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1 Tiivistelmä 
 

Vesiviljely lisääntyy maailmanlaajuisesti ja ylittää jo tuotantomääriltään kalastuksen. Teurastettavien 

kalojen hyvinvoinnin varmistaminen on näin ollen erittäin tärkeää. Euroopan unionissa teurastettavia kaloja 

suojellaan lainsäädännöllä, joka perustuu yleiseen periaatteeseen kärsimyksen välttämisestä. Euroopan 

komissio on kuitenkin todennut, että viljeltyjen kalojen teurastuksesta tehdään perusteellinen arviointi, 

jonka tarkoituksena on tarkempien sääntöjen lisääminen teurastusasetukseen kalojen suojelemiseksi. 

Maailman eläintautijärjestön (OIE) ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) mukaan 

iskutainnutus- ja sähkötainnutusjärjestelmät mahdollistavat parhaiten useiden EU:ssa viljeltävien 

keskeisten lajien inhimillisen teurastuksen. Piikillä lopettaminen ja ampuminen veden alla voivat myös olla 

inhimillisiä keinoja joillekin lajeille. Kalojen hyvinvoinnin suojelemiseksi on tehty tärkeää tutkimusta näiden 

järjestelmien teoreettisista taustoista ja myös niiden käyttöönotosta. Tarvitaan kuitenkin lisätyötä, jotta 

kuhunkin keinoon liittyvät hyvinvointiriskit voidaan minimoida. 

EU:n tärkeimmät viljellyt kalalajit ovat lohi, kirjolohi, karppi, meribassi, kultaotsasargi, piikkikampela, 

hammasankeriasmonni, ankerias ja tonnikala (suurimman tonnimäärän mukaisessa järjestyksessä). Kaikille 

näille lajeille on olemassa tai niille voidaan kehittää inhimillisiä tainnutusjärjestelmiä, mutta tämän 

tavoitteen saavuttaminen on kunkin lajin osalta eri vaiheessa. Tärkeimpiä kalalajeja koskevat OIE:n ja 

EFSA:n tieteelliset lausunnot (2009) ovat hyödyllinen vertailukohta (ks. keskeiset asiakirjat liitteestä A), 

mutta lausuntojen julkaisemisen jälkeen on tapahtunut uutta kehitystä. 

Jatkossa tarvitaan selkeä ja hyvin integroitu strategia, jonka perusteella voidaan kehittää inhimillisiä kalojen 

tainnutus- ja lopetusmenetelmiä. Järjestelmät on testattava perusteellisesti (kunkin käyttökohteena olevan 

lajin osalta) sen varmistamiseksi, että kalat taintuvat välittömästi ja pysyvät tajuttomina kuolemaan saakka. 

Testausprosessissa tulisi 1) määrittää teoreettiset tainnutusparametrit, 2) kehittää laitteet, joilla 

saavutetaan tehokas tainnutus, 3) toteuttaa tainnutusjärjestelmä ja 4) todentaa tainnutuksen tehokkuus 

paikan päällä. Kalojen hyvinvointia edistävien järjestelmien kehittämisen yhteydessä täytyy ottaa huomioon 

myös sosiaaliset ja taloudelliset kysymykset sekä käytännön seikat. 

Tutkimusta ja kehitystyötä on vielä paljon tehtävänä. Viime vuosina saavutetut edistysaskeleet ja 

kaupallisten järjestelmien nopeasti lisääntyvä saatavuus luovat kuitenkin myönteisiä näkymiä 

teurastettavien kalojen hyvinvoinnin kannalta EU:ssa.



 

2 Vesiviljely Euroopan unionissa 
Vesiviljelytuotanto on kasvanut nopeasti ympäri maailmaa viime vuosikymmenen aikana. EU:n vuosittainen 

tuotanto on kuitenkin pysynyt noin 1,3 miljoonassa tonnissa vaihdellen jonkin verran (FAOSTAT, 2015; 

kuva 1). Tuotanto ilmoitetaan yleensä kalojen painon mukaan, mutta eläinten hyvinvointia koskevassa 

keskustelussa on kuitenkin tärkeää mainita kalayksilöiden määrä. EU:ssa tuotettiin ja lopetettiin arviolta 

439–1 602 miljoonaa kalaa vuosina 2010–11. Yhdistynyt kuningaskunta on suurin tuottaja tuotannon 

tonnimäärän perusteella (kuva 2), mutta Kreikka tuottaa suurimman määrän kalayksilöitä (kuva 3; ks. koko 

luettelo liitteestä B). Tuotantopainon perusteella tärkeimmät EU:ssa viljeltävät kalalajit on esitetty 

kuvassa 4 (ks. koko luettelo liitteestä C). 

 

 
 

Kuva 1. Vesiviljelytuotannon kokonaismäärä koko maailmassa (a) ja Euroopan unionissa (b) vuosina 2006–2015. Huom. 
Määrät sisältävät kaiken vesiviljelyn, eivät pelkästään kalalajeja. 

 
 

1
 Tässä raportissa käytetyt arviot kalojen lukumääristä on laskettu YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön kaupallisia tilastoja 

koskevasta tietokannasta (FAOSTAT) saatujen tietojen (viljeltyjen kalojen vuosittaisen tuotannon tonnimäärät) ja 
www.fishcount.org.uk-sivustolta saatujen kalojen painotietojen perusteella. Koska useimpien lopetettavien kalojen paino vaihtelee 
tietyllä välillä, painon vaihteluvälin ylimmän ja alimman arvon avulla lasketaan arvio kalojen lukumäärän vaihteluvälistä.

http://www.fishcount.org.uk/
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Kuva 2. EU:n jäsenvaltioissa tuotettujen viljeltyjen kalojen kokonaismäärä (tonnia) vuonna 2010. (FAOSTAT). 

 
Kuva 3. EU:n jäsenvaltioissa tuotettujen viljeltyjen kalojen arvioitu lukumäärä (vaihteluväli esitetään liukuvana palkkina) 

vuonna 2010 (luvut perustuvat FAOSTATin tietoihin ja ne on tarkistettu arvioitujen painojen (www.fishcount.org.uk-
sivustolta) perusteella) 
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Kuva 4. Kymmenen yleisintä vuonna 2015 EU:ssa viljeltyä kalalajia suurimman tonnimäärän mukaisessa järjestyksessä. 
Huom. Lajiin ”karppi” sisältyvät karppi, marmoripaksuotsa, hopeakarppi ja ruohokarppi. 

 

3 Viljeltyjen kalojen teurastukseen liittyvä 
lainsäädäntö Euroopan unionissa 

 
Kalat tunnustetaan tunteviksi olennoiksi lainsäädännön nojalla, kuten Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyssä sopimuksessa (2012) todetaan. Sopimuksen 13 artiklassa todetaan, että ”[l]aatiessaan ja 

pannessaan täytäntöön unionin maatalous- [ja] kalastuspolitiikkaa [...] unioni ja jäsenvaltiot ottavat 

eläinten, jotka ovat tuntevia olentoja, hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon”. 

Eläinten teurastusta Euroopan unionissa säännellään voimassa olevassa lainsäädännöllä. Vaikka eläinten 

suojelusta lopetuksen yhteydessä annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009 sisältää erityiset 

vaatimukset elintarviketuotantoa varten kasvatettavien maaeläinten teurastusta varten, useimmat 

suositukset eivät koske kaloja (Euroopan unioni, 2009). Kuten asetuksessa mainitaan, tämä johtuu 

fysiologisista ja teurastusolosuhteisiin liittyvistä eroista sekä siitä, että kalojen tainnutusprosessia ei tunneta 

yhtä hyvin. Asetuksessa kuitenkin todetaan nimenomaisesti, että keskeistä periaatetta voidaan soveltaa 

myös kaloihin, eli 

 
”eläimiä tulee varjella vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä 
lopetuksen ja siihen liittyvien toimien aikana” (3 artiklan 1 kohta). 

 
Näin ollen jäsenvaltioille on säädetty oikeudellinen vaatimus, jonka mukaisesti niiden on suoritettava toimia 

lopetettavien kalojen kärsimyksen välttämiseksi tai ainakin sen minimoimiseksi. Kalat tulisi siis teurastaa 

inhimillisin menetelmin aina, kun tämä on mahdollista. Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto (2004) 

toteaa seuraavaa:



 

”Koska inhimillistä teurastusta koskevien säädösten tarkoituksena on välttää 
hätää, kipua, tuskaa tai kärsimystä teurastuksen aikana aina, kun tämä on 
mahdollista, tainnutuksen ja tainnutus-/lopetuskeinojen tulisi ihanteellisesti täyttää 
seuraavat perusteet: 

 

• välitön (esim. alle yhdessä sekunnissa) ja yksiselitteinen tajunnan ja aistimiskyvyn 
menetys; 

tai 

• jos tajunnan menetys ei ole välitön, tainnutus tulisi tehdä ei-aversiivisella tavalla 
eikä tästä saisi aiheutua tajuissaan oleville eläimille hätää, kipua, 
tuskaa eikä kärsimystä.” 

 

EU:ssa yleisimmin käytössä olevat kalojen teurastusmenetelmät eivät vastaa näitä vaatimuksia useiden 

lajien kohdalla. EFSAn (2004) mukaan monet olemassa olevat kaupalliset lopetusmenetelmät altistavat 

kalat huomattavalle ja pitkäkestoiselle kärsimykselle. 

Lisäksi neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1099/2009 mainitaan Euroopan komission tavoitteet parantaa 

ymmärrystä kalojen hyvinvoinnista teurastuksen yhteydessä. Asetuksen mukaan ”[k]omissio toimittaa 

viimeistään 8 päivänä joulukuuta 2014 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 

mahdollisuudesta ottaa käyttöön tiettyjä vaatimuksia, jotka koskevat kalojen suojelua lopetuksen 

yhteydessä ottaen huomioon eläinten hyvinvointiin liittyvät näkökohdat sekä sosioekonomiset ja 

ympäristövaikutukset. Tähän kertomukseen on tarvittaessa liitettävä lainsäädäntöehdotuksia tämän 

asetuksen muuttamiseksi lisäämällä siihen erityisiä sääntöjä, jotka koskevat kalojen suojelua lopetuksen 

yhteydessä” (27 artikla). Syyskuussa 2017 kyseinen raportti on ollut merkittävästi myöhässä. 

Asetuksen (EY) N:o 1099/2009 keskeisen periaatteen (eläintä on varjeltava kaikelta vältettävissä olevalta 

kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä) toimeenpano on EU:n jäsenvaltioiden vastuulla. Maailman 

eläintautijärjestö (OIE) esittää suosituksia ihmisten ravinnoksi tarkoitettujen viljeltyjen kalojen tainnutuksen 

ja lopetuksen hyvinvointinäkökohdista asiakirjassa ”Welfare Aspects of Stunning and Killing of Fish for 

Human Consumption” (OIE, 2010). OIE:n jäseninä kaikkien EU:n 28 jäsenvaltion olisi käytettävä näitä 

suosituksia ohjeina, kunnes komissio voi muuttaa asetusta niin, että siihen lisätään erityiset viljeltyjen 

kalojen teurastusta koskevat säännöt. 

OIE ehdottaa vesieläinten terveyttä koskevassa säännöstössä, että tainnutukseen ja lopetukseen 

käytettävät laitteet olisi testattava säännöllisesti niiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Lisäksi 

säännöstössä korostetaan tehokkaan tainnutuksen tärkeyttä ja sitä, että eläimen tajuttomuus on 

todennettava ja että tainnutusta ei tule suorittaa, jos kalojen lopettaminen todennäköisesti viivästyy siten, 

että kalat tulevat kokonaan tai osittain tajuihinsa. (OIE, 2010) Säännöstön 7.3.7 kohdassa todetaan, että 

seuraavilla tainnutus-/lopetusmenetelmillä voidaan mahdollistaa inhimillinen teurastus: iskutainnutus, 

piikillä lopetus, ampuminen ja sähkötainnutus, jota seuraa lopetusmenetelmä, esimerkiksi kidusten 

leikkaaminen. 

