LOPPURAPORTTI
” Hyvinvointia edistävä menettely
ennen teurastusta ja teurastuksen yhteydessä,
Hankenro 109718”

Suomen Kalankasvattajaliitto ry

Hanke on osittain Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittama.

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 EU-komission vuonna 2018 julkaiseman raportin mukaan hyvinvoinnin
ylläpitämisessä kalojen lopettamisen yhteydessä on kehitettävää.
Teurastusta edeltävät toimenpiteet, kuten kalojen paastottaminen, kuljettaminen, liikkumisen
rajoittaminen esimerkiksi nuotan avulla, nosto tainnutukseen sekä tainnutus ja verestys aiheuttavat
väistämättä jonkin verran stressiä kaloille. Hyvinvointia teurastuksen yhteydessä ei voida erottaa
teurastukseen johtavia vaiheita koskevista hyvinvointivaatimuksista. Se, mitä kaloille tapahtuu
tuotantoaltaan ja teurastuksen välillä on myös tärkeää sekä kalojen hyvinvoinnin että tuotteiden
laadun kannalta. 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.
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 mekaaniset tai sähköiset tainnutuskoneet ovat kuitenkin kooltaan ja
kapasiteetiltaan, ja siten myös investointikustannuksiltaan liian suuria suomalaisten
kalanviljelijöiden tarpeisiin, eikä eri tainnutusmenetelmien vaikutuksista kalan hyvinvointiin ole
yksiselitteistä tutkimustietoa.
Koko toimialalla parannetaan kalojen hyvinvointia jatkuvasti. On tärkeää huomata, että kyseessä
on muihin perinteisiin eläintuotantojärjestelmiin verrattuna melko uusi ja hyvin monimuotoinen ala
ja hyvinvoinnin parantamiseen käytettävä teknologia kehittyy kaiken aikaa.
Hanke sai tukea Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.

Hankkeen tausta
Kalanviljely edellyttää eettisen vastuun kantamista kalojen hyvinvoinnista, kaloista on huolehdittava
asianmukaisin ennakoivin ja mahdollistavin toimenpitein. Maailman eläintautijärjestö (OIE) on
antanut suuntaviivat ihmisravinnoksi tarkoitettujen viljeltyjen kalojen tainnuttamisen ja lopettamisen
hyvinvointinäkökohdista. Myös Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on julkaissut
EU:ssa kasvatettujen kalojen osalta lausuntoja tärkeimpien tainnutus- ja lopetusmenetelmien
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hyvinvointinäkökohdista. Nämä lausunnot osoittivat, että vesiviljelyalalla on haasteita kalojen
hyvinvoinnin ylläpitämiseksi lopettamishetkellä. Riskipohjaista lähestymistapaa käyttämällä
tunnistettiin tärkeimmät vaarat, jotka voivat heikentää kasvatetun kalan hyvinvointia:
1) Eri toimenpiteiden, kuten käsittelyjen ja kuljetusten aiheuttama stressi
2) Veden laatu säilytysaltaassa, erityisesti korkea lämpötila ja matala happipitoisuus
3) Tainnutus- ja teurastusmenetelmät.

Kalan teurastusta tulee aina edeltää tainnutus. Tainnutus tarkoittaa tajunnan menettämistä;
asianmukaisen tainnutuksen tulee olla nopea ja aiheuttaa pysyvä aivovaurio ja palautumaton
tajunnan menetys. Optimaalisen tainnutusmenetelmän tulisi taata eläinten täydellinen
tajuttomuus ilman minkäänlaista jännitystä, kipua tai ylimääräistä kärsimystä ennen lopullista
kuolemaa.

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.

Hankkeen tavoite
Hankkeen tavoitteena oli kerätä tietoja nykyisistä kalojen hyvinvointia koskevista käytännöistä
Euroopan vesiviljelyssä kasvatettujen kalojen teurastuksessa ja teurastusta edeltävissä
toimenpiteissä sekä löytää Suomen markkinoille sopivia tainnutus- ja verestyslaitteita, joissa
kalojen ylimääräinen kärsimys ennen lopullista kuolemaa on mahdollisimman vähäistä.
Selvityksellä haluttiin nostaa kasvatettujen kalojen hyvinvoinnin merkitystä ja kalanviljelyn arvostusta yhteiskunnassa sekä vastata eettiseen keskusteluun hyvinvointikysymyksistä. Hankkeen
selvityksen avulla kalanviljelijöiden on helpompi suunnitella kalan matkaa kasvatusaltailta teurastukseen sekä vaihtoehtoja nykyisille tainnutusmenetelmille.

Hankkeen toteuttajat
Hankkeen toteuttaja oli Suomen Kalankasvattajaliitto ry. Liiton toimeksiannosta Clewer
Aquaculture Oy keräsi tietoja nykyisistä kalojen hyvinvointia koskevista käytännöistä Euroopan
vesiviljelyssä kasvatettujen kalojen teurastuksessa ja teurastusta edeltävissä toimenpiteissä.
Hanke rahoitettiin osittain EMKR-tuella.

Hanke toteutettiin 30.09.2019 - 31.12.2020.
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Hankkeen toimet ja tiedottaminen
Suomen Kalankasvattajaliitto selvitti kalojen hyvinvointinäkökohtia sekä Liiton toimeksiannosta
Clewer Aquaculture Oy keräsi tietoja nykyisistä kalojen hyvinvointia koskevista käytännöistä
Euroopan vesiviljelyssä kasvatettujen kalojen teurastuksessa ja teurastusta edeltävissä
toimenpiteissä.

