Kalojen hyvinvointia edistävä menettely ennen
teurastusta ja teurastuksen yhteydessä
- hankenro 109718

Hanke on osittain Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittama.

Eettiset vaatimukset ruuantuotannolle, kala mukaan lukien, ovat lisääntyneet. Kuluttaja
vaatii eettisesti ja eläinten hyvinvointi huomioon ottaen tuotettuja elintarvikkeita.
Kasvatetun kalan hyvinvointi koko sen elinkaaren aikana ja etenkin teurastuksen
yhteydessä on asia, josta kuluttaja haluaa lisätietoa.

Suomen Kalankasvattajaliiton toimeksiannosta Clewer Aquaculture Oy keräsi tietoja
nykyisistä kalojen hyvinvointia koskevista käytännöistä Euroopan vesiviljelyssä
kasvatettujen kalojen teurastuksessa ja teurastusta edeltävissä toimenpiteissä. Hanke sai
tukea Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.
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Tiivistelmä
Tieteellinen näyttö ja ihmisten yleinen tietoisuus siitä, että kalat ovat kipua ja tuntemuksia aistivia eläimiä,
on jatkuvasti lisääntymässä. Tämä aiheuttaa tiettyjä moraalisia velvoitteita kalojen hyvinvoinnin
suojelemiselle. Pääsääntöisesti hyvinvointinäkökohdat otetaan kalanviljelyssä hyvin huomioon, mutta EUkomission vuonna 2018 julkaiseman raportin mukaan hyvinvoinnin ylläpitämisessä kalojen lopettamisen
yhteydessä on kehitettävää. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) vuonna 2009
julkaisemassa raportissa todettiin, että monet käytössä olevat tainnutusmenetelmät ja -laitteet eivät
täyttäneet Maailman eläintautijärjestö OIE:n asettamia kansainvälisiä standardeja. EFSA suosittelee
mekaanisten tai sähköisten tainnutusmenetelmien käyttöä ja kehottaa välttämään muita
tainnutusmenetelmiä, kuten hiilidioksiditainnutusta, mikäli muita menetelmiä on käytettävissä. Usein
kaupallisilla markkinoilla olevat lyönti- tai sähkötainnutuskoneet ovat kuitenkin kooltaan ja kapasiteetiltaan,
ja siten myös investointikustannuksiltaan liian suuria suomalaisten kalanviljelijöiden tarpeisiin, eikä eri
tainnutusmenetelmien vaikutuksista kalan hyvinvointiin ole yksiselitteistä tutkimustietoa. EU-komissio
toteaa vuoden 2018 raportissaan myös, että hyvinvointia parantava teknologia kehittyy jatkuvasti ja sitä
otetaan asteittain käyttöön vapaaehtoisesti, minkä vuoksi komissio katsoi, ettei ole tässä vaiheessa
aiheellista ehdottaa kalojen suojelua lopetuksen yhteydessä koskevia erityisvaatimuksia.
Tyypilliset teurastusta edeltävät toimenpiteet, kuten kalojen paastottaminen, kuljettaminen, liikkumisen
rajoittaminen esimerkiksi nuotan avulla, nosto tainnutukseen sekä tainnutus ja verestys aiheuttavat
väistämättä jonkin verran stressiä kaloille. Tässä raportissa tarkasteltiin stressin vaikutusta kalan laatuun,
sekä sitä mitä eri työvaiheissa pitäisi ottaa huomioon stressin minimoimiseksi. Avainasemaan tässä asiassa
nousee henkilökunnan ammattitaito ja kyky hallita prosessin eri vaiheet kokonaisuutena.
Tämän raportin yhteydessä tehtiin kyselytutkimus, joka lähetettiin Suomen Kalankasvattajaliiton toimesta
suomalaisille kalanviljelijöille. Tutkimuksessa selvitettiin kalankasvattajien nykyisiä käytäntöjä ja mahdollisia
tulevaisuuden tarpeita teurastuksen yhteydessä tapahtuvien menetelmien suhteen. Vastauksia kyselyyn
tuli melko niukasti, joten kantavia johtopäätöksiä koko alan toimintamenetelmistä ei voida tehdä.
Vastaajien keskuudessa tyypillisin toimintatapa ennen kalojen teurastusta oli kalojen siirto nosturihaavilla
tainnutussammioon, jossa kalat tainnutettiin hiilidioksidilla, minkä jälkeen kalat verestettiin.
Kyselytutkimuksen vastauksista kävi myös ilmi, että monilla kasvattajilla oli huonoja kokemuksia kalojen
sähkötainnutuksesta. Sähkötainnutuslaitteet olivat olleet joko tehottomia tai aiheuttaneet vertymiä ja
muita vaurioita kaloihin, joten lisätutkimusta aiheesta kaivataan. Monet kyselytutkimukseen vastanneet
olivat kiinnostuneita liikuteltavista tainnutuslaitteista, jotka asennettaisiin esimerkiksi proomuun. Tästä
aiheutuvat tilarajoitteet ja se, että laitteen olisi toimittava myös ulkona pakkasessa, vaikeuttavat sopivien
tainnutuslaitteiden löytymistä. Teknologiassa tapahtuu kuitenkin jatkuvasti kehitystä ja uusia laitteita
kehitetään. Parhaiten Suomen olosuhteisiin sopivien laitteiden löytymiseksi erilaisia laitteita pitäisi
kuitenkin kokeilla myös käytännön olosuhteissa yhteistyössä kalanviljelijöiden kanssa.

Johdanto
Eettiset vaatimukset ruuantuotannolle, kala mukaan lukien, ovat lisääntyneet. Kuluttaja vaatii eettisesti ja
eläinten hyvinvointi huomioon ottaen tuotettuja elintarvikkeita. Kasvatetun kalan hyvinvointi koko sen
elinkaaren aikana ja etenkin teurastuksen yhteydessä on asia, josta kuluttaja haluaa lisätietoa. Kasvatetun
kalan hyvinvoinnin kannalta pitää tutkia lopetuksen aikaisen hyvinvoinnin mittareita sekä tainnutus- ja
verestysmenetelmiä.
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) julkaisi vuonna 2009 useita lausuntoja tärkeimpien
Euroopan unionissa viljeltävien kalalajien tainnutukseen ja lopetukseen käytettävien pääasiallisten
menetelmien hyvinvointinäkökohdista.
Lausunnoista kävi ilmi, että vesiviljelyalalla on kehitettävää kalojen hyvinvoinnin ylläpitämisessä
lopettamisen yhteydessä. Kalojen hyvinvoinnin kannalta haitalliset tekijät määritettiin riskiin perustuvan
lähestymistavan avulla. Tämä on systemaattinen menetelmä, jonka avulla vaaratekijät tunnistetaan ja
luokitellaan mm. sen mukaan, kuinka usein ja kuinka vakavia haittoja kalojen hyvinvoinnille ne voivat
aiheuttaa.
Suurimmat vaaratekijät olivat:




käsittely tai käsittelyyn liittyvät menettelyt (esim. pitäminen tihennetyissä parvissa, kalojen
pumppaaminen, ilmassapitoaika)
veden laatu kasvatusaltaassa /-aitauksessa
tainnutus- ja lopetusmenetelmät.

EFSA katsoi, että monet lausunnon laatimisajankohtana käytössä olleet menetelmät ja suuri osa käytössä
olleista laitteista heikensivät kalojen hyvinvointia. EFSA esitti tästä syystä tiettyjä suosituksia sekä
teurastamista edeltäviä toimia että tainnutukseen ja lopetukseen liittyviä toimia varten. Lausunnossa
korostettiin myös, että mahdollisuudet kehittää uusia tainnutus- tai lopetusmenetelmiä kaikille arvioiduille
kalalajeille ovat hyvät. (Euroopan komissio, 2018)
Euroopan komissio julkaisi vuonna 2017 selvitysraportin (Euroopan komissio, 2017), johon on kerätty tietoa
eläinten hyvinvointia edistävistä Euroopan vesiviljelyalan nykyisistä käytännöistä erityisesti viljelykalojen
teurastuksen osalta ja siitä, miten paljon kalojen hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä jää ratkaisematta. Lisäksi
raportissa arvioitiin hyvinvointia edistävien käytäntöjen noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia.
Hyvinvointia edistäviä käytäntöjä arvioitaessa käytettiin vertailukohteena Maailman eläintautijärjestön
(OIE) kansainvälisiä standardeja, jotka koskevat ihmisravinnoksi viljeltyjen kalojen hyvinvointia kuljetuksen
aikana sekä tainnutuksen ja lopetuksen yhteydessä. Huomioon otettiin myös teurastusta koskevat EFSA:n
suositukset.
Tässä selvityksessä käydään läpi tiivistetysti voimassa oleva lainsäädäntö viljelykalojen teurastukseen
liittyvistä hyvinvointinäkökohdista ja kuvataan EFSA:n sekä OIE:n suositukset ja standardit kalojen
kuljetukseen, tainnutukseen ja lopetukseen liittyen. Suositukset vaihtelevat kalalajeittain, joten tässä
selvityksessä keskitytään pääasiassa kirjolohen ja lohen käsittelyyn. Lisäksi selvitykseen kerätään julkaistua
tietoa teurastukseen liittyvistä työvaiheista ja niiden vaikutuksesta kalojen hyvinvointiin sekä kalan laatuun
ja säilyvyyteen.

Lainsäädäntö
Viljelykalat kuuluvat eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1099/2009 soveltamisalaan. Viljelykaloihin voidaan soveltaa kuitenkin vain 3 artiklan 1 kohdassa olevaa
yleistä säännöstä, jonka mukaan ”eläimiä tulee varjella vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja
kärsimykseltä lopetuksen ja siihen liittyvien toimien aikana” (Euroopan komissio, 2018).
Asetuksen 27 artiklan 1 kohdan toisessa kappaleessa annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus pitää voimassa
tai antaa kansallisia sääntöjä, jotka koskevat kalojen suojelua teurastuksen tai lopetuksen yhteydessä siihen
asti, kunnes asiaa koskevat EU:n säännöt hyväksytään. Komission julkaisemassa selvityksessä (Euroopan
komissio, 2017) todettiin, että vaikka kansallista lainsäädäntöä ja kansallisia ohjeita on laadittu selvityksen
kohteena olleissa jäsenvaltioissa ja ETA-maissa, ne eivät olleet yhtä pitkälle kehitettyjä kuin maalla elävillä
tuotantoeläimillä. Tilanne on kuitenkin paranemassa kalojen hyvinvointia koskevan tietoisuuden
lisääntymisen myötä. (Euroopan komissio, 2018)
Komission tilaaman selvitysraportin tuloksista käy myös ilmi, että koko toimialalla parannetaan kalojen
hyvinvointia vähitellen, mutta jatkuvasti. Osoituksena tästä on entistä humaanimpien menetelmien, kuten
sähkötainnutuksen, lisääntynyt käyttö, asteittainen luopuminen muista menetelmistä, kuten
hiilidioksiditainnutuksesta, ja yksityisten standardien, kuten esimerkiksi Aquaculture Stewardship Council
(ASC) ja Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), hyväksyminen. Komissio katsoo,
että saatujen tietojen perusteella ei tässä vaiheessa ole aiheellista ehdottaa kalojen suojelua lopetuksen
yhteydessä koskevia erityisvaatimuksia, kun otetaan huomioon, että asetuksen tavoitteet voidaan yhtä
hyvin saavuttaa vapaaehtoisin toimenpitein, mistä ovat osoituksena toimialalla viime vuosina toteutetut
parannukset. On myös tärkeää huomata, että kyseessä on muihin perinteisiin eläintuotantojärjestelmiin
verrattuna melko uusi ja hyvin monimuotoinen ala ja että hyvinvoinnin parantamiseen käytettävä
teknologia kehittyy kaiken aikaa. Komissio katsoo tämän jatkuvan kehityksen huomioon ottaen, että
mahdollisesti tarvittavat lisäohjeet on paras laatia jäsenvaltioiden tasolla. Komissio jatkaa joka tapauksessa
edistyksen seuraamista tällä alalla. Näiden seikkojen vuoksi Komissio katsoo, että on tärkeää kehittää
edelleen sidosryhmien vuoropuheluja tämän alan erityisten aloitteiden ja hankkeiden tukemiseksi,
jotka voivat hyödyttää kaikkia osapuolia sekä taloudelliselta että eläinten hyvinvoinnin kannalta.
(Euroopan komissio, 2018)
Taulukko 1 esitetään kattava katsaus selvitysraportissa tarkastelluiden maiden kansalliseen lainsäädäntöön,
kansallisiin ohjeisiin ja yksityisiin standardeihin.

