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1. Taustaa 

Suomen kansallisessa vesiviljelyohjelmassa 2015 on yhdeksi ohjelman tavoitteeksi asetettu 

edellytysten luominen tuotannon kestävälle kasvulle ja monipuolistamiselle sekä nykyistä 

suuremmalle omavaraisuudelle viljelyissä lohikaloissa. Kirjolohen valta-asemaa merkittävimpänä 

ruokakalalajina eivät ole uudet lajit tähän mennessä pystyneet haastamaan ja vain siian tuotanto on 

kasvanut kohtuulliseksi. Muiden lajien tuotanto ei ole laajentunut muutamaa yritystä laajemmaksi 
tuotannoksi ainakaan vielä.  

 

Nelma (Stenodus leucichthys) on Coregoninae-alaheimoon kuuluva siikoja muistuttava suku, josta on 

kaksi alalajia, Stenodus leucichthys l. ja Stenodus leucichthys nelma. Levinneisyydeltään pohjoisempi 

S. l. nelma esiintyy Vienanmerestä itään Venäjän pohjoisrannikolla, Beringin merellä ja Pohjois-

Amerikassa Alaskan ja Kanadan arktisilla rannikkovesillä ja -joissa. Euraasiassa esiintyvä eteläinen S. l. 

leucichthys on uhanalaisempi vedenlaadun heikentymisen ja kalastuksen vuoksi (Urho ym. 1995, 

FishBase). Nelmaa on viljelty 1960-luvulta alkaen aluksi istutuksia varten. Nelman ruokakalanviljely 

on yhä suuremman mielenkiinnon kohteena luonnonsaaliiden heikentymisen ja nelmasta 

maksettavan korkean hinnan vuoksi.  
 

Suomen kalanviljelyn perustuminen lähes yksinomaan kirjoloheen tekee toimialasta 

suhdanneherkän. Punalihaisen lohikalan suurten tuottajamaiden jatkuvasti kasvava hintakilpailu 

heikentää alan kannattavuutta, kun vastaavia mahdollisuuksia volyymituotantoon ei ole. Pienten 

tuotantoyksiköiden Suomi tarvitsee korkeahintaisia lajeja, joiden tuotannossa kansainvälinen kilpailu 

on vähäistä eikä voi kasvaa lohikalojen tasolle. 

 

Nelma on nopeakasvuinen ja suuren loppukoon saavuttava viileän ja arktisen alueen kalalaji, jonka 

arvostus on erittäin korkea. Hankkeessa saadut tiedot lajin viljeltävyydestä Suomen olosuhteissa ovat 

lupaavia. Jos lajia koskeva tietous, eläinaineksen laatu ja viljelyosaaminen saadaan kaupallisen 
tuotannon mahdollistavalle tasolle, voisi nelmasta tulla merkittävä vahvuus Suomen kalanviljelylle. 

 

Nelma on Euroopan Unionissa uusi viljelylaji, joten se kuuluu tulokaslajiasetuksessa ns. ei-

rutiininomaisen tuontien piiriin. Tässä hankkeessa nelma on suunniteltu käytettäväksi pelkästään 

viljelyssä laitoksissa, jolloin ekologiset riskit ovat hyvin hallittavia. Urhon ym. 1995 selvitysten 

mukaan nelman ei myöskään luontoon päässeenä oleteta leviävän, koska laji on hyvin vaativa 

lisääntymisalueiden suhteen. Venäjällä nelmaa on tavattu karkulaisena Laatokassa ja Äänisessä jo 

1800-luvulta, mutta kumpaankaan järveen ei ole muodostunut lisääntyvää kantaa. Edes nelman 

kotiutusistutuksilla, joita on tehty viime vuosisadalla eri puolille Luoteis-Venäjää, ei ole saatu aikaan 

pysyviä nelmakantoja. Suurin yritys lienee 1959–1961 tehdyt istutukset Peipsijärveen, missä nelman 
arveltiin voivan hyödyntää vesistön runsasta pikkukuorekantaa. Istutuksilla ei kuitenkaan onnistuttu 

muodostamaan pysyvää nelmakantaa. 

 

Uusien tuontilajien hankintaa viljelyyn säädellään yhteisön asetuksella tulokaslajien ja paikallisesti 

esiintymättömien lajien ottamisesta vesiviljelyyn (2007/708/EY). Asetuksen tärkeimpänä tavoitteena 

on turvata eurooppalaisen vesiviljelyn jo nykyisinkin paljolti tuontilajeihin perustuvaa kilpailukykyä 

jatkossa siten, että tuotannon lajivalikoimaa voidaan monipuolistaa hallitusti. Asetus säätää niistä 

ehdoista ja menettelyistä, joilla lajeja voidaan siirtää viljelyyn uusille alueille. 

 
Nelma tuotiin Suomeen tutkimuslaitoksen Laukaan kalanviljelylaitoksen karanteeniyksikköön 

keväällä 2010 desinfioituna silmäpisteasteisena mätinä Forvatin laitokselta Leningradin alueelta 

Venäjältä. Mäti kuoriutui ja startattiin karanteeniyksikössä ja maa- ja metsätalousministeriön 

kesäkuussa 2010 myöntämän luvan puitteissa voitiin poikasia siirtää laitoksen suljettuihin 

järjestelmiin ja poikashallin eristysosastoon. Syksyllä 2010 maa- ja metsätalousministeriö myönsi 
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luvan nelman siirtoihin Laukaan laitoksen poikasviljelytiloihin sekä määrätyin ehdoin yksityisiin 

kiertovesilaitoksiin. Edelleen talvella 2010 saatiin lupa siirtää nelmoja Laukaan laitoksen 

poikasviljelytiloista emokalahalliin. Syksyllä 2013 saatiin lupa siirtää nelmoja myös Laukaan laitoksen 

ulkoaltaisiin. 
 

Koska Suomeen tuodun mätierän emoja ei voitu tutkia ennen tuontia, järjestettiin tuontierän 

kalaterveystutkimukset siten, että vastakuoriutuneet poikaset tutkittiin renibakteerien (BKD) ja 

virusten (IHN, IPN, VHS, ISA) varalta. Kasvatettuja poikasia tutkittiin kesän 2010 aikana 

bakteeritautien varalta. Syyskuun puolivälissä aloitettiin sentinellialtistus, jossa herkkinä lajeina 

käytettiin kirjolohta ja nieriää. Marraskuun puolivälin jälkeen poikasista otettiin näytteet virusten ja 

BKD:n varalta, jotka toimitettiin elintarviketurvallisuusvirastoon (Evira) analysoitaviksi. Pitkäkestoisin 

BKD-tutkimus valmistui helmikuun puolivälissä 2011 ja näytteet olivat puhtaita. Syksyllä 2012 saatiin 

hankittua kalaterveysnäytteitä nelmaemoista Venäjältä Forvatin laitoksesta, jotka osoittautuivat 

renibakteerien (BKD) ja virusten (IHN, IPN, VHS, ISA) varalta puhtaiksi. 
 

Maa- ja metsätalousministeriön päätös 1.9.2010 edellytti, että tutkimuslaitos neuvottelee Eviran 

kanssa kalaerien siirtoon liittyvistä kalaterveysriskien hallinnasta ja siirtoihin liittyvän riskin 

minimoimiseksi tehtävistä toimenpiteistä. Tällainen kokous Eviran edustajien kanssa järjestettiin 

30.3.2011 ja siinä sovittiin nelman siirtoihin liittyvät toimintatavat. 

2. Hankkeen riskit  

Hankkeen keskeisten riskien luonne, suuruus ja hallintakeinot sekä riskien toteutuminen hankkeessa 

on esitetty oheisessa taulukossa. Riskiarviot on esitetty todennäköisyyden ja vakavuuden 

yhdistelmänä. Tulosriski muodostuu yksittäisten riskitekijöiden kokonaisuudesta. Koko hankkeen 

tulosriskin arvioitiin olevan pienehkö ja käytännössä näin olikin. 

 

Riskin laji Riskiarvio Riskinhallinta Riskien toteutuminen hankkeessa 

Kustannusriski pieni Kaikki tärkeimmät tuotantotekijät 

(kalat, avainkoetilat, työvoima) 

ovat vastuullisen 
hankeorganisaation hallinnassa, 

joten suurin kustannusriski on 

kustannustason kehitys. 

Hanke toteutettiin määrärahojen 

puitteissa. 

Henkilöriski pieni Työssä on mukana useita 

asiantuntijoita, joiden 

osaamisalueet ovat osittain 

päällekkäisiä. Yksittäiset 

henkilömuutokset eivät vaaranna 

kokonaisuutta. 

Hanke voitiin toteuttaa 

suunnitellulla henkilöstöllä, mutta 

RKTL:n organisaatiomuutos 

muutti hieman tehtäväjakoa. 

Materiaaliriski kohtalainen Jos koemateriaalin 

terveystutkimusten tulokset 

estävät siirrot, jää testiviljely 

yksityisissä kiertovesilaitoksissa 
tekemättä. Siinäkin tapauksessa 

suurin osa hankkeen töistä 

kyettäisiin tekemään Laukaassa, 

mikäli Laukaan kalaerä voidaan 

säilyttää. Tähänastiset 

tutkimustulokset eivät anna 

viitteitä riskin realisoitumisesta. 

Nelmat olivat puhtaita 

vastustettavista kalataudeista, 

joten siirrot voitiin toteuttaa 

suunnitellulla tavalla. Vain yksi 
kiertovesiviljelylaitos saatiin 

mukaan kasvatuskokeeseen, mikä 

oli suunniteltua vähemmän.  
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Aikatauluriski pienehkö Kokeellisessa työssä tiedonkeruu 

aikataulutetaan ennalta, joten 

siihen liittyvä riski on 

lähtökohtaisesti pieni. Riskejä voi 

sisältyä kokeiden 
uusimistarpeeseen tai tulosten 

analyysi- ja 

raportointivaiheeseen. 

Hankkeen kokeet voitiin 

toteuttaa ajallisesti suunnitellulla 

tavalla jatkoajan puitteissa. 

Tulosriski pienehkö Edellisten riskitekijöiden 

yhdistelmä. Kokonaisuutena 

arvioiden on melko ilmeistä, että 

riskit ovat hallittavissa siten, että 

hankkeen olennaiset tulokset 

saavutetaan. 

Kokonaisuutena arvioiden 

hankkeen olennaiset tulokset 

saavutettiin. 

3. Hankkeen tavoitteet ja niiden toteutuminen  

Hankkeen tavoitteina oli selvittää nelman viljelyyn vaikuttavia tekijöitä kirjallisuuskartoituksella, 

viljelykokeilla ja tuotantomittakaavaisen viljelyn seurannalla. Lisäksi tavoitteena oli selvittää viljellyn 

nelman tuotelaatua. Viljelytoiminnan aloittamiseksi tavoitteena oli myös selvittää käytettävissä oleva 

geneettinen materiaali ja suunnitella sekä aloittaa nelman emokalanviljely. 

 

Hankkeessa saatiin tuotettua kirjallisuustietoja täydentämään olennaisia nelman viljelyyn liittyviä 
tuloksia ja havaintoja, jotka osaltaan vahvistivat käsitystä nelman soveltuvuudesta viljelyyn Suomen 

olosuhteissa ja vakiintuneilla viljelymenetelmillä. Nelman ekoriskiselvityksen mukaan viljelystä ei 

aiheudu erityistä riskiä luontaisille kalakannoille vaikka nelmoja pääsisi karkuun viljelylaitoksilta. 

Myös nelman tuotelaadusta ja soveltuvuudesta eri tuotteiden jalostusprosesseihin saatiin alustavat 

tulokset ja näkemykset. Suomeen saatu nelmamateriaali on geneettiseltä taustaltaan varsin suppea, 

mutta yrityksistä huolimatta uutta täydentävää mädintuontia Venäjältä ei hankkeen aikana saatu 

järjestettyä. Nelman emokalaparven kasvatus on edennyt suunnitellulla tavalla ja syksyllä 2013 

saatiin lypsettyä ensimmäiset maidit ja ensimmäiset mädit odotetaan saatavan syksyllä 2014. 

Tarkemmin tuloksista kerrotaan hankkeessa valmistuneissa raporteissa. 

3.1. Välittömät tavoitteet 

Hankkeen päätavoitteena on nelman viljelyn aloittaminen Suomessa uutena ruokakalalajina ja 

tuloksekkaan viljelytoiminnan varmistamiseksi tarvittavien nelman kasvuominaisuuksien ja viljelyyn 
liittyvien reunaehtojen selvittäminen.  

 

Laukaassa viljelyssä olevat nelmat mahdollistivat kohtuullisen laajat selvitykset nelman 

viljeltävyyteen liittyen niin kokeellisessa kiertovesiviljelyssä kuin luonnonveden-lämpötiloissakin 

Laukaassa. Samalla pystyttiin testaamaan nelman viljelyä kaupallisessa kiertovesiviljelyssä 

yksityisessä laitoksessa Imatralla. Poikaserästä perustettiin emokalasto Laukaan laitokseen. 

Ekologiset riskit, jotka liittyvät nelman laajempaan käyttöön viljelyssä, kartoitettiin olemassa olevan 

tiedon ja hankkeessa saatujen havaintojen avulla. Nelman tuotelaatua kartoitettiin Laukaan 

normaaliviljelyssä. 

3.2. Hankkeen laajemmat tavoitteet 

Hankkeen pitkäaikaisempana tavoitteena on luoda edellytykset laajamittaiselle nelman 

ruokakalanviljelylle Suomessa ja mahdollistaa näin taloudellisesti kannattavan uuden viljelylajin 
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saanti kotimaisille ja Eurooppalaisille markkinoille. Hankkeessa saadut tutkimustulokset, 

viljelykokemukset ja perustettu emokalasto luovat edellytykset nelman ruokakalatuotannon 

aloittamiselle. Hankkeen aikana on tiedottamisella elinkeinolle, sidosryhmille ja suurelle yleisölle 

pyritty parantamaan valmiutta aloittaa nelman viljely yksityisissä laitoksissa.   

4. Hankkeen osa-alueet 

4.1. Ekologiset selvitykset 

Ekologiset selvitykset perustuivat tulokaslajiasetuksen vaatimuksiin siitä, että ennen kuin lajin käyttö 

avoimissa viljely-yksiköissä voidaan sallia, on tunnettava lajin luontoon pääsemisen ekologiset riskit. 

Jos tällaisia riskejä havaitaan, tulee selvittää niiden estämis- ja hallintakeinot.  

 

Työn vaiheet 
 

Ekologista selvitystä varten kerättiin tietoja nelman Suomessa ja Venäjällä tapahtuvan viljelyn 

yhteydessä niistä elämänkiertopiirteistä ja olosuhdevaatimuksista, jotka voivat olla merkityksellisiä 

lajin selviämiselle ja lisääntymiselle Suomen olosuhteissa. Lisäksi kirjallisuudesta selvitettiin nelman 

alkuperäisen levinneisyysalueen ulkopuolelle tehtyjen siirtoistutusten tuloksia sekä niihin 

vaikuttaneita tekijöitä. 

 

Ekologisia riskejä arvioitiin yhteistyössä EVIRAn riskinarvioinnin asiantuntija Tapani Lyytikäisen ja 

Jyväskylän yliopiston kala-asiantuntija Juhani Pirhosen kanssa. Valmistunut selvitys ’Nelman tuonti 
Suomeen - Ekologisten haittariskien arviointi’ ja sen taustamuistio ’Nelman ekoriskiselvityksen 

taustamuistio’ toimitettiin 28.12.2012 maa- ja metsätalousministeriöön tulokaslajiasetuksen 

toimivaltaisen viranomaisen käyttöön.  

 

Aikataulu 
 

Työ ajoittui vuosille 2011–2012. Työn toteutuksella ei ollut ajallista sidonnaisuutta hankkeen muihin 

osatehtäviin, joten työ toteutettiin hankkeen toimijoille parhaiten soveltuvana ajanjaksona. 

 

Raportointi 
 

Tuloksista laadittiin raportti, johon sisältyy arvio nelman viljelyn laajentamisen riskeistä ja niiden 

hallintamahdollisuuksista. 

4.2. Nelman tuotelaatututkimus 

Tavoite  

 
Tuotannon kannattavuus määräytyy markkinoilla. Tuotteen laatu, tuotantomäärä ja kilpailevat 

tuotteet vaikuttavat tuotteen markkinahintaan ja siten tuotannon kannattavuuteen. Tämän 
tutkimusosion tavoitteena oli selvittää kiertovesiviljelyssä ja Laukaan luonnonveden lämpötiloissa 

tuotettujen erikokoisten nelmojen tuotelaatua ja verrata sitä kilpailevaan lajiin, siikaan. Nelmalla 

pureuduttiin nyt ensimmäistä kertaa elintarvikelaatua määrittäviin tekijöihin ja osion mittauksia 

voidaan pitää lähtötilanteen kartoituksena, kun alkutuotantoa kehitetään. Tuotelaatuominaisuudet 

määräävät, mitä tuotteita raaka-aineesta voidaan parhaiten jalostaa.  
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Työn vaiheet, tutkimusmenetelmät ja keskeiset tulokset 
 

Nelman tuotelaatu-ominaisuuksista tutkittiin lihaksen vedensidontakykyä, rakennetta, väriä, 

rasvapitoisuutta ja rasvan koostumusta. Samalla arvioitiin tuotannon saantoja ja soveltuvuutta 

jalostuksen prosesseihin kaupallisen jalostajan (Hätälä Oy, Oulu) toimesta. Mittaukset perustuivat 
kalan elintarviketutkimuksen standardoituihin menetelmiin sekä kalajalostajan ammattiosaamiseen. 

Mittaukset toteutettiin materiaalin saatavuuden ehdoilla ja paikka paikoin vakioinnista jouduttiin 

tinkimään. Lajivertailu nelman ja siian kesken toteutettiin syksyllä 2012. Suurikokoista nelmaa saatiin 

mittauksiin 2013 ja jalostukseen 2014. 

 

Nelman tuotelaadussa ei havaittu keskeisiä puutteita ja se soveltui hyvin graavi- ja 

lämminsavutuotteisiin. Instrumentaalisesti ja aistinvaraisesti mitattuna havaittiin, että nelma 

poikkeaa väriltään siiasta, joskaan ei tuotelaatuun vaikuttavalla tavalla. Lihaksen vedensidontakyky 

oli nelmalla reilun % -yksikön parempi kuin siialla, mutta vedensidontakyky heikkeni kalan koon 
kasvaessa ja korreloi positiivisesti lihaksen proteiini- ja negatiivisesti lihaksen rasvapitoisuuden 

kanssa. Nelma on erittäin rasvainen ja käsiteltäessä pehmeähkö, halkeileva kala, mutta jalostaja ei 

pitänyt tätä sen huomattavimpana rajoitteena ja jossain tapauksissa nelma oli myös siikaa 

kiinteämpi.  

 

Ominaisuuksiltaan nelma vastasikin pitkälti siikaa, joskin saantoprosentit tutkituissa näytteissä olivat 

siikaa pienempiä. Aineiston koko oli suhteellisen pieni, joten saantoprosenttien tarkastelu jää 

seurattavaksi tuotannon kehittyessä. Suurikokoisena, 2-3 kiloisena, nelma taipuisi hyvin olemassa 

oleviin prosesseihin ja se olisi mahdollista jossain määrin myös erilaistaa siikatuotteista. Pienempi-

kokoisena erilaistaminen voi olla hankalaa, jolloin hintaodotuksista jouduttaisiin kenties joustamaan 
ja jalostusprosessia painottamaan esim. kylmäsavutuotteisiin, joissa nelmaa ei nyt pidetty aivan yhtä 

hyvänä kuin lämminsavutuotteena. Keskeistä on myös alkutuotannon kehittäminen, jotta 

saatavuutta voidaan parantaa ja sitä kautta tuotekehitystä edistää. Tutkimuksen keskeiset tulokset 

on esitetty yksityiskohtaisesti erillisraportissa. 

 

Aikataulu 

 
Tutkimukset toteutettiin vuosina 2012–2014, kun suunnitelman mukaista, sopivan kokoista kalaa oli 

mittauksiin saatavilla.  
 

Raportointi 

 
Tuotelaatututkimusten tuloksia on esitelty seurantaryhmälle kokousten yhteydessä sekä kala-alan 

toimijoille ja muulle yleisölle kotimaisissa seminaareissa. Tulokset raportoidaan myös erillisraporttina 

RKTL:n työraportteja -sarjassa (Airaksinen ja Riihimäki, 2014).  
 

4.3. Tutkimukset Laukaan tutkimusyksikössä  

Nelman elinympäristövaatimukset tunnetaan huonosti ja ne perustuvat pääosin luonnonkalojen 
esiintymisestä ja kasvusta tehtyihin havaintoihin. Ruokakalakasvatuksen suunnittelua ja toteutusta 

varten tarvittiin tietoa lajikohtaisista vaatimuksista, raja-arvoista ja optimeista. Nelmaa tullaan 

kasvattamaan alkuvaiheessa kiertovesiympäristössä ja myöhemmin mahdollisesti myös 

läpivirtauslaitoksissa. Kiertovesikasvatuksessa täsmällisen tuotantobiologisen tiedon tarve on 

kahdesta syystä erityisen suuri. Ensinnäkin tarkan tiedon avulla viljely-ympäristöä voidaan säätää 

monelta osin ja tehdä se kalan kasvatuksen kannalta optimaaliseksi. Toisaalta, jos tietoa ei ole tai se 
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on epätarkkaa, kasvatuksessa voidaan myös ylittää jokin kalalle tärkeä raja-arvo, erityisesti veden 

laatuun liittyen, ja aiheuttaa tuotannolle haittaa.  

 

Nelman viljelymahdollisuuksiin ja -tulokseen vaikuttavat monet tekijät, joista viljelyn käynnistymisen 
kannalta merkittäviä ovat lajin kasvupotentiaali, kasvatustiheyden sieto, lämpötilaominaisuudet ja 

rehun hyödyntämisen tehokkuus. Lajin kasvupotentiaali vaikuttaa suoraan tuotantokierron kestoon 

poikasesta myyntikokoiseen kalaan. Lajille soveltuva kasvatustiheys puolestaan määrittää sen, kuinka 

paljon yhden tuotantosyklin aikana voidaan tuottaa kalaa. Kiertovesikasvatuksen optimoinnissa on 

otettava huomioon lämpötilan vaikutus lajin kasvupotentiaaliin. Lisäksi luonnon lämpötilassa 

tapahtuvassa kasvatuksessa lajin lämpötilaominaisuudet ovat merkityksellisiä arvioitaessa 

kasvatukseen liittyvää lämpötilariskiä. Rehu on kasvatuksen suurin yksittäinen kustannustekijä ja sen 

osuus tuotantokustannuksista on noin puolet. Kiertovesikasvatuksessa veden laatutekijät, kuten 

happi, hiilidioksidi, pH ja typpiyhdisteet, muuttuvat ja niitä joudutaan säätämään kasvatuslajille 

soveltuvaksi. Suunnittelimme ja rakensimme hankkeessa kalojen kasvatusveden typpiyhdisteiden 
pitoisuutta säätelevän laitteiston ja testasimme sen toimivuuden. Nelman tuotantopotentiaalia 

voidaan myös arvioida vertaamalla tuotantotulosta toisen, jo viljelyssä olevan, lajin tulokseen. Hyvä 

vertailukohde on ruokakalakasvatuksessa oleva siika. Vertasimme siian ja nelman kasvupotentiaalia 

ja tuotelaatua kiertovesikasvatusolosuhteissa.  

 
Tutkimukset toteutettiin Laukaan tutkimustilan kiertovesiyksikössä. Ainoastaan lämpötilakokeet 

tehtiin läpivirtausaltaissa. Kokeissa käytettiin vakiintuneita tutkimusmenetelmiä ja ne toteutettiin 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston eläinkoelautakunnan ohjeiden mukaisesti. 

4.3.1. Nelman lämpötilaominaisuudet 

Kokeiden avulla selvitettiin nelman korkeiden lämpötilojen sietorajat sekä lämpötilan vaikutus kalan 

ja kasvuun. Kokeiden avulla haluttiin selvittää lämpötilan kannalta nelmalle optimaaliset ja haitalliset 

kasvatusolosuhteet. Tulosten avulla voidaan laatia nelmalle ruokinta- ja kasvutaulukot sekä arvioida 

lajin kasvatusmahdollisuuksia lämpötilaolosuhteiltaan erilaisissa viljelylaitoksissa. Lisäksi tiedon 

avulla voitiin arvioida sitä, mitkä Suomen vesistöalueet soveltuvat parhaiten nelman kasvatukseen. 

 
Koe tehtiin vuoden vanhoilla nelmoilla. Kasvukokeessa käytettiin 4 vakiolämpötilaa ja siinä mitattiin 

veden lämpötilan vaikutus kalojen kasvuun ja koostumukseen. Lyhytaikainen ja pitkäaikainen 

lämpötilatoleranssi selvitettiin niin sanotulla ”critical thermal maximum” -menetelmällä. Kokeissa 

kaloja ei tapettu vaan koe keskeytettiin kalojen menetettyä tasapainon, jonka jälkeen kalat 

palautettiin viileään veteen.  

 
Akklimaatiolämpötila vaikutti kalojen lyhytkestoiseen korkeiden lämpötilojen sietoon. Puolet 14 °C 

lämpötilaan akklimoiduista kaloista menetti tasapainon kun lämpötila oli nostettu 28,8 °C. Suurempi 

akklimaatiolämpötila nosti kalojen sietolämpötilaa ja se oli 26 °C lämpötilaan akklimoiduilla kaloilla 

31,3 °C. Tulosten perusteella akklimaatiolämpötilan nosto 12 °C nosti sietolämpötilaa 2,5 °C. 

 
Nelman pitkäkestoinen (7 vrk) korkeiden lämpötilojen sieto mitattiin kaloista, jotka olivat akklimoitu 

22 °C lämpötilaan. Kaikki kalat sietivät 7 vrk ajan 25 °C lämpötilaa. Tätä korkeammissa lämpötiloissa 

tasapainon menettäneiden kalojen määrä kasvoi ja yksikään kala ei sietänyt 28 °C lämpötilaa. 

Aineiston avulla mallitetun sigmoidikäyrän perusteella laskettu sietoraja, jossa 50 % parven kaloista 

menettää tasapainon 7 vuorokauden lämpötila-altistuksen kuluessa, oli 26,3 °C. 