Lisäksi OIE luettelee epäinhimillisiä menetelmiä, joiden tiedetään olevan kaupallisessa käytössä mutta jotka 
johtavat huonoon kalojen hyvinvointiin: 



 

”Seuraavia menetelmiä tiedetään käytettävän kalojen lopetukseen:  kalojen 
pitoveden jäähdyttäminen jäällä, hiilidioksidin lisääminen pitoveteen; pitoveden 
jäähdyttäminen jäällä ja hiilidioksidilla; suola- tai ammoniakkikylvyt; 
tukehduttaminen vedestä poistamalla; verenlasku ilman tainnutusta [...] näitä 
menetelmiä ei tule käyttää, jos voidaan käyttää tämän kohdan 2 ja 3 alakohdassa 
kuvailtuja menetelmiä [lueteltu edellä] sen mukaan, mikä on kalalajille 
tarkoituksenmukaista”. 

 
 

Tehottoman tainnutuksen ja epäinhimillisten teurastusmenetelmien lisäksi erään vakavan 

hyvinvointikysymyksen muodostaa elävien (tainnuttamattomien) kalojen käsittelyä koskeva käytäntö. 

Yhtenä esimerkkinä on suolakylpyä seuraava sisäelinten poisto. Tämä on yleinen viljeltyjen ankeriaiden 

lopetusmenetelmä ja sitä käytettäessä suurin osa ankeriaista on elossa ja edelleen tajuissaan, kun 

sisäelinten poisto aloitetaan (Morzel ja Van De Vis, 2003). EFSA (2009h) on määrittänyt hyvinvointiin 

suuntautuneen tainnutusta ja lopetusta koskevan tutkimuksen tärkeäksi tutkimustarpeeksi muiden 

keskeisten kysymysten ohella. 
 

4 Inhimillisen teurastuksen mahdollistavat 
järjestelmät 

Teurastusjärjestelmät, joita voitaisiin mahdollisesti käyttää viljeltyjen kalojen inhimilliseen 
teurastukseen (ja joita sekä OIE (2010) että EFSA (2009a–g) suosittelevat), on kuvailtu tarkemmin 
jäljempänä. 

 
 
 
 

4.1 Tainnutus iskulla 

Menetelmä: 

Iskutainnutuksen periaate on, että kalaa isketään päähän esineellä (joko käsin tai tarkoitukseen 

suunnitellulla laitteella) riittävällä voimalla, jotta isku joko tainnuttaa kalan tai lopettaa sen välittömästi 

aivoverenvuodon vuoksi (Roth, Slide ja Robb, 2007). Tätä voi seurata erillinen lopetusmenetelmä, kuten 

kidusten leikkaaminen. 

Hyvinvointiriskit: 

• Kannettavien ja käsikäyttöisten iskujärjestelmien yhteydessä voi esiintyä tukehtumista (EFSA, 
2009b). 

• Kun käytetään automatisoituja iskutainnutusjärjestelmiä, tainnutus voi epäonnistua kalojen 

koon vaihtelun vuoksi (EFSA, 2009b). 

• Halvaantumista voi esiintyä ilman tajunnan menetystä (EFSA, 2009b). 

• Iskutainnutus voi aiheuttaa seuraavia vammoja: silmän siirtyminen paikoiltaan (proptoosi), 

silmän puhkeaminen tai repeäminen sekä verenvuoto (Roth ym., 2007). Jos tällaisia vammoja 

syntyy epäonnistuneen tainnutuksen vuoksi, niistä voi aiheutua kaloille vakavaa kipua ja tuskaa. 



 

Huomionarvoiset seikat: 

Iskulaitteita ei tulisi käyttää, jos on todennäköistä, että kaloille aiheutuu vammoja niiden koon tai asennon 

vuoksi sen sijaan, että ne tainnutettaisiin tai lopetettaisiin nopeasti. Ammattitaitoisten työntekijöiden tulisi 

säätää iskulaitteet kalojen koon mukaan. Iskujärjestelmissä tulisi olla erillinen ilmansyöttö tai 

vaihtoehtoisesti turvaventtiilit, joilla järjestelmä voidaan sulkea, jos paine alittaa tietyn vähimmäisarvon 

(EFSA, 2009b). Kehitteillä on järjestelmiä, joissa yhdistetään sähkövirta ja isku epäonnistuneen 

tainnutuksen riskin vähentämiseksi.



 

 
 

4.2 Lopetus piikillä 

Menetelmä: 

Kalan kalloon isketään suoraan väline, jolla sen aivot tuhotaan fyysisesti (EFSA, 2009c). Tämän jälkeen kalan 

selkäruotoa pitkin voidaan vetää metallilanka (keskushermoston tuhoaminen) (Lines ja Spence, 2014). Tällä 

menetelmällä kala voidaan tehdä tajuttomaksi lähes välittömästi, kun toimenpide tehdään oikein ja 

tarkasti. 

Hyvinvointiriskit: 

• Väline ei välttämättä osu aivoihin (Poli, Parisi, Scappini ja Zampacavallo, 2005), erityisesti, jos 

kala pyristelee. Näin ollen kalaa on tarpeen pidellä lujasti, mikä on itsessään hyvinvointiriski 

(Robb, Wotton, McKinstry, Sørensen ja Kestin, 2000). 

• Toimenpide tehdään yleensä muualla kuin vedessä. 

 
Huomionarvoiset seikat: 

Aivojen tuhoaminen täytyy tehdä nopeasti, jotta vältetään pään kudosten lävistysvammasta aiheutuva 

kärsimys (Lines ja Spence, 2014). 

 

4.3 Ampuminen 

Menetelmä: 

Suurikokoisten kalojen (kuten tonnikala) lopetuksessa voidaan käyttää luodilla ampumista. Kalat voidaan 

joko tiivistää verkkoon ja niitä voidaan ampua päähän veden pinnalta tai yksittäiset kalat voidaan lopettaa 

ampumalla niitä päähän veden alla. Tämän jälkeen kaloista lasketaan nopeasti veri (leikkaamalla kidukset 

tai katkaisemalla sivunpuoleiset verisuonet) lihan laadun säilyttämiseksi (Benetti, Partridge ja Buentello, 

2015). 

Hyvinvointiriskit: 

• Kalojen ampuminen veden pinnalta vaatii niiden tiivistämistä (noin 15 minuutin ajaksi), eikä se 

ole yhtä tarkka menetelmä kuin ampuminen veden alla. Noin 7–10 prosenttia kaloista vaatii 

toisen laukauksen (EFSA, 2009h). 

 
 

4.4 Sähkötainnutus ja tarvittaessa muu lopetusmenetelmä 

Menetelmä: 

Sähkötainnutusjärjestelmissä kaloihin syötetään sähkövirta kahden elektrodin avulla. Ne voivat olla kuivia 

(kalat poistetaan vedestä ja siirretään sähköistetylle alustalle), puolikuivia (etuosassa oleva vedellä täytetty 

puskuri tai kalojen päälle ruiskutetaan vettä puskurin ja tainnuttimen välisessä tilassa), tai tainnutus 

voidaan suorittaa vedessä (samalla, kun kalat pumpataan letkun läpi).



 

Sähkötainnutus toimii stimuloimalla ylempiä hermokeskuksia ja aiheuttamalla niiden toimintahäiriön joko 

aiheuttamalla epileptiaa vastaavaa toimintaa tai keskeyttämällä toiminnan täysin (Robb, O’Callaghan, Lines 

ja Kestin, 2002). Kirjolohessa esiintyy heti riittävän sähkövirran syöttämisen jälkeen tahdosta riippumaton 

jännitysvaihe, jonka aikana kala tyypillisesti kangistuu, sen lihakset kouristelevat ja siinä havaitaan 

tajuttomuuden osoittava aivotoiminnan häiriö (Robb ym., 2002). Jännitysvaiheen jälkeen kiduskannen 

liikkeet alkavat uudelleen ja aivotoiminta osoittaa kalan tulleen tajuihinsa. Jännitysvaiheen kesto riippuu 

pitkälti sähkövirran voimakkuudesta, kestosta ja taajuudesta. Pidempi kesto (tai kuolema) voidaan 

saavuttaa lisäämällä virran voimakkuutta tai virransyötön kestoa ja/tai vähentämällä virran taajuutta. (Robb 

ym., 2002) 

Kalojen hyvinvointia koskevat riskit: 

• Jos sähkövirta, jännite tai kesto on riittämätön, seurauksena voi olla tainnutuksen 
epäonnistuminen. 

• Epäonnistunut sähkötainnutus voi johtaa toimintakyvyttömyystilaan, jossa keho on liikkumaton 

eikä reagoi refleksikokeisiin, mutta aivotoiminta osoittaa, että kala on tajuissaan ja tuntee kipua 

(esim. Retter, 2014). Tainnutuksen tehokkuutta ei voida aina arvioida luotettavasti 

käyttäytymistä koskevien indikaattoreiden perusteella. 

Kuivissa olosuhteissa käytettävissä tainnutusjärjestelmissä voi aiheutua tainnutusta edeltäviä sähköiskuja, 

esimerkiksi, jos kalat tulevat laitteeseen pyrstö edellä tai jos kouristukset irrottavat ne elektrodeista. 

Huomionarvoiset seikat: 

Sähkötainnutusta voidaan käyttää kalojen inhimilliseen teurastukseen, mutta tätä varten täytyy määrittää 

tehokkaat sähkövirtaa koskevat parametrit, jotka riippuvat kalalajista, painosta, koosta, kalojen 

lukumäärästä, veden johtokyvystä ja muista tekijöistä. Sähkövirran täytyy tehdä kalat välittömästi 

tajuttomiksi ja kykenemättömiksi tuntemaan kipua (kalojen tainnutus), ja tainnutuksen kestoajan on oltava 

pidempi kuin tainnutusta seuraavaan lopetusmenetelmään kuluva aika. 

 

 
Kaikissa tainnutusjärjestelmissä olisi oltava asianmukainen varajärjestelmä, jolla voidaan välittömästi 

korjata epäonnistunut tainnutus. 

 

5 EU:n tärkeimpien viljeltyjen kalalajien 
teurastus 

 
Seuraavassa annetaan tietoa tärkeimpien EU:ssa viljeltävien kalalajien (kuva 4; liite C) tuotantomääristä ja 

yksittäisten kalojen lukumääristä. Lisäksi kunkin lajin osalta ilmoitetaan tainnutus- ja teurastusmenetelmät. 

Liitteessä C on yhteenveto tainnutusjärjestelmien kaupallisesta saatavuudesta. 

 
 
 
 



 

5.1 Lohi (Salmo salar) 

Valtaosa lohen tuotannosta EU:ssa tapahtuu Yhdistyneessä kuningaskunnassa (kuva 5). Vuonna 2015 

tuotettiin yli 185 000 tonnia lohta, mikä vastaa noin 21–51 miljoonaa yksittäistä kalaa. Yhdistynyt 

kuningaskunta ilmoitti vastauksessaan EFSAn tekemään teurastusmenetelmäkyselyyn, että ihmisravinnoksi 

tarkoitettujen lohien tärkein lopetusmenetelmä on iskutainnutus, jota seuraa verenlasku (EFSA, 2009d). 