Taulukko 1. Lainsäädäntö ja kansalliset ohjeet tai käytännesäännöt, joilla säännellään viljelykalojen teurastukseen liittyviä
hyvinvointinäkökohtia (Euroopan komissio, 2018)
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Kansalliset ohjeet tai yksityiset standardit
- Norjan elintarviketurvallisuusviranomainen on laatinut
- Asetus (EY) N:o 1099/2009 ja Norjan asetus nro 1250/2006,
toimialaa varten kattavan ohjeiston, joka koskee
jossa vahvistetaan kalojen hyvinvoinnille asetettavia yleisiä
vesiviljelyeläinten hyvinvoinnille teurastuksen aikana
vaatimuksia koskevat säännöt
asetettavia vaatimuksia
- Tuotantoeläinten hyvinvointia koskevan komitean
lausunto viljelykalojen hyvinvoinnista (Opinion on
- Asetus (EY) N:o 1099/2009
welfare of farmed fish; Farm Animal Welfare
Committee), 2014
- Hyviä toimintatapoja koskevat ohjeet (Code of good
- Vuoden 2006 eläinsuojelulaki (Animal Welfare Act 2006)
practices)
- Eläinten hyvinvointia lopetuksen yhteydessä koskevat vuoden
2012 Skotlannin säännöt. (The Welfare of Animals at the Time of
Killing (Scotland) Regulations 2012. Statutory Instrument 2012
No. 321)
- Eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana koskeva vuoden 2006
Englannin määräys (The Welfare of Animals (Transport) (England)
Order 2006) (ja vastaavat Skotlannin ja Walesin säädökset)
- Kalojen terveyttä koskeva toimintaohje lohikalojen
- Asetus (EY) N:o 1099/2009
viljelylle Irlannissa (A Fish Health Code of Practice for
Salmonid Aquaculture in Ireland) (2014)
- Eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskeva vuoden lakiesitys - Viljeltyjen lohikalojen terveyttä koskeva käsikirja (The
(Animal Health and Welfare Bill), 2012
Farmed Salmonid Health Handbook) (2011)
- Asetus (EY) N:o 1099/2009. Eläinsuojelulaki (nro 111, kohta 724, - Hyviä toimintatapoja koskevat ohjeet (Kodeks Dobrej
1998, nro 106, kohta 668)
Praktyki), 2014
- Ohje nro 5/2015 kalojen kojumyynnistä /
- Asetus (EY) N:o 1099/2009
myyntipaikoista
- Eläinten suojelua koskeva laki nro 246/1992 Kok. ja siihen
myöhemmin tehdyt muutokset
- Asetus nro 245/1996 Kok., tainnutus/lopetusmenetelmistä
- Asetus nro 382/2004 Kok., tainnutus/lopetusmenetelmistä
- Laki nro 99/2004, kalalammikoiden hoidosta sekä kalanviljelystä
Asetus
hyvistä
hygieniakäytännöistä
(1994)
- Asetus (EY) N:o 1099/2009
(Verordnung über die hygienischen Anforderungen an
Fischereierzeugnisse)
- Asetus eläinten suojelusta lopetuksen ja teurastuksen - Hyvät toimintatavat (karpin) lammikkokasvatuksessa
yhteydessä (Verordnung zur Schutz von Tieren im Zusammenhang (gute fachliche Praxis der Teichwirtschaft in
mit der Schlachtung oder Tötung und zur Durchführung der Brandenburg)
Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates (TierschutzSchlachtverordnung -TierSchlV)
- Asetus (EY) N:o 1099/2009
- Ei ole (toimivaltaisen viranomaisen selvitys)
- Asetus (EY) N:o 1099/2009
- (toimivaltaiselta viranomaiselta ei saatu vastausta)
- Note de service 2007-8016 de la DGAL du 16 janvier 2007
(DGAL/SDSPA/N2007-8192)
- Asetus (EY) N:o 1099/2009
- Ei ole (toimivaltaisen viranomaisen selvitys)
- Kaksi viljelykalojen hyvinvointia koskevaa yleiskirjettä
- Asetus (EY) N:o 1099/2009
(23/3/2015, 9/6/2015)
- Kalojen lopetusta koskeva toimintaohje (Piscicultura;
- Asetus (EY) N:o 1099/2009
Guia de practica correctas para el sacrificio; 2016;
AEONOR)

Euroopan maissa käytössä olevat tainnutus- ja teurastusmenetelmät
EFSA:n ja OIE:n suositukset
OIE suosittelee sähköisten tai mekaanisten (esim. lyöntitainnutus) menetelmien käyttöä viljelykalojen
lopetukseen. Muut menetelmät, kuten elävänä jäähdyttäminen CO2:n avulla, hiilidioksiditainnutus,
jäävedessä jäähdyttäminen, jota seuraa sähkötainnutus, ja tukehduttaminen jäähän eivät täytä OIE:n
standardeja. Taulukossa 2 esitetään katsaus menetelmiin, joita käytetään tainnutuksessa,
tainnutuksessa/lopetuksessa, sekä niiden etuihin ja haittoihin. (Euroopan komissio, 2018)
Maailman eläintautijärjestö (OIE) on antanut ohjeet, jotka koskevat ihmisravinnoksi viljeltyjen kalojen
tainnutukseen ja lopettamiseen liittyviä hyvinvointinäkökohtia. Ohjeilla on merkitystä myös EU:ssa, sillä
kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat OIE:n jäsenmaita (Euroopan komissio, 2018). Koko ohjeistus luettavissa
Huonon verestymisen takia syntyneet verijäämät ja -läikät kalan lihassa ovat pääasiassa esteettinen
ongelma, mutta saattavat myös vaikuttaa negatiivisesti muihin laatuominaisuuksiin, kuten säilyvyyteen,
rasvojen hapettumiseen, hajuun, lihan pehmenemiseen ja tärkeiden ravintoaineiden pitoisuuksiin.
Verestysmenetelmän (kidukset vs. kurkku) sijaan suurempi vaikutus verestymisen tehokkuuteen on
kuoleman ja verestyksen välisellä ajalla. Voimakkaan stressin ja rasituksen on myös todettu lisäävän
lihaksiin ohjatun veren määrää ja nopeuttavan veren hyytymistä, mikä huonontaa verestystulosta ja lisää
verijäämiä. (Olsen, 2011). Roth ym. (2009) taas raportoivat, että kuolemaa edeltävillä olosuhteilla (stressi,
lämpötila, kalan koko) ei niinkään ollut merkitystä lopputuotteen laatuun, vaan olennaista olivat kuoleman
jälkeiset olosuhteet. Huono verestystulos johtui pääasiassa veren hyytymisestä verestyshaavaan, minkä
takia erityisesti ensimmäisten 12 minuutin aikana haavoja pitäisi huuhdella jatkuvasti. Vatsaontelon
huuhteleminen yhdistettynä kalojen fileointiin ennen kuolinjäykkyyttä vähensi veriläikkien esiintymistä
melkein nelinkertaisesti perinteiseen verestys - perkaus – fileointi -käsittelyyn verrattuna. Turskalla tehdyn
tutkimuksen mukaan (Olsen ym. 2014) kalan kuoleman ja verestyksen välinen aika on merkittävämpi tekijä
kuin verestysmenetelmä, ja kunnollisen verestymisen saavuttamiseksi kala tulisi verestää 30 min sisällä
kalan kuolemasta.
Viilentämisen on todettu hidastavan veren hyytymistä, millä on positiivinen vaikutus verestymiseen. Verta
poistuu kalasta myös painovoiman ansiosta, minkä vuoksi kalat on suotavaa pakata perkauksen jälkeen
vatsa alaspäin, jolloin avonaisen vatsan kautta poistuu vielä varastoinnin aikana verta. Eräässä
tutkimuksessa mekaaninen tainnutus, jota seurasi välittömästi ilman erillistä verestystä perkaaminen, tuotti
vähiten verijäämiä kalaan. Tämän oletetaan johtuvan siitä, että vatsaontelon suurien verisuonien kautta
poistuisi verta, ja näin ollen myös perkaaminen suoraan ilman erillistä verestystä voisi oikealla järjestelyllä
olla suositeltavaa. (Olsen, 2011)

Kyselytutkimus
Kyselytutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään minkälaisia kalan tainnutukseen liittyviä tarpeita Suomen
kalanviljelijöillä mahdollisesti nyt ja tulevaisuudessa on, sekä kuvailemaan nykyisiä käytäntöjä.
Kyselytutkimus lähetettiin Suomen Kalankasvattajaliitto ry:n toimesta liiton jäsenille. Kysymyskaavake
esitetty Liite 2 – Kyselytutkimuskaavake. Kyselytutkimukseen palautettujen vastausten määrä oli melko
niukka, mutta vastauksista löytyi kuitenkin yhtäläisyyksiä, joista voidaan yhteenvetona havaita tyypillisiä
toimintamenetelmiä ja ongelmakohtia.

Suomen kalanviljelylaitoksilla käytössä olevat menetelmät
Suurin osa vastauksista saatiin verkkoallaslaitoksilta, joissa tuotetaan noin 1-4 kg painoista kirjolohta.
Laitosten tuotantomäärät vaihtelivat 50 ja 1500 tonnin vuosituotannon välillä. Tyypillisesti kaloja pidetään
paastolla noin 1-2 viikkoa. Teurastettavat kalat pidetään joko erillisessä säilytysaltaassa tai siirtokehikossa,
tai teurastetaan suoraan kasvatusaltaasta. Nämä menettelytavat ovat vastaajien keskuudessa molemmat
edustettuina hyvin tasaisesti. Tyypillisin menetelmä kalaparven tiivistämiseen on verkkokassin alle
vedettävä palloköysi tms. tai nuotta, joissa kalaparvea pidetään noin 15 minuutista kuuteen tuntiin. Kalat
siirretään tainnutukseen pääsääntöisesti nosturihaavilla ja tainnutetaan välittömästi noston jälkeen ulkona.
Muutamien vastaajien osalta verestys tehdään heti tainnutuksen jälkeen, mutta useimpien vastaajien
osalta tainnutettua kalaa kuljetetaan ensin kasvatus- tai säilytysaltaasta muutamien minuuttien ajan
rantaan, ja siitä edelleen perkaamoon verestettäväksi. Joskus verkkoallaslaitosten osalta jäätilanne
vaikuttaa kuljetusmatkaan. Teurastukseen menevä kalamäärä arvioidaan nosturivaa’an ja täytettyjen
verestyssammioiden määrän mukaan (sammioon mahtuva kalamäärä tiedetään).
Suurin osa vastaajista käyttää tainnutukseen hiilidioksidia, joka kuplitetaan tainnutussammion veteen
sammion pohjasta, mutta myös sähkötainnutusmenetelmiä käytetään. Useimmiten tainnutus tapahtuu
ulkona ja kalojen jäähdytys aloitetaan verestyksen aikana tai sen jälkeen. Verestys suoritetaan kaikkien
vastaajien osalta manuaalisesti. Tainnutuksen ja verestyksen parissa työskentelee tyypillisesti 2-3 henkilöä
ja kalaa pystytään käsittelemään noin 2-4 tonnia tunnissa. Useammalla laitoksella on aikaisemmin kokeiltu
sähkötainnutusta, mutta menetelmästä on luovuttu sen kalaan aiheuttamien vahinkojen takia.

Minkälaisia kriteereitä kalanviljelijöiden näkökulmasta uuden tainnutusjärjestelmän tulisi
täyttää?
Tavoitekapasiteetti vaihteli laitosten välillä, mutta enemmistö vastaajista toivoisi kapasiteetin olevan noin
4-5 tonnia tunnissa, mikä on hieman enemmän kuin vastaajien nykyisten järjestelmien kapasiteetti. Kaikki
vastaajat haluaisivat, että kala tainnutetaan heti noston jälkeen, eli kalaa ei kuljetettaisi elävänä.
Enemmistö vastaajista oli kiinnostuneita proomuun tai laivaan asennettavasta tainnutusjärjestelmästä,
jonka olisi toimittava ulkona kelistä riippumatta, myös pakkasessa. Verestysveden hallittu talteenotto oli
toivottavaa, mutta tainnutusveden talteenotto ei juuri herättänyt kiinnostusta. Puolet vastanneista osoitti
kiinnostusta liikuteltavaan järjestelmään. Suurin osa vastaajista haluaisi hyödyntää olemassa olevaa
nosturihaavia kalojen siirtämiseksi tainnutusjärjestelmään. Selkeä enemmistö vastaajista verestäisi kalat
tainnutuksen jälkeen käsin, mutta myös koneellinen verestys herätti jonkin verran kiinnostusta.
Proomun/laivan lisäksi kiinnostavia sijoituspaikkoja tainnutusjärjestelmälle olivat jalostuslaitoksen välitön
läheisyys laitoksen sisä- tai ulkopuolella. Vastaajien välillä oli suuria eroja järjestelmälle olevan tilan
suhteen, joten useita erilaisia ratkaisuja tarvitaan.

Markkinoilla olevat tainnutuslaitteet Suomen olosuhteisiin
Maailman eläintautijärjestö (OIE) on antanut ohjeet, jotka koskevat ihmisravinnoksi viljeltyjen kalojen
tainnutukseen ja lopettamiseen liittyviä hyvinvointinäkökohtia. Yleisenä periaatteena on, että viljellyt kalat
on tainnutettava ennen lopetusta, ja että tainnutusmenetelmän on taattava välitön ja peruuttamaton
tajunnan menetys. Jos tainnutus ei ole peruuttamaton, kalat tulee lopettaa ennen tajunnan palautumista
(OIE, 2019). OIE suosittelee sähköisten tai mekaanisten (esim. lyöntitainnutus) menetelmien käyttöä
viljelykalojen lopetukseen. Muut menetelmät, kuten elävänä jäähdyttäminen CO2:n avulla,
hiilidioksiditainnutus, jäävedessä jäähdyttäminen, jota seuraa sähkötainnutus ja tukehduttaminen jäähän,
eivät täytä OIE:n standardeja. Ohjeilla on merkitystä myös EU:ssa, sillä kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat OIE:n
jäsenmaita. (Euroopan komissio, 2018)
Mitä tahansa menetelmää käytetäänkin, on tärkeää, että tainnutusta ja teurastusta suorittavat työntekijät
pystyvät tunnistamaan onnistuneen tainnutuksen. Tämä ei välttämättä ole aina helppoa, sillä kala saattaa
epäonnistuneen tainnutuksen seurauksena ainoastaan lamaantua, mutta olla yhä tietoinen ympäristöstään.
Parhaimmat merkit onnistuneeseen tainnutukseen ovat kalan hengitys- ja muiden ruhon liikkeiden
loppuminen sekä etenkin silmien liikkeen poisjäänti kalaa kallisteltaessa (Kuva 1). (OIE, 2019)

Kuva 1. Vestibulo-okulaarisen refleksin puuttuminen osoittaa kalan olevan tajuton.

Markkinoilla olevat tainnutuslaitteet ovat pääsääntöisesti suunniteltu suuremmille kapasiteeteille, mihin
suomalaisilla kalanviljelylaitoksilla tyypillisesti on tarvetta. Investointikustannukset kohoavat näiden
laitteiden kohdalla korkeaksi. Alustavien hintatiedustelujen perusteella teollisten tainnutuskoneiden hinnat
ovat useita kymmeniä tuhansia euroja ja usein tainnutusyksikön lisäksi järjestelmä vaatii ympärilleen myös
muuta
tekniikkaa,
kuten
kalaja
vesipumppuja,
vedenerottimia
sekä
kuljettimia.
Kokonaisinvestointikustannukset toimivalle teollisen mittakaavan järjestelmälle ovat hintakyselyjen
perusteella suuruudeltaan jopa noin 100 000 € – 200 000 € luokkaa. Tainnutus- ja verestyskäytännöt
vaihtelevat kuitenkin laitoksittain, eikä yhtä ratkaisua, mikä sopisi jokaiselle laitokselle, ole käytännössä
mahdollista kuvailla ja siten myös hinta on neuvoteltava laitetoimittajan kanssa tapauskohtaisesti.

