vuotiaaksi ja istutetaan velvoitteiden mukaisesti jokisuille xxjokeen ja xxjokeen. Poikaset
kasvatetaan 1. vuoden ajan hallissa, 2. vuoden ulkona. Kiertosuunta on yhteen suuntaan.
Eri ikäryhmät kasvatetaan erillään omissa altaissaan. Laitoksessa on kaksi epidemiologista
yksikköä. Ulkoalue ja halli voidaan tarvittaessa täysin eristää toisistaan toiminnallisesti.
Kaikki kala lähtee elävänä luonnonvesiin velvoitteen mukaisesti istutuksiin jokisuille
xxjokeen ja xxjokeen laitoksen omalla kalankuljetusautolla.

2.2.

Laitoksen vesityksen kuvaus
Vesi tulee laitokseen padon yläpuolelta, XX l/s käyttöoikeus. Alkukasvatusvaiheessa vesi
tulee hiekkasuodatuksen kautta (mädin haudonnasta kesäkuun loppuun asti), ilmastus
vesisäiliössä.
Laitos käyttää pintavettä keskimäärin XX l/s. Jokaiseen altaaseen on oma vesitys ja oma
poisto. Erillisiä epidemiologisia yksiköitä ovat halli omansa ja ulkoallasalue omansa.
Vesi riittää kuivanakin kesänä, tosin vesi saattaa olla silloin huonolaatuista.
Varajärjestelmä on käytössä ja hälyttimet hallissa. Lisäksi laitoksen henkilökunta huolehtii
varallaolojärjestelmästä x henkilön voimin.
Liitteenä kuva vesityksestä.
Laitoksen vedenottamon yläpuolella on iso verkkokassikasvattamo, jossa kasvatetaan
kirjolohta ja siikaa. Laitoksen vedenottamoon ei pääse vaeltamaan kaloja laitoksen
poistoputken alapuolelta eikä merestä peräisin olevia vaelluskaloja. xx voimalaitoksen pato
on nousuesteenä. Padossa ei ole kalatietä.

2.3.

Perkaamo
Tämän laitoksen yhteydessä ei ole perkaamoa.

3.

Kalaterveyssäädösten edellyttämä
kirjanpito/dokumentointi

3.1.

Kalastokirjanpito ja kuolleisuuskirjanpito
Kirjanpitoa hoidetaan sähköisesti. Kirjanpitoon merkitään tuotu mäti ja kalojen siirrot
toisiin altaisiin tai muihin kasvatuspaikkoihin sekä kuolleisuus.
Tuodusta mädistä kirjataan
• laji, määrä litroina, tuontipäivämäärä ja kanta sekä muut tunnistusta helpottavat
merkinnät
• alkuperä (keneltä/mistä ja milloin, lähtölaitoksen vesiviljelyrekisterinumero,
luonnonmädin osalta lisäksi emokalojen pyyntialue.)
• Mädin desinfiointi (milloin ja miten tehty)
• Luonnosta pyydettyjen emokalojen tutkimustodistuskopio
• erän kuljetustapa ja koko
• sijoituspaikka laitoksen sisällä
Siirroista toiseen altaaseen kirjataan
• laji, ikä, kanta, määrä, keskipaino sekä mahdolliset muut tunnistusmerkinnät
• siirtämisen ajankohta ja siirrettävien kalojen sijoittuminen (mistä hallista ja altaasta
minne)

Laitokselta pois siirroista kirjataan:
• laji, ikä, kanta, määrä, keskipaino sekä mahdolliset muut tunnistusmerkinnät
• allas, josta lähtevät
• siirtämisen ajankohta
• Vastaanottava laitos (nimi ja vv-rekisterinumero) tai istutusvesistö ja istuttaja
(mahdollisimman tarkasti)
• Kuljetustapa ja kuljettaja
Lähtevien erien osalta muistutetaan istutusten kirjaamisesta istutusrekisteriin ja erityisesti
pienten pitopaikkojen kohdalla vesiviljelyrekisteristä. Vesiviljelyrekisteriin tulee ilmoittaa
myös pienimuotoinen kotitarvekasvatus.
Kuolleisuuskirjanpito
Kuolleisuutta seurataan päivittäin ja altaista poistettujen kalojen kappalemäärä kirjataan
ylös allaskohtaisesti kuolleisuuskirjanpitoon ja ruokintatietokoneelle.
3.2.

Lääkekirjanpito
Lääkekirjanpitoon kirjataan kaikki annetutut lääkitykset, kuten lääkerehut, rokotukset,
kylvetys- ja nukutusaineiden käyttö. Lääkerehu syötetään käsin ja merkitään
lääkekirjanpidon lisäksi ruokintapäiväkirjaan.
Kaikista lääkityksistä kirjataan seuraavat tiedot:
1. eläimen tai eläinryhmän tunnistustiedot;
2. lääkityksen antopäivämäärät;
3. lääkityksen aloittaja (eläinlääkäri, eläimen omistaja tai haltija tai näiden valtuuttama
henkilö)
4. lääkkeen tai lääkerehun käyttöaihe;
5. lääkkeen nimi;
6. lääkkeen tai lääkerehun määrä;
7. lääkkeelle tai lääkerehulle määrätty varoaika; sekä
8. lääkkeen tai lääkerehun myyjä
Lääkekirjanpitoon liitetään kaikki lääkkeisiin ja lääkerehuun liittyvät eläinlääkäreiltä,
apteekeilta tai rehutehtailta saadut kirjalliset tositteet kuten reseptit, lääkerehumääräykset
ja eläinlääkärin kirjalliset selvitykset. Tiedot lääkityksistä merkitään kirjanpitoon
mahdollisimman pian. Kunkin eläimen tai eläinryhmän kaikki lääkitykset on saatava
helposti selville koko kirjanpidon säilyttämisajalta. Kirjanpitoa tulee säilyttää 5 vuotta.
Lääkittyjen kalojen on oltava tunnistettavissa lääkitsemisen ja lääkehoidon aikana sekä
varoajan kuluessa. Lääkittävänä oleva allas merkitään huomiolipulla tms.

3.3.

Muu kirjanpito
Ruokintatietokoneelle syötetään allaskohtaiset tiedot. Syötettävistä rehuista kirjanpitoon
merkitään rehujen nimet, ostopäivämäärät, valmistaja ja toimittaja sekä kulutus.
Allaskortteihin merkitään perustiedot altaissa olevista kaloista, altaan puhdistukset ym.
Kaikki kaloille tehdyt toimenpiteet kirjataan laitospäiväkirjaan kuten myös laitoksen
tilojen, kaluston ja välineistön ym. puhtaanapitoon ja desinfiointiin liittyvät toimenpiteet.
Kalojen terveysseuranta
Kalojen taudin määrittämiseen tai loistutkimuksiin otetut näytteet merkitään kirjanpitoon.
Kirjanpitoon liitetään myös laboratorion tutkimusvastaus.
• tutkimuksen luonne ja päivämäärä
• laji, ikä, kanta ja/tai muut tunnistusmerkinnät
• tehtyjen tutkimusten tulokset (esim. tautimääritykset)
• laitoksella tai kaloille tehdyt terveystarkastukset

Muista kaloille tai laitoksella tehtävistä tutkimuksista/tarkastuksista kirjanpitoon merkitään
• tutkimuksen luonne (esim. kasvumittaukset) ja päivämäärä
• laji, ikä, kanta ja/tai muut tunnistusmerkinnät

Myös loistartunnat ja –hoidot merkitään kirjanpitoon.

4.

Kalojen hankinta

4.1.

Kalojen tai mädin tuonti toisesta laitoksesta/yrityksestä
Mätiliikenne on järjestetty siten, että kasvatusmateriaali tuodaan desinfioituna mätinä
LUKE:n laitokselta xxx (xxx vesistöalueelta). Laitokselle ei tuoda muuta kuin desinfioitua
mätiä. Elävää kalaa ei tuoda laitokselle.
Hankintalaitoksia ovat LUKE:n laitokset, jotka ovat vesiviljelyrekisterissä. Myös
hankintalaitoksen emokalasto on tutkittu. Laitokselle ulkopuolelta tuotava mäti
desinfioidaan lähtöpäässä, lähetteessä pitää olla maininta desinfioinnista.

4.2.

Kalojen tai mädin tuonti luonnosta laitokseen
Laitokselle ei tuoda kaloja eikä mätiä luonnosta.

4.3.

Kalojen vastaanotto
Mäti tuodaan desinfioituna haudontakaukaloihin halliin. Joka kaukalossa on oma tulo- ja
poistovesitys.

Mätiä vastaanotettaessa tarkastetaan, että sen dokumentointi on kunnossa ja se liitetään
kirjanpitoon.

5.

Kalaterveyden seuranta ja valvonta

5.1.

Kalojen tarkkailu
Kalojen jatkuva, päivittäinen terveyden seuranta on järjestetty siten, että seurataan kalojen
kuolleisuutta, ruokahalua ja käyttäytymistä sekä ulkonäköä. Mäti puhdistetaan viikoittain.
Kehitysasteen mukaan hoitokertoja lisätään 2-3 kertaan viikossa (riippuu materiaalin
laadusta).
Kalojen terveys on varmistettu yksityisen kalaterveyspalveluyrityksen tekemin
tutkimuksin. Laitoksella tehdään omaehtoista tutkimusta päivittäin: loistutkimukset ja
bakteeriviljelmät kyetään tekemään laitoksella. Yksityinen kalaterveyspalveluyritys tekee
jatkotutkimukset. Yksityisen kalaterveyspalveluyrityksen kalatautitutkija käy kesäaikaan
kerran viikossa laitoksella ottamassa näytteet.
Jos ilmenee poikkeavaa kuolleisuutta, siitä ilmoitetaan soittamalla kunnaneläinlääkärille ja
näytteet toimitetaan Ruokavirastoon tutkittaviksi. Kunnaneläinlääkäri arvioi, onko syytä
epäillä vastustettavaa kalatautia.

5.2.

Toimenpiteet tartuntaa epäiltäessä
Tautiepäilystä tehdään ilmoitus yksityiseen kalaterveyspalveluyritykseen. Otetaan näytteet,
ensin omaehtoinen tutkimus, yksityinen kalaterveyspalveluyritys tutkii.
Jos kaloissa epäillään vakavaa sairautta, ilmoitetaan epäily viipymättä
kunnaneläinlääkärille tai aluehallintoviraston läänineläinlääkärille ja toimitaan heiltä
saatujen ohjeiden mukaisesti.
Laitoksella laitetaan kyseinen allas eristykseen. Tartunta pyritään rajaamaan kyseiseen
altaaseen, kunnes taudinaiheuttaja selviää. Kaloja ei siirretä ulkopuolelle ennen kuin lupa
annetaan.

5.3.

Toimenpiteet tartunnan varmistuttua
Kalataudin varmistuttua sovitaan eläinlääkärin kanssa jatkosta. Taudin alkuperä ja se, onko
tauti jo mahdollisesti päässyt leviämään eteenpäin, selvitetään.

5.4.

Viranomaisen tarkastus- ja neuvontakäynnit
Kalaterveystarkkailusopimus on tehty yksityisen kalaterveyspalveluyrityksen kanssa.
Laitosta valvova eläinlääkäri on xx kunnaneläinlääkäri. Eläinlääkäri tarkastaa laitoksen ja
ottaa valvontanäytteet ohjelman mukaan vuosittain.

6.

Kuolleiden kalojen käsittely
Kuolleet kalat ja mäti kerätään tarkkailukierroksen yhteydessä. Laitoksella on hyväksytty
jätehuoltosuunnitelma. Kuollut mäti ja kuolleet kalat hävitetään jäteastiaan ja se
tyhjennetään hyväksytylle kaatopaikalle.

7.

Kalojen siirto laitoksella ja pois
laitokselta

7.1.

Siirtorajoitukset
Alueella tai laitoksella ei ole kalatautien vuoksi annettuja rajoituksia, jotka vaikuttaisivat
laitoksen toimintaan. Kaloja ja mätiä saa eläintautitilanteen puolesta siirtää rajoituksetta
minne tahansa Suomeen, lukuun ottamatta Jäämereen laskevien jokien vesistöjä
(Gyrdactylus salaris -loisen suoja-alue).

7.2.

Kuljetuskalusto ja –olosuhteet
Yrityksellä on käytössä oma hyväksytty kalankuljetuskalusto. Kuorma-auton lavalla on X
kpl X kuution säiliötä ja perävaunussa X kpl X kuution säiliötä.
Laitoksen oma kuljetuskalusto ja välineet pestään ja desinfioidaan aina käytön jälkeen xxpaikassa Ruokaviraston ohjeen mukaisesti. Pesuista ja desinfioineista pidetään kirjaa.
Kuljetuskauden aikana autossa kulkevat desinfiointivälineet mukana. Varmistetaan, että
laitokselle tuleva tyhjä kuljetuskalusto on pesty ja desinfioitu ennen laitosalueelle tuloa.
Purkuputki suihkutetaan sisältä ja ulkoa Virkonilla myös kesken kuljetuksen, aina kun se
on ollut kosketuksissa veteen. Kuljettaja desinfioi käsineet ja jalkineet jokaisen
pitopaikassa tai istutuspaikassa käynnin jälkeen. Auton kopissa pidetään eri jalkineita, kun
lastaus/purkutilanteessa.

7.3.

Yrityksen sisäiset kalasiirrot
Poikaset kasvatetaan 1. vuoden ajan hallissa, 2. vuoden ulkona. Kiertosuunta on yhteen
suuntaan. Hallien ovella on tautisulku, jossa vaihdetaan/pestään ja desinfioidaan jalkineet
ja käsineet. Välineitä ei siirretä hallien välillä. Kalat siirretään…

7.4.

Muut kalakuljetukset ja –siirrot

8.

Yleinen laitoshygienia

8.1.

Henkilökunnan toiminta laitoksella
Henkilöstö on perehdytetty laitoshygieniaan ja tartuntatautien torjuntaan. Yksityinen
kalaterveyspalveluyritys kouluttaa henkilöstöä säännöllisesti. Omavalvonnan kuvaus on
kaikille työntekijöille tuttu. Kaikki työntekijät tunnistavat kalatautien tyypilliset oireet.
Henkilökunnalla on taito tehdä loistutkimukset ja bakteeriviljelmät. Henkilökunta
osallistuu kalaterveyspäiville ja koulutuksiin mm. ensiapukoulutus, tulityökurssit.
Vierailut ovat aina valvottuja. Vieraille on kengät, kalossit tai tossut laitoksen puolesta.
Desinfiointimattojen käytöstä on luovuttu niiden epäkäytännöllisyyden vuoksi
(desinfiointiainetta kulkeutuu jalkineissa toimistotiloihin aiheuttaen siellä hygienia- ja
terveyshaittoja). Käytössä on vaihtokenkiä ja kenkien puhdistamiseen käytetään myös
desinfiointiaineella täytettyjä suihkepulloja.
Haittaeläimet ovat lokkeja. Lokkiverkot ovat käytössä. Allasalue on aidattu maata pitkin
tulevien haittaeläinten torjumiseksi. Sihdit tai välpät ovat yläpuolelta tulevien kalojen
torjumiseksi. Rauhoitetuille eläimille haetaan tarvittaessa pyyntilupa riistanhoitopiiriltä.

8.2.

Kalanviljelyvarusteet
Kasvatustilat, altaat, putkistot ym. pidetään puhtaana ja desinfioidaan säännöllisesti ja
toimenpiteistä pidetään kirjaa. Sihdit harjataan päivittäin hallissa ja ulkoalueella
tarvittaessa. Syksyllä inventaarion yhteydessä altaat pestään perusteellisesti. Hallissa ei
tehdä inventaarioita, mutta sielläkin tehdään perusteellinen pesu syksyllä.
Altaan tyhjennettyä se pestään desinfioivalla pesuaineella. Samalla kerralla sihdit, putket
ym. pestään ja desinfioidaan. Desinfiointiin käytetään xxx.
Desinfiointiyksikkö haaveille ym hallissa, ulkoallasalueella omansa, kengät ym.
desinfioidaan.
Jokaisella altaalla on omat säännöllisin väliajoin puhdistetut ja desinfioidut hoitovälineet ja
kaikille altaille on oma tulo- ja poistovesitys.
Altaat/lammikot tyhjennetään ja desinfioidaan säännöllisesti. Altaat ovat tyhjillään
kahdesti vuodessa, maa-altaiden lietetaskut tyhjennetään 2 kertaa vuodessa.
Pesu- ja desinfiointiaineet säilytetään lukittavassa siivousvälinevarastossa.

8.3.

Rehut ja ruokinta
Kaloille syötetään teollista rehua. Rehuille on oma varastonsa. Rehun lisäaineita,
eläinlääkkeitä ja vaarallisia aineita käytetään ohjeen mukaan ja säilytetään lukollisissa
kemikaalivarastoissa.

8.4.

Työveneet ja muu kuljetuskalusto

9.

Koulutus
Uusien työntekijöiden kanssa käydään läpi laitoksen työskentelytavat ja riskit. Työntekijät
osallistuvat koulutuksiin tarvittaessa.

10.

Omavalvonta- ja laitoshygieniaohjeiden
päivittäminen
Laitoksen omavalvonta- ja hygieniaohjeita päivitetään tarvittaessa.

11. Riskin arviointia
11.1. Riski, että laitokselle tulee tauti
(Pyramidia luetaan vastaamalla oikealla olevaan kysymykseen ja liikkumalla vastausnuolen suuntaan
alaspäin pyramidin tyveä kohti kerros kerrokselta. Viimeisen kysymyksen jälkeen katsotaan mihin
kohtaan ”reitti” päättyi – onko riski korkea, keskitasoinen vai pieni. Klikkaamalla nuolta saat yläpalkin
piirtotyökalun avulla (muotoile-kohta) vaihdettua nuolen väriä, jolloin sitä on helpompi seurata)

Lisääntynyt riski
saada tauti
laitokselle

Ei

Kyllä

Vapaa

Ei
vapaa

Pieni

Suljettu

Suljettu

Korkea

Pieni
Pie

Hyvä

Heikko
Hyvä

Pieni

Avoin
Heikko

Heikko

Suuri

Onko vesityslähde turvallinen
Suljettu
u

Suljettu

Avoin

Avoin

Pieni

Suuri

Kyllä
Ei

Suljettu
Avoin

Mikä on yläpuolisten tai naapurilaitosten tautitilanne

Kyllä
Ei

Heikko

Suuri

Kyllä

Vapaa

Ei
vapaa

Ei

Hyvä

Suuri

Mikä on toimittajien tautitilanne?

Ei

Avoin

Heikko

Vapaa

Vapaa

Ei
vapaa

Kyllä

Toimittajien määrä 3 tai alle 3

Ei
vapaa

Vapaa
Ei
vapaa

Alentunut riski
saada tauti
laitokselle

Hyvä

Heikko

Keskitasoinen

Hyvä

Hyvä

Pieni

Suuri

Viljelyjärjestelmän tyyppi
(suljettu = kiertovesitys)

Pieni

Suuri

Suuri

Pieni

Vedenlaatu
Pieni

Viljelytiheys

11.2. Laitoksen riski olla taudin levittäjänä
(Pyramidia luetaan vastaamalla oikealla olevaan kysymykseen ja liikkumalla vastausnuolen suuntaan
alaspäin pyramidin tyveä kohti kerros kerrokselta. Viimeisen kysymyksen jälkeen katsotaan mihin
kohtaan ”reitti” päättyi – onko riski korkea, keskitasoinen vai pieni. Klikkaamalla nuolta saat yläpalkin
piirtotyökalun avulla (muotoile-kohta) vaihdettua nuolen väriä, jolloin sitä on helpompi seurata)

Laitoksella on
lisääntynyt riski
toimia taudin
levittäjänä

Kyllä

Kyllä

Vapaa

Ei
vapaa

Kyllä
Ei

Heikko

Heikko
Hyvä

Suuri

Pieni

Korkea

Suuri

Pieni
Pie

Hyvä

Avoin

Kyllä

Kyllä

Heikko

Kyllä

Viljelyjärjestelmän tyyppi
(suljettu = kiertovesitys)
Kyllä Etäisyys seuraavaan
alapuoliseen laitokseen
Ei
tai yksikköön yli 2 km

Heikko

Hyvä

Pieni

Vastaanottajien määrä 10 tai yli
Suljettu
j

Avoin

Heikko

Suuri

Ei

Ei

Ei

Pieni
Suuri

Mikä on laitoksen tauti tilanne?

Suljettu

Avoin

Ei

Vapaa

Kyllä
K

Ei

Suljettu

Suljettu
Avoin

E
Ei
vapaa

Kyllä

Ei

Laitoksella on
alentunut riski
toimia taudin
levittäjänä

Siirretäänkö eläviä kaloja tai
desinfioimatonta mätiä
Laitoksen ulkopuolelle?

ei

Hyvä

Heikko

Pieni
Suuri

Keskitasoinen

Hyvä

Hyvä
Pieni
Suuri

Suuri

Pieni

Vedenlaatu
Pieni

Viljelytiheys

KIRJANPITO KUOLLEISTA (POISTETUISTA) KALOISTA
Kirjanpito koskee aikaa
20___.

Vesiviljelylaitos:______________________________________
Poistopvm

Laji

Ikä

Allas

Määrä
Kpl

Normaalia
suuremman
kuolleisuuden syy
Kg

/

20

-

Yhteydenotto /
lähetetty
tutkimuksiin
(minne)

/

KIRJANPITO KALOILLE TEHDYISTÄ HOITOTOIMISTA
/

20

-

/

20___.

Huomautuksia (Kylvetys ja lääkitys:
käytetty aine/lääke, sen määrä, myyjä
ja varoaika; Rokotukset: käytetty
rokote, sen määrä, rokotustapa, veden
lämpö; Muut toimet: haluttuja lisätietoja,
esimerkiksi mihin altaisiin siirretty)
Huom! Lääkekirjanpito on erikseen!
Muu

Rokotus

Altaat

Kirjanpito koskee aikaa

Kylvetys/Lääkitys

Ikä

Altaan puhd.

Laji

Lajittelu

Pvm

Punnitus/mitt.

Vesiviljelylaitos:______________________________________

KIRJANPITO KALALIIKENTEESTÄ LAITOKSELTA ULOS JA LAITOKSELLE SISÄÄN
Vesiviljelylaitos:______________________________________
Siirtosuunta
Ulos

Sisään

Pvm

Laji

Ikä

Erätunnus

Lähtöallas /
mihin
altaaseen
laitettu

Kirjanpito koskee aikaa
Määrä
Kpl

Litraa
(mäti)

Kg

/

20

Minne
viety/mistä
tuotu

-

/

20___.

Kuljetustapa /
kuljettaja

OMAVALVONNAN KUVAUS
POIKASLAITOS SISÄVESIALUEELLA

1.

Yrityksen tiedot ja vastuuhenkilöt

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Laitostiedot ja kasvatusyksiköt
Kuvaus yrityksen/laitoksen ja kasvatusyksiköiden toiminnasta
Laitoksen vesityksen kuvaus
Perkaamo

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Kalaterveyssäädösten edellyttämä kirjanpito/dokumentointi
Kalastokirjanpito
Lääkekirjanpito
Muu kirjanpito

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Kalojen hankinta
Kalojen tai mädin tuonti toisesta laitoksesta/yrityksestä
Kalojen tai mädin tuonti luonnosta laitokseen
Kalojen vastaanotto

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Kalaterveyden seuranta ja valvonta
Kalojen tarkkailu
Toimenpiteet tartuntaa epäiltäessä
Toimenpiteet tartunnan varmistuttua
Viranomaisen tarkastus- ja neuvontakäynnit

6.

Kuolleiden kalojen käsittely

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Kalojen siirto laitoksella ja pois laitokselta
Siirtorajoitukset
Kuljetuskalusto ja -olosuhteet
Yrityksen sisäiset kalasiirrot
Muut kalakuljetukset ja -siirrot

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Yleinen laitoshygienia
Henkilökunnan toiminta laitoksella
Kalanviljelyvarusteet
Rehut ja ruokinta
Työveneet ja muu kuljetuskalusto

9.

Koulutus

10.

Omavalvonta- ja laitoshygieniaohjeiden päivittäminen

11.
11.1
12.2

Riskin arviointia
Riski, että laitokselle tulee tauti
Laitoksen riski olla taudin levittäjänä
Liitteet:
Kirjanpito kuolleista (poistetuista) kaloista
kirjanpito kaloille tehdyistä hoitotoimista
kirjanpito kalaliikenteestä laitokselta ulos ja laitokselle sisään

1.

Yrityksen tiedot ja vastuuhenkilöt
Yrityksen nimi:
Osoite:
Puhelin:
Sähköposti:
www-osoite:

Laitoksen nimi:
Osoite:
Koordinaatit (ETRS-TM35FIN):
Puhelin:
sähköposti:

Laitoksen kalaterveysvastaava
Nimi:
Puhelin:
Sähköposti:
Tarvittavat luvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset
x

Vesiviljelyrekisterinumero:

x

Terveysluvan numero:

x

Ympäristöluvan numero:

x

Alkutuotantopaikkanumero,

x

Eläinkuljetusluvan numero:

Laitoksen kalaterveydellinen asema:
(Listaa tarvittavat: VHS, IHN, ISA, KHV, SVC,
G salaris, IPN, BKD…)

taudista
vapaa

Hävittämisohjelma

taudin
saastuttama

BKD
terveysluokka

Rajoitusalueasetus no: xxx/xxxx

annettu 00/00 0000

(liite xx)

Rajoittavat määräykset:

annettu 00/00 0000

(liite xx)

Muut laitoskohtaiset määräykset:

2.

Laitostiedot ja kasvatusyksiköt

2.1.

Kuvaus yrityksen/laitoksen ja kasvatusyksiköiden toiminnasta
Laitoksen tuotantosuunta on poikastuotanto. Laitos sijaitsee sisävesialueella xxjoen
rannalla xx vesistöalueella, xx kunnassa. (koordinaatit tähän) Yritys myy myös jonkin
verran onkikokoista kalaa ongintapaikkoihin.
Yritys kasvattaa kirjolohta ja siikaa. Laitoksella on maauoma-altaita XX kpl.
Kirjolohen poikaset tuodaan hankintalaitoksen kuljetuskalustolla 0-vuotiaina laitokselle.
Poikaset ostetaan lajiteltuina. Laitokselta siirretään kaloja yrityksen omalla
kuljetuskalustolla 1-2 -vuotiaina yrityksen muille laitoksille xxx vesistöalueella ja osa
myydään onkikaloiksi.
Ikäryhmät periaatteessa pidetään erillään eri uomissa, jos laitoksessa on eri ikäryhmiä
yhtaikaa. Altaitten tyhjennyksen yhteydessä niihin voi jäädä muutamia kaloja.
Laitos on toiminnallisesti yksi epidemiologinen yksikkö.

2 .2.

Laitoksen vesityksen kuvaus
Vesi otetaan xxjoesta vapaalla virtauksella kanavan ja jakoaltaan kautta. Vesi menee
laitoksen läpi kolmea eri uomaa pitkin, sarjassa on kolme allasta. Vesi on hyvälaatuista.
Laitos on käytännössä yksi epidemiologinen yksikkö.
Laitos käyttää pintavettä luonnonjoesta. Kuivana kesänä veden vähyys on haittana. Vettä
pumpataan ja lisävettä ohjataan laitokselle poikkeusluvalla, kun siihen on tarvetta.

Laitoksen yläpuolinen alue on kalastuskunnan hallinnassa. Laitos hoitaa
kalatalousvelvoitteensa rahallisella korvauksella.
Laitoksen vedenottamoon ei pääse kaloja mereltä, koska välissä on useita nousuesteitä.
Laitoksen vedenottamoon pääsee kaloja xxjoesta. Vedenottamossa on välpät estämässä
kalojen pääsyn laitokselle.
Liitteenä pohjakuva vesityksestä.
2.3.

Perkaamo
Tämän laitoksen yhteydessä ei ole perkaamoa.

3.

Kalaterveyssäädösten edellyttämä
kirjanpito/dokumentointi

3.1.

Kalastokirjanpito ja kuolleisuuskirjanpito
Kirjanpitoa hoidetaan sähköisesti. Kirjanpitoon merkitään tuodut poikaset ja siirrot muihin
kasvatuspaikkoihin.
Vastaanotetuista kaloista kirjataan
• laji, ikä, määrä (kappaleina ja kiloina), keskipaino, tuontipäivämäärä ja kanta sekä muut
tunnistusta helpottavat merkinnät
• alkuperä (keneltä/mistä ja milloin, lähtölaitoksen vesiviljelyrekisterinumero)
• erän kuljetustapa ja koko
• sijoituspaikka laitoksen sisällä
Siirroista toiseen altaaseen kirjataan
• laji, ikä, kanta, määrä, keskipaino sekä mahdolliset muut tunnistusmerkinnät
• siirtämisen ajankohta ja siirrettävien kalojen sijoittuminen (mistä hallista ja altaasta
minne)
Laitokselta pois siirroista kirjataan:
• laji, ikä, kanta, määrä, keskipaino sekä mahdolliset muut tunnistusmerkinnät
• allas, josta lähtevät
• siirtämisen ajankohta
• Vastaanottava laitos (nimi ja vv-rekisterinumero) tai istutusvesistö ja istuttaja
(mahdollisimman tarkasti)
• Kuljetustapa ja kuljettaja
Lähtevien erien osalta muistutetaan istutusten kirjaamisesta istutusrekisteriin ja erityisesti
pienten pitopaikkojen kohdalla vesiviljelyrekisteristä. Vesiviljelyrekisteriin tulee ilmoittaa
myös pienimuotoinen kotitarvekasvatus.

Kuolleisuuskirjanpito
Kuolleisuutta seurataan päivittäin ja altaista poistettujen kalojen kappalemäärä kirjataan
ylös allaskohtaisesti kuolleisuuskirjanpitoon ja ruokintatietokoneelle.
3.2.

Lääkekirjanpito
Lääkekirjanpitoon kirjataan kaikki annetutut lääkitykset, kuten lääkerehut, rokotukset,
kylvetys- ja nukutusaineiden käyttö. Lääkerehu syötetään käsin ja merkitään
lääkekirjanpidon lisäksi ruokintapäiväkirjaan.
Kaikista lääkityksistä kirjataan seuraavat tiedot:
1. eläimen tai eläinryhmän tunnistustiedot;
2. lääkityksen antopäivämäärät;
3. lääkityksen aloittaja (eläinlääkäri, eläimen omistaja tai haltija tai näiden valtuuttama
henkilö)
4. lääkkeen tai lääkerehun käyttöaihe;
5. lääkkeen nimi;
6. lääkkeen tai lääkerehun määrä;
7. lääkkeelle tai lääkerehulle määrätty varoaika; sekä
8. lääkkeen tai lääkerehun myyjä
Lääkekirjanpitoon liitetään kaikki lääkkeisiin ja lääkerehuun liittyvät eläinlääkäreiltä,
apteekeilta tai rehutehtailta saadut kirjalliset tositteet kuten reseptit, lääkerehumääräykset
ja eläinlääkärin kirjalliset selvitykset. Tiedot lääkityksistä merkitään kirjanpitoon
mahdollisimman pian. Kunkin eläimen tai eläinryhmän kaikki lääkitykset on saatava
helposti selville koko kirjanpidon säilyttämisajalta. Kirjanpitoa tulee säilyttää 5 vuotta.
Lääkittyjen kalojen on oltava tunnistettavissa lääkitsemisen ja lääkehoidon aikana sekä
varoajan kuluessa. Lääkittävänä oleva allas merkitään huomiolipulla tms.

3.3.

Muu kirjanpito
Ruokintatietokoneelle syötetään allaskohtaiset tiedot. Syötettävistä rehuista kirjanpitoon
merkitään rehujen nimet, ostopäivämäärät, valmistaja ja toimittaja sekä kulutus.
Allaskortteihin merkitään perustiedot altaissa olevista kaloista, altaan puhdistukset ym.
Kaikki kaloille tehdyt toimenpiteet kirjataan laitospäiväkirjaan kuten myös laitoksen
tilojen, kaluston ja välineistön ym. puhtaanapitoon ja desinfiointiin liittyvät toimenpiteet.
Kalojen terveysseuranta
Kalojen taudin määrittämiseen tai loistutkimuksiin otetut näytteet merkitään kirjanpitoon.
Kirjanpitoon liitetään myös laboratorion tutkimusvastaus.
• tutkimuksen luonne ja päivämäärä
• laji, ikä, kanta ja/tai muut tunnistusmerkinnät
• tehtyjen tutkimusten tulokset (esim. tautimääritykset)

• laitoksella tai kaloille tehdyt terveystarkastukset

Muista kaloille tai laitoksella tehtävistä tutkimuksista/tarkastuksista kirjanpitoon merkitään
• tutkimuksen luonne (esim. kasvumittaukset) ja päivämäärä
• laji, ikä, kanta ja/tai muut tunnistusmerkinnät

Myös loistartunnat ja –hoidot merkitään kirjanpitoon.