 

Nelman lämpötilaominaisuudet osoittautuivat samankaltaisiksi mitä on havaittu muilla viljelyssä 

olevilla lohikaloilla. Nelma voi sietää lyhytaikaisesti (minuutteja) hyvinkin korkeita aina 30 °C:een 

nousevia lämpötilapiikkejä ja pidemmän ajan (7 vrk) 26 °C lämpötilaa. Nämä lämpötilat ovat viljelyn 

kannalta kuitenkin ääriolosuhteita ja kalojen eloonjääminen ja kasvu heikentyy jo näitä alemmissa 
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lämpötiloissa. Kasvatuskokeessa kaloja kuoli jo 22 °C lämpötilassa, mikä viittaa kohonneeseen 

lämpötilariskiin. Tämän vuoksi nelman kasvatuksessa tulisi välttää yli 22 °C lämpötiloja. 

 

Kokeiden avulla voitiin selvittää ruokailun ja kasvun kannalta optimaalinen (90 % maksimista) 
lämpötila-alue. Ruokailun kannalta se oli 16,6—22,8 °C ja kasvun kannalta 15,0—21,3 °C. Parhaiten 

kalat kasvoivat 18,5 °C lämpötilassa. Tulosten perusteella nelmalle suotuisa lämpötilaympäristö on 

15—18 °C. Tämä on vastaava lämpötila-alue, mitä pidetään hyvänä myös siian kasvatukselle.    

4.3.2. Kasvatustiheyden vaikutus Nelman kasvuun 

Kokeen avulla selvitettiin kasvatustiheyden (kala kg/m3 vettä) vaikutus nelman kasvuun, ruokahaluun 
ja rehutehokkuuteen. Tuloksien avulla voitiin arvioida kasvatustuloksen ja tuotantotalouden kannalta 

suotuisia viljelytiheyksiä. Tuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa lajin soveltuvuutta 

kiertovesikasvatukseen ja optimoitaessa kasvatuksen taloudellista tulosta. Koe tehtiin noin 180 g 

painoisilla nelmoilla kiertovesiympäristössä viidessä eri kasvatustiheydessä (alkutiheys 9—43 kg/m3). 

Kokeen aikana kasvatusolosuhteet pidettiin mahdollisimman optimaalisina. 

 

Kokeessa käytetyillä kasvatustiheyksillä oli vaikutusta nelman tuotanto-ominaisuuksiin ja ne 

heikkenivät suoraviivaisesti tiheyden kasvaessa. Regressiomallien avulla ratkaistiin rajatiheys, jolloin 

tuotanto-ominaisuus oli heikentynyt 10 % maksimiarvosta (arvo keskitiheydellä 14,2 kg/ m3). 

Rajatiheys oli ruokailulle 65 kg/m3, kasvulle 34 kg/m3, rehukertoimelle 33 kg/m3 ja rehun valkuaisen 
muuntotehokkuudelle 31 kg/m3. Tulos tarkoittaa sitä, että tiheyden kasvu vaikuttaa vähiten kalojen 

ruokahaluun. Kasvu, rehukerroin ja rehun valkuaisen muuntotehokkuus heikkenevät jo pienemmissä 

tiheyksissä kuin ruokahalu. Tämän perusteella tiheyden kasvu lisää kalojen energiankulutusta, ehkä 

stressin lisääntymisen kautta, ja kalan kyky muuntaa rehun ravintoaineet kudosten kasvuksi 

heikkenee. Ilmiö voi johtua nelman villiydestä ja sen myötä huonosta sopeutumisesta suuriin 

kasvatustiheyksiin. 

4.3.3. Kasvatusvertailu – Nelma ja valintajalostettu Kokemäenjoen siika 

Kokeessa verrattiin nelman ja valintajalostetun Kokemäenjoen kantaa olevan siian tuotanto-

ominaisuuksia (ruokahalu, kasvu, rehutehokkuus, ruhon koostumus). Siika valittiin vertailulajiksi, 

koska se on tuotannossa ja markkinoilla lähinnä nelmaa vastaava laji. Vertailussa käytettiin kahta 

rasvapitoisuudeltaan erilaista siikarehua (19 % versus 29 %). Tämän avulla haluttiin selvittää 

mahdolliset lajien väliset erot rehuvaatimuksissa, jotka tulee ottaa huomioon arvioitaessa näiden 

kahden lajin soveltuvuutta ja mahdollisuuksia kiertovesikasvatuksessa. 

 
Koe tehtiin noin 40–200 g painoisilla kaloilla kiertovesiympäristössä. Kokeessa mitattiin kalojen 

kasvua, ruokahalua, rehukerrointa, perkaus- ja fileesaantoja sekä lihaksen rasvapitoisuutta. Kokeen 

aikana kasvatusolosuhteet pidettiin mahdollisimman optimaalisina. Tulosten perusteella 

poikasvaiheen siika ja nelma erosivat usean ominaisuuden osalta toisistaan.  Siika kasvoi nopeammin, 

sen kuntokerroin oli suurempi ja yksilöiden väliset erot kasvussa olivat pienemmät kuin nelmalla. 

Lisäksi rehukerroin oli siialla pienempi (parempi) ja se hyödynsi nelmaa tehokkaammin rehun 

sisältämän energia ja valkuaisaineen kasvuunsa. Myös siian valkuaisainepitoisuus oli kokeen 

päättyessä suurempi kuin nelman pitoisuus. Nämä lajien väliset erot selittyvät suurelta osin lajien 

erilaisella viljelyhistorialla. Siikaa on valintajalostettu usean sukupolven ajan ja sen avulla on voitu 

vaikuttaa lajin kasvuun, kuntokertoimeen (kalan muotoon), kasvu hajontaan ja rehun hyödyntämisen 
tehokkuuteen. Nelma taas on ollut lyhyemmän aikaa viljelyssä eikä sen ominaisuuksia ole tiettävästi 

vielä kehitetty valintajalostuksen avulla.  

 

Myös rehun koostumus vaikutti moneen siian ja nelman ominaisuuteen ja pääasiallisena 

vaikuttavana tekijänä oli rehun sisältämän valkuaisen ja energian suhde. Alemman rasvapitoisuuden 

(L-F, 19 %) rehulla suhde (valkuainen g/ energia kJ) oli 20,0 ja korkeamman rasvapitoisuuden (H-F, 
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29 %) rehulla 16,1. Vähemmän rasvaa ja enemmän valkuaista sisältävällä rehulla (L-F) ruokitut kalat 

söivät enemmän rehua, kasvoivat paremmin ja rasvan muuntotehokkuus oli korkeampi kuin 

rasvaisempaa H-F rehua syöneillä kaloilla. Kalojen energiantarve ohjasi ravinnonkulutusta ja kalat 

söivät vähäenergisempää L-F rehua enemmän kuin enemmän energiaa sisältävää H-F rehua. Samalla 
kalat saivat rehusta runsaammin valkuaista, mikä johti kalojen nopeampaan kasvuun. Rasvan 

muuntotehokkuus parani, kun ylimäärä syödystä valkuaisesta varastoitui kalan kehoon rasvana. 

 

H-F rehua saaneiden kalojen rasvapitoisuus oli kokeen päättyessä korkeampi ja rehun sisältämän 

valkuaisen muuntotehokkuus parempi kuin L-F rehua syöneillä kaloilla. Rehuvaikutus 

muuntotehokkuuteen selittyy rehujen valkuais- ja rasvapitoisuuksilla. Suurempi H-F rehun 

rasvapitoisuus/energiapitoisuus vähentää valkuaisen käyttöä energialähteenä ja ”säästää” valkuaista 

kasvuun. Toisaalta L-F rehusta kalat saivat valkuaista enemmän kuin niiden ravitsemuksellinen tarve 

oli ja ylimäärä valkuaisesta varastoitiin rasvana. Tämä heikensi L-F rehulla valkuaisen 

muuntotehokkuutta. 

4.3.4. Markkinakokoisen nelman tuotanto kiertovedessä 

Kokeen avulla selvitettiin kalan alkukoon (400 g versus 900 g) vaikutus markkinakokoisen nelman 

(loppukoko 1—2 kg) tuotanto-ominaisuuksiin. Pitkäkestoinen kasvatuskoe (5 kk) tehtiin vakio-

olosuhteissa kiertovedessä. Tulosten avulla saatiin käsitys isokokoisen nelman tuotanto-

ominaisuuksista. 

 

Nelmat söivät ja kasvoivat hyvin kokeen alkuvaiheessa, mutta kasvatuksen edetessä kalojen 
rehunkulutus, kasvu ja rehukerroin heikkenivät. Kasvatuksen viimeisellä jaksolla kasvu ja 

rehunkulutus olivat enää 20–40 % siitä mitä ne olivat kasvatuksen alussa. Kasvatuksen päättyessä 

pienten kalojen keskipaino oli 1 050 g ja isojen kalojen paino 1 750 g. Tämä tulos oli yllättävä, sillä 

kasvatusolosuhteet (veden lämpötila, ad libitum ruokinta ja altaiden valaistus) olivat vakioidut. 

Todennäköisesti nelman tuotanto-ominaisuuksiin vaikutti useampi tekijä ja syynä niiden 

heikkenemiseen on voinut olla sukukypsyminen, kasvanut kasvatustiheys ja kalojen rasvoittuminen. 

Todennäköisesti ennen kaikkea sukukypsymiseen valmistautuminen ja sukukypsyminen ovat 

heikentäneet koiraskalojen ruokahalua ja sen myötä parven kasvua. Kasvatuksen päättyessä 

keskimääräinen perkaussaanto oli 90,1 % ja kalan paino vaikutti merkitsevästi saannon suuruuteen. 

Kalan koon kasvaessa yhdellä kilolla saanto pieneni 1,7 % yksikköä. Keskimääräinen fileiden saanto oli 
pyöreästä kalasta laskettuna 51,1 %. Kalan painolla oli merkitsevä vaikutus filesaantoon ja kun kalan 

paino kasvoi yhden kilon, niin saanto kasvoi 2,6 % yksikköä. Peratun kalan painosta laskettu 

keskimääräinen fileiden saanto oli 55,5 %. Vastaavasti kalan painolla oli merkitsevä vaikutus saannon 

suuruuteen ja kun kalan paino nousi yhden kilon, niin saanto kasvoi 4,0 prosenttiyksikköä. 

4.3.5. Nelman vaatimukset veden laadun suhteen 

Hankkeessa suunniteltiin ja rakennettiin Laukaan kiertovesikoeyksikköön viljelyveden ammoniakki- ja 

nitriitti–nitraattipitoisuuden vaikutusta kaloihin testaava koeympäristö, jossa voidaan säätää veden 

laatua halutulla tavalla. Koeympäristössä kaloja ei tapeta vaan kokeet keskeytetään kalojen 

menetettyä tasapainon ja kalat palautetaan toipumaan raikkaaseen veteen. Koeyksiköllä voidaan 

selvittää ne viljelyveden typpiyhdisteiden pitoisuudet, jotka soveltuvat testattavan lajin 

kasvatukseen. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää säädettäessä kiertovesiympäristöä tutkittavan lajin 

kasvatukseen soveltuvaksi. Hankkeen puitteissa saatiin kemikaalien annostelulaitteisto rakennettua 

ja testattua, mutta eri kalalajien sietokyvyn mittaus tehdään ja veden kemikaalipitoisuuden 

mittauslaitteisto hankitaan myöhemmin erikseen hankittavalla rahoituksella.  
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Aikataulu 
 

Kokeet suoritettiin vuosina 2010–2013. Koejakson aikana kaloja hoidettiin ja koeympäristöä 

ylläpidettiin erikseen laaditun koekohtaisen suunnitelman mukaisesti. 

 

Raportointi 
Kokeet ja niiden tuloksia raportoitiin uutiskirjeissä ja seurantaryhmälle kokouksien yhteydessä. 

Kokeiden tuloksia esiteltiin kotimaisissa ja lähialueseminaareissa. Lisäksi kokeista laadittiin julkaisu 

RKTL:n työraporttisarjaan. Kokeiden tuloksista laaditaan myös artikkeleja alan kansainvälisiin 

julkaisusarjoihin. 

4.4 Viljelykokeet Laukaan normaalissa viljely-ympäristössä 

Laukaan kalanviljelylaitoksen nelman poikas- ja emoviljelyssä olevien kalojen hoitaminen tarvitsi 

tuekseen nelman viljeltävyyteen ja käsittelyihin liittyvää tietoa. Se tieto tai viljelykokemus, mikä ei 

ollut hankittavissa kirjallisuudesta tai yhteistyökumppaneilta selvitettiin itse. Tällaisia asioita olivat 

nelmalle sopivat viljelyolosuhteet (allastyyppi, virtausnopeus, viljelytiheys, lämpötilat, vuodenajat, 

valaistus, ruokinta, allashygienia), käsittelyt (nukutusaineet, kylvetysaineet, rokotus, 

merkintämenetelmät), kalaterveyteen liittyvät asiat (lääkitys, tautialttius, loiset) sekä yleinen 

käsiteltävyys. 

 

Työn vaiheet ja tutkimusmenetelmät 
 
Nelman viljelyseurantaa tehtiin Laukaan laitoksella kalaeriä tarkkailemalla ja kirjaamalla tiedot 

systemaattisesti muistiin hankkeen aikana. Viljelykokeen käsittelyt tehtiin eri-ikäisille ja erikokoisille 

nelman poikasille erilaisissa olosuhteissa vuosina 2011–2013. Seurantaa jatkettiin myös vuoden 2014 

kevääseen asti. Tavoitteena oli selvittää nelmalle sopivimmat käsittelytavat ja eri käsittelyaineiden 

pitoisuudet sekä altistusajat. 

 

Aikataulu 
 

Koejärjestelyt suunniteltiin alkuvuonna 2011. Kokeet toteutettiin useana jaksona eri lämpötila-

alueilla pääosin vuosina 2011 ja 2012. Lisäksi joitakin kokeita täydennettiin vuonna 2013.  

4.4.1. Viljelyolosuhteet 

Lämpötilaolosuhteet olivat seurantavuosien aikana optimaaliset, ainoastaan vuonna 2011 lämpötila 

nousi yli +18 °C (kuva 1). Allastyyppi ja virtausnopeus säädettiin samanlaisiksi mitä siian viljelyssä on 

hyväksi todettu. Viljelytiheys oli talven (2010–2011) aikana keskimäärin 9,5 kg/m2 ja 17 kg/m3. 

Keväällä tiheyttä harvennettiin alle 5 kg/m2. Nelmojen kahden eri kokoryhmän kasvu ja 

kasvatustiheydet koko jakson ajalta on esitetty kuvassa 2. 
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Kuva 1. Laukaan kalanviljelylaitoksen kasvatusveden lämpötilat vuosina 2011–2013. 

 

 

Kuva 2. Kahden eri nelmaparven keskipainonkehitys (g) ja tiheys (kg/m2) kasvatusaltaissa maaliskuun 

2011 ja huhtikuun 2014 välisenä aikana 
 

Happipitoisuus laski molempien seurannassa olleiden nelmaparvien altaiden poistovedessä 

tehokkaimman ruokinnan aikana kasvatuskaudella 2013 erittäin alhaiseksi (alle 4 mg/l). Kaloja oli 

altaassa tuolloin yli 15 (isot) ja lähes 10 (pienet) kg/m3 veden lämpötilan vaihdellessa +15 – +18 °C 

välillä. Tämä ei kuitenkaan erityisesti näkynyt nelmojen käyttäytymisessä ja aktiivisen seurannan 

ansiosta ruokintaa voitiin rajoittaa välittömästi tilanteen niin vaatiessa. 

 

Vuodenaikojen merkitys näkyi nelman käyttäytymisessä selkeänä ruokahalun laskuna vesien 

viilennyttyä alle +5 °C. Keväällä valon määrän ja veden lämpötilan noustessa ruokahalu parani, mutta 

hitaammin kuin esimerkiksi siioilla. Myös ulkoiset häiriötekijät kuten käsittelyt ja siirrot vähensivät 
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ruokahalua pitkäksi ajaksi. Valaistusolosuhteet vastasivat alueen luonnonmukaista valaistusta kalojen 

sijaitessa halleissa olevissa altaissa.  

 

Ruokinta hoidettiin pääsääntöisesti automatiikalla paitsi talviaikana, jolloin kaloja ruokittiin käsin 
ruokahalun mukaan. Kasvatusrehu oli normaalisti lohikalojen viljelyssä käytettävää 

tehdasvalmisteista rehua. Kalojen kasvaessa yli puolen kilon yksilökoon rehuksi vaihdettiin siikojen 

viljelyssä käytetty valmiste. Automaattiruokinnassa ruokintaa ohjattiin siikojen viljelyyn 

tarkoitettujen ohjaustietojen perusteella, joita säädettiin tarvittaessa kalojen käyttäytymisen 

mukaan. Toisella ja kolmannella kasvukaudella ruokintaa jouduttiin rajoittamaan tilanahtauden 

vuoksi, joten maksimaalista kasvua ei pystytty saavuttamaan. 

 

Allashygienian ja siisteyden ylläpidossa noudatettiin samaa linjaa kuin muidenkin kalojen hoidossa. 

Kasvatuskaudella altaiden puhdistus tehtiin päivittäin ja muuna aikana viikoittain – kerran 

kuukaudessa. 

4.4.2. Käsittelyt 

Nukutusaineet. Eri käsittelytilanteissa käytettiin kahta eri kalojen anestesiaan tarkoitettua 

kemikaalia, neilikkaöljyä ja MS-222 (99.5 % Tricaine Methanesulfonate). Neilikkaöljyllä turvallisena 

pitoisuutena käytettiin 50 mg/litraa vettä. Turvallinen pitoisuus MS-222 on alle +15 °C lämpötila-

alueella 100 mg/litra. Lämpötilan noustessa +15 °C yläpuolelle suositellaan pitoisuus vähennettäväksi 
85 mg/litra. 

 

Kylvetysaineet. Vuonna 2011 tehtiin koe, jossa kylvetysaineet (suola, formaliini ja kloramiini) 

testattiin 1 vuoden ikäisille nelmoille (45–50 g) eri lämpötila-alueilla sekä pitoisuuksilla. Kaikki 

kylvetysaineet olivat turvallisia alhaisilla pitoisuuksilla. Formaliinilla 1:4 000 ja 1:3 000 -pitoisuudet 

voivat olla liikaa ja yli 2 % suolapitoisuus voi olla tappava heikompien yksilöiden osalta. Turvallisina 

voidaan pitää kloramiini 1 ja 2 mg/l, formaliini 1:6 000 ja suola 1–1,5 % pitoisuuksia lämpötila-alueilla 

+10 – +20 °C. Koejakson aikana kaloissa ei havaittu loisia tai muuta erityistä kylvetystarvetta vaan ne 

olivat normaalikuntoisia. Tarkoituksena oli kartoittaa myös lämpötila-alue +20 °C ja yli, mutta 
tuloveden lämpötila ei laitosolosuhteissa noussut koskaan riittävän korkealle. 

 

Kaloja kylvetettiin normaaliviljelyssä vain silloin kun tilanne sitä edellytti. Kemikaalina käytettiin 

formaliinia pitoisuudella 1:4 000 annettuna seisovaan veteen ½ -tunnin ajan. Kylvetyksiä annettiin 2–

3 -vuotiaille kaloille (200–900 g) hoitamaan ihovaurioita sekä estämään homekasvua. Kaikki 

kylvetykset annettiin kasvatuslämpötilan ollessa alle +10 °C ja nelmat kestivät kylvetykset hyvin. 

 

Rokotus. Kalat rokotettiin helmi–huhtikuun aikana 2011 Autogen Flavo AV4 kolmoisrokotteella 

rokotteen valmistajan ohjeen mukaan (flavo-, paisetauti- ja vibrioosibakteeri). Rokote ei aiheuttanut 

kaloille sivureaktioita. 
 

Merkintämenetelmät. Osa tutkimustiloihin siirretyistä kaloista merkittiin yksilöllisillä ID -merkeillä, 

joka menetelmänä soveltui myös nelmalle. 

4.4.3. Kalaterveys 

Nelmojen yleinen terveystilanne on seurannan ajan ollut hyvä. Loisia ei ole havaittu ja kylvetyksiä ei 
ole tarvinnut tehdä. Ilmenneiden selkärankaongelma takia kaksikesäiset nelmaparvet lajiteltiin käsin 

marraskuussa 2011 ja tällöin poistettiin silmin havaitut epämuodostuneet yksilöt. Tämän jälkeen 

epämuodostumia ei ole havaittu merkittävästi jäljelle jääneissä kaloissa. 

 

Lääkitys. Alkukeväällä 2011 yhdessä nelmaparvessa havaittiin flavobakteeritartunta (Flavobacterium 

psychrophilum), joka hoidettiin lääkityksellä. Tartunta varmistettiin EVIRAssa 16.5.2011 mutta epäilys 
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tartuntaan ilmeni jo huhtikuun lopulla kohonneena kuolleisuutena, jolloin rokotuksesta oli ehtinyt 

kulua alle kuukausi. Onkin syytä epäillä, että alle +3 °C lämpötilassa tehty rokotus ei ehtinyt 

muodostaa täydellistä vastustuskykyä tuona aikana. Toinen merkittävä ja lääkitystä vaatinut havainto 

oli heinäkuussa 2012 havaittu paisetautitartunta (Aeromonas salmonicida ssp. salmonicida, ASS). 
Molemmissa tapauksissa kalat tervehtyivät lääkityksen ja parvien harventamisen avulla. Lääkkeenä 

käytettiin oksitetrasykliinipohjaista Orimycin antibioottia annosteltuna ruuan mukana 75 mg/kg/vrk 

10 vuorokauden ajan. Paisetaudin aiheuttama kuolleisuus jäi alle 9 % lääkityksen ansiosta. 

 

Tautialttius. Nelmat eivät poikkea muista Suomessa viljelyssä olevista siikalajeista tautiherkkyytensä 

suhteen. 

 

Raportointi 

 
Viljelykokeissa tehdyt merkittävät havainnot tiedotettiin koejaksojen jälkeen hankkeen muille 

viljelytutkijoille, uutiskirjeissä sekä seurantaryhmän kokouksissa. Koko aineisto raportoitiin keväällä 

2014 ja raportti julkaistaan tutkimuslaitoksen julkaisusarjassa.  

4.5. Tuotantomittakaavan testiviljely 

Keväällä 2010 maahantuotu nelmaerä mahdollisti myös tuotantomittakaavaisen viljelyn lähinnä 

kertaluontoisesti. Tutkimuslaitos on saanut maa- ja metsätalousministeriöltä 1.9.2010 päätöksen, 
minkä perusteella nelmaeriä voitiin siirtää jatkokasvatukseen kiertovesilaitoksiin, mikäli 

kalaterveystutkimuksissa ei havaita vastustettavia kalatauteja. Tutkimuslaitos selvitti viiden eri 

kiertovesikasvatusyrityksen kanssa mahdollisuuksia järjestää viljelyseuranta yritysten tiloissa. Lopulta 

tällainen koemahdollisuus järjestyi vain Kuhina Oy:n Imatran laitoksella ja tutkimuslaitos teki 

nelmaerän viljelystä erillisen sopimuksen yrittäjän kanssa 23.6.2011. Sopimuksessa sovittiin 

kasvatettavien nelmojen viljelyseurantaan, näytteenottoon sekä lopputuotteen markkinoille 

saattamiseen liittyvistä ehdoista. Tuotantomittakaavaisen viljelyseurannan tarkoituksena oli saada 

kokemuksia ja tietoja nelman menestymisestä kiertovesikasvatuksessa. 

 

Työn vaiheet ja tutkimusmenetelmät 
 
Nelman vuoden vanhat poikaset siirrettiin Laukaan kalanviljelylaitokselta 22.6.2011 Imatralla 

sijaitsevaan kiertovesilaitokseen. Siirretty kalamäärä oli 36 562 kpl ja kalojen keskipaino 27 g. Kuljetus 

sujui ongelmitta. Kuhinassa kaloja kasvatettiin puolentoista vuoden ajan (468 vrk). Kasvatuksessa 

käytettiin tavanomaisia viljelymenetelmiä ja olosuhteita. Laitoksessa tuotettiin samalla kuhaa ja sen 

vuoksi veden lämpötila oli suurimman osan aikaa noin 20 astetta. Talviaikaan veden lämpötila oli 

ajoittain alempi johtuen veden lämmitysjärjestelmän toimintaongelmista. 

 

Kalat pidettiin aluksi yhdessä altaassa (22.06.2011–26.03.2012, 273 vrk). Tämän jälkeen kalat 

lajiteltiin koon perusteella kolmeen ryhmään ja niitä kasvatettiin omissa altaissa seurannan loppuun 

asti. Kuhinassa kalat punnittiin kolmen kuukauden välein vesipainopunnituksena (4 x 30–100 kalaa). 
Lisäksi sadasta kalasta mitattiin punnitusten yhteydessä kokonaispituus ja paino. Nelmat kasvatettiin 

laitoksen normaalien viljelyrutiinien mukaisesti. 

4.5.1. Hyvinvointi 

Kasvatuksen alkuvaiheessa parvesta poistettiin huomattava määrä kaloja, joiden selkäranka oli 

kääntynyt mutkalle sivusuuntaan. Selkärankavika oli todennäköisesti tullut kaloihin jo 
starttivaiheessa, ja se ilmeni vasta kalojen kasvettua suuremmiksi. Nelmoja kuoli seurannan aikana, 

ja todennäköisesti syynä oli kiertovesilaitoksen veden laadussa tapahtuneet muutokset. Nämä kalat 

olivat uineet altaan pintavedessä selällään ja niiden uimarakko oli pullistunut. Mahdollisesti syynä on 
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ollut kasvatusveden typpiyhdisteiden liian korkeat pitoisuudet. Eviran tekemissä tutkimuksissa 

kaloissa ei havaittu merkkejä bakteeritaudeista tai loisista. 

4.5.2. Kasvu 

Kasvatuksen alkuvaiheessa (22.6.–27.9.2011) kalat kasvoivat hyvin ja kasvunopeus oli 1,3 % vrk-1. 

Tämän jälkeen kasvu hidastui ja oli kahdella seuraavalla jaksolla 0,5 ja 0,4 % vrk-1. Parven kalat olivat 

hyvin erikokoisia ja tämän vuoksi kasvatusparvi jaettiin koon perusteella kolmeen altaaseen. 

Viisitoista kuukautta kestäneen kasvatuksen päättyessä kalojen keskimääräinen loppupaino oli eri 

kokoryhmissä 365 g, 363 g ja 651 g. Viimeisellä seurantajaksolla paras kasvunopeus oli pienimmän 

kokoluokan kaloilla (0,4 % vrk-1) kun se oli keskikokoluokalla 0,2 % vrk-1 ja suurimman kokoluokan 
kaloilla 0,3 % vrk -1. 