Mekaaniset tainnutuskoneet
Mekaanisilla tainnutuskoneilla on potentiaalia humaaniin tainnutuksen suorittamiseen. Kalojen on
kuitenkin oltava suhteellisen yhteneväisiä kooltaan ja muodoltaan, jotta lyönti kohdistuu jokaiselle kalalle
oikeaan kohtaan. Alle 1 000 g painoisten kalojen tainnuttamiseen mekaanisia tainnutuskoneita ei suositella.
Kapasiteetiltaan laitteet mahdollistavat minimissään 30 kalan tainnuttamisen minuutissa, jos yksi henkilö
syöttää kaloja koneeseen (Kuva 2). Tainnutuskoneen ”syöttökanavien” määrää voidaan kuitenkin lisätä, ja
automaattisyötöllä, jossa kalat uivat itse koneeseen, saadaan kapasiteettiä nostettua huomattavasti.
Kalojen syöttäminen tainnutuskoneeseen täytyy suunnitella tapauskohtaisesti ja huolellisesti, sillä se on
erittäin tärkeä osa onnistuneen tainnutuksen suorittamiselle sekä työntekijöiden että kalojen hyvinvoinnin
kannalta. Koneen käyttäjien on pystyttävä työskentelemään ergonomisessa asennossa ilman ylimääräisiä
liikkeitä, jotta käyttäjät voivat keskittyä tainnutukseen. Tällöin riskiä tainnutuksen epäonnistumiseen
voidaan pienentää huomattavasti (Humane Slaughter Association, 2016). Joissain tapauksissa ennen
mekaanista tainnutusta/lopetusta kalat on ensiksi tainnutettu sähköllä, jotta kalojen syöttäminen
mekaaniseen tainnutuskoneeseen olisi sujuvampaa. Merilohen osalta mekaaninen tainnutus on
pääasiallinen teurastusmenetelmä Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa (Euroopan
komissio, 2018).

Kuva 2. Manuaalisesti syötettävä Baader 101 tainnutuskone, jossa verestys (kurkun katkaisu) tapahtuu tainnutuksen yhteydessä.
(Lähde: https://www.baader.com/en/products/fish_processing/salmonides/salmon_and_seatrout/harvesting.html)

Sähkötainnutus
Sähkötainnutuksen perusperiaatteena on altistaa kala riittävän suurelle sähkövirralle, joka aiheuttaa kalalle
epileptisen kohtauksen tapaisen reaktion. Kirjolohen tapauksessa riittävä sähkövirta aiheuttaa kalalle
välittömästi ns. toonisen vaiheen, jonka aikana kala jäykistyy, lihakset nykivät hieman ja aivotoiminta
häiriintyy, mikä osoittaa, että kala on taintunut. Toonisen vaiheen jälkeen kiduskannet alkavat taas jonkin
ajan kuluttua liikkua normaalisti ja aivotoiminta palautuu, mikäli sähkövirta-altistusta ei jatketa. Toonisen
vaiheen kestoon vaikuttavat monet asiat, kuten sähkövirran voimakkuus, taajuus ja kesto. (Robb ym. 2002)
Jos altistus on riittävän pitkäkestoinen ja voimakas, kala kuolee hapenpuutteeseen ennen kuin aivotoiminta
palautuu. Sähkövirta aiheuttaa myös kouristuksia kalan lihaksissa, mikä saattaa joskus johtaa vertymiin ja
muihin ruhovahinkoihin. Tämän takia on tärkeä suunnitella tainnutusolosuhteet tarkasti, jotta pystytään
takaamaan onnistunut tainnutus ilman vahinkoja kalan ruhoon. Nämä olosuhteet vaihtelevat kalalajeittain.
(Humane Slaughter Association, 2016)
Kaupallisilla markkinoilla on saatavilla useita erilaisia sähkötainnutuskoneita, jotka voidaan jaotella
toimintaperiaatteensa mukaan kolmeen eri luokkaan. Tainnutus voi tapahtua vedenpoiston jälkeen ns.
puolikuivana tainnutuksena, missä kalat kulkevat eräänlaista liukuhihnaa pitkin tainnutuskoneessa ja ovat
suorassa kosketuksessa johtimiin. Kalat voidaan myös tainnuttaa niiden ollessa vedessä joko
jatkuvatoimisissa putkitainnuttimissa tai eräänlaisissa tainnutussammioissa, joissa tainnutetaan aina yksi
kalaerä kerrallaan.
Kun kalat tainnutetaan niiden ollessa vedessä, ne eivät ole suorassa kosketuksessa johtimiin, mikä tekee
oikeanlaisten sähköparametrien määrittämisestä hieman monimutkaisempaa. Kalojen taintuminen ja
tajuttomuuden kesto riippuu monesta tekijästä, kuten sähkökentän voimakkuudesta, käytettävästä
taajuudesta ja sähkövirran tyypistä (vaihto- tai tasavirta), tainnutettavien kalojen koosta ja määrästä, veden
sähkönjohtavuudesta ja siitä, kuinka pitkäksi ajaksi kalat altistetaan sähkölle (Robb ym. 2002, Lines ja Kestin
2005 ja Roth ym. 2003). Vedessä tapahtuvan tainnutuksen osalta välittömän tajunnanmenetyksen
aikaansaamiseksi sähkökentän on oltava huomattavasti voimakkaampi kuin mikä vaaditaan tajuttomuuden
ylläpitämiseen. Usein 50 Hz taajuutta käytettäessä välittömän taintumisen aikaansaamiseksi käytettävät
voimakkuudet ovat aiheuttaneet myös vahinkoa kalojen ruhoon. Tämän ongelman kiertämiseksi
kehittyneimmissä sähkötainnutusjärjestelmissä käytetään usein ns. kaksivaiheista tainnutusta, missä
tainnutuksen alkuvaihe suoritetaan käyttämällä voimakasta sähkökenttää 1000 Hz taajuudella, minkä
jälkeen tajuttomuuden ”ylläpitovaiheessa” käytetään 50 Hz taajuutta ja pienempää sähkövirtaa. 1000 Hz
taajuuden on todettu aiheuttavan vähemmän vahinkoa kalan ruhoon (Lines ja Kestin, 2005).
Vedenpoiston jälkeen tainnuttavat koneet ovat luultavasti tällä hetkellä yleisimpiä teollisen mittakaavan
sähkötainnutuskoneita (Kuva 3). Tämän tyyppisissä koneissa kalat ovat suorassa kosketuksissa johtimiin,
jotka esimerkiksi Kuva 3 koneessa ovat liukuhihna ja laitteen katossa olevat metallilätkät. Näiden koneiden
hyvinä puolina ovat tehokas ja säännöllinen kalan taintuminen ja vähäiset sähköstä johtuvat vahingot kalan
ruhoon (Humane Slaughter Association, 2016). Kalat joutuvat kuitenkin olemaan jonkin aikaa pois vedestä,
mikä aiheuttaa kaloille stressiä ja mahdollisesti ihovaurioita. OIE:n suositusten mukaan kalojen olisi myös
mentävä tämän tyyppisiin koneisiin pää edellä, jotta nopea ja tehokas taintuminen olisi taattu. Norjassa
viranomaiset vaativatkin esimerkiksi Kuva 3 koneeseen eräänlaista lisäyksikköä, minkä avulla on tarkoitus
saada kalat uimaan koneeseen pää edellä. Tämän lisäyksikön hinta oli tarjouskyselyiden perusteella
korkeampi kuin Kuva 3 näkyvän tainnutusyksikön.

Kuva 3. Vedenpoiston jälkeen tainnuttava kone, jonka kapasiteetti on noin 60-70 kalaa minuutissa. (Optimar electric stunner:
https://optimar.no/solutions/aqua-culture/products.html)

Vedessä tainnuttavat koneet voivat olla jatkuvatoimisia putkitainnuttimia, joissa kalat altistetaan
sähkökentälle niiden liikkuessa putken läpi. Kalat voidaan pumpata putkeen esimerkiksi kalapumpulla tai
syöttää nosturihaavilla eräänlaiseen suppiloon, josta ne valuvat putkeen. Jälkimmäisessä tapauksessa
vaaditaan erillinen vesipumppu, jolla kalat ja vesi saadaan liikkumaan putkessa. Teuraskokoisia kaloja
tainnutettaessa tainnutusputki voi olla hieman lyhyempi, sillä kalat verestetään tainnutuksen jälkeen (Kuva
4).

Kuva 4. Kalalaitoksella toimivaan alukseen asennettu sähkötainnutuslaitteisto, jossa kala tainnutetaan sen kulkiessa putken läpi.
(Ace Aquatec http://aceaquatec.com/products/stunner/ )

Annoskokoisia kaloja tainnutettaessa putki on yleensä pidempi, ja kalat pidetään sähkökentälle altistettuna
niin kauan, että ne lopulta kuolevat hapenpuutteeseen (Kuva 5). Tällöin kalat voidaan ohjata suoraan
esimerkiksi jäävesiastiaan, missä ne kuljetetaan jatkojalostukseen. Putkitainnuttimet räätälöidään lähes
aina tapauskohtaisesti ja putkiasennuksia voidaan muovata melko joustavasti tarpeen mukaan.

Kuva 5. Annoskokoisten kirjolohien tainnutukseen suunniteltu laite. (Fish Management Systems
https://www.fishmanagementsystems.com/index )

Pienemmän mittakaavan tainnutuslaitteistoa ovat eräänlaiset tainnutussammiot, joissa johtimet on
asennettu esimerkiksi sammion vastakkaisille seinille (Kuva 6). Kalat siirretään sammioon haavilla, minkä
jälkeen sähkövirta kytketään päälle riittävän pitkäksi ajaksi. Tämänkaltaiset laitteet ovat myös
investointikustannuksiltaan huomattavasti edullisempia, noin 2 000 – 3 000 €.

Kuva 6. Tilavuudeltaan noin 600 litrainen tainnutussammio, jossa johtimet ovat sammion vastakkaisilla seinillä (Fiap Profiwork fish
stunner Maxi https://www.fiap.com/profiwork-fischbetaeubung-maxi.html )

Yhteenveto
Useimmilla suomalaisilla kalanviljelylaitoksilla käytetään teurastusta edeltävään tainnutukseen yhä
hiilidioksidia, mikä on kalojen hyvinvoinnin kannalta epäsuotuisaa, sillä taintuminen ei tapahdu
välittömästi. Hiilidioksiditainnutuksen aikana kaloilla esiintyy voimakkaita pakoreaktioita jopa minuuttien
ajan, kun taas esimerkiksi sähkötainnutuksella voidaan kala saada liikkumattomaksi lähes välittömästi.
Tämän vuoksi sähkötainnutuksen uskotaan olevan humaanimpi tainnutustapa. Lisätutkimuksia
tainnutusmenetelmien hyvinvointinäkökohdista kuitenkin tarvitaan, sillä eri tainnutustapojen vaikutuksista
kalan hyvinvointiin ei ole yksiselitteistä tutkimustietoa. Esimerkiksi Gräns ym. (2016) havaitsivat nieriällä
tehdyssä tutkimuksessaan, että voimakkaammasta pakoreaktiostaan ja pidemmästä tainnutusajastaan
huolimatta hiilidioksidilla tainnutettujen kalojen veressä stressihormonipitoisuudet olivat huomattavasti
alhaisemmat kuin välittömästi sähkötainnuttimella taintuneiden kalojen veressä.
Useat kyselytutkimukseen vastanneet suomalaiset kalanviljelijät olivat kokeilleet sähkötainnutusta, mutta
olivat palanneet takaisin hiilidioksidin käyttöön huonojen kokemusten takia. Sähkötainnuttimet olivat joko
tainnuttaneet kalat hitaasti tai tehottomasti, tai olivat aiheuttaneet vaurioita kalojen ruhoon.
Kyselytutkimuksessa ei tarkemmin tiedusteltu kokeiluissa olleiden sähkötainnuttimien yksityiskohtia, mutta
myös joidenkin markkinoilla olevien verkkovirtaa hyödyntävien (50 Hz) sähkötainnuttimien on todettu
aiheuttavan vertymiä ja katkenneita selkärankoja (Lines ym., 2003). Vastaajien joukossa oli myös
sähkötainnutukseen tyytyväisiä kalanviljelijöitä. Vaihtelevat kokemukset sähkötainnutuksesta johtuvat
oletettavasti siitä, että onnistuneeseen sähkötainnutukseen vaikuttavat hyvin monet asiat, kuten kalalaji,
tainnutettava kalamäärä, kalan koko, johtimien koko ja etäisyys toisistaan sekä veden sähkönjohtavuus.
Tärkeimpiä tekijöitä lienevät kuitenkin sähkövirran parametrit, kuten jännite, virta, taajuus ja muoto
(vaihto- tai tasavirta). Menestyneimmät sähkötainnutinvalmistajat ovat todennäköisesti panostaneet
tutkimus- ja tuotekehitystyössään näiden asioiden selvittämiseen aikaa ja rahaa, eivätkä sen vuoksi luovuta
tietoja vapaaehtoisesti jakoon. Riskinä on myös se, että markkinoilta ostettu laite ei välttämättä toimi
lupausten mukaan eikä voida suoraan olettaa, että esimerkiksi valtamerien suolapitoisuuksissa toimivaksi
todetut laitteet toimisivat myös Itämeren tai makean veden maauomalaitoksissa ainakaan samoilla
asetuksilla. Hankintapäätöstä tehdessä on voitava olla varmoja, että hankittu laite myös täyttää tarvittavat
vaatimukset.
Yhdelläkään kyselyyn vastanneella viljelijällä ei ollut käytössä mekaanista tainnutuskonetta. Usein nämä
mm. Norjassa suositut mekaaniset tainnutuskoneet ovat kooltaan ja kapasiteetiltaan, ja siten myös
investointikustannuksiltaan, kohtuuttoman suuria suomalaisten kalanviljelijöiden tarpeisiin. Monet
kyselytutkimukseen vastanneet viljelijät vaativat tainnutuslaitteelta toimivuutta pakkasessa, mikä saattaa
mekaanisten tainnutuslaitteiden kohdalla olla kyseenalaista.
Suomalaiset kalanviljelylaitokset ovat verrattain monimuotoisia ja parhaimman mahdollisen
tainnutusjärjestelmän suunnittelussa tulisi aina ottaa huomioon laitoskohtaiset toiminnalliset vaatimukset
ja tainnutusjärjestelmän soveltuvuus laitoksen käytäntöihin. Kyselyn perusteella monet viljelijät olivat
kiinnostuneita liikuteltavasta tainnutusjärjestelmästä, mikä johtuu oletettavasti kasvatusyksiköiden
hajanaisuudesta. Tämä aiheuttaa rajoitteita sopivien tainnutusjärjestelmien löytymiselle esimerkiksi
tilarajoitteiden ja sähkön saatavuuden muodossa.
Kaupallisilta markkinoilta kuitenkin todennäköisesti löytyy EFSA:n suositukset täyttäviä tainnutuslaitteita,
mutta erilaisten ja eri kokoluokkien tainnutuslaitteiden toimivuutta pitäisi kokeilla ja tutkia käytännön
olosuhteissa yhteistyössä kalanviljelijöiden kanssa. Myöskään siian tainnutuksesta ei löytynyt
tutkimustietoa, joten ilman jatkotutkimuksia ei voida tehdä johtopäätöksiä laitteiden toimivuudesta siian
kohdalla.
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Liitteet
Liite 1 – Vesieläinten terveyttä koskevan säännöstön 7. jakson 3. kohta: Ihmisravinnoksi viljeltyjen kalojen
tainnutukseen ja lopettamiseen liittyvät hyvinvointinäkökohdat.

