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VESIVILJELYLAITOKSEN
TARKASTUSKERTOMUS

Täytä / tulosta ja toimita kopio 1) Laitokselle, 2) Kunnaneläinlääkärille, 3) Läänineläinlääkärille, 4) Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan
Tarkastuksen syy:
Riskiperusteinen virustautivalvonta

Vapaaehtoinen BKD terveysvalvonta

PITOPAIKAN TIEDOT
Yrityksen/toiminnanharjoittajan nimi:

Vesiviljelyrekisterinumero:

Pitopaikan nimi:
Toimintasuunta:
emoja

Muu, mikä?

Terveysluvan numero:

Viljeltävät kala- / rapulajit:

hautomo

ruokakalaa tai –rapuja

poikaskasvatusta

luonnonvaralammikoita

Muu, mikä?
Myydäänkö kalaa/rapuja elävänä eteenpäin muille laitoksille, istutuksiin tai onkilammikoihin?

Omavalvonnan kuvauksen ajantasaisuus:

TIEDOT TOIMINNASTA
Edellisen tarkastuksen jälkeen tulleet kalat/ravut/mäti. Tarvittaessa erillinen liite (esim. kopio tai valokuva kirjanpidosta).
Määrä
Aika
Laji
Ikä
Mätinä
kpl/kg
kk/vv
Lähtöpitopaikka (P) tai luonnon vesistö (V) (tarkasti)
P

V

P

V

P

V

P

V

P

V

Jos laitokselle on tuotu luonnonvaraisten kalojen sukusoluja, ne ovat peräisin*:
luonnonvaraisesta kalasta, kpl:
emokalat pyydetty merialueelta
Luonnosta pyydetyt emokalat on tutkittu (tarkasta Eviran tutkimusvastaus):
BKD-taudin varalta

Ei tietoa

Ei tutkittu

Merialueelta peräisin oleva mäti on haudottu MMMp 806/2014 5 §:n mukaisesti:

Kyllä

Ei

Onko laitokselle tuotu luonnosta pyydettyjä kaloja (ei mätinä)?

Ei

Kyllä

Kalat pidetty karanteenissa

Onko laitokselle tuotu kaloja tai mätiä ulkomailta?

Ei

Kyllä

Terveystodistus tarkastettu

Mäti on desinfioitu:

IPN-taudin varalta, kpl:

emokalat pyydetty sisävesialueelta

vastalypsettynä

silmäpisteasteella

* Jos laitokselle on tuotu monta erää luonnonvaraisten kalojen sukusoluja, selvitä emokalojen tutkimukset ja mädin desinfiointi erillisessä liitteessä.

Edellisen tarkastuksen jälkeen lähteneet kalat/ravut/mäti. Tarvittaessa erillinen liite (esim. kopio tai valokuva kirjanpidosta).
Määrä
Aika
Vastaanottava pitopaikka (P) tai luonnon vesistö (V)
Laji
Ikä
Mätinä
kpl/kg
kk/vv
(tarkasti)
P

V

P

V

P

V

P

V

P

V

Valvovan eläinlääkärin arvio laitoksen riskitasosta (ks. ohje tarkastusoppaasta)
a) Riski taudin leviämiselle pitopaikkaan veden välityksellä
pieni
keskitasoinen
suuri
b) Riski taudin leviämiselle pitopaikkaan kalojen/sukusolujen välityksellä
pieni
keskitasoinen
suuri
c) Riski taudin leviämiselle pitopaikasta veden välityksellä
pieni
keskitasoinen
suuri
d) Riski taudin leviämiselle pitopaikasta kalojen/sukusolujen välityksellä
pieni
keskitasoinen
suuri
Huomioi esim. villit ja viljellyt kalat ja kantojen tiheys ylä- ja alapuolisissa vesistöissä, laitostiheys kyseisellä alueella, perkaamon läheisyys
merialueella, vesiyhteys toisen valtion alueelle (Vuoksen ja Kemijoen latvavedet), tuodaanko/viedäänkö kaloja muista laitoksista/-lle,
otetaanko laitokselle luonnonkaloja tai niiden mätiä, onko kaloja tuotu/viety ulkomailta/-lle, viedäänkö kalaa/mätiä istutuksiin jne.
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VESIVILJELYLAITOKSEN
TARKASTUSKERTOMUS

Kokonaisarvio laitoksen riskitasosta:

pieni
Ehdotus muutokseen riskiperusteisessa valvonnassa:

keskitasoinen

suuri

TARKASTUSKERTOMUS
Veden lämpötila:

°C

Onko altaissa tai kasseissa epänormaalisti uivia kaloja?

Kyllä

Ei

Jos kyllä, niin ~

-

kpl

Onko altaissa tai kasseissa kuolleita kaloja?

Kyllä

Ei

Jos kyllä, niin ~

-

kpl

Onko viimeisen tarkastuskerran jälkeen esiintynyt normaalia suurempaa kuolleisuutta? (ks. kirjanpito)
Onko kaloja lääkitty edellisen käynnin jälkeen antibiooteilla?

Kyllä

Ei

Lähetettiinkö näytteitä laboratoriotutkimuksiin?

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Laboratoriodiagnoosi:
Muu selvitys kuolleisuuden syystä:

Edellisessä tarkastuksessa otetut / sovitut tai myöhemmin määrätyt viranomaisnäytteet toimitettu Eviraan kuten on edellytetty
Kyllä

Jos ei, mitä puuttuu?

Ei

Miten kuolleet kalat / teurasjäte käsitellään?

Olen tarkastanut laitoksen kirjanpidon (kuolleisuus, tulleet ja lähteneet eläimet ja sukusolut) ja todennut sen
asianmukaiseksi

osittain asianmukaiseksi

puutteelliseksi

Laitos kuuluu vapaaehtoiseen BKD:n terveysvalvontaohjelmaan

Kyllä

Ei (jatka seuraavaan kohtaan)

Ei

En pysty arvioimaan

(Ohjelmaan kuuluvista laitoksista otetaan BKD-näytteet joka vuosi)

Kaloja/mätiä on tuotu vain ohjelman ehtojen mukaisesti

Kyllä

Laitoksen terveysluokka BKD-ohjelmassa:
Toimija haluaa AVI:n nostavan terveysluokkaa jos ehdot täyttyvät (päätös on maksullinen)
Kyllä

Ei

Tarkastuksen yhteydessä otetut näytteet (huom. erillinen lähete):

Lisätietoja:

Aika ja paikka

Valvovan eläinlääkärin allekirjoitus, nimenselvennys ja puhelinnumero

Aika ja paikka

Tarkastuksella mukana olleen laitoksen edustajan allekirjoitus, nimenselvennys ja puhelinnumero

Tarkastus ja sen yhteydessä kerättävät tiedot perustuvat seuraavaan eläintautien vastustamiseksi laadittuun lainsäädäntöön:

Eläintautilaki 441/2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta 1009/2013

Valtioneuvoston asetus eläinten terveysvalvonnasta sekä eläintautien vastustamisesta keinollisessa lisäämisessä 838/2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vapaaehtoisesta eläinten terveysvalvonnasta 1005/2013
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