Lisäksi 70–80 prosenttia Skotlannin lohitiloista noudattaa eläinsuojelujärjestö RSPCA:n Assured-

varmistusjärjestelmää (Rodgers, 2017). RSPCA:n standardien (2015) mukaan tehokkaasti suoritettava isku 

on tällä hetkellä ainoa sallittu lopetusmenetelmä. Iskun on oltava riittävän voimakas, ja sen jälkeen 

verenlasku on tehtävä 10 sekunnin sisällä. 

 
 

 
 

Kuva 5. Lohen tuotanto EU:n jäsenvaltioissa vuonna 2015. 
 

 
EFSAn (2009d) mukaan valtaosa lohista voidaan tehdä luotettavasti tajuttomiksi sekä isku- että 

sähkötainnutuksen avulla. Lambooij ym. (2010) toteavat iskutainnutuksesta, että mikäli käytetään riittävää 

voimaa, kalat menettävät tajuntansa ja aistimiskykynsä ja kuolevat lopulta aivoverenvuotoon. 

Tutkimuksessa käytettiin lohia, joiden elopaino oli 1,5 kilogrammaa, ja siinä osoitettiin, että kaloja ei voitu 

tehdä tajuttomiksi alle 8,1 baarin paineella. Kalat menettivät kuitenkin tajuntansa käytettäessä 8,1–

10 baarin painetta, ja näin ollen iskutainnutus oli hyödyllinen osa inhimillistä teurastusjärjestelmää 

(Lambooij ym., 2010). 

Sähköisillä menetelmillä voidaan saada aikaan lohen tehokas tainnutus ja tehdä kala tajuttomaksi 

sekunnissa (esim. Robb ja Roth, 2003). Roth, Moeller ja Slinde (2004) suosittelevat, että pelkkään 

tainnutukseen käytetään sinimuotoisia vaihtovirtataajuuksia, joiden taajuus on 50–80 hertsiä 25–50 V/m 

jännitteellä 10 sekunnin ajan tai 50 V/m jännitteellä 3–10 sekunnin ajan. Sähkötainnutuksesta vammoja 

saavien lohien osuuden minimoimiseksi tulisi kuitenkin käyttää 500–1 000 hertsin vaihtovirtataajuuksia 

jännitteellä 50 V/m 10 sekunnin ajan. Toisen tutkimuksen (Lambooij ym., 2010) mukaan käytettäessä 

vaihtovirran ja tasavirran yhdistelmää siten, että kalaa tainnutetaan kuivana päästä kehoon suunnattavan 

sähkövirran avulla vähintään 0,5 sekunnin ajan, suositellaan virtoja, joiden arvot on 668 mArms ja 

≈107 Vrms. Näitä arvoja käytettäessä kaikki kalat menettivät tajuntansa. Verenlaskun yhteydessä kalat eivät 



 

kuolleet tajuttomina, jos tainnutuksen kesto oli viisi sekuntia. Näin ollen olisi tutkittava menetelmiä, joilla 

tajuttomuustilaa voidaan pidentää kuolemaan saakka tai joilla kalat voidaan tainnuttaa iskulla kaupallisen 

käytännön mukaan. Näin ollen tainnutusta on käytettävä kauemmin (kuin tajuttomuuteen vaadittava 

vähimmäisaika), jotta tajuttomuutta voidaan pidentää kalan kuolemaan saakka (EFSA, 2009d). Lohelle on 

nykyisin saatavilla sähkötainnutusjärjestelmiä, joita voidaan käyttää ennen iskutainnutusta tai sen lisäksi 

(Mejdell ym., 2009; viitattu lähteessä EFSA, 2009d). Yhdistelmää käyttävä lähestymistapa, jossa kalat 

tainnutetaan ensin sähköllä (lyhyt kesto) ja sitten iskulla, voi mahdollistaa tarkemman iskutainnutuksen, 

sillä tässä tapauksessa kalat ovat liikkumattomia. Näin voitaisiin saavuttaa korkeat hyvinvointistandardit 

ilman, että ruhojen laatu kärsii (Mejdell ym., 2009; viitattu lähteessä EFSA, 2009d). 

 
 

5.2 Kirjolohi (Oncorhynchus mykiss) 

Kirjolohta tuotettiin vuonna 2015 yli 185 000 tonnia 25:ssä EU:n jäsenvaltiossa, joista suurimpia tuottajia 

olivat Ranska, Tanska ja Italia (FAOSTAT, 2015; kuva 6). Tämä tarkoittaa 37–929 miljoonaa yksittäistä 

kirjolohta. 

Kirjolohia tainnutetaan ja lopetetaan useilla erilaisilla menetelmillä: iskutainnutus, sähkötainnutus, 

hiilidioksidi, tukehduttaminen ja tukehduttaminen jäävedessä. Näitä kaikkia seuraa sisäelinten poisto 

(annoskokoiset kirjolohet) tai verenlasku ja sisäelinten poisto (suuret kirjolohet). Lisäksi voidaan käyttää 

näiden menetelmien erilaisia yhdistelmiä. (EFSA, 2009b) EFSAn (2009b) mukaan kirjolohien inhimillinen 

teurastus voidaan toteuttaa käyttämällä isku- ja sähkötainnutusmenetelmiä. 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa suurin osa kirjolohista lopetettiin aiemmin epäinhimillisillä menetelmillä: 

upottamalla ne jääveteen, tukehduttamalla ne ilmassa tai upottamalle ne hiilidioksidikaasulla kyllästettyyn 

veteen (Robb, O’Callaghan ym., 2002). Tämä johtui Yhdistyneessä kuningaskunnassa yleisesti käytetystä 

teurastuskoosta (350–400 grammaa), mikä teki yksittäisten kalojen tainnutuksesta/lopetuksesta 

epätaloudellista (Robb, O’Callaghan ym., 2002). Yhdistyneen kuningaskunnan ympäristö-, elintarvike- ja 

maaseutuasioiden ministeriön (DEFRA) rahoittamassa tutkimuksessa on kuitenkin sittemmin löydetty 

sopivia sähkötainnutusjärjestelmiä, joita on kehitetty pieniä kirjolohia varten. 

Tällä hetkellä British Trout Association -järjestö edustaa noin 80 prosenttia kirjolohen tuottajista 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja järjestöön kuuluvissa viljelylaitoksissa käytetään sähkötainnutusta 

(Lines, julkaisuaika tuntematon). Lisäksi osalla Yhdistyneen kuningaskunnan viljelylaitoksista on RSPCA 

Assured -järjestelmän sertifiointi. Näissä laitoksissa kirjolohet tainnutetaan/lopetetaan käyttämällä iskuja, 

elektronarkoosia (tainnuttava sähkövirta), jota seuraa verenlasku, tai sähköteurastusta (tappava 

sähkövirta). Kuivalla maalla käytettävät tainnutusmenetelmät on kielletty. (RSPCA, 2014). 



 

 
 
Kuva 6. Tuotantomäärä (tonnia) EU:n jäsenvaltioissa, joissa kirjolohen vuosituotanto oli yli 10 tonnia vuonna 2015, 
sekä prosenttiosuus EU:n kokonaistuotannosta. 

 
 

Jos kalat tainnutettiin vedessä, veteen syötettävän virran tiheyden oli oltava vähintään 8,3 A m-2 

taajuudella 50 Hz vähintään viiden sekunnin ajan kaikkien kalojen tainnuttamiseksi ja vähintään 

30 sekunnin ajan kaikkien kalojen lopettamiseksi. Kun käytettiin virrantiheyksiä välillä 10,2–10,8 A m-2 

viiden sekunnin ajan, kalojen tainnuttamiseen vaadittiin enintään 2 000 hertsin taajuinen aaltomuoto. 

Käyttämällä näiden kolme parametrin yhdistelmää voidaan tainnuttaa tai tainnuttaa ja lopettaa 

annoskokoisia kirjolohia. 

Jeff Lines (julkaisuaika tuntematon) esittää, että 60 sekunnin altistus 1 000 hertsin sinimuotoiselle 2,5 v/cm 

rms sähkökentälle tainnuttaa annoskokoiset kirjolohet siten, että ne eivät enää toivu, aiheuttamatta 

vahinkoa ruhoille. Kentän voimakkuutta voi olla tarpeen lisätä alueilla, joilla veden johtokyky on hyvin 

alhainen. Inhimillisestä kirjolohien teurastuslaitteesta on rakennettu esittelyversio, jonka on osoitettu 

toimivan tehokkaasti, tuottavan korkealaatuisia ruhoja, tarjoavan turvallisen työympäristön ja sopivan 

nykyisiin teurastuskäytäntöihin. Laitetta on testattu viljelylaitoksissa kaupallisten teurastusten aikana ja 

perättäisissä vertailuissa perinteisten tekniikoiden kanssa.   Laitteella saavutetaan sama vähäinen 

verenvuodon taso kuin perinteisellä teurastusmenetelmällä, pidempi kangistumista edeltävä aika, jona kala 

voidaan käsitellä, ja vähäisempi määrä limaa ja kalalle aiheutuvia pintavaurioita. 

Suuremmat kirjolohet yleensä tainnutetaan iskujärjestelmillä Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Farm 

Animal Welfare Council, 2014). Oikein käytettynä kirjolohien iskutainnutuksella voidaan aiheuttaa 

tehokkaasti välitön tajuttomuus (Kestin, Wotton ja Adams, 1995; Robb, Wotton, McKinstry, Sørensen ja 

Kestin, 2000). 

 
 

5.3 Karppi (Cyprinus carpio) 

Karppia tuotettiin vuonna 2015 yli 71 000 tonnia 17:ssä EU:n jäsenvaltiossa, joista suurimpia tuottajia olivat 

Tšekin tasavalta, Puola ja Unkari (FAOSTAT, 2015; kuva 7). Tämä tarkoittaa 28–142 miljoonaa yksittäistä 

karppia. 

Vuonna 2009 EFSA (2009c) arvioi, että valtaosa EU:ssa myydyistä karpeista myytiin elävänä vähittäismyyjille 



 

tai suoraan kuluttajille, ja alle 15 prosenttia teurastettiin kaupallisissa käsittelylaitoksissa. Karpit, jotka suuri 

yleisö vie kotiin, saatetaan pitää elossa muutaman päivän ajan väliaikaisissa säiliöissä (esimerkiksi 

kylpyammeissa (Lambooij, Pilarczyk, Bialowas, van den Boogaart ja van de Vis, 2007)) ennen kuin ne 

lopetetaan. Karppien kotitalouksissa tehtävään teurastukseen käytetyistä menetelmistä on vain vähän 

tietoa (EFSA, 2009c). Teurastusmenetelmiin todennäköisesti kuuluvat kuolema tukehduttamalla ja 

tainnutus/lopetus iskulla, jonka tehokkuus vaihtelee. Riskinä on, että kun tainnutus tehdään 

taitamattomasti, kaloja saatetaan käsitellä, kun ne ovat vielä tajuissaan. Vähittäismyyjät saattavat myös 

usein lopettaa karpit myyntipisteessä, yleensä käsin annettavalla iskulla, jota seuraa välitön kiduskaaren 

leikkaaminen (tai vaihtoehtoisesti myyjä irrottaa selkäytimen ja verisuonet leikkaamalla kalan pään irti). 

Kummassakin tapauksessa karppi saattaa kärsiä pitkään ennen teurastusta riittämättömien 

käsittelykäytäntöjen ja säilytystilojen vuoksi. 
 

 

 
 

Kuva 7. Tuotantomäärä (tonnia) niissä kahdeksassa EU:n jäsenvaltiossa, joissa tuotettiin eniten karppia vuonna 2015, 

sekä prosenttiosuus EU:n kokonaistuotannosta. 