Lyöntitainnutuskoneet lyhyesti
Kaikki mekaaniset tainnutuskoneet toimivat samalla periaatteella. Nopea isku päälaelle aiheuttaa aivojen
liikkumisen kallon sisällä, mistä seuraa kudosvaurioita ja verenvuotoa aivoihin, sekä tajunnan menetys.
Koneet on suunniteltu siten, että kalan päällä on hieman tilaa liikkua koneessa, mikä takaa nopean aivojen
liikahtamisen ja tehokkaan taintumisen. Isku ei läpäise kalloa. Kaikissa koneissa hyödynnetään paineilmaa
iskun aikaansaamiseksi. (EFSA, 2009)
Lyöntitainnutuskoneet ovat joko käsisyöttöisiä tai nykyään useimmiten automatiikkaa hyödyntäviä malleja,
joista kala menee läpi. Käsisyöttöiset koneet vaativat työntekijän, joka ohjaa kalan tainnutuskoneeseen
lyöntiä varten ja tainnutuksen jälkeen siirtää kalan eteenpäin verestykseen. Useita tainnutuskonemalleja on
kaupallisesti saatavilla, mutta ne eivät sovellu alle 1 kg painoisten kirjolohien tainnuttamiseen. Suurimmat
haasteet lyöntitainnutuskoneissa liittyvät kalojen syöttämiseen koneeseen ja iskun osumiseen oikeaan
kohtaan kalloa. (EFSA, 2009)

Sähkötainnutuskoneet lyhyesti
Tehokas sähkötainnutus riippuu pääasiassa sähkökentän voimakkuudesta. On olemassa useita erilaisia
sähkötainnuttimia, joissa käytetään erilaisia jännitteitä, taajuuksia, vaihto-/tasavirtaa ja joissa kalat
altistuvat sähkökentälle eri pituisia aikoja. Joitakin sähkötainnuttimia on kaupallisesti saatavilla ja useat
kalanviljelijät ovat rakentaneet ja kehittäneet omia tainnuttimiaan, joilla saavuttavat hyvän fileen laadun.
Turvallisuussyistä useimmat järjestelmät toimivat alhaisilla jännitteillä, kuten 24 tai 50 V. (EFSA, 2009)
Useimmiten sähkötainnuttimet toimivat siten, että kala tainnutetaan sen ollessa vedessä. Tyypillisesti
tällöin tainnutusastian vastakkaisiin kylkiin, tai pohjaan ja kanteen, on asennettu elektrodit. Astia täytetään
vedellä ja kalat siirretään astiaan ennen sähkövirran kytkemistä. Kannen käyttäminen takaa sen, että kalan
pää on tainnutuksen aikana pinnan alla. Elektrodien välillä kulkee virta, joka käyttää vettä ja kaloja
johtimina. Tiettyjen parametrien täyttyessä kalat taintuvat välittömästi. Kun virta katkaistaan, kalat otetaan
pois vedestä. Puoliautomaattisia jatkuvan syötön sähkötainnuttimia, missä kalat pumpataan sähköistetyn
putken läpi, on myös kehitetty. Nämä sijoitetaan usein tainnutuspaikan ja käsittelylinjan välille, ja kalat
saapuvat käsittelylinjalle taintuneena tai kuolleena. (EFSA, 2009)

Muut käytössä olevat tainnutus- ja lopetusmenetelmät
Seuraavaksi esiteltyjä menetelmiä käytetään Euroopan maissa, mutta ne eivät täytyä OIE:n standardeja.

Tainnutus hiilidioksidilla
Tyypillisesti hiilidioksiditainnutus suoritetaan laittamalla kalat vesialtaaseen, johon kuplitetaan jatkuvasti
hiilidioksidia esimerkiksi happikiven tai -letkun avulla. Kaloja pidetään hiilidioksidilla kyllästetyssä vedessä
kunnes niiden liike loppuu, minkä jälkeen kalat verestetään. Hiilidioksiditainnutuksen suosio perustuu
siihen, että se on helppo ja yksinkertainen, sekä investointi- ja työvoimakustannuksiltaan alhainen
menetelmä kalojen tainnuttamiseen. (EFSA, 2009)
Kalat eivät menetä hiilidioksidipitoisessa vedessä tajuntaansa välittömästi, vaan osoittavat voimakkaita
pakoreaktioita ja pään ravistelua. Tämänkaltainen käytös kestää kirjolohella noin kolme minuuttia, mutta
kesto riippuu mm. kalalajista ja lämpötilaolosuhteista. Kirjolohilla on myös havaittu lisääntynyttä
limaneritystä,
mistä
voidaan
päätellä
tainnutusmenetelmän
aiheuttavan
ärsytystä.
Hiilidioksiditainnutuksessa kalat menettävät liikuntakykynsä huomattavasti aikaisemmin kuin aivotoiminta
loppuu, minkä vuoksi on suuri riski siihen, että verestys tapahtuu kalan ollessa tajuissaan. Ohjeena onkin,

että kalaa tulisi pitää hiilidioksiditainnutuksessa vähintään 4-5 minuuttia ennen verestystä. (Robb ja Kestin,
2002)
Useissa tutkimuksissa on havaittu hiilidioksidilla tainnutetuissa kaloissa nopeampaa lihaksen
happamoitumista, kuolinjäykkyyden syntymistä ja heikompaa vedensidontakykyä verrattuna mekaanisesti
tainnutettuihin kaloihin. Kaikki nämä negatiiviset vaikutukset yhdistetään ennen kuolemaa tapahtuviin
voimakkaisiin pakoreaktiohin ja kohonneeseen stressiin (Robb ja Kestin, 2002). Myös muiden kaasujen,
kuten typpikaasun käyttöä on tutkittu, mutta toistaiseksi suositeltavaa kaasutainnutusmenetelmää ei ole
löydetty (Lines ja Spence, 2011).
Hiilidioksiditainnutuksen aiheuttaman stressin vähentämistä on tutkittu yhdistämällä elävänä
jäähdyttäminen lievempään hiilidioksidiannokseen, minkä katsottiin olevan kalojen hyvinvoinnin kannalta
perinteistä hiilidioksiditainnutusta parempi vaihtoehto (Erikson ym., 2006). Vaikka alennettu lämpötila
lieventääkin kalojen reaktiota hiilidioksidiin, katsotaan tämän joidenkin tutkimusten mukaan johtuvan
kylmäkangistumisesta. Lisäksi jäähdyttämisen katsotaan pidentävän taintumisaikaa ja siten lisäävän riskiä
sille, että kala verestetään riittämättömästi taintuneena (Yue, 2008).

Tukehduttaminen jääveteen tai sohjoon
Tässä menetelmässä kalat siirretään niiden normaalista elinympäristön lämpötilasta merkittävästi
kylmempään jääveteen tai sohjoon. Tarkoituksena on yhtäaikaisesti rauhoittaa, tainnuttaa ja tukehduttaa
kala. Tutkimusten mukaan suurempi lämpötilan muutos aiheuttaa yleensä nopeamman kuoleman kalalle,
mutta kalat eivät kuitenkaan missään olosuhteissa menetä välittömästi tajuntaansa. (EFSA, 2009).
Menetelmää käytetään usein sen takia, että nopea jäähdytys parantaa lopputuotteen laatua. Kalojen
äkilliseen jäähdyttämiseen elävänä ei ole kuitenkaan löydetty syytä, vaan samat edut saavutetaan myös jos
kala lopetetaan ennen jäähdytystä (Robb ja Kestin, 2002).
Edellämainittua menetelmää ei pidä sekoittaa teurastusta edeltävään jäähdyttämiseen, jonka tavoitteena
on laskea kalojen lämpötilaa ja täten pienentää käsittelyjen aiheuttamaa stressiä. Airaksinen ym. (2005)
raportoivat, että optimaalisella jäähdyttämisellä pystytään vähentämään kalojen stressiä teurastusta
edeltävän käsittelyn aikana, mikä parantaa lihan laatua. Kun stressivasteet minimoitiin rauhoittamalla kalat
ennen jäähdytyskäsittelyä, mainittavaa hyötyä jäähdyttämisestä ei kuitenkaan havaittu. Kaupallisissa
laitoksissa Norjassa tehdyn tutkimuksen (Erikson, 2008) mukaan suuria biomassoja käsitellessä
optimaalinen jäähdytys ja siihen liittyvä käsittely on useimmiten haastavaa.

Tukehduttaminen ilmassa
Tässä menetelmässä kalat yksinkertaisesti nostetaan pois vedestä ja niiden annetaan kuolla. Usein kalat
haavitaan tai pumpataan ritilälle tai laatikoihin, joista vesi poistuu. Kalojen kuoltua tai liikkeen loputtua ne
jatkokäsitellään esim. verestämällä. (EFSA, 2009). Mekanismi perustuu siihen, että kalojen kiduslamellit
menevät ilmassa myttyyn, eikä kalan kaasujenvaihto enää toimi. Kuolemiseen tarvittava ilmassaoloaika
vaihtelee kalalajeittain sekä lämpötilan mukaan ja esimerkiksi kirjolohella kahden asteen lämpötilassa
aivotoiminnan pysähtymiseen meni 9,6 minuuttia ja 14 °C:ssa kolme minuuttia (Robb ja Kestin, 2002).

Taulukko 2. Katsaus tainnutuksessa, tainnutuksessa/lopetuksessa käytettäviin menetelmiin sekä niiden etuihin ja haittoihin
(Euroopan komissio, 2018)

Tainnutustai
tainnutus/lopetusmenetelmä Kalalaji

Sähkötainnutus

Hiilidioksiditainnutus

Merilohi
Kirjolohi
Karppi

Kirjolohi

Merilohi

Lyönti

Edut/haitat
+ Voidaan saada aikaan välitön taintuminen
+ Fileointi voidaan tehdä ennen kangistumista
- Tarvitaan tehokas lopetusmenetelmä
- Ruho voi vaurioitua
- Tuotteen laatu voi kärsiä ja tainnutus voi epäonnistua*,
koska kalojen sietokyky vaihtelee
- Aiheuttaa paljon stressiä
+ Voidaan saada aikaan välitön taintuminen
+ Jos käytetään oikein, kala ei virkoa
+ Fileointi voidaan tehdä ennen kangistumista
- Tainnutus voi epäonnistua, koska kalat ovat erikokoisia
- Pää voi vaurioitua
+ Jos käytetään oikein, kala ei virkoa

Karppi

- Manuaalisesti käytettynä voi johtaa tainnutuksen
epäonnistumiseen
- Pää voi vaurioitua
+ Jos käytetään oikein, kala ei virkoa

Kirjolohi

- Manuaalisesti käytettynä voi johtaa tainnutuksen
epäonnistumiseen

+ Kangistuminen alkaa hitaasti, ja fileointi voidaan tehdä
ennen sitä
Elävänä jäähdyttäminen + CO2 Merilohi
- Kalat eivät ole taintuneet
- Menetelmä aiheuttaa stressiä
Meribassi
+ Helppo käyttää
Tukehduttaminen jäähän tai
Kultaotsasaragi + Hyvä elintarvikkeen laatu ja turvallisuus
jääveteen
Kirjolohi
- Kalalle aiheutuu stressiä lämpötilan jyrkästä laskusta
* Tainnutus epäonnistuu, jos tainnutusmenetelmää ei käytetä tehokkaasti. Sähkötainnutuksen ja lyöntitainnutuksen
osalta tämä tarkoittaa, että kala ei menetä heti tajuntaansa.

Kirjolohen osalta OIE:n standardeja noudatetaan osittain Tanskassa, Ranskassa ja Italiassa, mutta Puolassa
niitä ei noudateta. Tanskassa ja Italiassa käytetään sähkötainnutusta. Laitteiden rakennetta koskevat tiedot
ovat kuitenkin niin puutteellisia, ettei niistä käy ilmi, täyttyvätkö sähkötainnutusta koskevat OIE:n
standardit. Manuaalinen lyönti täyttää OIE:n standardit kirjolohen osalta edellyttäen, että se tehdään
oikein.
Tanskassa ja Puolassa käytettävä tukehduttaminen jäähän ei täytä OIE:n standardeja. Ranskassa käytetään
jäävedessä jäähdyttämistä, jota seuraa sähkötainnutus, sekä (rajoitetusti) hiilidioksiditainnutusta.
Kumpikaan niistä ei täytä OIE:n standardeja. (Euroopan komissio, 2018)
Selvityksessä oletettiin, että OIE:n standardien noudattamiseksi kirjolohen teurastuksen yhteydessä on
investoitava seuraaviin menetelmiin: 1) sähkötainnutus ennen vedestä ottamista ja 2) lyöntitainnutus
vedestä ottamisen jälkeen, joista kummankin jälkeen tehdään manuaalinen verestys. Lisäkustannusten
vaikutus vaihteli merkittävästi mittakaavaeduista riippuen, kuten karppienkin yhteydessä. Arvioidut

lisäkustannukset olivat vain 4 senttiä/kg Tanskassa ja suurimmillaan 24 senttiä/kg Ranskassa. Säästöjen
ilmoitettiin olevan 6 senttiä/kg Italiassa, jossa teurastamokohtaiset teurastusmäärät ja
työvoimakustannukset ovat suuret. Lyöntitainnutus on sähkötainnutusta kalliimpi vaihtoehto, ja sen
lisäkustannusten vaikutus on suurempi erityisesti pienissä viljelylaitoksissa, joita on esimerkiksi Ranskassa.
(Euroopan komissio, 2018)
Merilohen osalta OIE:n standardit täytetään, kun teurastuksessa käytetään päähän kohdistettavaa lyöntiä,
joka on pääasiallinen teurastusmenetelmä Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa. Sama ei
kuitenkaan päde sähkötainnutukseen, jossa tainnutusta ei useinkaan kohdisteta oikein, jolloin se onnistuu
huonosti. Norjassa ja Irlannissa käytetään edelleen, tosin vain hyvin harvoin, hiilidioksidin avulla elävänä
jäähdyttämistä, joka ei täytä OIE:n standardeja. Tästä käytännöstä luovutaan maiden ilmoituksen mukaan
asteittain vuonna 2018. (Euroopan komissio, 2018)
Taulukko 3. Yhteenveto OIE:n hyväksymistä tainnutusmenetelmistä, jotka soveltuvat kirjolohelle. (OIE, 2019)

Tainnutusmetodi

Mekaaninen
tainnutus iskulla

Sähkötainnutus
vedessä

Sähkötainnutus
poissa vedestä

Tärkeimmät seikat ja vaatimukset kalan
hyvinvoinnin suhteen
Iskun on oltava riittävän voimakas ja
kohdistuttava aivoihin tai niiden välittömään
läheisyyteen, jotta välitön taintuminen on
taattu. Kala on nostettava nopeasti vedestä ja
pidettävä aloillaan ja annettava nopea isku
päähän, joko manuaalisesti tai automaattisesti
koneella. Taintuminen tulisi varmistaa ja uusi
isku annettava, mikäli siihen on tarvetta. Tämä
voi olla tainnutus- ja lopetusmenetelmä.

edut
Välitön tajunnan menetys.
Sopii keskikokoisille ja
suurille kaloille.

haitat
Kalan liikkuminen voi
hankaloittaa manuaalisesti
tehtävää tainnutusta. Tainnutus
voi epäonnistua liian heikon
iskun takia. Manuaalinen
iskutainnutus on käytännöllinen
vain rajoitetulle määrälle
keskenään samankokoisia
kaloja.