4.

Kalojen hankinta

4.1.

Kalojen tai mädin tuonti toisesta laitoksesta/yrityksestä
Laitos hankkii kasvatusmateriaalin ostamalla (kahdesta) hankintalähteestä. Tuodut kalat
kylvetetään formaliinilla kuljetussäiliössä ennen verkkoaltaaseen laittamista. Laitokseen
tuodut kalaerät sijoitetaan samaan verkkoaltaaseen. Tuodut kalaerät pidetään eristyksessä
ja tarkkailussa jonkin aikaa. Kun kalat todetaan terveiksi, parvi vapautetaan verkkoaltaasta
ja jaetaan saman uoman muihin altaisiin.
Hankintalaitokset on varmistettu luotettaviksi ja niiden terveystilanne on tiedossa monen
vuoden ajalta. Terveystodistus seuraa kalaeriä.

4.2.

Kalojen tai mädin tuonti luonnosta laitokseen
Laitokselle ei tuoda kaloja eikä mätiä luonnosta

4.3.

Kalojen vastaanotto
Kaloja vastaanotettaessa tarkastetaan, että saapuvat kalat ja niiden dokumentointi ovat
kunnossa. Kalakuorman kunto arvioidaan silmämääräisesti (epätavallinen kuolleisuus,
pintavauriot, haavat, evien kunto, silmät ja silmäloiset, selkärankavauriot ja muut
epämuodostumat). Tämän jälkeen kalat puretaan puhdistettuihin altaisiin. Jos
vastaanotettavien kalojen kunnossa on huomautettavaa tai epäillään jotakin kalatautia,
otetaan kuormasta välittömästi näytekalat. Epäiltäessä vakavaa kalatautia ilmoitetaan
epäilystä viipymättä kunnaneläinlääkärille tai aluehallintoviraston läänineläinlääkärille.
Vastaanotettavan kalaerän tiedot, kuormakirjat, tarvittavat terveys- ja rokotustodistukset
sekä kuljetuksen aikana kuolleiden kalojen määrä kirjataan ylös ja liitetään laitoksen
kirjanpitoon.

5.

Kalaterveyden seuranta ja valvonta

5.1.

Kalojen tarkkailu
Päivittäinen terveyden seuranta on järjestetty tarkkailemalla kalojen ruokahalua,
käyttäytymistä, kuolleisuutta ja ulkonäköä. Kuolleet kalat kerätään tarkkailukierroksen
yhteydessä ja merkitään kuolleisuuskirjanpitoon. Kuolleille kaloille tehdään
silmämääräinen tutkimus.
Jos ilmenee poikkeavaa kuolleisuutta, siitä ilmoitetaan soittamalla kunnaneläinlääkärille ja
näytteet toimitetaan Ruokavirastoon tutkittaviksi. Kunnaneläinlääkäri arvioi, onko syytä
epäillä vastustettavaa kalatautia.

5.2.

Toimenpiteet tartuntaa epäiltäessä
Jos kaloissa epäillään vakavaa sairautta, ilmoitetaan epäily viipymättä
kunnaneläinlääkärille tai aluehallintoviraston läänineläinlääkärille ja toimitaan heiltä
saatujen ohjeiden mukaisesti. Tartunnan saastuttamaksi epäillystä altaasta ei siirretä kaloja
laitoksen sisällä. Tartunta pyritään rajaamaan kyseiseen altaaseen, kunnes taudinaiheuttaja
selviää.

5.3.

Toimenpiteet tartunnan varmistuttua
Kalataudin varmistuttua sovitaan eläinlääkärin kanssa jatkosta. Taudin alkuperä ja se, onko
tauti jo mahdollisesti päässyt leviämään eteenpäin, selvitetään.

5.4.

Viranomaisen tarkastus- ja neuvontakäynnit
Laitosta valvova eläinlääkäri on xx kunnaneläinlääkäri. Eläinlääkäri tarkastaa laitoksen ja
ottaa valvontanäytteet ohjelman mukaan vuosittain.
Laitoksella on kalaterveyspalvelusopimus Ruokaviraston kanssa ja se kuuluu ruokaviraston
xx luokkaan. Näytteet tutkitaan sopimusehtojen mukaisesti.

6.

Kuolleiden kalojen käsittely
Kuolleet kalat kerätään tarkkailukierroksen yhteydessä. Kuolleet kalat hävitetään
hautaamalla maahan tai viemällä kunnan kaatopaikalle traktorilla tai autolla (tai esim.
hapotetaan odottamaan siirtoa). Hautaamisesta on tehty ilmoitus terveystarkastajalle
ilmoituslomakkeella. Uomiin kertynyt liete pumpataan erilliseen lietealtaaseen.

7.

Kalojen siirto laitoksella ja pois
laitokselta

7.1.

Siirtorajoitukset
Alueella tai laitoksella ei ole kalatautien vuoksi annettuja rajoituksia, jotka vaikuttaisivat
laitoksen toimintaan. (Jos laitosten välillä on siirtorajoituksia kirjoitetaan se tähän sekä
miten siirrot hoidetaan.)

7.2.

Kuljetuskalusto ja –olosuhteet
Yrityksellä on käytössä oma hyväksytty kalankuljetuskalusto. Kuorma-auton lavalla on X
kpl X kuution säiliötä ja perävaunussa X kpl X kuution säiliötä.
Laitoksen oma kuljetuskalusto ja välineet pestään ja desinfioidaan aina käytön jälkeen xxpaikassa Ruokaviraston ohjeen mukaisesti. Pesuista ja desinfioineista pidetään kirjaa.
Kuljetuskauden aikana autossa kulkevat desinfiointivälineet mukana. Varmistetaan, että
laitokselle tuleva tyhjä kuljetuskalusto on pesty ja desinfioitu ennen laitosalueelle tuloa.
Purkuputki suihkutetaan sisältä ja ulkoa Virkonilla myös kesken kuljetuksen, aina kun se
on ollut kosketuksissa veteen. Kuljettaja desinfioi käsineet ja jalkineet jokaisen
pitopaikassa tai istutuspaikassa käynnin jälkeen. Auton kopissa pidetään eri jalkineita, kun
lastaus/purkutilanteessa.

7.3.

Yrityksen sisäiset kalasiirrot
Laitokselta siirretään kaloja yrityksen omalla kuljetuskalustolla 1-2 -vuotiaina yrityksen
muille laitoksille xxx vesistöalueella. Omien laitosten välisissä kuljetuksissa
kalustoa ei desinfioida säännöllisesti.

7.4.

Muut kalakuljetukset ja –siirrot

8.

Yleinen laitoshygienia

8.1.

Henkilökunnan toiminta laitoksella
Laitoksen henkilöstö on perehdytetty laitoshygieniaan ja tartuntatautien torjuntaan.
Omavalvonnan kuvaus on kaikille työntekijöille tuttu. Henkilöstöä koulutetaan kalatauti- ja
hygienia-asioissa. Kaikki työntekijät tunnistavat kalatautien tyypilliset oireet.
Laitosvierailut ovat valvottuja ja rajoitettuja. Laitosalueelle tulevan tien päässä on lukittava
puomi.
Laitos on toiminnallisesti yksi epidemiologinen yksikkö. Altailla on yhteiset hoitovälineet.
Poikasista otetaan keskipainot kahden viikon välein ja ne lajitellaan tarvittaessa (lajittelu
tapahtuu harvoin). Kaloja pyritään stressaaman mahdollisimman vähän. Uomat
tyhjennetään kaloista kerran vuodessa nuottaamalla. Uomat saadaan tyhjennettyä vedestä
patoamalla yläpuolelta. Uomia ei desinfioida rutiininomaisesti. Liete poistetaan tarpeen
mukaan.
Poikkeavuutta huomatessa ryhdytään toimenpiteisiin. Jos evissä on kuluneisuutta ->
harvennetaan parvea, jos on hapenvajaus -> lisätään vedenvirtausta. Toimenpiteet kirjataan
laitospäiväkirjaan.
Haittaeläiminä ovat lokit, kalasääksi ja saukko. Lokkiverkot ovat käytössä. Allasalue ei ole
aidattu maata pitkin tulevien haittaeläinten torjumiseksi. Sihdit tai välpät ovat käytössä
yläpuolelta tulevien kalojen torjumiseksi. Laitokseen pääsee pientä haukea, ahventa ja
särkeä.

8.2.

Kalanviljelyvarusteet
Kasvatustilat pidetään puhtaana puhdistamalla sihdit päivittäin harjaamalla. Kassit, nuotat,
haavit ym. pidetään puhtaana pesemällä painepesurilla ja käsittelemällä xxx.
Pesu- ja desinfiointiaineet säilytetään siivousvälinevarastossa.

8.3.

Rehut ja ruokinta
Kaloille syötetään teollista rehua. Rehuille on oma varastonsa. Rehun lisäaineita,
eläinlääkkeitä ja vaarallisia aineita käytetään ohjeen mukaan ja säilytetään lukollisissa
kemikaalivarastoissa.

8.4.

Työveneet ja muu kuljetuskalusto

9.

Koulutus
Uusien työntekijöiden kanssa käydään läpi laitoksen työskentelytavat ja riskit. Työntekijät
osallistuvat koulutuksiin tarvittaessa.

10.

Omavalvonta- ja laitoshygieniaohjeiden
päivittäminen
Laitoksen omavalvonta- ja hygieniaohjeita päivitetään tarvittaessa.

11. Riskin arviointia
11.1. Riski, että laitokselle tulee tauti
(Pyramidia luetaan vastaamalla oikealla olevaan kysymykseen ja liikkumalla vastausnuolen suuntaan
alaspäin pyramidin tyveä kohti kerros kerrokselta. Viimeisen kysymyksen jälkeen katsotaan mihin
kohtaan ”reitti” päättyi – onko riski korkea, keskitasoinen vai pieni. Klikkaamalla nuolta saat yläpalkin
piirtotyökalun avulla (muotoile-kohta) vaihdettua nuolen väriä, jolloin sitä on helpompi seurata)

Lisääntynyt riski
saada tauti
laitokselle

Ei

Kyllä

Vapaa

Ei
vapaa

Pieni

Suljettu

Suljettu

Korkea

Pieni
Pie

Hyvä

Heikko
Hyvä

Pieni

Avoin
Heikko

Heikko

Suuri

Onko vesityslähde turvallinen
Suljettu
u

Suljettu

Avoin

Avoin

Pieni
Suuri

Kyllä
Ei

Suljettu
Avoin

Mikä on yläpuolisten tai naapurilaitosten tautitilanne

Kyllä
Ei

Heikko

Suuri

Kyllä

Vapaa

Ei
vapaa

Ei

Hyvä

Suuri

Mikä on toimittajien tautitilanne?

Ei

Avoin

Heikko

Vapaa

Vapaa

Ei
vapaa

Kyllä

Toimittajien määrä 3 tai alle 3

Ei
vapaa

Vapaa
Ei
vapaa

Alentunut riski
saada tauti
laitokselle

Hyvä

Heikko

Keskitasoinen

Hyvä

Hyvä

Pieni
Suuri

Viljelyjärjestelmän tyyppi
(suljettu = kiertovesitys)

Pieni
Suuri

Suuri

Pieni

Vedenlaatu
Pieni

Viljelytiheys

11.2. Laitoksen riski olla taudin levittäjänä
(Pyramidia luetaan vastaamalla oikealla olevaan kysymykseen ja liikkumalla vastausnuolen suuntaan
alaspäin pyramidin tyveä kohti kerros kerrokselta. Viimeisen kysymyksen jälkeen katsotaan mihin
kohtaan ”reitti” päättyi – onko riski korkea, keskitasoinen vai pieni. Klikkaamalla nuolta saat yläpalkin
piirtotyökalun avulla (muotoile-kohta) vaihdettua nuolen väriä, jolloin sitä on helpompi seurata)

Laitoksella on
lisääntynyt riski
toimia taudin
levittäjänä

Kyllä

Kyllä

Ei
vapaa

Kyllä
Ei

Heikko

Heikko

Suuri

Pieni

Korkea

Suuri

Pieni
Pie

Hyvä

Mikä on laitoksen tauti tilanne?

Avoin

Kyllä

Kyllä

Heikko

Avoin
Kyllä

Pieni

Viljelyjärjestelmän tyyppi
(suljettu = kiertovesitys)
Kyllä Etäisyys seuraavaan
alapuoliseen laitokseen
Ei
tai yksikköön yli 2 km

Heikko

Heikko
Hyvä

Vastaanottajien määrä 10 tai yli 10
Suljettu
j

Ei

Ei

Suuri

Ei

Suljettu

Avoin

Pieni
Suuri

Vapaa

Kyllä
K

Ei

Suljettu

Ei

Hyvä

E
Ei
vapaa

Kyllä

Ei

Suljettu

Avoin

Ei

Vapaa

Laitoksella on
alentunut riski
toimia taudin
levittäjänä

Onko elävän kalan tai
desinfioimattoman mädin siirtoja
laitoksen ulkopuolelle?

Hyvä

Heikko

Pieni
Suuri

Keskitasoinen

Hyvä

Hyvä
Pieni
Suuri

Suuri

Pieni

Vedenlaatu
Pieni
Pi

Viljelytiheys

KIRJANPITO KUOLLEISTA (POISTETUISTA) KALOISTA
Kirjanpito koskee aikaa
20___.

Vesiviljelylaitos:______________________________________
Poistopvm

Laji

Ikä

Allas

Määrä
Kpl

Normaalia
suuremman
kuolleisuuden syy
Kg

/

20

-

Yhteydenotto /
lähetetty
tutkimuksiin
(minne)

/

KIRJANPITO KALOILLE TEHDYISTÄ HOITOTOIMISTA
/

20

-

/

20___.

Huomautuksia (Kylvetys ja lääkitys:
käytetty aine/lääke, sen määrä, myyjä
ja varoaika; Rokotukset: käytetty
rokote, sen määrä, rokotustapa, veden
lämpö; Muut toimet: haluttuja lisätietoja,
esimerkiksi mihin altaisiin siirretty)
Huom! Erillinen lääkekirjanpito!
Muu

Rokotus

Altaat

Kirjanpito koskee aikaa

Kylvetys/Lääkitys

Ikä

Altaan puhd.

Laji

Lajittelu

Pvm

Punnitus/mitt.

Vesiviljelylaitos:______________________________________

KIRJANPITO KALALIIKENTEESTÄ LAITOKSELTA ULOS JA LAITOKSELLE SISÄÄN
Vesiviljelylaitos:______________________________________
Siirtosuunta
Ulos

Sisään

Pvm

Laji

Ikä

Erätunnus

Lähtöallas /
mihin
altaaseen
laitettu

Kirjanpito koskee aikaa
Määrä
Kpl

Litraa
(mäti)

Kg

/

20

Minne
viety/mistä
tuotu

-

/

20___.

Kuljetustapa /
kuljettaja

OMAVALVONNAN KUVAUS
POIKASLAITOS MURTOVESIALUEELLA

1.

Yrityksen tiedot ja vastuuhenkilöt

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Laitostiedot ja kasvatusyksiköt
Kuvaus yrityksen/laitoksen ja kasvatusyksiköiden toiminnasta
Laitoksen vesityksen kuvaus
Perkaamo

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Kalaterveyssäädösten edellyttämä kirjanpito/dokumentointi
Kalastokirjanpito
Lääkekirjanpito
Muu kirjanpito

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Kalojen hankinta
Kalojen tai mädin tuonti toisesta laitoksesta/yrityksestä
Kalojen tai mädin tuonti luonnosta laitokseen
Kalojen vastaanotto

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Kalaterveyden seuranta ja valvonta
Kalojen tarkkailu
Toimenpiteet tartuntaa epäiltäessä
Toimenpiteet tartunnan varmistuttua
Viranomaisen tarkastus- ja neuvontakäynnit

6.

Kuolleiden kalojen käsittely

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Kalojen siirto laitoksella ja pois laitokselta
Siirtorajoitukset
Kuljetuskalusto ja -olosuhteet
Yrityksen sisäiset kalasiirrot
Muut kalakuljetukset ja -siirrot

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Yleinen laitoshygienia
Henkilökunnan toiminta laitoksella
Kalanviljelyvarusteet
Rehut ja ruokinta
Työveneet ja muu kuljetuskalusto

9.

Koulutus

10.

Omavalvonta- ja laitoshygieniaohjeiden päivittäminen

11.
11.1
12.2

Riskin arviointia
Riski, että laitokselle tulee tauti
Laitoksen riski olla taudin levittäjänä

Liitteet:
kirjanpito kaloille tehdyistä hoitotoimista
Kirjanpito kuolleista (poistetuista) kaloista
kirjanpito kalaliikenteestä laitokselta ulos ja laitokselle sisään

1.

Yrityksen tiedot ja vastuuhenkilöt
Yrityksen nimi:
Osoite:
Puhelin:
Sähköposti:
www-osoite:

Laitoksen nimi:
Osoite:
Koordinaatit (ETRS-TM35FIN):
Puhelin:
sähköposti:

Laitoksen kalaterveysvastaava
Nimi:
Puhelin:
Sähköposti:
Tarvittavat luvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset
x

Vesiviljelyrekisterinumero:

x

Terveysluvan numero:

x

Ympäristöluvan numero:

x

Alkutuotantopaikkanumero,

x

Eläinkuljetusluvan numero:

Laitoksen kalaterveydellinen asema:
(Listaa tarvittavat: VHS, IHN, ISA, KHV, SVC,
G salaris, IPN, BKD…)

taudista
vapaa

Hävittämisohjelma

taudin
saastuttama

BKD
terveysluokka

Rajoitusalueasetus no: xxx/xxxx

annettu 00/00 0000

(liite xx)

Rajoittavat määräykset:

annettu 00/00 0000

(liite xx)

Muut laitoskohtaiset määräykset:

2.

Laitostiedot ja kasvatusyksiköt

2.1.

Kuvaus yrityksen/laitoksen ja kasvatusyksiköiden toiminnasta
Laitoksen tuotantosuunta on poikastuotanto. Numeroin yksilöidyt verkkoaltaat sijaitsevat
xx edustalla (vesialue ja koordinaatit tähän). Kalat tulevat laitokselle 0-vuotiaina
toimittajan autolla. 1-vuotiaina kalat siirretään yrityksen omalla kuljetusveneellä /
hinaamalla kalat verkkoaltaissa ruokakalalaitokselle.
Viljelyssä on kirjolohta. Altaat ovat muoviponttoonein varustettuja kelluvia verkkokasseja.
Altaat sijaitsevat merellä siten, että ongelmia ei tule vedensaannin eikä hapentarpeen
suhteen.
Kasvatuspaikoilla eri ikäryhmät pidetään erillään. Käytännössä laitos on yksi
epidemiologinen yksikkö.

2 .2.

Laitoksen vesityksen kuvaus
Vesitys tapahtuu verkkoaltaissa vapaalla vaihdolla.
Laitos käyttää pintavettä. Erillisten epidemiologisten yksiköiden ylläpito ei onnistu.

2.3.

Perkaamo
Laitoksen yhteydessä ei ole perkaamoa.

3.

Kalaterveyssäädösten edellyttämä
kirjanpito/dokumentointi

3.1.

Kalastokirjanpito ja kuolleisuuskirjanpito
Kirjanpitoa hoidetaan sähköisesti. Kirjanpitoon merkitään tuodut poikaset ja siirrot muihin
kasvatuspaikkoihin.
Vastaanotetuista kaloista kirjataan
• laji, ikä, määrä, keskipaino, tuontipäivämäärä ja kanta sekä muut tunnistusta helpottavat
merkinnät
• kalojen alkuperä (keneltä/mistä ja milloin)
• erän kuljetustapa ja koko
• vastaanotettujen kalojen sijoituspaikka laitoksen sisällä
Siirroista toiseen altaaseen tai toiseen pitopaikkaan kirjataan
• laji, ikä, kanta, määrä, keskipaino sekä mahdolliset muut tunnistusmerkinnät
• siirtämisen ajankohta ja siirrettävien kalojen sijoittuminen (mistä minne)
Laitokselta pois siirroista kirjataan:
• laji, ikä, kanta, määrä, keskipaino sekä mahdolliset muut tunnistusmerkinnät
• allas, josta lähtevät
• siirtämisen ajankohta
• Vastaanottava laitos (nimi ja vv-rekisterinumero) tai istutusvesistö ja istuttaja
(mahdollisimman tarkasti)
• Kuljetustapa ja kuljettaja
Kuolleisuuskirjanpito
Kuolleisuutta seurataan päivittäin ja altaista poistettujen kalojen kappalemäärä kirjataan
ylös allaskohtaisesti kuolleisuuskirjanpitoon ja ruokintatietokoneelle.

3.2.

Lääkekirjanpito
Lääkekirjanpitoon kirjataan kaikki annetutut lääkitykset, kuten lääkerehut, rokotukset,
kylvetys- ja nukutusaineiden käyttö. Lääkerehu syötetään käsin ja merkitään
lääkekirjanpidon lisäksi ruokintapäiväkirjaan.
Kaikista lääkityksistä kirjataan seuraavat tiedot:
1. eläimen tai eläinryhmän tunnistustiedot;
2. lääkityksen antopäivämäärät;
3. lääkityksen aloittaja (eläinlääkäri, eläimen omistaja tai haltija tai näiden valtuuttama
henkilö)
4. lääkkeen tai lääkerehun käyttöaihe;
5. lääkkeen nimi;

6. lääkkeen tai lääkerehun määrä;
7. lääkkeelle tai lääkerehulle määrätty varoaika; sekä
8. lääkkeen tai lääkerehun myyjä
Lääkekirjanpitoon liitetään kaikki lääkkeisiin ja lääkerehuun liittyvät eläinlääkäreiltä,
apteekeilta tai rehutehtailta saadut kirjalliset tositteet kuten reseptit, lääkerehumääräykset
ja eläinlääkärin kirjalliset selvitykset. Tiedot lääkityksistä merkitään kirjanpitoon
mahdollisimman pian. Kunkin eläimen tai eläinryhmän kaikki lääkitykset on saatava
helposti selville koko kirjanpidon säilyttämisajalta. Kirjanpitoa tulee säilyttää 5 vuotta.
Lääkittyjen kalojen on oltava tunnistettavissa lääkitsemisen ja lääkehoidon aikana sekä
varoajan kuluessa. Lääkittävänä oleva allas merkitään huomiolipulla tms.
3.3.

Muu kirjanpito
Veneessä on ruokintatietokone mihin syötetään allaskohtaiset tiedot. Syötettävistä rehuista
kirjanpitoon merkitään rehujen nimet, ostopäivämäärät, valmistaja ja toimittaja sekä
kulutus.
Kaikki kaloille tehdyt toimenpiteet kirjataan laitospäiväkirjaan kuten myös laitoksen
tilojen, kaluston ja välineistön ym. puhtaanapitoon ja desinfiointiin liittyvät toimenpiteet.
Kalojen terveysseuranta
Kalojen taudin määrittämiseen tai loistutkimuksiin otetut näytteet merkitään kirjanpitoon.
Kirjanpitoon liitetään myös laboratorion tutkimusvastaus.
• tutkimuksen luonne ja päivämäärä
• laji, ikä, kanta ja/tai muut tunnistusmerkinnät
• tehtyjen tutkimusten tulokset (esim. tautimääritykset)
• laitoksella tai kaloille tehdyt terveystarkastukset

Muista kaloille tai laitoksella tehtävistä tutkimuksista/tarkastuksista kirjanpitoon merkitään
• tutkimuksen luonne (esim. kasvumittaukset) ja päivämäärä
• laji, ikä, kanta ja/tai muut tunnistusmerkinnät

Myös loistartunnat ja –hoidot merkitään kirjanpitoon.

4.

Kalojen hankinta

4.1.

Kalojen tai mädin tuonti toisesta laitoksesta/yrityksestä
Kalat tulevat laitokselle 0-vuotiaina poikasina toimittajan autolla. Hankintalähteitä oli x
kpl vuonna 20xx. Hankintalähteet ovat isoja kasvattajia ja poikaserillä on
terveystodistukset. Kunkin samasta hankintalähteestä tuodun kalaerän sijoitus altaisiin
pyritään toteuttamaan niin, ettei eriä yhdistetä. Eri hankintalähteistä peräisin olevia kaloja
ei sijoiteta samaan verkkoaltaaseen.
Kalat siirretään toimittajan autosta kuljetusveneeseen, jolla ne siirretään verkkoaltaisiin
merelle / verkkoaltaisiin.

4.2.

Kalojen tai mädin tuonti luonnosta laitokseen
Laitokselle ei tuoda kaloja eikä mätiä luonnosta

4.3.

Kalojen vastaanotto
Kaloja vastaanotettaessa tarkastetaan, että saapuvat kalat ja niiden dokumentointi ovat
kunnossa. Kalakuorman kunto arvioidaan silmämääräisesti (epätavallinen kuolleisuus,
pintavauriot, haavat, evien kunto, silmät ja silmäloiset, selkärankavauriot ja muut
epämuodostumat). Tämän jälkeen kalat puretaan kuljetusveneeseen / verkkoaltaaseen. Jos
vastaanotettavien kalojen kunnossa on huomautettavaa tai epäillään jotakin kalatautia,
otetaan kuormasta välittömästi näytekalat.
Vastaanotettavan kalaerän tiedot, kuormakirjat, tarvittavat terveys- ja rokotustodistukset
sekä kuljetuksen aikana kuolleiden kalojen määrä kirjataan ylös ja liitetään laitoksen
kirjanpitoon.

5.

Kalaterveyden seuranta ja valvonta

5.1.

Kalojen tarkkailu
Laitoksen omaehtoinen jatkuva, päivittäinen terveyden seuranta on järjestetty
tarkkailemalla kalojen ruokahalua, ulkonäköä, käyttäytymistä ja kuolleisuutta. Näytteet
otetaan tarpeen mukaan mikroskopoitavaksi ja jatkotutkimuksiin lähetettäväksi. Terveyden
seuranta dokumentoidaan kirjaamalla päiväkirjaan.
Jos ilmenee poikkeavaa kuolleisuutta, siitä ilmoitetaan soittamalla kunnaneläinlääkärille ja
näytteet toimitetaan Ruokavirastoon tutkittaviksi. Kunnaneläinlääkäri arvioi, onko syytä
epäillä vastustettavaa kalatautia.

5.2.

Toimenpiteet tartuntaa epäiltäessä
Jos kaloissa epäillään vakavaa sairautta, ilmoitetaan epäily viipymättä
kunnaneläinlääkärille tai aluehallintoviraston läänineläinlääkärille ja toimitaan heiltä

saatujen ohjeiden mukaisesti. Tartunnan saastuttamaksi epäillystä altaasta ei siirretä kaloja.
Tartunta pyritään rajaamaan kyseiseen altaaseen, kunnes taudinaiheuttaja selviää.
5.3.

Toimenpiteet tartunnan varmistuttua
Kalataudin varmistuttua sovitaan eläinlääkärin kanssa jatkosta. Taudin alkuperä ja se, onko
tauti jo mahdollisesti päässyt leviämään eteenpäin, selvitetään.

5.4.

Viranomaisen tarkastus- ja neuvontakäynnit
Laitosta valvova eläinlääkäri on xx kunnaneläinlääkäri. Eläinlääkäri tarkastaa laitoksen ja
ottaa valvontanäytteet ohjelman mukaan vuosittain.

6.

Kuolleiden kalojen käsittely
Kuolleet kalat kerätään tarkkailukierroksen yhteydessä haavilla veneessä olevaan paljuun
ja palju tyhjennetään hautapaikkaan (tai xx). Kuolleet kalat hävitetään hautaamalla maahan
tai viemällä kunnan kaatopaikalle traktorilla tai autolla (tai esim. hapotetaan odottamaan
siirtoa). Hautaamisesta on tehty ilmoitus terveystarkastajalle ilmoituslomakkeella.
Laitoksella kuolleiden kalojen ja kalaperäisten tuotteiden/jätteiden hävittämisestä
kirjanpitoon merkitään jätteiden laatu, hävittämistapa ja määrä sekä päivämäärä
Kuolleet
kalat
kerätään
tarkkailukierroksen
yhteydessä
ja
kuolleisuuskirjanpitoon. Kuolleille kaloille tehdään silmämääräinen tutkimus.

7.

Kalojen siirto laitoksella ja pois
laitokselta

7.1.

Siirtorajoitukset

merkitään

Laitokselta siirretään kaloja ainoastaan toiselle merilaitokselle.
7.2.

Kuljetuskalusto ja –olosuhteet
Yrityksellä on oma kalankuljetusvene / kalat siirretään hinaamalla kalat verkkoaltaissa
ruokakalalaitokselle. Kuljetuskalusto desinfoidaan xxxlla, kun se on käynyt vieraalla
laitoksella. Pesuista ja desinfioinneista pidetään kirjaa.

7.3.

Yrityksen sisäiset kalasiirrot
Verkkoaltaassa olevan parven koko on laskettu sellaiseksi, että sama parvi voidaan pitää
yhdessä paikassa koko kasvatuskauden ajan.

7.4.

Muut kalakuljetukset ja –siirrot

8.

Yleinen laitoshygienia

8.1.

Henkilökunnan toiminta laitoksella
Laitoksen henkilöstö on perehdytetty laitoshygieniaan ja tartuntatautien torjuntaan.
Laitoksella on ammattitaitoinen henkilökunta. Omavalvonnan kuvaus on kaikille
työntekijöille tuttu. Henkilöstöä koulutetaan kalatauti- ja hygienia-asioissa. Laitosvierailut
ovat valvottuja ja rajoitettuja.
Laitoksella haittaeläinongelmana ovat hylkeet ja merimetsot. Lokeista on haittaa
pikkupoikasille ja rehusäkeille. Kaikissa verkkoaltaissa on suojaverkot. Luonnonkalat
pääsevät verkkoaltaisiin riippuen havaksen silmäkoosta. Talvivarastointi tapahtuu
yleisemmin verkkoaltaissa suojaisemmissa paikoissa.

8.2.

Kalanviljelyvarusteet
Kun verkkoallas on tyhjä, se nostetaan merestä ja tuodaan maihin ja puhdistetaan. Harjat ja
haavit kuivataan. Niille ei ole varsinaista desinfiointia.
Veneessä olevat haavit kuivatetaan. Raatohaavi desinfioidaan veneessä kuljetettavassa
saavissa kassilta toiselle siirryttäessä.
Desinfiointiaineet säilytetään siivousvälinevarastossa.

8.3.

Rehut ja ruokinta
Kaloille syötetään teollista rehua. Rehuille on oma varastonsa.

8.4.

Työveneet ja muu kuljetuskalusto
Laitoksella on poikasten kuljetukseen tarkoitettu vene. Vene pestään kuljetusten jälkeen.
Ruokinta- ja huoltovene pestään tarvittaessa painepesurilla. Lähinnä se likaantuu rehusta ja
ankkurin mukana tulleesta aineksesta.

9.

Koulutus
Uusien työntekijöiden kanssa käydään läpi laitoksen työskentelytavat ja riskit. Työntekijät
osallistuvat koulutuksiin tarvittaessa.

10.

Omavalvonta- ja laitoshygieniaohjeiden
päivittäminen
Laitoksen omavalvonta- ja hygieniaohjeita päivitetään tarvittaessa.

11. Riskin arviointia
11.1. Riski, että laitokselle tulee tauti
(Pyramidia luetaan vastaamalla oikealla olevaan kysymykseen ja liikkumalla vastausnuolen suuntaan
alaspäin pyramidin tyveä kohti kerros kerrokselta. Viimeisen kysymyksen jälkeen katsotaan mihin
kohtaan ”reitti” päättyi – onko riski korkea, keskitasoinen vai pieni. Klikkaamalla nuolta saat yläpalkin
piirtotyökalun avulla (muotoile-kohta) vaihdettua nuolen väriä, jolloin sitä on helpompi seurata)

Lisääntynyt riski
saada tauti
laitokselle

Ei

Vapaa

Ei
vapaa

Avoin

Heikko
Hyvä

Pieni

Korkea

Suuri

Pieni
Pie

Suljettu
Avoin

Kyllä

Heikko

Pieni
Suuri

Heikko
Hyvä

Heikko
Hyvä

Hyvä

Pieni
Suuri

Keskitasoinen

Toimittajien määrä 3 tai alle 3

Ei

Heikko
Hyvä

Viljelyjärjestelmän tyyppi
(suljettu = kiertovesitys)

Kyllä

Kyllä
Ei

Pieni
Suuri

Mikä on yläpuolisten tai naapurilaitosten tautitilanne

Avoin

Ei

Hyvä

Vapaa

Ei
vapaa

Suljettu

Kyllä
Ei

Heikko

Suuri

Suljettu
Avoin

Kyllä
Ei

Mikä on toimittajien tautitilanne?