 

Eläinten rääkkäykseltä suojelusta annetussa Tšekin tasavallan laissa (Tšekin kansalliskokous, 1992, 

sellaisena kuin kyseinen laki on viimeksi muutettuna vuonna 2017) edellytetään, että eläimet on 

tainnutettava ennen verenlaskua. Laissa todetaan, että teollisessa käsittelyssä kalat on tainnutettava 

laitteella, joka käyttää 230 voltin vaihtovirtaa, hiilidioksidikaasua tai muuta kaasua tai kaasuseosta, joka on 

hyväksytty erityissäädöksellä. Lisäksi kalojen teollisen käsittelyn yhteydessä toimivaltainen 

eläinlääkintäviranomainen voi myöntää poikkeuksen [1 pykälästä, jonka mukaan tainnutus on suoritettava 

ennen verenlaskua] siinä määrin, kuin tekniikalla voidaan helpottaa kalan käsittelyä heti sen teurastuksen 

jälkeen. Huomionarvoista on, että OIE (2014) hyväksyy tehokkaan sähkötainnutuksen inhimilliseksi 

menetelmäksi, mutta ei suosittele hiilidioksidikaasua, sillä se huonontaa kalojen hyvinvointia. Tšekin 

kalankasvattajien järjestön (henkilökohtainen viestintä, lokakuu 2017) mukaan kaupallisissa laitoksissa 

käytetään sähkötainnutusta, jota seuraa pään poistaminen. 

Tšekin kalankasvattajien järjestö toteaa myös, että karppien lopetus käsin on yleisesti hyväksytty ja laajasti 

yleisön tiedossa oleva menetelmä (kalan lopetus joko kotona tai myyntipisteessä), joka perustuu 

lainsäädäntöön (eläinten rääkkäykseltä suojelusta annetun Tšekin tasavallan lain (hyvinvointia koskeva laki) 

nro 246/1992 5i pykälä). Menetelmä sisältää tainnutuksen käsin annettavalla iskulla, jota seuraa 



 

välittömästi kiduskaarien leikkaaminen (tai vaihtoehtoisesti selkäytimen ja verisuonten irrottaminen 

leikkaamalla kalan pään irti). Tätä on mahdotonta valvoa kotitalouksissa, mutta valtion 

eläinlääkintäviranomainen valvoo lain nojalla laajamittaisesti myyntipisteissä lopettavien kalojen 

hyvinvointia. 

Saksassa karpit voidaan tainnuttaa sähköllä kaupallisissa laitoksissa, mutta tämä ei yleensä riitä, vaan ennen 

teurastusta on käytettävä myös iskutainnutusta (Feneis Bernhard, henkilökohtainen viestintä, heinäkuu 

2017). Karppien sähkötainnutusta koskevista parametreista on tehty jonkin verran tutkimusta (Daskalova, 

Pavlov, Kyuchukova ja Daskalov, 2016; Lambooij ym., 2007). 

Lambooij ym. (2007) tutkivat karpin isku- ja sähkötainnutusta ja totesivat, että kalat taintuvat tehokkaasti, 

kun vain niiden päähän johdetaan sähkövirta, jonka voimakkuus on 0,24 ± 0,03 A (~160 V, 50 Hz, 

vaihtovirta). Tehokas tainnutus saavutetaan myös johtamalla veteen sähkövirta, jonka voimakkuus on 0,14 

± 0,03 A/dm2 (~115 V, 50 Hz, vaihtovirta; elektrodien välinen etäisyys 16 cm), 1,2 sekunnin ajan, kun veden 

johtokyky on 200 mS. Tässä tutkimuksessa kuitenkin todettiin, että kalat, joihin kohdistettiin vain päähän 

johdettava sähkötainnutus, reagoivat kipuärsykkeisiin jo 30 sekunnin kuluttua tyrmäyksestä, liikuttivat 

eviään noin 48 sekunnin kuluttua ja jatkoivat normaalia uintikäyttäytymistä noin kahden minuutin kuluttua. 

Vastaavasti kalat, joihin kohdistettiin koko kehoon johdettava sähkötainnutus (makeassa vedessä), 

reagoivat kipuärsykkeisiin jo 30 sekunnin kuluttua. Tämä aika ei todennäköisesti riitä kalojen verenlaskuun 

ja kuolemaan ennen kuin ne palaavat tajuihinsa. Samassa tutkimuksessa todettiin, että johtamalla 

sähkövirta, jonka voimakkuus on 0,73 A/dm2 (~411 V, 50 Hz, vaihtovirta; elektrodien välinen etäisyys 

16 cm), viiden sekunnin ajan yksittäisiin karppeihin vedessä, jonka johtokyky oli 330 mSin, ja yhdistämällä 

tämä jäävedessä jäähdyttämiseen, saatiin aikaan käytännössä tehokas teurastusmenetelmä. Tarvitaan 

lisätyötä, jotta voidaan löytää parametrit, joilla saavutetaan sopiva ja riittävän pitkäkestoinen tainnutus, ja 

kehittää kaupallinen järjestelmä tämän perusteella. 

Mekaanisen iskutainnutuksen osalta Lambooij ym. (2007) toteavat, että koska kaikki karpit 

eivät menettäneet tajuntaansa iskutainnutuksessa, tästä päätellään, että kyseistä menetelmää voidaan 
käyttää, mutta sillä ei voida taata välitöntä tajunnan ja aistimiskyvyn menetystä. Tutkijoiden mukaan 
perinteisellä menetelmällä eli käsin kalikalla tehtävä isku on epätarkka ja monissa tapauksissa riittämätön. 
Käytännössä usein tarvitaan useampia iskuja. 

Tällä hetkellä iskutainnutus, jota seuraa isku ja sen jälkeen verenlasku, saattaa olla kaikkein inhimillisin 

karppien teurastusmenetelmä. Karpeille tarkoitettujen sähkötainnutusjärjestelmien kehittäminen edelleen 

vaikuttaa olevan lupaavin tapa kehittää inhimillinen tainnutusmenetelmä näille lajeille. Ace Aquatec 

rakentaa tällä hetkellä vedessä toimivaa tainnutinta karppien tainnuttamiseksi viljelylaitoksessa 

(henkilökohtainen viestintä, syyskuu 2017). 

On erittäin tärkeää, että kaupoissa tai myyntikojuissa lopetettavat eläimet tainnutetaan tehokkaasti ja 

inhimillisesti. Kehittämällä pienikokoisia inhimillisiä tainnutusjärjestelmiä, joita koulutettu henkilökunta voi 

käyttää kaupoissa, parannettaisiin myyntipisteessä teurastettavien kalojen hyvinvointia. Pidemmällä 

aikavälillä parhaana vaihtoehtona on pyrkiä kohti inhimillistä kaupallista käsittelyä. 

 
Tšekin tasavallassa valtion eläinlääkintähallinnon mukaan elävien kalojen kausimyynnissä suoritetaan 

satunnaistarkastuksia (vähintään viisi prosenttia myynnistä) (Tšekin tasavallan valtion eläinlääkintähallinto, 

2010). Joulun aikaan vuonna 2016 valtion eläinlääkintähallinnon virkaeläinlääkärit suorittivat tarkastuksia 

kolmanneksella rekisteröidyistä karppien myyntikojuista (valtion eläinlääkintähallinto, 2017). Puolassa on 



 

järjestetty sarja työpajoja, joissa koulutettiin karppia myyviä tahoja, kasvattajat ja supermarkettien 

henkilökunta mukaan luettuina, kalojen hyvinvointia koskevista näkökohdista, kuten inhimillisestä 

lopettamisesta (Puolan kirjolohenkasvattajien järjestö, henkilökohtainen viestintä, lokakuu 2017). Nämä 

esimerkit hyvistä käytännöistä olisi otettava käyttöön laajemmin. 

 
 

5.4 Meribassi (Dicentrarchus labrax) ja kultaotsa-ahven (Sparus 
aurata)2 

Vuonna 2015 EU:ssa tuotettiin yli 69 000 tonnia meribassia, mikä tarkoittaa noin 138–172 miljoonaa 

yksittäistä kalaa. Lisäksi kultaotsa-ahventa tuotettiin yli 82 000 tonnia, mikä vastaa 206–275 miljoonaa 

yksittäistä kalaa. Kummankin lajin osalta yli puolet tuotannosta tapahtui Kreikassa. Toinen keskeinen 

tuottaja oli Espanja, jossa tapahtui yli neljännes EU:n kokonaistuotantomäärästä (FAOSTAT, 2015, kuvat 8 ja 

9). 

Tällä hetkellä meribasseja ja kultaotsa-ahvenia lopetetaan kaupallisissa olosuhteissa tukehduttamalla niitä 

ilmassa sekä jäähdyttämällä ne elävinä jäällä tai jäälietteessä. EFSA (2009f) arvioi nämä menetelmät ja 

totesi, että niihin liittyi pidentynyt jakso, jonka aikana kala oli tajuissaan (useita minuutteja) ja huonoon 

hyvinvointiin viittaavat indikaattorit olivat ilmeisiä (fysiologiset ja käyttäytymiseen liittyvät reaktiot). OIE 

totesi samaten, että kyseisiä menetelmiä ei tulisi käyttää, jos vaihtoehtoisesti voidaan käyttää esimerkiksi 

isku- tai sähkötainnutusta (OIE, 2010). 

Sähkötainnutuksella saavutettava välitön tajunnan menetys on osoitettu meribassilla tehtävissä 

laboratoriotesteissä sekä merivedessä (koko kehoon kohdistettu tainnutus) että ilmassa (vain päähän 

kohdistettu tainnutus) (Lambooij ym., 2008). Tämän lisäksi saatetaan tarvita muu lopetusmenetelmä. 

Eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevä lautakunta (EFSA) suositteli vuonna 2009, että kaupallisia 

tainnutusmenetelmiä, joilla voidaan saattaa meribassit ja kultaotsa-ahvenet välittömästi (tai nopeasti) 

tajuttomiksi, tulisi kehittää kiireellisesti. 

 
2
 Meribassi ja kultaotsa-ahven ovat kooltaan samankaltaisia ja niiden tuotantomenetelmät vastaavat toisiaan. Tämän vuoksi ne 

ryhmitetään yleensä yhteen hyvinvointia ja teurastusmenetelmiä käsiteltäessä (esim. EFSA, 2009f), kuten myös tässä raportissa. 
Vedessä tehtävää sähkötainnutusta koskevat parametrit ovat yleisesti ottaen samanlaiset kummankin lajin kohdalla (Jeff Lines, 
henkilökohtainen viestintä, lokakuu 2015). 



 

Meribassit voidaan tainnuttaa sähköllä ja sen jälkeen lopettaa jäähdyttämällä niitä jäävesilietteessä, mikä 

myös pitää lihan hyvälaatuisena. Lambooij ym. (2008) ovat taltioineet aivosähkökäyriä, joista ilmenee, että 

jos meribassit tainnutetaan oikein ja riittävän pitkäksi aikaa, ne voidaan pitää tainnuksissa kunnes ne 

kuolevat jäähdytykseen jäälietteessä. Tässä tutkimuksessa todettiin, että johtamalla sähkövirtaa, jonka 

voimakkuus on 3,3 Arms/dm2 (sinimuotoinen aalto 50 Hz tai pulssitettu sakara-aalto vaihtovirralla, 133 Hz, 

43 %:n hyötyaika), yhden sekunnin ajan yksittäiseen meribassiin päästä pyrstöön saatiin tehokkaasti aikaan 

yleinen epileptiaa vastaava reaktio (tajuttomuus ja aistimiskyvyn menetys). Kymmenen sekuntia kestävä 

sähkötainnutus yhdistettynä jäähdyttämiseen merivedessä, jossa oli jäähilettä, aiheutti tainnutettujen 

kalojen kuoleman. Lihan laatuanalyysissa todettiin sen vaikuttavan olevan laadultaan hyväksyttävää. 