Tainnutuksessa käytettävän sähkövirran on
oltava taajuudeltaan oikea, sekä riittävän
voimakas ja pitkäkestoinen aiheuttaakseen
välittömän
taintumisen.
Laitteisto
on
suunniteltava ja huollettava asianmukaisesti.
Voidaan käyttää tainnutukseen ja lopetukseen.

Välitön tajunnan menetys.
Sopii pienille ja
keskikokoisille kaloille.
Sopii suurille kalamäärille,
eikä kaloja tarvitse nostaa
vedestä.

Vaikea standardisoida kaikille
lajeille. Optimaaliset
voimakkuudet, taajuudet ja
virran kestot ovat joidenkin
lajien osalta tuntemattomia.
Voi olla vaarallista
henkilöstölle.

Kalan pitää mennä laitteeseen pää edellä, jotta
sähkö vaikuttaa aivoihin ensimmäisenä.
Tainnutuksessa käytettävän sähkövirran on
oltava taajuudeltaan oikea, sekä riittävän
voimakas ja pitkäkestoinen aiheuttaakseen
välittömän
taintumisen.
Laitteisto
on
suunniteltava ja huollettava asianmukaisesti.

Hyvä näköhavainnointi
tainnutuksesta ja helppo
uudelleentainnutus
tarvittaessa.

Kalan väärä asento voi
aiheuttaa epäonnistuneen
tainnutuksen. Optimaaliset
voimakkuudet, taajuudet ja
virran kestot ovat joidenkin
lajien osalta tuntemattomia. Ei
sovellu keskenään erikokoisille
kaloille.

Teurastusta edeltävät toimenpiteet ja
hyvinvointiin ja laatuun sekä säilyvyyteen

niiden

vaikutukset

kalan

Teurastusta edeltävät usein toimenpiteet, kuten kalojen paastottaminen, kuljettaminen, liikkumisen
rajoittaminen (esim. nuottaus tai keräilyaidat), nosto tainnutukseen sekä tainnutus ja verestys. Kaikki nämä
käsittelyt aiheuttavat väistämättä jonkin verran stressiä kaloille. Teurastusta edeltävän stressin on todettu
vaikuttavan kalan laatuun (Borderías ja Sánchez-Alonso, 2011; Daskalova, 2019), joten käsittelyt on
suotavaa tehdä mahdollisimman vähän stressiä aiheuttaen.
Kalojen neuroendokriiniset stressivasteet ovat hyvin samankaltaisia kuin nisäkkäillä ja siipikarjalla
(Daskalova, 2019). Stressin vaikutuksessa kuolemanjälkeiseen metaboliaan ja eräisiin lihan
laatuominaisuuksiin on myös yhtäläisyyksiä. Todennäköisimmät korkean stressin olosuhteissa syntyvät
mekanismit ja muutokset voidaan tiivistää seuraavasti:
1. Ennen kuolemaa tapahtuva energiavarastojen huomattava kulutus johtaa kiihtyneeseen
kuolemanjälkeiseen metaboliaan.
2. Alhaisempi lihasten alkuperäinen ja lopullinen pH, jota seuraa nopea pH:n nousu.
3. Nopea kuolonkankeuden (rigor mortis) syntyminen, jota seuraa myös sen nopea raukeaminen.
Tämä johtaa mm. pienempiin saantoprosentteihin ja siihen, että kaloja ei voida esimerkiksi fileoida
ennen kuolonkankeutta. Myös ns. rakoilu, eli lihasjaokkeiden erottuminen toisistaan lisääntyy, ja
vedensidontakyky heikkenee.
4. Lihasproteiinien denaturoituminen ja nestehäviöt alhaisten pH-arvojen vuoksi, mikä johtaa
muutoksiin valon heijastuksessa lihapinnasta (kalpeampi väri).
5. Voimakkaan kuolemaa edeltävän lihastoiminnan aiheuttama fyysinen stressi myofibrilleihin ja
sidekudoksiin pehmentää lihaa.
6. Nopea ATP:n kuluminen ja fyysinen vahinko lihaksiin johtaa nopeampaan pilaantumiseen
(Daskalova, 2019)

Paastottaminen
Kaloja tulisi paastottaa ennen teurastusta, sillä kun ruoansulatuskanavassa on ruokaa, siellä on myös
bakteereja, jotka tuottavat ruoansulatukseen tarvittavia entsyymejä, jotka heikentävät kalan laatua. Kun
suoli on tyhjä, pilaantuminen viivästyy ja ruoansulatusentsyymien muodostuminen on rajoitettua
(Borderías ja Sánchez-Alonso, 2011). Tyhjä suoli parantaa myös hygieniaa käsittelylinjalla ja esimerkiksi
Norjan elintarvikelainsäädännön mukaan kaloja tulisi ennen teurastusta pitää paastolla niin kauan, että
suoli on tyhjentynyt (Waagbø ym., 2017).
Suolen tyhjentymiseksi tarvittavan paastojakson kesto on riippuvainen kalalajista ja lämpötilasta, mutta on
tyypillisesti noin 1-5 vuorokautta, minkä ei oleteta aiheuttavan ongelmia kalan hyvinvoinnille (Lines ja
Spence, 2011). EFSA:n mukaan paastojakson ei tulisi ylittää 50 astepäivää, sillä ruokinnan puute voi johtaa
kehon rasvavarastojen ja sen jälkeen funktionaalisen kudoksen käyttöön, joista jälkimmäisen katsotaan
vaikuttavan hyvinvointiin negatiivisesti (EFSA, 2009). Waagbø ym., (2017) totesivat tutkimuksessaan
kuitenkin, että alhaisemmissa lämpötiloissa (noin 4 °C) teuraskokoisten lohien suolen tyhjentymiseen
tarvittiin vähintään seitsemän vuorokautta. Samassa tutkimuksessa todettiin myös, että edes kahden viikon
paastolla ei ollut negatiivisia vaikutuksia kalojen hyvinvointiin. Pidempiaikaisten alhaisissa lämpötiloissa
suoritettujen paastojen vaikutuksista kalojen hyvinvointiin ei ole juurikaan tutkimustietoa. Paastoaminen
voi olla kaloille myös luontaista käyttäytymistä riippuen veden lämpötilasta, vuodenajasta (talvehtiminen)
ja kalan iästä, ja hyvinvoinnin kannalta haitallisia ovatkin vain pidemmät paastojaksot luontaisen
kasvukauden aikana (Poli, 2009).

Kaloja pidetään paastolla myös ennen käsittelyjä, kuten kuljetuksia, siirtoja ja lajittelua. Tyhjä suoli
vähentää kalan metabolista aktiivisuutta, mikä johtaa pienempään ammoniumin ja hiilidioksidin eritykseen
sekä alhaisempaan hapenkulutukseen. (Lines ja Spence, 2011)

Kuljettaminen teurastuspaikalle
Toisinaan teurastuspaikka ei sijaitse kasvatuspaikan välittömässä läheisyydessä ja kalat on kuljetettava
elävänä teurastuspaikalle. Teurastuspaikalla olevan säilytystilan on oltava asianmukainen ja vedenlaadun
riittävä. Kaloja voidaan pitää säilytyspaikassa muutamista tunneista muutamiin päiviin ennen teurastusta.
Säilytysaikana kaloilla on mahdollisuus palautua kuljetuksen aiheuttamasta stressistä ennen teurastusta.
(EFSA, 2009)
Kalan aineenvaihdunnan ja hapenkulutuksen hidastamiseksi kaloja voidaan jäähdyttää kuljetustankissa.
Foss ym. (2012) raportoivat, että Atlantin lohella tehdyssä tutkimuksessa lämpötilaa voitiin pudottaa melko
jyrkästi, 16 °C:sta 4 °C:een yhden tunnin aikana, eikä tämä aiheuttanut nousua kalojen
stressihormonitasoissa. Lämpötilan pudotus 16 °C:sta 0 °C:een vaati kuitenkin viiden tunnin
akklimaatioajan, sillä yhdessä tunnissa näin suuri pudotus aiheutti kaloille huomattavaa nousua veren
stressihormonipitoisuuksissa, sekä nopean tasapainon menetyksen ja lopulta kuoleman.
Ilman vettä kuljetetut kalat kokevat oletettavasti huomattavaa stressiä ja vaikka selviäisivätkin
koettelemuksesta hengissä, kuljetuksia ilman vettä ei voida pitää kalan hyvinvoinnin kannalta suositeltavina
(Lines ja Spence, 2011).
Sekä kuljetus- että säilytysaltaan vedenlaatu, erityisesti lämpötila, happi, ammoniakki, hiilidioksidi ja pH
ovat kalojen hyvinvoinnin kannalta olennaisessa asemassa. Seuraavista asoista on pidettävä huoli
kuljetuksessa ja säilytyksessä:
-

Veden happikylläisyys ei saa alittaa 60 %
pH ei saa olla alhaisempi kuin 5.5
Ei nopeita lämpötilan vaihteluita
Ei lisääntynyttä kuolleisuutta
Ei epänormaalia uintikäyttäytymistä

(EFSA, 2009)

Liikkumisen rajoittaminen (nuottaus ym.)
Liikkumisen rajoittaminen on olennainen käsittelytoimenpide kaikissa kalan tuotannon vaiheissa.
Toimenpide suoritetaan lähes aina teurastuksen lisäksi myös muiden käsittelyjen, kuten siirtojen,
lajitteluiden ja esimerkiksi rokotuksen yhteydessä. Liian tiheäksi parveksi ahdistamisen (> 200 kg/m3) on
todettu aiheuttavan huomattavaa kasvua lohen veren stressihormonipitoisuuksissa. (EFSA, 2008)
Laitoksesta riippuen liikkumisen rajoittaminen kestää muutamista minuuteista useisiin tunteihin, jolloin
kalojen hyvinvointi voi vaarantua. Mitä pidempään toimenpide kestää, sitä suurempaa stressiä kalat
kokevat. Toimenpiteen kestolla, rajoittamisen asteella, nopeudella, toimenpiteen toistuvuudella ja
vedenlaadulla voi olla suoria vaikutuksia kalan stressitasoihin. Liian voimakkaalla ahdistamisella kalat saavat
ns. pakoreaktion, joka johtaa stressihormonitasojen kohoamiseen entisestään. Henkilökunnan
ammattitaito on avainasemassa tästä käsittelystä johtuvan stressin minimoimisessa. (EFSA, 2009)

On olemassa useita eri tekniikoita, joilla tämä toimenpide voidaan kohdistaa vain niihin kaloihin, jotka
aiotaan lähitulevaisuudessa teurastaa. Näitä tekniikoita ovat mm. rehun avulla houkuttelu ja haaviminen,
nuottaaminen, aitaaminen tai altaan/kasvatusuoman vedenpinnan lasku tai tyhjentäminen. Seuraavia
seikkoja on syytä tarkkailla toimenpiteen aikana:
-

Happipitoisuus poistuvassa vedessä ei saa olla alle 5 mg/l
Kaloilla ei esiinny ylimääräistä uintia tai pakoreaktioita
Kalat eivät altistu ilmalle yli kymmeneksi sekunniksi

(EFSA, 2009)

Kalojen nosto/siirto
Kalojen nostoon ja siirtoon on erilaisia menetelmiä riippuen kalojen koosta. Haavilla tehtävissä siirroissa on
pidettävä huoli, että haaviin ei oteta liikaa kalaa kerralla ja siihen, että kalat eivät ole tarpeettoman kauan
pois vedestä. Pumppuja käytettäessä on huolehdittava siitä, että kuljetussysteemi (putket, letkut,
vedenpoistoseulat ja pudotukset) altaasta toiseen on hyvin suunniteltu. Putkensisäisiä laippoja, teräviä
käännöksiä ja kulmia ja liian korkeita pumppausnopeuksia on vältettävä. Siirtojen jälkeen on tarkastettava,
että kaloissa ei ole tuoreita siirrosta aiheutuneita ruhjeita. Siirtojen on tapahduttava siten, että kalat eivät
ole pois vedestä yli kymmentä sekuntia. (EFSA, 2009)
Espmark ym. (2016 ) raportoivat, että kun pumppausjärjestelmä ja itse pumppaus toteutetaan oikein ja
huolellisesti, edes toistuvat pumppaukset (tutkimuksessa 6 kertaa) tai 5,2 metrin pumppauskorkeus eivät
aiheuttaneet merkittävää haittaa kaloille. Pumppausta varten kalat joudutaan yleensä kuitenkin
ahdistamaan tiiviimpään parveen verrattuna haavilla tehtäviin siirtoihin, mikä voi aiheuttaa stressiä. Kalat
kamppailevat pumppauksen aikana veden virtausta vastaan, ja vain 2-4 minuutin pumppauksen on todettu
uuvuttavan kalat siten, että ne eivät perillä pysty uimaan kunnolla. Pitkissä pumppausmatkoissa vedenlaatu
putkessa voi heikentyä kaloille haitalliselle tasolle. (Lines ja Spence, 2011)

Verestys
Verestys on tyypillinen toimenpide annoskokoista suuremmille kaloille ja se tapahtuu välittömästi
tainnutuksen jälkeen. Verestys tapahtuu katkaisemalla kiduskaaret tai kurkkukannas (aortta) ja
palauttamalla kala veteen 10-15 minuutiksi. Toimiva ja ehjä sydän ei ole välttämätön onnistuneeseen
verestykseen, eikä verestymisen kannalta ole suurta merkitystä sillä katkaistaanko kidukset vai
kurkkukannas. Usein käytännössä verestys on asia, joka viimekädessä johtaa kalan kuolemaan. (EFSA, 2009)
Huonon verestymisen takia syntyneet verijäämät ja -läikät kalan lihassa ovat pääasiassa esteettinen
ongelma, mutta saattavat myös vaikuttaa negatiivisesti muihin laatuominaisuuksiin, kuten säilyvyyteen,
rasvojen hapettumiseen, hajuun, lihan pehmenemiseen ja tärkeiden ravintoaineiden pitoisuuksiin.
Verestysmenetelmän (kidukset vs. kurkku) sijaan suurempi vaikutus verestymisen tehokkuuteen on
kuoleman ja verestyksen välisellä ajalla. Voimakkaan stressin ja rasituksen on myös todettu lisäävän
lihaksiin ohjatun veren määrää ja nopeuttavan veren hyytymistä, mikä huonontaa verestystulosta ja lisää
verijäämiä. (Olsen, 2011). Roth ym. (2009) taas raportoivat, että kuolemaa edeltävillä olosuhteilla (stressi,
lämpötila, kalan koko) ei niinkään ollut merkitystä lopputuotteen laatuun, vaan olennaista olivat kuoleman
jälkeiset olosuhteet. Huono verestystulos johtui pääasiassa veren hyytymisestä verestyshaavaan, minkä
takia erityisesti ensimmäisten 12 minuutin aikana haavoja pitäisi huuhdella jatkuvasti. Vatsaontelon
huuhteleminen yhdistettynä kalojen fileointiin ennen kuolinjäykkyyttä vähensi veriläikkien esiintymistä
melkein nelinkertaisesti perinteiseen verestys - perkaus – fileointi -käsittelyyn verrattuna. Turskalla tehdyn
tutkimuksen mukaan (Olsen ym. 2014) kalan kuoleman ja verestyksen välinen aika on merkittävämpi tekijä
kuin verestysmenetelmä, ja kunnollisen verestymisen saavuttamiseksi kala tulisi verestää 30 min sisällä
kalan kuolemasta.