Vapaa

Ei
vapaa

Suljettu

Vapaa

Ei
vapaa

Vapaa
Ei
vapaa

Alentunut riski
saada tauti
laitokselle

Onko vesityslähde turvallinen?
(Pintavesi, pohjavesi, latvavesi,
yläpuoliset istutukset)

Kyllä

Pieni
Suuri

Suuri

Pieni

vedenlaatu
Pieni

Viljelytiheys

11.2. Laitoksen riski olla taudin levittäjänä
(Pyramidia luetaan vastaamalla oikealla olevaan kysymykseen ja liikkumalla vastausnuolen suuntaan
alaspäin pyramidin tyveä kohti kerros kerrokselta. Viimeisen kysymyksen jälkeen katsotaan mihin
kohtaan ”reitti” päättyi – onko riski korkea, keskitasoinen vai pieni. Klikkaamalla nuolta saat yläpalkin
piirtotyökalun avulla (muotoile-kohta) vaihdettua nuolen väriä, jolloin sitä on helpompi seurata)

Laitoksella on
lisääntynyt riski
toimia taudin
levittäjänä

Kyllä

Kyllä

Ei
vapaa

Kyllä
Ei

Heikko
Hyvä

Suuri

Pieni

Korkea

Suuri

Pieni
Pie

Hyvä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Heikko
Hyvä

Pieni

Vastaanottajien määrä 10 tai yli 10
Suljettu
j

Avoin
Kyllä

Viljelyjärjestelmän tyyppi
(suljettu = kiertovesitys)
Kyllä Etäisyys seuraavaan
alapuoliseen laitokseen
Ei
tai yksikköön yli 2 km

Heikko

Heikko

Suuri

Ei

Ei

Ei

Pieni
Suuri

Mikä on laitoksen tauti tilanne?

Suljettu
Avoin

Laitoksella on
alentunut riski
toimia taudin
levittäjänä

Vapaa

Kyllä
K

Ei

Avoin

Ei

Heikko

E
Ei
vapaa

Suljettu

Suljettu
Avoin

Ei

Vapaa

Ei

Onko elävän kalan tai
desinfioimattoman
mädin siirtoja laitoksen
ulkopuolelle?

Hyvä

Heikko

Pieni
Suuri

Keskitasoinen

Hyvä

Hyvä
Pieni
Suuri

Suuri

Pieni

Vedenlaatu
Pieni
Pi

Viljelytiheys

KIRJANPITO KUOLLEISTA (POISTETUISTA) KALOISTA
Kirjanpito koskee aikaa
20___.

Vesiviljelylaitos:______________________________________
Poistopvm

Laji

Ikä

Allas

Määrä
Kpl

Normaalia
suuremman
kuolleisuuden syy
Kg

/

20

-

Yhteydenotto /
lähetetty
tutkimuksiin
(minne)

/

KIRJANPITO KALOILLE TEHDYISTÄ HOITOTOIMISTA
/

20

-

/

20___.

Huomautuksia (Kylvetys ja lääkitys:
käytetty aine/lääke, sen määrä, myyjä
ja varoaika; Rokotukset: käytetty
rokote, sen määrä, rokotustapa, veden
lämpö; Muut toimet: haluttuja lisätietoja,
esimerkiksi mihin altaisiin siirretty)
Huom. erillinen lääkekirjanpito!
Muu

Rokotus

Altaat

Kirjanpito koskee aikaa

Kylvetys/Lääkitys

Ikä

Altaan puhd.

Laji

Lajittelu

Pvm

Punnitus/mitt.

Vesiviljelylaitos:______________________________________

KIRJANPITO KALALIIKENTEESTÄ LAITOKSELTA ULOS JA LAITOKSELLE SISÄÄN
Vesiviljelylaitos:______________________________________
Siirtosuunta
Ulos

Sisään

Pvm

Laji

Ikä

Erätunnus

Lähtöallas /
mihin
altaaseen
laitettu

Kirjanpito koskee aikaa
Määrä
Kpl

Litraa
(mäti)

Kg

/

20

Minne
viety/mistä
tuotu

-

/

20___.

Kuljetustapa /
kuljettaja

OMAVALVONNAN KUVAUS
KIERTOVESILAITOS- Poikastuotanto

1.

Laitoksen tiedot ja vastuuhenkilöt

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Laitostiedot ja kasvatusyksiköt
Kuvaus yrityksen/laitoksen ja kasvatusyksiköiden toiminnasta
Laitoksen vesityksen kuvaus
Perkaamo

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Kalaterveyssäädösten edellyttämä kirjanpito/dokumentointi
Kalastokirjanpito
Lääkekirjanpito
Muu kirjanpito

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Kalojen hankinta
Kalojen tai mädin tuonti toisesta laitoksesta/yrityksestä
Kalojen tai mädin tuonti luonnosta laitokseen
Kalojen vastaanotto

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Kalaterveyden seuranta ja valvonta
Kalojen tarkkailu
Toimenpiteet tartuntaa epäiltäessä
Toimenpiteet tartunnan varmistuttua
Viranomaisen tarkastus- ja neuvontakäynnit

6.

Kuolleiden kalojen käsittely

7.
7.1.
7.2.
7.3.

Kalojen siirto laitoksella ja pois laitokselta
Siirtorajoitukset
Kuljetuskalusto ja -olosuhteet
Laitoksen sisäiset kalasiirrot

8.
8.1.
8.2.
8.3.

Yleinen laitoshygienia
Henkilökunnan toiminta laitoksella
Kalanviljelyvarusteet
Rehut ja ruokinta

9.

Koulutus

10.

Omavalvonta- ja laitoshygieniaohjeiden päivittäminen

11.
11.1
12.2

Riskin arviointia
Riski, että laitokselle tulee tauti
Laitoksen riski olla taudin levittäjänä

Liitteet:
kirjanpito kaloille tehdyistä hoitotoimista
Kirjanpito kuolleista (poistetuista) kaloista
kirjanpito kalaliikenteestä laitokselta ulos ja laitokselle sisään

1.

Yrityksen tiedot ja vastuuhenkilöt
Yrityksen nimi:
Osoite:
Puhelin:
Sähköposti:
www-osoite:

Laitoksen nimi:
Osoite:
Koordinaatit (ETRS-TM35FIN):
Puhelin:
sähköposti:

Laitoksen kalaterveysvastaava
Nimi:
Puhelin:
Sähköposti:
Tarvittavat luvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset
x

Vesiviljelyrekisterinumero:

x

Terveysluvan numero:

x

Ympäristöluvan numero:

x

Alkutuotantopaikkanumero,

x

Eläinkuljetusluvan numero:

Laitoksen kalaterveydellinen asema:
(Listaa tarvittavat: VHS, IHN, ISA, KHV, SVC,
G salaris, IPN, BKD…)

taudista
vapaa

Hävittämisohjelma

taudin
saastuttama

BKD
terveysluokka

Rajoitusalueasetus no: xxx/xxxx

annettu 00/00 0000

(liite xx)

Rajoittavat määräykset:

annettu 00/00 0000

(liite xx)

Muut laitoskohtaiset määräykset:

2.

Laitostiedot ja kasvatusyksiköt

2.1.

Kuvaus yrityksen/laitoksen ja kasvatusyksiköiden toiminnasta
Laitoksen tuotantosuunta on poikastuotanto. Laitos on kiertovesikalankasvatuslaitos, jonka
kasvatusaltaat sijaitsevat suljetussa tilassa (hallissa).
Viljelyssä on xxxx (laji). Kiertovesijärjestelmän altaat ovat pyöröaltaita / raceway-altaita/.
Laitos pystyy kasvattamaan kalaa ympäri vuoden. Laitoksella on oma hautomo, jossa
mätiä voidaan hautoa ympäri vuoden.
Kalat tulevat laitokselle joko desinfioituna mätinä tai 0-vuotiaina poikasina toimittajan
autolla. Kalat kasvatetaan haluttuun kokoon kiertovesijärjestelmissä, joissa veden
lämpötilaa ja olosuhteita pidetään kaloille suotuisina ympäri vuoden. Kalat siirretään
muualle jatkokasvatettavaksi (RAS-laitos, meri, ulkomaat).

2 .2.

Laitoksen vesityksen kuvaus
Vesitys tapahtuu kiertovesiperiaatteella. Kiertovesijärjestelmässä kasvatusaltaiden vettä
kierrätetään vedenkäsittelylaitteiden kautta takaisin käyttöön. Järjestelmä koostuu altaista,
mekaanisesta ja biologisesta käsittelystä, veden ilmastuksesta, hapetuksesta ja
desinfioinnista. Laitoksella on xx-kpl kasvatusjärjestelmiä, joiden kokonaisallasmäärä on
xx kpl ja xx m3. Laitoksen uuden veden (korvausveden) käyttö on xx l/s (xx m3/ vrk).
Kasvatuslaitos käyttää pintavettä/ pohjavettä. Kasvatuslaitoksella voidaan ylläpitää sopivaa
veden lämpötilaa ympäri vuoden.

Hautomo on erillään muista järjestelmistä. Hautomo toimii läpivirtausperiaatteella/
Hautomo toimii kiertovesiperiaatteella. Hautomossa voidaan ylläpitää sopivaa veden
lämpötilaa ympäri vuoden. Hautomo käyttää pintavettä/ pohjavettä.
Eri tiloissa sijaitsevat kasvatusjärjestelmät ja hautomo muodostavat erillisiä
epidemiologisia yksiköitä. Laitoksen ja hautomon tulovesi käsitellään ennen käyttöönottoa
(mekaaninen suodatus, desinfiointi, lämmitys/jäähdytys).
Liitteenä pohjakuva vesityksestä
2.3.

Perkaamo
Laitoksen yhteydessä ei ole perkaamoa.

3.

Kalaterveyssäädösten edellyttämä
kirjanpito/dokumentointi

3.1.

Kalastokirjanpito ja kuolleisuuskirjanpito
Kirjanpitoa hoidetaan sähköisesti. Kirjanpitoon merkitään tuodut poikaset/mätierät ja
siirrot muihin kasvatuspaikkoihin sekä kuolleisuus.
Tuodusta mädistä / kaloista kirjataan
• laji, määrä, tuontipäivämäärä ja kanta sekä muut tunnistusta helpottavat merkinnät
• alkuperä (keneltä/mistä ja milloin, lähtölaitoksen vesiviljelyrekisterinumero,
luonnonmädin osalta lisäksi emokalojen pyyntialue.)
• Mädin desinfiointi (milloin ja miten tehty)
• Luonnosta pyydettyjen emokalojen tutkimustodistuskopio
• erän kuljetustapa ja koko
• sijoituspaikka laitoksen sisällä
Siirroista toiseen altaaseen kirjataan
• laji, ikä, kanta, määrä, keskipaino sekä mahdolliset muut tunnistusmerkinnät
• siirtämisen ajankohta ja siirrettävien kalojen sijoittuminen (mistä hallista ja altaasta
minne)
Laitokselta pois siirroista kirjataan:
• laji, ikä, kanta, määrä, keskipaino sekä mahdolliset muut tunnistusmerkinnät
• allas, josta lähtevät
• siirtämisen ajankohta
• Vastaanottava laitos (nimi ja vv-rekisterinumero) tai istutusvesistö ja istuttaja
(mahdollisimman tarkasti)
• Kuljetustapa ja kuljettaja

Lähtevien erien osalta muistutetaan istutusten kirjaamisesta istutusrekisteriin ja erityisesti
pienten pitopaikkojen kohdalla vesiviljelyrekisteristä. Vesiviljelyrekisteriin tulee ilmoittaa
myös pienimuotoinen kotitarvekasvatus.
Kuolleisuuskirjanpito
Kuolleisuutta seurataan päivittäin ja altaista poistettujen kalojen kappalemäärä kirjataan
ylös allaskohtaisesti kuolleisuuskirjanpitoon ja ruokintatietokoneelle.
Kalojen terveysseuranta
Kalojen taudin määrittämiseen tai loistutkimuksiin otetut näytteet merkitään kirjanpitoon.
Kirjanpitoon liitetään myös laboratorion tutkimusvastaus.
• tutkimuksen luonne ja päivämäärä
• laji, ikä, kanta ja/tai muut tunnistusmerkinnät
• tehtyjen tutkimusten tulokset (esim. tautimääritykset)
• laitoksella tai kaloille tehdyt terveystarkastukset

Muista kaloille tai laitoksella tehtävistä tutkimuksista/tarkastuksista kirjanpitoon merkitään
• tutkimuksen luonne (esim. kasvumittaukset) ja päivämäärä
• laji, ikä, kanta ja/tai muut tunnistusmerkinnät

Myös loistartunnat ja –hoidot merkitään kirjanpitoon.
3.2.

Lääkekirjanpito
Lääkekirjanpitoon kirjataan kaikki annetutut lääkitykset, kuten lääkerehut, rokotukset,
kylvetys- ja nukutusaineiden käyttö. Lääkerehu syötetään käsin ja merkitään
lääkekirjanpidon lisäksi ruokintapäiväkirjaan.
Kaikista lääkityksistä kirjataan seuraavat tiedot:
1. eläimen tai eläinryhmän tunnistustiedot;
2. lääkityksen antopäivämäärät;
3. lääkityksen aloittaja (eläinlääkäri, eläimen omistaja tai haltija tai näiden valtuuttama
henkilö)
4. lääkkeen tai lääkerehun käyttöaihe;
5. lääkkeen nimi;
6. lääkkeen tai lääkerehun määrä;
7. lääkkeelle tai lääkerehulle määrätty varoaika; sekä
8. lääkkeen tai lääkerehun myyjä

Lääkekirjanpitoon liitetään kaikki lääkkeisiin ja lääkerehuun liittyvät eläinlääkäreiltä,
apteekeilta tai rehutehtailta saadut kirjalliset tositteet kuten reseptit, lääkerehumääräykset
ja eläinlääkärin kirjalliset selvitykset. Tiedot lääkityksistä merkitään kirjanpitoon
mahdollisimman pian. Kunkin eläimen tai eläinryhmän kaikki lääkitykset on saatava
helposti selville koko kirjanpidon säilyttämisajalta. Kirjanpitoa tulee säilyttää 5 vuotta.
Lääkittyjen kalojen on oltava tunnistettavissa lääkitsemisen ja lääkehoidon aikana sekä
varoajan kuluessa. Lääkittävänä oleva allas merkitään huomiolipulla tms.
3.3.

Muu kirjanpito
Laitoksella on ruokintatietokone, jolla seurataan kalaston kasvua altaissa ja laskennallista
rehunkäyttöä ruokinta-automaattien syöttömäärään perustuen. Tulevista rehueristä pidetään
varastokirjanpitoa mihin merkitään rehujen nimet, ostopäivämäärät, valmistaja ja
toimittaja. Rehujen varastokirjanpidosta lasketaan todellinen rehunkulutus.
Vedenlaadun parametreistä (lämpö, happi, pH, NH4, NO2, NO3) pidetään erillistä
kirjanpitoa.
Kaikki kaloille tehdyt toimenpiteet kirjataan laitospäiväkirjaan kuten myös laitoksen
tilojen, kaluston ja välineistön ym. puhtaanapitoon ja desinfiointiin liittyvät toimenpiteet.
Kiertovesijärjestelmien huolloista pidetään erillistä kirjanpitoa.

4.

Kalojen hankinta

4.1.

Kalojen tai mädin tuonti toisesta laitoksesta/yrityksestä
Kalat tulevat laitokselle desinfioituna silmäpistemätinä / Kalat tulevat laitokselle 0vuotiaina poikasina toimittajan autolla. Hankintalähteitä oli x kpl vuonna 20xx.
Hankintalähteet ovat isoja kasvattajia ja poikaserillä/mädillä on terveystodistukset. Kunkin
samasta hankintalähteestä tuodun kalaerän sijoitus altaisiin pyritään toteuttamaan niin, ettei
eriä yhdistetä. Eri hankintalähteistä peräisin olevia kaloja ei sijoiteta samaan altaaseen.
Kalat siirretään toimittajan autosta altaisiin. Ennen siirtoa veden lämpötilat tasataan, ettei
kuljetusveden ja allasveden välillä ole yli 4-astetta eroa. Kalat siirretään haaveilla/
pumpulla altaisiin.
Mäti siirretään kuljetusastioista haudontalaitteisiin haudontaan.

4.2.

Kalojen tai mädin tuonti luonnosta laitokseen
Laitokselle ei tuoda kaloja eikä mätiä luonnosta.

4.3.

Kalojen vastaanotto
Kaloja vastaanotettaessa tarkastetaan, että saapuvat kalat ja niiden dokumentointi ovat
kunnossa. Kalakuorman kunto arvioidaan silmämääräisesti (epätavallinen kuolleisuus,

pintavauriot, haavat, evien kunto, silmät ja silmäloiset, selkärankavauriot ja muut
epämuodostumat). Tämän jälkeen suoritetaan tarvittaessa lämpötilan tasaaminen, jonka
jälkeen kalat siirretään altaisiin. Jos vastaanotettavien kalojen kunnossa on huomautettavaa
tai epäillään jotakin kalatautia, otetaan kuormasta välittömästi näytekalat. Epäiltäessä
vakavaa kalatautia ilmoitetaan epäilystä viipymättä kunnaneläinlääkärille tai
aluehallintoviraston läänineläinlääkärille.
Vastaanotettavan kalaerän tiedot, kuormakirjat, tarvittavat terveys- ja rokotustodistukset
sekä kuljetuksen aikana kuolleiden kalojen määrä kirjataan ylös ja liitetään laitoksen
kirjanpitoon.

5.

Kalaterveyden seuranta ja valvonta

5.1.

Kalojen tarkkailu
Päivittäin tarkkaillaan kalojen ruokahalua, käyttäytymistä, kuolleisuutta ja ulkonäköä.
Kuolleet kalat kerätään tarkkailukierroksen yhteydessä ja merkitään
kuolleisuuskirjanpitoon ja ruokinnanohjausjärjestelmään. Kuolleille kaloille tehdään
silmämääräinen tutkimus. Kalojen epänormaali käytös altaissa tai vedenlaadun
aistinvaraiset muutokset kirjataan laitospäiväkirjaan sekä tehdään tarvittavia muutoksia
kiertovesijärjestelmään (veden pumppaus, hapetus, desinfiointi, kiintoaineen poisto ym).
Altaiden ja kiertovesijärjestelmien vesitys ja hapetus tarkistetaan päivittäin.
Eri ikäryhmät pidetään eri kasvatusaltaissa. Käytännössä kasvatusjärjestelmä on yksi
epidemiologinen yksikkö.

5.2.

Toimenpiteet tartuntaa epäiltäessä
Jos kaloissa epäillään vakavaa sairautta, ilmoitetaan epäily viipymättä
kunnaneläinlääkärille tai aluehallintoviraston läänineläinlääkärille ja toimitaan heiltä
saatujen ohjeiden mukaisesti. Tartunnan saastuttamaksi epäillystä altaasta ei siirretä kaloja.
Tartunta pyritään rajaamaan kyseiseen altaaseen, kunnes taudinaiheuttaja selviää.

5.3.

Toimenpiteet tartunnan varmistuttua
Kalataudin varmistuttua sovitaan eläinlääkärin kanssa jatkosta. Taudin alkuperä ja se, onko
tauti jo mahdollisesti päässyt leviämään eteenpäin, selvitetään.

5.4.

Viranomaisen tarkastus- ja neuvontakäynnit
Laitosta valvova eläinlääkäri on xx kunnaneläinlääkäri. Eläinlääkäri tarkastaa laitoksen ja
ottaa valvontanäytteet ohjelman mukaan vuosittain.

6.

Kuolleiden kalojen käsittely
Kuolleet kalat kerätään tarkkailukierroksen yhteydessä haavilla/ kuolleiden kalojen
keräilylaitteista erilliseen astiaan ja astia tyhjennetään hautapaikkaan (tai xx). Kuolleet
kalat hävitetään hautaamalla maahan tai viemällä kunnan kaatopaikalle traktorilla tai
autolla (tai esim. hapotetaan odottamaan siirtoa). Hautaamisesta on tehty ilmoitus
terveystarkastajalle ilmoituslomakkeella.
Laitoksella kuolleiden kalojen ja kalaperäisten tuotteiden/jätteiden hävittämisestä
kirjanpitoon merkitään jätteiden laatu, hävittämistapa ja määrä sekä päivämäärä

7.

Kalojen siirto laitoksella ja pois
laitokselta

7.1.

Siirtorajoitukset
Alueella tai laitoksella ei ole kalatautien vuoksi annettuja rajoituksia, jotka vaikuttaisivat
laitoksen toimintaan. Kaloja ja mätiä saa eläintautitilanteen puolesta siirtää rajoituksetta
minne tahansa Suomeen.

7.2.

Kuljetuskalusto ja –olosuhteet
Yrityksellä on oma kalankuljetuskalusto / Yritys käyttää ulkopuolista
kalankuljetusyritystä, jolla kalat siirretään jatkokasvatukseen (toinen RAS-laitos,
verkkokassi, ulkomaat).
Laitoksen oma kuljetuskalusto ja välineet pestään ja desinfioidaan aina käytön jälkeen xxpaikassa Ruokaviraston ohjeen mukaisesti. Pesuista ja desinfioineista pidetään kirjaa.
Kuljetuskauden aikana autossa kulkevat desinfiointivälineet mukana. Varmistetaan, että
laitokselle tuleva tyhjä kuljetuskalusto on pesty ja desinfioitu ennen laitosalueelle tuloa.
Purkuputki suihkutetaan sisältä ja ulkoa Virkonilla myös kesken kuljetuksen, aina kun se
on ollut kosketuksissa veteen. Kuljettaja desinfioi käsineet ja jalkineet jokaisen
pitopaikassa tai istutuspaikassa käynnin jälkeen. Auton kopissa pidetään eri jalkineita, kun
lastaus/purkutilanteessa.

7.3.

Laitoksen sisäiset kalasiirrot
Kaloja siirretään altaista toiseen tarpeen mukaan, muun muassa lajitteluiden yhteydessä.
Siirrot tehdään haaveilla/ kalapumpuilla.

8.

Yleinen laitoshygienia

8.1.

Henkilökunnan toiminta laitoksella
Laitoksen henkilöstö on perehdytetty laitoshygieniaan, tartuntatautien torjuntaan sekä
kiertovesiprosessin seurantaan ja huoltoon. Omavalvonnan kuvaus on kaikille
työntekijöille tuttu. Henkilöstöä koulutetaan kalatauti- ja hygienia-asioissa. Kaikki
työntekijät tunnistavat kalatautien tyypilliset oireet. Laitoksella on ammattitaitoinen
henkilökunta. Laitosvierailut ovat valvottuja ja rajoitettuja.
Laitoksella ei ole haittaeläinongelmaa, sillä altaat sijaitsevat suljetussa hallissa.
Luonnonkaloja ei pääse laitokselle tuloveden mukana.
Henkilökunta huolehtii prosessitekniikan huolloista ja puhdistuksista, joilla ylläpidetään
hyvää vedenlaatua kasvatusjärjestelmissä.

8.2.

Kalanviljelyvarusteet
Kun kasvatusallas tyhjenee, se pestään ja desinfioidaan. Harjat ja haavit desinfioidaan
aika-ajoin ja jokaisella kiertovesijärjestelmällä on omat puhtaanapitovälineet.
Pesu ja desinfiointiaineet säilytetään lukittavassa siivousvälinevarastossa.

8.3.

Rehut ja ruokinta
Kaloille syötetään teollista rehua. Rehuille on oma varastonsa.

9.

Koulutus
Uusien työntekijöiden kanssa käydään läpi laitoksen työskentelytavat ja riskit. Uudet
työntekijät perehdytetään kiertovesijärjestelmien hoitoon ja seurantaan. Työntekijät
osallistuvat koulutuksiin tarvittaessa.

10.

Omavalvonta- ja laitoshygieniaohjeiden
päivittäminen
Laitoksen omavalvonta- ja hygieniaohjeita päivitetään tarvittaessa.

11. Riskin arviointia
11.1. Riski, että laitokselle tulee tauti
(Pyramidia luetaan vastaamalla oikealla olevaan kysymykseen ja liikkumalla vastausnuolen suuntaan
alaspäin pyramidin tyveä kohti kerros kerrokselta. Viimeisen kysymyksen jälkeen katsotaan mihin
kohtaan ”reitti” päättyi – onko riski korkea, keskitasoinen vai pieni. Klikkaamalla nuolta saat yläpalkin
piirtotyökalun avulla (muotoile-kohta) vaihdettua nuolen väriä, jolloin sitä on helpompi seurata)

Lisääntynyt riski
saada tauti
laitokselle

Ei

Vapaa

Ei
vapaa

Avoin

Heikko
Hyvä

Pieni

Korkea

Suuri

Pieni
Pie

Suljettu
Avoin

Kyllä

Heikko

Pieni
Suuri

Heikko
Hyvä

Heikko
Hyvä

Hyvä

Pieni
Suuri

Keskitasoinen

Toimittajien määrä 3 tai alle 3

Ei

Heikko
Hyvä

Viljelyjärjestelmän tyyppi
(suljettu = kiertovesitys)

Kyllä

Kyllä
Ei

Pieni
Suuri

Mikä on yläpuolisten tai naapurilaitosten tautitilanne

Avoin

Ei

Hyvä

Vapaa

Ei
vapaa

Suljettu

Kyllä
Ei

Heikko

Suuri

Suljettu
Avoin

Kyllä
Ei

Mikä on toimittajien tautitilanne?

Vapaa

Ei
vapaa

Suljettu

Vapaa

Ei
vapaa

Vapaa
Ei
vapaa

Alentunut riski
saada tauti
laitokselle

Onko vesityslähde turvallinen?
(Pintavesi, pohjavesi, latvavesi,
yläpuoliset istutukset)

Kyllä

Pieni
Suuri

Suuri

Pieni

vedenlaatu
Pieni

Viljelytiheys

11.2. Laitoksen riski olla taudin levittäjänä
(Pyramidia luetaan vastaamalla oikealla olevaan kysymykseen ja liikkumalla vastausnuolen suuntaan
alaspäin pyramidin tyveä kohti kerros kerrokselta. Viimeisen kysymyksen jälkeen katsotaan mihin
kohtaan ”reitti” päättyi – onko riski korkea, keskitasoinen vai pieni. Klikkaamalla nuolta saat yläpalkin
piirtotyökalun avulla (muotoile-kohta) vaihdettua nuolen väriä, jolloin sitä on helpompi seurata)

Laitoksella on
lisääntynyt riski
toimia taudin
levittäjänä

Kyllä

Kyllä

Ei
vapaa

Kyllä
Ei

Heikko
Hyvä

Suuri

Pieni

Korkea

Suuri

Pieni
Pie

Hyvä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Heikko
Hyvä

Pieni

Vastaanottajien määrä 10 tai yli 10
Suljettu
j

Avoin
Kyllä

Viljelyjärjestelmän tyyppi
(suljettu = kiertovesitys)
Kyllä Etäisyys seuraavaan
alapuoliseen laitokseen
Ei
tai yksikköön yli 2 km

Heikko

Heikko

Suuri

Ei

Ei

Ei

Pieni
Suuri

Mikä on laitoksen tauti tilanne?

Suljettu
Avoin

Laitoksella on
alentunut riski
toimia taudin
levittäjänä

Vapaa

Kyllä
K

Ei

Avoin

Ei

Heikko

E
Ei
vapaa

Suljettu

Suljettu
Avoin

Ei

Vapaa

Ei

Onko elävän kalan tai
desinfioimattoman
mädin siirtoja laitoksen
ulkopuolelle?

Hyvä

Heikko

Pieni
Suuri

Keskitasoinen

Hyvä

Hyvä
Pieni
Suuri

Suuri

Pieni

Vedenlaatu
Pieni
Pi

Viljelytiheys

KIRJANPITO KUOLLEISTA (POISTETUISTA) KALOISTA
Kirjanpito koskee aikaa
20___.

Vesiviljelylaitos:______________________________________
Poistopvm

Laji

Ikä

Allas

Määrä
Kpl

Normaalia
suuremman
kuolleisuuden syy
Kg

/

20

-

Yhteydenotto /
lähetetty
tutkimuksiin
(minne)

/

KIRJANPITO KALOILLE TEHDYISTÄ HOITOTOIMISTA
/

20

-

/

20___.

Huomautuksia (Kylvetys ja lääkitys:
käytetty aine/lääke, sen määrä, myyjä
ja varoaika; Rokotukset: käytetty
rokote, sen määrä, rokotustapa, veden
lämpö; Muut toimet: haluttuja lisätietoja,
esimerkiksi mihin altaisiin siirretty)
Huom. erillinen lääkekirjanpito!
Muu

Rokotus

Altaat

Kirjanpito koskee aikaa

Kylvetys/Lääkitys

Ikä

Altaan puhd.

Laji

Lajittelu

Pvm

Punnitus/mitt.

Vesiviljelylaitos:______________________________________

KIRJANPITO KALALIIKENTEESTÄ LAITOKSELTA ULOS JA LAITOKSELLE SISÄÄN
Vesiviljelylaitos:______________________________________
Siirtosuunta
Ulos

Sisään

Pvm

Laji

Ikä

Erätunnus

Lähtöallas /
mihin
altaaseen
laitettu

Kirjanpito koskee aikaa
Määrä
Kpl

Litraa
(mäti)

Kg

/

20

Minne
viety/mistä
tuotu

-

/

20___.

Kuljetustapa /
kuljettaja

OMAVALVONNAN KUVAUS
RUOKAKALALAITOS SISÄVESIALUEELLA

1.

Yrityksen tiedot ja vastuuhenkilöt

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Laitostiedot ja kasvatusyksiköt
Kuvaus yrityksen/laitoksen ja kasvatusyksiköiden toiminnasta
Laitoksen vesityksen kuvaus
Perkaamo

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Kalaterveyssäädösten edellyttämä kirjanpito/dokumentointi
Kalastokirjanpito
Lääkekirjanpito
Muu kirjanpito

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Kalojen hankinta
Kalojen tai mädin tuonti toisesta laitoksesta/yrityksestä
Kalojen tai mädin tuonti luonnosta laitokseen
Kalojen vastaanotto

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Kalaterveyden seuranta ja valvonta
Kalojen tarkkailu
Toimenpiteet tartuntaa epäiltäessä
Toimenpiteet tartunnan varmistuttua
Viranomaisen tarkastus- ja neuvontakäynnit

6.

Kuolleiden kalojen käsittely

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Kalojen siirto laitoksella ja pois laitokselta
Siirtorajoitukset
Kuljetuskalusto ja -olosuhteet
Yrityksen sisäiset kalasiirrot
Muut kalakuljetukset ja -siirrot

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Yleinen laitoshygienia
Henkilökunnan toiminta laitoksella
Kalanviljelyvarusteet
Rehut ja ruokinta
Työveneet ja muu kuljetuskalusto

9.

Koulutus

10.

Omavalvonta- ja laitoshygieniaohjeiden päivittäminen

11.
11.1
12.2

Riskin arviointia
Riski, että laitokselle tulee tauti
Laitoksen riski olla taudin levittäjänä

Liitteet:
kirjanpito kaloille tehdyistä hoitotoimista
Kirjanpito kuolleista (poistetuista) kaloista
kirjanpito kalaliikenteestä laitokselta ulos ja laitokselle sisään

1.

Yrityksen tiedot ja vastuuhenkilöt
Yrityksen nimi:
Osoite:
Puhelin:
Sähköposti:
www-osoite:

Laitoksen nimi:
Osoite:
Koordinaatit (ETRS-TM35FIN):
Puhelin:
sähköposti:

Laitoksen kalaterveysvastaava
Nimi:
Puhelin:
Sähköposti:
Tarvittavat luvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset
x

Vesiviljelyrekisterinumero:

x

Terveysluvan numero:

x

Ympäristöluvan numero:

x

Alkutuotantopaikkanumero,

x

Eläinkuljetusluvan numero:

Laitoksen kalaterveydellinen asema:
(Listaa tarvittavat: VHS, IHN, ISA, KHV, SVC,
G salaris, IPN, BKD…)

taudista
vapaa

Hävittämisohjelma

taudin
saastuttama

BKD
terveysluokka

Rajoitusalueasetus no: xxx/xxxx

annettu 00/00 0000

(liite xx)

Rajoittavat määräykset:

annettu 00/00 0000

(liite xx)

Muut laitoskohtaiset määräykset:

2.

Laitostiedot ja kasvatusyksiköt

2.1.

Kuvaus yrityksen/laitoksen ja kasvatusyksiköiden toiminnasta
Laitoksen tuotantosuunta on ruokakalatuotanto. Laitos on verkkoallaslaitos xxx
vesistöalueella ja se sijaitsee xx kunnassa. (Koordinaatit tähän)
Laitoksella on viljelyssä kirjolohta ja siikaa. Laitoksella on verkkoaltaita XX kpl.
Yrityksen sisäinen kalaliikenne on järjestetty siten, että kirjolohen poikaset tuodaan 12 -vuotiaina yrityksen muilta laitoksilta xx laitokselle. Yrityksen muut laitokset
sijaitsevat xxx vesistöalueella ja xxx vesistöalueella. Siiat tulevat suoraan xx
laitokselle. Yrityksellä on oma perkaamo ja kalanjalostuslaitos xx.
Eri-ikäiset ja eri lajien kalat ovat erillään omissa yksiköissään. Allasalueella on oma
järjestyksensä kalojen kierron suhteen ja kierto tapahtuu yhteen suuntaan veden
virtausten mukaan. Laitos on toiminnaltaan yksi epidemiologinen yksikkö, koska
kassit ovat kiinni toisissaan vesityksen välityksellä.