 

Mittauskerroilla mitattiin sadasta kalasta pituus ja paino ja näistä tiedoista laskettiin kuntokerroin ja 

parven kokohajontaa kuvaava variaatiokerroin (keskihajonta/keskiarvo × 100). Kasvatuksen 

alkuvaiheessa parven variaatiokerroin oli 28,4–31,8 % välillä. Parven jakaminen koon perusteella 

kolmeen ryhmään pienensi variaatiokerrointa ja se oli kasvatuksen päättyessä suurimmassa 

kokoluokassa (allas C8) 20,8 % ja kahdessa muussa kokoluokassa (allas C7) 27,8 % ja (allas B8) 29,0 %. 

Pienimmän kokoluokan kalojen kokovaihtelu oli suurinta, koska tähän ryhmään tuli parven kasvussa 

jälkeen jääneet kalat. 

 
Kalojen kuntokerroin säilyi koko kasvatuksen ajan suurin piirtein samalla tasolla kun yleensä 

kuntokerroin kasvaa kalan koon kasvaessa (taulukko 1). Nelma säilyttää solakan ruumiinrakenteen 

isompikokoiseksi kuin moni muu laji. Samalla kun nelman massa kasvaa 100 grammasta yhteen 

kiloon, keskimääräinen kuntokerroin kasvaa vain arvosta 0,67 arvoon 0,77. 

4.5.3. Kokemuksia nelmojen tuotelaadusta 

Kasvatusparvesta saatiin myyntiin 600–700 gramman painoista kalaa noin 4 000 kg. Ennen teuras-

tusta kaloja pidettiin paastolla raikkaassa vedessä noin viikon ajan, jotta kasvatusvedessä esiintyvät ja 

siitä kalaan siirtyvät mudan makua aiheuttavat yhdisteet (geosmiini ja metyylisoborneoli) ehtisivät 

poistua kalan elimistöstä. Näitä yhdisteitä tuottavat kiertovesilaitoksen biosuodattimissa ja 

putkistoissa kasvavat cyanobakteerit ja aktinomykeetit. Käytetty ajanjakso oli liian lyhyt ja myyntiin 

menneissä kaloissa havaittiin makuvirheitä. Mudan makua aiheuttavat yhdisteet sitoutuvat kalan 

rasvakudokseen ja nelma tarvitsee korkean rasvapitoisuuden kalana nyt käytettyä pidemmän 

puhdistumisajan ennen kuin haitalliset yhdisteet ovat kokonaan poistuneet sen kudoksista. 

 
Kasvattaja piti nelman lihan koostumusta ja makua siiasta poikkeavana ja hyvänä. Tuotannollisena 

ongelmana nähtiin se, että kalat eivät sietäneet kovin hyvin kaupallisessa kiertovesiviljelyssä 

käytettyä vedenlaatua. Lisäksi tarvittava pitkä paastotusaika raikkaassa vedessä makuvirheiden 

poistamiseksi vie tuotannolta allaskapasiteettiä ja nostaa kustannuksia. 

 

Raportointi 

 
Kiertovesilaitoksessa tehdyn seurannan tulokset raportoitiin alustavasti seurantaryhmän kokouksissa. 

Saatu aineisto raportoidaan Laukaan normaalin viljely-ympäristön viljelykokeiden raportissa.  

4.6. Emokalaston perustaminen 

Suomeen tuotu poikasmateriaali on peräisin yhdestä mätierästä, joka tuotiin Laukaan 

kalanviljelylaitoksen karanteeniyksikköön keväällä 2010. Nelman ruokakalanviljelyn jatkaminen ja 

laajentaminen edellyttää emokalaston perustamista mahdollisimman monimuotoiseksi nyt Suomessa 

olevasta poikasmateriaalista. Emokalastoon tulevat nelmat yksilömerkittiin (2*200 kpl) toukokuussa 
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2014. Samalla niistä otettiin yksilölliset DNA-näytteet, joista määritetään sisarussuhteet ja laaditaan 

syksyn lypsyä ja hedelmöityksiä varten paritusohjeistus. Emokalaston perustamista varten myös 

selvitetään edelleen mahdollisuuksia tuoda uutta mätiä ja/tai maitia Venäjältä tai muilta nelman 

esiintymisalueilta. 
Nelman alustavien geneettisten kartoitusten perusteella selvitettiin, että tutkimuslaitoksessa siikojen 

DNA-tutkimuksissa käytetyistä 16 alukkeesta 15 toimii myös nelmalla. Samalla voitiin kartoittaa, että 

Suomeen viljelyyn tuodussa nelmoissa on varsin vähän muuntelua. 

Syksyllä 2013 nelmat lypsettiin, jotta voitiin selvittää saadaanko emokaloista maitia ja mätiä ja ovatko 

ne hyvälaatuisia hedelmöittymistä varten. Kuitenkin vain koiraista saatiin sukutuotteita tuolloin, ja 

niillä hedelmöitettiin koemielessä vaellussiian ja planktonsiian mätiä. Nelman maiti toimi hyvin ja 

talven 2014 haudonnassa mädit säilyivät hyvin. Keväällä 2014 tehty syömään oppiminen sujui 

poikasilta myös hyvin ja risteymät kasvoivat kesällä 2014 paremmin kuin isäntäsiikalajiensa yksilöt.  

 4.7. Hankkeen hallinnointi 

UNELMA-hankkeen hallinnointi hoidettiin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Laukaan 

kalanviljelylaitoksessa 1.11.2010–31.12.2011, jolloin hankkeen projektipäällikkö oli tutkimuspäällikkö 

Petri Heinimaa ja 1.1.2012–31.5.2014 Jyväskylän toimipaikassa, jolloin projektipäällikkönä oli 
erikoistutkija Juha Koskela. Hankkeen talousraportit tuotti taloussuunnittelija Päivi Tauriainen 

Helsingin toimipaikassa.  

Unelma-hankkeelle haettiin jatkoaikaa 16.12.2013, koska osa hankkeen tuloksista siirtyi valmistuviksi 

vasta vuoden 2014 puolella. Keski-Suomen ELY-keskus myönsi 20.12.2013 jatkoaikaa 31.5.2014 asti. 

Hankkeelle myönnetyn määrärahan jakoon eri kululajien välille haettiin muutosta 11.12.2013, joka 

myös myönnettiin (Keski-Suomen ELY-keskuksen kirje 24.4.2014 Dnro 1600/3561/2010). Samalla 

päätöksellä myös muutettiin aiempia päätöksiä (21.2.201 ja 20.12.2013) siten, että arvonlisäveroa ei 

katsota hankkeen tukikelpoiseksi kustannukseksi. 

 

Raportointi 

 
Hankkeen edistymisestä raportoitiin rahoittajan asettamien vaatimusten mukaisesti seurantaryhmän 

kokousten yhteydessä.  

5. Hankkeen aikataulu ja toimijat 

Hankkeen kokonaiskesto oli 43 kk (1.11.2011–31.5.2014). Hankkeen ensimmäisten kokeiden ja 
tiedonkeruun valmistelu alkoi heti hankehakemuksen jättämisen jälkeen. Hankkeelle haettiin 

jatkoaikaa 16.12.2013 ja sitä myönnettiin 31.5.2014 asti. Hankkeen eri osa-alueiden aikataulut 

toteutuivat pääosin suunnitellulla tavalla.  

 

Hankkeen koordinoijana toimii Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vesiviljelyn tulosyksikkö 

31.1.2012 asti ja RKTL:n organisaatiomuutoksen jälkeen tutkimus- ja asiantuntijapalvelut -yksikkö 

1.1.2012 alkaen. Hankkeen tutkimustehtävistä vastasi pääasiassa tutkimuslaitoksen elinkeino- ja 

yhteiskuntatutkimuksen tulosyksikkö 31.12.2011 asti ja tutkimus- ja asiantuntijapalvelut -yksikkö 

1.1.2012 alkaen. Vesiviljelyn tulosyksiköstä ja vesiviljelypalvelut -yksiköstä hankkeen toteutukseen 

osallistuivat tutkimuspäällikkö/yksikönjohtaja Petri Heinimaa, tuotantopäällikkö Risto Kannel sekä 
Laukaan ja Tervon laitosten viljelyhenkilöstöä. Elinkeino- ja yhteiskuntatutkimuksen tulosyksiköstä ja 

tutkimus- ja asiantuntijapalvelut -yksiköstä hankkeeseen osallistuivat erikoistutkija Juha Koskela, 

erityisasiantuntija Unto Eskelinen, tutkija Susanna Airaksinen sekä avustavaa tutkimushenkilöstöä.  

 

Hankkeen tuotantomittakaavaiseen testiviljelyyn kiertovesilaitoksissa osallistui Kuhina Oy:n Imatran 

kiertovesiviljelylaitos.  
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Hankkeelle perustettiin seurantaryhmä, jossa olivat edustettuina rahoittajataho, Riista- ja 

kalatalouden tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto sekä vesiviljelyelinkeino: 

 
Kalastusbiologi Mari Nykänen, Keski-Suomen ELY-keskus 

Lehtori Juhani Pirhonen, Jyväskylän yliopisto 

Toimitusjohtaja Mikko Poskiparta / Anu-Maria Sandelin (aiemmin Anu Toivonen)  

Suomen kalankasvattajaliitto 

Asiakkuusjohtaja Asmo Honkanen, RKTL/Helsinki 

Yksikönjohtaja Petri Heinimaa, RKTL/Laukaa 

Tuotantopäällikkö Risto Kannel, RKTL/Laukaa 

Erikoistutkija Juha Koskela, RKTL/Jyväskylä  

6. Hankkeen kustannusarvio ja toteutuneet kustannukset 

Hankkeen kustannusarvio sisältää palkat sivukuluineen. Ostopalvelut, aineet ja tarvikkeet, 

matkakulut ja tiedottaminen sisältävät asianmukaisilta osiltaan arvonlisävero-osuudet.  

 

Kustannuslaji Suunnitelma 

Euroa 

Muutettu 

suunnitelma 

Euroa 

Toteutuma 

Euroa 

Palkat sivukuluineen 120 685 123 994 124 313,15 

Ostopalvelut  

- analyysipalvelut, kiertovesiyksikön 

energiakulut 

11 150 11 150 7 971,24 

Matkat 
- seurantaryhmän kokoukset 

- projektiryhmän kokoukset 

- tiedonkeruumatkat 

- näytteenottomatkat 

10 115 5 159 4 336,96 

Aineet ja tarvikkeet 

- rehut, kemikaalipumput, 

happigeneraattori, kemikaalit, ID-

merkit, muut aineet ja tarvikkeet 

16 100 17 747 16 822,04 

Tiedottaminen 

- Raporttien julkaisemiset 

1 950 1 950 0 

Yhteensä 160 000 160 000 153 443,39 

 

Hankkeen matkakulut jäivät suunniteltua pienemmäksi koska yksityisiä kiertovesiyrityksiä ei saatu 

hankkeeseen mukaan suunniteltua määrää, jolloin myös näytteenotto- ja seurantamatkojen määrä 

väheni huomattavasti suunnitellusta. Suurin syy tähän oli nelman sen hetkinen kalaterveystilanteen 

epävarmuus ja piileviin kalatauteihin liittynyt riskien välttäminen. Tämän vuoksi myös ostopalveluna 

analysoitavien näytteiden määrä jäi suunnitellusta. Tiedottamiseen sisältyneet raporttien 
julkaisemiset viivästyivät suunnitellusta ja tämän vuoksi siihen varatut määrärahat jäivät 

käyttämättä. 

7. Tiedotus ja raportointi 

Hankkeelle tehtiin uutiskirje, johon kirjattiin ajankohtaisia asioita hankkeen etenemisestä ja 

hankkeeseen liittyvistä asioista. Uutiskirje jaettiin sähköpostilla hankkeen seurantaryhmälle, maa- ja 
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metsätalousministeriön edustajille, hankkeeseen eri vaiheissa osallistuneille yrityksille sekä 

tutkimuslaitoksen avainhenkilöille. Hankkeen alkupuolella 4.11.2011 järjestettiin Laukaan 

kalanviljelylaitoksella Nelma–siika työpaja venäläisten yhteistyökumppanien kanssa, jossa käsiteltiin 

kokemuksia eri siikalajien viljelystä. Hankkeen eri vaiheissa on pidetty esitelmiä nelman 
viljelykokemuksiin liittyen kotimaassa ja lähialueyhteistyöhön liittyen yhteensä 5 tapahtumassa. 

Hankkeen tuloksia on esitetty seurantaryhmälle kokouksien yhteydessä, joita pidettiin yhteensä 7. 

Lisäksi osahankkeista laadittiin 4 julkaisua RKTL:n julkaisusarjaan. Hankkeen päättymisen jälkeen 

tehdään sopivista asiakokonaisuuksista julkaisuja, joita tarjotaan julkaistavaksi alan lehtiin sekä alan 

kansainvälisiin julkaisusarjoihin. Hankkeesta tiedotettiin valtakunnallisella lehdistötiedotteella 

projektin käynnistyessä sekä hankkeen lopuksi eri osa-alueiden raporttien valmistuttua. Eri sanoma- 

ja ammattilehtiin lehtiin annettiin tausta-aineistoa ja haastatteluja hankkeeseen liittyen. Unto 

Eskelistä haastateltiin nelma asioista 2011 YLEn puoli seitsemän- ajankohtaisohjelmaan.  

 

JULKAISUT 
 

Heinimaa, Petri; Koskela, Juha; Kannel, Risto. 2013. Nelmasta kenties uusi viljelylaji. Suomen 

Kalastuslehti 2/2013:22-23. 

 

Koskela, J. 2014. Kotimainen kalankasvatus tuo monipuolisuutta kalamarkkinoille. Kehittyvä 

elintarvike, 3:26-27 

 

 

 
ESITELMÄT 

 

 

Heinimaa, Petri. 2011. Nelma (Stenodus leucichthys nelma) ja muut uhanalaiset. Riista- ja kalatalou-

den tutkimuslaitos, Vesiviljelyn yksikköpäivät 16.2.2011, Laukaa. 

 

Heinimaa, Petri. 2011. UNELMA – uusi viljelylaji nelmasta (Stenodus leucichthys nelma). Riista- ja 

kalatalouden tutkimuslaitos, Nelma-Siika Workshop, 7.4.2011, Laukaa. 

 

Heinimaa, Petri. 2013. Nelma – kohti kaupallista viljelyä. Kalaterveys- ja yrittäjäpäivät 14. - 15.3.2013, 
Jyväskylä.  

 

Kannel, Risto. 2011. UNELMA – Uusi viljelylaji nelmasta. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Nelma-

Siika Workshop, 7.4.2011, Laukaa. 

 

Koskela, J. 2012. Uudet viljelylajit kiertovesikasvatuksessa. Kalaviikko, 29 – 30.3.2012, Tallinna. 

 

 

 

 
 



 

 

RKTL:n työraportteja 25/2014 

 
 
 
 
 
 
 

Nelman viljely tuotanto-

oloissa 

 
 

Tekijät: Risto Kannel ja Juha Koskela 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki 

2014 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU investoi kestävään kalatalouteen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julkaisija: 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 

Helsinki 2014 

 

ISBN 978-952-303-160-9 (Verkkojulkaisu) 

 

ISSN 1799-4756 (Verkkojulkaisu) 

 

RKTL  2014 



 

Kuvailulehti 

Tekijät 

Risto Kannel ja Juha Koskela 

Nimeke 

Nelman viljely tuotanto-oloissa 

Vuosi 

2014 

Sivumäärä 

12 

ISBN 

978-952-303-160-9 

ISSN 

ISSN 1799-4756 (PDF) 

Yksikkö/tutkimusohjelma 

Tutkimus- ja asiantuntijapalvelut 

Hyväksynyt 

Anssi Ahvonen, TUPA 

Tiivistelmä 

Nelman viljelymenestymistä seurattiin Laukaan kalalaitoksessa sekä Kuhinan kiertovesilaitoksessa vuosien 2011 - 

2013 aikana. Nelmalle kasvatukseen soveltuivat vastaavat viljelymenetelmät mitä Laukaan kalalaitoksella käytet-

tään yleisesti muiden lohikalojen kasvatuksessa. Raportissa annetaan ohjeita nukutusaineen, rokotteen ja kylve-

tysaineiden käytöstä. Kiertovesikasvatuksessa nelman menestyi heikommin johtuen mahdollisesti kasvatusveden 

laatutekijöistä.  

 

Asiasanat 

nelma, kasvatus, läpivirtauslaitos, kiertovesilaitos 

Julkaisun verkko-osoite 

http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/uudet%20julkaisut/tyoraportit/nelman_viljely_tuotanto-oloissa 

 

Yhteydenotot 

Risto Kannel, risto.kannel@rktl.fi 

 

Muita tietoja 

 



 

Sisällys 
 

Kuvailulehti 3 

1. Johdanto 5 

2. Kasvatus Laukaan kalalaitoksella 6 

2.1. Työn vaiheet ja tutkimusmenetelmät 6 

2.2. Aikataulu 6 

2.3. Viljelyolosuhteet 6 

2.4. Käsittelyt 8 

2.4.1. Nukutusaineet. 8 

2.4.2. Kylvetysaineet. 8 

2.4.3. Rokotus. 9 

2.4.4. Merkintämenetelmät. 9 

2.5. Kalaterveys 9 

2.6. Emokalaston perustaminen 9 

2.7. Raportointi 10 

3. Kasvatus Kuhinan kiertovesilaitoksella 10 

3.1. Työn vaiheet ja tutkimusmenetelmät 10 

3.2. Hyvinvointi 10 

3.3. Kasvu 11 

3.4. Kokemuksia nelmojen tuotelaadusta 12 

3.5. Raportointi 12 

Kiitokset 12 



RKTL:n työraportteja 25/2014 

Nelman viljely tuotanto-oloissa 

5 

 

1. Johdanto 

Suomen kansallisessa vesiviljelyohjelmassa 2015 on yhdeksi ohjelman tavoitteeksi asetettu edellytys-

ten luominen tuotannon kestävälle kasvulle ja monipuolistamiselle sekä nykyistä suuremmalle oma-

varaisuudelle viljelyissä lohikaloissa. Kirjolohen valta-asemaa merkittävimpänä ruokakalalajina eivät 

ole uudet lajit tähän mennessä pystyneet haastamaan ja vain siian tuotanto on kasvanut kohtuulli-

seksi. Muiden lajien tuotanto ei ole laajentunut muutamaa yritystä laajemmaksi tuotannoksi aina-

kaan vielä.  

Nelma (Stenodus leucichthys) on Coregoninae-alaheimoon kuuluva siikoja muistuttava suku, jos-

ta on kaksi alalajia, Stenodus leucichthys l. ja Stenodus leucichthys nelma. Levinneisyydeltään pohjoi-

sempi S. l. nelma esiintyy Vienanmerestä itään Venäjän pohjoisrannikolla, Beringin merellä ja Pohjois-

Amerikassa Alaskan ja Kanadan arktisilla rannikkovesillä ja -joissa. Euraasiassa esiintyvä eteläinen S. l. 

leucichthys on uhanalaisempi vedenlaadun heikentymisen ja kalastuksen vuoksi (Urho ym. 1995, 

FishBase). Nelmaa on viljelty 1960-luvulta alkaen aluksi istutuksia varten. Nelman ruokakalanviljely 

on yhä suuremman mielenkiinnon kohteena luonnonsaaliiden heikentymisen ja nelmasta maksetta-

van korkean hinnan vuoksi.  

Suomen kalanviljelyn perustuminen lähes yksinomaan kirjoloheen tekee toimialasta suh-

danneherkän. Punalihaisen lohikalan suurten tuottajamaiden jatkuvasti kasvava hintakilpailu heiken-

tää alan kannattavuutta, kun vastaavia mahdollisuuksia volyymituotantoon ei ole. Pienten tuotanto-

yksiköiden Suomi tarvitsee korkeahintaisia lajeja, joiden tuotannossa kansainvälinen kilpailu on vä-

häistä eikä voi kasvaa lohikalojen tasolle.  

Nelma on nopeakasvuinen ja suuren loppukoon saavuttava viileän ja arktisen alueen kalalaji, 

jonka arvostus on erittäin korkea. Hankkeessa saadut tiedot lajin viljeltävyydestä Suomen olosuhteis-

sa ovat lupaavia. Jos lajia koskeva tietous, eläinaineksen laatu ja viljelyosaaminen saadaan kaupalli-

sen tuotannon mahdollistavalle tasolle, voisi nelmasta tulla merkittävä vahvuus Suomen kalanviljelyl-

le.  

Nelma tuotiin Suomeen tutkimuslaitoksen Laukaan kalanviljelylaitoksen karanteeniyksikköön ke-

väällä 2010 desinfioituna silmäpisteasteisena mätinä Forvatin laitokselta Leningradin alueelta Venä-

jältä. Mäti kuoriutui ja startattiin karanteeniyksikössä ja maa- ja metsätalousministeriön kesäkuussa 

2010 myöntämän luvan puitteissa voitiin poikasia siirtää laitoksen suljettuihin järjestelmiin ja poi-

kashallin eristysosastoon. Syksyllä 2010 maa- ja metsätalousministeriö myönsi 3 luvan nelman siirtoi-

hin Laukaan laitoksen poikasviljelytiloihin sekä määrätyin ehdoin yksityisiin kiertovesilaitoksiin. Edel-

leen talvella 2010 saatiin lupa siirtää nelmoja Laukaan laitoksen poikasviljelytiloista emokalahalliin. 

Syksyllä 2013 saatiin lupa siirtää nelmoja myös Laukaan laitoksen ulkoaltaisiin.  

Tässä raportissa käsitellään Laukaan kalaviljelylaitoksella sekä Kuhinan kiertovesilaitoksella saa-

dut viljelytulokset. 
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2. Kasvatus Laukaan kalalaitoksella 

Laukaan kalanviljelylaitoksen nelman poikas- ja emoviljelyssä olevien kalojen hoitaminen tarvitsi tu-

ekseen nelman viljeltävyyteen ja käsittelyihin liittyvää tietoa. Se tieto tai viljelykokemus, mikä ei ollut 

hankittavissa kirjallisuudesta tai yhteistyökumppaneilta selvitettiin itse. Tällaisia asioita olivat nelmal-

le sopivat viljelyolosuhteet (allastyyppi, virtausnopeus, viljelytiheys, lämpötilat, vuodenajat, valaistus, 

ruokinta, allashygienia), käsittelyt (nukutusaineet, kylvetysaineet, rokotus, merkintämenetelmät), 

kalaterveyteen liittyvät asiat (lääkitys, tautialttius, loiset) sekä yleinen käsiteltävyys. 

2.1. Työn vaiheet ja tutkimusmenetelmät 

Nelman viljelyseurantaa tehtiin Laukaan laitoksella kalaeriä tarkkailemalla ja kirjaamalla tiedot sys-

temaattisesti muistiin hankkeen aikana. Viljelykokeen käsittelyt tehtiin eri-ikäisille ja erikokoisille 

nelman poikasille erilaisissa olosuhteissa vuosina 2011–2013. Seurantaa jatkettiin myös vuoden 2014 

kevääseen asti. Tavoitteena oli selvittää nelmalle sopivimmat käsittelytavat ja eri käsittelyaineiden 

pitoisuudet sekä altistusajat. 

2.2. Aikataulu 

Koejärjestelyt suunniteltiin alkuvuonna 2011. Kokeet toteutettiin useana jaksona eri lämpötila-

alueilla pääosin vuosina 2011 ja 2012. Lisäksi joitakin kokeita täydennettiin vuonna 2013. 

2.3. Viljelyolosuhteet 

Lämpötilaolosuhteet olivat seurantavuosien aikana optimaaliset, ainoastaan vuonna 2011 lämpötila 

nousi yli +18 °C (kuva 1). Allastyyppi ja virtausnopeus säädettiin samanlaisiksi mitä siian viljelyssä on 

hyväksi todettu. Viljelytiheys oli talven (2010–2011) aikana keskimäärin 9,5 kg/m2 ja 17 kg/m3. Ke-

väällä tiheyttä harvennettiin alle 5 kg/m2. Nelmojen kahden eri kokoryhmän kasvu ja kasvatustihey-

det koko jakson ajalta on esitetty kuvassa. 
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Kuva 1. Laukaan kalanviljelylaitoksen kasvatusveden lämpötilat vuosina 2011–2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Kahden eri nelmaparven keskipainonkehitys (g) ja tiheys (kg/m2) kasvatusaltaissa maaliskuun 

2011 ja huhtikuun 2014 välisenä aikana. 

 

Happipitoisuus laski molempien seurannassa olleiden nelmaparvien altaiden poistovedessä te-

hokkaimman ruokinnan aikana kasvatuskaudella 2013 erittäin alhaiseksi (alle 4 mg/l). Kaloja oli al-

taassa tuolloin yli 15 (isot) ja lähes 10 (pienet) kg/m3 veden lämpötilan vaihdellessa +15 – +18 °C 

välillä. Tämä ei kuitenkaan erityisesti näkynyt nelmojen käyttäytymisessä ja aktiivisen seurannan 
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ansiosta ruokintaa voitiin rajoittaa välittömästi tilanteen niin vaatiessa. Vuodenaikojen merkitys nä-

kyi nelman käyttäytymisessä selkeänä ruokahalun laskuna vesien viilennyttyä alle +5 °C. Keväällä 

valon määrän ja veden lämpötilan noustessa ruokahalu parani, mutta hitaammin kuin esimerkiksi 

siioilla. Myös ulkoiset häiriötekijät kuten käsittelyt ja siirrot vähensivät ruokahalua pitkäksi ajaksi. 

Valaistusolosuhteet vastasivat alueen luonnonmukaista valaistusta kalojen sijaitessa halleissa olevis-

sa altaissa. 

Ruokinta hoidettiin pääsääntöisesti automatiikalla paitsi talviaikana, jolloin kaloja ruokittiin käsin 

ruokahalun mukaan. Kasvatusrehu oli normaalisti lohikalojen viljelyssä käytettävää tehdasvalmisteis-

ta rehua. Kalojen kasvaessa yli puolen kilon yksilökoon rehuksi vaihdettiin siikojen viljelyssä käytetty 

valmiste. Automaattiruokinnassa ruokintaa ohjattiin siikojen viljelyyn tarkoitettujen ohjaustietojen 

perusteella, joita säädettiin tarvittaessa kalojen käyttäytymisen mukaan. Toisella ja kolmannella kas-

vukaudella ruokintaa jouduttiin rajoittamaan tilanahtauden vuoksi, joten maksimaalista kasvua ei 

pystytty saavuttamaan. 