Viilentämisen on todettu hidastavan veren hyytymistä, millä on positiivinen vaikutus verestymiseen. Verta
poistuu kalasta myös painovoiman ansiosta, minkä vuoksi kalat on suotavaa pakata perkauksen jälkeen
vatsa alaspäin, jolloin avonaisen vatsan kautta poistuu vielä varastoinnin aikana verta. Eräässä
tutkimuksessa mekaaninen tainnutus, jota seurasi välittömästi ilman erillistä verestystä perkaaminen, tuotti
vähiten verijäämiä kalaan. Tämän oletetaan johtuvan siitä, että vatsaontelon suurien verisuonien kautta
poistuisi verta, ja näin ollen myös perkaaminen suoraan ilman erillistä verestystä voisi oikealla järjestelyllä
olla suositeltavaa. (Olsen, 2011)

Kyselytutkimus
Kyselytutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään minkälaisia kalan tainnutukseen liittyviä tarpeita Suomen
kalanviljelijöillä mahdollisesti nyt ja tulevaisuudessa on, sekä kuvailemaan nykyisiä käytäntöjä.
Kyselytutkimus lähetettiin Suomen Kalankasvattajaliitto ry:n toimesta liiton jäsenille. Kysymyskaavake
esitetty Liite 2 – Kyselytutkimuskaavake. Kyselytutkimukseen palautettujen vastausten määrä oli melko
niukka, mutta vastauksista löytyi kuitenkin yhtäläisyyksiä, joista voidaan yhteenvetona havaita tyypillisiä
toimintamenetelmiä ja ongelmakohtia.

Suomen kalanviljelylaitoksilla käytössä olevat menetelmät
Suurin osa vastauksista saatiin verkkoallaslaitoksilta, joissa tuotetaan noin 1-4 kg painoista kirjolohta.
Laitosten tuotantomäärät vaihtelivat 50 ja 1500 tonnin vuosituotannon välillä. Tyypillisesti kaloja pidetään
paastolla noin 1-2 viikkoa. Teurastettavat kalat pidetään joko erillisessä säilytysaltaassa tai siirtokehikossa,
tai teurastetaan suoraan kasvatusaltaasta. Nämä menettelytavat ovat vastaajien keskuudessa molemmat
edustettuina hyvin tasaisesti. Tyypillisin menetelmä kalaparven tiivistämiseen on verkkokassin alle
vedettävä palloköysi tms. tai nuotta, joissa kalaparvea pidetään noin 15 minuutista kuuteen tuntiin. Kalat
siirretään tainnutukseen pääsääntöisesti nosturihaavilla ja tainnutetaan välittömästi noston jälkeen ulkona.
Muutamien vastaajien osalta verestys tehdään heti tainnutuksen jälkeen, mutta useimpien vastaajien
osalta tainnutettua kalaa kuljetetaan ensin kasvatus- tai säilytysaltaasta muutamien minuuttien ajan
rantaan, ja siitä edelleen perkaamoon verestettäväksi. Joskus verkkoallaslaitosten osalta jäätilanne
vaikuttaa kuljetusmatkaan. Teurastukseen menevä kalamäärä arvioidaan nosturivaa’an ja täytettyjen
verestyssammioiden määrän mukaan (sammioon mahtuva kalamäärä tiedetään).
Suurin osa vastaajista käyttää tainnutukseen hiilidioksidia, joka kuplitetaan tainnutussammion veteen
sammion pohjasta, mutta myös sähkötainnutusmenetelmiä käytetään. Useimmiten tainnutus tapahtuu
ulkona ja kalojen jäähdytys aloitetaan verestyksen aikana tai sen jälkeen. Verestys suoritetaan kaikkien
vastaajien osalta manuaalisesti. Tainnutuksen ja verestyksen parissa työskentelee tyypillisesti 2-3 henkilöä
ja kalaa pystytään käsittelemään noin 2-4 tonnia tunnissa. Useammalla laitoksella on aikaisemmin kokeiltu
sähkötainnutusta, mutta menetelmästä on luovuttu sen kalaan aiheuttamien vahinkojen takia.

Minkälaisia kriteereitä kalanviljelijöiden näkökulmasta uuden tainnutusjärjestelmän tulisi
täyttää?
Tavoitekapasiteetti vaihteli laitosten välillä, mutta enemmistö vastaajista toivoisi kapasiteetin olevan noin
4-5 tonnia tunnissa, mikä on hieman enemmän kuin vastaajien nykyisten järjestelmien kapasiteetti. Kaikki
vastaajat haluaisivat, että kala tainnutetaan heti noston jälkeen, eli kalaa ei kuljetettaisi elävänä.
Enemmistö vastaajista oli kiinnostuneita proomuun tai laivaan asennettavasta tainnutusjärjestelmästä,
jonka olisi toimittava ulkona kelistä riippumatta, myös pakkasessa. Verestysveden hallittu talteenotto oli
toivottavaa, mutta tainnutusveden talteenotto ei juuri herättänyt kiinnostusta. Puolet vastanneista osoitti
kiinnostusta liikuteltavaan järjestelmään. Suurin osa vastaajista haluaisi hyödyntää olemassa olevaa
nosturihaavia kalojen siirtämiseksi tainnutusjärjestelmään. Selkeä enemmistö vastaajista verestäisi kalat
tainnutuksen jälkeen käsin, mutta myös koneellinen verestys herätti jonkin verran kiinnostusta.
Proomun/laivan lisäksi kiinnostavia sijoituspaikkoja tainnutusjärjestelmälle olivat jalostuslaitoksen välitön
läheisyys laitoksen sisä- tai ulkopuolella. Vastaajien välillä oli suuria eroja järjestelmälle olevan tilan
suhteen, joten useita erilaisia ratkaisuja tarvitaan.

Markkinoilla olevat tainnutuslaitteet Suomen olosuhteisiin
Maailman eläintautijärjestö (OIE) on antanut ohjeet, jotka koskevat ihmisravinnoksi viljeltyjen kalojen
tainnutukseen ja lopettamiseen liittyviä hyvinvointinäkökohtia. Yleisenä periaatteena on, että viljellyt kalat
on tainnutettava ennen lopetusta, ja että tainnutusmenetelmän on taattava välitön ja peruuttamaton
tajunnan menetys. Jos tainnutus ei ole peruuttamaton, kalat tulee lopettaa ennen tajunnan palautumista
(OIE, 2019). OIE suosittelee sähköisten tai mekaanisten (esim. lyöntitainnutus) menetelmien käyttöä
viljelykalojen lopetukseen. Muut menetelmät, kuten elävänä jäähdyttäminen CO2:n avulla,
hiilidioksiditainnutus, jäävedessä jäähdyttäminen, jota seuraa sähkötainnutus ja tukehduttaminen jäähän,
eivät täytä OIE:n standardeja. Ohjeilla on merkitystä myös EU:ssa, sillä kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat OIE:n
jäsenmaita. (Euroopan komissio, 2018)
Mitä tahansa menetelmää käytetäänkin, on tärkeää, että tainnutusta ja teurastusta suorittavat työntekijät
pystyvät tunnistamaan onnistuneen tainnutuksen. Tämä ei välttämättä ole aina helppoa, sillä kala saattaa
epäonnistuneen tainnutuksen seurauksena ainoastaan lamaantua, mutta olla yhä tietoinen ympäristöstään.
Parhaimmat merkit onnistuneeseen tainnutukseen ovat kalan hengitys- ja muiden ruhon liikkeiden
loppuminen sekä etenkin silmien liikkeen poisjäänti kalaa kallisteltaessa (Kuva 1). (OIE, 2019)

Kuva 1. Vestibulo-okulaarisen refleksin puuttuminen osoittaa kalan olevan tajuton.

Markkinoilla olevat tainnutuslaitteet ovat pääsääntöisesti suunniteltu suuremmille kapasiteeteille, mihin
suomalaisilla kalanviljelylaitoksilla tyypillisesti on tarvetta. Investointikustannukset kohoavat näiden
laitteiden kohdalla korkeaksi. Alustavien hintatiedustelujen perusteella teollisten tainnutuskoneiden hinnat
ovat useita kymmeniä tuhansia euroja ja usein tainnutusyksikön lisäksi järjestelmä vaatii ympärilleen myös
muuta
tekniikkaa,
kuten
kalaja
vesipumppuja,
vedenerottimia
sekä
kuljettimia.
Kokonaisinvestointikustannukset toimivalle teollisen mittakaavan järjestelmälle ovat hintakyselyjen
perusteella suuruudeltaan jopa noin 100 000 € – 200 000 € luokkaa. Tainnutus- ja verestyskäytännöt
vaihtelevat kuitenkin laitoksittain, eikä yhtä ratkaisua, mikä sopisi jokaiselle laitokselle, ole käytännössä
mahdollista kuvailla ja siten myös hinta on neuvoteltava laitetoimittajan kanssa tapauskohtaisesti.

Mekaaniset tainnutuskoneet
Mekaanisilla tainnutuskoneilla on potentiaalia humaaniin tainnutuksen suorittamiseen. Kalojen on
kuitenkin oltava suhteellisen yhteneväisiä kooltaan ja muodoltaan, jotta lyönti kohdistuu jokaiselle kalalle
oikeaan kohtaan. Alle 1 000 g painoisten kalojen tainnuttamiseen mekaanisia tainnutuskoneita ei suositella.
Kapasiteetiltaan laitteet mahdollistavat minimissään 30 kalan tainnuttamisen minuutissa, jos yksi henkilö
syöttää kaloja koneeseen (Kuva 2). Tainnutuskoneen ”syöttökanavien” määrää voidaan kuitenkin lisätä, ja
automaattisyötöllä, jossa kalat uivat itse koneeseen, saadaan kapasiteettiä nostettua huomattavasti.
Kalojen syöttäminen tainnutuskoneeseen täytyy suunnitella tapauskohtaisesti ja huolellisesti, sillä se on
erittäin tärkeä osa onnistuneen tainnutuksen suorittamiselle sekä työntekijöiden että kalojen hyvinvoinnin
kannalta. Koneen käyttäjien on pystyttävä työskentelemään ergonomisessa asennossa ilman ylimääräisiä
liikkeitä, jotta käyttäjät voivat keskittyä tainnutukseen. Tällöin riskiä tainnutuksen epäonnistumiseen
voidaan pienentää huomattavasti (Humane Slaughter Association, 2016). Joissain tapauksissa ennen
mekaanista tainnutusta/lopetusta kalat on ensiksi tainnutettu sähköllä, jotta kalojen syöttäminen
mekaaniseen tainnutuskoneeseen olisi sujuvampaa. Merilohen osalta mekaaninen tainnutus on
pääasiallinen teurastusmenetelmä Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa (Euroopan
komissio, 2018).

Kuva 2. Manuaalisesti syötettävä Baader 101 tainnutuskone, jossa verestys (kurkun katkaisu) tapahtuu tainnutuksen yhteydessä.
(Lähde: https://www.baader.com/en/products/fish_processing/salmonides/salmon_and_seatrout/harvesting.html)