2.2.

Laitoksen vesityksen kuvaus
Verkkoaltaat sijaitsevat sisävesijärvessä pintavedessä. Vesi ei lopu laitoksesta.
Voimalaitoksen juoksutukset aikaansaavat tarvittavan virtauksen, ilmastuslaitteet ovat
käytössä. Laitoksen altaiden läheisyyteen istutetaan muualta tuotuja taimenia.

2.3.

Perkaamo
Laitoksella on oma perkaamo ja jalostuslaitos. Perkaamo sijaitsee
kalankasvatusaltaiden läheisyydessä, noin xx päässä lähimmästä altaasta. Perkaamossa
käytettävä vesi otetaan porakaivosta ja jätevedet johdetaan imeytyskenttään, mikä ei

ole yhteydessä luonnonvesiin eikä kalankasvatusalueen altaisiin. Perkaamossa
perataan ja jalostetaan oman ja lähellä sijaitsevien yritysten kaloja.
Perkaamon/jalostamon suunnittelussa on otettu huomioon mahdollisuus perata
muualta kauempaa tuotavia kaloja. Ulkopuolelta tulevat kalat tuodaan perkauslinjan
päähän ja käsitellään täysin erillään.
Kalat ja kalojen kuljetusvesi eivät ole kosketuksissa laitoksen omiin kaloihin eivätkä
kalankasvatusalueen altaisiin.
Perkaamolla on omavalvonnan kuvaus.

3.

Kalaterveyssäädösten edellyttämä
kirjanpito/dokumentointi

3.1.

Kalastokirjanpito
Kirjanpitoa hoidetaan sähköisesti. Kirjanpitoon merkitään tuodut poikaset ja sisäiset
siirrot sekä kuolleisuus
Vastaanotetuista kaloista kirjataan
• laji, ikä ja kanta sekä muut tunnistusta helpottavat merkinnät
• kalojen alkuperä (keneltä/mistä ja milloin, lähtölaitoksen vesiviljelyrekisterinumero)
• erän kuljetustapa ja koko
• vastaanotettujen kalojen sijoituspaikka laitoksen sisällä
Laitoksen sisäisistä siirroista kirjataan
• laji, ikä, kanta sekä mahdolliset muut tunnistusmerkinnät
• siirtämisen ajankohta ja siirrettävien kalojen sijoittuminen (mistä minne)
Laitokselta pois siirroista kirjataan:
• laji, ikä, kanta, määrä, keskipaino sekä mahdolliset muut tunnistusmerkinnät
• allas, josta lähtevät
• siirtämisen ajankohta
• Vastaanottava laitos (nimi ja vv-rekisterinumero) tai istutusvesistö ja istuttaja
(mahdollisimman tarkasti)
• Kuljetustapa ja kuljettaja
Kuolleisuuskirjanpito
Kuolleisuutta seurataan päivittäin ja altaista poistettujen kalojen kappalemäärä
kirjataan ylös allaskohtaisesti kuolleisuuskirjanpitoon ja ruokintatietokoneelle.

3.2.

Lääkekirjanpito
Lääkekirjanpitoon kirjataan kaikki annetutut lääkitykset, kuten lääkerehut, rokotukset,
kylvetys- ja nukutusaineiden käyttö. Lääkerehu syötetään käsin ja merkitään
lääkekirjanpidon lisäksi ruokintapäiväkirjaan.
Kaikista lääkityksistä kirjataan seuraavat tiedot:
1. eläimen tai eläinryhmän tunnistustiedot;
2. lääkityksen antopäivämäärät;
3. lääkityksen aloittaja (eläinlääkäri, eläimen omistaja tai haltija tai näiden valtuuttama
henkilö)
4. lääkkeen tai lääkerehun käyttöaihe;
5. lääkkeen nimi;
6. lääkkeen tai lääkerehun määrä;
7. lääkkeelle tai lääkerehulle määrätty varoaika; sekä
8. lääkkeen tai lääkerehun myyjä
Lääkekirjanpitoon liitetään kaikki lääkkeisiin ja lääkerehuun liittyvät eläinlääkäreiltä,
apteekeilta tai rehutehtailta saadut kirjalliset tositteet kuten reseptit,
lääkerehumääräykset ja eläinlääkärin kirjalliset selvitykset. Tiedot lääkityksistä
merkitään kirjanpitoon mahdollisimman pian. Kunkin eläimen tai eläinryhmän kaikki
lääkitykset on saatava helposti selville koko kirjanpidon säilyttämisajalta. Kirjanpitoa
tulee säilyttää 5 vuotta.
Lääkittyjen kalojen on oltava tunnistettavissa lääkitsemisen ja lääkehoidon aikana sekä
varoajan kuluessa. Lääkittävänä oleva allas merkitään huomiolipulla tms.

3.3.

Muu kirjanpito
Ruokintatietokoneelle syötetään allaskohtaiset tiedot. Syötettävistä rehuista
kirjanpitoon merkitään rehujen nimet, ostopäivämäärät, valmistaja ja toimittaja sekä
kulutus.
Allaskortteihin merkitään perustiedot altaissa olevista kaloista, altaan puhdistukset ym.
Kaikki kaloille tehdyt toimenpiteet kirjataan laitospäiväkirjaan kuten myös laitoksen
tilojen, kaluston ja välineistön ym. puhtaanapitoon ja desinfiointiin liittyvät
toimenpiteet.
Jatkuvasti päivittyvät mittaustiedot kirjautuvat automaattisesti ohjelmaan.
Perkauserät merkitään ruokintapäiväkirjaan ja siirretään sieltä ruokintatietokoneelle.
Kalojen terveysseuranta
Kalojen taudin määrittämiseen tai loistutkimuksiin otetut näytteet merkitään
kirjanpitoon. Kirjanpitoon liitetään myös laboratorion tutkimusvastaus.
• tutkimuksen luonne ja päivämäärä
• laji, ikä, kanta ja/tai muut tunnistusmerkinnät

• tehtyjen tutkimusten tulokset (esim. tautimääritykset)
• laitoksella tai kaloille tehdyt terveystarkastukset

Muista kaloille tai laitoksella tehtävistä tutkimuksista/tarkastuksista kirjanpitoon
merkitään
• tutkimuksen luonne (esim. kasvumittaukset) ja päivämäärä
• laji, ikä, kanta ja/tai muut tunnistusmerkinnät

Myös loistartunnat ja –hoidot merkitään kirjanpitoon.

4.

Kalojen hankinta

4.1.

Kalojen tai mädin tuonti toisesta laitoksesta/yrityksestä
Laitos tuo kirjolohet 1-2-vuotiaina oman yrityksen kahdelta muulta laitokselta.
Laitosalkuperää olevat siiat tuodaan yhdestä hankintalähteestä. Laitokseen tuotavilla
kaloilla on terveystodistukset. Riskejä vältetään hankkimalla terveitä kaloja.

4.2.

Kalojen tai mädin tuonti luonnosta laitokseen
Laitokselle ei tuoda kaloja eikä mätiä luonnosta

4.3.

Kalojen vastaanotto
Kaloja vastaanotettaessa tarkastetaan, että saapuvat kalat ja niiden dokumentointi ovat
kunnossa. Tämän jälkeen kalat puretaan puhdistettuihin altaisiin. Jos tulevien kalojen
kunnossa on huomautettavaa tai epäillään jotakin kalatautia, otetaan kuormasta
välittömästi näytekalat.
Vastaanotettavan kalaerän tiedot, kuormakirjat, tarvittavat terveys- ja
rokotustodistukset sekä kuljetuksen aikana kuolleiden kalojen määrä kirjataan ylös ja
liitetään laitoksen kirjanpitoon.

5.

Kalaterveyden seuranta ja valvonta

5.1.

Kalojen tarkkailu
Laitoksen omaehtoinen jatkuva, päivittäinen kalojen terveyden seuranta on järjestetty
tarkkailemalla kalojen ruokahalua, käyttäytymistä, kuolleisuutta ja ulkonäköä
silmämääräisesti.
Poikkeavuutta huomatessa, ryhdytään aina toimenpiteisiin. Jos evissä on kuluneisuutta
-> parvea harvennetaan, jos on hapenvajaus -> ruokintamäärää vähennetään
automaattisesti (ruokintaohjelma).
Kalojen tilannetta seurataan myös tietokoneohjelman avulla. Jos kaloissa tai
olosuhteissa on poikkeavuutta, ohjelma antaa hälytyksen.
Kuolleet kalat kerätään tarkkailukierroksen yhteydessä.
Näytteet toimitetaan Ruokaviraston laboratorioon, jos kaloissa on poikkeavaa
kuolleisuutta.

5.2.

Toimenpiteet tartuntaa epäiltäessä
Jos kaloissa epäillään vakavaa sairautta, ilmoitetaan epäily viipymättä
kunnaneläinlääkärille tai aluehallintoviraston läänineläinlääkärille ja toimitaan heiltä
saatujen ohjeiden mukaisesti. Tartunnan saastuttamaksi epäillystä altaasta ei oteta
kaloja perattavaksi eikä kaloja siirretä laitoksen sisällä. Tartunta pyritään rajaamaan
kyseiseen altaaseen, kunnes taudinaiheuttaja selviää.

5.3.

Toimenpiteet tartunnan varmistuttua
Kalataudin varmistuttua sovitaan eläinlääkärin kanssa jatkosta. Taudin alkuperä ja se,
onko tauti jo mahdollisesti päässyt leviämään eteenpäin, selvitetään.

5.4.

Viranomaisen tarkastus- ja neuvontakäynnit
Laitosta valvova eläinlääkäri on xx kunnaneläinlääkäri. Eläinlääkäri tarkastaa
laitoksen ja ottaa valvontanäytteet ohjelman mukaan vuosittain.

6.

Kuolleiden kalojen käsittely
Kuolleiden kalojen hävittäminen on järjestetty kunnallisen jätehuollon kautta ja
kompostoimalla. Perkuujätteet toimitetaan pakastettuna ketunrehusekoittamoon.
Kuolleet kalat kerätään päivittäin pois verkkoaltaista järvellä olevaan umpinaiseen
ponttonin varassa olevaan teräsaltaaseen. Allas kerätään täyteen ennen tyhjentämistä.
Kuolleet kalat hävitetään kunnallisen jätehuollon kautta. Rannassa kuljetushäkissä
olevat kuolleet kalat hävitetään kompostoimalla.
Hävittämisestä on tehty ilmoitus terveysviranomaiselle.

7.

Kalojen siirto laitoksella ja pois
laitokselta

7.1.

Siirtorajoitukset
Alueella tai laitoksella ei ole kalatautien vuoksi annettuja rajoituksia, jotka
vaikuttaisivat laitoksen toimintaan

7.2.

Kuljetuskalusto ja –olosuhteet
Yrityksellä on käytössä oma hyväksytty kalankuljetuskalusto. Kuorma-auton lavalla
on X kpl X kuution säiliötä ja perävaunussa X kpl X kuution säiliötä. Omien laitosten
välisissä kuljetuksissa kalustoa ei desinfioida säännöllisesti.

7.3.

Yrityksen sisäiset kalasiirrot
Yrityksen sisäinen kalaliikenne on järjestetty siten, että poikaset tuodaan yrityksen
muilta laitoksilta xx laitokselle omalla kuljetuskalustolla.
Altaassa olevan parven koko on laskettu sellaiseksi, että sama parvi voidaan pitää
yhdessä altaassa koko kasvatuskauden ajan.

7.4.

Muut kalakuljetukset ja –siirrot
Perkuukokoiset kalat siirretään hinaamalla verkkoallas satama-alueelle. Kalat
nostetaan altaasta haavinosturilla tainnutukseen.
Laitos myy eläviä kaloja urheilukalastuskohteisiin. Kalat kuljetetaan yrityksen omalla
kuljetusautolla. Kuljetuskalusto desinfoidaan xxxlla, kun auto on käynyt vieraassa
pitopaikassa.

8.

Yleinen laitoshygienia

8.1.

Henkilökunnan toiminta laitoksella
Laitoksen henkilöstö on perehdytetty laitoshygieniaan ja tartuntatautien torjuntaan.
Omavalvonnan kuvaus on kaikille työntekijöille tuttu. Henkilöstöä koulutetaan
kalatauti- ja hygienia-asioissa. Kaikki työntekijät tunnistavat kalatautien tyypilliset
oireet. Laitosvierailut ovat valvottuja ja rajoitettuja.

8.2.

Kalanviljelyvarusteet
Jalostus- ja perkaamopuolelle on käytössä omat vaatteet ja saappaat, kasvatuspuolelle
omansa.
Jokainen allas tyhjenee kaloista kerran vuodessa. Tyhjennetyt verkkoaltaat tuodaan
rantaan, pestään, korjataan ja värjätään joka 2. vuosi (levänesto). Altaita ei
varsinaisesti desinfioida. Altaita tukevat osat ovat puuta ja muovia. Ne pestään
painepesurilla kerran vuodessa. Haavit ym. päivittäiset hoitovälineet pidetään
puhtaana pesemällä painepesurilla ja käsitellään xxx. Raatojen keräysastiaa ei
puhdisteta vakituisesti, tarvittaessa se pestään.
Puhdistuksessa ja desinfioinnissa käytetään samoja aineita kuin perkaamossa.
Hoitovälineistö käsitellään xxx.
Pesu- ja desinfiointiaineet säilytetään lukittavassa siivousvälinevarastossa.

8.3.

Rehut ja ruokinta
Kaloille syötetään teollista rehua. Rehuille on oma varastonsa. Rehun lisäaineita,
eläinlääkkeitä ja vaarallisia aineita käytetään ohjeen mukaan ja säilytetään lukollisissa
kemikaalivarastoissa.

8.4.

Työveneet ja muu kuljetuskalusto

9.

Koulutus
Uusien työntekijöiden kanssa käydään läpi laitoksen työskentelytavat ja riskit.
Työntekijät osallistuvat koulutuksiin tarvittaessa.

10.

Omavalvonta- ja
laitoshygieniaohjeiden päivittäminen
Laitoksen omavalvonta- ja hygieniaohjeita päivitetään tarvittaessa.

11. Riskin arviointia
11.1. Riski, että laitokselle tulee tauti
(Pyramidia luetaan vastaamalla oikealla olevaan kysymykseen ja liikkumalla vastausnuolen
suuntaan alaspäin pyramidin tyveä kohti kerros kerrokselta. Viimeisen kysymyksen jälkeen
katsotaan mihin kohtaan ”reitti” päättyi – onko riski korkea, keskitasoinen vai pieni. Klikkaamalla
nuolta saat yläpalkin piirtotyökalun avulla (muotoile-kohta) vaihdettua nuolen väriä, jolloin sitä on
helpompi seurata)

Lisääntynyt riski
saada tauti
laitokselle

Ei

Vapaa

Ei
vapaa

Avoin
Kyllä
Ei
Heikko

Heikko
Hyvä

Suuri

Pieni

Korkea

Suljettu
Avoin

Kyllä

Kyllä

Suuri

Pieni
Pie

Heikko

Suljettu
Avoin

Pieni
Suuri

Hyvä

Heikko
Hyvä

Hyvä

Pieni
Suuri

Keskitasoinen

Toimittajien määrä 3 tai alle 3

Ei
Heikko

Hyvä

Viljelyjärjestelmän tyyppi
(suljettu = kiertovesitys)

Kyllä

Kyllä

Heikko

Pieni
Suuri

Mikä on yläpuolisten tai naapurilaitosten tautitilanne

Ei

Ei

Hyvä

Vapaa

Ei
vapaa
Suljettu

Avoin

Ei

Mikä on toimittajien tautitilanne?

Vapaa

Ei
vapaa

Suljettu

Vapaa

Ei
vapaa

Vapaa
Ei
vapaa

Alentunut riski
saada tauti
laitokselle

Onko vesityslähde turvallinen?
(Pintavesi, pohjavesi, latvavesi,
yläpuoliset istutukset)

Kyllä

Pieni
Suuri

Suuri

Pieni

vedenlaatu
Pieni
Pi

Viljelytiheys

11.2. Laitoksen riski olla taudin levittäjänä
(Pyramidia luetaan vastaamalla oikealla olevaan kysymykseen ja liikkumalla vastausnuolen
suuntaan alaspäin pyramidin tyveä kohti kerros kerrokselta. Viimeisen kysymyksen jälkeen
katsotaan mihin kohtaan ”reitti” päättyi – onko riski korkea, keskitasoinen vai pieni. Klikkaamalla
nuolta saat yläpalkin piirtotyökalun avulla (muotoile-kohta) vaihdettua nuolen väriä, jolloin sitä on
helpompi seurata)

Laitoksella on
lisääntynyt riski
toimia taudin
levittäjänä

Kyllä

Kyllä

Ei
vapaa

Suljettu
Avoin

Kyllä
Ei

Heikko

Heikko

Suuri

Pieni

Korkea

Suuri

Pieni
Pie

Hyvä

Kyllä

Mikä on laitoksen tauti tilanne?

Kyllä

Kyllä

Heikko

Avoin

Kyllä

Pieni

Viljelyjärjestelmän tyyppi
(suljettu = kiertovesitys)
Kyllä Etäisyys seuraavaan
alapuoliseen laitokseen
Ei
tai yksikköön yli 2 km

Heikko

Heikko
Hyvä

Vastaanottajien määrä 10 tai yli 10
Suljettu
j

Ei

Ei

Suuri

Ei

Suljettu
Avoin

Laitoksella on
alentunut riski
toimia taudin
levittäjänä

Vapaa

Kyllä
K

Ei

Avoin

Pieni
Suuri

E
Ei
vapaa

Suljettu

Ei

Hyvä

Ei

Vapaa

Ei

Onko elävän kalan tai
desinfioimattoman
mädin siirtoja laitoksen
ulkopuolelle?

Hyvä

Heikko

Pieni
Suuri

Keskitasoinen

Hyvä

Hyvä
Pieni
Suuri

Suuri

Pieni

Vedenlaatu
Pieni
Pi

Viljelytiheys

KIRJANPITO KUOLLEISTA (POISTETUISTA) KALOISTA
Kirjanpito koskee aikaa
20___.

Vesiviljelylaitos:______________________________________
Poistopvm

Laji

Ikä

Allas

Määrä
Kpl

Normaalia
suuremman
kuolleisuuden syy
Kg

/

20

Yhteydenotto /
lähetetty
tutkimuksiin
(minne)

-

/

KIRJANPITO KALOILLE TEHDYISTÄ HOITOTOIMISTA
/

20

-

/

20___.

Huomautuksia (Kylvetys ja lääkitys:
käytetty aine/lääke, sen määrä, myyjä
ja varoaika; Rokotukset: käytetty
rokote, sen määrä, rokotustapa, veden
lämpö; Muut toimet: haluttuja lisätietoja,
esimerkiksi mihin altaisiin siirretty)
Huom! erillinen lääkekirjanpito!
Muu

Rokotus

Altaat

Kirjanpito koskee aikaa

Kylvetys/Lääkitys

Ikä

Altaan puhd.

Laji

Lajittelu

Pvm

Punnitus/mitt.

Vesiviljelylaitos:______________________________________

KIRJANPITO KALALIIKENTEESTÄ LAITOKSELTA ULOS JA LAITOKSELLE SISÄÄN
Vesiviljelylaitos:______________________________________
Siirtosuunta
Ulos

Sisään

Pvm

Laji

Ikä

Erätunnus

Lähtöallas /
mihin
altaaseen
laitettu

Kirjanpito koskee aikaa
Määrä
Kpl

Litraa
(mäti)

Kg

/

20

Minne
viety/mistä
tuotu

-

/

20___.

Kuljetustapa /
kuljettaja

OMAVALVONNAN KUVAUS
RUOKAKALALAITOS MURTOVESIALUEELLA

1.

Yrityksen tiedot ja vastuuhenkilöt

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Laitostiedot ja kasvatusyksiköt
Kuvaus yrityksen/laitoksen ja kasvatusyksiköiden toiminnasta
Laitoksen vesityksen kuvaus
Perkaamo

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Kalaterveyssäädösten edellyttämä kirjanpito/dokumentointi
Kalastokirjanpito
Lääkekirjanpito
Muu kirjanpito

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Kalojen hankinta
Kalojen tai mädin tuonti toisesta laitoksesta/yrityksestä
Kalojen tai mädin tuonti luonnosta laitokseen
Kalojen vastaanotto

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Kalaterveyden seuranta ja valvonta
Kalojen tarkkailu
Toimenpiteet tartuntaa epäiltäessä
Toimenpiteet tartunnan varmistuttua
Viranomaisen tarkastus- ja neuvontakäynnit

6.

Kuolleiden kalojen käsittely

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Kalojen siirto laitoksella ja pois laitokselta
Siirtorajoitukset
Kuljetuskalusto ja -olosuhteet
Yrityksen sisäiset kalasiirrot
Muut kalakuljetukset ja -siirrot

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Yleinen laitoshygienia
Henkilökunnan toiminta laitoksella
Kalanviljelyvarusteet
Rehut ja ruokinta
Työveneet ja muu kuljetuskalusto

9.

Koulutus

10.

Omavalvonta- ja laitoshygieniaohjeiden päivittäminen

11.
11.1
12.2

Riskin arviointia
Riski, että laitokselle tulee tauti
Laitoksen riski olla taudin levittäjänä

Liitteet:
kirjanpito kaloille tehdyistä hoitotoimista
Kirjanpito kuolleista (poistetuista) kaloista
kirjanpito kalaliikenteestä laitokselta ulos ja laitokselle sisään

1.

Yrityksen tiedot ja vastuuhenkilöt
Yrityksen nimi:
Osoite:
Puhelin:
Sähköposti:
www-osoite:

Laitoksen nimi:
Osoite:
Koordinaatit (ETRS-TM35FIN):
Puhelin:
sähköposti:

Laitoksen kalaterveysvastaava
Nimi:
Puhelin:
Sähköposti:
Tarvittavat luvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset
x

Vesiviljelyrekisterinumero:

x

Terveysluvan numero:

x

Ympäristöluvan numero:

x

Alkutuotantopaikkanumero,

x

Eläinkuljetusluvan numero:

Laitoksen kalaterveydellinen asema:
(Listaa tarvittavat: VHS, IHN, ISA, KHV, SVC,
G salaris, IPN, BKD…)

taudista
vapaa

Hävittämisohjelma

taudin
saastuttama

BKD
terveysluokka

Rajoitusalueasetus no: xxx/xxxx

annettu 00/00 0000

(liite xx)

Rajoittavat määräykset:

annettu 00/00 0000

(liite xx)

Muut laitoskohtaiset määräykset:

2.

Laitostiedot ja kasvatusyksiköt

2.1.

Kuvaus yrityksen/laitoksen ja kasvatusyksiköiden toiminnasta
Laitoksella on ruokalatuotantoa ja kalan jatkojalustusta. Laitos on verkkoallaslaitos
xxxmerellä. Numeroin yksilöidyt altaat sijaitsevat xx edustalla. (koordinaatit tähän)
Viljelyssä on kirjolohta. Altaat ovat muoviponttoonein varustettuja kelluvia verkkoaltaita.
Kalat ovat verkkoaltaissa sulan veden ajan. Kalojen talvisäilytys on xx tai jalostuslaitoksen
läheisyydessä xx. (koordinaatit tähän)
Yrityksellä on oma perkaamo ja kalanjalostuslaitos xx.
Kalat tulevat laitokselle 0- ja 1-vuotiaina poikasina toimittajan autolla. Kalat siirretään
kuljetusponttooniin tai verkkoaltaaseen ja siirretään merelle. Seuraavalle vuodelle
kasvatukseen jäävät kalat siirretään talveksi talvisäilytyspaikkaan xx. Teuraaksi menevät
kalat tuodaan jalostuslaitoksen lähelle talvehtimisaltaaseen.

2.2.

Laitoksen vesityksen kuvaus
Vesitys tapahtuu verkkoaltaissa vapaalla vaihdolla.
Laitos käyttää pintavettä. Erillisten epidemiologisten yksiköiden ylläpito ei onnistu.

2.3.

Perkaamo
Laitoksella on oma perkaamo ja jalostuslaitos. Perkaamo sijaitsee kalankasvatusaltaiden
läheisyydessä, noin xx päässä lähimmästä altaasta. Perkaamossa käytettävä vesi otetaan
kunnan vesijohtoverkosta ja jätevedet johdetaan kunnan viemäriverkostoon, mikä ei ole
yhteydessä luonnonvesiin eikä kalankasvatusalueen altaisiin. Perkaamossa perataan ja
jalostetaan oman ja lähellä sijaitsevien yritysten (yritysten nimet ja
vesiviljelyrekisterinumerot) kaloja.
Perkaamon/jalostamon suunnittelussa on otettu huomioon mahdollisuus perata muualta
kauempaa tuotavia kaloja. Ulkopuolelta tulevat kalat tuodaan perkauslinjan päähän ja
käsitellään täysin erillään.
Kalat ja kalojen kuljetusvesi eivät ole kosketuksissa laitoksen omiin kaloihin eivätkä
kalankasvatusalueen altaisiin.
Perkaamolla on oma omavalvonnankuvaus.

3.

Kalaterveyssäädösten edellyttämä
kirjanpito/dokumentointi

3.1.

Kalastokirjanpito ja kuolleisuuskirjanpito
Kirjanpitoa hoidetaan sähköisesti. Kirjanpitoon merkitään tuodut poikaset ja siirrot muihin
kasvatuspaikkoihin tai perkaamoon sekä kuolleisuus.
Vastaanotetuista kaloista kirjataan
• laji, ikä, määrä (kappaleina ja kiloina), keskipaino, tuontipäivämäärä ja kanta sekä muut
tunnistusta helpottavat merkinnät
• kalojen alkuperä (keneltä/mistä ja milloin)
• erän kuljetustapa ja koko
• vastaanotettujen kalojen sijoituspaikka laitoksen sisällä
Siirroista toiseen altaaseen tai perkaamoon kirjataan
• laji, ikä, kanta, määrä, keskipaino sekä mahdolliset muut tunnistusmerkinnät
• siirtämisen ajankohta ja siirrettävien kalojen sijoittuminen (mistä altaasta minne)
Laitokselta pois siirroista kirjataan:
• laji, ikä, kanta, määrä, keskipaino sekä mahdolliset muut tunnistusmerkinnät
• allas, josta lähtevät
• siirtämisen ajankohta
• Vastaanottava laitos (nimi ja vv-rekisterinumero) tai istutusvesistö ja istuttaja
(mahdollisimman tarkasti)

• Kuljetustapa ja kuljettaja
Lähtevien erien osalta muistutetaan istutusten kirjaamisesta istutusrekisteriin ja erityisesti
pienten pitopaikkojen kohdalla vesiviljelyrekisteristä. Vesiviljelyrekisteriin tulee ilmoittaa
myös pienimuotoinen kotitarvekasvatus.
Kuolleisuuskirjanpito
Kuolleisuutta seurataan päivittäin ja altaista poistettujen kalojen kappalemäärä kirjataan
ylös allaskohtaisesti kuolleisuuskirjanpitoon ja ruokintatietokoneelle.
3.2.

Lääkekirjanpito
Lääkekirjanpitoon kirjataan kaikki annetutut lääkitykset, kuten lääkerehut, rokotukset,
kylvetys- ja nukutusaineiden käyttö. Lääkerehu syötetään käsin ja merkitään
lääkekirjanpidon lisäksi ruokintapäiväkirjaan.
Kaikista lääkityksistä kirjataan seuraavat tiedot:
1. eläimen tai eläinryhmän tunnistustiedot;
2. lääkityksen antopäivämäärät;
3. lääkityksen aloittaja (eläinlääkäri, eläimen omistaja tai haltija tai näiden valtuuttama
henkilö)
4. lääkkeen tai lääkerehun käyttöaihe;
5. lääkkeen nimi;
6. lääkkeen tai lääkerehun määrä;
7. lääkkeelle tai lääkerehulle määrätty varoaika; sekä
8. lääkkeen tai lääkerehun myyjä
Lääkekirjanpitoon liitetään kaikki lääkkeisiin ja lääkerehuun liittyvät eläinlääkäreiltä,
apteekeilta tai rehutehtailta saadut kirjalliset tositteet kuten reseptit, lääkerehumääräykset
ja eläinlääkärin kirjalliset selvitykset. Tiedot lääkityksistä merkitään kirjanpitoon
mahdollisimman pian. Kunkin eläimen tai eläinryhmän kaikki lääkitykset on saatava
helposti selville koko kirjanpidon säilyttämisajalta. Kirjanpitoa tulee säilyttää 5 vuotta.
Lääkittyjen kalojen on oltava tunnistettavissa lääkitsemisen ja lääkehoidon aikana sekä
varoajan kuluessa. Lääkittävänä oleva allas merkitään huomiolipulla tms.

3.3.

Muu kirjanpito
Ruokintatietokoneelle syötetään allaskohtaiset tiedot. Syötettävistä rehuista kirjanpitoon
merkitään rehujen nimet, ostopäivämäärät, valmistaja ja toimittaja sekä kulutus.
Veneessä on ruokintatietokone mihin syötetään allaskohtaiset tiedot. Syötettävistä rehuista
kirjanpitoon merkitään rehujen nimet, ostopäivämäärät, valmistaja ja toimittaja sekä
kulutus.
Kaikki kaloille tehdyt toimenpiteet kirjataan laitospäiväkirjaan kuten myös laitoksen
tilojen, kaluston ja välineistön ym. puhtaanapitoon ja desinfiointiin liittyvät toimenpiteet.

Perkauserät merkitään ruokintapäiväkirjaan ja siirretään sieltä ruokintatietokoneelle.
Kalojen terveysseuranta
Kalojen taudin määrittämiseen tai loistutkimuksiin otetut näytteet merkitään kirjanpitoon.
Kirjanpitoon liitetään myös laboratorion tutkimusvastaus.
• tutkimuksen luonne ja päivämäärä
• laji, ikä, kanta ja/tai muut tunnistusmerkinnät
• tehtyjen tutkimusten tulokset (esim. tautimääritykset)
• laitoksella tai kaloille tehdyt terveystarkastukset

Muista kaloille tai laitoksella tehtävistä tutkimuksista/tarkastuksista kirjanpitoon merkitään
• tutkimuksen luonne (esim. kasvumittaukset) ja päivämäärä
• laji, ikä, kanta ja/tai muut tunnistusmerkinnät
Myös loistartunnat ja –hoidot merkitään kirjanpitoon.

4.

Kalojen hankinta

4.1.

Kalojen tai mädin tuonti toisesta laitoksesta/yrityksestä
Kalat tulevat laitokselle 0- ja 1-vuotiaina poikasina. Hankintalähteitä oli x kpl vuonna
20xx. Hankintalähteet ovat isoja kasvattajia ja poikaserillä on terveystodistukset. Kunkin
samasta hankintalähteestä tuodun kalaerän sijoitusaltaisiin pyritään toteuttamaan niin, ettei
eriä yhdistetä. Eri hankintalähteistä peräisin olevia kaloja ei sijoiteta samaan
verkkoaltaaseen.

4.2.

Kalojen tai mädin tuonti luonnosta laitokseen
Laitokselle ei tuoda kaloja eikä mätiä luonnosta

4.3.

Kalojen vastaanotto
Kaloja vastaanotettaessa tarkastetaan, että saapuvat kalat ja niiden dokumentointi ovat
kunnossa. Kalakuorman kunto arvioidaan silmämääräisesti (epätavallinen kuolleisuus,
pintavauriot, haavat, evien kunto, silmät ja silmäloiset, selkärankavauriot ja muut
epämuodostumat). Tämän jälkeen kalat puretaan puhdistettuihin altaisiin. Jos
vastaanotettavien kalojen kunnossa on huomautettavaa tai epäillään jotakin kalatautia,
otetaan kuormasta välittömästi näytekalat.
Vastaanotettavan kalaerän tiedot, kuormakirjat, tarvittavat terveys- ja rokotustodistukset
sekä kuljetuksen aikana kuolleiden kalojen määrä kirjataan ylös ja liitetään laitoksen
kirjanpitoon.

5.

Kalaterveyden seuranta ja valvonta

5.1.

Kalojen tarkkailu
Päivittäin kierretään veneellä kaikki altaat ja tarkkaillaan kalojen ruokahalua,
käyttäytymistä, kuolleisuutta ja ulkonäköä. Kuolleet kalat kerätään tarkkailukierroksen
yhteydessä ja merkitään kuolleisuuskirjanpitoon. Kuolleille kaloille tehdään
silmämääräinen tutkimus.
Altaat sijaitsevat merellä siten, että ongelmia ei tule vedensaannin eikä hapentarpeen
suhteen.
Jos ilmenee poikkeavaa kuolleisuutta, siitä ilmoitetaan soittamalla kunnaneläinlääkärille ja
näytteet toimitetaan Ruokavirastoon tutkittaviksi. Kunnaneläinlääkäri arvioi, onko syytä
epäillä vastustettavaa kalatautia.