Viime aikoina on kehitetty prototyyppejä (Ace Aquatec), ja ainakin yhtä järjestelmää (Optimar) käytetään 

tällä hetkellä kaupallisesti. Optimarin suunnittelemassa järjestelmässä kaloja pumpataan alukseen 

jatkuvasti käyvällä virtauspumpulla. Aluksesta kalat kuljetetaan vedenpoistoyksikön läpi tainnuttimeen. 

Sitten ne siirtyvät jääveteen. Tainnutuksen sähköparametrit ovat 120 V:n tasavirran ja 25 V:n vaihtovirran 

yhdistelmä 100 Hz:n taajuudella. Tainnutusaika on 10 sekuntia kalojen tajuihinsa palaamisen estämiseksi. 

Järjestelmä on Turkissa toimivan tuottajan käytössä EU:hun sijoittautuneiden ostajien pyynnöstä. Ostajat 

ovat tyytyväisiä laatuun, joka on itse asiassa parantunut (osittain, koska nostolaitteet on korvattu 

pumppausjärjestelmillä). 

 
 
 

 
 

Kuva 8. Tuotantomäärä (tonnia) niissä kuudessa EU:n jäsenvaltiossa, joissa tuotettiin eniten meribassia vuonna 2015, 
sekä prosenttiosuus EU:n kokonaistuotannosta. 

 
Kuva 9. Tuotantomäärä (tonnia) niissä viidessä EU:n jäsenvaltiossa, joissa tuotettiin eniten kultaotsasargia 
vuonna 2015, sekä prosenttiosuus EU:n kokonaistuotannosta. 

 
 



 

 
 
 

5.5 Piikkikampela (Scophthalmus maximus) 

EU:ssa kasvatettiin yli 10 000 tonnia piikkikampelaa vuonna 2015. Suurin tuottaja oli Espanja (noin 73 % 

tuotannosta) ja seuraavana Portugali (noin 23 %), ja loppuosa tuotannosta tapahtui Ranskassa, 

Alankomaissa, Romaniassa ja Kroatiassa (FAOSTAT, 2015; kuva 10). Arvioitujen painojen mukaan 

piikkikampeloita kasvatettiin noin 5–14 miljoonaa yksilöä. 

 

 
 

Kuva 10. Piikkikampelan tuotantomäärä (tonnia) EU:ssa vuonna 2015 sekä kunkin valtion prosenttiosuus EU:n 
kokonaistuotannosta. 

 

EFSA raportoi vuonna 2009, että piikkikampeloita ei tainnutettu ennen teurastusta kaupallisissa 

viljelyolosuhteissa (EFSA, 2009g). Sen sijaan kalat lopetettiin tyypillisesti laskemalla niistä veri ja 

tukehduttamalla ne jäällä, minkä aikana kalat ovat hyvin pitkiä aikoja tajuissaan ja kärsivät stressistä ja 

huonosta hyvinvoinnista (EFSA, 2009g). Kampelat ovat erityisen elinvoimaisia eivätkä niin herkkiä 

hapenpuutteelle kuin lohikalat (Morzel, Sohier ja Van De Vis, 2003). Piikkikampelat voivat selvitä kuivalla 

maalla usemman päivän ajan (EFSA, 2004). Vuonna 2009 EFSA (2009g) katsoi, että kaupallisesti kestäviä 

vaihtoehtoja (kuten sähkötainnutus, jota seuraa jäähdytys tai iskuun perustuva menetelmä) olisi 

kehitettävä kiireellisesti. 

Aivosähkökäyräkuviin perustuvissa piikkikampelan sähkötainnutusta koskevissa testeissä todettiin, että 



 

viiden sekunnin tainnutus, jota seuraa jäähdytys jäävesilietteessä vähintään 15 minuutin ajan, riittää 

estämään tainnutuksesta toipumisen (StunFishFirst 2005; viitattu lähteessä EFSA, 2009g) Daskalovan ynnä 

muiden (2016) hiljattainen tutkimus tukee päätelmää siitä, että sähkötainnutusjärjestelmät (joita seuraa 

upotus jääveteen) soveltuvat piikkikampelalle. Aivosähkökäyrätulokset vahvistavat tämän. Ace Aquatec 

raportoi, että sen yleistä vedessä käytettävää tainnutusjärjestelmää voidaan käyttää piikkikampeloihin ja 

mukauttaa niille sopivaksi. Optimar myy laitteita puolikuivissa olosuhteissa tehtävää sähkötainnutusta 

varten. Kuten kaikkien vastaavien järjestelmien osalta, tässäkin tapauksessa vaaditaan perusteellista 

testausta sen vahvistamiseksi, että tainnutus on tehokasta käytännössä. 

Myös iskutainnutus on käyttökelpoinen vaihtoehto piikkikampelalle, ja sitä käytetään yleisesti muiden 

kampelalajien, kuten ruijanpallaksen, tainnutuksen/lopetuksen yhteydessä. Morzel, Sohier ja Van De Vis 

(2003) toteavat, että ilma-aseella (8 baarin paine) saavutetaan välitön tajunnan menetys ja esittävät, että 

iskutainnutus vaikuttaa sopivalta inhimilliseltä teurastusmenetelmältä annoskokoisille piikkikampeloille. 

Koska lajin silmien sijainti vaihtelee, menetelmää täytyy kuitenkin käyttää käsin, mikä ei välttämättä sovellu 

kaupalliseen käyttöön. EFSA (2009g) kuitenkin katsoo, että asiantuntijalausunnon mukaan voitaisiin 

kehittää iskujärjestelmiä, joilla piikkikampeloita voidaan tainnuttaa ja lopettaa ilman näitä mahdollisia 

ongelmia. 

 
 

5.6 Hammasankeriasmonni (Clarias gariepinus) 

Alankomaat ja Unkari ovat kaksi pääasiallista hammasankeriasmonnin tuottajaa EU:ssa, ja ne kattavat 

yhteensä yli 70 prosenttia kokonaistuotannosta (FAOSTAT; kuva 11). Vuonna 2015 teurastettiin yli 7 900 

tonnia hammasankeriasmonneja, mikä tarkoittaa noin 5–16 miljoonaa yksittäistä kalaa. 

 

 
 

Kuva 11. Hammasankeriasmonnin tuotantomäärä (tonnia) EU:ssa vuonna 2015 sekä kunkin valtion 
prosenttiosuus EU:n kokonaistuotannosta. 

 
Sattarin ynnä muiden (2010) tutkimuksen mukaan elävänä jäähdytyksen (ennen pään irrottamista ja 

sisäelinten poistamista) ilmoitetaan olevan tyypillinen teurastusta edeltävä menetelmä, jota käytetään 

viljellyille kaloille Alankomaissa. EFSA on kuitenkin todennut, että tämä menetelmä heikentää kalojen 



 

hyvinvointia. Hammasankeriasmonnin tapauksessa sen on osoitettu oleva hidas menetelmä, jossa kala 

menettää tajuntansa vasta 5–20 minuutin kuluttua ja joka aiheuttaa myös lihaskouristuksia ja sydämen 

tiheälyöntisyyttä (Lambooij ym., 2006; Lambooij, Kloosterboer, Gerritzen ja van de Vis, 2006). 

Hammasankeriasmonnin kallon muoto saattaa vaikeuttaa tainnutusta (Van De Vis ym., 2003). Lambooijin 

ynnä muiden (2006b) tutkimuksessa kuitenkin osoitettiin, että vesisäiliössä tehtävällä 

hammasankeriasmonnien sähkötainnutuksella (virran keskivoimakkuus 1,60±0,11 A/dm2 (50 Hz, 

sinimuotoinen aalto, vaihtovirta), kun veden johtokyky on 876 μS) voidaan saada tehokkaasti aikaan 

tajunnan menetys yhden sekunnin aikana. Tainnutusta seurasi pään irrottaminen, jolloin aivotoiminta pysyi 

erittäin vähäisenä kuolemaan saakka. Lisäksi Sattari ym. (2010) tainnuttivat hammasankeriasmonneja 

kuivissa olosuhteissa 9,1±0,4 sekunnin ajan käyttämällä vakaata virtaa, jonka voimakkuus on 0,91±0,18 A 

(150 V, AC+DC), minkä jälkeen kalojen päät poistettiin. Tutkijat totesivat, että yhdeksässä kymmenestä 

kalasta ei esiintynyt reaktioita haitallisiin ärsykkeisiin, mikä viittaa siihen, että tämä voi olla käyttökelpoinen 

menetelmä kyseisten kalojen teollista teurastusta varten. 

Optimar on kehittänyt järjestelmän, jolla hammasankeriasmonneja voidaan tainnuttaa kaupallisesti 

(Optimar, henkilökohtainen viestintä, syyskuu 2017). 

 
 

5.7 Ankerias (Anguilla anguilla) 

Lähes 40 prosenttia ankeriaan tuotannosta EU:ssa tapahtuu Alankomaissa, ja seuraavaksi suurimmat 

merkittävät tuottajat ovat Tanska ja Saksa (FAOSTAT, 2015, kuva 12). 

 
 

 

Kuva 12. Tuotantomäärä (tonnia) niissä seitsemässä EU:n jäsenvaltiossa, joissa tuotettiin eniten ankeriasta 
vuonna 2015, sekä prosenttiosuus EU:n kokonaistuotannosta. 

 

Ankeriaat ovat hyvin elinvoimaisia ja selviytyvät kuivalla maalla useita päiviä (EFSA, 2004), minkä vuoksi 

niiden lopettaminen on vaikeaa (Lines ja Spence, 2014). EU:ssä käytettäviä ankeriaiden lopetuskäytäntöjä 

ovat muun muassa suolakylpy, liman ja sisäelinten poisto; ammoniakki, pesu ja sisäelinten poisto sekä 

toimintakyvyttömäksi tekeminen altistamalla kala jäälle (ja suolalle), pesu ja sisäelinten poisto (EFSA, 

2009e). Nämä menetelmät on todettu epäinhimillisiksi (EFSA, 2009e) ja kielletty lailla Saksassa 



 

(Bundesqesetzblatt, 1993; viitattu lähteessä Lines ja Spence, 2014). Ne on kielletty myös Uudessa-

Seelannissa vuonna 2015, mutta niiden käyttö jatkuu monissa muissa maissa (Lines ja Spence, 2014). 

EFSAn (2009e) mukaan sähkötainnutus, jota seuraa välittömästi lopetusmenetelmä, on suositeltavin 

käytännössä käytettävissä oleva menetelmä. Nykyisin käytössä olevia sähkötainnutusmenetelmiä olisi 

kuitenkin parannettava. Todisteista ilmenee, että kaupallisilla sähkötainnutusjärjestelmillä ei voida taata, 

että kaikki ankeriaat menettävät tajuntansa välittömästi ja riittävän pitkäksi aikaa. Jatkuva tutkimus 

osoittaa, että korkeammalla jännitteellä ja virtauksella, jotka yhdistetään lopetusmenetelmään, voidaan 

mahdollisesti korjata nämä puutteet. 

Van De Visin ynnä muiden mukaan (2003) ankeriaiden sähkötainnutus voidaan suorittaa inhimillisesti ja 

siten, että tajuttomuus saavutetaan välittömästi ja se jatkuu kuolemaan saakka. 10–20 kg:n erä ankeriaita 

voidaan teurastaa inhimillisesti makeassa vedessä käyttämällä virtaa, jonka voimakkuus on 

0,64 A dm-2 yhden sekunnin ajan ja sitten 0,17 A dm-2, yhdistettynä viisi minuuttia kestävään 
typpihuuhteluun. 

Sähkötainnutusta käytetään nykyisin Alankomaissa ja Saksassa (Lines ja Spence, 2014). Optimar on 

kehittänyt järjestelmän, jolla ankeriaita voidaan tainnuttaa kaupallisesti (Frode Kjølås, henkilökohtainen 

viestintä, syyskuu 2017). 