Hankkeen selvitys ja materiaalit on julkaistu Kalankasvattajaliiton www-sivulla:
https://www.kalankasvatus.fi/hyvinvointia-edistava-menettely-ennen-teurastusta-ja-teurastuksenyhteydessa/

Hankkeessa selvitettiin kalan hyvinvointiin liittyviä asioita ennen teurastusta ja teurastuksen aikana
(lämpötila, kalatiheys, kuljetus, nosto, tainnutus, verestys) kirjallisuuden ja muun lähdemateriaalin
avulla. Myös teurastusta koskevat Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n
suositukset otettiin selvityksessä huomioon. Hankkeen yhteydessä tehtiin myös kyselytutkimus,
jossa selvitettiin kalankasvattajien nykyisiä käytäntöjä ja mahdollisia tulevaisuuden tarpeita
teurastuksen yhteydessä tapahtuvien menetelmien suhteen.
Kalojen hyvinvointia edistävä menettely ennen teurastusta ja teurastuksen yhteydessä –selvitys:
https://www.kalankasvatus.fi/wp-content/uploads/2021/01/Teurastustainnutus_final.pdf

Hankkeessa kerättiin ja suomennettiin julkaistua tietoa teurastukseen liittyvistä työvaiheista, niiden
vaikutuksesta kalojen hyvinvointiin sekä kalan laatuun ja säilyvyyteen (suomennokset löytyvät
edellä mainitulta sivulta):
-

Norjassa tarkasteltiin stressin vaikutusta kirjolohen laatuun, sekä sitä mitä eri työvaiheissa
pitäisi ottaa huomioon stressin minimoimiseksi. Tutkimus koottiin käsikirjaksi: ”Viljellyn
kirjolohen hyvinvointi-indikaattorit: työkalut kalojen hyvinvoinnin arviointia varten.”

-

The Aquaculture Advisory Council (AAC) on julkaissut raportin: ”Viljeltyjen kalojen
hyvinvointi teurastuksen aikana”.

-

EU Platform on Animal Welfare Own-Initiative Group on Fish on julkaissut raportin: ”Veden
laatua ja käsittelyä koskevat ohjeet viljeltyjen selkärankaisten kalojen hyvinvoinnin
edistämiseksi”.

Hankkeessa suunniteltiin pidettävän Kalaterveyspäivä 18.3.2020 Turussa, Hotelli Scandic Juliassa.
Tilaisuuteen ilmoittautui 102 osallistujaa, mutta vajaa viikkoa ennen tilaisuutta se jouduttiin
peruuttamaan koronapandemian ja siitä johtuvien Valtioneuvoston asettamien
kokoontumisrajoitusten vuoksi. Tärkeimmistä kalaterveysasioista kirjoitettiin Kalankasvattajaliiton
uutiskirjeeseen: https://www.kalankasvatus.fi/kalaterveyspaiva-2020/
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Koulutuksesta tehtiin myös luentomoniste, joka käännätettiin myös ruotsiksi ja lähetettiin kaikille
koulutukseen ilmoittautuneille. Luentomoniste löytyy täältä: https://www.kalankasvatus.fi/wpcontent/uploads/2020/04/Kalaterveysp%C3%A4iv%C3%A4_Fiskh%C3%A4lsodagen_18_03_2020
.pdf

Ruokavirasto ja Kalankasvattajaliitto pitävät 25.3.2021 etäseminaarin kalanterveysasioista.
Seminaarissa käsitellään myös tämän hankkeen tuloksia ja kerrotaan Suomen oloihin sopivista
tainnutuslaitteista aiheella: Teuraskalan tainnutus ja hyvinvointi.

Kalojen hyvinvoinnista lopetuksen yhteydessä ja tainnutusmenetelmistä pidettiin useampi pieni
keskustelutilaisuus kalankasvattajien kanssa.

Hankkeen tavoitteiden saavuttaminen
Hankkeen tavoitteet saavutettiin kohtalaisesti. Covid-19 pandemia esti matkan Keski-Eurooppaan
tutustumaan tainnutuskoneisiin ja selvittämään lähempää sopivia laitteita Suomen oloihin.

Hankkeen selvityksen sekä keskustelujen avulla kalanviljelijöiden on helpompi suunnitella kalan
matkaa kasvatusaltailta teurastukseen sekä vaihtoehtoja nykyisille tainnutusmenetelmille.
Keskusteluissa myös todettiin, että kalankasvattajien tahtotila on kalojen hyvinvointi ja uudet
vaihtoehdot otetaan käyttöön heti kun se on mahdollista.

Hankkeen kustannukset
Hankkeen lopulliset kustannukset olivat 67 409,50 euroa.
Hankkeen kustannukset todellisten kustannusten mukaan
Palkkakustannukset
hanketyöntekijä
Matkakulut
hanketyöntekijä, ohjausryhmä, tutustumismatka
Ostopalvelut
laite- ja kustannuselvitys, käännökset, muut ostopalvelut
Muut kulut
toimisto- ja kokouskulut

Kustannukset yhteensä

arvio
14 500,00 €

kustannukset
14 997,19 €

3 500,00 €

2 473,34 €

49 000,00 €

47 657,25 €

3 000,00 €

2 281,72 €

70 000,00 €

67 409,50 €

70 000,00 €

67 409,50 €

70 000,00 €

67 409,50 €

Rahoitus
EMKR

Yhteensä
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Lopuksi:
Suurin osa kaupallisilla markkinoilla olevista lyönti- tai sähkötainnutuskoneista ovat kooltaan ja
kapasiteetiltaan, ja siten myös investointikustannuksiltaan liian suuria suomalaisten
kalanviljelijöiden tarpeisiin, eikä eri tainnutusmenetelmien vaikutuksista kalan hyvinvointiin ole
yksiselitteistä tutkimustietoa. Jatkossa tarvittaisiinkin selkeä strategia, jonka perusteella voidaan
kehittää parempia 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.
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