5.2.

Toimenpiteet tartuntaa epäiltäessä
Jos kaloissa epäillään vakavaa sairautta, ilmoitetaan epäily viipymättä
kunnaneläinlääkärille tai aluehallintoviraston läänineläinlääkärille ja toimitaan heiltä
saatujen ohjeiden mukaisesti. Tartunnan saastuttamaksi epäillystä altaasta ei oteta kaloja
perattavaksi eikä kaloja siirretä laitoksen sisällä. Tartunta pyritään rajaamaan kyseiseen
altaaseen, kunnes taudinaiheuttaja selviää.

5.3.

Toimenpiteet tartunnan varmistuttua
Kalataudin varmistuttua sovitaan eläinlääkärin kanssa jatkosta. Taudin alkuperä ja se, onko
tauti jo mahdollisesti päässyt leviämään eteenpäin, selvitetään.

5.4.

Viranomaisen tarkastus- ja neuvontakäynnit
Laitosta valvova eläinlääkäri on xx kunnaneläinlääkäri. Eläinlääkäri tarkastaa laitoksen ja
ottaa valvontanäytteet ohjelman mukaan vuosittain.

6.

Kuolleiden kalojen käsittely
Kuolleet kalat kerätään tarkkailukierroksen yhteydessä haavilla veneessä olevaan paljuun
ja palju tyhjennetään hautapaikkaan (tai xx). Kuolleet kalat hävitetään hautaamalla maahan
tai viemällä kunnan kaatopaikalle traktorilla tai autolla (tai esim. hapotetaan odottamaan
siirtoa). Hautaamisesta on tehty ilmoitus terveystarkastajalle ilmoituslomakkeella.

7.

Kalojen siirto laitoksella ja pois
laitokselta

7.1.

Siirtorajoitukset
Alueella tai laitoksella ei ole kalatautien vuoksi annettuja rajoituksia, jotka vaikuttaisivat
laitoksen toimintaan.

7.2.

Kuljetuskalusto ja –olosuhteet
Kaloja siirretään elävänä ainoastaan merialueelta talvivarastoon hinaamalla kalat
verkkoaltaissa.

7.3.

Yrityksen sisäiset kalasiirrot
Verkkoaltaassa olevan parven koko on laskettu sellaiseksi, että sama parvi voidaan pitää
yhdessä altaassa koko kasvatuskauden ajan.

7.4.

Muut kalakuljetukset ja –siirrot
Perkuukokoiset kalat siirretään hinaamalla verkkoallas satama-alueelle. Kalat nostetaan
altaasta haavinosturilla tainnutukseen.

8.

Yleinen laitoshygienia

81.

Henkilökunnan toiminta laitoksella
Laitoksen henkilöstö on perehdytetty laitoshygieniaan ja tartuntatautien torjuntaan.
Laitoksella on ammattitaitoinen henkilökunta ja heillä on harjoittelijoina ja apuna
opiskelijoita. Omavalvonnan kuvaus on kaikille työntekijöille tuttu. Henkilöstöä
koulutetaan kalatauti- ja hygienia-asioissa. Kaikki työntekijät tunnistavat kalatautien
tyypilliset oireet. Laitosvierailut ovat valvottuja ja rajoitettuja.
Laitoksella haittaeläinongelmana ovat hylkeet ja merimetsot. Lokeista on haittaa
pikkupoikasille ja rehusäkeille. Lokkiverkot ovat käytössä pikkupoikasten altaissa.
Luonnonkalat pääsevät verkkoaltaisiin riippuen havaksen silmäkoosta. Talvivarastointi
tapahtuu verkkoaltaissa suojaisemmissa paikoissa.

8.2.

Kalanviljelyvarusteet
Jalostus- ja perkaamopuolelle on käytössä omat vaatteet ja saappaat, kasvatuspuolelle
omansa.
Kun verkkoallas on tyhjä, se nostetaan merestä ja tuodaan maihin ja puhdistetaan. Harjat ja
haavit kuivataan. Niille ei ole varsinaista desinfiointia.
Veneessä olevat haavit kuivatetaan. Raatohaavi desinfioidaan veneessä kuljetettavassa
saavissa altaalta toiselle siirryttäessä.

Desinfiointiaineet säilytetään lukittavassa siivousvälinevarastossa.
8.3.

Rehut ja ruokinta
Kaloille syötetään teollista rehua. Rehuille on oma varastonsa.

8.4.

Työveneet ja muu kuljetuskalusto
Laitoksella ei ole omaa elävän kalan kuljetuskalustoa.
Veneet pestään tarvittaessa painepesurilla. Lähinnä ne likaantuvat rehusta ja ankkurin
mukana tulleesta aineksesta.

9.

Koulutus
Uusien työntekijöiden kanssa käydään läpi laitoksen työskentelytavat ja riskit. Työntekijät
osallistuvat koulutuksiin tarvittaessa.

10.

Omavalvonta- ja laitoshygieniaohjeiden
päivittäminen
Laitoksen omavalvonta- ja hygieniaohjeita päivitetään tarvittaessa.

11. Riskin arviointia
11.1. Riski, että laitokselle tulee tauti
(Pyramidia luetaan vastaamalla oikealla olevaan kysymykseen ja liikkumalla vastausnuolen suuntaan
alaspäin pyramidin tyveä kohti kerros kerrokselta. Viimeisen kysymyksen jälkeen katsotaan mihin
kohtaan ”reitti” päättyi – onko riski korkea, keskitasoinen vai pieni. Klikkaamalla nuolta saat yläpalkin
piirtotyökalun avulla (muotoile-kohta) vaihdettua nuolen väriä, jolloin sitä on helpompi seurata)

Lisääntynyt riski
saada tauti
laitokselle

Ei

Vapaa

Ei
vapaa

Vapaa
Ei
vapaa

Ei
vapaa

Kyllä
ei

Heikko
Hyvä

Suuri

Pieni

Korkea

Suuri

Pieni
Pie

Hyvä

Vapaa
paa

Ei
vapaa

Mikä on yläpuolisten tai naapurilaitosten tautitilanne

Kyllä

Heikko
Hyvä

Pieni

Avoin
Heikko

Heikko

Suuri

Suljettu

Suljettu

Avoin

Avoin

Onko vesityslähde turvallinen?(Pintavesi,
pohjavesi, latvavesi, yläpuoliset istutukset)

Kyllä
Ei

Suljettu

Pieni
Suuri

Mikä on toimittajien tautitilanne?

Ei

Avoin

Heikko

Vapaa

Vapaa

Suljettu

Suljettu

Alentunut riski
saada tauti
laitokselle

Toimittajien määrä 3 tai alle 3

Ei
vapaa

Kyllä
Ei

Avoin

Kyllä

Hyvä

Heikko

Keskitasoinen

Hyvä

Hyvä

Pieni
Suuri

Viljelyjärjestelmän tyyppi
(suljettu =kiertovesitys)

Pieni
Suuri

Suuri

Pieni

vedenlaatu
Pieni
Pi

Viljelytiheys

11.2. Laitoksen riski olla taudin levittäjänä
(Pyramidia luetaan vastaamalla oikealla olevaan kysymykseen ja liikkumalla vastausnuolen suuntaan
alaspäin pyramidin tyveä kohti kerros kerrokselta. Viimeisen kysymyksen jälkeen katsotaan mihin
kohtaan ”reitti” päättyi – onko riski korkea, keskitasoinen vai pieni. Klikkaamalla nuolta saat yläpalkin
piirtotyökalun avulla (muotoile-kohta) vaihdettua nuolen väriä, jolloin sitä on helpompi seurata)

Laitoksella on
lisääntynyt riski
toimia taudin
levittäjänä

Kyllä

Kyllä

Ei
vapaa

Kyllä
Ei

Heikko
Hyvä

Suuri

Pieni

Korkea

Suuri

Pieni
Pie

Hyvä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Heikko
Hyvä

Pieni

Vastaanottajien määrä 10 tai yli 10
Suljettu
j

Avoin
Kyllä

Viljelyjärjestelmän tyyppi
(suljettu = kiertovesitys)
Kyllä Etäisyys seuraavaan
alapuoliseen laitokseen
Ei
tai yksikköön yli 2 km

Heikko

Heikko

Suuri

Ei

Ei

Ei

Pieni
Suuri

Mikä on laitoksen tauti tilanne?

Suljettu

Avoin

Laitoksella on
alentunut riski
toimia taudin
levittäjänä

Vapaa

Kyllä
K

Ei

Avoin

Ei

Heikko

E
Ei
vapaa

Suljettu

Suljettu
Avoin

Ei

Vapaa

Ei

Onko elävän kalan tai
desinfioimattoman
mädin siirtoja laitoksen
ulkopuolelle?

Hyvä

Heikko

Pieni
Suuri

Keskitasoinen

Hyvä

Hyvä
Pieni
Suuri

Suuri

Pieni

Vedenlaatu
Pieni
Pi

Viljelytiheys

KIRJANPITO KUOLLEISTA (POISTETUISTA) KALOISTA
Kirjanpito koskee aikaa
20___.

Vesiviljelylaitos:______________________________________
Poistopvm

Laji

Ikä

Allas

Määrä
Kpl

Normaalia
suuremman
kuolleisuuden syy
Kg

/

20

-

Yhteydenotto /
lähetetty
tutkimuksiin
(minne)

/

KIRJANPITO KALOILLE TEHDYISTÄ HOITOTOIMISTA
/

20

-

/

20___.

Huomautuksia (Kylvetys ja lääkitys:
käytetty aine/lääke, sen määrä, myyjä
ja varoaika; Rokotukset: käytetty
rokote, sen määrä, rokotustapa, veden
lämpö; Muut toimet: haluttuja lisätietoja,
esimerkiksi mihin altaisiin siirretty)
Huom. erillinen lääkekirjanpito!
Muu

Rokotus

Altaat

Kirjanpito koskee aikaa

Kylvetys/Lääkitys

Ikä

Altaan puhd.

Laji

Lajittelu

Pvm

Punnitus/mitt.

Vesiviljelylaitos:______________________________________

KIRJANPITO KALALIIKENTEESTÄ LAITOKSELTA ULOS JA LAITOKSELLE SISÄÄN
Vesiviljelylaitos:______________________________________
Siirtosuunta
Ulos

Sisään

Pvm

Laji

Ikä

Erätunnus

Lähtöallas /
mihin
altaaseen
laitettu

Kirjanpito koskee aikaa
Määrä
Kpl

Litraa
(mäti)

Kg

/

20

Minne
viety/mistä
tuotu

-

/

20___.

Kuljetustapa /
kuljettaja

OMAVALVONNAN KUVAUS
KIERTOVESILAITOS – Ruokakalatuotanto
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7.
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Siirtorajoitukset
Yrityksen sisäiset kalasiirrot
Muut kalakuljetukset ja -siirrot

8.
8.1.
8.2.
8.3.

Yleinen laitoshygienia
Henkilökunnan toiminta laitoksella
Kalanviljelyvarusteet
Rehut ja ruokinta

9.

Koulutus

10.

Omavalvonta- ja laitoshygieniaohjeiden päivittäminen

11.
11.1
12.2

Riskin arviointia
Riski, että laitokselle tulee tauti
Laitoksen riski olla taudin levittäjänä

Liitteet:
kirjanpito kaloille tehdyistä hoitotoimista
Kirjanpito kuolleista (poistetuista) kaloista
kirjanpito kalaliikenteestä laitokselta ulos ja laitokselle sisään

1.

Yrityksen tiedot ja vastuuhenkilöt
Yrityksen nimi:
Osoite:
Puhelin:
Sähköposti:
www-osoite:

Laitoksen nimi:
Osoite:
Koordinaatit (ETRS-TM35FIN):
Puhelin:
sähköposti:

Laitoksen kalaterveysvastaava
Nimi:
Puhelin:
Sähköposti:
Tarvittavat luvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset
x

Vesiviljelyrekisterinumero:

x

Terveysluvan numero:

x

Ympäristöluvan numero:

x

Alkutuotantopaikkanumero,

x

Eläinkuljetusluvan numero:

Laitoksen kalaterveydellinen asema:
(Listaa tarvittavat: VHS, IHN, ISA, KHV, SVC,
G salaris, IPN, BKD…)

taudista
vapaa

Hävittämisohjelma

taudin
saastuttama

BKD
terveysluokka

Rajoitusalueasetus no: xxx/xxxx

annettu 00/00 0000

(liite xx)

Rajoittavat määräykset:

annettu 00/00 0000

(liite xx)

Muut laitoskohtaiset määräykset:

2.

Laitostiedot ja kasvatusyksiköt

2.1.

Kuvaus yrityksen/laitoksen ja kasvatusyksiköiden toiminnasta
Laitoksella on ruokalatuotantoa ja kalan jatkojalostusta. Laitos on
kiertovesikalankasvatuslaitos, jonka kasvatusaltaat sijaitsevat suljetussa tilassa (hallissa).
Viljelyssä on xxxx (laji). Kiertovesijärjestelmän altaat ovat pyöröaltaita / raceway/ xxxaltaita. Laitos kasvattaa kalaa ympäri vuoden. Laitoksella on oma hautomo, jossa mätiä
voidaan hautoa ympäri vuoden.
Kalat tulevat laitokselle joko desinfioituna mätinä tai 0- ja 1-vuotiaina poikasina
toimittajan autolla. Kalat kasvatetaan teuraskokoon kiertovesijärjestelmissä, joissa veden
lämpötilaa ja olosuhteita pidetään kaloille suotuisina ympäri vuoden. Perkuukokoiset kalat
paastotetaan laitoksella omassa järjestelmässä (raikastusaltaat), josta kalat siirretään
perattavaksi.
Yrityksellä on oma perkaamo ja kalanjalostuslaitos xx.

2.2.

Laitoksen vesityksen kuvaus
Vesitys tapahtuu kiertovesiperiaatteella. Kiertovesijärjestelmässä kasvatusaltaiden vettä
kierrätetään vedenkäsittelylaitteiden kautta takaisin käyttöön. Järjestelmä koostuu altaista,
mekaanisesta & biologisesta käsittelystä, veden ilmastuksesta, hapetuksesta ja
desinfioinnista. Laitoksella on xx-kpl kasvatusjärjestelmiä, joiden kokonaisallasmäärä on
xx kpl ja xx m3. Laitoksen uuden veden (korvausveden) käyttö on xx l/s (xx m3/ vrk).

Kasvatuslaitos käyttää pintavettä/ pohjavettä. Kasvatuslaitoksella voidaan ylläpitää sopivaa
veden lämpötilaa ympäri vuoden.
Hautomo on erillään muista järjestelmistä. Hautomo toimii läpivirtausperiaatteella/
Hautomo toimii kiertovesiperiaatteella. Hautomossa voidaan ylläpitää sopivaa veden
lämpötilaa ympäri vuoden. Hautomo käyttää pintavettä/ pohjavettä.
Eri tiloissa sijaitsevat kasvatusjärjestelmät ja hautomo muodostavat erillisiä
epidemiologisia yksiköitä. Laitoksen ja hautomon tulovesi käsitellään ennen käyttöönottoa
(mekaaninen suodatus, desinfiointi, lämmitys/jäähdytys).
Liitteenä pohjakuva vesityksestä.
2.3.

Perkaamo
Laitoksella on oma perkaamo ja jalostuslaitos. Perkaamo sijaitsee kasvatuslaitoksella /
Perkaamo sijaitsee xxx- päässä kasvatuslaitoksesta. Perkaamossa käytettävä vesi otetaan
kunnan vesijohtoverkosta/ porakaivosta ja jätevedet johdetaan kunnan viemäriverkostoon,
mikä ei ole yhteydessä luonnonvesiin eikä kalankasvatusalueen altaisiin. Perkaamossa
perataan ja jalostetaan oman ja lähellä sijaitsevien yritysten (yritysten nimet ja
vesiviljelyrekisterinumerot) kaloja.
Perkaamon/jalostamon suunnittelussa on otettu huomioon mahdollisuus perata muualta
kauempaa tuotavia kaloja. Ulkopuolelta tulevat kalat tuodaan perkauslinjan päähän ja
käsitellään täysin erillään.
Kalat ja kalojen kuljetusvesi eivät ole kosketuksissa laitoksen omiin kaloihin eivätkä
kalankasvatusalueen altaisiin.
Perkaamolla on oma omavalvonnan kuvaus.

3.

Kalaterveyssäädösten edellyttämä
kirjanpito/dokumentointi

3.1.

Kalastokirjanpito ja kuolleisuuskirjanpito
Kirjanpitoa hoidetaan sähköisesti. Kirjanpitoon merkitään tuotu mäti / kalat ja kalojen
siirrot toisiin altaisiin tai muihin kasvatuspaikkoihin sekä kuolleisuus.
Tuodusta mädistä / poikasista kirjataan
• laji, määrä (mäti litroina), tuontipäivämäärä ja kanta sekä muut tunnistusta helpottavat
merkinnät
• alkuperä (keneltä/mistä ja milloin, lähtölaitoksen vesiviljelyrekisterinumero,
luonnonmädin osalta lisäksi emokalojen pyyntialue.)
• Mädin desinfiointi (milloin ja miten tehty)

• Luonnosta pyydettyjen emokalojen tutkimustodistuskopio
• erän kuljetustapa ja koko
• sijoituspaikka laitoksen sisällä
Siirroista toiseen altaaseen kirjataan
• laji, ikä, kanta, määrä, keskipaino sekä mahdolliset muut tunnistusmerkinnät
• siirtämisen ajankohta ja siirrettävien kalojen sijoittuminen (mistä hallista ja altaasta
minne)
Laitokselta pois siirroista kirjataan:
• laji, ikä, kanta, määrä, keskipaino sekä mahdolliset muut tunnistusmerkinnät
• allas, josta lähtevät
• siirtämisen ajankohta
• Mihin siirretään
• Kuljetustapa ja kuljettaja
Kuolleisuuskirjanpito
Kuolleisuutta seurataan päivittäin ja altaista poistettujen kalojen kappalemäärä kirjataan
ylös allaskohtaisesti kuolleisuuskirjanpitoon ja ruokintatietokoneelle.
3.2.

Lääkekirjanpito
Lääkekirjanpitoon kirjataan kaikki annetutut lääkitykset, kuten lääkerehut, rokotukset,
kylvetys- ja nukutusaineiden käyttö. Lääkerehu syötetään käsin ja merkitään
lääkekirjanpidon lisäksi ruokintapäiväkirjaan.
Kaikista lääkityksistä kirjataan seuraavat tiedot:
1. eläimen tai eläinryhmän tunnistustiedot;
2. lääkityksen antopäivämäärät;
3. lääkityksen aloittaja (eläinlääkäri, eläimen omistaja tai haltija tai näiden valtuuttama
henkilö)
4. lääkkeen tai lääkerehun käyttöaihe;
5. lääkkeen nimi;
6. lääkkeen tai lääkerehun määrä;
7. lääkkeelle tai lääkerehulle määrätty varoaika; sekä
8. lääkkeen tai lääkerehun myyjä
Lääkekirjanpitoon liitetään kaikki lääkkeisiin ja lääkerehuun liittyvät eläinlääkäreiltä,
apteekeilta tai rehutehtailta saadut kirjalliset tositteet kuten reseptit, lääkerehumääräykset
ja eläinlääkärin kirjalliset selvitykset. Tiedot lääkityksistä merkitään kirjanpitoon
mahdollisimman pian. Kunkin eläimen tai eläinryhmän kaikki lääkitykset on saatava
helposti selville koko kirjanpidon säilyttämisajalta. Kirjanpitoa tulee säilyttää 5 vuotta.
Lääkittyjen kalojen on oltava tunnistettavissa lääkitsemisen ja lääkehoidon aikana sekä
varoajan kuluessa. Lääkittävänä oleva allas merkitään huomiolipulla tms.

3.3.

Muu kirjanpito
Laitoksella on ruokintatietokone, jolla seurataan kalaston kasvua altaissa ja laskennallista
rehunkäyttöä ruokinta-automaattien syöttömäärään perustuen. Tulevista rehueristä pidetään
varastokirjanpitoa mihin merkitään rehujen nimet, ostopäivämäärät, valmistaja ja
toimittaja. Rehujen varastokirjanpidosta lasketaan todellinen rehunkulutus.
Vedenlaadun parametreistä (lämpö, happi, pH, NH4, NO2, NO3) pidetään erillistä
kirjanpitoa.
Kaikki kaloille tehdyt toimenpiteet kirjataan laitospäiväkirjaan kuten myös laitoksen
tilojen, kaluston ja välineistön ym. puhtaanapitoon ja desinfiointiin liittyvät toimenpiteet.
Kiertovesijärjestelmien huolloista pidetään erillistä kirjanpitoa.
Perkauseristä pidetään erillistä kirjanpitoa.
Kalojen terveysseuranta
Kalojen taudin määrittämiseen tai loistutkimuksiin otetut näytteet merkitään kirjanpitoon.
Kirjanpitoon liitetään myös laboratorion tutkimusvastaus.
• tutkimuksen luonne ja päivämäärä
• laji, ikä, kanta ja/tai muut tunnistusmerkinnät
• tehtyjen tutkimusten tulokset (esim. tautimääritykset)
• laitoksella tai kaloille tehdyt terveystarkastukset

Muista kaloille tai laitoksella tehtävistä tutkimuksista/tarkastuksista kirjanpitoon merkitään
• tutkimuksen luonne (esim. kasvumittaukset) ja päivämäärä
• laji, ikä, kanta ja/tai muut tunnistusmerkinnät

Myös loistartunnat ja –hoidot merkitään kirjanpitoon.

4.

Kalojen hankinta

4.1.

Kalojen tai mädin tuonti toisesta laitoksesta/yrityksestä
Kalat tulevat laitokselle silmäpistemätinä/ 0- ja 1-vuotiaina poikasina. Hankintalähteitä oli
x kpl vuonna 20xx. Hankintalähteet ovat isoja kasvattajia ja poikaserillä/mädillä on
terveystodistukset. Kunkin samasta hankintalähteestä tuodun kalaerän sijoitus altaisiin
pyritään toteuttamaan niin, ettei eriä yhdistetä. Eri hankintalähteistä peräisin olevia kaloja
ei sijoiteta samaan altaaseen.
Kalat siirretään toimittajan autosta altaisiin. Ennen siirtoa veden lämpötilat tasataan
tarvittaessa, ettei kuljetusveden ja allasveden välillä ole yli 4-astetta eroa. Kalat siirretään
haaveilla/ pumpulla altaisiin.
Mäti siirretään kuljetusastioista haudontalaitteisiin haudontaan.

4.2.

Kalojen tai mädin tuonti luonnosta laitokseen
Laitokselle ei tuoda kaloja eikä mätiä luonnosta

4.3.

Kalojen vastaanotto
Kaloja vastaanotettaessa tarkastetaan, että saapuvat kalat ja niiden dokumentointi ovat
kunnossa. Kalakuorman kunto arvioidaan silmämääräisesti (epätavallinen kuolleisuus,
pintavauriot, haavat, evien kunto, silmät ja silmäloiset, selkärankavauriot ja muut
epämuodostumat). Tämän jälkeen suoritetaan tarvittaessa lämpötilan tasaaminen, jonka
jälkeen kalat siirretään altaisiin. Jos vastaanotettavien kalojen kunnossa on huomautettavaa
tai epäillään jotakin kalatautia, otetaan kuormasta välittömästi näytekalat. Epäiltäessä
vakavaa kalatautia ilmoitetaan epäilystä viipymättä kunnaneläinlääkärille tai
aluehallintoviraston läänineläinlääkärille.
Vastaanotettavan kalaerän tiedot, kuormakirjat, tarvittavat terveys- ja rokotustodistukset
sekä kuljetuksen aikana kuolleiden kalojen määrä kirjataan ylös ja liitetään laitoksen
kirjanpitoon.

5.

Kalaterveyden seuranta ja valvonta

5.1.

Kalojen tarkkailu
Päivittäin tarkkaillaan kalojen ruokahalua, käyttäytymistä, kuolleisuutta ja ulkonäköä.
Kalojen epänormaali käytös altaissa tai vedenlaadun aistinvaraiset muutokset kirjataan
laitospäiväkirjaan sekä tehdään tarvittavia muutoksia kiertovesijärjestelmään (veden
pumppaus, hapetus, desinfiointi, kiintoaineen poisto ym)
Altaiden ja kiertovesijärjestelmien vesitys ja hapetus tarkistetaan päivittäin.

5.2.

Toimenpiteet tartuntaa epäiltäessä
Jos kaloissa epäillään vakavaa sairautta, ilmoitetaan epäily viipymättä
kunnaneläinlääkärille tai aluehallintoviraston läänineläinlääkärille ja toimitaan heiltä
saatujen ohjeiden mukaisesti. Tartunnan saastuttamaksi epäillystä altaasta ei oteta kaloja
perattavaksi eikä kaloja siirretä laitoksen sisällä. Tartunta pyritään rajaamaan kyseiseen
kassiin, kunnes taudinaiheuttaja selviää.

5.3.

Toimenpiteet tartunnan varmistuttua
Kalataudin varmistuttua sovitaan eläinlääkärin kanssa jatkosta. Taudin alkuperä ja se, onko
tauti jo mahdollisesti päässyt leviämään eteenpäin, selvitetään.

5.4.

Viranomaisen tarkastus- ja neuvontakäynnit
Laitosta valvova eläinlääkäri on xx kunnaneläinlääkäri. Eläinlääkäri tarkastaa laitoksen ja
ottaa valvontanäytteet ohjelman mukaan vuosittain.

6.

Kuolleiden kalojen käsittely
Kuolleet kalat kerätään tarkkailukierroksen yhteydessä haavilla/ kuolleiden kalojen
keräilylaitteista erilliseen astiaan ja astia tyhjennetään hautapaikkaan (tai xx) ja merkitään
kuolleisuuskirjanpitoon ja ruokinnanohjausjärjestelmään. Kuolleille kaloille tehdään
silmämääräinen tutkimus.
Kuolleet kalat hävitetään hautaamalla maahan tai viemällä kunnan kaatopaikalle traktorilla
tai autolla (tai esim. hapotetaan odottamaan siirtoa). Hautaamisesta on tehty ilmoitus
terveystarkastajalle ilmoituslomakkeella.
Laitoksella kuolleiden kalojen ja kalaperäisten tuotteiden/jätteiden hävittämisestä
kirjanpitoon merkitään jätteiden laatu, hävittämistapa ja määrä sekä päivämäärä

7.

Kalojen siirto laitoksella ja pois
laitokselta

7.1.

Siirtorajoitukset
Alueella ei ole rajoituksia, jotka koskevat laitoksen toimintaa.

7.2.

Yrityksen sisäiset kalasiirrot
Kaloja siirretään altaista toiseen tarpeen mukaan, muun muassa lajitteluissa sekä
teuraskokoisten kalojen siirrot paastoaltaisiin. Siirrot tehdään haaveilla/ kalapumpuilla.

7.3.

Muut kalakuljetukset ja –siirrot
Perkuukokoiset kalat siirretään haaveilla/kalapumpuilla erilliseen paastojärjestelmään,
josta ne siirretään perattavaksi.

8.

Yleinen laitoshygienia

8.1.

Henkilökunnan toiminta laitoksella
Laitoksen henkilöstö on perehdytetty laitoshygieniaan, tartuntatautien torjuntaan sekä
kiertovesiprosessin seurantaan ja huoltoon. Laitoksella on ammattitaitoinen henkilökunta.
Omavalvonnan kuvaus on kaikille työntekijöille tuttu. Henkilöstöä koulutetaan kalatauti- ja
hygienia-asioissa. Laitosvierailut ovat valvottuja ja rajoitettuja.
Laitoksella ei ole haittaeläinongelmaa, sillä altaat sijaitsevat suljetussa hallissa.
Luonnonkaloja ei pääse laitokselle tuloveden mukana.
Henkilökunta huolehtii prosessitekniikan huolloista ja puhdistuksista, joilla ylläpidetään
hyvää vedenlaatua kasvatusjärjestelmissä.

8.2.

Kalanviljelyvarusteet
Jalostus- ja perkaamopuolelle on käytössä omat vaatteet ja saappaat, kasvatuspuolelle
omansa.
Kun kasvatusallas tyhjenee, se pestään ja desinfioidaan. Harjat ja haavit desinfioidaan
aika-ajoin ja jokaisella kiertovesijärjestelmällä on omat puhtaanapitovälineet.
Pesu ja desinfiointiaineet säilytetään lukittavassa siivousvälinevarastossa.

8.3.

Rehut ja ruokinta
Kaloille syötetään teollista rehua. Rehuille on oma varastonsa.

9.

Koulutus
Uusien työntekijöiden kanssa käydään läpi laitoksen työskentelytavat ja riskit. Uudet
työntekijät perehdytetään kiertovesijärjestelmien hoitoon ja seurantaan. Työntekijät
osallistuvat koulutuksiin tarvittaessa.

10.

Omavalvonta- ja laitoshygieniaohjeiden
päivittäminen
Laitoksen omavalvonta- ja hygieniaohjeita päivitetään tarvittaessa.

11. Riskin arviointia
11.1. Riski, että laitokselle tulee tauti
(Pyramidia luetaan vastaamalla oikealla olevaan kysymykseen ja liikkumalla vastausnuolen suuntaan
alaspäin pyramidin tyveä kohti kerros kerrokselta. Viimeisen kysymyksen jälkeen katsotaan mihin
kohtaan ”reitti” päättyi – onko riski korkea, keskitasoinen vai pieni. Klikkaamalla nuolta saat yläpalkin
piirtotyökalun avulla (muotoile-kohta) vaihdettua nuolen väriä, jolloin sitä on helpompi seurata)

Lisääntynyt riski
saada tauti
laitokselle

Ei

Vapaa

Ei
vapaa

Vapaa
Ei
vapaa

Ei
vapaa

Kyllä
ei

Heikko
Hyvä

Suuri

Pieni

Korkea

Suuri

Pieni
Pie

Hyvä

Vapaa
paa

Ei
vapaa

Mikä on yläpuolisten tai naapurilaitosten tautitilanne

Kyllä

Heikko
Hyvä

Pieni

Avoin
Heikko

Heikko

Suuri

Suljettu

Suljettu

Avoin

Avoin

Onko vesityslähde turvallinen?(Pintavesi,
pohjavesi, latvavesi, yläpuoliset istutukset)

Kyllä
Ei

Suljettu

Pieni
Suuri

Mikä on toimittajien tautitilanne?

Ei

Avoin

Heikko

Vapaa

Vapaa

Suljettu

Suljettu

Alentunut riski
saada tauti
laitokselle

Toimittajien määrä 3 tai alle 3

Ei
vapaa

Kyllä
Ei

Avoin

Kyllä

Hyvä

Heikko

Keskitasoinen

Hyvä

Hyvä

Pieni
Suuri

Viljelyjärjestelmän tyyppi
(suljettu =kiertovesitys)

Pieni
Suuri

Suuri

Pieni

vedenlaatu
Pieni
Pi

Viljelytiheys

11.2. Laitoksen riski olla taudin levittäjänä
(Pyramidia luetaan vastaamalla oikealla olevaan kysymykseen ja liikkumalla vastausnuolen suuntaan
alaspäin pyramidin tyveä kohti kerros kerrokselta. Viimeisen kysymyksen jälkeen katsotaan mihin
kohtaan ”reitti” päättyi – onko riski korkea, keskitasoinen vai pieni. Klikkaamalla nuolta saat yläpalkin
piirtotyökalun avulla (muotoile-kohta) vaihdettua nuolen väriä, jolloin sitä on helpompi seurata)

Laitoksella on
lisääntynyt riski
toimia taudin
levittäjänä

Kyllä

Kyllä

Ei
vapaa

Kyllä
Ei

Heikko
Hyvä

Suuri

Pieni

Korkea

Suuri

Pieni
Pie

Hyvä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Heikko
Hyvä

Pieni

Vastaanottajien määrä 10 tai yli 10
Suljettu
j

Avoin
Kyllä

Viljelyjärjestelmän tyyppi
(suljettu = kiertovesitys)
Kyllä Etäisyys seuraavaan
alapuoliseen laitokseen
Ei
tai yksikköön yli 2 km

Heikko

Heikko

Suuri

Ei

Ei

Ei

Pieni
Suuri

Mikä on laitoksen tauti tilanne?

Suljettu

Avoin

Laitoksella on
alentunut riski
toimia taudin
levittäjänä

Vapaa

Kyllä
K

Ei

Avoin

Ei

Heikko

E
Ei
vapaa

Suljettu

Suljettu
Avoin

Ei

Vapaa

Ei

Onko elävän kalan tai
desinfioimattoman
mädin siirtoja laitoksen
ulkopuolelle?