 
 

5.8 Tonnikala (Thunnus thynnus) 

EU:ssa tuotettiin noin 5 400 tonnia tonnikalaa vuonna 2015. Yli puolet näistä kaloista viljeltiin Maltalla 

(FAOSTAT, kuva 13). 

 

 

Kuva 13. Tonnikalan tuotantomäärä (tonnia) EU:ssa vuonna 2015 sekä kunkin valtion prosenttiosuus EU:n 
kokonaistuotannosta. 

 
 

Tonnikalalla on erittäin aktiivinen maitohappodehydrogenaasi (Guppy ja Hochachka, 1978). Tämän vuoksi 

stressaantuneiden kalojen maitohappotasot voivat nousta erittäin korkeiksi teurastuksen aikana, mikä 

heikentää lihan laatua (Benetti, Partridge ja Buentello, 2015). Kalojen hyvinvoinnin turvaamisen lisäksi tämä 

on vahva kannustin pitää kalojen stressi mahdollisimman vähäisenä ja varmistaa, että kuolema on nopea. 



 

EU:ssa tällä hetkellä käytössä olevat kolme menetelmää ovat ampuminen veden alla (70–80 prosenttia 

suurikokoisista tonnikaloista), ampuminen veden pinnalta (20–30 prosenttia suurikokoisista tonnikaloista) 

ja lopetus piikillä (100 prosenttia pienistä tonnikaloista) (EFSA, 2009h). Ampumisen veden alla katsotaan 

olevan hyvinvoinnin kannalta hyvä menetelmä, sillä yksi laukaus riittää yleensä lopettamaan kalan 

välittömästi, minkä jälkeen tonnikaloista lasketaan veri (Benetti, Partridge ja Buentello, 2015). Tämä on 

tarkin ampumismenetelmä, ja vain 1–4 prosenttia kaloista vaatii useamman kuin yhden laukauksen (EFSA, 

2009h). Ampuminen veden pinnalta aiheuttaa tonnikaloille enemmän stressiä kuin vedenalainen 

menetelmä, sillä siihen liittyy kalojen tiivistäminen (noin 15 minuutin ajaksi). Se ei myöskään ole yhtä tarkka 

menetelmä, ja 7–10 prosenttia kaloista vaatii toisen laukauksen (EFSA, 2009h). Kalojen käsittely on 

kuitenkin nopeampaa tätä menetelmää käytettäessä. 

Pienikokoisemmat tonnikalat lopetetaan yleensä piikillä veden alla, mutta tämä menetelmä voi aiheuttaa 

huonoa hyvinvointia, sillä tonnikalan nostaminen tai iskukoukkuun paneminen ennen piikillä lopettamista 

aiheuttaa kalalle vakavaa kipua ja tuskaa (EFSA, 2009h). 

Sähkötainnutusjärjestelmiä kehitetään vaihtoehtoiseksi menetelmäksi tonnikalojen 

tainnutusta/lopettamista varten. Ne voivat olla hyödyllisiä sekä hyvinvoinnin että käsittelynopeuden 

kannalta. Ace Aquatec kehittää parhaillaan sähkötainnutusjärjestelmää, joka on tarkoitettu käytettäväksi 

tonnikaloille Australiassa. 

 
 
 

6 Kalojen hyvinvoinnin optimointia 
teurastuksen yhteydessä sekä 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen 
kestävyyden varmistamista koskeva 
strategia 

 
Inhimillisiä kalojen tainnutus- ja lopetusmenetelmiä tarvitaan kiireellisesti kaikille lajeille. Samalla tarvitaan 

kokonaisvaltainen lähestymistapa, jonka avulla varmistetaan järjestelmän käytännöllisyys ja taloudellinen 

kestävyys ja käsitellään muita sosiaalisia tekijöitä. Tutkimustyössä olisi pyrittävä ottamaan huomioon myös 

uusiin järjestelmiin liittyvät käytännön seikat. 

  



 

 

6.1 Inhimillisten teurastusjärjestelmien kehittäminen 

 

1. TAINNUTUSPARAMETRIEN TEOREETTINEN MÄÄRITYS 

Kunkin lajin tehokasta tainnutusta varten vaadittavat parametrit on määritettävä. Esimerkiksi sähkö- ja 

iskutainnutuksessa tajunnan menetyksen olisi tapahduttava välittömästi ja siten, että kala ei elvy. 

Useimmiten tämän jälkeen on käytettävä lopetusmenetelmää. Tajuttomuustilan alkaminen ja säilyminen 

tulisi määrittää käyttämällä useita menetelmiä, aivosähkökäyrät ja elektrokardiogrammit mukaan 

luettuina. Aivosähkökäyrän mittauksia tulisi käyttää sen testaamiseen, voidaanko tehokas tainnutus 

todentaa kenttäolosuhteissa käyttäytymisen havainnoinnin avulla, sillä nämä havainnot eivät aina ole 

luotettavia. Tainnutusparametrien täytyy olla riittävät sen varmistamiseksi, että kalat eivät tule tajuihinsa 

ennen kuolemaa; kuolemaan kuluva aika olisi määritettävä testeillä kunkin menetelmän osalta. Tiedot 

kokoon, ikään ja muihin tekijöihin perustuvasta vaihtelusta tai johdonmukaisuudesta tulisi raportoida. 

Tulokset olisi julkaistava vertaisarvioiduissa tieteellisissä aikakausjulkaisuissa laajaa levitystä varten. 

 

2. TEHOKKAIDEN TAINNUTUSLAITTEIDEN KEHITTÄMINEN: 

Tämän jälkeen olisi kehitettävä ja testattava prototyypit ja niiden perusteella kaupalliset tainnuttimet. 

Vaikka tajuttomuutta ei voida usein testata viljelylaitoksissa (esim. aivosähkökäyriä ei voida mitata laitosten 

olosuhteissa), on erittäin tärkeää todentaa, että tainnutusparametrit (jotka on määritetty vaiheessa 1) 

toteutetaan luotettavasti käytännössä ja että ei ole selviä merkkejä siitä, että kalat palaisivat tajuihinsa 

ennen kuolemaa. 

a. Sähkötainnutuksen osalta tähän sisältyy sen varmistaminen, että seuraavat tekijät ovat riittävät: 

jännite, ampeeriluku, sähkövirran aaltomuoto, sähkölle altistumisen kesto ynnä muut joko vedessä 

tai vedestä poistamisen jälkeen. Lisäksi tulisi arvioida menetelmä, jolla kalat siirretään 

tainnuttimeen, ja mitata pisin aika, joka kuluu kalojen tainnuttimesta poistumisen ja 

lopetusmenetelmän käyttämisen välillä. 

b. Iskutainnutuksen osalta näihin eritelmiin sisältyy se, menevätkö kalat laitteeseen pää edellä, onko 

iskun antavaa laitetta ohjaava ilmanpaine tarpeeksi suuri ja tapahtuuko isku tarkasti. 

 

3. TAINNUTUSJÄRJESTELMÄN TOTEUTUS:  

Jotta toteutus olisi tehokas, siihen olisi sisällyttävä: 

a. Henkilökunnan koulutus 

b. Henkilökunnan osaamisen varmistamista koskevat mekanismit 

c. Tainnutuslaitteiden käyttöä koskevat vakioidut toimintaohjeet 

d. Koko prosessia koskevat ohjeet, mukaan luettuina teurastusta edeltävä paasto ja käsittely 
hyvinvoinnin optimoimiseksi. 

 
 



 

4. TEHOKKAAN TAINNUTUKSEN TODENTAMINEN PAIKAN PÄÄLLÄ: 

Järjestelmien luotettavan toiminnan ja tainnutuksen tehokkuuden ylläpitämiseksi voidaan käyttää erilaisia 

toimenpiteitä, joita ovat muun muassa: 

a. Järjestelmät, joilla varmistetaan, että kaupan pidettävät tainnuttimet täyttävät EU:n säädösten 

vaatimukset ja inhimillistä tainnutusta koskevat vaatimukset 

b. Tajuissaan oloa / tajuttomuutta koskevien indikaattorien paikan päällä tarkistamista koskevat 

käytännöt (esim. vaiheessa 1 määritetyt käyttäytymistä koskevat indikaattorit) 

c. Tietojen keruu (mieluiten automaattinen kirjaus) tainnutuskoneista, esimerkiksi tiedot kuhunkin 

kalaerään syötetystä sähkökentästä 

d. Kolmansien osapuolten sertifiointijärjestelmät 

e. Asianmukaiset valvontamekanismit, esim. seurantajärjestelmät ja tarkastukset. 

Hyvinvointia teurastuksen yhteydessä ei voida erottaa teurastukseen johtavia vaiheita koskevista 

hyvinvointivaatimuksista. Tähän sisältyvät vaatimukset teurastusta edeltävien ja kuljetukseen liittyvien 

paastoaikojen sekä käsittelyn ja kuljetusten pitämisestä mahdollisimman vähäisinä. Käsittelyjärjestelmiä voi 

olla tarpeen mukauttaa siten, että ne sopivat tehokkaiden tainnutusjärjestelmien yhteyteen. 

 
 

6.2 Yhteiskunnallisen ja taloudellisen kestävyyden varmistaminen 

Inhimillisten tainnutusjärjestelmien kehittämisessä on otettava huomioon useita kysymyksiä. 

 

IHMISTEN TURVALLISUUS: 

Järjestelmät tulisi suunnitella siten,että varmistetaan ihmisten turvallisuus, ja niitä varten tulisi toimittaa 

turvallista käyttöä ja hyviä käytäntöjä koskevat vakioidut toimintaohjeet. Näin varmistetaan, että: 

a. Laitteet, järjestelmät ja työympäristöt ovat turvallisia tuottajille ja henkilökunnalle. Esimerkiksi 

sähkötainnutuslaitteiden valmistajien täytyy varmistaa, että niiden tainnutuslaitteet ovat 

sähköturvallisia myös sääolosuhteet huomioon otettuina. Tapaturmista olisi pidettävä kirjaa ja 

terveys- ja turvallisuusnäkökohtia tulisi arvioida jatkuvasti. 

b. Elintarviketurvallisuutta ylläpidetään. Esimerkiksi jos tainnutusjärjestelmät hidastavat läpikulkevien 

kalojen määrää, riskinä on kalojen kuolleisuus ja niiden jäähdyttämisen viivästyminen. Kalojen 

pitäminen tiiviissä olosuhteissa pidempään ja mahdollisesti huonolaatuisessa vedessä synnyttää 

sinällään kalojen hyvinvointia koskevia ongelmia. Ratkaisuna tähän on muun muassa sellaisten 

järjestelmien käyttöönotto, joissa läpikulkevien kalojen määrä pysyy korkeana ja/tai kalojen 

tiivistämisen astetta ja kerralla koottavien kalojen määrää pienennetään. 

FYYSISET KÄYTÄNNÖN SEIKAT: 

Järjestelmät tulisi suunnitella siten, että fyysiset käytännön seikat otetaan huomioon. Tämä on erityisen 

tärkeää pienemmille tuottajille, joille esimerkiksi laitteiden koko voi olla merkittävämpi rajoite pienempien 

alusten vuoksi, kun kyseessä on kalalaji, joka tyypillisesti teurastetaan tuotantopaikalla. 