Sähkötainnutus
Sähkötainnutuksen perusperiaatteena on altistaa kala riittävän suurelle sähkövirralle, joka aiheuttaa kalalle
epileptisen kohtauksen tapaisen reaktion. Kirjolohen tapauksessa riittävä sähkövirta aiheuttaa kalalle
välittömästi ns. toonisen vaiheen, jonka aikana kala jäykistyy, lihakset nykivät hieman ja aivotoiminta
häiriintyy, mikä osoittaa, että kala on taintunut. Toonisen vaiheen jälkeen kiduskannet alkavat taas jonkin
ajan kuluttua liikkua normaalisti ja aivotoiminta palautuu, mikäli sähkövirta-altistusta ei jatketa. Toonisen
vaiheen kestoon vaikuttavat monet asiat, kuten sähkövirran voimakkuus, taajuus ja kesto. (Robb ym. 2002)
Jos altistus on riittävän pitkäkestoinen ja voimakas, kala kuolee hapenpuutteeseen ennen kuin aivotoiminta
palautuu. Sähkövirta aiheuttaa myös kouristuksia kalan lihaksissa, mikä saattaa joskus johtaa vertymiin ja
muihin ruhovahinkoihin. Tämän takia on tärkeä suunnitella tainnutusolosuhteet tarkasti, jotta pystytään
takaamaan onnistunut tainnutus ilman vahinkoja kalan ruhoon. Nämä olosuhteet vaihtelevat kalalajeittain.
(Humane Slaughter Association, 2016)
Kaupallisilla markkinoilla on saatavilla useita erilaisia sähkötainnutuskoneita, jotka voidaan jaotella
toimintaperiaatteensa mukaan kolmeen eri luokkaan. Tainnutus voi tapahtua vedenpoiston jälkeen ns.
puolikuivana tainnutuksena, missä kalat kulkevat eräänlaista liukuhihnaa pitkin tainnutuskoneessa ja ovat
suorassa kosketuksessa johtimiin. Kalat voidaan myös tainnuttaa niiden ollessa vedessä joko
jatkuvatoimisissa putkitainnuttimissa tai eräänlaisissa tainnutussammioissa, joissa tainnutetaan aina yksi
kalaerä kerrallaan.
Kun kalat tainnutetaan niiden ollessa vedessä, ne eivät ole suorassa kosketuksessa johtimiin, mikä tekee
oikeanlaisten sähköparametrien määrittämisestä hieman monimutkaisempaa. Kalojen taintuminen ja
tajuttomuuden kesto riippuu monesta tekijästä, kuten sähkökentän voimakkuudesta, käytettävästä
taajuudesta ja sähkövirran tyypistä (vaihto- tai tasavirta), tainnutettavien kalojen koosta ja määrästä, veden
sähkönjohtavuudesta ja siitä, kuinka pitkäksi ajaksi kalat altistetaan sähkölle (Robb ym. 2002, Lines ja Kestin
2005 ja Roth ym. 2003). Vedessä tapahtuvan tainnutuksen osalta välittömän tajunnanmenetyksen
aikaansaamiseksi sähkökentän on oltava huomattavasti voimakkaampi kuin mikä vaaditaan tajuttomuuden
ylläpitämiseen. Usein 50 Hz taajuutta käytettäessä välittömän taintumisen aikaansaamiseksi käytettävät
voimakkuudet ovat aiheuttaneet myös vahinkoa kalojen ruhoon. Tämän ongelman kiertämiseksi
kehittyneimmissä sähkötainnutusjärjestelmissä käytetään usein ns. kaksivaiheista tainnutusta, missä
tainnutuksen alkuvaihe suoritetaan käyttämällä voimakasta sähkökenttää 1000 Hz taajuudella, minkä
jälkeen tajuttomuuden ”ylläpitovaiheessa” käytetään 50 Hz taajuutta ja pienempää sähkövirtaa. 1000 Hz
taajuuden on todettu aiheuttavan vähemmän vahinkoa kalan ruhoon (Lines ja Kestin, 2005).
Vedenpoiston jälkeen tainnuttavat koneet ovat luultavasti tällä hetkellä yleisimpiä teollisen mittakaavan
sähkötainnutuskoneita (Kuva 3). Tämän tyyppisissä koneissa kalat ovat suorassa kosketuksissa johtimiin,
jotka esimerkiksi Kuva 3 koneessa ovat liukuhihna ja laitteen katossa olevat metallilätkät. Näiden koneiden
hyvinä puolina ovat tehokas ja säännöllinen kalan taintuminen ja vähäiset sähköstä johtuvat vahingot kalan
ruhoon (Humane Slaughter Association, 2016). Kalat joutuvat kuitenkin olemaan jonkin aikaa pois vedestä,
mikä aiheuttaa kaloille stressiä ja mahdollisesti ihovaurioita. OIE:n suositusten mukaan kalojen olisi myös
mentävä tämän tyyppisiin koneisiin pää edellä, jotta nopea ja tehokas taintuminen olisi taattu. Norjassa
viranomaiset vaativatkin esimerkiksi Kuva 3 koneeseen eräänlaista lisäyksikköä, minkä avulla on tarkoitus
saada kalat uimaan koneeseen pää edellä. Tämän lisäyksikön hinta oli tarjouskyselyiden perusteella
korkeampi kuin Kuva 3 näkyvän tainnutusyksikön.

Kuva 3. Vedenpoiston jälkeen tainnuttava kone, jonka kapasiteetti on noin 60-70 kalaa minuutissa. (Optimar electric stunner:
https://optimar.no/solutions/aqua-culture/products.html)

Vedessä tainnuttavat koneet voivat olla jatkuvatoimisia putkitainnuttimia, joissa kalat altistetaan
sähkökentälle niiden liikkuessa putken läpi. Kalat voidaan pumpata putkeen esimerkiksi kalapumpulla tai
syöttää nosturihaavilla eräänlaiseen suppiloon, josta ne valuvat putkeen. Jälkimmäisessä tapauksessa
vaaditaan erillinen vesipumppu, jolla kalat ja vesi saadaan liikkumaan putkessa. Teuraskokoisia kaloja
tainnutettaessa tainnutusputki voi olla hieman lyhyempi, sillä kalat verestetään tainnutuksen jälkeen (Kuva
4).

Kuva 4. Kalalaitoksella toimivaan alukseen asennettu sähkötainnutuslaitteisto, jossa kala tainnutetaan sen kulkiessa putken läpi.
(Ace Aquatec http://aceaquatec.com/products/stunner/ )

Annoskokoisia kaloja tainnutettaessa putki on yleensä pidempi, ja kalat pidetään sähkökentälle altistettuna
niin kauan, että ne lopulta kuolevat hapenpuutteeseen (Kuva 5). Tällöin kalat voidaan ohjata suoraan
esimerkiksi jäävesiastiaan, missä ne kuljetetaan jatkojalostukseen. Putkitainnuttimet räätälöidään lähes
aina tapauskohtaisesti ja putkiasennuksia voidaan muovata melko joustavasti tarpeen mukaan.

Kuva 5. Annoskokoisten kirjolohien tainnutukseen suunniteltu laite. (Fish Management Systems
https://www.fishmanagementsystems.com/index )

Pienemmän mittakaavan tainnutuslaitteistoa ovat eräänlaiset tainnutussammiot, joissa johtimet on
asennettu esimerkiksi sammion vastakkaisille seinille (Kuva 6). Kalat siirretään sammioon haavilla, minkä
jälkeen sähkövirta kytketään päälle riittävän pitkäksi ajaksi. Tämänkaltaiset laitteet ovat myös
investointikustannuksiltaan huomattavasti edullisempia, noin 2 000 – 3 000 €.

Kuva 6. Tilavuudeltaan noin 600 litrainen tainnutussammio, jossa johtimet ovat sammion vastakkaisilla seinillä (Fiap Profiwork fish
stunner Maxi https://www.fiap.com/profiwork-fischbetaeubung-maxi.html )

Yhteenveto
Useimmilla suomalaisilla kalanviljelylaitoksilla käytetään teurastusta edeltävään tainnutukseen yhä
hiilidioksidia, mikä on kalojen hyvinvoinnin kannalta epäsuotuisaa, sillä taintuminen ei tapahdu
välittömästi. Hiilidioksiditainnutuksen aikana kaloilla esiintyy voimakkaita pakoreaktioita jopa minuuttien
ajan, kun taas esimerkiksi sähkötainnutuksella voidaan kala saada liikkumattomaksi lähes välittömästi.
Tämän vuoksi sähkötainnutuksen uskotaan olevan humaanimpi tainnutustapa. Lisätutkimuksia
tainnutusmenetelmien hyvinvointinäkökohdista kuitenkin tarvitaan, sillä eri tainnutustapojen vaikutuksista
kalan hyvinvointiin ei ole yksiselitteistä tutkimustietoa. Esimerkiksi Gräns ym. (2016) havaitsivat nieriällä
tehdyssä tutkimuksessaan, että voimakkaammasta pakoreaktiostaan ja pidemmästä tainnutusajastaan
huolimatta hiilidioksidilla tainnutettujen kalojen veressä stressihormonipitoisuudet olivat huomattavasti
alhaisemmat kuin välittömästi sähkötainnuttimella taintuneiden kalojen veressä.
Useat kyselytutkimukseen vastanneet suomalaiset kalanviljelijät olivat kokeilleet sähkötainnutusta, mutta
olivat palanneet takaisin hiilidioksidin käyttöön huonojen kokemusten takia. Sähkötainnuttimet olivat joko
tainnuttaneet kalat hitaasti tai tehottomasti, tai olivat aiheuttaneet vaurioita kalojen ruhoon.
Kyselytutkimuksessa ei tarkemmin tiedusteltu kokeiluissa olleiden sähkötainnuttimien yksityiskohtia, mutta
myös joidenkin markkinoilla olevien verkkovirtaa hyödyntävien (50 Hz) sähkötainnuttimien on todettu
aiheuttavan vertymiä ja katkenneita selkärankoja (Lines ym., 2003). Vastaajien joukossa oli myös
sähkötainnutukseen tyytyväisiä kalanviljelijöitä. Vaihtelevat kokemukset sähkötainnutuksesta johtuvat
oletettavasti siitä, että onnistuneeseen sähkötainnutukseen vaikuttavat hyvin monet asiat, kuten kalalaji,
tainnutettava kalamäärä, kalan koko, johtimien koko ja etäisyys toisistaan sekä veden sähkönjohtavuus.
Tärkeimpiä tekijöitä lienevät kuitenkin sähkövirran parametrit, kuten jännite, virta, taajuus ja muoto
(vaihto- tai tasavirta). Menestyneimmät sähkötainnutinvalmistajat ovat todennäköisesti panostaneet
tutkimus- ja tuotekehitystyössään näiden asioiden selvittämiseen aikaa ja rahaa, eivätkä sen vuoksi luovuta
tietoja vapaaehtoisesti jakoon. Riskinä on myös se, että markkinoilta ostettu laite ei välttämättä toimi
lupausten mukaan eikä voida suoraan olettaa, että esimerkiksi valtamerien suolapitoisuuksissa toimivaksi
todetut laitteet toimisivat myös Itämeren tai makean veden maauomalaitoksissa ainakaan samoilla
asetuksilla. Hankintapäätöstä tehdessä on voitava olla varmoja, että hankittu laite myös täyttää tarvittavat
vaatimukset.
Yhdelläkään kyselyyn vastanneella viljelijällä ei ollut käytössä mekaanista tainnutuskonetta. Usein nämä
mm. Norjassa suositut mekaaniset tainnutuskoneet ovat kooltaan ja kapasiteetiltaan, ja siten myös
investointikustannuksiltaan, kohtuuttoman suuria suomalaisten kalanviljelijöiden tarpeisiin. Monet
kyselytutkimukseen vastanneet viljelijät vaativat tainnutuslaitteelta toimivuutta pakkasessa, mikä saattaa
mekaanisten tainnutuslaitteiden kohdalla olla kyseenalaista.
Suomalaiset kalanviljelylaitokset ovat verrattain monimuotoisia ja parhaimman mahdollisen
tainnutusjärjestelmän suunnittelussa tulisi aina ottaa huomioon laitoskohtaiset toiminnalliset vaatimukset
ja tainnutusjärjestelmän soveltuvuus laitoksen käytäntöihin. Kyselyn perusteella monet viljelijät olivat
kiinnostuneita liikuteltavasta tainnutusjärjestelmästä, mikä johtuu oletettavasti kasvatusyksiköiden
hajanaisuudesta. Tämä aiheuttaa rajoitteita sopivien tainnutusjärjestelmien löytymiselle esimerkiksi
tilarajoitteiden ja sähkön saatavuuden muodossa.
Kaupallisilta markkinoilta kuitenkin todennäköisesti löytyy EFSA:n suositukset täyttäviä tainnutuslaitteita,
mutta erilaisten ja eri kokoluokkien tainnutuslaitteiden toimivuutta pitäisi kokeilla ja tutkia käytännön
olosuhteissa yhteistyössä kalanviljelijöiden kanssa. Myöskään siian tainnutuksesta ei löytynyt
tutkimustietoa, joten ilman jatkotutkimuksia ei voida tehdä johtopäätöksiä laitteiden toimivuudesta siian
kohdalla.
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Liitteet
Liite 1 – Vesieläinten terveyttä koskevan säännöstön 7. jakson 3. kohta: Ihmisravinnoksi
viljeltyjen kalojen tainnutukseen ja lopettamiseen liittyvät hyvinvointinäkökohdat (OIE,
2019)
Jakso 7, kohta 3.1.
Laajuus
Nämä suositukset koskevat ihmisravinnoksi viljeltyjen kalojen tainnutusta ja lopettamista.
Nämä suositukset koskevat tarvetta taata ihmisravinnoksi viljeltyjen kalojen hyvinvointi tainnutuksen ja lopettamisen aikana,
mukaan lukien kuljetus ja säilytys juuri ennen tainnutusta.
Tässä kappaleessa kuvaillaan yleisiä periaatteita, joita pitää noudattaa ihmisravinnoksi ja myös taudinhallintatarkoituksissa
tehdyn tainnutuksen ja lopetuksen yhteydessä. Muita taudinhallinnan takia tehtyjä hätäteurastukseen liittyviä periaatteita
käsitellään jakson 7 kohdassa 4.
Yleisenä periaatteena on, että viljellyt kalat on tainnutettava ennen lopetusta, ja että tainnutusmenetelmän on taattava
välitön ja peruuttamaton tajunnan menetys. Jos tainnutus ei ole peruuttamaton, kalat tulee lopettaa ennen tajunnan
palautumista.
Jakso 7, kohta 3.2.

Henkilökunta
Kalojen käsittelyyn, tainnutukseen ja lopettamiseen osallistuva henkilökunta on tärkeässä roolissa kalojen hyvinvoinnin
kannalta. Toimintaan osallistuvan henkilökunnan tulee olla kokenutta ja pätevää kalankäsittelyssä, ja heidän tulee ymmärtää
kalojen käyttäytymismallit ja tehtävien perusperiaatteet. Jotkut tainnutus- ja lopetusmenetelmät voivat olla vaaraksi
työntekijöille, joten koulutuksen tulisi kattaa käytettyjen menetelmien vaikutukset työterveyteen ja -turvallisuuteen.
Jakso 7, kohta 3.3.
Kuljetus
Jos kaloja kuljetetaan ennen tainnutusta ja lopetusta, tämän pitäisi tapahtua OIE:n suositusten mukaisesti. Suositukset
kuvailtu Jakson 7 kohdassa 2.
(https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/aahc/2010/chapitre_welfare_transport_farm_fish.pdf –
suomennan erilliseen liitteeseen jos tarpeellista)
Jakso 7, kohta 3.4.
Säilytystilojen suunnittelu
1) Säilytystilat on suunniteltava ja rakennettava oikealle kalalajille tai lajiryhmälle sopivaksi.
2) Säilytystilojen tulisi olla kooltaan sellaisia, että niissä voidaan pitää tietty määrä kalaa jalostettavaksi tietyssä aikataulussa
vaarantamatta kalojen hyvinvointia.
3) Käsittelyt tulisi suorittaa niin, että kaloille aiheutuu mahdollisimman vähän vammoja ja stressiä.
4) Seuraavat suositukset voivat auttaa tämän saavuttamisessa:
a) verkot ja altaat olisi suunniteltava ja huollettava siten, että fyysiset vammat minimoidaan;
b) veden laadun tulisi olla sopiva kalalajille ja kalatiheydelle;
c) kalojen siirtolaitteet, mukaan lukien pumput ja putket, olisi suunniteltava ja huollettava siten, että
kaloille aiheutuvat vammat minimoidaan.
Jakso 7, kohta 3.5.
Kalakuorman purkaminen, siirtäminen ja lastaaminen
1) Kalat tulisi purkaa, kuljettaa ja lastata olosuhteissa, jotka aiheuttavat kaloille mahdollisimman vähän stressiä ja vammoja.
2) Seuraaviin asioihin tulee kiinnittää huomiota:
a) Veden laatu (esim. lämpötila, happi- ja CO2-tasot, pH ja suolapitoisuus) tulee arvioida ennen purkua ja
korjaavat toimenpiteet tehtävä tarpeen vaatiessa.
b) Jos mahdollista, vahingoittuneet ja kuolemaisillaan olevat kalat pitäisi erotella ja lopettaa humaanisti.
c) Liikkumisen rajoittamista (esim. nuottaus, aidat) pitää tehdä mahdollisimman harvoin ja mahdollisimman
lyhyitä aikoja stressitilanteiden vähentämiseksi.
d) Kalojen käsittely kuljetusten aikana tulee minimoida ja kaloja ei tulisi käsitellä poissa vedestä. Jos kaloja
pitää ottaa pois vedestä, on tämän ajan oltava mahdollisimman lyhyt.
e) Jos mahdollista, kalojen olisi suotavaa pystyä uimaan suoraan tainnutuslaitteeseen ilman nostamista
vedestä.