Hyvä

Heikko

Pieni
Suuri

Keskitasoinen

Hyvä

Hyvä
Pieni
Suuri

Suuri

Pieni

Vedenlaatu
Pieni
Pi

Viljelytiheys

KIRJANPITO KUOLLEISTA (POISTETUISTA) KALOISTA
Kirjanpito koskee aikaa
20___.

Vesiviljelylaitos:______________________________________
Poistopvm

Laji

Ikä

Allas

Määrä
Kpl

Normaalia
suuremman
kuolleisuuden syy
Kg

/

20

-

Yhteydenotto /
lähetetty
tutkimuksiin
(minne)

/

KIRJANPITO KALOILLE TEHDYISTÄ HOITOTOIMISTA
/

20

-

/

20___.

Huomautuksia (Kylvetys ja lääkitys:
käytetty aine/lääke, sen määrä, myyjä
ja varoaika; Rokotukset: käytetty
rokote, sen määrä, rokotustapa, veden
lämpö; Muut toimet: haluttuja lisätietoja,
esimerkiksi mihin altaisiin siirretty)
Huom! Erillinen lääkekirjanpito!
Muu

Rokotus

Altaat

Kirjanpito koskee aikaa

Kylvetys/Lääkitys

Ikä

Altaan puhd.

Laji

Lajittelu

Pvm

Punnitus/mitt.

Vesiviljelylaitos:______________________________________

KIRJANPITO KALALIIKENTEESTÄ LAITOKSELTA ULOS JA LAITOKSELLE SISÄÄN
Vesiviljelylaitos:______________________________________
Siirtosuunta
Ulos

Sisään

Pvm

Laji

Ikä

Erätunnus

Lähtöallas /
mihin
altaaseen
laitettu

Kirjanpito koskee aikaa
Määrä
Kpl

Litraa
(mäti)

Kg

/

20

Minne
viety/mistä
tuotu

-

/

20___.

Kuljetustapa /
kuljettaja

OMAVALVONNAN KUVAUS
LUONNONRAVINTOLAMMIKKOYRITYS SISÄVESIALUEELLA
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8.
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Rehut ja ruokinta
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9.

Koulutus

10.
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11.
11.1
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Riskin arviointia
Riski, että laitokselle tulee tauti
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Liitteet:
kirjanpito kaloille tehdyistä hoitotoimista
Kirjanpito kuolleista (poistetuista) kaloista
kirjanpito kalaliikenteestä laitokselta ulos ja laitokselle sisään

(Luonnonravintolammikoiden omavalvonnan kuvaukseksi riittävät terveyslupalomakkeissa
täytetyt tiedot)

1.

Yrityksen tiedot ja vastuuhenkilöt
Yrityksen nimi:
Osoite:
Puhelin:
Sähköposti:
www-osoite:

Laitoksen nimi:
Osoite:
Koordinaatit (ETRS-TM35FIN):
Puhelin:
sähköposti:

Laitoksen kalaterveysvastaava
Nimi:
Puhelin:
Sähköposti:
Tarvittavat luvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset
x

Vesiviljelyrekisterinumero:

x

Terveysluvan numero:

x

Ympäristöluvan numero:

x

Alkutuotantopaikkanumero,

x

Eläinkuljetusluvan numero:

Laitoksen kalaterveydellinen asema:
(Listaa tarvittavat: VHS, IHN, ISA, KHV, SVC,
G salaris, IPN, BKD…)

taudista
vapaa

Hävittämisohjelma

taudin
saastuttama

BKD
terveysluokka

Rajoitusalueasetus no: xxx/xxxx

annettu 00/00 0000

(liite xx)

Rajoittavat määräykset:

annettu 00/00 0000

(liite xx)

Muut laitoskohtaiset määräykset:

2.

Laitostiedot ja kasvatusyksiköt

2.1.

Kuvaus yrityksen/laitoksen ja kasvatusyksiköiden toiminnasta
Yrityksen tuotantosuunta on luonnonravintolammikkoviljely.
Yrityksellä on XX luonnonravintolammikkoa, jotka sijaitsevat xx vesistöalueella, xx
kunnassa. Luonnonravintolammikkoja on yhteensä XX ha. Kaikki lammikot sijaitsevat
erillään toisistaan.
Lammikot:
1. nimi ja tarkka sijainti, vesistöalue
2. nimi ja tarkka sijainti, vesistöalue
3. jne.
Yritys kasvattaa eri lajin siikoja. Lammikoissa on kertatäyttöperiaate. Ylivuotisia jää
muutamiin lammikoihin (alle 1 %). Osassa lammikoita kalat pystyvät talvehtimaan, osassa
eivät. Yhdessä lammikossa kasvatetaan vuodesta toiseen yhden lajin/kannan siikoja.
Yritys toimittaa kaloja koko maahan. Liikennöinti tapahtuu yrityksen omalla
kuljetuskalustolla. Poikaset istutetaan kesävanhoina luonnonvesiin merialueelle ja
sisämaahan, ja pieni osa poikasista myydään ruokakalakasvattajille paikallisesti.

2.2.

Laitoksen vesityksen kuvaus
Lammikot sijaitsevat latvavesistöissä. Padottu lammikko täytetään tulvavesistä. Lammikko
tyhjennetään syksyllä ja se täyttyy taas keväällä. Lammikoita ei saada täysin tyhjiksi
vedestä eikä kaloista. Yhdessä lammikossa kasvatetaan vuodesta toiseen samaa
kalalajia/kantaa.

2.3.

Perkaamo
Laitoksella ei ole perkaamoa.

3.

Kalaterveyssäädösten edellyttämä
kirjanpito/dokumentointi

3.1.

Kalastokirjanpito ja kuolleisuuskirjanpito
Kirjanpitoa hoidetaan sähköisesti. Kirjanpitoon merkitään tuodut poikaset ja siirrot muihin
kasvatuspaikkoihin.
Vastaanotetuista kaloista/mädistä kirjataan
• laji, ikä, määrä, keskipaino, tuontipäivämäärä ja kanta sekä muut tunnistusta helpottavat
merkinnät
• kalojen alkuperä (keneltä/mistä ja milloin, lähtölaitoksen vesiviljelynumero)
• erän kuljetustapa ja koko
• vastaanotettujen kalojen sijoituspaikka yrityksen sisällä
Siirroista toiseen toiseen pitopaikkaan kirjataan
• laji, ikä, kanta, määrä, keskipaino sekä mahdolliset muut tunnistusmerkinnät
• siirtämisen ajankohta ja siirrettävien kalojen sijoittuminen (mistä minne)
Lammikolta pois siirroista kirjataan:
• laji, ikä, kanta, määrä, keskipaino sekä mahdolliset muut tunnistusmerkinnät
• lammikko, josta lähtevät
• siirtämisen ajankohta
• Vastaanottava laitos (nimi ja vv-rekisterinumero) tai istutusvesistö ja istuttaja
(mahdollisimman tarkasti)
• Kuljetustapa ja kuljettaja
Lähtevien erien osalta muistutetaan istutusten kirjaamisesta istutusrekisteriin ja erityisesti
pienten pitopaikkojen kohdalla vesiviljelyrekisteristä. Vesiviljelyrekisteriin tulee ilmoittaa
myös pienimuotoinen kotitarvekasvatus.

3.2.

Lääkekirjanpito
Kaloja ei lääkitä. Jos lääkitystarvetta kuitenkin ilmenee, kalojen lääkityksestä on pidettävä
tuotantoeläinten lääkitsemisen edellyttämää lääkekirjanpitoa (ks. Kalanviljelyn
omavalvontaopas kohta 6.2.).

3.3.

Muu kirjanpito
Kaikki kaloille tehdyt toimenpiteet kirjataan päiväkirjaan kuten myös laitoksen tilojen,
kaluston ja välineistön ym. puhtaanapitoon ja desinfiointiin liittyvät toimenpiteet.

4.

Kalojen hankinta

4.1.

Kalojen tai mädin tuonti toisesta laitoksesta/yrityksestä
Lähtömateriaalin terveys on tärkein asia. Kasvatusmateriaalista osa hankitaan mätinä, osa
poikasina. Mäti haudotaan LUKE:n hautomoissa ja vastakuoriutuneet siian poikaset
siirretään lammikoihin alkukesällä. Kukin lammikko on oma yksikkönsä.
Kasvatusmateriaali tuodaan lammikoihin vastakuoriutuneina poikasina. Poikaset leviävät
lammikkoon heti vapautuksen jälkeen. Kaikki hankintalaitokset ovat vesiviljelyrekisterissä
ja on varmennettu, että laitosten terveystilannetta valvotaan. On myös varmistettu, että
tuotu mäti on desinfioitua ja siitä on merkintä kuormakirjassa.

4.2.

Kalojen tai mädin tuonti luonnosta laitokseen
Laitokselle ei tuoda kaloja eikä mätiä luonnosta

4.3.

Kalojen vastaanotto
Kaloja vastaanotettaessa tarkastetaan, että saapuvat kalat ja niiden dokumentointi ovat
kunnossa. Kalakuorman kunto arvioidaan silmämääräisesti (epätavallinen kuolleisuus,
pintavauriot, haavat, evien kunto, silmät ja silmäloiset, selkärankavauriot ja muut
epämuodostumat). Tämän jälkeen kalat puretaan lammikoihin. Jos vastaanotettavien
kalojen kunnossa on huomautettavaa tai epäillään jotakin kalatautia, otetaan kuormasta
välittömästi näytekalat. Epäiltäessä vakavaa kalatautia ilmoitetaan epäilystä viipymättä
kunnaneläinlääkärille tai aluehallintoviraston läänineläinlääkärille.
Vastaanotettavan kalaerän tiedot, kuormakirjat, tarvittavat terveys- ja rokotustodistukset
sekä kuljetuksen aikana kuolleiden kalojen määrä kirjataan ylös ja liitetään laitoksen
kirjanpitoon.

5.

Kalaterveyden seuranta ja valvonta

5.1.

Kalojen tarkkailu
Kasvatuskauden aikana kaikilla lammikoilla käydään vähintään kerran viikossa ja osalla
lammikoita joka päivä. Lammikon yleisilmettä tarkkaillaan, katsotaan, onko lammikossa
vettä, padossa vuotoja ja kalusto tallessa.
Poikasten kasvua tarkkaillaan pitkin kesää kasvumittauksilla. Niistä pyydystetään näyteeriä verkolla, paunetilla ym. pyydyksellä pitkin kesää. Keräilyvaiheessa poikasten
ulkonäkö ja käyttäytyminen kertovat kalojen kunnosta ja terveydentilasta.
Näytteet poikasista pyritään toimittamaan tutkittaviksi Ruokaviraston laboratorioon, jos
kuolleisuutta ilmenee, mutta yleensä käytännön syistä näytekaloja ei saada kuolleisuuden
selvitykseen.

5.2.

Toimenpiteet tartuntaa epäiltäessä
Jos kaloissa epäillään vakavaa sairautta, ilmoitetaan epäily viipymättä
kunnaneläinlääkärille tai aluehallintoviraston läänineläinlääkärille ja toimitaan heiltä
saatujen ohjeiden mukaisesti. Tartunnan saastuttamaksi epäillystä lammikosta ei kaloja
siirretä muualle.

5.3.

Toimenpiteet tartunnan varmistuttua
Kalataudin varmistuttua sovitaan eläinlääkärin kanssa jatkosta. Taudin alkuperä ja se, onko
tauti jo mahdollisesti päässyt leviämään eteenpäin, selvitetään.

5.4.

Viranomaisen tarkastus- ja neuvontakäynnit
Valvovaa eläinlääkäriä ei ole nimetty. Yrittäjä lähettää luonnonravintolammikkoohjelmaan kuuluvat valvontanäytteet Ruokavirastoon pyynnöstä.

6.

Kuolleiden kalojen käsittely
Kuolleet poikaset häviävät itsekseen. Katastrofin sattuessa kesällä linnut syövät ne ja ne
myös lahoavat nopeasti lämpimään veteen. Myös keräilyvaiheessa kuolleet poikaset
hajoavat veteen hyvin nopeasti. Kuolleisuus on yleensä happikadon aiheuttama.
Näytekaloja on vaikea saada kuolleisuuden selvittämiseksi, koska kalat hajoavat niin
nopeasti. Kuolleet kalat hajoavat itsestään lammikkoon eikä niistä muodostu jätettä.

7.

Kalojen siirto laitoksella ja pois
laitokselta

7.1.

Siirtorajoitukset
Alueella tai laitoksella ei ole kalatautien vuoksi annettuja rajoituksia, jotka vaikuttaisivat
laitoksen toimintaan. Kaloja ja mätiä saa eläintautitilanteen puolesta siirtää rajoituksetta
minne tahansa Suomeen, lukuun ottamatta Jäämereen laskevien jokien vesistöjä
(Gyrdactylus salaris -loisen suoja-alue).

7.2.

Kuljetuskalusto ja –olosuhteet
Yrityksellä on käytössä oma hyväksytty kalankuljetuskalusto. Kuorma-auton lavalla on X
kpl X kuution säiliötä ja perävaunussa X kpl X kuution säiliötä. Poikasia kuljetetaan koko
valtakuntaan. Siika herkkänä kalana ilmentää keräilyvaiheen ja kuljetuksen aikana hyvin
terveydentilaansa ja kuntoaan.
Laitoksen oma kuljetuskalusto ja välineet pestään ja desinfioidaan aina käytön jälkeen xxpaikassa Ruokaviraston ohjeen mukaisesti. Pesuista ja desinfioineista pidetään kirjaa.
Kuljetuskauden aikana autossa kulkevat desinfiointivälineet mukana. Varmistetaan, että
laitokselle tuleva tyhjä kuljetuskalusto on pesty ja desinfioitu ennen laitosalueelle tuloa.
Purkuputki suihkutetaan sisältä ja ulkoa Virkonilla myös kesken kuljetuksen, aina kun se
on ollut kosketuksissa veteen. Kuljettaja desinfioi käsineet ja jalkineet jokaisen
pitopaikassa tai istutuspaikassa käynnin jälkeen. Auton kopissa pidetään eri jalkineita, kun
lastaus/purkutilanteessa.

7.3.

Yrityksen sisäiset kalasiirrot
Kasvatuskauden aikana ei ole kalasiirtoja.

7.4.

Muut kalakuljetukset ja –siirrot

8.

Yleinen laitoshygienia

8.1.

Henkilökunnan toiminta laitoksella
Laitoksen henkilöstö on perehdytetty laitoshygieniaan ja tartuntatautien torjuntaan.
Laitoksella on ammattitaitoinen henkilökunta. Syksyllä keräilyvaiheessa ja kuljetuksessa
on palkattu lisähenkilöitä, kesällä lammikoilla työskentelee kaksi henkilöä. Lammikoilla ei
käy yleensä vierailijoita.
Haittaeläiminä ovat lokit, varislinnut, koskelot, kuikat, merimetso (harvinainen), minkit ja
piisamit.
Lokkiverkot ovat käytössä syksyllä pyyntilaitteilla. Lammikot sijaitsevat luonnossa, niiden
ympärillä ei ole aitoja. Osalle lammikoista eivät ulkopuoliset pääse autolla, koska tien
päässä on puomi esteenä. Vedenottamoissa on sihdit tai välpät yläpuolelta tulevien kalojen
torjumiseksi. Kaloja ei pääse alapuoleltakaan, ainoastaan kuorman mukana voi tulla hauki
tai made. Pyyntilupa rauhoitetuille eläimille hankitaan tarvittaessa riistanhoitopiiriltä ja
lintujen osalta käytetään ilmoitusmenettelyä.

8.2.

Kalanviljelyvarusteet
Jokaisella lammikolla on omat hoitovälineensä.
Lammikkovälineistö pestään lammikolla pumpulla lammikkovettä käyttäen ja kuivatetaan
auringonvalossa. Välineistö jäätyy talvella, mutta varsinaista desinfiointia ei tehdä.
Mahdollisuus välineitten desinfiointiin on olemassa.
Luonnonravintolammikot tyhjennetään syksyllä kaloista ja niin tyhjäksi vedestä kuin
saadaan. Niitä ei desinfioida rutiininomaisesti.

8.3.

Rehut ja ruokinta
Poikasille ei yleensä anneta lisäruokaa. Ruokakalaksi meneville poikasille on
totutusruokinta kuivarehulla syksyllä 1-2 viikon ajan.

8.4.

Työveneet ja muu kuljetuskalusto

9.

Koulutus
Uusien työntekijöiden kanssa käydään läpi laitoksen työskentelytavat ja riskit. Työntekijät
osallistuvat koulutuksiin tarvittaessa.

10.

Omavalvonta- ja laitoshygieniaohjeiden
päivittäminen
Laitoksen omavalvonta- ja hygieniaohjeita päivitetään tarvittaessa.

11.

Riskin arviointia

11.1. Riski, että laitokselle tulee tauti
(Pyramidia luetaan vastaamalla oikealla olevaan kysymykseen ja liikkumalla vastausnuolen suuntaan
alaspäin pyramidin tyveä kohti kerros kerrokselta. Viimeisen kysymyksen jälkeen katsotaan mihin
kohtaan ”reitti” päättyi – onko riski korkea, keskitasoinen vai pieni. Klikkaamalla nuolta saat yläpalkin
piirtotyökalun avulla (muotoile-kohta) vaihdettua nuolen väriä, jolloin sitä on helpompi seurata)

Lisääntynyt riski
saada tauti
laitokselle

Ei

Kyllä

Vapaa

Ei
vapaa

Pieni

Suljettu

Suljettu

Korkea

Pieni
Pie

Hyvä

Heikko
Hyvä

Pieni

Avoin
Heikko

Heikko

Suuri

Onko vesityslähde turvallinen
Suljettu
u

Suljettu

Avoin

Avoin

Pieni
Suuri

Kyllä
Ei

Suljettu
Avoin

Mikä on yläpuolisten tai naapurilaitosten tautitilanne

Kyllä
Ei

Heikko

Suuri

Kyllä

Vapaa

Ei
vapaa

Ei

Hyvä

Suuri

Mikä on toimittajien tautitilanne?

Ei

Avoin

Heikko

Vapaa

Vapaa

Ei
vapaa

Kyllä

Toimittajien määrä 3 tai alle 3

Ei
vapaa

Vapaa
Ei
vapaa

Alentunut riski
saada tauti
laitokselle

Hyvä

Heikko

Keskitasoinen

Hyvä

Hyvä

Pieni
Suuri

Viljelyjärjestelmän tyyppi
(suljettu = kiertovesitys)

Pieni
Suuri

Suuri

Pieni

Vedenlaatu
Pieni

Viljelytiheys

11.2. Laitoksen riski olla taudin levittäjänä
(Pyramidia luetaan vastaamalla oikealla olevaan kysymykseen ja liikkumalla vastausnuolen suuntaan
alaspäin pyramidin tyveä kohti kerros kerrokselta. Viimeisen kysymyksen jälkeen katsotaan mihin
kohtaan ”reitti” päättyi – onko riski korkea, keskitasoinen vai pieni. Klikkaamalla nuolta saat yläpalkin
piirtotyökalun avulla (muotoile-kohta) vaihdettua nuolen väriä, jolloin sitä on helpompi seurata)

Laitoksella on
lisääntynyt riski
toimia taudin
levittäjänä

Kyllä

Kyllä

Vapaa

Ei
vapaa

Suljettu
Avoin

Kyllä
Ei

Heikko
Hyvä

Suuri

Pieni

Korkea

Suuri

Pieni
Pie

Hyvä

Mikä on laitoksen tauti tilanne?

Avoin

Kyllä

Kyllä

Heikko

Avoin

Kyllä

Pieni

Viljelyjärjestelmän tyyppi
(suljettu = kiertovesitys)
Kyllä Etäisyys seuraavaan
alapuoliseen laitokseen
Ei
tai yksikköön yli 2 km

Heikko

Heikko
Hyvä

Vastaanottajien määrä 10 tai yli
Suljettu
j

Ei

Ei

Suuri

Ei

Suljettu

Avoin

Pieni
Suuri

Vapaa

Kyllä
K

Ei

Suljettu

Ei

Heikko

E
Ei
vapaa

Kyllä

Ei

Laitoksella on
alentunut riski
toimia taudin
levittäjänä

Onko elävien kalojen tai
desinfioimattoman mädin
siirtoja laitoksen ulkopuolelle?

ei

Hyvä

Heikko

Pieni
Suuri

Keskitasoinen

Hyvä

Hyvä
Pieni
Suuri

Suuri

Pieni

Vedenlaatu
Pieni
Pi

Viljelytiheys

KIRJANPITO KUOLLEISTA (POISTETUISTA) KALOISTA
Kirjanpito koskee aikaa
20___.

Vesiviljelylaitos:______________________________________
Poistopvm

Laji

Ikä

Allas

Määrä
Kpl

Normaalia
suuremman
kuolleisuuden syy
Kg

/

20

-

Yhteydenotto /
lähetetty
tutkimuksiin
(minne)

/

KIRJANPITO KALOILLE TEHDYISTÄ HOITOTOIMISTA
/

20

-

/

20___.

Huomautuksia (Kylvetys ja lääkitys:
käytetty aine/lääke, sen määrä, myyjä
ja varoaika; Rokotukset: käytetty
rokote, sen määrä, rokotustapa, veden
lämpö; Muut toimet: haluttuja lisätietoja,
esimerkiksi mihin altaisiin siirretty)
Muu

Rokotus

Altaat

Kirjanpito koskee aikaa

Kylvetys/Lääkitys

Ikä

Altaan puhd.

Laji

Lajittelu

Pvm

Punnitus/mitt.

Vesiviljelylaitos:______________________________________

KIRJANPITO KALALIIKENTEESTÄ LAITOKSELTA ULOS JA LAITOKSELLE SISÄÄN
Vesiviljelylaitos:______________________________________
Siirtosuunta
Ulos

Sisään

Pvm

Laji

Ikä

Erätunnus

Lähtöallas /
mihin
altaaseen
laitettu

Kirjanpito koskee aikaa
Määrä
Kpl

Litraa
(mäti)

Kg

/

20

Minne
viety/mistä
tuotu

-

/

20___.

Kuljetustapa /
kuljettaja

osa III

PERKAAMON HACCP-POHJAINEN
OMAVALVONTAOHJEISTUS
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OPPAAN TARKOITUS
Alkutuotantoasetuksen 1368/2011 piiriin kuuluu kaikki vesiviljely (paitsi sellaiset laitokset, joissa
kasvatetaan vain luonnonvesiin istutettavia kaloja) verestykseen asti. Jalostukseen ja siitä
elintarvikeketjuun päätyvät perattavat kalat kuuluvat elintarvikelainsäädännön alle. Elintarvikelaissa
(23/2006) edellytetään, että elintarvikeyrittäjä tekee omavalvontasuunnitelman. Tämän oppaan
tarkoituksena on ohjeistaa perkaamon omavalvontajärjestelmän luominen HACCP- järjestelmään
perustuen. HACCP:n vaarojen arvioinnissa löydetyt vaarat, joita ei hallita kriittisen hallintapisteen
avulla, on hallittava tukijärjestelmällä.
Elintarvikehuoneiston vaatimukset ja omavalvonta ovat usein sidottuja toisiinsa. Yrityksellä on
oltava omavalvontasuunnitelma, jotta elintarvikehuoneisto voidaan hyväksyä. Elintarvikeyrityksen
tulee selvittää elintarvikehuoneistoa koskevat vaatimukset viranomaisen kanssa.
Elintarvikehuoneiston hyväksymisasiakirjat eivät ole varsinaisia omavalvonta-asiakirjoja, mutta
niiden säilyttäminen omavalvontasuunnitelman yhteydessä, tai muuten viranomaisen helposti
löydettävissä, helpottaa ja nopeuttaa omavalvonnan tarkastusta. Omavalvontasuunnitelmassa tulee
ennen kaikkea kuvata tuotannon kriittiset kohdat ja niiden riskinhallintamenettelyt. Kriittiset kohdat
liittyvät terveysvaaroihin ja osa niistä on määritetty lainsäädännössä.
Pienyrityksissä tai kun on kyse elintarvikeyrityksistä, joissa ei harjoiteta elintarvikkeiden
valmistusta tai jatkojalostusta, voidaan vaaroja hallita täyttämällä omavalvontavaatimukset
(tukijärjestelmä) sekä noudattamalla hyvän hygieniakäytännön ohjeita. Tällaisissa tapauksissa
HACCP-menettelyn ensimmäinen vaihe (vaarojen arviointi) on suoritettu, eikä muita HACCPperiaatteita ole enää tarvetta panna täytäntöön. Perkaamoissa ei yleensä ole tarpeen asettaa kriittistä
raja-arvoa. Tulee kuitenkin huomioida, että kyseisten yritysten on toteutettava seuranta-,
todentamis- ja kirjaamistoimenpiteitä, kun se on elintarvikkeiden turvallisuuden kannalta
välttämätöntä, esimerkiksi silloin kun kylmäketju on säilytettävä.
Jokaisen otsikon alla kuvaillaan mitä kappaleeseen täytyy sisällyttää ja viitataan ohjeen
lopussa löytyvään liitteeseen tai linkkiin, josta löytyy lisää tietoa.

OMAVALVONNAN MÄÄRITELMÄ
Omavalvonnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä elintarvikkeisiin liittyviä terveydellisiä vaaroja ja
haittoja.
Omavalvontajärjestelmään kuuluvilla hyvän hygienian tukijärjestelmillä luodaan puitteet ja pohja
turvallisten, säilyvien ja elintarvikemääräykset täyttävien tuotteiden valmistamiselle ja myymiselle.
Omavalvonnalla varmistetaan, että elintarvikkeet ovat turvallisia. Omavalvonta jaetaan yleensä
-

tukijärjestelmään, johon voi perusosan lisäksi kuulua lainsäädännössä annettuja
elintarvikekohtaisia vaatimuksia omavalvontaohjelmista
Riskienhallintaosaan
Osaamisen varmistusosaan, johon kuuluu mm. työhön perehdyttäminen ja koulutus
Arviointiosaan
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LAINSÄÄDÄNNÖN EDELLYTYKSET
Elintarvikelaki (23/2006) edellyttää, että elintarvikealan toimijan on laadittava ja toteutettava
omavalvontajärjestelmä. HACCP-järjestelmä on osa omavalvontajärjestelmää. Euroopan
parlamentin ja neuvoston antamassa yleisessä elintarvikeasetuksessa (EY) N:o 178/2002 säädetään
mm. elintarvikkeiden turvallisuudesta ja elintarvikealan toimijan vastuusta elintarvikkeiden
turvallisuuden takaamiseksi. Lisäksi Euroopan parlamentin ja neuvoston elintarvikehygieniaasetuksessa (EY) N:o 852/2004 säädetään
HACCP-pohjaisen riskinhallintajärjestelmän sekä
hyvän hygieniakäytännön ohjeiden soveltamisesta elintarvikealan yrityksissä. Ohjeen perustana on
Codex Alimentariuksen asiakirja ”Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System
and Guidelines for its Application” eli ”Vaarojen arviointi ja kriittiset hallintapisteet (HACCP)järjestelmä ja sen soveltamisohjeet”, CAC/RCP 1-1969, Rev.4, 2003,
(http://www.codexalimentarius.net/web/index en.jsp). Ohjeessa on huomioitu myös EY:n
komission ohje HACCP-periaatteisiin perustuvien menettelyjen täytäntöönpanosta ja HACCPperiaatteiden täytäntöön- panon helpottamisesta tietyissä elintarvikeyrityksissä. (16.11.2005)
Elintarvikehuoneistoasetus 1367/2011 ja laitosasetus 795/2014 antavat määräyksiä ja ohjeita
viljely- ja kalankäsittelylaitosten rakenteellisista ja toiminnallisista sekä hygieniaan,
omavalvontaan ja jäljitettävyyteen liittyvistä vaatimuksista, kuten pakkausmerkinnöistä ja
säilytyslämpötiloista. Ks. myös EU:n yleinen hygienia-asetus ja ihmisravinnoksi tarkoitettujen
eläinperäisten tuotteiden valvonta-asetus. Myös sivutuotelaki 517/2015 yhdessä EU:n
sivutuoteasetuksen kanssa tuovat omavalvontaan vaatimuksia sivutuotteiden ja niiden
käsittelyn/säilyttämisen, hävittämisen ja hyödyntämisen osalta laadun- ja elintarviketurvallisuuden
varmistamiseksi.
Maa- ja metsätalousministeriön sekä Valtioneuvoston asetukset lääkkeiden käytöstä
eläinlääkinnässä, tiettyjen lääkeaineiden kieltämisestä/rajoittamisesta ja tuotantoeläimille
annettavien lääkkeiden käytöstä pidettävästä kirjanpidosta ohjaavat toimijoita
käytännönmukaisessa lääkkeiden säilytyksessä, käytössä ja kirjaamisessa. Maa- ja
metsätalousministeriön asetus 1009/2013 kaloissa esiintyvien eläintautien vastustamisesta
muutosasetuksineen antaa myös omat velvoitteensa vesiviljely- ja kalankäsittelylaitosten
omavalvonnan järjestämiselle. Rehulaki ja EU:n rehuhygienia-asetus määräävät ruokinnassa
käytettävien rehujen laatu- ja turvallisuusvaatimuksista sekä jäljitettävyydestä.

