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Viljelyssä olevat järvi- ja meritaimenkannat  

Järvitaimen 
(5 vesistöä):  

 

Ivalojoki 

Juutuanjoki 

Siuttajoki 

 

Kitkajärvi 

Lohi/Kirintöjoki 

Kitkajoki 

Kuusinkijoki 

Oulankajoki 

 

Oulujoen vesistö 

 

Rautalammin reitti 

 

Vuoksen vesistö 

Meritaimen     
(6 vesistöä):   

 

Tornionjoki 

 

Iijoki 

 

Lestijoki 

 

Isojoki 

 

Ingarskilanjoki 

 

Mustajoki 
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Uhanalaisten lajien ja kantojen säilytys: 

• emokalanviljely  

• karanteenitoiminta 

• geenipankki 

 

Valtion tehtävä (RKTL  Luke):  

• pitkäjänteistä  

• liiketoimintaan soveltumatonta 
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Valtion kalanviljelyn historiaa… 
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Uhanalaisten kalakantojen säilytysviljely ja  

liittyvä kokeellinen tutkimus Lukessa:  
 

Taivalkoski: 
Uhanalaisten kalalajien ja kantojen säilytysviljely pohjoisen Suomen alueella 

 

Keminmaa: 
Uhanalaisten ja vaarantuneiden merikalakantojen mädinhankinnan  

ja tautien leviämispuskurina toimivan eristys‐/karanteenihaudonnan keskus 

 

Enonkoski: 
Uhanalaisten kalalajien ja kantojen säilytysviljely eteläisen Suomen alueella 

 

Inari: 
Inarijärven säännöstelystä valtiolle annetun kalatalousvelvoitteen kalaviljely- ja tutkimustehtävät.  

Ylä-Lapin toimintojen keskuspaikka   

 

Laukaa: 
Uhanalaisten kalalajien ja kantojen säilytysviljelyä sekä kiertovesiviljelyä  

kehittävän kokeellisen tutkimuksen keskuspaikka 

 

Paltamo: 
Kalakantojen hoitoa palvelevan kokeellisen tutkimuksen keskuspaikka 
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Monet lohi- ja taimenkannat 

olisivat kuolleet sukupuuttoon 

ilman säilytysviljelyä 

 

Mutta 
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Laitosviljelyn varassa olevien lohi- 

ja taimenkantojen kyky selviytyä 

luonnossa on jo merkittävästi 

heikentynyt 

 

Miten tämä ilmenee? 
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Saaliin vaihteluun vaikuttavat monet tekijät mutta: 

Inarijärvellä: 

• istutuksiin paikallisia kantoja 

• suuri luontainen lisääntyminen 

• laitosemot uusitaan luonnosta 

4 vuoden välein (emokalastot 

1. laitossukupolvea) 

Oulujärvellä: 

• istutuksiin myös vieraita kantoja 

• ei juuri luontaista lisääntymistä  

• laitosemokalastoa ei ole uusittu 

luonnosta 1970-luvun jälkeen 

(vähintään 5 laitossukupolvea)  
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Meritaimen 

Merilohi 

Istutettujen meritaimenten ja merilohien Carlin-merkkipalautukset 

Punainen = Suomenlahti   Sininen = Pohjanlahti 

 

ICES 2016 

Istutustulos on heikentynyt 
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Myös poikasten laatu on heikentynyt 
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Viljellyt / Villit 

18.1.2017 
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Laitosympäristö ja viljelytoiminta suosii erilaisten yksilöiden 

menestymistä kuin luonnon ympäristö 

 

Valikoituminen ja eriytyminen luonnosta tapahtuu elinkierron 

eri vaiheissa eri syistä 

 

 

 

 

 

 

2-5 vuotta joessa 

2-5 vuotta järvessä Kutu syksyllä 

Paluu järvelle 

Kutuvaellus kesällä 

Luonnossa 

syntyneistä 

poikasista säilyy 

lisääntymisikään  

ehkä vain 0,2 %  

 

Laitoksessa 

selviytyminen voi 

olla jopa 

monisatakertainen 

tai nolla  
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Normaali 

Virike 

Sp mäti Vk-poikaset  1 v  2 v 

Samat kasvatustiheydet ja rehut normaali - ja virikealtaissa  

Virikealtaissa lisäksi: 

 suojapaikkoja + muutetaan veden virtaussuuntaa, nopeutta ja vedenkorkeutta 

vesitysmuutokset vaikuttavat myös rehun tarjontaan  

Koekasvatuksissa  merilohia,  järvitaimenia, järvilohia ja kirjolohia 

 

Kainuun kalantutkimusasemalla Paltamossa kehitettiin 

tuotantoon soveltuva virikekasvatusmenetelmä 

18.1.2017 
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Virikealtaissa pienempi kuolleisuus  

1 –kasvukauden aikana: 1.6. 31.9. 

