
Kalanviljelylaitoksen perustiedot 

1 YLEISTIEDOT LAITOKSESTA 

Laitoksen nimi: 

Kunta: 

Postiosoite:  

Vesiviljelyrekisterinumero:      

Pitopaikkojen nimet ja vesiviljelyrekisterinumerot, kun samalla sopimuksella liittyy useita pitopaikkoja: 

Yrityksen nimi:    Puhelin: 

Postiosoite:  

Laitoksen yhteyshenkilö:      Puhelin: 

Postiosoite:   

Laitosta hoitava eläinlääkäri:       Puhelin: 

Postiosoite:  

Yhteyseläinlääkäri Ruokavirastossa: 

2 TUOTANTO JA KALAT 

2.1 Kalalajeja laitoksessa 

Kirjolohi: poikasia emoja Isonieriä:  poikasia  emoja 

Järvitaimen:  poikasia emoja Puronieriä:  poikasia  emoja 

Meritaimen: poikasia emoja Siika:  poikasia  emoja 

Lohi: poikasia emoja Harjus:  poikasia  emoja 

Karppi: poikasia emoja Siperiansiika:  poikasia  emoja 

Muu, mikä:  poikasia  emoja 

 1 (3) 

Dnro 

(Peled) 



2.2 Laitoksella on 

Oma hautomo ostaa mädin kotimaasta ostaa mädin ulkomailta 
Ostaa poikasia 
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2.3 Laitoksella on myyntiä 

a) istukkaiksi luonnonvesiin
b) kasvatettavaksi muille laitoksille
c) ruokakalaa kulutukseen
d) mädinmyyntiä: kotimaahan ulkomaille 
e) elävän kalan vientiä ulkomaille

2.4 Laitoksen vuosituotanto 

Ruokakalalaitokset (kg) 0 - 20 000 
20 000 - 50 000 
50 000 - 100 000  
100 000 - 300 000 
yli 300 000 

Poikaslaitokset (kpl vastakuoriutunutta poikasta) 
Alle 500 000   500 000 - 2 000 000 
2 - 5 milj.   yli 5 milj.  

3 VESI JA ALTAAT 
1. Vedenotto (lähde, joki, järvi, ym.):

2. Vesistö (vesireitti):

3. Ylävirtaan sijaitseva(t) kalanviljelylaitos(kset), (nimi ja etäisyys):

4. Alavirtaan sijaitseva(t) kalanviljelylaitos(kset), (nimi ja etäisyys):

5. Onko vesityslähteessä luonnon lohikaloja (lajit)?

6. Laitoksen käyttämä kokonaisvesimäärä (vrk:ssa, m3):

7. Veden pH (vaihtelut):

8. Veden lämpötilat:        kesä (max.)  keskimäärin  talvi (min.) 
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9. Altaat
Poikasaltaat kpl: laatu (muovi, betoni, puu, ym.): 
Kasvatusaltaat kpl: laatu (muovi, betoni, puu, ym.): 
Katettuja altaita kpl: laatu (muovi, betoni, puu, ym.): 

10. Laitoksessa käytetään kiertovesitystä:
Ei
Kyllä Miten (kiintoaineen poisto, UV-säteilytys, otsoni ym.): 

4 LAITOKSEN HANKINNAT 
Mädin tai elävän kalan hankinta (paikka, laatu, määrä): 

Mädin tai elävän kalan tuonti ulkomailta (paikka, laatu, määrä): 

5 LISÄTIETOJA (esimerkiksi aika, jolloin pitopaikka säännönmukaisesti tyhjillään) 

Paikka ja päiväys: 

Tietojen antajan allekirjoitus:  _______________________________________________________ 

Allekirjoittajan nimenselvennys:     

Tehtävä/nimike:            Puhelin:     
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