Allashygienian ja siisteyden ylläpidossa noudatettiin samaa linjaa kuin muidenkin kalojen hoidos-

sa. Kasvatuskaudella altaiden puhdistus tehtiin päivittäin ja muuna aikana viikoittain – kerran kuu-

kaudessa. 

 

2.4.  Käsittelyt 

2.4.1. Nukutusaineet  

Eri käsittelytilanteissa käytettiin kahta eri kalojen anestesiaan tarkoitettua kemikaalia, neilikkaöljyä ja 

MS-222 (99.5 % Tricaine Methanesulfonate). Neilikkaöljyllä turvallisena pitoisuutena käytettiin 50 

mg/litraa vettä. Turvallinen pitoisuus MS-222 on alle +15 °C lämpötila-alueella 100 mg/litra. Lämpöti-

lan noustessa +15 °C yläpuolelle suositellaan pitoisuus vähennettäväksi 85 mg/litra. 

2.4.2. Kylvetysaineet  

Vuonna 2011 tehtiin koe, jossa kylvetysaineet (suola, formaliini ja kloramiini) testattiin 1 vuoden 

ikäisille nelmoille (45–50 g) eri lämpötila-alueilla sekä pitoisuuksilla. Kaikki kylvetysaineet olivat tur-

vallisia alhaisilla pitoisuuksilla. Formaliinilla 1:4 000 ja 1:3 000 -pitoisuudet voivat olla liikaa ja yli 2 % 

suolapitoisuus voi olla tappava heikompien yksilöiden osalta. Turvallisina voidaan pitää kloramiini 1 ja 

2 mg/l, formaliini 1:6 000 ja suola 1–1,5 % pitoisuuksia lämpötila-alueilla +10 – +20 °C. Koejakson 

aikana kaloissa ei havaittu loisia tai muuta erityistä kylvetystarvetta vaan ne olivat normaalikuntoisia. 

Tarkoituksena oli kartoittaa myös lämpötila-alue +20 °C ja yli, mutta tuloveden lämpötila ei laitosolo-

suhteissa noussut koskaan riittävän korkealle.  

Kaloja kylvetettiin normaaliviljelyssä vain silloin kun tilanne sitä edellytti. Kemikaalina käytettiin 

formaliinia pitoisuudella 1:4 000 annettuna seisovaan veteen ½ -tunnin ajan. Kylvetyksiä annettiin 2–

3-vuotiaille kaloille (200–900 g) hoitamaan ihovaurioita sekä estämään homekasvua. Kaikki kylvetyk-

set annettiin kasvatuslämpötilan ollessa alle +10 °C ja nelmat kestivät kylvetykset hyvin. 
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2.4.3. Rokotus  

Kalat rokotettiin helmi–huhtikuun aikana 2011 Autogen Flavo AV4 kolmoisrokotteella rokotteen val-

mistajan ohjeen mukaan (flavo-, paisetauti- ja vibrioosibakteeri). Rokote ei aiheuttanut kaloille sivu-

reaktioita. 

2.4.4. Merkintämenetelmät  

Osa tutkimustiloihin siirretyistä kaloista merkittiin yksilöllisillä ID-merkeillä, joka menetelmänä sovel-

tui myös nelmalle. 

2.5. Kalaterveys 

Nelmojen yleinen terveystilanne on seurannan ajan ollut hyvä. Loisia ei ole havaittu ja kylvetyksiä ei 

ole tarvinnut tehdä. Ilmenneiden selkärankaongelma takia kaksikesäiset nelmaparvet lajiteltiin käsin 

marraskuussa 2011 ja tällöin poistettiin silmin havaitut epämuodostuneet yksilöt. Tämän jälkeen 

epämuodostumia ei ole havaittu merkittävästi jäljelle jääneissä kaloissa. 

Lääkitys. Alkukeväällä 2011 yhdessä nelmaparvessa havaittiin flavobakteeritartunta (Flavobacte-

rium psychrophilum), joka hoidettiin lääkityksellä. Tartunta varmistettiin EVIRAssa 16.5.2011 mutta 

epäilys tartuntaan ilmeni jo huhtikuun lopulla kohonneena kuolleisuutena, jolloin rokotuksesta oli 

ehtinyt kulua alle kuukausi. Onkin syytä epäillä, että alle +3 °C lämpötilassa tehty rokotus ei ehtinyt 

muodostaa täydellistä vastustuskykyä tuona aikana. Toinen merkittävä ja lääkitystä vaatinut havainto 

oli heinäkuussa 2012 havaittu paisetautitartunta (Aeromonas salmonicida ssp. salmonicida, ASS). 

Molemmissa tapauksissa kalat tervehtyivät lääkityksen ja parvien harventamisen avulla. Lääkkeenä 

käytettiin oksitetrasykliinipohjaista Orimycin antibioottia annosteltuna ruuan mukana 75 mg/kg/vrk 

10 vuorokauden ajan. Paisetaudin aiheuttama kuolleisuus jäi alle 9 % lääkityksen ansiosta. 

Tautialttius. Nelmat eivät poikkea muista Suomessa viljelyssä olevista siikalajeista tautiherkkyy-

tensä suhteen. 

2.6. Emokalaston perustaminen  

Suomeen tuotu poikasmateriaali on peräisin yhdestä mätierästä, joka tuotiin Laukaan kalanviljelylai-

toksen karanteeniyksikköön keväällä 2010. Nelman ruokakalanviljelyn jatkaminen ja laajentaminen 

edellyttää emokalaston perustamista mahdollisimman monimuotoiseksi nyt Suomessa olevasta poi-

kasmateriaalista. Emokalastoon tulevat nelmat yksilömerkittiin (2*200 kpl) toukokuussa 15 2014. 

Samalla niistä otettiin yksilölliset DNA-näytteet, joista määritetään sisarussuhteet ja laaditaan syksyn 

lypsyä ja hedelmöityksiä varten paritusohjeistus. Emokalaston perustamista varten myös selvitetään 

edelleen mahdollisuuksia tuoda uutta mätiä ja/tai maitia Venäjältä tai muilta nelman esiintymisalu-

eilta.  

Nelman alustavien geneettisten kartoitusten perusteella selvitettiin, että tutkimuslaitoksessa sii-

kojen DNA-tutkimuksissa käytetyistä 16 alukkeesta 15 toimii myös nelmalla. Samalla voitiin kartoit-

taa, että Suomeen viljelyyn tuodussa nelmoissa on varsin vähän muuntelua.  

Syksyllä 2013 nelmat lypsettiin, jotta voitiin selvittää saadaanko emokaloista maitia ja mätiä ja 

ovatko ne hyvälaatuisia hedelmöittymistä varten. Kuitenkin vain koiraista saatiin sukutuotteita tuol-
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loin, ja niillä hedelmöitettiin koemielessä vaellussiian ja planktonsiian mätiä. Nelman maiti toimi hy-

vin ja talven 2014 haudonnassa mädit säilyivät hyvin. Keväällä 2014 tehty syömään oppiminen sujui 

poikasilta myös hyvin ja risteymät kasvoivat kesällä 2014 paremmin kuin isäntäsiikalajiensa yksilöt. 

2.7. Raportointi 

Viljelykokeissa tehdyt merkittävät havainnot tiedotettiin koejaksojen jälkeen hankkeen muille viljely-

tutkijoille, uutiskirjeissä sekä seurantaryhmän kokouksissa. Koko aineisto raportoitiin keväällä 2014 ja 

raportti julkaistaan tutkimuslaitoksen julkaisusarjassa. 

 

 

3. Kasvatus Kuhinan kiertovesilaitoksella 

Keväällä 2010 maahantuotu nelmaerä mahdollisti myös tuotantomittakaavaisen viljelyn lähinnä ker-

taluontoisesti. Tutkimuslaitos on saanut maa- ja metsätalousministeriöltä 1.9.2010 päätöksen, minkä 

perusteella nelmaeriä voitiin siirtää jatkokasvatukseen kiertovesilaitoksiin, mikäli kalaterveystutki-

muksissa ei havaita vastustettavia kalatauteja. Tutkimuslaitos selvitti viiden eri kiertovesikasvatusyri-

tyksen kanssa mahdollisuuksia järjestää viljelyseuranta yritysten tiloissa. Lopulta tällainen koemah-

dollisuus järjestyi vain Kuhina Oy:n Imatran laitoksella ja tutkimuslaitos teki nelmaerän viljelystä eril-

lisen sopimuksen yrittäjän kanssa 23.6.2011. Sopimuksessa sovittiin kasvatettavien nelmojen viljely-

seurantaan, näytteenottoon sekä lopputuotteen markkinoille saattamiseen liittyvistä ehdoista. Tuo-

tantomittakaavaisen viljelyseurannan tarkoituksena oli saada kokemuksia ja tietoja nelman menes-

tymisestä kiertovesikasvatuksessa. 

3.1. Työn vaiheet ja tutkimusmenetelmät 

Nelman vuoden vanhat poikaset siirrettiin Laukaan kalanviljelylaitokselta 22.6.2011 Imatralla sijaitse-

vaan kiertovesilaitokseen. Siirretty kalamäärä oli 36 562 kpl ja kalojen keskipaino 27 g. Kuljetus sujui 

ongelmitta. Kuhinassa kaloja kasvatettiin puolentoista vuoden ajan (468 vrk). Kasvatuksessa käytet-

tiin tavanomaisia viljelymenetelmiä ja olosuhteita. Laitoksessa tuotettiin samalla kuhaa ja sen vuoksi 

veden lämpötila oli suurimman osan aikaa noin 20 astetta. Talviaikaan veden lämpötila oli ajoittain 

alempi johtuen veden lämmitysjärjestelmän toimintaongelmista. 

Kalat pidettiin aluksi yhdessä altaassa (22.06.2011–26.03.2012, 273 vrk). Tämän jälkeen kalat la-

jiteltiin koon perusteella kolmeen ryhmään ja niitä kasvatettiin omissa altaissa seurannan loppuun 

asti. Kuhinassa kalat punnittiin kolmen kuukauden välein vesipainopunnituksena (4 x 30–100 kalaa). 

Lisäksi sadasta kalasta mitattiin punnitusten yhteydessä kokonaispituus ja paino. Nelmat kasvatettiin 

laitoksen normaalien viljelyrutiinien mukaisesti. 

3.2. Hyvinvointi 

Kasvatuksen alkuvaiheessa parvesta poistettiin huomattava määrä kaloja, joiden selkäranka oli kään-

tynyt mutkalle sivusuuntaan. Selkärankavika oli todennäköisesti tullut kaloihin jo starttivaiheessa, ja 

se ilmeni vasta kalojen kasvettua suuremmiksi. Nelmoja kuoli seurannan aikana, ja todennäköisesti 

syynä oli kiertovesilaitoksen veden laadussa tapahtuneet muutokset. Nämä kalat olivat uineet altaan 

pintavedessä selällään ja niiden uimarakko oli pullistunut. Mahdollisesti syynä oli veden kaasujen 
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ylikyllästys. Eviran tekemissä tutkimuksissa kaloissa ei havaittu merkkejä bakteeritaudeista tai loisis-

ta. 

3.3. Kasvu 

Kasvatuksen alkuvaiheessa (22.6.–27.9.2011) kalat kasvoivat hyvin ja kasvunopeus oli 1,3 % vrk-1. 

Tämän jälkeen kasvu hidastui ja oli kahdella seuraavalla jaksolla 0,5 ja 0,4 % vrk-1. Parven kalat olivat 

hyvin erikokoisia ja tämän vuoksi kasvatusparvi jaettiin koon perusteella kolmeen altaaseen. Viisitois-

ta kuukautta kestäneen kasvatuksen päättyessä kalojen keskimääräinen loppupaino oli eri kokoryh-

missä 365 g, 363 g ja 651 g. Viimeisellä seurantajaksolla paras kasvunopeus oli pienimmän kokoluo-

kan kaloilla (0,4 % vrk-1) kun se oli keskikokoluokalla 0,2 % vrk-1 ja suurimman kokoluokan kaloilla 0,3 

% vrk -1. 

 

Taulukko 1. Nelmojen painon kehitys, kasvu % ja painon variaatiokerroin seurannan aikana.. 

Mittauspäivä Aika vrk Allas Paino g Kasvu % CV % 

22.6.2011 0 C8 27     

27.9.2011 97 C8 93 1,3 30,0 

29.12.2011 190 C8 153 0,5 28,4 

26.3.2012 278 C8 227 0,4 31,8 

  Kalat jaettu koon perusteella kolmeen altaaseen   

2.7.2012 376 C8 496 1,7 23,4 

2.7.2012 376 C7 307 0,7 23,9 

2.7.2012 376 B8 247 0,1 31,9 

2.10.2012 468 C8 651 0,3 20,8 

2.10.2012 468 C7 363 0,2 27,8 

2.10.2012 468 B8 365 0,4 29,0 

 

Mittauskerroilla mitattiin sadasta kalasta pituus ja paino ja näistä tiedoista laskettiin kuntoker-

roin ja parven kokohajontaa kuvaava variaatiokerroin (keskihajonta/keskiarvo × 100). Kasvatuksen 

alkuvaiheessa parven variaatiokerroin oli 28,4–31,8 % välillä. Parven jakaminen koon perusteella 

kolmeen ryhmään pienensi variaatiokerrointa ja se oli kasvatuksen päättyessä suurimmassa kokoluo-

kassa (allas C8) 20,8 % ja kahdessa muussa kokoluokassa (allas C7) 27,8 % ja (allas B8) 29,0 %. Pie-

nimmän kokoluokan kalojen kokovaihtelu oli suurinta, koska tähän ryhmään tuli parven kasvussa 

jälkeen jääneet kalat. 

Kalojen kuntokerroin säilyi koko kasvatuksen ajan suurin piirtein samalla tasolla kun yleensä kun-

tokerroin kasvaa kalan koon kasvaessa (taulukko 1). Nelma säilyttää solakan ruumiinrakenteen isom-

pikokoiseksi kuin moni muu laji. Samalla kun nelman massa kasvaa 100 grammasta yhteen kiloon, 

keskimääräinen kuntokerroin kasvaa vain arvosta 0,67 arvoon 0,77.  

 

Yksilömittauksista laskettiin kalan pituuden ja paino välinen suhde (kuva 3). Nelman paino voi-

daan laskea seuraavan kaavan avulla: 

Paino (g) = 0,0000014322 × pituus (mm)3,2706, R2 = 0,98, n = 376 
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Kuva 3. Kasvatetun nelman pituuden ja painon välinen suhde. Yksittäiset pisteet kuvaavat yhden kalan arvoa ja 

viiva tekstissä esitetyn mallin avulla laskettua suhdetta. 

3.4.  Kokemuksia nelmojen tuotelaadusta 

Kasvatusparvesta saatiin myyntiin 600–700 gramman painoista kalaa noin 4 000 kg. Ennen teuras-

tusta kaloja pidettiin paastolla raikkaassa vedessä noin viikon ajan, jotta kasvatusvedessä esiintyvät ja 

siitä kalaan siirtyvät mudan makua aiheuttavat yhdisteet (geosmiini ja metyylisoborneoli) ehtisivät 

poistua kalan elimistöstä. Näitä yhdisteitä tuottavat kiertovesilaitoksen biosuodattimissa ja putkis-

toissa kasvavat cyanobakteerit ja aktinomykeetit. Käytetty ajanjakso oli liian lyhyt ja myyntiin men-

neissä kaloissa havaittiin makuvirheitä. Mudan makua aiheuttavat yhdisteet sitoutuvat kalan rasva-

kudokseen ja nelma tarvitsee korkean rasvapitoisuuden kalana nyt käytettyä pidemmän puhdistu-

misajan ennen kuin haitalliset yhdisteet ovat kokonaan poistuneet sen kudoksista. 

Kasvattaja piti nelman lihan koostumusta ja makua siiasta poikkeavana ja hyvänä. Tuotannollise-

na ongelmana nähtiin se, että kalat eivät sietäneet kovin hyvin kaupallisessa kiertovesiviljelyssä käy-

tettyä vedenlaatua. Lisäksi tarvittava pitkä paastotusaika raikkaassa vedessä makuvirheiden poista-

miseksi vie tuotannolta allaskapasiteettiä ja nostaa kustannuksia. 

3.5. Raportointi 

Kiertovesilaitoksessa tehdyn seurannan tulokset raportoitiin alustavasti seurantaryhmän kokouksissa.  

 

Kiitokset 

Laukaan viljelyhenkilökunta vastasi kalojen hoidosta, mittauksista sekä Kuhinassa tehdyistä punnituk-

sista. 
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1. Johdanto 

Suomen kalanviljelyn perustuminen lähes yksinomaan kirjoloheen tekee toimialasta suhdanneher-

kän.  Punalihaisen lohikalan suurten tuottajamaiden jatkuvasti kasvava hintakilpailu heikentää alan 

kannattavuutta, kun vastaavia mahdollisuuksia volyymituotantoon ei ole. Pienten tuotantoyksiköiden 

Suomi tarvitsee korkeahintaisia lajeja, joiden tuotannossa kansainvälinen kilpailu on vähäistä eikä voi 

kasvaa lohikalojen tasolle. 

Suomen kansallisessa vesiviljelyohjelmassa 2015 on yhdeksi ohjelman tavoitteeksi asetettu edel-

lytysten luominen tuotannon kestävälle kasvulle ja monipuolistamiselle sekä nykyistä suuremmalle 

omavaraisuudelle viljelyissä lohikaloissa. Kirjolohi on edelleen säilyttänyt valta-asemansa samalla kun 

siian tuotanto on kasvanut kohtuulliseksi. Muiden lajien tuotanto ei ole laajentunut muutamaa yri-

tystä laajemmaksi tuotannoksi ainakaan vielä. Vuonna 2012 Suomessa tuotettiin 12 659 tn ruokaka-

laa, josta pääosa oli kirjolohta (89,1 %) ja siikaa (9,8 %), joiden lisäksi tuotettiin muita lajeja yhteensä 

1,1 %.  

Nelma (Stenodus leucichthys) on Coregoninae-alaheimoon kuuluva siikoja muistuttava suku, jos-

ta on kaksi alalajia, Stenodus leucichthys l. ja Stenodus leucichthys nelma. Levinneisyydeltään pohjoi-

sempi S. l. nelma esiintyy Vienanmerestä itään Venäjän pohjoisrannikolla, Beringin merellä ja Pohjois-

Amerikassa Alaskan ja Kanadan arktisilla rannikkovesillä ja -joissa. Euraasiassa esiintyvä eteläinen S. l. 

leucichthys on uhanalaisempi vedenlaadun heikentymisen ja kalastuksen vuoksi (Urho ym. 1995). 

Nelmaa on viljelty 1960-luvulta alkaen aluksi istutuksia varten. Nelman ruokakalanviljely on yhä suu-

remman mielenkiinnon kohteena luonnonsaaliiden heikentymisen ja nelmasta maksettavan korkean 

hinnan vuoksi.  

Nelma on suurikokoiseksi kasvava viileän ja arktisen alueen kalalaji. Lajin arvostus on levinnei-

syysalueella erittäin korkea. Jos lajia koskeva tietous, eläinaineksen laatu ja viljelyosaaminen saadaan 

kaupallisen tuotannon mahdollistavalle tasolle, voi nelmasta tulla merkittävä vahvuustekijä Suomen 

kalanviljelylle. Tässä raportissa esitellään tulokset nelman tuotanto-ominaisuuksia selvittäneistä ko-

keista.  
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2. Toteutus 

2.1. Toimenpiteet ja aikataulu 

Nelman tuotanto-ominaisuuksia tutkittiin neljän kokeen avulla, ja ne toteutettiin Laukaan toimipis-

teen tutkimustilassa. Tutkimuskohteiksi valittiin sellaiset tuotantotekijät, jotka ovat tärkeitä tuotan-

totalouden ja lajin kasvatusmahdollisuuksien arvioinnin kannalta. Tutkimusaiheet olivat seuraavat; 

 

1. Nelman ja siina kasvuvertailu kahdella eri rasvapitoisuuden omaavalla rehulla 

Kokeessa verrattiin nelman tuotanto-ominaisuuksia valintajalostetun ja ruokakalakasvatuksessa 

olevan siian tuotanto-ominaisuuksiin (ruokahalu, kasvu, rehutehokkuus, ruhon koostumus). Siika 

valittiin vertailulajiksi, koska se on tuotannossa ja markkinoilla lähinnä nelmaa vastaava vastaava laji. 

Vertailussa käytettiin kahta eri rasvapitoisuudeen omaavaa siikarehua (19 % versus 29 %). Tämän 

avulla haluttiin selvittää mahdolliset lajien väliset erot rehuvaatimuksissa. 

2. Nelman lämpötilaominaisuudet 

Kokeiden avulla haluttiin selvittää lämpötilan kannalta nelmalle optimaaliset ja haitalliset kasva-

tusolosuhteet. Tarkoitusta varten selvitettiin nelman korkeiden lämpötilojen sietorajat sekä lämpöti-

lan vaikutus kalan ruokahaluun ja kasvuun. Tulosten avulla voidaan arvioida lajin kasvatusmahdolli-

suuksia erilaiset lämpötilaolosuhteet omaavissa viljelylaitoksissa. 

3. Kasvatustiheyden vaikutus tuotanto-ominaisuuksiin 

Kokeen avulla selvitettiin kasvatustiheyden vaikutukset ruokahaluun, kasvuun ja rehutehokkuu-

teen. Tuloksien avulla voidaan arvioida kasvatustuloksen ja tuotantotalouden kannalta suotuisia vilje-

lytiheyksiä.   

4. Kalan koon vaikutus kasvatuksen loppuvaiheen viljelytulokseen kiertovedessä 

Kokeen avulla selvitettiin kalan alkukoon (400 g versus 900 g) vaikutus markkinakokoiseksi kasva-

tetun nelman (loppukoko 1 - 2 kg) tuotanto-ominaisuuksiin. Pitkäkestoinen kasvatuskoe (5 kk) tehtiin 

vakio-olosuhteissa kiertovedessä. Tulosten avulla saadaan käsitys isokokoisen nelman tuotanto-

ominaisuuksista. 

Tutkimukset toteutettiin vuosien 2011 - 2013 aikana Laukaan tutkimustilan kiertovesiyksikössä. 

Ainoastaan lämpötilakokeet tehtiin läpivirtausaltaissa. Kokeissa käytettiin vakiintuneita tutkimusme-

netelmiä ja ne toteutettiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston eläinkoelautakunnan ohjeiden mukai-

sesti.  

 

Tutkimus 2011       2012       2013       

  I II III IV I II III IV I II III IV 

Nelman ja siian kasvuvertailu                         

Nelman lämpötilaominaisuudet 

  

    

       

  

Kasvatustiheys 

   

    

      

  

Kasvatuksen loppuvaiheen viljelytulos                         
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3. Tulokset 

3.1. Nelman ja siian kasvuvertailu kahdella eri rasvapitoisuuden omaavalla 

rehulla 

3.1.1. Toteutus 

Kokeen asetelmana oli 2x2 muuttujan koe, jossa toisena muuttujana oli kasvatusrehun rasvapitoisuus 

(vähärasvainen rehu low fat L-F tai rasvainen rehu high fat H-F, taulukko 1) ja toisena muuttujana laji 

(nelma tai siika).  Koerehut valmistettiin imeyttämällä Raisio-agron jälkirasvaamattomaan siikare-

huun (Royal Silver 2,5 mm ja 3,5 mm) haluttu määrä kalaöljyä. Nelmat ja siiat (jalostettu Kokemäen-

joen kanta) olivat yhden kesän vanhoja ja kasvatettu startista alkaen kuivarehuilla Laukaan toimipai-

kassa. 

Taulukko 1.  Rasvaisen (H-F) ja vähärasvaisen (L-F) rehun kemiallinen koostumus.   

  Rehu   

Koostumus L-F H-F 

Vesi % 1,5 0,9 

Energia kJ/g 22,3 24,4 

Rasva % 19,1 29,0 

Valkuainen % 44,7 39,3 

Valkuainen/energia g/kJ 20 16,1 

 

Tammikuussa 2011 erä kesän vanhoja nelmoja ja siikoja merkittiin yksilöllisen tunnistamisen 

mahdollistavalla PIT-merkillä. Tämän jälkeen kalat siirrettiin kiertovesiyksikköön ja akklimoitiin koe-

olosuhteisiin. Allasmassa punnittiin ja laskettiin yksilömäärä kokeen alussa (10. helmikuuta), kokeen 

aikana (22. maaliskuuta) ja kokeen päättyessä (7. toukokuuta). Kalat ruokittiin hihnaruokkimilla (6h 

vrk-1, klo 03.00 - 09.00) kylläisiksi. Kalojen syömä rehumäärä mitattiin joka toinen viikko 4 vrk ajan ja 

mittauspäiviä kokeen aikana oli 24. Tarkoitusta varten poistovedestä kerättiin syömättömät rehupel-

letit ja laskettiin niiden määrä. Hukkarehun määrän laskettiin kertomalla pellettimäärä ruokintakui-

van pelletin painolla ja allaskohtainen syöty rehumäärä vähentämällä ruokitusta määrästä hukkare-

hun määrä. 

Kasvatusaltaat (halkaisija 1,5 m, vesitilavuus 400 l) valaistiin 24h vrk-1 allaskanteen asennetun led 

valolevyn avulla.  Jokaisella käsittelyllä oli kolme rinnakkaista allasta. Kiertoveden keskilämpötila ko-

keen aikana oli 14,6 °C ja altaasta poistuvan veden happikyllästys > 80 %. Kiertoveden laatua seurat-

tiin viikottain tehtyjen vesianalyysien avulla ja typpiyhdisteiden pitoisuudet ja pH arvo pysyivät lohi-

kaloille hyvällä tasolla (keskiarvo; ammonium (NH3 – N) <0,001 mg l-1, nitriitti (NO2) 0,006 mg l-1, nit-

raatti (NO3) 6,2 mg l-1, pH 6,7). 
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3.1.2. Ruokailu ja kasvu 

 

Siiat ja nelmat söivät rehua kokeen aikana keskimäärin 1.0 – 1.2 % kalan painosta vuorokaudessa ja 

lajien välillä ei ollut merkitsevää eroa ravinnon kulutuksessa. Tästä seurasi se, että lajien välillä ei 

ollut eroa myöskään siinä, paljonko ne saivat ravinnon mukana energiaa, rasvaa tai valkuaista (tau-

lukko 2).  