OHJEEN KÄYTÖSTÄ
Voit tulostaa ohjeistuksen ja jäsennellä kohdat kansioon numerovälilehtien avulla. Näin
ensimmäinen sivu toimii sisällysluettelona kansion etusivulla ja löydät kaikki muut kohdat kätevästi
numerojaotuksen avulla.
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1 HACCP-SUUNNITELMA
Elintarvikehuoneiston omavalvontajärjestelmä sisältää omavalvonnan tukijärjestelmän, HACCPjärjestelmän ja henkilökunnan hygienia- ja omavalvontakoulutuksen.
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, vaarojen arviointi ja kriittiset hallintapisteet)
on elintarviketuotannon hallintajärjestelmä, jossa elintarvikkeen turvallisuus taataan terveyttä
vaarantavien biologisten, kemiallisten ja fysikaalisten vaarojen hallinnalla elintarvikkeiden raakaaineista niiden valmistukseen, jakeluun ja myyntiin. HACCP-järjestelmä on osa
elintarvikehuoneiston omavalvontajärjestelmää.
HACCP-järjestelmä rakennetaan määrittämällä esimerkiksi tuotteittain tai tuotelinjoittain HACCPmenettelyn mukaisesti kriittiset hallintapisteet. Nimi HACCP tulee englanninkielisistä sanoista
Hazard Analysis and Critical Control Points, vaarojen arviointi ja kriittiset hallintapisteet.
1.1 OMAN TOIMINNAN KUVAUS
Perkaamoon tulevien kalojen lajit, alkuperä ja tuloreitit kuvaillaan, ja lisäksi kerrotaan, ovatko
perattavat/käsiteltävät kalat omia vai muiden kasvattajien kaloja. Myös perkaamon sijainti ja
etäisyys kasvatuspaikoista ilmoitetaan.
Selvitä alla yrityksen perustiedot

Yrityksen omistaja:
Yrityksen vastuuhenkilöt:
Yhteystiedot:
Puhelinnumero:
sähköpostiosoitteet:
www-sivut:
Kalaterveysvastaava:
Perkaamon vastaava:
Valvovan viranomaisen
yhteystiedot:
Kasvatuspaikan vesistönumero:
Kasvatuspaikan nimi/nimet:
Kasvatusmenetelmä:
Ulkopuolisen kasvattajan tiedot:
Perattavat kalalajit:
Kasvatuspaikan etäisyys
perkaamoon:
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1.2 VUOKAAVIO
Vuokaaviossa kuvataan jokainen oleellinen työvaihe järjestyksessä alkaen kalan vastaanotosta
päättyen jakeluun. Samoin mainitaan mahdolliset viipymät tuotantovaiheessa esimerkiksi piston
(verestyksen) ja perkuun välillä. Jos jokin tuotantovaihe teetetään toisessa yrityksessä tai
tuotantotilassa, tulee se mainita ja ottaa huomioon vuokaaviossa.
Jäsentele tuotteen työvaiheet vuokaaviolla, jonka pohjalta kartoitetaan tuotteeseen liittyvät
vaaratekijät. Lisää tai poista vaiheita tarvittaessa. Käytä apuna liitettä 1.
1.3 TUKIJÄRJESTELMÄ
Perkaamon omavalvonnan perusosana, eli tukijärjestelmänä toimivat sisällysluettelossa mainitut
kohdat. Lisää tai muokkaa tarvittaessa järjestelmän kohtia.
1.4 PERKAUSPROSESSIN KUVAUS
Kuvaa koko perkausprosessi kalan vastaanotosta varastointiin. Käytä apuna tekemääsi
vuokaaviota. Muokkaa liitteen 2 taulukkoa vastaamaan omaa perkaamoasi ja sen
tuotantovaiheita. Harmaalla kursiivilla kirjoitetut ovat esimerkkikuvauksia.
1.5 VAAROJEN TUNNISTUS JA ARVIOINTI
Kaikki perkuuprosessiin liittyvät vaaratekijät täytyy osata tunnistaa, sekä niiden esiintymisen
todennäköisyys. Kalan perkuuseen liittyviä vaaratekijöitä ovat;
x
x
x

Biologiset, kuten mikrobit ja bakteerit
Kemialliset, kuten pesu- ja desinfiointijäämät ja antibioottijäämät
fyysinen, kuten metallinsirut, hiuspinnit, hiekka, hyönteiset, loiset ja jyrsijöiden ja lintujen
ulosteet

Vaarojen arvioinnissa on seuraavat vaiheet:
x
x
x

Vaarojen tunnistus
Vaarojen vakavuuden ja todennäköisyyden arviointi
Hallintakeinojen tunnistus

Kuvaa liitteessä 2 kaikki mahdolliset vaaratekijät perkuuprosessissa, jotka voivat aiheuttaa
terveyshaittaa kuluttajalle. Kuvaile samoin, mistä nämä tekijät voivat olla peräisin.
Harmaalla kursiivilla kirjoitetut ovat esimerkkikuvauksia. Käytä apuna liitettä 3, kun arvoit
vaarojen todennäköisyyttä. Muokkaa liitteitä tarvittaessa.
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1.6 VAARA-ANALYYSI, ELI VAAROJEN HALLINTAKEINOT
Kaikille perkaamoprosessissa esiintyville vaaratekijöille on löydyttävä hallintakeino. Hallinta voi
tapahtua joko hallintapisteen avulla tai kriittisen hallintapisteen (Critical Controlpoint = CCP)
avulla.
Kriittinen hallintapiste on työvaihe, jossa vaaraa saadaan poistettua tai vähennettyä riittävästi.
Työvaiheen onnistumista on pystyttävä mittaamaan ja havainnoimaan luotettavasti esimerkiksi
lämpötilan mittauksella tai veden mikrobiologisen laadun varmistamisella
Aina vaarojen hallitsemiseksi ei löydy varsinaista kriittistä hallintapistettä (CCP), jossa olisi jotakin
konkreettista mitattavaa ja jossa voitaisiin ryhtyä johonkin korvaavaan toimenpiteeseen.
Perkaamoissa ei yleensä ole tarpeen asettaa kriittistä raja-arvoa. Tällöin hallintakeinona toimii hyvät
tuotantotavat ja/tai valitsemalla paras mahdollinen hallintapiste. Tälläinen voi olla esimerkiksi
ulkonäkö tai haju.
Täydennä liitettä 2 ja lisää perkaamon työvaiheeseen vaarojen hallintakeinot.
1.7 CCP-SUUNNITELMA, ELI KRIITTISTEN HALLINTAPISTEIDEN MÄÄRITYS
Kriittiseksi hallintapisteeksi voidaan valita sellainen työ- tai tuotantovaihe, jossa olevia vaaroja
voidaan hallita kyseisessä työ- tai tuotantovaiheessa. Jokaisessa kriittisessä hallintapisteessä tulee
olla vähintään yksi hallintakeino. Työ- tai tuotantovaihe ei ole kriittinen hallintapiste, jos siinä
olevaa vaaraa hallitaan kyseisen tuotantoprosessin myöhemmässä vaiheessa tai vaaran hallinta ei
ole mitattavissa.
Sellaisia työ- ja tuotantovaiheita, joissa elintarvikkeen turvallisuutta hallitaan tukijärjestelmän
avulla kuten hygieenisillä työskentelytavoilla, puhtaanapidolla tai pakkausmerkintöjen
oikeellisuuden varmistamisella, ei tule valita kriittiseksi hallintapisteeksi.
Niin kuin edellisessä kappaleessa tuli kuvattua, kriittisellä hallintapisteellä seurataan jotakin
mitattavaa asiaa. Peratun ja jäähdytetyn kalan lämpötilan on saavutettava 0°C- +3°C lämpötila,
ennen kuin se toimitetaan jakeluun. Samoin ulkopuolelta perattavaksi tulevan kalan lämpötilan on
oltava ennen perkausta 0°C - +3°C . Tätä lämpötilaa sanotaan turvallisuusrajaksi, jolla turvataan
kalan kylmäketju aina kuluttajalle asti.
Perkaamossa käytettävälle vedelle on olemassa mikobiologiset ja kemialliset raja-arvot.

Käytä liitettä 4 ja arvioi perkaamon työvaiheista kriittiset pisteet. Harmaalla kursiivilla
kirjoitetut ovat esimerkkikuvauksia. Muokkaa liitettä tarvittaessa. Sovi valvontatiheydestä
yhdessä oman valvovan viranomaisen kanssa.
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1.7.1 SEURANTAKÄYTÄNTÖJEN TOTEUTTAMINEN
Jokaista kriittistä hallintapistettä tulee seurata suunnitellusti, jotta voidaan todeta, onko tilanne
hallinnassa vai tuleeko ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Samoin voidaan arvioida, ollaanko
mahdollisesti lähestymässä kriittisiä arvoja.
Kalan lämpötilan mittaaminen ja kylmätilojen lämpötilan seuraaminen on mittaamista, josta syntyy
dokumentti. Kylmätilojen automatisoitu mittaaminen vaati hälytysjärjestelmän tai
seurantajärjestelmän. Automatiikan lisäksi mittaaminen vaatii sen, että joku työntekijöistä vastaa
seurannasta.
Samoin perkaamossa käytettävän veden (merivesi, porakaivo, kunnallinen vesi) analyysitulokset
ovat omavalvonnan dokumentteja.

1.7.2 KORJAAVIEN TOIMENPITEIDEN MÄÄRITTÄMINEN
Korjaavat toimenpiteet tulee määrittää jokaisen kriittisen hallintapisteen kaikille kriittisille rajoille.
Korjaavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi kylmävaraston lämpötilan laskeminen, henkilökunnan
koulutus, puhdistuksen ja desinfioinnin tehostaminen. Samoin tuotteen takaisinveto on korjaava
toimenpide, jotta tuote ei päädyn kuluttajille asti tai se saadaan pois jakelusta.
Korjaavia toimenpiteitä määritettäessä on nimettävä niiden suorittaja.
Täydennä liitettä 4.

1.7.3 NÄYTTEENOTTOSUUNNITELMA
Näytteenottosuunnitelma on kooste kaikista omavalvonnan toimivuuden arvioinnissa käytettävistä
näytteistä ja elintarvikkeen turvallisuuden takaavista näytteistä. Suunnitelmassa on osia
omavalvonnan tukijärjestelmistä (esim. veden tutkiminen, mikrobiologiset näytteet jne.), sekä
vaarojen hallinnasta aiheutuva näytteenotto.
Näytteenottosuunnitelmassa on otettava huomioon lakisääteiset vaatimukset, mutta muuten
näytteenottoa voidaan kohdentaa vaaranarvioinnin tulosten perusteella.
Näytteenotosta kannattaa olla yhteydessä omaa valvovaan viranomaiseen ja sopia esim.
näytteenottotiheyksistä.

Liite 5 on esimerkkilomake näytteenottosuunnitelman tekemistä varten. Muokkaa sitä
vastaamaan oman tuotantotilasi näytteenottoa.
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1.8 HACCP-POHJAISEN OMAVALVONNAN ARVIOINTI JA KIRJANPITO
Arvioinnin tarkoituksena on todeta, toteutetaanko HACCP-ohjelmaa ja pystytäänkö sillä takaamaan
elintarvikkeen turvallisuus. Lisäksi voidaan arvioida, onko ohjelmaa tarvetta muuttaa. Arvioinnin
apuna käytetään apuna omavalvonnan asiakirjoja ja dokumentteja. Kirjaaminen on oleellinen osa
HACCP-järjestelmää, sillä ilman kirjauksia ei voida osoittaa, että HACCP-ohjelmaa on noudatettu,
kriittisissä rajoissa on pysytty ja tarvittaessa on ryhdytty korjaaviin toimenpiteisiin. Kaikki
kirjaukset on tehtävä pysyvästi siten, että niitä ei voida muuttaa.
HACCP-ohjelma arvioidaan uudelleen myös tilanteissa, jolloin tuotantoa muutetaan, saadaan uutta
tietoa terveysvaaroista, tuotteesta löytyy terveysvaara tai kriittiset rajat ylittyvät toistuvasti.
Tee luettelo toimenpiteistä ja menetelmistä, joilla omavalvonnan toimivuus arvioidaan. Käytä
apuna liitettä 6 ja muokkaa sitä tarvittaessa.

1.9 HACCP- JÄRJESTELMÄN ASIAKIRJAT JA TALLENTEET, SEKÄ NIIDEN
HALLINTA
Asiakirjoihin kuuluvat kaikki HACCP-ohjelman laatimisessa käytetyt tai syntyvät asiakirjat.
HACCP-ohjelman toteuttamisessa syntyviä tallenteita ovat esimerkiksi: kriittisen hallintapisteen
seurantaan liittyvät kirjaukset, korjaavien toimenpiteiden kirjaaminen, arviointiin liittyvät kirjaukset
ja työntekijöiden HACCP-koulutus.
HACCP-ohjelmassa on kuvattava seurannan, korjaavien toimenpiteiden ja todentamisen
kirjaamiskäytännöt samoin kuin kirjaamisessa käytettävät lomakkeet.
HACCP-järjestelmässä syntyneitä kirjauksia tulee säilyttää kahden vuoden ajan ja vähintään 6
kuukautta yli tuotteiden myyntiajan.

Julkaisu on osittain EMKR rahoittama
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2

HYGIENIAOHJEET JA NIIDEN VALVONTA

Tässä luvussa kuvaillaan perkaamon hygieniarutiinit niin työntekijöille kuin vierailijoillekin.
Täydennä ohjeistusta vastaamaan omia tuotantotilojasi.
Henkilökohtainen hygienia
9 Korvakorujen, sormusten, kellojen ja näkyvien lävistysten käyttäminen on ehdottomasti
kielletty pakkaamattoman elintarvikkeen kanssa työskentelevälle.
9 Työhansikkaiden on oltava puhtaat ja niiden peseminen täytyy olla mahdollista jokaisessa
työvaiheessa.
9 Nuuskan ja purukumin käyttö on ehdottomasti kielletty tuotantotiloissa.
Käsien pesu
9 Kädet pestään ja desinfioidaan huolellisesti ohjeistuksen mukaisesti ennen työn aloitusta,
aina wc-käynnin jälkeen ja tauolta työhön palattaessa.
9 Jokaisen käsienpesupisteen luona täytyy olla saippuaa ja desinfiointiainetta saatavilla
Työvaatetus
9 Ainoastaan työnantajalta saatujen suojavaatteiden- ja asusteiden käyttö ovat hyväksytty
perkaamossa. Omien suojavaatteiden käyttö on kielletty.
9 Suojavaatteiden on oltava puhtaita ja ehjiä.
9 Puhtaat suojavaatteet säilytetään erillään likaisista.
9 Suojavaatteet pestään työantajan tiloissa.
Sairaustapauksessa huomioitavaa
9 Jos työntekijä epäilee sairastuneensa, ilmoitetaan siitä välittömästi perkaamon esimiehelle.
9 Vatsatautiepäilyssä työntekijän tulee välittömästi poistua tuotantotiloista.
9 Viiltohaavan sattuessa, haava pestään, desinfioidaan ja suojataan. Jos työpinnoille on tullut
verta, pestään ja huuhdellaan pinnat. Jos työntekoa on mahdollista jatkaa, huolehditaan siitä,
ettei haava vuoda.
Vierailijat
9 Vierailijoiden on käytettävä suojavaatetusta (suojahaalaria, kenkäsuojuksia ja päähinettä).
Myös kädet on pestävä ennen tuotantotiloihin menoa.
Tuotantotilatyöskentely
9 Työskentelytiloja ja -pintoja huuhdellaan säännöllisesti työpäivän aikana.
9 Suojavaatteita ja -asusteita tulee huuhdella säännöllisesti työpäivän aikana.
9 Lattialle tippuneita kaloja ei nosteta takaisin tuotantolinjalle.
Liitä mukaan:
Tuotantotilojen pohjapiirros, josta selviää jaottelu ns. likaisen ja puhtaan puolen välillä.
Merkitse piirrokseen nuolilla kalan ja henkilökunnan liikkuminen ja ota huomioon
ristikontaminaation riski.
Lomake: Hygieenisen työskentelyn seuranta
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Työntekijä perehdytetään hygieniaohjeisiin ennen työn aloitusta. Tästä ja hygieniaohjeiden
noudattamisesta vastaa perkaamon esimies.
3

TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYDENTILAN SEURANTA

Voit halutessasi säilyttää tässä luvussa henkilökunnan terveystodistuksia ja terveydentilan
seurantalomakkeita. Muista ottaa huomioon tietosuojalaki (5.12.2018/1050).

Hygieniapassit:
9 Tee luettelo henkilöistä, joilta hygieniapassi vaaditaan ja jotka ovat esittäneet alkuperäisen
hygieniapassin toimijalle.
9 Kirjanpito voi olla paperinen, sähköinen tai molempia. Toimijan täytyy pystyä esittämään se
valvojalle.
Tarkempia tietoja hygieniaosaamisesta ja hygieniapassista löytyy Ruokaviraston internetsivulta.

Terveydentilan seurantaohjelma:
9 Toimijalla tulee olla terveydentilan seurantaohjelma. Käytännössä tämä tarkoittaa
ajantasaista kirjanpitoa henkilökunnan terveydentilan selvityksistä. Omavalvonnasta tulee
vähintään käydä ilmi työntekijät, joilta selvitys vaaditaan, ja että kyseisten henkilöiden
soveltuvuus elintarviketyöhön on todettu sekä se, missä terveydentilan selvityksiä
säilytetään.
9 Varsinaisia henkilökunnan terveystietoja ei tarvitse säilyttää työpaikalla, vaan ne voidaan
säilyttää esimerkiksi työterveyshuollossa. Terveydentilan selvitykset tekevä taho vastaa
siitä, miten selvitykset käytännössä toteutetaan. On elintarvikealan toimijan ja
terveydentilan selvitykset tekevän tahon välinen asia, miten ilmoittaa asian toimijalle.
9 Toimijan tulee varmistaa, ettei työntekijöiden terveydentila vaaranna elintarvikkeiden
turvallisuutta. Henkilöt, joiden tiedetään tai epäillään kantavan elintarvikkeiden välityksellä
tarttuvaa tautia, eivät käsittele elintarvikkeita elintarvikehuoneistossa.
Tarkempia ohjeita löytyy Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeesta

Liitä mukaan:
Lomake: Työntekijöiden terveydentilan seuranta
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4

KYLMÄKETJUN HALLINTA

Tässä luvussa kuvataan perkaamon kylmäketjun hallintaa. Täydennä kuvausta tarvittaessa
vastaamaan perkaamoasi.
Kalan jäähdytysprosessi pyritään aloittamaan mahdollisimman nopeasti kalan perkuusta. Lämpimän
vuodenajan vallitessa suositellaan kalan jäähdytystä ennen perkuuta. Muuten vaarana on jään
sulaminen kalan korkeammasta lämpötilasta johtuen. Sulamisvesi muodostaa hyvän kasvualustan
mikrobeille. Tuoreen kalan säilytyslämpötila on 0-2°C.
Kalan kylmäketjua hallitaan seuraavasti:
Kalan vastaanotto (perkaamon ulkopuolelta tuleva verestetty kala)
Saapuvien kalaerien vastaanottoon tulee nimetä henkilö, joka huolehtii saapuvan kalaerän
tarkastuksesta, siirtämisestä oikeisiin varastotiloihin ja vastaanottotarkastuksen kirjaamisesta.
Vastuuhenkilö: __________________________________________________________________
Jokaisen kalaerän lämpötila mitataan ja kirjataan vastaanottolomakkeeseen. Valmiiksi verestetyn
kalan lämpötila lihaksesta mitattuna täytyy olla 0°C- +3°C.

Kylmätilojen lämpötilan seuranta
Kylmätiloja lämpötilaa mitataan elektronisesti, jolloin arvot tallentuvat automaattisesti
seurantajärjestelmään. Kylmätilat on varustettu hälytysjärjestelmä, jolloin järjestelmä hälyttää
lämpötilapoikkeamista perkaamon esimiehen puhelimeen.
Vastuuhenkilö:
_____________________________________________________________________
Kalan lähettäminen
Jokaisesta toimitettavasta kalaerästä mitataan kalan lihaksen lämpötila säännöllisesti. Lämpötilan
täytyy olla 0°C- +3°C.
Vastuuhenkilö:
____________________________________________________________________
Lämpötilan seuranta kuljetuksen aikana
Kuljetuslämpötilan on oltava todennettavissa. Säilytä tässä luvussa kuljetusyritykseltä saamasi
tulosteet

Liitteet:
Lomakkeet:

Tositteet kylmäkuljetuksesta
Vastaanottotarkastus
Kylmätilojen lämpötilaseuranta
Kalaerän lähettäminen, lämpötilan seuranta
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5

VEDENLAADUN SEURANTA

Kuvaile alla, mistä perkaamossa käytettävä vesi on peräisin. Käytetäänkö verestyksessä meri- tai
pintavettä. Onko käytössä porakaivo tai tuleeko vesi kunnallisesta vesijohtoverkostosta.
Perkaamossa käytettävän veden on vastattava Valviran talousveden vaatimuksia.
https://www.valvira.fi/documents/14444/6739502/Talousvesiasetuksen_soveltamisohje_osa_1.pdf/
17e75403-6280-d44b-0642-6c7168bc9032
Muokkaa lomaketta vastaamaan perkaamon vedenlaadun seurantaa.
Verestyksessä käytettävä vesi:
Perkauksessa ja kalan huuhtelussa käytettävä vesi:
Jään tekoon käytettävä vesi:
Perkaamon pesussa käytettävä vesi:
Onko käytössä käänteisosmoosilaite:

Toimintaohje:
Numeroi vesipisteet perkaamon pohjapiirrokseen. Vesinäytteitä otetaan vuorotellen eri vesipisteistä
neljännesvuosittain. Sovi tutkimuksen laajuudesta valvovan viranomaisen kanssa.
Raja-arvot: kts. linkki Valviran sivuilta
Toimintaohje rajojen ylityksessä: Selvitetään syy poikkeamaan, tehdään tarvittaessa korjattavat
toimenpiteet ja otetaan uusintanäyte.

Tarkkailusta ja näytteenotosta vastaa:
____________________________________________________________________________

Liitteet:
Lomake:

Tutkimustulokset vedestä ja jäästä
Veden ja jään näytteenoton seurantalomake (kts. liite 5)
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6 HAITTAELÄINTEN TORJUNTA
Tuotantotilat käydään säännöllisesti läpi haittaeläinten varalta. Erityisesti jätökset paljastavat eitoivotut vieraat. Haittaeläinten torjunnasta voi tehdä sopimuksen ulkopuolisen yrityksen kanssa.
kts. https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-jalomakkeet/yritykset/rehuala/ohjeet/jyrsijatorjuntaohje_2015.pdf

9 Merkitse loukut ja syötit perkaamon pohjapiirrokseen. Jos huolehdit torjunnasta itse,
huolehdi niiden tarkastuksesta säännöllisesti.
9 Luetteloi käytettävät torjunta-aineet ja liitä käyttöturvallisuustiedotteet tähän lukuun.
9 Huolehdi, ettei ovista pääse haittaeläimiä tuotantotiloihin. Pidä ikkunat kiinni.
9 Huolehdi, että kuljetusastioissa ole lintujen ulostetta.

Haittaeläinten torjunnasta vastaa:
__________________________________________________________

Lomake:

Haittaeläimet
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7 PUHDISTUS JA DESINFIOINTI SEKÄ SEURANTA
Tuotantotilojen puhdistuksesta ja desinfioinnista täytyy olla suunnitelma. Koneiden, laitteiden,
tuotantopintojen (seinät, katot, lattiapinnat), kuljetusastioiden jne. puhdistus kuvataan. Samoin
kylmähuoneiden, sosiaalitilojen jne. puhdistus.
Voi käyttää apuna lomaketta ja muokata sitä vastaamaan tuotantotilojasi.

Huomioitavaa!
9 Tuotantotilat pestään ja desinfioidaan päivittäin.
9 Perkaamossa käytettävät puhdistusvälineet on merkittävä niin, ettei samaa välinettä käytetä
sekä lattioiden että työskentelypintojen pesuun.
9 Samoin taukotilojen ja wc:n puhdistusvälineitä ei saa käyttää tuotantotilojen puhdistuksessa.
9 Pesu- ja desinfiointiaineet säilytetään lukollisessa kaapissa.
9 Puhdistusvälineille on oltava ns. siivouskomero, jossa myös välineiden on voitava kuivua.
9 Luetteloi käytettävät pesu- ja desinfiointiaineet ja liitä käyttöturvallisuustiedotteet tähän
lukuun.

Tuotantotilojen puhdistuksesta vastaa:
______________________________________________________

Tuotantotilojen puhdistuksen seuraamisesta vastaa:
____________________________________________

Lomake:

Puhdistusohjelma ja sen seuranta
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8 KUNNOSSAPITO-OHJELMA
Tuotantotilojen, koneiden ja laitteiden kuntoa seurataan säännöllisesti. Vioista ilmoitetaan
välittömästi perkaamon esimiehelle tai kunnossapidosta vastaavalle. Jääkoneet, kylmälaitteet ja
lämpömittarit tarkistetaan kahdesti vuodessa.
Käytä apuna lomaketta ja muokkaa sitä vastaamaan perkaamoasi

9
9
9
9

Tuotantotilojen pintojen tulee olla ehjiä ja helposti puhdistettavia.
Jos tuotantotiloissa on ikkunoita, tulee niissä olevien hyönteisverkkojen olla ehjiä.
Koneet ja laitteet eivät saa vuotaa öljyä tai voiteluaineita.
Koneiden ja laitteiden äkillisessä korjauksessa tuotanto keskeytetään.

Kunnossapidosta vastaa:
___________________________________________________________________

Lomake:

Kunnossapito
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9 JÄTEHUOLTO: EI-ELÄINPERÄINEN
Perkaamossa jätettä syntyy pakkausmateriaalista sekä henkilökunnan tauko- ja sosiaalitiloista.
Käytä apuna lomaketta ja muokkaa sitä vastaamaan perkaamoasi.
9 Älä säilytä jätettä tilassa, jossa kala on vielä pakkaamaton
9 Puhdista myös jäteastiat säännöllisesti
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10 JÄTEHUOLTO: ELÄINPERÄINEN
Elintarvikealan toimija vastaa toiminnassa syntyvien sivutuotteiden asianmukaisesta käsittelystä
siten, että elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus voidaan taata. Sivutuotteet ja niistä johdetut
tuotteet on luokiteltava, kerättävä, kuljetettava, varastoitava, esikäsiteltävä, hävitettävä, saatettava
markkinoille, vietävä, kauttakuljetettava ja käytettävä sivutuoteasetuksen määräysten mukaisesti.
Sivutuotteet on luokiteltava kolmeen luokkaan niihin liittyvän riskin perusteella. Sivutuotteet on
kerättävä ja säilytettävä luokittelun mukaisesti merkittyinä.
Sivutuotteiden käsittely, jalostus ja varastointi on tehtävä ristikontaminaation estävissä olosuhteissa
ja tarvittaessa laitoksen tätä varten osoitetussa osassa. Sivutuotteiden säilyttämiseen käytettävä tila
voi olla joko erillinen huone tai esimerkiksi suljettava, tiivis astia. Arvioitaessa tilan soveltuvuutta
sivutuotteiden säilytykseen, tulee huomioida sivutuotteiden säilytyksen elintarvikkeelle
mahdollisesti aiheutuvaan riskiin liittyvät seikat. Laitoksen on huolehdittava, että eri luokkiin
kuuluvat sivutuotteet ovat tunnistettavissa ja pidetään toisistaan erillään säilytyksen aikana.
Laitoksesta saa luovuttaa sivutuotteita kuljetettavaksi vain asianmukaisesti rekisteröityneelle
kuljettajalle tai kuljetusyritykselle. Lisäksi on varmistettava, että sivutuotteiden vastaanottajalla on
oikeus lähetettävien sivutuotteiden käsittelyyn.

Tee kuvaus perkaamosi sivutuotteiden käsittelemiseen liittyvästä toiminnasta.
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11 TIEDOT RAAKA-AINEESTA
Perattu kirjolohi luokitellaan kolme eri tuoteluokkaan; superior, standard ja prosessi. Superior on
täysin virheetön ja punalihainen kala. Standard on vaaleampilihainen peruskala ja prosessia
käytetään elintarviketeollisuuden raaka-aineena.
Tukkuportaaseen myytäessä kirjolohesta käytetään myös nimikkeitä kauppakala ja filekala, joka
kuvaa kokonaisen kalan myyntikokoa.
Siian luokittelussa käytetään kokoluokittelua I, II ja III, joista jälkimmäinen on koolta pienin.
Lisää tähän halutessasi tietoa omasta kalastasi.
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12 JÄLJITETTÄVYYS JA PAKKAUSMERKINNÄT

JÄLJITETTÄVYYS
Elintarvikkeiden jäljitettävyydellä tarkoitetaan sitä, että pystytään osoittamaan mistä elintarvikkeet
on hankittu ja mihin niitä on edelleen toimitettu. Lisäksi tulee tietää näiden tuotteiden hankinta- ja
toimitusajankohdat.
Pakkausmerkinnät ja jäljitettävyys ovat olennainen osa riskien hallintaa ja siten myös
omavalvontajärjestelmää. Kaikilta elintarvikealan toimijoilta edellytetään EU:n yleisen
elintarvikeasetuksen mukaisesti ’yksi taakse, yksi eteen’ -jäljitettävyyttä.
Jäljitettävyys täytyy pystyä todistamaan asiakirjojen ja elintarvikkeissa tai niiden mukana olevien
merkintöjen perusteella.
Mitä paremmin pystyy osoittamaan elintarvikkeen vastaanottamisesta ja lähettämisestä syntyneet
tiedot, sitä paremmin pystytään rajaamaan sekä terveysvaarat että taloudelliset vahingot
mahdollisen ongelmatilanteen aikana.
9 Varmista, että tuotteiden merkinnät ja asiakirjassa (eli lähetteessä) olevat tiedot vastaavat
toisiaan.
9 Varmista, että tuotteiden merkinnät ja asiakirja (eli lähete) sisältävät lainsäädännön
edellyttämät tiedot.
9 Tietoja pitää säilyttää vähintään yhden vuoden ajan.
Jos kaikki jäljitettävyyteen liittyvät tiedot ovat tallessa, pystyt myös osoittamaan
elintarvikevalvojallesi, että jäljitettävyytesi toimii ja että pystyt toimimaan mahdollisissa
ongelmatilanteissa oikein.
Kalanviljelylaitoksen omavalvonnan puolelta jäljitettävyyttä tukee tieto elävän kalan alkuperästä,
sekä tieto milloin ja mistä altaasta/verkkokassista/ kalaerä on nostettu perkaamoon.
Jäljitettävyystiedot voidaan ilmoittaa pakkausmerkinnöissä tai erän mukana tulevassa
kauppakirjassa, mutta esimerkiksi myös viivakoodilla, elektronisessa sirussa tai jollakin muulla
merkintäjärjestelmällä. Tiedot ja/tai eräkoodi on tarvittaessa esitettävä valvontaviranomaiselle.
KALAERÄKOODI
Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) mukaisesti kaikkia EU:n vesialueilla merestä
pyydettyjä tai meressä kasvatettuja kalastus- ja vesiviljelytuotteita koskee eräkohtainen
jäljitettävyysvelvoite. Merestä saadut kalastus- ja vesiviljelytuotteet on voitava jäljittää koko ketjun
osalta aina erän pyynnistä tai nostosta vähittäismyyntiin asti, ja näin toteutua jokaisessa tuotanto-,
jalostus- ja jakeluvaiheessa.
EU:n yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) edellyttämien erätieto- ja jäljitettävyysvaatimusten avulla
halutaan varmistaa, että EU:n vesialueilta saadut kalat ovat laillisesti ja kestävästi pyydettyjä ja
tuotettuja. Vaatimukset koskevat koko ketjua alkutuotannosta vähittäiskauppaan ja eroavat
elintarvikelainsäädännön jäljitettävyysvaatimuksista sen verran, että ne vaativat perehtymistä
kaikilta alan toimijoilta.
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Kalaerällä tarkoitetaan pyydettyä tai viljeltyä kalaa, joka on a) samaa lajia, b) pyydystetty/nostettu
samalta alueelta tai peräisin samalta vesiviljelylaitokselta, tai c) pyydystetty/nostettu saman päivän
aikana. Kalaerän eräkoodi muodostetaan ensimyynnin yhteydessä ja sen on seurattava mukana aina
kauppaan asti. Jos kalaeristä muodostetaan uusia tai niitä yhdistetään toimitusketjussa, tulee
alkuperäisen eräkoodin seurata myös uutta erää. Jokaisesta kalaerästä tulee voida osoittaa vähintään
seuraavat tiedot:
• erän numero
• vesiviljely-yksikön nimi
• kyseessä olevan lajin kolmikirjaiminen FAO-koodi
• pyynti- tai tuotantopäivämäärä
• erän määrä nettopainona (kg tai kappalemäärä)
• toimittajan nimi ja osoite
Eräkoodi koostetaan vesiviljelyn laitosnumerosta, erän nostopäivästä, lajikohtaisesta FAO-koodista,
erän nettopainosta ja eränumerosta (kuinka mones erä päivän aikana).
Kalanviljelylaitoksen eräkoodi saattaisi näyttää siis vaikkapa seuraavalta: FI12345180814TRR1000-1, jossa FI12345 on Ruokaviraston myöntämä laitostunnus, 180814 erän
nostopäiväys (muodossa vvkkpp), TRR kirjolohen FAO-koodi, 1000 erän nettopaino kiloina ja 1
viittaa päivän ensimmäiseen erään.
Lisää tietoa kalaeräkoodista:
https://mmm.fi/kalat/elinkeinokalatalous/kalastuksen-valvonta-jakiintioseuranta/jaljitettavyys/tunnistenumero
PAKKAUSMERKINNÄT
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa elintarviketietojen antamisesta kuluttajalle säädetään
lisäksi muista yleisissä pakkausmerkinnöissä annettavista tiedoista. Näitä ovat mm. erien
tunnusmerkinnät ja allergisoivat ainesosat. Vesiviljelytuotteiden osalta pakollisia muita merkintöjä
ovat EU:n säädösten nojalla lajin kauppa- ja tieteellinen nimi, maininta tuotantomenetelmästä
(esim. ”viljelty”) ja viljelyalue/-maa. Pakatuissa tuotteissa on oltava myös merkintä viimeisestä
käyttöpäivästä tai tieto vähimmäissäilyvyysajasta. Joissakin tapauksissa pitää mainita myös se, onko
tuote sulatettu. Pakkaamattomien, esimerkiksi irto- tai vähittäismyyntiin menevien,
vesiviljelytuotteiden osalta samat tiedot (lukuun ottamatta vähimmäissäilyvyysaikaa tai viimeistä
käyttöpäivää) voidaan ilmoittaa myös muilla tavoin, esimerkiksi julisteessa myyntipaikalla.
Lisätietoja ja linkkejä jäljitettävyysvelvoitteista ja -periaatteista löytyy mm. Maa- ja
metsätalousministeriön sivuilta. Elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä löytyy koostettuna lisää
tietoa Ruokaviraston sivuilta. Käytettyjen kauppanimien ja FAO-koodien ajantasaiset listaukset
puolestaan löytyvät ko. linkkien takaa.