 

        
Virike 

Valikoiko virikekasvatus luonnonmukaisemmin kuin standardikasvatus? 
 

Hyvärinen, P., Korhonen, P., Hirvonen, H. ja Leinonen, A. 2010. Virikepoikanen pärjää paremmin. Istukastuotannon  

Luonnonmukaiset menetelmät vähentävät kasvatusaikaista kuolevuutta. Kalankasvattaja – Fiskodlaren 5/2010. s. 34-37. 

Standardi 
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Karvonen, A., Aalto-Araneda, M., Virtala, A-M, Kortet, R., Koski, P. & Hyvärinen, P. 2016. Enriched rearing 

environment enhances survival and resistance of salmonid fishes during parasite epidemics. Journal of Applied 

Ecology, 53: 213–221. 

Selviytyminen Costia-loisesta (1-v ML-TOR) 

 
Sekä kasvatusympäristö että emokalojen alkuperä vaikuttivat: 

 Villien emokalojen virikekasvatetut poikaset selviytyivät parhaiten  

Villi - virike 

Laitos - virike 

Laitos - standardi 

Villi - standardi 
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Aikuiset 

hyönteiset 

VILLIEN 

EMOJEN 

POIKASET 

ALOITTIVAT 

RUOKAILUN 

AIKAISEMMIN  

 Villit emot  Laitosemot 

Istutuskoe: Emojen alkuperän vaikutus –  

kuinka nopeasti istukkaat  oppivat  

hyödyntämään luonnon ravintoa ? 

Rodewald, P., Hyvärinen, P. and Hirvonen, H. 2011. Wild origin and enriched environment promote 

foraging rate and learning to forage on natural prey of captive reared Atlantic salmon parr. Ecology 

of Freshwater Fish. 20: 569-579. 18.1.2017 
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Standardi Virike 

Hyönteisten 

toukat 

VIRIKEKASVA

TETUT SÖIVÄT 

ENEMMÄN 

HYÖNTEISTEN 

TOUKKIA  

Istutuskoe: Kasvatusmenetelmän 

vaikutus – kyky hyödyntää luonnon ravintoa  

Rodewald, P., Hyvärinen, P. and Hirvonen, H. 2011. Wild origin and enriched 

environment promote foraging rate and learning to forage on natural prey of captive 

reared Atlantic salmon parr. Ecology of Freshwater Fish. 20: 569-579. 18.1.2017 
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Valikoituminen emokalastoa perustettaessa: 
 

• Jos kova kalastus  emokaloiksi vain 

kalastusvalinnasta selviytyneet 

 

• Jos alueella istukkaita  laitosvalinta  luonnonvalinta 

 kalastusvalinta  

 

• Jos istutuksiin vieraita kantoja  niitä tai niiden 

jälkeläisiä emokalastoon  kannat sekoittuvat 

 

• Jos pyynti jokisuulta  emokaloiksi viereisten jokien 

eksykeitä  kannat sekoittuvat 

 

• Jos säilytysongelmia  emokaloiksi vain syysnousijoita  

 

• Myös käytetty emokalapyydys valikoi 
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Valikoituminen laitosviljelyn aikana: 

 
• Kaloja kuolee, jos ne eivät opi syömään rehua – olisivatko 

oppineet syömään luonnonravintoa? 

 

• Kaloja kuolee, jos ne eivät pysty vastustamaan tauteja ahtaassa 

altaassa – olisivatko selviytyneet luonnossa väistämällä 

tartunnan aiheuttajaa? 

 

• Uuteen emokalastoon tuotettua parvea karsitaan 

satunnaisvalinnalla – onko se satunaista?   

 

• Jos emokaloja ei säilytetä perhekohtaisesti tai yksilömerkittynä 

 jatkoon valikoituu parhaiten laitosviljelyyn sopeutuneita, 

koska perheiden välillä säilyvyys voi vaihdella 0-90%  

 

• Sukusiitosriski kasvaa nopeasti, jos käytetään pelkästään 

laitosemokaloja sukupolvesta toiseen 
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2-5 vuotta joessa 

2-5 vuotta järvessä 
Kutu syksyllä 

Paluu järvelle 

Kutuvaellus kesällä 

Miten tähän päästään ? 
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Menestyvä istukas 1  

2008 -2015 

Menestyvä istukas 2 

2016 - 2021 
Luke (RKTL), Itä-Suomen, Helsingin, Oulun ja Jyväskylän 

yliopistot sekä EVIRA 

Yksityiset kalanviljely-yritykset 

18.1.2017 
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Kiitos! 

18.1.2017 