Taulukko 2. Rasvaisella (H-F) ja vähärasvaisella (L-F) rehulla ruokitun nelman ja siian tuotanto-

ominaisuudet. Tulokset on ilmoitettu kolmen rinnakkaisen altaan keskiarvona. VK% on variaatioker-

roin (keskihajonta/keskiarvo × 100). P-arvo ns = ei merkitsevää eroa. 

          P-arvo   

Tuotanto-ominaisuus Siika L-F Siika H-F Nelma L-F Nelma H-F Laji Rehu 

Ruokailu %/vrk 1,1 1,0 1,2 1,0 ns 0,001 

Ruokailu kJ/kg/vrk 252,0 252,0 267,9 253,5 ns ns 

Ruokailu rasva g/kg/vrk 2,2 3,0 2,3 3,0 ns <0,000 

Ruokailu proteiini 

g/kg/vrk 5,0 4,1 5,4 4,1 ns <0,000 

Alkupaino g 53,2 53,9 40,2 41,7 <0,000 ns 

Loppupaino g 214,6 201,3 148,7 126,0 <0,000 0,012 

Loppupaino VK% 21,2 22,2 39,1 38,6 <0,000 ns 

Muutos VKloppu-VKalku 4,0 5,0 16,0 16,2 <0,000 ns 

Kasvu %/vrk 1,6 1,5 1,5 1,3 0,002 0,002 

Kuntokerroin 1,1 1,1 0,9 0,8 <0,000 ns 

 

Sitä vastoin rehun koostumus vaikutti molempien lajien syömään rehumäärään ja vähemmän 

rasvaa ja energiaa sisältävää rehua (L-F) syötiin merkitsevästi enemmän (1,13 – 1,20 % vrk-1) kuin 

enemmän rasvaa ja energiaa sisältävää rehua (1,03 – 1,04 % vrk-1, H-F, taulukko 2). Tämä johti siihen, 

että käytännössä molempia rehuja syötiin energiaksi laskettuna yhtä paljon vaikkakin rehujen ener-

giasisällöt olivat erilaiset.  Rehujen erilaisesta koostumuksesta johtuen H-F rehulla ruokitut kalat sai-

vat syödyn rehun mukana merkitsevästi enemmän rasvaa kun taas L-F rehulla ruokitut kalat saivat 

merkitsevästi enemmän valkuaista. 

Kokeen alussa siiat olivat poikasvaiheen nopeammasta kasvusta johtuen merkitsevästi paina-

vampia kuin nelmat (taulukko 2). Kokoero lajien välillä kasvoi kokeen aikana ja sen päättyessä siiat 

painoivat 201 – 215 grammaa kun taas nelmojen keskipaino eri rehuryhmissä oli 126 – 149 grammaa. 

Samoin kokeen aikainen kasvuprosentti (% vrk-1) oli siialla merkitsevästi suurempi kuin nelmalla (tau-

lukko 2). Myös rehun koostumus vaikutti lajien kasvuun ja vähemmän rasvaa sisältävällä L-F rehulla 

ruokittujen siikojen ja nelmojen loppupainot ja kasvuprosenttit olivat merkitsevästi suurempia kuin 

koeryhmissä, joita oli ruokittu enemmän rasvaa sisältävällä H-F rehulla.  

Loppupainon variaatiokerroin (VK%) sekä variaatiokertoimen muutos (VKloppu - VKalku) kierto-

veteen siirron ja kokeen lopettamisen välisenä aikana (10. tammikuuta - 7. toukokuuta) olivat nelmal-

la merkitsevästi suuremmat kuin siialla. Rehulla ei ollut vaikutusta näiden muuttujien arvoihin. Tä-

män perusteella nelma kasvussa oli suuremmat yksilöiden väliset erot kuin siialla. Kokeen päättyessä 
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nelmojen kuntokerroin oli merkitsevästi pienempi kuin siian kuntokerroin. Tämä kuvastaa kalojen 

erilaista muotoa ja nelma on muodoltaan solakampi kala kuin siika.  

3.1.3. Koostumus, rehukerroin ja energian sekä ravintoaineiden muuntotehokkuus 

 

Kokeen alussa koko kalan keskimääräinen (siika ja nelma) vesipitoisuus oli 69,7 ja 70,0 %, energiapi-

toisuus 8,0 ja 8,1 kJ g-1, rasvapitoisuus 11,5 ja 12,4 % ja valkuaisainepitoisuus 15,1 ja 14,6 %. Kokeen 

päättyessä koko kalan energiapitoisuudessa ja rasvapitoisuudessa ei ollut lajien välillä merkitsevää 

eroa (taulukko 3).  

Taulukko 3. Rasvaisella (H-F) ja vähärasvaisella (L-F) rehulla ruokitun nelman ja siian kemiallinen 

koostumus kasvatuksen päättyessä. Tulokset on ilmoitettu kolmen rinnakkaisen altaan keskiarvona. 

          P-arvo   

Koostumus Siika L-F Siika H-F Nelma L-F Nelma H-F Laji Rehu 

Vesi % 66 65,1 66,7 65,4 ns 0,001 

Energia kJ/g 9,4 10,2 9,5 10,2 ns 0,007 

Rasva % 13,8 16,1 14,7 17,2 ns 0,001 

Valkuainen % 17,1 16,6 16,5 15,9 0,037 ns 

 

Sitä vastoin siian valkuaisainepitoisuus oli korkeampi kuin nelmalla. Rehu vaikutti merkitsevästi 

kalojen energiapitoisuuteen ja rasvapitoisuuteen. Rasvaisempaa rehua saaneilla kaloilla oli koko ka-

lan energiapitoisuus ja rasvapitoisuus korkeampi kuin L-F rehua saaneilla kaloilla. Rehulla ei ollut 

vaikutusta lajien valkuaisainepitoisuuteen. 

Rehukerroin oli siialla merkitsevästi pienempi (0,80 – 0,83) kuin nelmalla (0,93 – 0,97) (taulukko 

4). Rehun rasvapitoisuudella ei ollut vaikutusta rehukertoimiin. Energian ja ravintoaineiden muunto-

tehokkuuteen vaikuttivat sekä laji että rehun koostumus. Siika muunsi rehun sisältämän energia nel-

maa tehokkaammin, mutta rehun koostumuksella ei ollut vaikutusta energian muuntotehokkuuteen.  

Taulukko 4. Rasvaisella (H-F) ja vähärasvaisella (L-F) rehulla ruokitun nelman ja siian rehun käytön 

tehokkuus. Tulokset on ilmoitettu kolmen rinnakkaisen altaan keskiarvona. 

P-arvo

Muuntotehokkuus Siika L-F Siika H-F Nelma L-F Nelma H-F Laji Rehu

Rehukerroin 0,83 0,80 0,93 0,97 <0,000 ns

Energia % 53,6 57,3 48,2 48,1 0,003 ns

Rasva % 92,9 78,2 87,6 71,3 ns 0,002

Valkuainen % 48,3 55,4 41,5 43,8 <0,000 0,016

 

Rasvan muuntotehokkuudessa ei ollut lajien välillä eroa, mutta se oli merkitsevästi suurempi vä-

hemmän rasvaa sisältävällä L-F rehulla (87,6 – 92,3 %) kuin korkearasvaisemmalla H-F rehulla (71,3 – 

78,2 %). Valkuaisaineen muuntotehokkuuteen vaikutti sekä laji että rehu. Muuntotehokkuus oli siialla 

(48,3 – 55,4 %) merkitsevästi korkeampi kuin nelmalla (41,5 – 43,8 %) ja enemmän rasvaa sisältävällä 

H-F rehulla muuntotehokkuus oli korkeampi kuin vähärasvaisemmalla L-F rehulla. Siialla valkuaisen 

muuntotehokkuus reagoi nelmaa herkemmin rehun koostumuksen muutokseen ja se oli 7 prosent-
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tiyksikköä korkeampi H-F rehulla L-F rehuun verrattuna. Nelmalla vastaava muutos oli noin 2 prosent-

tiyksikköä.   

3.1.4. Yhteenveto 

 

Tulosten perusteella poikasvaiheen (40 – 200 g) siika ja nelma erosivat usean ominaisuuden osalta 

toisistaan.  Siika kasvoi nopeammin, sen kuntokerroin oli suurempi ja yksilöiden väliset erot kasvussa 

olivat pienemmät kuin nelmalla. Lisäksi rehukerroin oli siialla pienempi (parempi) ja se hyödynsi nel-

maa tehokkaammin rehun sisältämän energia ja valkuaisaineen kasvuunsa. Myös siian valku-

aisainepitoisuus oli kokeen päättyessä suurempi kuin nelman pitoisuus. Nämä lajien väliset erot selit-

tyvät suurelta osin lajien erilaisella viljelyhistorialla. Siikaa on valintajalostettu usean sukupolven ajan 

ja sen avulla on voitu vaikuttaa lajin kasvuun, kasvu hajontaan ja rehun hyödyntämisen tehokkuu-

teen. Nelma taas on ollut lyhyemmän aikaa viljelyssä eikä sen ominaisuuksia ole tiettävästi vielä kehi-

tetty valintajalostuksen avulla.  Kalojen erilainen muoto (kuntokerroin) on lajityypillinen ominaisuus 

ja nelma on ruumiinmuodoltaan solakampi kala kuin siika. 

Myös rehun koostumus vaikutti moneen siian ja nelman ominaisuuteen ja pääasiallisena vaikut-

tavana tekijänä oli rehun sisältämän valkuaisen ja energian suhde. L-F rehulla suhde (valkuainen g/kg: 

energia kJ/g) oli 20,0 ja H-F rehulla 16,1 ja rehujen energiasisältö oli 22,3 - 24,2 kJ g-1. Kalojen energi-

antarve ja/tai rehun parempi maittavuus ohjasi ravinnonkulutusta ja kalat söivät vähäenergisempää 

ja enemmän kalajauhoa sisältävää L-F rehua enemmän kuin enemmän energiaa sisältävää H-F rehua 

(Houlihan ym. 2001). Samalla kalat saivat rehusta runsaammin valkuaista, mikä johti kalojen nope-

ampaan kasvuun. Rasva muuntotehokkuus parani, kun ylimäärä syödystä valkuaisesta varastoitui 

kalan kehoon rasvana. Edellä kuvattu rehuvaikutus oli mahdollista, koska kalojen ravinnonottoa ei 

rajoitettu. Aikaisemmassa siikakokeessa, jossa kaikkia ryhmiä ruokittiin samalla rehumäärällä (Koske-

la 1995), rehun valkuais-energia suhteen ei havaittu vaikuttavan kalojen kasvuominaisuuksiin. Ko-

keessa käytetyn kuuden rehun valkuais-energiasuhde oli välillä 13,7 - 26,4 g kJ-1.  

H-F rehua saaneiden kalojen rasvapitoisuus oli kokeen päättyessä korkeampi ja rehun sisältämän 

valkuaisen muuntotehokkuus parempi kuin L-F rehua syöneillä kaloilla. Rehuvaikutus muuntotehok-

kuuteen selittyy rehujen valkuais- ja rasvapitoisuuksilla. Suurempi H-F rehun rasvapitoi-

suus/energiapitoisuus vähentää valkuaisen käyttöä energialähteenä ja ”säästää” valkuaista kasvuun 

(Cho 1992, Kaushik ym. 1985, Tibbetts ym. 2005, Yamamoto ym. 2005). Toisaalta L-F rehusta kalat 

saivat valkuaista enemmän kuin niiden ravitsemuksellinen tarve oli ja ylimäärä valkuaisesta varastoi-

tiin rasvana. Tämä heikensi L-F rehulla valkuaisen muuntotehokkuutta. 

Tulosten perusteella korkeamman rasvapitoisuuden omaava rehu soveltuisi 50 - 200 g painoisel-

le siialle paremmin kuin vähemmän rasvaa sisältävä rehu. Selkeä myönteinen vaikutukset oli kuiten-

kin havaittavissa vain muutamassa tuotanto-ominaisuudessa (valkuaisen ja energian muuntotehok-

kuus) ja rehuvaikutus muihin ominaisuuksiin jäi pieneksi. Rehun korkeammalla rasvapitoisuudella oli 

haitallinen vaikutus 40 - 150 grammaisen nelman kasvuun ja lievä myönteinen vaikutus valkuaisen 

muuntotehokkuuteen. Tulosten perusteella poikasvaiheen nelma rehussa tulee olla enemmän valku-

aista kuin siian rehussa.  
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3.2. Nelman lämpötilaominaisuudet 

3.2.1. Toteutus 

Nelman korkeiden lämpötilojen sietoa selvittävissä kokeissa käytettiin vuoden vanhoja kaloja (keski-

paino 22,9 g ja keskipituus 15,6 cm), jotka oli kasvatettu kuoriutumisesta alkaen Laukaan toimipai-

kassa. Käytetty vesi lämmitettiin lämpöpumpun avulla ja halutut koelämpötilat tuotettiin sekoitta-

malla tietokoneohjattujen moottoriventtiilien avulla viileää ja lämmintä vettä. Muoviset koealtaat 

(vesitilavuus 160 l) valaistiin 16h vrk-1 katossa olevien lamppujen avulla.  Jokaisella käsittelyllä oli 

kolme rinnakkaista allasta ja jokaisessa altaassa 30 kalaa.  

Nelman korkeiden lämpötilojen sietoraja selvitettiin kahden kokeen avulla. Lyhytaikaisen korkei-

den lämpötilojen sietorajan (critical thermal maximum, Elliott 1981) mittausta varten kalat akklimoi-

tiin 7 vrk ajan neljään vakiolämpötilaan (14 °C, 18 °C, 22 °C, ja 26 °C). Tämän jälkeen kalat pidettiin 

paastolla kahden vuorokauden ajan, altaan vedenvaihto suljettiin ja veden lämpötila nostettiin ak-

vaariolämmittimien avulla vakionopeudella (0,1 °C min-1) kunnes kalat menettivät tasapainon. Tasa-

painon menettämisen katsottiin ilmaisevan lämpötilan sietorajaa ja nämä kalat poistettiin altaasta 

sekä lopetettiin iskulla päähän. Samalla lämpötila ja lämpötilan nousuun kulunut aika kirjattiin ylös. 

Allasilmastimen ja – pumpun avulla veden happikyllästys pidettiin yli 70 %:ssa ja varmistettiin se, että 

koko vesimassa pysyi tasalämpöisenä. 

Pitkäaikainen korkeiden lämpötilojen sietoraja selvitettiin kokeella, jossa 22 asteen vakiolämpö-

tilaan akklimoituja kaloja pidettiin neljässä vakiolämpötilassa (25 °C, 26 °C, 27 °C ja 28 °C) 7 vuoro-

kauden ajan. Valittu akklimaatiolämpötila oli korkea, joten saatu tulos todennäköisesti kuvaa lajin 

ylintä pitkäkestoista sietolämpötilaa (ultimate incipient lethal temperature, Elliott 1981). Kalat siirret-

tiin akklimaatiolämpötilasta suoraan testilämpötiloihin ja niiden vointia seurattiin työpäivän aikana. 

Tasapainon menettäneet kalat poistettiin altaasta ja tapettiin iskulla päähän. Samalla kulunut aika 

kirjattiin ylös. 

Kasvun optimilämpötilaa selvittävässä kokeessa käytettiin myös vuoden vanhoja kaloja (keski-

paino 33,7 g ja keskipituus 17,7 cm), jotka oli kasvatettu kuoriutumisesta alkaen Laukaan toimipai-

kassa. Osalla tämän kasvatusparven kaloista havaittiin selkärangan epämuodostumia. Kaikki kokee-

seen valitut kalat röntgenkuvattiin etukäteen ja kuvien perusteella kokeeseen valittiin luustoltaan 

normaaleja yksilöitä. Kokeessa käytetyt lämpötilat (keskilämpötila 9,9, 14,0, 18,0, 22,0 ja 26,1 °C) 

tuotettiin sekoittamalla tietokoneohjattujen moottoriventtiilien avulla lämpöpumpulla lämmitettyä 

ja viilennettyä vettä. Koealtaat oli valaistu (20 – 100 lux) ympäri vuorokauden altaan päällä olevien 

lamppujen avulla. Kokeen alussa jokaiseen altaaseen laitettiin 18 yksilöpunnittua kalaa, jonka jälkeen 

veden lämpötila muutettiin vuorokauden kuluessa 18 asteesta käsittelyjen mukaisiin koelämpötiloi-

hin. Kalat ruokittiin hihnaruokkimien avulla 8,5 h vrk-1 (klo 02.00 – 08.00) Raisioagron Royal Response 

(2.5 mm, analysoitu koostumus; rasva 25,5 %, proteiini 47,2 %, energia 24,2 kJ g-1) rehulla. Kalat pun-

nittiin kokeen alussa ja lopussa. Rehunkulutuksen mittauspäivinä altaan pohjalta kerättiin syömättö-

mät rehupelletit lappoletkun avulla ja niiden määrä laskettiin. Kalaparven syömä rehumäärä saatiin 

vähentämällä hukkarehun määrä ruokitusta rehumäärästä. 
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3.2.2. Korkeiden lämpötilojen sieto 

Korkeiden lämpötilojen sietotestien aikana seurattiin veden laatuparametrejä ja ne säilyivät koeal-

taissa halutuissa rajoissa (kuva 1). Veden lämpötila nousi vakionopeudella ja veden happikyllästys 

säilyi yli 80 % tasolla. Samalla veden kaasujen kokonaiskyllästys pysyi alle 100 %:ssa, joten veden 

ilmastuksen avulla voitiin ylläpitää veden hyvä happipitoisuus ja poistaa lämpötilan nousun aiheut-

tama kaasujen ylikyllästys. 

 

Kuva 1. Esimerkki koealtaan olosuhteista kokeessa, jossa määritettiin nelman lyhytkestoinen korkeiden lämpö-

tilojen sietoraja. LT = veden lämpötila (nousunopeus 0,1 °C min
-1

), O2 % = veden happikyllästysprosentti ja G % 

= veden kaasujen kyllästysprosentti. 

 

Akklimaatiolämpötila vaikutti kalojen lyhytkestoiseen korkeiden lämpötilojen sietoon (critical 

thermal maximum, kuva 2). Puolet 14 asteen lämpötilaan akklimoiduista kaloista menetti tasapai-

nonsa kun lämpötila oli nostettu 28,8 °C:en. Suurempi akklimaatiolämpötila nosti kalojen sietolämpö-

tilaa ja se oli 26 asteen lämpötilaan akklimoiduilla kaloilla 31,3 astetta.  Tulosten perusteella akkli-

maatiolämpötilan nosto 12 asteella nosti sietolämpötilaa 2,5 astetta. 
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Kuva 2. Akklimaatiolämpötilan vaikutus nelman lyhytkestoiseen korkeiden lämpötilojen sietoon (critical ther-

mal maximum). Alempi sietolämpötila (kolmiot) kuvaa tilannetta, jossa 50 % kaloista ja ylempi (pallot) lämpöti-

laa, jossa kaikki kalat ovat menettäneet tasapainon. Pisteet kuvaavat yhden altaan tulosta ja käyrä pisteiden 

avulla laskettua akklimaatio- ja sietolämpötilan suhdetta. 

 

Parven kalat menettivät tasapainon hyvin kapealla lämpötila-alueella, joten sietolämpötilan fe-

notyyppinen vaihtelu oli pientä. Tätä kuvaa se, että eri akklimaatiolämpötiloille lasketut sietolämpöti-

lojen variaatiokertoimet olivat pieniä (taulukko 5). 

Taulukko 5. Akklimaatiolämpötilan vaikutus sietolämpötilaan, jossa 100 % kaloista menettää tasa-

painon ja kalayksilöiden sietolämpötilan variaatiokertoimeen (keskihajonta/keskiarvo × 100). Arvot 

on laskettu allaskohtaisista yksilöhavainnoista ja ilmoitettu kolmen rinnakkaisen altaan keskiarvona. 

  Keskiarvo °C Variaatiokerroin 

Akklimaatio °C  LT100 %  LT100 % 

14 29,2 0,91 

18 30,2 0,33 

22 30,8 0,32 

26 31,6 0,18 

 

Nelman pitkäkestoinen (7 vrk) korkeiden lämpötilojen sieto mitattiin kaloista, jotka olivat akkli-

moitu 22 asteen lämpötilaan (kuvassa 3). Kaikki kalat sietivät 7 vrk ajan 25 asteen lämpötilaa. Tätä 

korkeammissa lämpötiloissa tasapainon menettäneiden kalojen määrä kasvoi ja yksikään kala ei sie-

tänyt 28 asteen lämpötilaa. Aineiston avulla mallitetun sigmoidikäyrän perusteella laskettu sietoraja, 

jossa 50 % parven kaloista menettää tasapainon 7 vuorokauden lämpötila-altistuksen jälkeen, oli 26,3 

astetta. 
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Kuva 3. Nelman pitkäaikainen korkeiden lämpötilojen sieto (ultimate incipient lethal temperature). Pisteet 

kuvaavat 7 vuorokauden seurannan aikana tasapainon menettäneiden kalojen määrää koealtaissa ja sigmoidi-

käyrä pisteiden avulla laskettua altistuslämpötilan vaikutusta. 

3.2.3. Lämpötilan vaikutus ruokailuun ja kasvuun 

 

Nelman syömä ravintomäärä (% kalan painosta vrk) oli 10 asteessa 0,75 % vrk-1. Ruokahalu kasvoi 

lämpötilan noustessa ja saavutti maksimiarvon (1,76 % vrk-1) 20,1 asteen lämpötilassa. Tätä korke-

ammissa lämpötiloissa nelman syömä ravintomäärä pieneni ja oli 26 asteen lämpötilassa vastaavalla 

tasolla kuin mitä se oli 10 asteessa (kuva 4).  Nelman syömä ravintomäärä oli 90 % maksimiravinnon-

kulutuksesta lämpötila-alueella 16,6 - 22,8 astetta.  

 

 

Kuva 4. Lämpötilan vaikutus kalojen (keskipaino 33,7 g) rehunkulutukseen (% kalan painosta).  Pisteet kuvaavat 

yksittäisen altaan tulosta ja käyrä mallin avulla laskettua veden lämpötilan ja ruokahalun välistä suhdetta. 

 

Nelman kasvu oli 10 asteessa 1,2 % vrk-1 ja se kiihtyi lämpötilan noustessa ja saavutti maksimiar-

von (2,1 % vrk-1) 18,5 asteen lämpötilassa. Tätä korkeammissa lämpötiloissa nelman kasvu alkoi hi-
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dastua ja se pysähtyi kun lämpötila oli noussut 26 asteeseen (kuva 5).  Nelman kasvu oli 90 % maksi-

mista lämpötila-alueella 15,0 - 21,3 astetta. 

 

 

Kuva 5. Lämpötilan vaikutus nelman (keskipaino 33,7 g) kasvuun. Pisteet kuvaavat yksittäisen altaan tulosta ja 

käyrä mallin avulla laskettua veden lämpötilan ja kasvun välistä suhdetta. 

3.2.4. Yhteenveto 

Nelman lämpötilaominaisuudet osoittautuivat samankaltaisiksi, mitä on havaittu muilla viljelyssä 

olevilla lohikaloilla (Pickering 1981). Nelma voi sietää lyhytaikaisesti (minuutteja) hyvinkin korkeita 

aina 30 asteeseen nousevia lämpötilapiikkejä ja pidemmän ajan (7 vrk) 26 asteen lämpötilaa. Nämä 

lämpötilat ovat viljelyn kannalta kuitenkin ääriolosuhteita ja kalojen eloonjääminen ja kasvu heiken-

tyy jo näitä alemmissa lämpötiloissa. Kasvatuskokeessa kaloja kuoli jo 22 asteen lämpötilassa, mikä 

viittaa kohonneeseen lämpötilariskiin. Tämän vuoksi nelman kasvatuksessa tulisi välttää yli 22 asteen 

lämpötiloja. 

Kokeiden avulla voitiin selvittää ruokailun ja kasvun kannalta optimaalinen (90 % maksimista) 

lämpötila-alue. Ruokailun kannalta se oli 16,6 - 22, 8 astetta ja kasvun kannalta 15,0 - 21,3 astetta. 

Parhaiten kalat kasvoivat 18,5 asteen lämpötilassa. Näiden tulosten valossa nelmalle suotuisa lämpö-

tilaympäristö on 15 - 18 astetta. Tämä on vastaava lämpötila-alue, mitä pidetään hyvänä myös siian 

kasvatuksessa (Koskela ja Eskelinen 1992, Koskela ym 2002).    

3.3. Kasvatustiheyden vaikutus Nelman tuotanto-ominaisuuksiin 

3.3.1. Toteutus 

Kokeen tarkoituksena oli selvittää kasvatustiheyden mahdollinen vaikutusta nelman tuotanto-

ominaisuuksiin ja määrittää mahdollinen haitallinen rajatiheys. Kasvatuskoe alkoi 12.10.2011 ja pää-

tyi 9.1.2012 ja sen kesto oli 89 vrk. Kokeessa käytetyt kalat olivat kahden vuoden vanhoja nelmoja 

(keskimääräinen alkupaino 180 g), jotka oli kasvatettu kuoriutumisesta alkaen Laukaan laitoksella. 

Kokeessa käytettiin viittä kalatiheyttä ja kahta rinnakkaista allasta per tiheys. Alkutiheydet olivat 9, 

18, 27, 36 ja 43 kg m3 ja ne toteutettiin laittamalla altaisiin eri määrät kaloja. Kasvatusaltaat (halkaisi-
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ja 1,5 m, mitattu vesitilavuus 500 - 520 l) valaistiin 24h vrk-1 allaskanteen asennetun led valolevyn 

avulla. 

Kasvatuskoe tehtiin kiertovesisysteemissä. Veden lämpötila ja pH mitattiin jatkuvasti anturien 

avulla ja poistoveden happipitoisuus sekä typpiyhdisteet kerran viikossa. Veden keskilämpötila oli 

15,1 °C ja muut vedenlaatuparametrin säilyivät lohikaloille hyvällä tasolla (minimi-maksimi; happipi-

toisuus 88 - 105 %, pH 6,6 - 7,0, NH3 - N <0,0003 mg l -1, NO2 0,013 - 0,098 mg l-1, NO3 10,6 - 19,2 mg l-

1).  