Lomake:

Pakkausmerkintöjen tarkistus
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13 TIEDOTTAMIS- JA TAKAISINVETOSUUNNITELMA
Takaisinveto ja tuotteen poistaminen myynnistä on osa tavarantoimittajan, maahantuojan ja kaupan
omavalvontaa. Jokaisen toimijan omavalvontasuunnitelmissa tulee olla kuvaus
takaisinvetotilanteiden toteuttamisesta ulottuen hävittämismenettelyihin asti.
Julkiseen takaisinvetoon on ryhdyttävä aina, kun elintarvike ei ole riskinarvioinnin perusteella
turvallinen. Elintarviketta ei pidetä turvallisena, jos se on terveydelle vaarallinen tai syötäväksi
kelpaamaton. Jos on syytä epäillä, että elintarvike saa-taa olla terveydelle vaarallinen,
elintarvikealan toimijoiden on harkittava, miten vakavasta mahdollisesta terveysriskistä on kyse ja
tämän perusteella päätettävä vaadittavat toimenpiteet.
Komissio on antanut ohjeistuksen harkinnan avuksi:
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/gfl_req_guidance_rev_8_en.pdf(Ohjeita
elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista annetun asetuksen (EY )
N:o 178/2002 11, 12, 14, 17, 18, 19 ja 20 artiklan täytäntöönpanosta. Elintarvikeketjua ja eläinten
terveyttä käsittelevän pysyvän komitean päätelmät 26.1.2010).
Kaikista turvallisuusvaatimusten perusteella tehdyistä takaisinvedoista on ilmoitettava paikalliselle
valvontaviranomaiselle ja Ruokavirastoon. Jos tuote on terveydelle vaarallinen tai lainsäädännön
vaatimusten vastainen, viranomaiselle on ilmoitettava välittömästi. Ruokavirasto suosittelee
takaisinvetolomakkeen lähettämistä viranomaisille myös silloin, kun tuotteet kaupallisten syiden
vuoksi poistetaan myynnistä
Elintarvikkeen myynnistä poistaminen tehdään, jos sen kaupalliset vaatimukset eivät täyty.
Elintarvike ei silloin täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia esimerkiksi aistinvaraisten
ominaisuuksien tai koostumuksen suhteen (virhe elintarvikkeen rakenteessa tai ulkonäössä). Kun
elintarvikkeen kaupalliset vaatimukset eivät täyty, se poistetaan myynnistä tuotteen ollessa vielä
tavarantoimittajan, maahantuojan tai kaupan välittömässä valvonnassa. Kaupallisista syistä
tehtävien myynnistä poistamisten yhteydessä elintarviketta ei vedetä julkisesti pois kuluttajilta eikä
toimenpiteeseen liity ilmoittamisvelvoitteita viranomaisille.
Päävastuu julkisesta takaisinvedosta tai myynnistä poistamisesta ja tiedottamisesta jakelijoille ja
jälleenmyyjille kuuluu yleensä tavarantoimittajalle tai tavaramerkin omistajalle tai tämän
valtuutetulle edustajalle.

Tee suunnitelma tuotteiden takaisinvedosta ja -tiedotteesta.
Lisää tietoa ja ohjeita, sekä lomake takaisivetotilanteissa linkeistä:
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-jalomakkeet/yritykset/elintarvikeala/takaisinvedot/
http://www.etl.fi/media/aineistot/suositukset-ja-ohjeet/kaupan-ja-teollisuuden-ohje-viestintaan-jayhteistyohon-elintarvikkeiden-takaisinvetotilanteissa-.pdf
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14 PAKKAUSMATERIAALIN ELINTARVIKEKELPOISUUS
Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden on täytettävä
lainsäädännön vaatimukset.
Kaikki toimitusketjuun kuuluvat toimijat –elintarvikkeen tuottajasta käyttäjään tai kaupan alan
toimijaan (unionin sisäinen kauppa ja tuonti kolmansista maista valmiiksi pakattujen jalostettujen
elintarvikkeiden yhteydessä) –ovat vastuussa siitä, että kontaktimateriaalit ovat lainsäädännön
mukaisia. Omavalvonnan lähtökohtana on, että toimittajilta saadaan asianmukaiset
vaatimustenmukaisuusilmoitukset ja todistusasiakirjat.
Jokaisesta pakkausmateriaalista tulee löytyä todistusasiakirjat.
Säilytä tässä kaikki pakkausmateriaaleja koskevat vaatimuksenmukaisuustodistukset. Saat
ne tavarantoimittajilta (esim. laatikkovalmistajilta) pyydettäessä.
Lisää tietoa ao. linkistä:
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/valmistus/pakkaukset-ja-muutelintarvikekontaktimateriaalit/ohjeita-ja-hyodyllisialinkkeja/pohjmainen_tarkastuslista_elintarv_kanssa_kosk_joutuvista_materiaaleista_ja_tarvikkeista
.pdf
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15 VIRANOMAISHYVÄKSYNNÄT
Säilytä tässä viranomaisten myöntämät asiakirjat liitteineen.
Liitä tähän esim. perkaamoa koskeva terveyslupa, joka vaaditaan perkaamoilta, jos siellä perataan
viljeltyjä kaloja, jotka ovat peräisin helposti leviävän kalataudin vuoksi perustetulta rajoitusalueelta
tai rajoitusvyöhykkeeltä. Suomessa on tällä hetkellä VHS-taudin vuoksi perustettu rajoitusalue,
Ahvenanmaa, sekä IHN-taudin vuoksi perustettuja rajoitusvyöhykkeitä.
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16 OMAVALVONTAOHJEIDEN SÄILYTTÄMINEN
Kerro tässä kohtaa, miten ja missä perkaamon omavalvontaohjelmaa säilytetään. Onko omavalvonta
sähköisessä ja/tai paperiversiona.

Säilytyksestä vastaa:
_____________________________________________________________________
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LIITE 1

PERKAUSPROSESSIN KUVAUS

PERKAUSPROSESSI

VASTAANOTTO
TAINNUTUS

(VESI)

PISTO

(VESI)

VERESTYS

(VESI)

PERKAUS JA MÄDIN TALTEENOTTO

(VESI) (PERKAUSJÄTTEET)

HUUHTELU

(VESI)

JÄÄHDYTYS

(VESI)

LAJITTELU
PUNNITUS
PAKKAUS JA MERKINTÄ

(JÄÄ) (PAKKAUSMATERIAALI)

VARASTOINTI JA JÄÄHDYTYS

(JÄÄ) (PAKKASUSMATERIAALI)

VARASTOINTI JA JÄÄHDYTYS

(JÄÄ) (PAKKAUSMATERIAALI)

TOIMITUS

(JÄÄ) (PAKKAUSMATERIAALI)
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2. TAINNUTUS

1. b) ULKOPUOLISEN
KALAN
VASTAANOTTO

1. a) KALAN NOSTO

TYÖVAIHE

Taintumaton kala tai kala on kuollut
kuljetuksen aikana. Likaiset pinnat.
Pesuainejäämät.

Kalat tainnutetaan
hiilidioksidilla tai sähköllä
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Pilaantuneet ja vaurioituneet kalat. Likaiset
välineet ja kuljetusastiat. Liian korkea
kuljetuslämpötila >+3°C

Sairaat, kuolleet tai vaurioituneet kalat.
Likaiset välineet ja kuljetusastiat.

Kalat haavitaan
perkuukassista

Kalat vastaanotetaan
kuljetusastioissa (big box,
molla, laatikot tmv.)

VAARATEKIJÄT

TYÖN KUVAUS

Pistetyn kalaerän laatu tarkastetaan
silmämääräisesti ja lämpötila mitataan,
oltava <+3°C. Noudatetaan lääkeaineiden
varoaikoja.
Käsittelyyn käytettävien kuljetusastioiden
oltava puhtaat ja hyväkuntoiset. Jokaisesta
vastaanotetusta kalaerästä pidetään kirjaa.
Perkaamaton kala tulee perata kahden
tunnin kuluessa vastaanotosta?
Suojavaatteiden ja hansikkaiden puhtaana
pito. Silmämääräinen laaduntarkistus.
Tainnuttaminen tehdään nopeasti ja
ammattitaitoisesti asianmukaisilla laitteilla.
Riittävän pitkä tainnutus aika. Pinnat
huuhdellaan ennen työn aloitusta, samoin
huuhdellaan säännöllisesti työvaiheen
aikana. Vedessä ei

HALLINTAKEINO
Kuolleet kalat poistetaan verkkokassista
ennen kalojen nostoa. Perattavan kalaerän
laatu tarkastetaan silmämääräisesti ja
lämpötila mitataan. Noudatetaan
lääkeaineiden varoaikoja.
Käsittelyyn käytettävät alukset,
välineet, säiliöt ja tilat pidetään puhtaina ja
hyväkuntoisina. Jokaisesta perattavasta
kalaerästä pidetään kirjaa.

Kuvaa tässä perkaamon tuotantoympäristö vaaroineen. Alla olevat ovat vain esimerkkejä, joten sovella ja lisää tai poista työvaiheita tarvittaessa.

PROSESSIN KUVAUS JA TUOTANTOYMPÄRISTÖN VAARATEKIJÄT
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5. HUUHTELU

4. PERKAUS

3. PISTO

TYÖVAIHE

Likaiset pinnat tai työvälineet.
Pesuainejäämät. Kalaan paastotettu liian
vähän aikaa ja suolensisältöä joutuu
pöydälle. Suoliston ja kidusten bakteereja
joutuu kosketuksiin kalan lihan kanssa.
Munuaista jää jäljelle. Sappirakko viilletään
auki. Loisten esiintyminen.

Kalojen kiduskaaret tai
kidusvaltimo katkaistaan

Kalan vatsa viilletään auki ja
suolipaketti ja munuainen
poistetaan. Mätipussit
kerätään talteen.
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Likaiset pinnat ja työvälineet.
Huuhteluveden huono laatu, vesi ei täytä
laatuvaatimuksia.

Likaiset pinnat ja työvälineet Väärin tehty
viilto vioittaa sydäntä ja sydän ei pumppaa
verta ulos kalasta. Kala kuolee ennen
verestymistä.

Kalan vatsaontelo ja pinta
huuhdellaan vedellä

VAARATEKIJÄT

TYÖN KUVAUS

Suojavaatteiden ja hansikkaiden puhtaana
pito. Kalat ovat liikkumattomia
tainnuttamisen jälkeen. Verestys
välittömästi taintumisen jälkeen. Vedessä ei
saa olla epäpuhtauksia tai muita tekijöitä,
jotka voivat heikentää kalan laatua.
Näytteenotto perkaamossa käytettävästä
vedestä. Hygienianäytteenotto pinnoilta
(Listeria monocytogenes ?,
kokonaisbakteerit).
Pinnat huuhdellaan ennen työn aloitusta,
samoin työvaiheen aikana. Huolellinen
perkaus asianmukaisilla työvälineillä.
Suojavaatteiden ja hansikkaiden puhtaana
pito. Silmämääräinen tarkastus loisten
varalta. Vedessä ei saa olla epäpuhtauksia tai
muita tekijöitä, jotka voivat heikentää kalan
laatua. Näytteenotto perkaamossa
käytettävästä vedestä.
Hygienianäytteenotto pinnoilta (Listeria
monocytogenes ?, kokonaisbakteerit).
Pinnat huuhdellaan ennen työn aloitusta,
samoin työvaiheen aikana. Huolellinen
huuhtelu. Suojavaatteiden ja hansikkaiden
puhtaana pito. Huolehditaan huuhteluveden

HALLINTAKEINO
saa olla epäpuhtauksia tai muita tekijöitä,
jotka voivat heikentää kalan laatua.
Näytteenotto perkaamossa käytettävästä
vedestä. Hygienianäytteenotto pinnoilta
(Listeria monocytogenes ?,
kokonaisbakteerit).
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8. PUNNITUS

Kalat lajittelu ja
tuoteluokitus

7. LAJITTELU

Likaiset pinnat ja työvälineet.
Pesuainejäämät. Kiire lajittelussa ja
laatuluokat menevät sekaisin
Vaakojen taaraus virheellinen. Likaiset
laatikot. Laatikot lojuvat lattialla, jolloin
vaarana alemman laatikon
kontaminoituminen likaisesta pohjasta.
Likaiset ja suojaamattomat muovipaljut.
Liian vähän jäätä, jolloin jäähdytys
vaillinainen. Jään sulamisvesi valuu
mätilaatikkoon. Kalan perkauslämpötila liian
korkea, jolloin jää sulaa laatikossa, eikä
jäähdytä kalaa.

Likaiset pinnat ja työvälineet.
Pesuainejäämät. Jään ja veden huono
mikrobiologinen laatu. Jään valmistukseen
käytettävä vesi ei täytä laatuvaatimuksia.
Jäähdytysveden liian korkea lämpötila > +3°C

VAARATEKIJÄT
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Kalat punnitaan tasa- tai
vaihtuvapainon mukaan
laatikoihin/muovipussilla
suojattuihin muovipaljuihin.
Ainakin lavan ylimmät
laatikot suojataan kannella.
Mäti punnitaan 15 kg
laatikoihin ja suojamuovi
asetetaan päälle. Laatikot
jäitetään riittävällä

Kalat jäähdytetään
jäävedessä ennen lajittelua

TYÖN KUVAUS

6. JÄÄHDYTYS

TYÖVAIHE

Jäähän käytettävässä vedessä ei
saa olla epäpuhtauksia tai muita tekijöitä,
jotka voivat heikentää kalan laatua.
Säännöllinen näytteenotto perkaamossa
käytettävästä vedestä. Jääkoneiden
säännöllinen pesu ja desinfiointi.
Hygienianäytteenotto pinnoilta (Listeria
monocytogenes ?, kokonaisbakteerit).
Silmämääräinen tarkistus ennen lavoitusta.

Hygienianäytteenotto pinnoilta (Listeria
monocytogenes ?, kokonaisbakteerit).

Vedessä ei saa olla epäpuhtauksia tai muita
tekijöitä, jotka voivat heikentää kalan laatua.
Näytteenotto perkaamossa käytettävästä
vedestä. Hygienianäytteenotto pinnoilta
(Listeria monocytogenes ?,
kokonaisbakteerit).

HALLINTAKEINO
riittävästä vaihtuvuudesta. Vedessä ei
saa olla epäpuhtauksia tai muita tekijöitä,
jotka voivat heikentää kalan laatua.
Näytteenotto perkaamossa käytettävästä
vedestä. Hygienianäytteenotto pinnoilta
(Listeria monocytogenes ?,
kokonaisbakteerit).
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Kuljetuslämpötilan mittaaminen ajon aikana.

Likainen kuljetuskalusto. Liian korkea
kuljetuslämpötila, jolloin kylmäketju
katkeaa. Kylmälaitteiden rikkoutuminen
matkan aikana. Kylmäketju katkeaa.

Lihaksissa esiintyvien loisten havaitsemin
vaikeaa kokonaisesta kalasta. Jäljitettävyys
pettää. Kalaerät menevät sekaisin.

Varastointi 0- +3°C asteessa

Kylmäkuljetus 0- +3°C
asteessa. Elektroninen
mittaus kuljetuksen aikana.

Kalan oltava
elintarvikekelpoista aina
kuluttajalle asti. Virheetön
ulkonäkö. Mahdollisuus
jäljittää kalan alkuperä.

11. VARASTOINTI JA
JÄÄHDYTYS

12. TOIMITUS

13. KULUTTAJA
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Säännöllinen näytteenotto perkaamossa
käytettävästä vedestä. Lämpötilan
mittaaminen kalasta enne toimitusta.

Liian korkea varastointilämpötila, jolloin jää
sulaa ja kala ei jäähdy.

10. MERKINTÄ

Puhtaanapitorutiinit, Säännöllinen
näytteenotto perkaamossa käytettävästä
vedestä. Lämpötilan mittaaminen kalasta
ennen toimitusta. Varoajan noudattaminen
lääkkeiden käytön yhteydessä,
haittaeläintorjunta, henkilökunnan
hygieniakoulutus

Silmämääräinen tarkistus.

Puutteelliset tai väärät pakkausmerkinnät.

Laatikoihin liimataan
laatikon sisällöstä kertova
pakkausmerkintä/etiketti.
Kalaeräkoodi

Lattian pesu säännöllisesti perkuupäivän
aikana. Likaisia lavoja ei oteta sisään
pakkaamoon. Silmämääräinen tarkastus.

9. PAKKAUS/LAVOITUS

HALLINTAKEINO

VAARATEKIJÄT
Rikkinäiset ja likaiset lavat. Likaisen lavan
mukana kulkeutuu likaa ja epäpuhtauksia
pakkaamoon.

TYÖN KUVAUS
jäämäärällä.

Laatikot lavoitetaan FIN- tai
EUR-lavoille 400-500 kg eriin.

TYÖVAIHE

30

EPÄTODENNÄKÖINEN

MAHDOLLINEN

TODENNÄKÖINEN

Fysikaalinen
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Bacillus spp.
Ympäristökemikaalit (muut kuin
dioksiini)
Pakkausmateriaalista johtuva
kemiallinen vaara, jolloin kemiallinen
yhdiste siirtyy elintarvikkeeseen
Raskasmetallit
Homemyrkyt
Voiteluaineet ja polttoaineet
Vierasesine

Pesuaine- ja desinfiointiainejäämät
Vierasesine

Kemiallinen
Fysikaalinen

Mikrobiologinen
Kemiallinen

Kampylobakteeri
Salmonella spp.
Noro-virus
Staphylococcus aureus

-

Kemiallinen
Fysikaalinen

Mikrobiologinen

Listeria monocytogenes

Mikrobiologinen

TYÖVAIHEIDEN VAARATEKIJÖIDEN ARVIOINTI JA TODENNÄKÖISYYS

LIITE 3

Työntekijöistä
Saastuneesta vedestä

Tuotantotilojen pinnoilta
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VAARA

Biologin
en,
kemiallin
en ja
fyysinen
vaara

KRIITTINEN
HALLINTAPISTE

HUUHTELU,
JÄITTÄMINEN,

Veden ja jään
mikrobiologinen
tutkiminen.
Pintojen
puhtausnäytteet
sivelynä
(L.monocytogenes ja
kokonais- ja
enterobakteerit)
Aina ennen kaivon tai
uuden vesipisteen
käyttöönottoa.

Julkaisu on osittain EMKR rahoittama

Sivelynäyte pinnoista, joihin kala on kosketuksissa.
x pintapuhtausnäyte (hygicult tai vastaava)

VESINÄYTE PINTAVEDESTÄ:
x suolistoperäiset enterokokit: 0 pmy/100
x Koliformiset bakteerit: 0pmy/100ml
x C.perfringens
x ei syanobakteereja
x ei väri- ja makuhaittoja

Kemiallinen laatu:
VAATIMUS STMa 401/2001 mukaan

VESINÄYTE (KAIVO, VESIPISTE)
(kts.
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/elintarvikeala/valmist
us/elintarvikeryhmat/vesi/eviran_ohje_10591_1.pdf)
Mikrobiologinen laatu:
x Heterotrofinen pesäkeluku 22°C <100 pmy/100ml
x aistinvaraisesti väri ja haju
x E.coli 0 pmy/100 ml
x suolistoperäiset enterokokit: 0 pmy/100 ml
x C.perfringens?

VALVONTAMENETELMÄ VALVONTATAPA JA RAJA-ARVO

KRIITTISTEN HALLINTAPISTEIDEN RAJA-ARVOT

LIITE 4

4 krt/v.

1 krt/v.
4 krt/v.
1 krt/v.
1 krt/v.

1 krt/v.

1 krt/v.
4 krt/v.
1 krt/v.
1 krt/v.

1 krt/v.

VALVONTA
TIHEYS

Pintojen puhdistus ja
desinfiointi.
pintapuhtaus- ja
listerianäytteiden
ottaminen, kunnes
voidaan todeta rajaarvojen
saavuttaminen

Vesipisteen tai
jääkoneen puhdistus
ja desinfiointi.
Vesipisteen/vesilähtee
n käytöstä
poisottaminen. Uuden
näytteen ottaminen,
kunnes voidaan todeta
raja-arvojen
saavuttaminen

KORJAAVA
TOIMENPIDE
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Mikrobie
n
lisäänty
mien

Kalan ja mädin
lämpötilan mittaus.
Säilyvyysmittaus, jonka
perusteella tuotteelle
annetaan säilyvyysaika.
Kylmähuoneen
lämpötilan mittaus
Varaston lämpötila 0- +3°C

Kalan lämpötila toimittaessa 0- +3°C
Säilyvyyskoe

Joka päivä

Kerran
syksyllä ja
keväällä?

Jokainen
erä

Lämpötilan lasku
varastoitaessa.
Välijäähdytys, jotta
saavutetaan
lopputuotteen
hyväksytty lämpötila

Julkaisu on osittain EMKR rahoittama

Näytteenotosta kannattaa sopia oman valvontaviranomaisen kanssa, koska perkaussesongin pituus yleensä määrittelee näytteenoton tiheyden. Samoin
kannattaa sopia kuka näytteet ottaa. Yleensä näytteet määrittelee akreditoitu laboratorio. Puhtausnäytteitä voidaan tehdä helposti omassa toimipaikassa.

VARASTOINTI,
JÄÄHDYTYS,
KULJETUS

JÄÄHDYTYS JA
PAKKAUS
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NÄYTTEENOTON KOHDE

Listeria monocytogenes
PINTA- ja/tai
TUOTENÄYTE
Kvalitatiivinen
näytteenotto
Näytteenottaja

pvm

arvo

pvm

raja-arvo <100 pmy/g

arvo

Voidaan ottaa, mutta ei ole lainsäädännön vaatimus

pvm

arvo

pvm

arvo

pvm

1/2

arvo

Julkaisu on osittain EMKR rahoittama

Kenelle poikkeamasta seurantarajassa ilmoitetaan: ____________________________________________________________________________________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Voi Voi

LLIITE 5
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VESI JA
JÄÄ
KOHDE
Jääkone 1
Jääkone 2
Porakaivo
Hana 1
Hana 2
Merivesi

LIITE 5

Heterotrofinen
pesäkeluku 22°C **)
pvm arvo pvm arvo
arvo

Kolimuotoiset bakteerit
*)
pvm arvo pvm arvo

Julkaisu on osittain EMKR rahoittama

Suolistoperäiset
enterokokit
pvm arvo pvm
pvm

arvo

pvm

Escherichia coli
arvo

pvm

arvo

pvm

arvo

Listeria monocytogenes?

2/2
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LIITE 6
HACCP-POHJAISEN OMAVALVONNAN ARVIOINTI (TUKIJÄRJESTELMÄT)
OMAVALVONNAN TUKIJÄRJESTELMÄN PERUSOSAN ARVIOINTI
Lainsäädännön vaatimusten
Lainsäädännön vaatimusten
huomioiminen, kuvaukset, työohjeet
huomioimisen tarkastaminen.
ja kirjanpito
Kuvausten ja työohjeiden
tarkastaminen. Pvm, suorittaja ja
tulos.
Hygieniaohjeet ja niiden valvonta
Työntekijöiden terveydentilan
seuranta
Kylmäketjun hallinta
Veden laadun seuranta
Haittaeläinten torjunta
Puhdistuksen ja desinfioinnin seuranta
Kunnossapito-ohjelma
Jätehuolto: ei-eläinperäinen
Jätehuolto: eläinperäinen
Tiedot raaka-aineesta
Jäljitettävyys ja pakkausmerkinnät
Tiedottamis- ja
takaisinvetosuunnitelma
Pakkausmateriaalien
elintarvikekelpoisuus
Viranomaishyväksynnät
Omavalvontaohjeiden säilyttäminen

OMAVALVONNAN MUUT VAATIMUKSET
Lainsäädännön vaatimusten
Lainsäädännön vaatimusten
huomioiminen, kuvaukset, työohjeet
huomioimisen tarkastaminen.
ja kirjanpito
Kuvausten ja työohjeiden
tarkastaminen. Pvm, suorittaja ja
tulos.
Vastaanotto
Näytteenottosuunnitelma
Omavalvonta-asiakirjojen säilytys

HACCP
HACCP-pohjaisen omavalvonnan
muutostarpeet. Arvioidaan, onko
tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka
ovat edellyttäneet omavalvonnan
muuttamista

Kirjanpidon
tarkastaminen

Muutostarpeen
arviointi esim. laatuja analyysitulosten
perusteella

Kirjanpidon
tarkastaminen

Muutostarpeen
arviointi esim.
analyysitulosten
perusteella

Miten omavalvonnan muutostarpeisiin on reagoitu:

Julkaisu on osittain EMKR rahoittama
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YLEINEN HACCP-OHJEISTUS
Arvioidaan, onko suunnitelma kaikista
HACCP-vaiheista toteutunut
x vaaran arviointi
x kriittiset hallintapisteet
x kriittiset rajat
x seurantatapa
x korjaavat toimenpiteet
x todentamistapa
x HACCP-asiakirja ja muut
dokumentaatio

Arvio:

KRIITTISET HALLINTAPISTEET, MUUTOSTARPEET
KOHDE
Arviointi
Poikkeamaraportit
Todentaminen
Korjaavat toimenpiteet

Arviointi tapahtuu laatutietojen ja
analyysitulosten perusteella

Julkaisu on osittain EMKR rahoittama
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LOMAKE
HYGIEENISEN TYÖSKENTELYN SEURANTA

Vastuuhenkilö:
Toimintaohje: Hygieniasta annettujen työohjeiden mukaista
työskentelyä seurataan jatkuvasti. Vastuuhenkilö on nimetty.
Kerran vuodessa tästä seurannasta tehdään kirjallinen
toiminnan tarkastus omavalvonnan arvioinnin yhteydessä.

Rajaarvot

Toimintaohje raja-arvon ylittyessä

Julkaisu on osittain EMKR rahoittama

39
LOMAKE: TYÖNTEKIJÖIDEN TERVEYDENTILAN SEURANTA

kts. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit/taudit-jamikrobit/bakteeritaudit/salmonella/toimenpideohje-salmonellatartuntojen-ehkaisemiseksi
Vastuuhenkilö:
Toimintaohje: Uusille työntekijöille tehdään
työhöntulotarkastus (haastattelu ja salmonellanäyte).
Tarkastuksesta tehdään todistus, joka säilytetään yrityksessä.

Rajaarvot

Toimintaohje raja-arvon ylittyessä:
Kirjataan, jos työntekijöitä joudutaan
oireilun takia siirtämään muihin
tehtäviin.

Perehdyttämisen yhteydessä työntekijöille painotetaan, että:
x ripulioireista on ilmoitettava
x märkivät haavat tulee suojata

Julkaisu on osittain EMKR rahoittama
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LOMAKE
VASTAANOTTOTARKASTUS

Vastuuhenkilö:
Toimintaohje: Jokainen ulkopuolelta tuleva (valmiiksi
verestetty) kalan laatu varmistetaan aistivaraisen laadun
osalta, sekä lihaksesta mitataan lämpötila.

Raja-arvot
Toimintaohje raja-arvon ylittyessä
Tuoreen
Kalaerän hylkäys
kalan
tuntomerkit
Lämpötila
lihaksesta
mitattuna
0°C- +3°C

Pvm

Eräkoodi

Määrä

Toimittaja

Aistinvarainen laatu

Lämpötila

Muuta huomioitavaa

Kuittaus

Julkaisu on osittain EMKR rahoittama
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LOMAKE
KYLMÄTILOJEN LÄMPÖTILAN SEURANTA

Vastuuhenkilö:
Toimintaohje: Jäähdytyksen onnistumista seurataan sekä
kalan sisälämpötilan mittauksella, että kylmätilojen lämpötilan
seurannalla.
Kylmätilan lämpötila:
Tarkasta tilan lämpötila päivittäin, merkitse poikkeavat
lämpötilat. Muussa tapauksessa tee merkintä tarkastuksesta
kerran kahdessa viikossa tai jos tilassa on lämpötilaloggeri,
pura se kerran kuukaudessa.

Rajaarvot

Säädä kylmälaitteen lämpötilaa ja mittaa
lämpötila uudestaan.
0°C+3°

Kalan lämpötila:
Mittaa kalan lämpötila lihaksesta joka erästä ja merkitse
mittaustulos muistiin päivittäin.

Päivämäärä

Kylmätila (nro.)

Mittaustulos

Toimintaohje raja-arvon ylittyessä:

Kalaerää ei lähetetä ennekuin lämpötilaalue on saavutettu. Selvitä kuinka kauan
lämpötila on ollut yli raja-arvon. Tee
päätös hylkäyksestä, jos aika ylittää 4
tuntia.

Toimenpiteet

Julkaisu on osittain EMKR rahoittama
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LOMAKE
KALAERÄN LÄHETTÄMINEN, LÄMPÖTILAN SEURANTA

Vastuuhenkilö:
Toimintaohje: Jäähdytyksen onnistumista seurataan sekä
kalan sisälämpötilan mittauksella, että kylmätilojen lämpötilan
seurannalla.

Kalan lämpötila:
Mittaa kalan lämpötila lihaksesta joka erästä ja merkitse
mittaustulos muistiin päivittäin.

Päivämäärä

Kalaerä

Mittaustulos

Rajaarvot

0°C+3°

Kalaerää ei lähetetä ennekuin lämpötilaalue on saavutettu. Selvitä kuinka kauan
lämpötila on ollut yli raja-arvon. Tee
päätös hylkäyksestä, jos aika ylittää 4
tuntia.

Toimenpiteet

Julkaisu on osittain EMKR rahoittama
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LOMAKE: HAITTAELÄIMET
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-jalomakkeet/yritykset/rehuala/ohjeet/jyrsijatorjuntaohje_2015.pdf
Vastuuhenkilö:
Toimintaohje: Haittaeläinten torjunnasta on sopimus kyllä/ei.
Torjunta-aineet on luetteloitu ja syötit ja loukut on merkitty
perkaamon pohjapiirrokseen. Syötit tarkistetaan kahden
kuukauden välein (kts. Tukesin ohje) ja loukut päivittäin.

Päivämäärä

Mittaustulos

Raja-arvot

Toimenpiteet

Julkaisu on osittain EMKR rahoittama

Toimintaohje raja-arvon ylittyessä
Havaituista haittaeläimistä
raportoidaan.

44
LOMAKE: PUHDISTUSOHJELMA JA SEN SEURANTA
kts. https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-jalomakkeet/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-oppaat/kalaohje-10501-liite-2-kala-alan-laitos.pdf

Vastuuhenkilö:
Toimintaohje: Puhdistussuunnitelmassa on mainittu
tilojen ja laitteiden puhdistuvälit, -tapa, ja -aineet. Kts.
käyttöturvallisuustiedotteet.
Puhtausnäytteitä otetaan toiminnan laajudesta riippuen
viikottain-neljännesvuosittain niiltä pinnoilta, jotka ovat
kosketuksissa pakkaamattoman kalan kanssa.

Päivämäärä

Mittaustulos

Kohde tai työvaihe
Esim. perkauspöytä

Raja-arvot

Toimintaohje raja-arvon ylittyessä

Kok.bakteerit <
pmy/cm2

Suoritetaan tarkempi puhdistus ja
otetaan sen jälkeen uudet näytteet.
Jos löytyy listeriaa, otetaan kalasta
myös listerianäytteet.

Toimenpiteet

Puhdistustiheys

Määrittely
Perkauslinjaston osa
Materiaali: ruostumaton teräs/haponkestävä teräs
Päivittäin

Esipuhdistus

Huuhtelu haalealla/kylmällä vedellä

Pesu

Pesulaitteen nimi/aine ja
annostelu/lämpötila/vaikutusaika jos käytetään
vaahtopesua
Pesulaitteen nimi/lämpötila

Huuhtelu
Desinfiointi

Aine ja annostelu/levitystapa/vaikutusaika, jos tarvitaan
jälkihuuhtelu

Jälkihuuhtelu

Määritellään vain, jos on aineen kannalta tarpeen

Muokkaa ja jatka taulukkoa niin, että jokaisesta koneesta, laitteesta, välineestä, tilan osasta lattiat ja
ovenkahvat mukaan lukien on puhdistusohjelma.

Julkaisu on osittain EMKR rahoittama
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LOMAKE: KUNNOSSAPITO

Vastuuhenkilö:
Toimintaohje: Laitteiden ja rakenteiden kuntoa seurataan
ja laitteille on kunnossapito-ohjelma. Esim. kylmälaitteet
tarkastetaan kaksi kertaa vuodessa ja lämpömittarit
vuosittain.

Päivämäärä

Mittaustulos

Raja-arvot

Toimenpiteet

Julkaisu on osittain EMKR rahoittama

Toimintaohje raja-arvon ylittyessä:
Tarkastuksen yhteydessä kirjataan
puutteet ja korjaustarpeet ja laaditaan
korjaussuunnitelma. Laajempi
kunnossapitotarkastus tehdään
vuosittain. Vuosittainen tarkastus on
samalla omavalvonnan arviointia.

46
LOMAKE
JÄTEHUOLTO: EI-ELÄINPERÄINEN

Vastuuhenkilö:
Toimintaohje: jätteet kerätään kannellisiin astioihin, jotka
siirretään päivittäin pois tuotantotiloista.
Jätteet säilytetään niin, etteivät ne houkuttele
haittaeläimiä, eivätkä ne aiheuta hajuhaittaa.

Päivämäärä

Mittaustulos

Raja-arvot

Toimenpiteet
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Toimintaohje raja-arvon ylittyessä:
Poikkeamat kirjataan ja korjataan.

47
LOMAKE: PAKKAUSMERKINTÖJEN TARKASTUS

Vastuuhenkilö:
Toimintaohje: Talleta käytössä olevat pakkausmerkinnät
niin, että ne ovat muidenkin löydettävissä.
Tarkista oman arvioinnin yhteydessä, että tuotteen
pakkausmerkinnät vastaavat lainsäädännön vaatimuksia.
Jäljitettävyys: Pidä huolta ja talleta kalan vastaanottoa ja
lähetystä koskevat kuljetusasiakirjat. Huolehdi
kalaeräkoodin muodostamisesta vastaamaan perattavaa
kalaerää.
Päivämäärä

Mittaustulos

Raja-arvot
Vastaavuus

Toimenpiteet

Julkaisu on osittain EMKR rahoittama

Toimintaohje raja-arvon ylittyessä:
Muuta pakkausmerkintöjä

Julkaisu on osittain EMKR rahoittama