f) Kalojen käsittelyyn tarkoitettujen välineiden pitäisi olla suunniteltu -ja niitä pitäisi käyttää siten, että
kaloille aiheutuvat vammat ovat mahdollisimman vähäiset. (Huomioon otettavia tekijöitä ovat esim.
pumppauskorkeus, -paine ja -nopeus.)
g) Kaloja ei pitäisi paastottaa tarpeettoman kauan. Esimerkiksi pidempään kuin mitä suolen tyhjenemiseksi
vaaditaan.
h) Kalojen purkamisen, siirtämisen ja lastaamisen aikana olisi oltava valmiussuunnitelma hätätilanteiden
ratkaisemiseksi ja stressin minimoimiseksi.
Jakso 7, kohta 3.6.
Tainnutus- ja lopetusmenetelmät
1. Yleiset näkökohdat
a) Lajikohtaiset tiedot otettava huomioon menetelmien valinnassa
b) Kaikki käsittelyyn, tainnuttamiseen ja lopettamiseen käytettävät välineet tulisi suunnitella, huoltaa ja
käyttää oikein ja niiden toimivuus tulisi testata säännöllisesti, jotta niiden riittävä toiminta on taattu.
c) Tehokas taintuminen tulisi varmistaa.
d) Varatainnutusjärjestelmä on tarpeellinen, jotta virheellisesti tainnutetut kalat tai kalat, joiden tajunta on
palautumassa, voidaan tainnuttaa uudelleen niin pian kuin mahdollista.
e) Tainnutusta ei pidä suorittaa jos on todennäköistä, että lopetus viivästyy siten, että kalan tajunta
palautuu kokonaan tai osittain ennen kuolemaa.
f) Tajunnan menetys on joskus vaikea tunnistaa, mutta riittävän tajunnan tunnistamiseksi seuraavia
merkkejä voidaan tarkkailla: i) ei liikettä vartalossa tai kiduskansissa (hengitysliike); ii) ei reaktoiota
visuaaliseen ärsykkeeseen; iii) vestibulo-okulaarisen refleksin puuttuminen (VOR, silmien kääntyminen
kalaa käännettäessä).
2. Mekaaniset tainnutusmenetelmät
a) Iskutainnutus saavutetaan päähän, aivojen välittömään läheisyyteen kohdistuvalla iskulla, joka on
riittävän voimakas aivojen vahingoittamiseksi. Isku voidaan suorittaa joko manuaalisesti tai tarkoitukseen
suunnitelluilla koneilla.
b) Piikillä tapahtuva tainnutus on peruuttamaton menetelmä, jossa kalan aivoihin aiheutetaan vahinkoa
piikillä tai poralla.
c) Ampumalla voidaan lopettaa suuria kaloja, kuten tonnikaloja. Kalat voidaan ampua yksitellen veden alla,
tai esim. nuottaamisen jälkeen pinnalta käsin. Ampumiseen käytetään erityisvalmisteisia välineitä.
d) Mekaanisilla tainnutusmenetelmillä aiheutettu taintuminen on käytännössä peruuttamaton, jos se on
suoritettu oikein. Jos taintuminen on väliaikainen, kala on lopetettava ennen tajunnan palautumista.
3. Sähkötainnutus- ja lopetusmenetelmät
a) Sähkötainnutuksessa käytetään riittävän voimakasta ja riittävän pitkäkestoista, oikealla taajuudella
olevaa sähkövirtaa, joka aiheuttaa välittömän tajunnan menetyksen kalalle. Makean- ja murtoveden
sähkönjohtavuus vaihtelee, joten riittävästä sähkövirrasta on varmistuttava tainnutuspaikalla.
b) Sähkötainnutukseen käytettävät laitteet on suunniteltava erityisesti niille lajeille ja niihin ympäristöihin,
missä laitteita aiotaan käyttää.
c) Sähkötainnutus ei välttämättä ole peruuttamaton. Näissä tapauksissa kala on lopetettava ennen tajunnan
palautumista.
d) Tainnutettavien kalojen pitäisi olla vedenpinnan alla ja tainnutusalueella olisi oltava tasainen sähkövirta.
e) Puolikuivissa sähkötainnutussysteemeissä kalan on mentävä laitteeseen pää edellä, jotta nopea ja
tehokas taintuminen on taattu.
4. Muut tainnutusmenetelmät
Seuraavia menetelmiä käytetään kalojen lopetukseen ja tainnuttamiseen: jäähdyttäminen jäävedessä,
hiilidioksiditainnutus, jäähdytys hiilidioksidilla, suola- tai ammoniumkylvyt, tukehduttaminen ilmassa ja
verestys ilman tainnutusta. Näiden menetelmien on todettu olevan kalojen hyvinvoinnin kannalta huonoja.
Näitä menetelmiä ei tule käyttää, jos aikaisemmin kohdissa 2. ja 3. mainittuja menetelmiä voidaan käyttää.

Liite 2 – Kyselytutkimuskaavake

Hyvinvointia edistävä menettely ennen
teurastusta ja teurastuksen yhteydessä
Kyselyn tavoitteet
Kyselyn tarkoituksena on selvittää minkälaisia kalan tainnutukseen liittyviä tarpeita Suomen kalanviljelijöillä
mahdollisesti nyt ja tulevaisuudessa on, sekä kuvailla nykyisiä käytäntöjä. Kyselyn vastausten perusteella
pyritään etsimään vastanneiden tarpeisiin parhaiten soveltuvia tainnutusratkaisuja kaupallisilta
markkinoilta.

Kysely on luottamuksellinen ja koskee vain kalaa ihmisravinnoksi tuottavia laitoksia. Kysely toivotaan
palautettavan kokonaan täytettynä, mutta myös osittain täytetty lomake on hyödyllinen.

Toivomme, että kyselyyn liittyvät tiedustelut ja kysymykset lähetetään osoitteeseen:
Jonni Virtanen
0405175704
jonni.virtanen@clewer.com
Clewer Aquaculture Oy
Biolinja 12, 20750 Turku

Yhteystiedot
Huom! Kyselyyn voi vastata myös anonyymisti.
Vastaaja:
Nimi

________________________________________________________________

Puhelinnumero ________________________________________________________________
Sähköposti

________________________________________________________________

Mieluisin menetelmä jatkoyhteydenottoa varten?
☐ Puhelin
☐ Sähköposti
☐ En halua yhteydenottoa jatkossa
Kalanviljelylaitos:
Nimi

_________________________________________________________________

Osoite

_________________________________________________________________

Sähköposti

_________________________________________________________________

Kalanviljelylaitoksen tiedot
1. Laitoksen tyyppi:
☐ Verkkokassilaitos
☐ Maauomalaitos
☐ Kiertovesilaitos
☐ Muu: __________________________________________________________________
2. Minkälaisessa vedessä kalat ovat ennen teurastusta?
☐ Makea
☐ Murto
☐ Vesijohtovesi
3. Tuotannossa olevat kalalajit?
Kalalaji
Kirjolohi
Siika
Muu
Muu

Tuontatomäärä
(t/vuosi)

n. Kokoluokka (esim. 1-3kg)

Tainnutukseen liittyvät tarpeet tulevaisuudessa
Osion tarkoituksena selvittää minkälaisia kriteerejä tainnutysjärjestelmien tulisi täyttää, minkälaisia laitteita
lähdetään etsimään markkinoilta ja mihin ongelmiin pitäisi löytää ratkaisuja.
1.

Mille kalalajille ja tuotantomäärälle tainnutuslaitteistoa käytettäisiin? Jätä tyhjäksi, jos samat tiedot
kuin edellisessä kysymyksessä.
Kalalaji

Tuontatomäärä
(t/vuosi)

n. Kokoluokka (esim. 1-3kg)

Kirjolohi
Siika
Muu
Muu
2.

Tavoitekapasiteetti (Kuinka paljon kalaa järjestelmän pitäisi pystyä käsittelemään tunnissa?):
_________________ kg/h
_________________ kpl/h

3.

Mitä ominaisuuksia tainnutusjärjestelmältä vaaditaan?

Kyllä
☐

Ei
☐

En osaa sanoa/ei
merkitystä
☐

Jatkuvatoiminen

☐

☐

☐

Toimittava ulkona pakkasessa

☐

☐

☐

Tainnutetaanko kalat heti noston
jälkeen?

☐

☐

☐

Onko
tainnutusvesi
kierrättämään?

pystyttävä

☐

☐

☐

Onko
verestysvesi
hallitusti keräämään?

pystyttävä

☐

☐

☐

Liikuteltava

Jotain muuta, mitä?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4.

Miten kalat siirrettäisiin tainnutuskoneeseen? (Onko olemassa olevaa laitteistoa, mikä pitäisi ottaa
huomioon?)
☐ Nosturihaavi
☐ Kalapumppu
☐ Ei merkitystä
☐ Muu: _______________________________________________________
Jos kalapumppu, niin minkä tyyppinen? (sentrifugi,
kaksikammioinen vakuumi jne. Kapasiteetti noin (kg/h))

yksikammioinen

vakuumi,

____________________________________________________________
Jos haavi, niin kuinka monta kalaa haavillisessa keskimäärin on kerralla?
5.

6.

____________________________________________________________
Mitä kaloille tehtäisiin heti tainnutuksen jälkeen?
☐ Verestettäisiin käsin
☐ Verestettäisiin koneellisesti
☐ Kuljetettaisiin jäävedessä jalostuslaitokselle
☐ Muu: ______________________________________________________
Minne tainnutusjärjestelmä asennettaisiin? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
☐ Jalostuslaitoksen sisälle
☐ Jalostuslaitoksen ulkopuolelle
☐ Proomuun/laivaan
☐ Kuorma-autoon
☐ Muu: ______________________________________________________

7.

Kuinka paljon tilaa järjestelmälle olisi ja onko erityisiä tilarajoituksia?
_______________________________________________________________________

8.

Yhteys sähköverkkoon?

☐ Kyllä, 1-vaihevirta
☐ Kyllä, 3-vaihevirta
☐ Ei

9.

Yhteys vesijohtoverkkoon?

☐ Kyllä
☐ Ei

10. Lyhyt vapaamuotoinen kuvaus erityisasioista ja ongelmakohdista, mitä pitäisi ottaa huomioon
tainnutusjärjestelmän suunnittelussa:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Nykyiset teurastuskäytännöt
Kyselyn pohjalta kuvataan Suomessa yleisimmin käytössä olevia menetelmiä ja työvaiheita.
1. Perkausajankohdat (Valitse kaikki vuodenajat, jolloin laitoksella tainnutetaan kalaa perkaukseen)
☐ kevät (maalis-, huhti- ja toukokuu)
☐ kesä (kesä-, heinä- ja elokuu)
☐ syksy (syys-, loka- ja marraskuu)
☐ talvi (joulu-, tammi- ja helmikuu)
2. Kuinka kauan kaloja pidetään paastolla ennen teurastusta? Ilmoita keskimääräinen paastoaika
vuorokausina ja päiväasteina. (Päiväasteet = veden lämpötila * vuorokausien määrä)
______ vrk
______ päiväastetta
3. Missä kalat ovat ennen tainnutusta?
☐ Kasvatusallas/uoma
☐ Erillinen säilytys-/raikastusallas tai siirtokehikko, johon perattavat kalat kootaan
Muu: ______________________________________________________________
4. Miten altaan kalaparvi tiivistetään tainnutukseen siirtoa varten?
☐ Palloköysi tms. joka vedetään verkkokassin alle
☐ Nuotta
☐ Keräilyaidat
☐ Muu: ______________________________________________________________
5. Kuinka kauan kalaparvea keskimäärin pidetään rajoitetussa tilassa, esim. nuotassa teurastuksen
yhteydessä?
_________________________________________________________________________
6. Miten kalat siirretään tainnutukseen?
☐ Käsihaavi
☐ Nosturihaavi
☐ Kalapumppu
☐ Muu: ______________________________________________________________
7. Tainnutetaanko kalat välittömästi noston jälkeen?
☐ Kyllä
☐ Ei
8. Miten tainnutettu/tainnutettava kalamäärä mitataan tai arvioidaan?
_________________________________________________________________________
9. Kalojen kuljetusmatka kasvatus- tai säilytysaltaasta tainnutukseen ja verestykseen ja kuljetuksen kesto?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

10. Käytössä oleva tainnutusmenetelmä
☐ Sähkötainnutus
☐ Käsin suoritettava lyöntitainnutus
☐ Lyöntitainnutus koneella
☐ Hiilidioksidi
☐ Muu: _______________________________________________________________

11. Suoritetaanko tainnutus ulkona?

☐ Kyllä

☐ Ei

12. Kuinka kauan kaloja pidetään tainnutuksessa ennen verestystä?
13. Minimi ja maksimi vuorokautinen tainnutusmäärä noin?
14. Nykyisen tainnutusjärjestelmän kapasiteetti ? (esim. kg/h)
15. Kuinka monta henkilöä tainnutuksen ja verestyksen parissa työskentelee yhtäaikaisesti?
16. Jäähdytetäänkö kaloja tainnutuksen tai verestyksen aikana? (valitse kaikki sopivat vaihtoehdot)
☐ Jäähdytetään tainnutuksen aikana
☐ Jäähdytetään verestyksen aikana
☐ Jäähdytetään verestyksen jälkeen
17. Lyhyt vapaamuotoinen kuvaus siitä, minkälainen tainnutus/verestyskäytäntö nykyään on käytössä, jos
edeltävät kysymykset eivät sopineet nykyiseen menetelmäänne, tai jos menetelmässä on joitakin
erityispiirteitä tai erityisiä ongelmia, mihin kaivataan ratkaisuja:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
18. Onko ennen nykyistä menetelmää kokeiltu muita tainnutus-/verestyskäytäntöjä? Minkälaisia
kokemuksia näistä saatiin?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