 

 
TALOUDELLINEN KESTÄVYYS: 



 

a. Tuotannon laatu tulisi pitää mahdollisimman korkeana. Tainnutusjärjestelmien suunnittelijoiden 

tulisi tarkkailla laatuun kohdistuvia vaikutuksia ja varmistaa, että kalojen hyvinvointia koskevat 

vaatimukset täyttyvät. Stressin vähentäminen on yleisesti hyödyksi sekä hyvinvoinnin että kalan 

laadun kannalta.  Kalojen syöttämistä tainnuttimeen voidaan mahdollisesti parantaa käyttämällä 

vaihtoehtoisia menetelmiä, esimerkiksi pumppausta nostamisen sijasta, ja näitä menetelmiä tulisi 

testata. 

b. Viranomaisten tulisi tarvittaessa tarjota tukea sopivien laitteiden hankintaan ja koulutuksen 

järjestämiseen etenkin pienempien tuottajien tarpeisiin vastaamiseksi. 

c. Pyrkimyksenä tulisi olla reilujen olosuhteiden varmistaminen sekä EU:ssa että sen ulkopuolella, eli 

elintarviketeollisuutta on kannustettava kehittämään vastaavat inhimillistä teurastusta vaatimukset 

EU:n ulkopuolelta tuotavia kaloja varten. Esimerkiksi eräs Yhdistyneen kuningaskunnan 

vähittäismyyjä soveltaa hyvinvointistandardejaan globaaleihin elintarvikkeiden 

toimitusketjuihinsa3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3
 https://www.tescoplc.com/assets/files/cms/Welfare_standards_for_farmed_fish_082015.pdf

https://www.tescoplc.com/assets/files/cms/Welfare_standards_for_farmed_fish_082015.pdf


 

7 Lopuksi 
 

Viljeltyjen kalojen teurastamiseen on käytetty laajasti erilaisia epäinhimillisiä teurastusmenetelmiä. Viime 

vuosina inhimillisten tainnutus- ja teurastusjärjestelmien kehittäminen on kuitenkin edistynyt hyvin.  

Kyseiset järjestelmät ovat yhdenmukaisia EFSAn suositusten ja OIEn ohjeiden kanssa. 

Yleisesti ottaen ollaan siirtymässä kohti automaattisia järjestelmiä, joissa kaloja tainnutetaan iskulla ja 

sähköllä (joko puolikuivissa olosuhteissa tai vedessä käytettävät järjestelmät). Kaupallisia järjestelmiä on jo 

saatavilla ja/tai käytössä seuraavien kalojen tainnutuksessa: lohi, kirjolohi, meribassi, kultaotsa-ahven, 

ankeriaat, piikkikampela, hammasankeriasmonni, ruijanpallas, tilapia, nieriä ja keltapyrstöpiikkimakrilli 

(liitteessä D on yhteenveto näistä kaloista). Sekä puolikuivissa olosuhteissa että vedessä käytettävien 

tainnutuslaitteiden osalta tärkeimpien tainnutusjärjestelmien valmistajien näkemys on, että tainnuttimia 

voidaan kehittää kaikkien lajien inhimillistä tainnutusta varten (Optimar ja Ace Aquatec, henkilökohtainen 

viestintä, 2017). Koska vaikeasti tainnutettaville (eli elinvoimaisille) lajeille, kuten ankeriaille ja monneille, 

on onnistuneesti kehitetty tainnutusjärjestelmiä, on esitetty, että olisi mahdollista kehittää järjestelmiä 

kaikkien viljeltävien kalalajien tainnuttamista varten. Tällä hetkellä kehitetään järjestelmiä karpin, 

tonnikalan, monnien ja isojen katkarapujen vedessä tapahtuvaa tainnutusta varten (Ace Aquatec, 

henkilökohtainen viestintä, syyskuu 2017). 

On tärkeää muistaa, että sen todistaminen, että tietty kalalaji voidaan tehokkaasti tainnuttaa järjestelmällä, 

ei tarkoita, että samaa järjestelmää voidaan käyttää inhimillisesti toiselle kalalajille. Kukin järjestelmä on 

erittäin tärkeä testata perusteellisesti kunkin lajin osalta, jolle sitä käytetään, jotta varmistetaan, että 

tainnutus on tehokas (ja pitää kalat tajuttomina kuolemaan saakka) ja teurastusprosessi on inhimillinen. 

Testausprosessissa tulisi 1) määrittää tainnutusparametrit teoriassa, 2) kehittää laitteet, joilla saavutetaan 

tehokas tainnutus, 3) toteuttaa tainnutusjärjestelmä ja 4) todentaa tainnutuksen tehokkuus paikan päällä. 

Kalojen hyvinvointia edistävien järjestelmien kehittämisen yhteydessä täytyy ottaa huomioon myös 

sosiaaliset ja taloudelliset kysymykset sekä käytännön seikat. 

Kalojen inhimillistä käsittelyä ja teurastusta koskeva tietämys ja näiden prosessien todentamista koskevat 

parhaat käytännöt olisi jaettava sidosryhmien kesken vesiviljelyn inhimillisen ja kestävän kehittämisen 

varmistamiseksi. 

Tutkimusta ja kehitystyötä on vielä paljon tehtävänä. Viime vuosina saavutetut edistysaskeleet ja 

kaupallisten järjestelmien nopeasti lisääntyvä saatavuus luovat kuitenkin myönteisiä näkymiä 

teurastettavien kalojen hyvinvoinnin kannalta EU:ssa.
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9 Liitteet 
 
9.1 Liite A. Linkit kalojen inhimillistä teurastusta koskevia 

suosituksia sisältäviin keskeisiin asiakirjoihin 

Maailman eläintautijärjestön (OIE) standardit: 

 ”Welfare during stunning and killing of farmed fish” [Viljeltyjen kalojen hyvinvointi teurastuksen 

aikana] OIE:n Aquatic Animal Health Code -säännöstön [vesieläinten terveyttä koskeva säännöstö] 

7.3 luvussa 

http://www.oie.int/index.php?id=171&L=0&htmfile=chapitre_welfare_stunning_killing.htm 

 ”Welfare during killing for disease control purposes” [Hyvinvointi tautien torjumiseksi suoritettavan 

lopetuksen aikana] säännöstön luvussa 7.4 

http://www.oie.int/index.php?id=171&L=0&htmfile=chapitre_killing_farm_fish.htm 
 

Komission keskeisten ohjeiden lähde on EFSAn eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevä lautakunta. 
Viljeltyjen kalojen terveyttä koskevat EFSAn ohjeet (julkaistu vuonna 2009) ovat saatavilla osoitteessa 
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/fish-welfare. Tähän sisältyvät EFSAn yleinen kalojen 
hyvinvointia ja kalojen tietoisuuden käsitettä koskeva lähestymistapa 
(https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/954), tutkimustarpeet 
(https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1145) sekä artikkelit, jotka koskevat tiettyjen keskeisten 
lajien tärkeimpiin tainnutus- ja lopetusjärjestelmiin liittyviä lajikohtaisia hyvinvointinäkökohtia: 

 Lohi – http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.1011/epdf 

 Kirjolohi – http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.1012/epdf 

 Meribassi ja kultaotsa-ahven –  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.1010/epdf 

 Karppi – http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.1013/epdf 

 Ankerias – http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.1014/epdf 

 Tonnikala – http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1073 

 Piikkikampela – http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.1073/epdf 
 

Yhdistyneen kuningaskunnan tuotantoeläinten hyvinvoinnista vastaava toimikunta (Farm Animal Welfare 
Committee (FAWC)) on myös julkaissut viljeltyjen kalojen hyvinvointia lopetuksen aikana koskevan 
lausunnon, jossa annetaan suosituksia lohen, kirjolohen, tilapian ja ruijanpallaksen osalta: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319331/Opinion_on_the 
_welfare_of_farmed_fish_at_the_time_of_killing.pdf. 
RSPCA Assured -standardit lohelle ja kirjolohelle ovat saatavilla osoitteesta 
https://science.rspca.org.uk/sciencegroup/farmanimals/standards. 
Erityisesti lohta koskevat standardit: 
https://science.rspca.org.uk/sciencegroup/farmanimals/standards/salmon Kirjolohta koskevat 
standardit: https://science.rspca.org.uk/sciencegroup/farmanimals/standards/trout 
Espanjan standardointijärjestö (AENOR) on laatinut viljeltyjen kalojen teurastusta koskevat ohjeet, mukaan 
luettuina standardit meribassille, kultaotsasargille, piikkikampelalle, kotkakalalle, taimenelle, sammelle ja 
merianturalle:http://apromar.es/sites/default/files/2016- 
AENOR%20Guia%20practicas%20correctas%20sacrificio%20piscicultura.pdf

http://www.oie.int/index.php?id=171&L=0&htmfile=chapitre_welfare_stunning_killing.htm
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=0&htmfile=chapitre_killing_farm_fish.htm
http://www.oie.int/index.php?id=171&L=0&htmfile=chapitre_killing_farm_fish.htm
https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/fish-welfare
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/954
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1145
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.1011/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.1012/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.1010/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.1010/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.1013/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.1014/epdf
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1073
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2009.1073/epdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319331/Opinion_on_the_welfare_of_farmed_fish_at_the_time_of_killing.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/319331/Opinion_on_the_welfare_of_farmed_fish_at_the_time_of_killing.pdf
https://science.rspca.org.uk/sciencegroup/farmanimals/standards
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http://apromar.es/sites/default/files/2016-AENOR%20Guia%20practicas%20correctas%20sacrificio%20piscicultura.pdf


 

9.2 Liite B. Viljeltyjen kalojen tuotanto EU:n jäsenvaltioissa vuonna 
2010. 

Suurimman arvioidun tuotantomäärän mukaisessa järjestyksessä. Koska FAOSTAT ei raportoi kalojen 
lukumäärää, arvioidut määrät lasketaan FAOSTATin ilmoittamien vuosittaisten tonnimäärien ja 
www.fishcount.org.uk-sivustolla annettujen kalojen painojen mukaan. Koska useimpien lopetettavien 
kalojen paino vaihtelee tietyllä välillä, painon vaihteluvälin ylimmän ja alimman arvon avulla lasketaan arvio 
kalojen lukumäärän vaihteluvälistä. 

 

Valtio Tuotanto (t) Teurastettujen 
viljeltyjen kalojen 

arvioitu 
vähimmäismäärä 

Teurastettujen 
viljeltyjen kalojen 

arvioitu 
enimmäismäärä 

Kreikka 90 975 198 578 038 271 749 820 

Italia 52 452 35 940 441 196 558 351 

Espanja 59 483 80 807 854 189 227 467 

Ranska 46 990 17 074 854 172 740 409 

Tanska 37 007 6 891 000 164 050 476 

Saksa 35 709 8 044 025 115 058 273 

Yhdistynyt 
kuningaskunta 

169 571 22 199 804 109 305 367 

Puola 30 751 8 979 600 93 577 048 

Suomi 11 772 2 196 800 52 304 762 

Tšekin tasavalta 20 420 7 777 467 40 156 667 

Ruotsi 9 261 1 571 800 37 423 810 

Kroatia 11 930 13 169 867 31 774 381 

Unkari 14 245 6 092 533 28 209 905 

Bulgaria 7 212 2 462 650 21 047 333 

Romania 8 981 3 308 587 16 988 648 

Kypros 4 115 9 427 300 12 680 238 

Irlanti 16 857 2 080 926 9 591 250 

Alankomaat 6 760 2 393 333 7 395 238 

Itävalta 2 167 387 133 6 490 000 

Malta 2 916 4 591 500 6 105 000 

Liettua 3 191 1 200 400 5 961 600 

Portugali 2 236 3 165 850 4 931 821 

Slovakia 687 163 333 2 870 667 

Slovenia 700 243 050 2 615 762 

Viro 572 113 260 2 400 229 

Latvia 548 177 960 906 352 

EU yhteensä 647 514 439 039 367 1 602 120 872 

http://www.fishcount.org.uk/


 

9.3 Liite C. Viljeltyjen kalalajien tuotanto (paino ja arvioidut 
määrät) EU:ssa vuonna 2010 

Yksittäisten kalojen arvioitujen lukumäärien mukaisessa järjestyksessä. Koska FAOSTAT ei raportoi kalojen 
lukumäärää, arvioidut määrät lasketaan FAOSTATin ilmoittamien vuosittaisten tonnimäärien ja 
www.fishcount.org.uk-sivustolla annettujen kalojen painojen mukaan. Koska useimpien lopetettavien 
kalojen paino vaihtelee tietyllä välillä, painon vaihteluvälin ylimmän ja alimman arvon avulla lasketaan arvio 
kalojen lukumäärän vaihteluvälistä. 