Kalat ruokittiin hihna-automattien avulla 6 h vrk -1 (klo 04.00 - 10.00) kylläiseksi Raisio-agron sii-

karehulla (Silver 3,5 mm pelletti, analysoitu koostumus; vesi 1,8 %, rasva 23,2 %, proteiini 38,4 % ja 

energia 23,5 kJ g-1). Kalojen syömä rehumäärä mitattiin joka toinen viikko 3 - 4 vrk ajan ja mittauspäi-

viä oli kokeen aikana 28. Tarkoitusta varten poistovedestä kerättiin syömättömät rehupelletit ja las-

kettiin niiden määrä. Hukkarehun määrän laskettiin kertomalla pellettimäärä ruokintakuivan pelletin 

painolla ja allaskohtainen syöty rehumäärä vähentämällä ruokitusta määrästä hukkarehun määrä. 

3.3.2. Tuotanto-ominaisuudet 

Nelman ruokailu, rehukerroin ja kasvu heikkenivät lineaarisesti kasvatustiheyden noustessa (taulukko 

6). Kaikki kasvatustiheyden ja tuotanto-ominaisuuksien suhdetta kuvaavat lineaariset regressiomallit 

olivat tilastollisesti merkitseviä. Regressiomallien avulla ratkaistiin rajatiheydet, jolloin tuotanto-

ominaisuudet olivat heikentyneet 10 % maksimiarvosta (arvo keskitiheydellä 14,2 kg m-3). Rajatiheys 

ruokailulla oli 65 kg m-3, kasvulla 34 kg m-3 ja rehukertoimella 33 kg m-3. Kasvatustiheydellä ei ollut 

vaikutusta kalojen loppupainon variaatiokertoimeen, vaan se vaihteli satunnaisesti eri koealtaissa 

27,1 - 37,1 prosentin välillä. Tämän perusteella kasvatustiehys ei vaikuttanut kalojen väliseen sosiaa-

liseen hierarkkiaan.  

 

Taulukko 6. Kokeen keskitiheyden vaikutus nelman tuotanto-ominaisuuksiin. Arvot on ilmoitettu 

kahden rinnakkaisen altaan keskiarvona ja p-arvo kuvaa kasvatustiheyden lineaarisen vaikutuksen 

tilastollista merkitystä. 

  Keskitiheys kg m
-3

     Lineaarinen 

Tuotanto-ominaisuus 14,2 27,5 40,2 52,3 60,1 trendi P-arvo 

Ruokailu %/vrk 0,94 0,90 0,92 0,90 0,82 0,03 

Rehukerroin 1,10 1,26 1,27 1,39 1,38 0,001 

Loppupaino g 395,5 389,7 380,5 371,4 323,1 0,026 

Kasvu %/vrk 1,01 0,89 0,89 0,85 0,72 0,001 

Kuntokerroin 0,93 0,92 0,91 0,87 0,85 0,001 

 

Koko kalan valkuaispitoisuus oli kokeen päättyessä eri tiheyksissä 15,7 - 16,9 %, rasvapitoisuus 

15,4 - 16,4 % ja energiapitoisuus 10,1 - 10,5 kJ g-1 välillä. Kasvatustiheyden ja koko kalan valkuaispi-

toisuuden välinen lineaarinen regressio oli laskeva ja lähes merkitsevä (p = 0,066). Tiheys ei vaikutta-

nut koko kalan rasva- tai energiapitoisuuteen (tiheys - rasvapitoisuus p = 0,966 ja tiheys - energiapi-

toisuus p = 0,355). 
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Kasvatustiheys vaikutti valkuaisen ja energian muuntotehokkuuteen, mutta ei rasvan käytön te-

hokkuuteen (kuvat 6). Tiheyden noustessa ravinnon sisältämän rasvan muuntotehokkuus aleni 70 

prosentista 61:en prosenttiin, mutta muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevä (p = 0,087). Sitä vastoin 

ravinnon sisältämän valkuaisen muuntotehokkuus aleni kasvatustiheyden kasvaessa 41 prosentista 

30:en prosenttiin ja muutos oli tilastollisesti merkitsevä (p = 0,001). Ravinnon sisältämän energia 

muuntotehokkuus aleni 43 prosentista 37:än prosenttiin ja myös tämä muutos oli merkitsevä (p = 

0,005). Rajatiheys, jossa ominaisuus oli heikentynyt 10 % maksimiarvosta, oli rehun valkuaisen muun-

totehokkuudella 31 kg m-3 ja rehun energian muuntotehokkuudella 40 kg m-3.  

 

 

 
 
Kuva 6. Keskimääräisen kasvatustiheyden vaikutus ravinnon sisältämän valkuaisen, rasvan ja energia muunto-

tehokkuuteen. Yksittäiset pisteet kuvaavat yksittäisen altaan arvoa ja suorat niiden avulla laskettua lineaarista 

regressiota. 

3.3.3. Yhteenveto 

Kokeessa käytetyillä kasvatustiheyksillä oli vaikutus nelman tuotanto-ominaisuuksiin ja ominaisuudet 

heikkenivät suoraviivaisesti tiheyden kasvaessa. Regressiomallien avulla ratkaistiin rajatiheydet, jol-

loin tuotanto-ominaisuus oli heikentynyt 10 % maksimiarvosta (arvo keskitiheydellä 14,2 kg m-3). 

Rajatiheys oli rehunkulutukselle 65 kg m-3, kasvulla 34 kg m-3, rehukertoimella 33 kg m-3, rehun valku-

aisen muuntotehokkuudella 31 kg m-3 ja rehun energian muuntotehokkuudella 40 kg m-3. Nelman 

näyttäisi sietävän kirjolohta huonommin korkeita kasvatustiheyksiä. Kirjolohen allaskasvatukseen 

suositellut ja eri tutkimuksissa saadut tiheysraja-arvot vaihtelevat 40 kg m3 aina yli 200 kg m3 (Ellis 

ym. 2002).  

Ellisin ym. (2002) mukaan hyvin erilaiset tiheysraja-arvot ovat voineet aiheutua tutkimuksien vä-

lisistä eroista veden laatuparametreissä tai kalojen välisestä ravintokilpailusta. Tässä kokeessa veden 

happipitoisuus ja typpiyhdisteiden määrät pysyivät kaikissa tiheyksissä lohikalojen vaatimuksiin näh-

den hyvällä tasolla, eivätkä ne selitä havaittuja muutoksia tuotanto-ominaisuuksissa. Kalojen loppu-

painon variaatiokertoimen perusteella tiheys ei vaikuttanut myöskään kalojen aggressiiviseen käyt-

täytymiseen. Havaitut tiheysvaikutukset aiheutuivat todennäköisesti kasvaneen tiheyden myötä li-

sääntyneestä aineenvaihdunnasta ja sen aiheuttamasta energiakulutuksen kasvusta (McKenzie ym. 
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2012, Larsen ym. 2012).  Tämän seurauksena suurempi osa ravinnon sisältämästä valkuaisesta ja 

energiasta käytettiin aineenvaihduntaan mistä seurasi valkuaisen ja energian muutotehokkuuksien 

pieneneminen. Tästä seurasi edelleen kasvun sekä rehukertoimen heikkeneminen. McKenzie ym 

(2012) mukaan aineenvaihdunnan kasvu lohella voi aiheutua siitä, että kalojen ruokailuaktiivisuus 

kasvaa, kun tiheyden noustessa ravinnon löytäminen vaikeutuu.  Heidän mukaan myös tiheyden 

myötä lisääntyvä stressi voi olla syynä lisääntyneeseen energiakulutukseen. Toisaalta he eivät ha-

vainneet eri tiheyksissä pidetyillä lohilla eroja veren kortisolitasoissa.  

Kasvatusveden nitraattipitoisuus nousi suurimmassa tiheydessä aina 19 mg l-1.  Veden nitraattipi-

toisuus ei todennäköisesti ole vaikuttanut haitallisesti kalojen tuotanto-ominaisuuksiin. Makean ve-

den kaloilla letaali (96 h LC50) arvo on yli 1 000 mg l-1 (Colt 2006) ja suositeltava pitoisuus yhdestä 

aina 400 mg l-1 (Wedemeyer 1996 ja Timmons ym. 2001). Kroonisia vaikutuksia (kylkiuintia ja nopeita 

pyrähdyksiä) on kirjolohella havaittu pitkäaikaisissa (kuukausia) altistuskokeissa jo noin 100 mg l-1 

nitraattipitoisuuksilla (Davidson ym 2013). Veden sisältämien typpiyhdisteiden vaikutuksista nelman 

tuotanto-ominaisuuksiin tai sietorajoista ei ole julkaistu tietoja. 

3.4. Kalan koon vaikutus teuraskokoisen nelman viljelytulokseen kiertove-

dessä 

3.4.1. Toteutus 

Kokeen tarkoituksena oli selvittää kalan koon vaikutusta tuotanto-ominaisuuksiin, kun niitä kasvate-

taan vakio-oloissa kiertovedessä teuraskokoiseksi asti. Kasvatuskoe alkoi 21.5.2013 ja päätyi 

23.10.2013 ja sen kesto oli n. 5 kuukautta (155 vrk). Kokeessa käytetyt kalat olivat kolmen vuoden 

vanhoja nelmoja, jotka oli kasvatettu kuoriutumisesta alkaen Laukaan kalalaitoksessa. Käytetyt kalat 

olivat saman ikäisiä, mutta erikokoisia johtua erilaisesta viljelyhistoriasta. ”Pienet” kalat (alkupaino 

430 g) oli kasvatettu luonnonlämpötilassa poikasvaiheesta alkaen. Suuremmat kalat (alkupaino 920 

g) oli kasvatettu osan aikaa (n. 5 kk talvella 2011) kiertovedessä 12 - 15 asteen lämpötilassa. Kokees-

sa käytettiin kolmea rinnakkaista allasta molemmilla kalan koolla. Pieniä kaloja laitettiin kuhunkin 

altaaseen 22 kpl ja isoja kaloja 12 kpl. Molemmissa koeryhmissä alkutiheys oli noin 20 kg m-3 ja lop-

putiheys 35 - 48 kg m-3. Kasvatusaltaat (halkaisija 1,5 m, mitattu vesitilavuus 500 - 520 l) valaistiin 24h 

vrk-1 allaskanteen asennetun led -valolevyn avulla. 

Kasvatuskoe tehtiin kiertovesisysteemissä. Veden lämpötila ja pH mitattiin jatkuvasti anturien 

avulla ja poistoveden happipitoisuus sekä typpiyhdisteet kerran viikossa. Veden keskilämpötila oli 

16,6 °C ja muut vedenlaatuparametrin säilyivät lohikaloille hyvällä tasolla (minimi-maksimi; tulove-

den happipitoisuus 96 - 105 %, allaspoistoveden happipitoisuus min 75 - 84, pH 6,6 - 6,7, NH3 - N 

<0,0000 mg l -1, NO2 0,018 - 0,036 mg l-1, NO3 1,7 - 2,6 mg l-1,).  

Kalat ruokittiin hihna-automaattien avulla 6 h vrk -1 (klo 04.00 - 10.00) kylläiseksi Raisioagron sii-

karehulla (Emo Silver 5 mm pelletti, analysoitu koostumus; vesi 1,6 %, rasva 25,6 %, proteiini 37,8 % 

ja energia 23,2 kJ g-1). Kalojen syömä rehumäärä mitattiin joka toinen viikko 3 - 4 vrk ajan ja mittaus-

päiviä oli kokeen aikana 39. Tarkoitusta varten poistovedestä kerättiin syömättömät rehupelletit ja 

laskettiin niiden määrä. Hukkarehun määrän laskettiin kertomalla pellettimäärä ruokintakuivan pelle-

tin painolla ja allaskohtainen syöty rehumäärä vähentämällä ruokitusta määrästä hukkarehun määrä. 
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3.4.2. Ruokailu, kasvu ja rehutehokkuus 

 

Nelmat söivät kasvatuksen kahden ensimmäisen kuukauden ajan hyvin rehua ja ruokailumäärä oli 1,0 

- 1,2 % vuorokaudessa (kuva 7). Seuraavan kuukauden aikana kalojen ruokahalu aleni aina 0,4 - 0,6 % 

vrk -1 tasolle ja säilyi matalana aina kasvuseurannan loppuun asti. Koko kasvuseurannan aikainen 

keskimääräinen ruokailumäärä oli isoilla nelmoilla 0,65 % vrk-1 ja pienillä nelmoilla 0,78 % vrk-1. 

Ruokahalu oli pienemmillä nelmoilla tilastollisesti merkitsevästi suurempi kuin isoilla kaloilla (p = 

0,003).   

 

 

 

Kuva 7. Isojen ja pienten nelmojen rehunkulutus kasvatuksen aikana. Pylväät kuvaavat jakson keskimääräistä 

rehunkulutusta ja viivat pylväiden päällä ravinnonoton keskihajontaa (n = 3). 

 

Pienten nelmojen keskipaino kasvatuksen alussa oli 430 g ja isojen kalojen 920 g. Kalat kasvoivat 

nopeasti kokeen alkuvaiheessa 63 vuorokauden ajan (21.5 - 23.7). Tämän jälkeen painon kehitys hi-

dastui ja kasvatuksen päättyessä pienten kalojen keskipaino oli 1 050 g ja isojen kalojen paino 1 750 g 

(kuva 8).  
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Kuva 8.  Isojen ja pienten nelmojen painon kehitys seurannan aikana. Pisteet kuvaavat kalojen keskipainoa 

mittausaikana kolmessa rinnakkaisessa altaassa. 

 

Kalojen kasvuprosentissa näkyvät vastaavat vaiheet kuin niiden painonkehityksessä. Kahden en-

simmäisen kuukauden aikana kasvu on nopeaa (0,65 - 0,9 % vrk), mutta hidastuu kasvatuksen loppu-

osalla (kuva 9). Koko kasvuseurannan aikainen keskimääräinen kasvuprosentti oli isoilla nelmoilla 

0,42 % vrk-1 ja pienillä nelmoilla 0,58 % vrk-1. Kasvuprosentti oli pienemmillä nelmoilla tilastollisesti 

merkitsevästi suurempi kuin isoilla kaloilla (p = 0,011).   

 

 

Kuva 9. Isojen ja pienten nelmojen kasvunopeus kasvatuksen aikana. Pylväät kuvaavat jakson keskimääräistä 

kasvua ja viivat pylväiden päällä kasvun keskihajontaa (n = 3). 
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Kalojen rehukerroin oli kasvatuksen kahden ensimmäisen kuukauden aikana 1,3 - 1,5 (kuva 10).  

Tämän jälkeen isojen nelmojen rehukerroin alkoi kasvaa ja saavutti kasvatuksen viimeisellä jaksolla 

arvon 2,4.  Pienellä nelmalla rehukerroin säilyi samansuuruisena syyskuun alkuun asti jonka jälkeen 

sen arvo nousi ja saavutti kasvatuksen viimeisellä jaksolla arvon 2,1. Koko kasvuseurannan aikainen 

keskimääräinen rehukerroin oli isoilla nelmoilla 1,71 ja pienillä nelmoilla 1,40. Rehukertoimessa ei 

ollut kalaryhmien välillä tilastollisesti merkitsevää eroa (p = 0,179).   

 

 

 

 

Kuva 10. Isojen ja pienten nelmojen rehukerroin kasvatuksen aikana. Pylväät kuvaavat jakson keskimääräistä 

rehukerrointa ja viivat pylväiden päällä rehukertoimen keskihajontaa (n = 3). 

 

Isot ja pienet nelmat muunsivat yhtä tehokkaasti ravinnon sisältämän energian, valkuaisen ja 

rasvan vastaavien kudosten kasvuksi eikä kalaryhmien välillä ollut tilastollista eroa muuntotehokkuu-

dessa. Energian muuntotehokkuus oli (isot / pienet, keskiarvo + keskihajonta) 37,0 % + 4,9 / 36,3 + 

2,0, valkuaisen muuntotehokkuus 37,5 % + 3,8 / 40,1 % + 0,6 ja rasvan muuntotehokkuus 64,2 % + 

8,7 / 59,2 % + 5,0. 

3.4.3. Sukukypsyminen ja saannot 

Kasvatuksen päättyessä tutkittiin kolmesta kalasta per allas kalojen sukupuoli ja mitattiin teuras- ja 

fileiden saannot. Kaikki isojen nelmojen koiraskalat olivat sukukypsiä (gonadosomaattinen indeksi 

(GSI) keskiarvo 3,8) ja naaraskalat immatuureja (GSI 0,35). Pienten nelmojen näytteessä oli vain naa-

raskaloja ja ne kaikki olivat immatuureja.  

Teurasmittaukset yhdistettiin kasvatuksen alussa mitattuihin tietoihin (10 isoa ja pientä kalaa) ja 

yhdistetylle aineistolle laskettiin lineaariset regressio kalan koon ja teurasominaisuuksien välille (kuva 

11). Keskimääräinen teurassaanto oli 90,1 % ja kalan paino vaikutti merkitsevästi saannon suuruu-

teen (p = 0,000). Kalan koon kasvaessa yhdellä kilolla saanto pieneni 1,7 % yksikköä.  Keskimääräinen 

fileiden saanto oli pyöreästä kalasta laskettuna 51,1 %. Kalan painolla oli merkitsevä vaikutus fi-

lesaantoon (p = 0,000). Kun kalan paino kasvoi yhden kilon, niin saanto kasvoi 2,6 % yksikköä. Pera-
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tun kalan painosta laskettu keskimääräinen fileiden saanto oli 55,5 %. Vastaavasti kalan painolla oli 

tilastollisesti merkitsevä vaikutus saannon suuruuteen (P = 0,000). Kun kalan paino nousi yhden kilon, 

niin saanto kasvoi 4,0 prosenttiyksikköä. 

 

 

 

 

Kuva 11. Kalan painon vaikutus teurassaantoon ja fileiden saantoon laskettuna pyöreän ja peratun kalan pai-

nosta. Pisteet kuvaavat yksittäistä kalaa ja suorat kalan painon ja saannon välistä lineaarista suhdetta. 

3.4.4. Yhteenveto 

Kalan paino vaikutti nelmojen suhteellisen kasvuun ja alkupainoltaan pienemmät kalat kasvoivat 

nopeammin kuin suuremmat kalat. Kalan painon vaikutus kasvuun kuvataan usein yhtälön avulla (a × 

painob), jossa a on skaalauskerroin ja b on (negatiivinen) luku, joka kuvaa painon vaikutusta kasvuun 

(Jobling 1995). Mitä suurempi b:n arvo on sitä enemmän kalan kasvu hidastuu koon kasvaessa. Nel-

malla kalan koon vaikutusta kuvaavan b arvo oli -0,55. Kasvatetuilla lohikalajeilla b:n arvot vaihtele-

vat -0,32 - 0,45 välillä ja poikasvaiheen siialle b arvoksi on saatu -0,28 (Jobling 1995, Koskela, 1992). 

Voimakas kalan koon vaikutus kasvuun on todennäköisesti johtunut siitä, että koiraskalat sukukyp-

syivät isojen nelmojen ryhmässä. Vaikka kokeessa kasvatusaltaat valaistiin ympäri vuorokauden jat-

kuvalla valolla, niin tämä ei siirtänyt koiraskalojen sukukypsymistä. Nelmat sukukypsyivät samaan 

aikaan kuin kalat, jotka oli kasvatettu luonnon lämpötilassa ja valorytmissä. Pienempien kalojen ryh-

mästä loppunäytteeseen ei saatu koiraskaloja, joten niiden sukukypsyminen jäi avoimeksi.  

Nelmat söivät ja kasvoivat hyvin kokeen alkuvaiheessa, mutta kasvatuksen edetessä kalojen re-

hunkulutus, kasvu ja rehukerroin heikkenivät. Kasvatuksen viimeisellä jaksolla kasvu ja rehunkulutus 

olivat enään 20 - 40 % siitä mitä ne olivat kasvatuksen alussa. Tämä tulos oli yllättävä, sillä kasvatus-

olosuhteet (veden lämpötila, ad libitum ruokinta ja altaiden valaistus) olivat vakioidut. Todennäköi-

sesti nelman tuotanto-ominaisuuksiin vaikutti useampi tekijä ja syynä niiden heikkenemiseen on voi-

nut olla sukukypsyminen, kasvanut kasvatustiheys ja kalojen rasvoittuminen. Todennäköisesti ennen 

kaikkea sukukypsymiseen valmistautumin ja sukukypsyminen on heikentänyt koiraskalojen ruokaha-

lua ja sen myötä parven kasvua. Kokeen aikana kasvatustiheys nousi alun 20 kg m-3 lopun 45,6 kg m-3 
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- 41,0 kg m-3 (pienet - isot). Tässä raportissa julkaistun tiheysvaikutuskokeen perusteella kasvatusti-

heyden muutos selittää pienen osan havaitusta muutoksesta. Myös runsas ruokahalun mukainen 

ruokinta ja sen myötä tapahtunut kalojen rasvapitoisuuden kasvu on voinut vähentää ruokahalua ja 

kasvua kokeen edetessä. Lohella kalan rasvapitoisuuden on havaittu vaikuttavan kalojen ruokahaluun 

ja kasvuun. Koostumukseltaan rasvaisemmat kalat söivät vähemmän rehua kun taas vähemmän ras-

vaa sisältävät kalat söivät ja kasvoivat paremmin (Johansen ym. 2002, 2003).  

 

Kiitokset 

Tuotanto-ominaisuuksien tutkimukset toteutettiin osana Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamaa 

EKTR-hanketta. Kiitokset Jukka Bombergille, Maija Pelliselle ja Leena Kytömaalle, jotka vastasivat 

kokeiden hoidosta ja tehdyistä mittauksista. 
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Nelma (Stenodus leucichthys nelma) on Euroopan Unionissa uusi viljelylaji. Se on nopeakasvuinen, siian sukuinen 

ja suuren loppukoon saavuttava viileän alueen kalalaji. Luontaisesti sitä esiintyy Venäjän pohjoisrannikolla, Berin-
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Nelman tuotteistamismahdollisuuksia tarkasteltiin tuotelaatua tutkimalla. Sekä instrumentaalisesti että ais-

tinvaraisesti mitattuna havaittiin, että nelma poikkeaa väriltään siiasta. Väriero oli kuitenkin niin vähäinen, että se 

tuskin vaikuttaa kuluttajamieltymyksiin. Lihaksen vedensidontakyky oli nelmalla reilun % -yksikön parempi kuin 

siialla, mutta vedensidontakyky heikkeni kalan koon kasvaessa ja korreloi positiivisesti lihaksen proteiini- ja nega-

tiivisesti lihaksen rasvapitoisuuden kanssa. Nelma on erittäin rasvainen ja käsiteltäessä pehmeähkö, halkeileva 

kala. Jalostaja ei pitänyt tätä kuitenkaan huomattavana käytön rajoitteena ja jossain tapauksissa nelma oli jopa 

siikaa kiinteämpi. Soveltuvuus graavi- ja lämminsavutuotteiksi arvioitiin hyväksi. Fileesaanto perattua kalaan kohti 

oli tässä aineistossa nelmalla 3 % heikompi kuin siialla (66 % versus 69 %). Muutaman prosentin erolla on huomat-

tava euromääräinen merkitys, kun tuotantomäärä kasvaa. Ulkoisesti ja laatuominaisuuksiltaan nelmaan oltiin silti 

pääsääntöisesti tyytyväisiä ja sen toivottiin tulevaan markkinoille 2-3 kilon painoisena. Mikäli suurikokoisen nel-

man tuotanto osoittautuu ongelmalliseksi, on sitä kuitenkin vaikea erilaistaa siiasta, mikä voi heikentää sen hinta-

odotuksia markkinoilla. Lisäksi painotus graavi- ja lämminsavutuotteisiin, joilla on oma hintahaarukkansa, asettaa 

alkutuotannon kustannuksille omat raja-arvonsa.  

Ajankohtaista onkin kehittää alkutuotantoa, jotta saatavuutta voidaan parantaa ja tuotteistusta viedä eteen-

päin käytännössä. Tuotannon kehittyessä tulee kiinnittää huomiota siihen, että laatua pystytään ylläpitämään. 

Kasvatetusta kalasta on pääsääntöisesti kannattavaa tehdä arvokkaampia, lisäarvoa luovia tuotteita. Mikäli nelma 

saadaan erilaisina tuotteina markkinoille, se voi osaltaa tukea kotimaisen kalataloustoimialan kehittymistä ja pie-

nentää sen kansainvälisistä markkinoista riippuvaa suhdenneherkkyyttä.  

 

Asiasanat 

nelma, kala, tuotelaatu, rasvapitoisuus, rasvahappokoostumus, savustus, kalanjalostus 

Julkaisun verkko-osoite 

http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/uudet%20julkaisut/tyoraportit/nelman_tuotelaatu 

Yhteydenotot 

Susanna Airaksinen, susanna.airaksinen@rktl.fi 

 

Muita tietoja 

 



 

Sisällys 

Kuvailulehti 3 

1. Johdanto 5 

2. Materiaalit ja menetelmät 6 

3. Tulokset 7 

3.1. Lajivertailu: nelma ja siika 7 

3.2. Kokovertailu 9 

3.3. Nelman jalostettavuus 14 

4. Yhteenveto 15 

Kiitokset 16 

Viitteet 17 



RKTL:n työraportteja 23/2014 

Nelman tuotelaatu 

5 

 

1. Johdanto 

Tuotelaatu vaikuttaa kalatuotteiden markkinahintaan ja siten tuotannon kannattavuuteen. Raaka-

aineen ominaisuudet määrittävät sen, mihin tuotteisiin kala parhaiten soveltuu ja mitä tuotteita raa-

ka-aineesta kannattaa jalostaa. Lopputuotteiden laatu yhdessä tuotannon määrän ja kilpailevien 

tuotteiden kanssa on keskeinen tekijä, kun arvioidaan uuden lajin tai tuotteen menestymismahdolli-

suuksia markkinoilla.  

Nelma (Stenodus leucichthys nelma) on Euroopan Unionissa uusi viljelylaji. Se on viileän alueen 

kalalaji ja kuuluu siikoja muistuttavaan Coregoninae-alaheimoon. Luontaisesti sitä esiintyy Vienanme-

restä itään Venäjän pohjoisrannikolla, Beringin merellä ja Pohjois-Amerikassa arktisilla rannikkovesillä 

ja joissa. Nelman arvostus Venäjällä on erittäin korkea ja siitä maksetaan hyvää hintaa. Tämän vuoksi 

nelman ruokakalan viljelystä on kiinnostuttu myös Suomessa. Täällä nelmalle voisi olla kysyntää kirjo-

lohen ja siian rinnalla. 

Tämän tutkimusosion tavoitteena oli selvittää Laukaalla kiertovedessä tuotettujen nelmojen tuo-

telaatua. Nelma on sukua kotimaiselle siialle, joka on arvostettu kala Suomessa. Siian käyttö eri tuo-

teryhmissä tunnetaan ja kasvatetusta siiasta tehdään pääasiassa perattua kalaa pidemmälle jalostet-

tuja, arvokkaampia tuotteita (Setälä, 2008). Siian käyttö on muotoutunut tällaiseksi pitkälti siian laa-

tuominaisuuksien ja odotetun lisäarvon määräämänä. Tästä syystä samankokoisen nelman tuotelaa-

tuominaisuuksia verrattiin siikaan (noin 1 kg). Nelma on nopeakasvuinen ja suuren loppukoon saa-

vuttava kala, joten myös suurempi kokoisen nelman (noin 2 kg) tuotelaatuominaisuudet tutkittiin. 

Nelma voidaan potentiaalisesti kasvattaa punalihaisen lohikalan mittoihin vaaleaksi fileekalaksi. 

 

  

 
Kuva 1. Näytekala RKTL:n Laukaan kalanviljelylaitokselta valmiina käsiteltäväksi Paraisilla.  
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2. Materiaalit ja menetelmät 

Nelman tuotelaatuominaisuuksista tutkittiin lihaksen vedensidontakykyä, rakenneominaisuuksia, 

väriä, rasvapitoisuutta ja rasvan koostumusta. Raaka-aineen jalostettavuutta arvioitiin laadullisesti 

teollisuudessa valmistamalla nelmasta eri tuotteita (Hätälä Oy, Oulu). Kalojen perkuuhävikki, kalan 

sukupuoli ja sukukypsyysaste määritettiin. Perkuun yhteydessä kaloilta poistettiin munuaiset. Peratut 

kalat fileoitiin ja niiden fileesaanto mitattiin punnitsemalla peratut kalat ja fileet. Kutakin tutkittavaa 

ryhmää varten varattiin 12 kalaa (kuva 2). Kustakin ryhmästä pakastettiin (-20oC) ensimmäisen viiden 

kalan toinen nahaton, trimmattu filee eli kalan syötävä osa. Fileet homogenoitiin myöhemmin ja niis-

tä määritettiin rasva-, proteiini- ja kuiva-ainepitoisuus (Evira, Helsinki).  Erillisistä valikoiduista näyt-

teistä määritettiin vielä rasvapitoisuus ja rasvahappokoostumus (Eurofins Scientific Finland, Raisio).  

Näytekalat olivat peräisin Laukaan kalanviljelylaitokselta. Niitä oli ylläpidetty normaaleissa kasva-

tusolosuhteissa ennen satunnaistettua näytteenottoa tai ne olivat olleet mukana kasvatuskokeissa, 

jotka on kuvattu erillisraportissa Koskela (2014). Siikanäytteet saatiin yksityiseltä laitokselta kaupalli-

sen perkuun yhteydessä (KalaValtanen Oy, Luvia). 

 

 
Kuva 2. Näytteenottosuunnitelma nelman kokovertailusta sekä nelman ja siian lajivertailuista. 

 

Lihaksen kiinteys määritettiin sekä veitsi- että pistotestimenetelmällä rakennetestauslaitteistoa käyt-

täen (TA.XTPlus, Stable Micro Systems). Veitsitestiä varten leikattu ruodoton lihaspala leikattiin poik-

ki Warner-Bratzler terää käyttäen nopeudella 10 mm/s. Testiä edeltävä ja testin jälkeinen terän liik-

kumisnopeus oli 2 mm/s ja laukaisuherkkyys 10 g. Mittauksessa rekisteröitiin suurin leikkausvoima 

(Newton, N). Tarkka leikkauskohdan pinta-ala saatiin skannaamalla poikkileikkauksista syntyneiden 

näytepalojen päät (Canon, CanoScan3200F, USA) ja määrittämällä pinta-alat kuva-analyysiohjelmalla 

(ImageJ 1.37v, http://rsb.info.nih.gov/ij/download/). Leikkausvoima ilmoitetaan suhteessa leikkaus-

pinta-alaan (N/mm2). Pistotesti tehtiin fileen poikkileikkauksesta. Mittapäänä käytettiin sylinteriä (Ø 

15,0 mm), joka painettiin 90 % poikkileikkauksen paksuudesta nopeudella 2 mm/s. Laitteisto rekiste-

röi lihaksen paksuuden ja kiinteyden voimana (N), joka tarvittiin sylinterin painamiseen. Mittauskoh-

tana käytettiin ruodotonta aluetta juuri kylkiviivan yläpuolella. 

Vedensidontakyvyn (VSK) määrittämiseksi kromatografiapaperista (3MM, Whatman) leikattiin 

2/3-ympyrän muotoisia paloja, jotka esikuivattiin (105oC, yli yön), punnittiin ja asetettiin kartioiksi 50 

ml koeputkien pohjalle. Noin 2,5 g pala valkoista lihasta punnittiin analyysivaa’alla milligramman 

tarkkuudella ja pilkottiin putkeen välittömästi. Koeputket fuugattiin (500 g, 10 min), lihasnäyte pois-

tettiin ja paperit punnittiin uudelleen. Tämän jälkeen paperit kuivattiin (105oC, yli yön) ja punnittiin 

vielä kerran. Vedensidontakyky ilmoitetaan arvona 100 % vähennettynä näytteestä vapautuneen 

veden määrä %, joka laskettiin kaavalla: [Plm–{Pak+(Plk–Pak)}]/Pnäyte*100 %, jossa Pak on paperin paino 
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alussa, Plm on paperin paino lopussa märkänä, Plk on paperin paino lopussa kuivauksen jälkeen ja 

Pnäyte on näytepalan paino. 

Lihaksen väri määritettiin lihaksen poikkileikkauksesta spektrofotometrillä (8 mm aukko, 10o ha-

vaintokulma, D65 päivänvalo, malli CM-2600d, Minolta, Japani). Värimittari käyttää CIELab-värimallia, 

jossa väri määritellään L*a*b*-avaruudessa (L*=vaaleus; a*=punaisuus; b*=keltaisuus) ja sen värikyl-

läisyys (C*) ja sävy (h*) ilmoitetaan laskennallisesti: C*=(a*2+b*2)1/2 ja h*=tan-1(b*/a*).  

Filee halkeilu oli tarkoitus määrittää pituutena, jolla halkeilua esiintyy. Kalat olivat kuitenkin 

pehmeitä ja halkeilivat koko matkalta käsittelyn seurauksena, joten kvantitatiivisen mittaamisen ei 

katsottu tuovan lisäarvoa ja se sivuutettiin. 

Lisäksi 20 nelmaa perattiin Laukaassa 3.4.2014. Ne lähetettiin jäitettyinä Ouluun Hätälä Oy:lle ja-

lostustestauksia ja aistinvaraisia arvioita varten. Kaloista 2 kpl pakastettiin kokonaisena mahdollista 

myöhempää käyttöä tai valokuvaamista varten. 18 kpl kaloja (21,06 kg) fileoitiin 8.4.2014, eli rigorin 

jälkeen 5 päivää perkuusta. Valmista fileetä saatiin 12,88 kg. Näistä saatiin 9,48 kg lopputuotteita 

kolmessa eri prosessissa, jotka olivat lämminsavu-, kylmäsavu- ja loimunelma (6 kalaa per prosessi).  

Raaka- ja rasvahappokoostumukset teetettiin ostopalveluna (Evira ja Eurofins Scientific Finland). 

Tilastollisessa tarkastelut ryhmien välillä (lajivertailu: siika versus nelma; kokovertailu: nelma 1 

kg versus nelma 2 kg) toteutettiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä ja/tai GLM-proseduurilla (Ge-

neral Linear Model, SAS Enterprice Guide, 5.1, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA, 2012). Keskiarvot 

keskihajontoineen (KA ± STDEV) on esitetty taulukoituna tai graafisesti. Mallien kelpoisuus ja aineis-

ton normaalisuus varmistettiin tarkastelemalla residuaaleja.  

 

 

3. Tulokset  

3.1. Lajivertailu: nelma ja siika 

Nelman ja siian välinen vertailu tehtiin talvella 2012 - 2013. Nelmojen perattu keskipaino oli 1 000 g 

(796 - 1 153 g) ja siikojen 906 g (842 - 959 g). Fileesaanto perattua painoa kohti oli nelmoilla tilastolli-

sesti merkitsevästi pienempi kuin siialla (R2 = 0,6990; F = 51,08; P < 0,0001, kuva 3). Nelman fi-

leesaanto oli keskimäärin 66 % ja siian 69 %, joten ero oli jopa 3 %. Mikäli näin on myös laajemmassa 

aineistossa, sillä on merkittävää vaikutusta käytännössä. Fileesaanto on suurempi ja poikkeaa Koske-

lan (2014) raportoimista arvoista, mikä johtunee siitä, ettei perkuuta ja fileointia standardoitu näiden 

eri näytteenottojen välillä. 

Kaupalliselta toimijalta tulleista näytesiioista ei saatu perkuusaantoa, mutta aikaisemmassa tut-

kimuksessa selkeästi pienempi kokoisella siialla (keskipaino, 637 g; n= 37) perkuusaanto on ollut 90,4 

%, joka oli nyt nelmalla 86,7 %, fileesaanto pyöreää kalaa kohti 60,1 %, joka oli nelmalla 57,2 %, ja 

perattua kalaa kohti 66,4 %, joka oli nelmalla 66,0 % (Airaksinen ym., 2012 ja tämä työ). Laajemmassa 

tutkimuksessa geneettiseltä taustaltaan vaihtelevilla siioilla (keskipaino 995 g; n=507) saantoprosen-

tit olivat vastaavasti 90,7 %, 56,4 % ja 62,3 % (Kause ym., 2011). Nämä tulokset yhdessä viittaavat 

siihen, että nelman fileesaanto ei välttämättä poikkea siian vastaavasta, mutta perkuusaanto näyttäi-

si olevan nelmalla pienempi kuin siialla. Ulkoisen arvion perusteella mm. pään koko suhteessa koko 

kalaan vaikuttaa nelmalla siikaa suuremmalta. Muodoltaan nelmaa pidettiin sulavana. 
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Kuva 3. Fileesaanto perattua kalaa kohti noin yhden kilon kokoisella nelmalla ja siialla (KA ± STDEV, n=12). 

 

Instrumentaalisesti mitattuna nelma on tummempi, väriltään intensiivisempi ja värisävyltään vä-

hemmän sinertävä kuin siika (kuva 4, taulukko 1). Värierot olivat tilastollisesti merkitseviä, mutta 

silmämääräisesti ja käytännössä vähäisiä ja vain osittain lajista johtuvia (kts. taulukko 1).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 4. Siian (sininen, n=12) ja nelman (punainen, n=11) värimuuttujien vertailu (KA ± STDEV). L* (lightness), 

vaaleus; C* (chroma), värin intensiteetti; h (hue), värisävy. 

Taulukko 1. Siian ja nelman värimuuttujien keskiarvot ja niiden tilastolliset erot taulukoituina. Eri 

kirjaimet yläindeksissä tarkoittavat tilastollisesti merkitsevää eroa ja selitysaste (R2) kuvaa sitä, kuinka 

suuren osan laji selittää havaitusta vaihtelusta (1 = 100 %). 

Väri Siika Nelma Selitysaste F-arvo P-arvo 

Vaaleus, L* 39,43
a
 38,08

b
 0,1784 4,56 0,0447 

Värin intensiteetti, C* 5,35
a
 6,93

b
 0,5608 26,81 < 0,0001 

Värisävy, h 188,41
a
 171,38

b
 0,2418 6,7 0,0172 
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Lihaksen vedensidontakyky oli nelmalla reilun prosenttiyksikön parempi kuin siialla (R2 = 0,2905; F= 

9,04; P = 0,0066) ja lihaksen rakenne oli nelmalla siikaa kovempi (R2 = 0,6441; F= 39,82; P < 

0,0001)(kuva 5). Veitsitestissä ei havaittu kuitenkaan eroja eri kalojen lihaksen kiinteydessä. Lihaksen 

halkeilua pidetään siialla hankalana ominaisuutena, mikä estää kalan koneellisen käsittelyn ja hidas-

taa sen käsittelyä myös käsin työskenneltäessä. Kaikki mitatut kalat halkeilivat yleisesti fileoitaessa, 

mutta eroja halkeilussa nelmojen ja siikojen välillä ei havaittu. Yhteenvetona nyt tutkituilla nelmoilla 

ei havaittu laatumittauksissa mitään huolestuttavasti poikkeavia ominaisuuksia kaupallisessa tuotan-

nossa olevaan siikaan verrattuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuva 5. Siian (sininen, n=12) ja nelman (punainen, n=12) lihaksen vedensidontakyky (%) ja kovuus (N, Newton) 

pistotestillä mitattuna (KA ± STDEV). 

 

3.2. Kokovertailu 

Erikokoisten nelmojen, pyöreältä keskipainoltaan 1 153 g (915 - 1 350 g) ja 2 025 g (1 441 - 2 656 g), 

vertailu tehtiin talvella 2013. Perkuusaannot eivät poikenneet tilastollisesti merkitsevästi toisistaan 

erikokoisilla nelmoilla (keskiarvo 87,2 %, kuva 6). Keskimääräiset fileesaannot pyöreää ja perattua 

painoa kohti olivat pienellä nelmalla 57,2 % ja 65,9 % sekä suurella nelmalla 56,6 % ja 64,6 %. Fi-

leesaanto perattua kalaa kohti ja suoliston suhteellinen osuus painosta olivat pienemmällä kalalla 

suuremmat kuin suurella kalalla (P = 0,0005). Suurilla kaloilla sukurauhaset olivat jo kehittymässä, 

mikä voi osaltaa pienentää suolirasvan osuutta ja siten suoliston suhteellista painoa ja fileesaantoa 

pyöreää kala kohti sekä jossain määrin myös lihasmassaa ja fileesaantoa perattua kalaa kohti. Keski-

määräinen gonadosomaattinen indeksi oli 5 % (GSI % = gonadien paino / kalan pyöreä paino, n=12). 

Naarailla gonadit olivat pienemmät (GSI % = 0,9 %, n=4) kuin koirailla (GSI % = 7,1 %, n=8). 
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Kuva 6. Perkuu- ja fileesaannot pyöreää (1) ja perattua (2) painoa kohti sekä suoliston osuus (%) pyöreää pai-

noa kohti erikokoisilla nelmoilla (KA ± STDEV, n=12).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 7. Pienen (punainen, n=12) ja suuren nelman (sininen, n=12) lihaksen vedensidontakyky (%, vasemmalla) 

ja kovuus (N, Newton, oikealla) pistotestillä mitattuna (KA ± STDEV). 

 

Lihaksen vedensidontakyky oli pienellä nelmalla parempi kuin isommilla nelmoilla (R2 = 0,53560; F= 

11,16; P = 0,0021) (kuva 7). Korrelaatiokerroin r kalan koolle ja vedensidontakyvylle oli -.7393 (Pear-

son, kuva 8). Vedensidontakyvyn laskeminen kertoo lihaksen rakenteen ja proteiinien hajoamisesta. 

Joko teuraskäytännöistä, muista olosuhteista tai jopa kalan kokoon liittyvistä tekijöistä johtuen suu-

remman nelman lihaksesta vapautui testissä enemmän vettä ja vedensidontakyky oli siten heikompi 

kuin pienellä nelmalla, jolla vesipitoisuus kaiken kaikkiaan oli suurempi. Lihaksen rakenne oli pisto-

testillä mitattuna suuremmalla nelmalla pientä nelmaa pehmeämpi (R2 = 0,5862; F= 14,88; P < 

0,0001)(kuva 7). Veitsitestissä ei eroja kiinteydessä kuitenkaan havaittu.  
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Kuva 8. Lihaksen vedensidontakyky (VSK %) nelman koon kasvaessa (N=12). 

 

Nelma on rasvainen kala, mikä näkyy sen syötävän osan eli trimmatun fileen rasvapitoisuuksissa (tau-

lukko 2). Kalan koon kasvaessa fileen rasvapitoisuus nousee (Pearson, r = .81717) ja proteiinipitoisuus 

laskee (Pearson, r = .77719) (kuva 7). Rasvaa kertyy siten fileessä myös lihasjaokkeiden väliin, kun 

kala kasvaa. Rehun rasvapitoisuuden vaikutuksesta koko ruhon rasvapitoisuuteen kerrotaan erillisra-

portissa Koskela (2014).  

Taulukko 2. Rasva- ja proteiinipitoisuus (%) tuorepainoa kohti trimmatussa homogenoidussa fileessä 

kahdella erikokoisella nelmalla (n=5 tai n=6). Eri kirjain keskiarvon perässä tarkoittaa tilastollisesti 

merkitsevää eroa ryhmien välillä (P < 0,05). 

Koostumus % Keskipaino g Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi N 

Rasva 1153 g 10,98
a
 2,12 9,50 14,60 5 

Rasva 2140 g 15,06
b
 3,01 9,60 17,73 6 

Proteiini 1153 g 19,89
a
 0,36 19,35 20,31 5 

Proteiini 2140 g 18,69
b
 0,82 17,85 19,99 6 
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Kuva 9. Lihaksen proteiini- ja rasvapitoisuus (%) kalan koon funktiona (N=11). 

 

Rasvahappokoostumus määritettiin erillisistä näytteistä Laukaan koekasvatusten alussa ja lopussa. 

Palmitiini- (16:0), steariini- (18:0) ja öljyhapon (18:1 cis) suhteellinen määrä lisääntyi kalan kasvaessa 

ja 22:1 (n-11) -hapon (cis-11-docosenoic acid) suhteellinen määrä väheni kasvatuksen aikana (kuva 

10). Rasvahappokoostumuksen tiedetään seuraavan pitkälti rehun rasvahappokoostumusta (Turchini 

ja Francis 2009, Thanuthong ym. 2011). Koska rasvahappokoostumusta tai sen säätelyä ei seurattu 

erillisellä koeasetelmalla, voidaan nyt esitettyä rasvahappoprofiilia pitää lähtökohtatietona nelman 

rasvahapposisällöstä. Esimerkiksi terveyttä edistävien pitkäketjuisten omega-3-rasvahappojen, EPA ja 

DHA, osuus oli reilu 10 % kokonaisrasvahapoista ja vastasi pitkälti mm. siialla havaittuja osuuksia 

(Airaksinen ym., 2012). Myös toinen terveellisyyttä kuvaava muuttuja, omega-3-rasvahappojen mää-

rä suhteessa omega-6-rasvahappoihin, oli nelmalla edullinen (1,8 : 1,0) ja siten länsimaisen ravitse-

muksen epäkohtia korjaava. 
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Kuva 10. Rasvahappoprofiilit (%:a rasvahapoista) nelman lihaksessa kasvatuksen alussa (puulattu näyte) ja 

lopussa (n=3, KA ± STDEV). 
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3.3.  Nelman jalostettavuus 

Hätälä Oy:lle lähetetyistä nelmoista (21,06 kg) valmistettiin ja arvioitiin Oulussa kalanjalostuslaitok-

sella lämminsavu-, kylmäsavu- ja loimukalaa 5 päivää perkuun jälkeen. Fileesaanto peratusta kalasta 

oli 61,2 %. Kaloista saatiin 9,48 kg lopputuotteita kolmessa eri prosessissa (6 kalaa prosessia kohden). 

Nelman jalostuksessa ei kerätty tuotekohtaisia saantoja, mutta keskimääräinen tuotesaanto kolmena 

tuotteena perattua kalaa kohti oli 45 % ja fileetä kohti 73,6 %. Aikaisemmassa tutkimuksessa kirjolo-

hen lämminsavutuotteelle vastaavat saannot olivat 50 % ja 88 % sekä kylmäsavutuotteelle 48 % ja 72 

% (trimmattu, ruodoton filee, Airaksinen ym., 2012). 

Jalostajaa pyydettiin lyhyesti arvioimaan raaka-aineen laatua, jalostettavuutta ja soveltuvuutta 

eri tuotteiksi lyhyeen kyselyyn pohjautuen. Erityisesti kysyttiin ominaisuuksista, jotka on aiemmin 

arvioitu siialla keskeisiksi. Jalostaja oli laatuun pääosin tyytyväinen. Jalostajalle lähetytyn kyselyn 

vastausten yhteenveto on esitetty taulukossa 3.  

Nelmaa pidettiin yleisesti kauniina, joten ulkoisesti nelma (1 kg) täyttää odotukset siialle rinnak-

kaisena, joskaan ei välttämättä siitä poikkeavana, lajina. Erilaistaminen siiasta voi olla siis haasteellis-

ta. Kokoa pidettiin tärkeimpänä siiasta erottavana tekijänä, joten perkuukokoa tulisi pystyä kannatta-

vasti kasvattamaan tuotannossa. Jalostajan näkökulmasta 2-3 kilon kokoinen nelma olisi tuotteena 

toimivin, jolloin fileointi voitaisiin hoitaa myös koneellisesti. Perkuukoon kasvattamiseen liittyy myös 

tarve viivästää kalan sukukypsymistä. Sukukypsyminen aiheuttaa kaloilla kasvun hidastumista, mutta 

se lisää myös laadullista vaihtelua. Nyt tarkasteltu aineisto oli liian suppea sukukypsyyden ja suku-

puolen aiheuttaman vaihtelun arvioimiseksi nelmalla.  

Taulukko 3. Arviointi jalostuksessa. 

Ulkonäköarvio

Ulkonäkö raakana ja kypsennettynä noudattelee 

siian ulkonäköä  ja on siihen verrattavissa

 - hyvät ja huonot puolet  - iso kiinteä kala, helppo leikata

 - väri, verestyminen  - väri hitusen tummempi kuin siika, verestyminen hyvä

Saanto - hävikki

 - tyydyttääkö filee/tuotesaanto Alkupaino perattuna 21.06 kg => valmista filettä 12.88 kg, SAANTO: 61% 

Fileepaino 12.88 kg => 1/3 lämminsavua, 1/3 kylmäsavua ja 1/3 loimua 

yhteensä 9.48 kg => SAANTO 73.6%

 - käsiteltävyys, nopeus, tehokkuus  - käsiteltävyys hyvä ja voidaan fileoida koneellisestikin, jos koko saadaan 

pysymään riittävänä

 - muutostarpeet , erot siian käsittelyyn verrattuna  - ei tarpeita

Siivutettavuus

 - käsin vai onnistuuko koneella  - siivutus onnistuu käsin, koneellista siivutusta ei kokeiltu

Mitä tuotteita tekisit? Miten pakattuna?

 - koko kala, miksi kyllä - tupla filee savustettu/paistettu mahdollista

 - graavi, miksi kyllä

 - lämminsavu, miksi kyllä - huomattavasti maukkaampaa kuin loimutettuna, maultaan jopa hyvää

 - kylmäsavu, miksi kyllä - maku hyvä ja helppo leikata ja siivuttaa, kiinteä, jotenkin kuivahko, 

siian näköinen korvike, EI uutuusarvoa 

 - miten onnistuitte tuotteissa? Loimutettaessa maku ei pääse oikeuksiin, kuivakasta

Minkä kokoisena soveltuisi käyttöön?

Kalan koko mielellään  yli 2 kg, jotta saanto kohtuullinen, 2-3 kg voisi olla 

optimaalinen koko
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Jalostajan soveltuvuuden kannalta priorisoimat tuoteryhmät, lämminsavu- ja graavikala, eivät kuulu 

eniten lisäarvoa tuottaviin prosesseihin, joita ovat loimutus ja kylmäsavu. Tämä lisää painetta pitää 

raaka-aineen hinta kohtuullisena jalostuksen kannattavuuden turvaamiseksi. Nelma saatiin nyt testi-

jalostukseen keväällä. Tämä on voinut laskea kalojen rasvapitoisuutta ja myös lisätä sen vaihtelua, 

koska kaloilla oli takanaan talvi, jolloin ruokailu on ollut olematonta. Kahden rinnakkaisen kalan ras-

vapitoisuus oli tuolloin 12,9 ja 17,5 %. Soveltuvuutta eri tuotteiksi tulisikin testata myös hyvän kasvu-

kauden jälkeen, koska vuodenaikoihin liittyy laatuominaisuuksien muutoksia (Airaksinen, 2008).  

 

 

4. Yhteenveto 

 

Instrumentaalisesti mitattuna nelma on tummempi, väriltään intensiivisempi ja värisävyltään vä-

hemmän sinertävä kuin siika. Väriero havaittiin myös aistinvaraisesti jalostuksessa. Eroa ei kuiten-

kaan voi pitää tuotelaadun kannalta sen enempää edullisena kuin haitallisenakaan. Lihaksen veden-

sidontakyky oli nelmalla reilun % -yksikön parempi kuin siialla, mutta vedensidontakyky heikkeni ka-

lan koon kasvaessa. Tämän lisäksi vedensidontakyky korreloi positiivisesti lihaksen proteiini- ja nega-

tiivisesti lihaksen rasvapitoisuuden kanssa.  

Nelma oli käsiteltäessä pehmeähkö kala, mutta eroja halkeilussa verrattuna siikaan ei havaittu. 

Halkeilua on pidetty siialla ominaisuutena, mikä haittaa kalan koneellista käsittelyä ja hidastaa sen 

käsittelyä myös käsin työskenneltäessä. Mitatut kalat halkeilivat fileoitaessa, mutta jalostaja ei pitä-

nyt esimerkiksi käsin siivuttamista tässä vaiheessa suurena ongelmana. Lihaksen rakenne pistotestillä 

mitattuna oli nelmalla kiinteämpi kuin siialla. Lihaksen vedensidontakyky ja rakenne ovat yhteydessä 

teuraskäsittelyyn eikä sitä voitu tässä hankkeessa täysin kontrolloida, koska näytteet tulivat eri per-

kuista ja/tai eri laitoksista. Nelmat tulivat Laukaan kalanviljelylaitokselta ja näytekalat perattiin mit-

tauksia varten erikseen. Siiat tulivat Luvialta kaupallisen perkuun yhteydessä, jolloin perattavana oli 

samanaikaisesti koko verkkoallas, mikä vaikuttaa käsittelyaikoihin ja sitä kautta edellä mainittuihin 

laatuominaisuuksiin.  

Fileesaanto perattua kalaan kohti oli tässä aineistossa nelmalla 3 % heikompi kuin siialla (66 % 

versus 69 %). Yksiselitteinen vertailu toisiin aineistoihin on ongelmallista, koska menetelmiä koease-

telmien välillä ei ole vakioitu (taulukko 4). Saantoprosentit ovat kuitenkin keskeisiä kannattavuuteen 

vaikuttavia ominaisuuksia koko tuotantoketjussa, joten niiden seuranta standartoidusti on tärkeää, 

kun tuotantoa kehitetään. Muutaman prosentin erolla on huomattava euromääräinen merkitys, kun 

tuotantomäärä kasvaa.  