 

 

FAO:n lajiluokitus 

 

Tuotanto (t) 

 
Arvioitu 

vähimmäismäärä 
(miljoonaa) 

 
Arvioitu 

enimmäismäärä 
(miljoonaa) 

Kirjolohi 195 338,40 39,07 930,18 

Lohi 171 215,20 20,30 47,38 

Kultaotsasargi 89 996,20 224,99 299,99 

Karppi 67 780,60 27,11 135,56 

Meribassi 56 633,40 113,27 141,58 

Piikkikampela 8 548,70 4,27 12,21 

Ankerias 6 819,40 6,43 21,36 

Makean veden kalat e.m.l. 6 574,40 6,20 20,60 

Hammasankeriasmonni 5 307,60 3,54 10,62 

Meritaimen 4 501,60 4,24 14,10 

Hopeakarppi 3 402,00 2,27 11,34 

Tonnikala 3 150,00 2,97 9,87 

Marmoripaksuotsa 3 060,50 2,04 6,12 

Kotkakala 2 388,00 2,25 7,48 

Nieriät e.m.l. 2 177,00 2,05 6,82 

Ruohokarppi 2 026,90 0,81 4,05 

Särki 1 900,30 1,79 5,95 

Merikalat e.m.l. 1 844,20 1,74 5,78 

Taimenet e.m.l. 1 758,80 1,66 5,51 

Sammet e.m.l. 1 464,80 1,38 4,59 

Monnit 1 279,80 1,21 4,01 

Suutari 1 192,20 1,12 3,74 

Kultakala 1 153,00 1,09 3,61 

Särjet 1 007,50 0,95 3,16 

Puronieriä 848,40 0,80 2,66 

Juovakeltti 758,50 0,51 1,52 

Siika 749,00 0,71 2,35 

Ankeriasmonnit e.m.l. 650,00 0,61 2,04 

Hauki 469,60 0,44 1,47 

Kuha 383,70 0,36 1,20 

Venäjänsampi 333,20 0,31 1,04 

http://www.fishcount.org.uk/


 

 

FAO:n lajiluokitus 

 

Tuotanto (t) 

 
Arvioitu 

vähimmäismäärä 
(miljoonaa) 

 
Arvioitu 

enimmäismäärä 
(miljoonaa) 

Nieriä 236,70 0,22 0,74 

Niilintilapia 235,00 0,29 0,94 

Senegalinkielikampela 223,70 0,21 0,70 

Keltit 221,50 0,21 0,69 

Pilkkupagelli 214,20 0,20 0,67 

Juovabassi, risteytys 204,50 0,25 0,25 

Mustapiikkimonni 199,90 0,19 0,63 

Lohikalat e.m.l. 176,00 0,17 0,55 

Ruijanpallas 139,00 0,03 0,05 

Patarummuttaja 130,60 0,12 0,41 

Meriantura 116,00 0,11 0,36 

Kitasampi 115,10 0,11 0,36 

Pilkkupiikkimonni 108,00 0,16 0,32 

Monnit e.m.l. 89,00 0,08 0,28 

Isosargi 87,20 0,08 0,27 

Isobassi 81,00 0,12 0,12 

Siperiansampi 71,70 0,07 0,22 

Ahven 51,20 0,05 0,16 

Punapagelli 50,00 0,05 0,16 

Eväkalat e.m.l. 45,00 0,04 0,14 

Lahna 39,80 0,04 0,12 

Hammasahvenet e.m.l. 29,00 0,03 0,09 

Lapasampi 24,20 0,02 0,08 

Välimerensampi 21,10 0,02 0,07 

Merianturat e.m.l. 20,00 0,02 0,06 

Nokkasargi 19,10 0,02 0,06 

Ruusupargo 14,00 0,01 0,04 

Tilapiat e.m.l. 13,00 0,02 0,05 

Kaulussargi 11,80 0,01 0,04 

Sorva 11,60 0,01 0,04 

Barramundi 8,20 0,00 0,03 

Tonavanjokilohi 7,00 0,01 0,02 

Särjet e.m.l. 6,50 0,01 0,02 

Viirukaniinikala 4,80 0,00 0,02 

Salakka 3,40 0,00 0,01 

Turpa 2,60 0,00 0,01 

Isopiikkimakrilli 2,10 0,00 0,01 

Toutain 1,00 0,00 0,00 



 

 

FAO:n lajiluokitus 

 

Tuotanto (t) 

 
Arvioitu 

vähimmäismäärä 
(miljoonaa) 

 
Arvioitu 

enimmäismäärä 
(miljoonaa) 

Suomuhopeakylki 1,00 0,00 0,00 

Harjus 1,00 0,00 0,00 

Siiat e.m.l. 1,00 0,00 0,00 

Turska 0,70 0,00 0,00 

Ruutana 0,50 0,00 0,00 

Sargit e.m.l. 0,50 0,00 0,00 

Jokibarbi 0,40 0,00 0,00 

Sterletti 0,40 0,00 0,00 

Tonavansalakka 0,10 0,00 0,00 

Yhteensä 647 753,00 479,47 1 736,69 
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9.4 Liite D. Viljellyille kaloille tarkoitettujen, potentiaalisesti inhimillisten kaupallisten 
tainnutusjärjestelmien saatavuus 

Tämä taulukko ei ole tyhjentävä. Odotuksena on, että lajeja koskeva kehitys jatkuu varsin nopeana. Kuten tekstissä todetaan, on olennaista, että eri 
todentamis- ja testausvaiheet suoritetaan loppuun tehokkaan tainnutuksen varmistamiseksi. Tällä hetkellä ei ole saatavilla kattavaa tietoa siitä, mitkä 
testaus- ja todentamisvaiheet kullekin näistä järjestelmistä on suoritettu. Huom. Optimar on ottanut Stansasin haltuunsa. 

 

Laji Tainnutus iskulla Sähkötainnutus vedessä Sähkötainnutus vedestä 
poistamisen jälkeen 

Muuta/Huomautuksia 

Lohi Kaupallisesti saatavilla 
 

BAADER 101 Automated Swim-In 
System -järjestelmässä 
läpikulkevien kalojen määrä voi 
olla jopa 
50 kalaa minuutissa 1–2 käyttäjällä 
(Baader, 2012) 

 
BAADER 101 Manual Feed 
System -järjestelmässä läpikulkevien 
kalojen määrä voi olla 30 kalaa 
minuutissa yhdellä käyttäjällä ja jopa 
240 kalaa minuutissa kahdeksalla 
käyttäjällä 
(Baader, 2012) 

Kaupallisesti saatavilla 
 

Humane Stunner Universal (Ace 
Aquatec, 2014) 

 
Huom. Käytetään toisinaan 
iskutainnutuksen lisäksi (ennen 
iskutainnutusta). 

Kaupallisesti saatavilla 
 

Stansas #01 (Stansas, julkaisuaika 
tuntematon) 

OIE toteaa, että 
lohet voidaan 
lopettaa piikillä. 
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Kirjolohi Kaupallisesti saatavilla 
 

BAADER 101 Automated Swim-In 
System -järjestelmässä 
läpikulkevien kalojen määrä voi 
olla jopa 
50 kalaa minuutissa 1–2 käyttäjällä 
(Baader, 2012). 

 
BAADER 101 Manual Feed 
System -järjestelmässä 
läpikulkevien kalojen määrä voi 
olla 
30 kalaa minuutissa yhdellä 
käyttäjällä ja jopa 

Kaupallisesti saatavilla 
 

Humane Stunner Universal (Ace 
Aquatec, 2014) 

 
Huom. Käytetään toisinaan 
iskutainnutuksen lisäksi (ennen 
iskutainnutusta). 

Kaupallisesti saatavilla 
 

Stansas #01 (Stansas, julkaisuaika 
tuntematon) 

 



 

 

Laji Tainnutus iskulla Sähkötainnutus vedessä Sähkötainnutus vedestä 
poistamisen jälkeen 

Muuta/Huomautuksia 

 240 kalaa minuutissa kahdeksalla 
käyttäjällä 
(Baader, 2012). 

   

Karppilajit (Karppi, 
ruohokarppi, 
hopeakarppi, 
marmoripaksuotsa) 

Käytetään manuaalista 
menetelmää 

Kehitteillä 
 

Ace Aquatec rakentaa tällä 
hetkellä viljelylaitoksessa 
käytettävää järjestelmää 
karppien tainnutusta 
varten (henkilökohtainen 
viestintä, 
lokakuu 2017). 

 Sähkötainnutusta 
käytetään 
todennäköisesti 
yhdessä 
iskumenetelmien 
kanssa. 

Meribassi ja 
kultaotsasargi 

Kyseessä ovat kalat ovat 
pieniä ja erittäin aktiivisia, 
joten menetelmä ei 
todennäköisesti ole 
käytännöllinen. 

Kaupallisesti saatavilla 
 

Humane Stunner Universal 
(Ace Aquatec, 2014) 

Kaupallisesti saatavilla 
 

Optimar-järjestelmä 

 

Piikkikampela   Kaupallisesti saatavilla 
 

Stansas #01 (Stansas, 
julkaisuaika tuntematon) 

 

Hammasankeriasmonni   Kaupallisesti saatavilla 
 

Stansas #01 (Stansas, 
julkaisuaika tuntematon) 

 

Ankerias   Kaupallisesti saatavilla 
 

Stansas #01 (Stansas, 

 



 

julkaisuaika tuntematon) 

Tonnikala  Kehitteillä 
 

Kehittäjänä Ace 
Aquatec (Australiassa 
käytettäväksi). 

 Ammutaan veden alla 
toimivalla tuliaseella 
tai kiväärillä ilmassa 
tai lopetetaan piikillä 
(EFSA) 

Ruijanpallas  Kaupallisesti saatavilla Kehitteillä  



 

 

Laji Tainnutus iskulla Sähkötainnutus vedessä Sähkötainnutus vedestä 
poistamisen jälkeen 

Muuta/Huomautuksia 

  Humane Stunner 
Universal (Ace Aquatec, 
2014) 

Stansus ilmoittaa, että sillä 
on saatavilla oleva 
tainnutin. 

 

Tilapia  Kaupallisesti saatavilla 
 

Ace Aquatec 

  

Nieriä Kaupallisesti saatavilla 
 

BAADER 101 Automated 
Swim-In 
System -järjestelmässä 
läpikulkevien kalojen määrä 
voi olla jopa 
50 kalaa minuutissa 1–
2 käyttäjällä (Baader, 2012). 

 
BAADER 101 Manual Feed 
System -järjestelmässä 
läpikulkevien kalojen määrä voi 
olla 30 kalaa minuutissa yhdellä 
käyttäjällä ja jopa 240 kalaa 
minuutissa kahdeksalla 
käyttäjällä 
(Baader, 2012). 

Kaupallisesti saatavilla 
 

Humane Stunner 
Universal (Ace Aquatec, 
2014) 

  

Keltapyrstöpiikkimakrilli  Kaupallisesti saatavilla 
 

Ace Aquatec 

Tainnuttimen kehittämistä 
koskevat perusteet 
saatavilla. (Hans van der 
Vis, henkilökohtainen 
viestintä) 
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