Suurikokoisten nelmojen rasvapitoisuus (trimmattu filee) oli jopa suurempi kuin siian tai kirjolo-

hen (kuva 11). Korkea rasvapitoisuus vaikutti todennäköisesti osaltaan siihen, että nelma vaikuttaisi 

soveltuvan hyvin graavi- ja lämminsavutuotteisiin. Nelman lihaksen rasvahappokoostumus puoles-

taan seurannee tyypilliseen tapaan ravinnon rasvahappokoostumusta, joten enemmän kuin lajista 

itsestään, se on riippuvainen rehuraaka-aineiden valinnasta.  

Laatuominaisuuksiltaan nelmaan oltiin siis pääsääntöisesti tyytyväisiä. Ulkoisesti yhden kilon 

nelma täyttää odotukset siialle rinnakkaisena lajina. Mikäli suurikokoisen nelman tuotanto osoittau-

tuu ongelmalliseksi, sitä on vaikea erilaistaa siiasta, mikä voi heikentää sen hintaodotuksia. Ajankoh-

taista onkin kehittää tuotantoa, jotta saatavuutta voidaan parantaa. Tuotannon kehittyessä tulee 

kiinnittää huomiota siihen, että laatua pystytään ylläpitämään. Kasvatetusta kalasta on pääsääntöi-
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sesti kannattavaa tehdä arvokkaampia ns. lisäarvoa luovia tuotteita. Painotus graavi- ja lämminsavu-

tuotteisiin asettaa alkutuotannon hinnalle siten omat raja-arvonsa. 

 

Taulukko 4. Saantoprosentteja nelmalla ja siialla eri hankkeissa mitattuna. Perkuusaanto esitetään 

munuaiset, mutta ei kidukset, poistettuna. Fsaanto 1 on fileesaanto kalan pyöreää painoa kohti ja 

Fsaanto2 on fileesaanto kalan perattua painoa kohti. Filee on nahallinen, mutta trimmattu filee. 

Laji Koko g Perkuusaanto Fsaanto1 Fsaanto 2 n Viite 

  pyöreä/perattu % % % 
  Nelma 2 030 / 1 770 88 57 65 12 tämä työ 

Nelma 1 153 / 1 000 87 57 66 12 tämä työ 

Siika  - / 906  -   - 69 12 tämä työ 

Siika 705 / 640 90 60 66 37 Airaksinen ym. 2012 

Siika 995 / 560 90 60 67 520 Kause ym. 2011 

 

 

 

 

 
Kuva 11. Trimmatun fileen rasvapitoisuus tässä (nelma) ja aikaisemmissa hankkeissa keskipainoltaan erikokoi-

silla ruokakaloilla (siika, Airaksinen ym., 2008 ja Airaksinen ym., 2012; kirjolohi, Airaksinen ym., 2013) (KA ± 

STDEV). 
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1. Tausta, tavoite ja laadintatapa 

Suomessa vesiviljely on erittäin tärkeä kalatalouden osa, tuotantoarvoltaan kalastusta suurempi. Ala 

on kuitenkin taloudellisesti haavoittuva, koska ruokakalatuotanto on lähes yhden lajin, kirjolohen, 

varassa. Monipuolistamista tarvitaan.  Valtioneuvosto on hyväksynyt kansallisen vesiviljelystrategian 

vuoteen 2015. Yksi sen tavoitteista on uusien lajien saanti viljelyyn. Kotimaisia lajeja, kuten siika ja 

kuha, on otettu viljelyyn, mutta niiden potentiaali on rajallinen. 

Elinkeinon vahvistamiseksi tarvitaan myös tuontilajeja. Niistä lupaavin on nelma. Lajilla on useita 

vahvuuksia juuri Suomen viljelyä ajatellen. Nelma on suureksi kasvava kylmän veden laji, jonka liha 

on erittäin arvostettua ja sopeutuminen viljelyoloihin hyvä. 

Edellä todetusta syystä Suomessa päätettiin lähteä valmistelemaan nelman tuontia. Hanke otet-

tiin osaksi kalasiirtojen bioturvallisuuden kehittämistä toteuttavaa TURBIN-hanketta. Tuonti toteutet-

tiin keväällä 2010. 

Arviointi on tehty kolmen organisaation asiantuntijoiden yhteistyönä. Työhön ovat osallistuneet 

Unto Eskelinen ja Petri Heinimaa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta (Vesiviljelyn sekä Tutki-

mus- ja asiantuntijapalveluiden yksiköt), Tapani Lyytikäinen Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta 

(Riskinarviointiyksikkö) sekä Juhani Pirhonen Jyväskylän Yliopistosta (Bio- ja ympäristötieteiden lai-

tos).  

Tässä muistiossa esitetyt arviot ovat työhön osallistuneiden asiantuntijoiden näkemyksiä, eivät 

heidän edustamiensa organisaatioiden virallisia kannanottoja. 

Arvioinnin tavoitteena on tuottaa uusien vesiviljelylajien siirtoja säätelevään ns. ja tulokaslajiase-

tuksen (EY  N:o 708/2007) säädöksiin sekä parhaaseen tietoon perustuva arvio, jonka pohjalta toimi-

valtainen viranomainen voi tehdä päätöksen siitä, voidaanko nelma ja millä edellytyksillä siirtää sulje-

tun vedenkierron viljelylaitoksista myös muihin viljelylaitostyyppeihin. Tällä hetkellä tuodut nelmat 

ovat tuontilaitoksessaan ja sekä kahdessa kiertovesilaitoksessa, jotka tulokaslajiasetuksessa luokitel-

laan tuontiturvallisiksi suljetuiksi laitoksiksi. 

 

2. Arvioinnin lähtökohdat ja rajaukset 

2.1.  Hallinnolliset ja tekniset rajaukset 

Vaikka arviointi pyrkii mahdollisimman suureen yleispätevyyteen, koskee tämä arviointi hallinnolli-

sesti nelmaerää, joka tuotiin mätinä Venäjältä RKTL:n Laukaan laitokseen 30.3.2010. 

 

· Arvio toteutetaan asetuksessa EY N:o 708/2007 kuvatulla arviointimallilla 

 

· Arviossa lähdetään siitä, että nelma on tuotu Suomeen vain ruokakalaviljelyä varten eikä lajin 

istutuksia luonnonvesiin sallita missään vaiheessa.  

 

· Arviossa ei käsitellä kalatautiriskejä. Niiden hallinta kuuluu eläintautilainsäädännön piiriin ja 

on tässä tapauksessa hoidettu kyseisiin säädöksin perustuvilla karanteeneilla ja tutkimuksilla. 
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· Arviossa ei käsitellä oheislajien siirtymisriskiä. Vaikka ne kuuluvat tulokaslajiasetuksen piiriin, 

on niiden riski tässä tapauksessa täysin eliminoitu, kun kalaerä on tuotu Suomeen desinfioi-

tuna mätinä. 

 

· Arviossa ei käsitellä eikä oteta huomioon mitään lajin tuontiin tai viljelymahdollisuuksiin liit-

tyviä taloudellisia intressejä. 
 

· Nelma ei sisälly uhanalaisten eläinten kauppaa koskevaan EU:n CITES-sääntelyyn (Asetukset 

EY 709/2010 ja 359/2009). 

 

· Arviointia varten ei tehdä kokeellisia selvityksiä, vaan arvio perustuu olemassa olevaan tie-

toon.  

 

2.2.  Tuotantoa koskevat olettamat 

Nelman pysyvä tuotanto Suomessa tulisi kokonaan perustumaan maahantuodusta mädistä kasvatet-

taviin emokaloihin. Kun lajin sukukypsyysikä on korkea (noin 4 – 6 vuotta) ja ajateltu suuri myyntiko-

ko vaatii pitkän kasvatuskierron (noin 3 vuotta), voi nelmaa olla tuotantomittakaavan kasvatuksessa 

vasta noin 10 vuoden kuluttua. 

Tämän arvion tarkastelu ulotetaan 10 - 15 vuoden päähän, jolloin nelman vuosituotanto olisi 

voinut maksimissaan kasvaa 100 – 600 tonnin tasolle. 

Pääviljelytekniikassa ei tarkasteluaikana tapahdu käänteentekeviä muutoksia. Mikäli lajin siirto-

luvat mahdollistavat, tapahtuu poikastuotanto sisävesilaitoksissa ja loppukasvatus merellä. Meressä 

tapahtuva tuotanto voi kestää joko kaksi viimeistä kasvukautta tai vain viimeisen, jolloin riskejä lisää-

vä talvehdittaminen jää pois. 

Kalojen myyntikoko on sekä tuotelaatu- että tuotantotaloussyistä tarkoituksenmukaista pitää 

pienempänä kuin nelman sukukypsyyskoko, joten kauppakalaa tuottavissa nelmalaitoksissa ei ole 

sukykypsiä kaloja.  

2.3. Arviointimalli 

2.3.1. Arviointikehikko 

Asetuksessa (liite 1) kuvattu arviointimalli on kolmivaiheinen seuraavasti:  

 

Arvioinnin vaihe 1 Asettumisen ja leviämisen todennäköisyys (2 kohtaa) 

 2 Asettumisen ja leviämisen seuraukset (4 kohtaa)  

 3 Lajiin liittyvä riskimahdollisuus (edellisten lopputulokset) 

 

Kussakin vaiheessa arvioidaan sekä riskin suuruus, että se, miten suurella varmuudella riski aset-

tuu arvioituun luokkaan. Suuruus- ja varmuusluokat ovat:  

 

Riskin suuruus S Suuri riski 

 K Keskisuuri riski  



RKTL:n työraportteja 27/2014 

Nelman maahantuonnin ekologisten haittariskien arviointi 

7 
 

 P Pieni riski 

   

Riskin varmuus EV Erittäin varma 

 KV Kohtalaisen varma 

 KE Kohtalaisen epävarma 

 EE Erittäin epävarma 

 

 

 

Vaihe 3 on lopullinen riskiarvio. Se johdetaan edellisten vaiheiden arviointikohdista niin, että le-

viämisen todennäköisyyden riskiksi otetaan pienin arvio ja leviämisen seurausten riskiksi suurimman 

riskin arvio. 

Edellä kuvattujen kohtien lisäksi arviointikehikkoon kuuluvat arviointia tukevat huomautukset. 

Niitä tarvitaan, koska riskitasoja ei käytännössä voida johtaa eksaktista numeerisesta informaatiosta 

vaan merkittävä osa päättelystä perustuu kokemusperäiseen epäeksaktiin tietoon. 

2.3.2. Riskitasot 

Arvion lopputulokselle annetaan asetuksen mallissa kolme vaihtoehtoista riskitasoa: 

 

Suuren  riskin käsittävä siirto 

Keskisuuren  riskin käsittävä siirto 

Pienen   riskin käsittävä siirto 

 

Riskitason arviointi perustuu seuraavaan kolmeen muuttujaan: 

 

a) Vaikutus biologiseen monimuotoisuuteen ja muut ekologiset seuraukset 

b) Viljelyolosuhteiden riskialttius 

c) Viljelytuotteiden loppukäytön luonne (istutus < -- > ruokakala) 

 

Kalojen siirtoehdotuksia tai suunnitelmia koskevat asetuksen päätössuositukset riippuvat riski-

tasosta seuraavasti: 

 

Suuri  Aiheuttaa suurta huolta (tarvitaan merkittäviä lieventäviä toimen- 

piteitä). Suositellaan ehdotuksen hylkäämistä, ellei riskiä voida lie-

ventävien toimenpiteiden avulla vähentää pieneksi. 

Keskisuuri 

 

Aiheuttaa kohtalaista huolta. Suositellaan ehdotuksen hylkäämistä, 

ellei riskiä voida lieventävien toimenpiteiden avulla vähentää pie-

neksi. 

Pieni Aiheuttaa vähäistä huolta. Suositellaan ehdotuksen hyväksymistä. 

Lieventäviä toimenpiteitä ei tarvita. 
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2.4. Mallin soveltaminen 

Mallia on sovellettu Suomen tilanteeseen muokattuna matriisina, jossa ovat yhtenä suuntana suoma-

laisen kalanviljelyn kaksi päälaitostyyppiä sekä toisena suuntana sijaintivesistöjen kaksi päävaihtoeh-

toa. Arviointiyhdistelmät ovat seuraavat: 

 

Laitostyyppi  Sisävedet  Merialue 

Läpivirtauslaitokset ARVIOITU EI RELEVANTTI 

Kassilaitokset ARVIOITU ARVIOITU 

 

Kiertovesilaitokset katsotaan asetuksessa suljetuksi viljelyjärjestelmäksi, joten ne eivät kuulu ris-

kiarviotarpeen piiriin. 

Sisävesien arviointi koskee tässä Itämereen laskevia vesistöjä. Jäämereen ja Vienanmereen las-

kevat vesistöt ovat suomalaisen kalanviljelyn näkökulmasta poikkeustapauksia. Niiden osalta on teh-

ty erityisarviot ja niihin pohjaavat suositukset. 

2.5. Riskiarvion pohjatiedot 

Tämän riskiarvion ja sen perusteella tehtyjen johtopäätösten ja suositusten pohjana on saatavilla 

oleva tietämys alla luetelluista asiakokonaisuuksista.   

  

· Tiedot nelman biologiasta, lajin elinkierto- ja lisääntymisbiologiasta sekä ravinto- ja elinym-

päristövaatimuksista 

· Tiedot nelman ja lähisukuisten arktisten vaelluskalalajien kotiuttamisyrityksistä ja niiden tu-

loksista Suomen olosuhteita vastaavilla alueilla 

· Tiedot Suomen kalanviljelylaitosten rakenteista, toiminnasta ja alttiudesta karkaamisia aihe-

uttaville teknisille tai toiminnallisille vahingoille 

· Tiedot Suomen vesistöjen hydromorfologiasta ja kalastorakenteista nelman lisääntymis- ja 

elinmahdollisuuksien näkökulmasta 

· Tiedot viljelybiologisista ja viljelyteknisistä keinoista riskien lieventämiseksi 
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3. Kokonaisriskin arviointi 

3.1. Arvion tulos 

Riskiarvio toteutettiin siten, että kaikki tämän selvityksen laatijat tekivät itsenäisesti kullekin arvioin-

tiyhdistelmälle riskiarviot asetuksen mallin mukaisesti. Yhteisessä istunnossa näistä koostettiin ryh-

män kokonaisnäkemys. Tulos on alla olevassa taulukossa. 

 

Riskilaji 
Arvioijat (A-D) 

Läpivirtauslaitos 
Sisävedet 

Kassilaitos 
Sisävedet 

Kassilaitos 
Merialue 

Leviämisen 

todennäköisyys Riski Varmuus Riski Varmuus Riski Varmuus 

A P EV P EV P EV 

B P KE P KE P KE 

C P KV P KV P KV 

D P KV P KV P KE 

Yhteinen arvio P KV P KV P KV 

Leviämisen 

seuraukset Riski Varmuus Riski Varmuus Riski Varmuus 

A P KV K KE P KV 

B P KE K KE P KE 

C P KV P KV P KV 

D P KE P KV P KV 

Yhteinen arvio P KV K KE P KV 

Kokonaisarvio P KV K KE P KV 
 

Suoralla arvioinnilla, ilman oheisen kehikon käyttöä ryhmä on lisäksi arvioinut, että: 

- Kiertovesilaitoksissa leviämisen todennäköisyys on aina pieni 

- Jäämeren vesistöalueella leviämisen seurausriski on aina keskisuuri tai suuri. 
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4. Johtopäätökset ja suositukset  

4.1. Arviointituloksen pohdinta 

Lajin luontoon vakiintumisen riski arvioitiin pieneksi kaikissa yhdistelmissä siitä huolimatta, että tie-

detään yksilöitä pääsevän laitoksilta luontoon.  Arvio perustuu tietoon nelman lisääntymiskierrosta ja 

sen olosuhdevaatimuksista, jotka eivät arviointikohteissa täyty.  Tukea näkemykselle antaa tieto siitä, 

että nelmaa on jo kauan tuloksetta yritetty vakiinnuttaa Venäjän Karjalan vesistöihin, jotka ovat olo-

suhteiltaan jopa lähempänä nelman esiintymisvesien vesiä kuin Suomen vesistöt. Myös kokemukset 

muiden isokokoisten lohensukuisten petokalalajien, kuten harmaanieriän, kotiutusyrityksistä tukevat 

arvion päätelmiä.  

Leviämisen seurausten riski arvioitiin sisävesien kassilaitoksissa kohtalaiseksi, muissa yhdistel-

missä pieneksi. Kohonnut riski yhdistettiin lähinnä vesistöihin, joissa esiintyy uhanalaisena nelman 

potentiaalisia kilpailijoita, kuten nieriää tai järvilohta. Kassilaitoksesta voi pahimmillaan päästä run-

saasti suurikokoisia nelmayksilöitä luontoon. Vaikka nämä eivät pysty muodostamaan pysyvää popu-

laatiota, voi nelman tilapäinenkin runsas esiintyminen aiheuttaa vähälukuiselle alkuperäislajille häiri-

ön, joka ääritapauksessa on palautumaton. 

 

4.2. Yleiset johtopäätökset 

Asetuksen arviointimallissa riskin mahdollisuus syntyy, kun siirretty laji leviää ja asettuu, muodostaa 

ei-toivotulle alueelle elinkelpoisen populaation. Pelkkä yksilöiden luontoon pääsy ei kynnystä ylitä. 

Asetus ei edellytä nollariskiä vaan riskien säilymisen riittävän pienenä. Tämä on perusteltu lähtö-

kohta senkin vuoksi, että valtaosa kalojen siirroista uusille alueille tehdään muussa kuin vesiviljely-

tarkoituksessa (FAO:n selvitys). Näissä muissa siirroissa kalat yleensä päästetään suoraan luontoon 

eikä tulokaslajiasetuksen kaltaista kontrollijärjestelmää ole lainkaan. 

Nelman olosuhdevaatimusten, elinkiertobiologian ja aiempien siirtokokemusten perusteella on 

hyvin pieni todennäköisyys sille, että Suomeen muodostuisi nelmapopulaatioita kalanviljelylaitoksista 

karanneista yksilöistä.   

Laitos- ja vesistötyyppien välillä on riskitasossa kuitenkin eroja, samoin mahdollisuuksissa ase-

tuksen tarkoittamiin lieventäviin toimiin.  Siksi vaihtoehtoja on syytä tarkastella erillisinä, kun arvioi-

daan nelman laajempaa käyttöönottoa Suomen kalanviljelyyn. 

4.3. Suositukset 

Arvioinnin tulosten pohjalta esitetään seuraavat suositukset laitos- ja vesistötyypeittäin.  

Suositus on yleinen eikä ota kantaa siihen, mitä laitostyyppejä eri vesistöalueilla tällä hetkellä on 

olemassa. 
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Laitostyyppi Päävesistöalue Arvio ja suositus 

KIERTOVESI Itämeri Pieni riskitaso, siirrot sallittavissa vesistöalueen 

laitoksiin 

 Vienanmeri Pieni riskitaso, siirrot sallittavissa vesistöalueen 

laitoksiin 

 Jäämeri Pieni laitos- mutta suuri seurausriski, siirtoja ei 

suositella sallittavaksi 

LÄPIVIRTAUS Itämeri Pieni riskitaso, siirrot sallittavissa vesistöalueen 

laitoksiin 

 Vienanmeri Pieni riskitaso, siirrot sallittavissa vesistöalueen 

laitoksiin 

 Jäämeri Pieni laitos- mutta suuri seurausriski, siirtoja ei 

suositella sallittavaksi  

KASSI Itämeri 
Merialue 

 

Pieni riskitaso, siirrot sallittavissa vesistöalueella 

 Sisävedet Keskisuuri riskitaso, siirtoja ei suositella 

 Vienanmeri Keskisuuri riskitaso, siirtoja ei suositella sallitta-

viksi vesistöalueen laitoksiin 

 Jäämeri Keskisuuri laitosriski ja suuri seurausriski, siirtoja 

ei suositella sallittavaksi 
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5. Nelman ekoriskiselvityksen taustamuistio 

Tämä muistio liittyy nelman maahantuontia koskevaan ekologisten riskien selvitykseen.  Itse riskiar-

vion sisältö on asetuksella säädetty tarkan määrämuotoiseksi. Arvion laatijat katsoivat, että arvioin-

nin taustalla oleva tieto ja näkemys on myös syytä tuoda julki. Se on tehty tässä muistiossa. 
 

5.1. Näkökohtia riskitekijöistä 

5.1.1. Riskityypit ja niiden yhteisvaikutus 

Kalasiirtojen aiheuttaman ekologisen haitan riskiin vaikuttaa moni asia.  Ekologisen haitan syntymi-

sen todennäköisyyteen vaikuttaa kolme tekijää: 

 

A = Todennäköisyys, jolla kaloja pääsee viljelylaitoksesta vesistöön 

B = Todennäköisyys, jolla vesistöön päässeet kalat muodostavat lisääntyvän kannan  

C = Todennäköisyys, jolla muodostunut kanta aiheuttaa ekologisia vahinkoja  

 

Todennäköisyys tapahtumalle, jonka toteutuminen edellyttää useamman osatekijän toteutumis-

ta tai olemassaoloa, on näiden osatekijöiden todennäköisyyksien tulo, eli tässä A*B*C.   
 

5.2. Aidon riskin olemassaoloa perustelevia tekijöitä 

5.2.1. Geneettiset vaikutukset 

Nelma on Venäjällä saatu viljelylaitoksissa risteytetyksi joidenkin paikallisten siikamuotojen kanssa. 

Myös luonnosta on risteymiä löydetty, mutta niiden ei ole havaittu vaarantaneen kantalajien menes-

tystä. Risteymät eivät yleensä pysty lisääntymään keskenään eivätkä takaisinristeytymään kantalaji-

ensa kanssa. 

Teoriassa on mahdollista, että tuodun lajin pelkkä yritys sekaantua paikallisen lajin kutuun hei-

kentää paikallislajin lisääntymismenestystä. Tällaista ei nelman siirtojen yhteydessä ole todettu.  

5.2.2. Laitostyypit ja niihin liittyvät riskit 

Laitostyyppi vaikuttaa kalojen karkaamisriskiin. Tärkein tähän vaikuttava tekninen tekijä on altaan ja 

vesiluonnon välinen muuri - niiden etenemisesteiden kokonaisuus, jotka kala joutuu vahingoittumat-

tomana selvittämään päästäkseen luontoon.  Tässä suhteessa laitokset on jaettavissa neljään ryh-

mään, joiden riskien tasot ja luonteet ovat erilaiset. Myös inhimilliset riskit ovat laitostyyppisidonnai-

sia, koska hoitokäytännöt ja valvottavuus riippuvat laitostyypistä. Laitosrakenne vaikuttaa siihen, 

johtaako inhimillinen työvirhe tai vahingonteko lopulta kalojen karkaamiseen.  
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Suljetut kalanviljely-

laitokset 

Kiertovesilaitoksia tai karanteeniyksiköitä, joissa ei ole suoraa putki- 

tai kanaaliyhteyttä altaiden ja luonnonvesien välillä. Altaat ovat hal-

leissa ja vesitys on putkissa. Vedestä pääosa palaa kiertoon ja loppu 

menee puhdistus- tai desinfiointilaitteisiin. 

 

Siivilöivät läpivirtaus-

laitokset 

Yleisimmin keinoaltaita käyttäviä sisävesilaitoksia, joissa kaikki pro-

sessivesi johdetaan vesistöön kiintoainetta siivilöivän puhdistusjärjes-

telmän läpi. 

 

Suorapoistoiset läpi-

virtauslaitokset 

Keino- tai maa-altaita käyttäviä laitoksia, joissa prosessivesi tai osa 

siitä johdetaan altaista vesistöön joko suoraan tai kiintoainetta laskeut-

tavan puhdistusjärjestelmän läpi. 

Verkkoallaslaitokset Vesistössä olevia kelluvia verkkokasseja tai verkolla rajattuja vesis-

tönosia. Kalan erottaa luonnonvedestä silmäkooltaan sellainen verkko, 

jonka läpi kalat eivät pääse. 

 

 
  

Suorapoistoisissa läpivirtauslaitoksissa erityinen riskivaihe on kasvatuksen alku. Juuri kuoriutu-

neita, gramman murto-osan painoisia poikasia voi päästä poistoveteen allassihtejä puhdistettaessa, 

jos työtä ei tehdä huolellisesti.  Tällaisia karkaamisia on vaikea luotettavasti todentaa. Jos käytössä 

on maa-altaita, voivat sihtitukokset tai patovallirikot aiheuttaa kalojen karkaamisia. Tätä laitostyyppiä 

on Suomessa yli 300 ja käyttövuosia yhteensä yli 5000. Laitosten omia tai ulkopuolisten raportointeja 

karkaamisista tulee julki harvemmin kuin vuosittain.  

Verkkoallaslaitoksessa verkon repeämä tai kellukekehän painuminen pinnan alle tekee mahdolli-

seksi sen, että osa kaloista karkaa. Suomessa on parin viime vuosikymmenen aikana ollut keskimäärin 

noin 300 toisistaan erillistä verkkoallasyksikköä. Esille tulleita karkaamistapauksia on ollut keskimää-

rin 1 – 2 vuodessa.  

5.3. Riskin vähäisyyttä perustelevia tekijöitä 

5.3.1. Geneettiset vaikutukset 

Nelma on sukunsa ainoa laji eikä entuudestaan esiinny Suomessa, joten riskiä lajin- ja suvunsisäiseen 

geneettiseen sekoittumiseen tai degeneraatioon ei siirtojen yhteydessä voi syntyä. 

Kokemukset nelman aiemmista siirroista uusille alueille 

Nelmaa ei ole laajasti siirretty levinneisyysalueeltaan uusille alueille. Luultavimmin siksi, että laji 

on yksilömäärältään harvalukuinen ja arktiselle lajille on vähän potentiaalisia uusia alueita. Tiedossa 

olevat suunnitelmalliset kotiutusyritykset on tehty Suomen lähialueille, Venäjän Karjalan vesistöihin 

sekä Viron ja Venäjän rajalla olevaan Peipsjärveen. Kummallekaan alueelle laji ei ole lukuisista siir-

roista huolimatta vakiintunut. 

5.3.2. Kokemuksia lähisukuisten lajien siirroista Suomeen 

Lisääntymisbiologiassa nelmalla on useita yhtäläisyyksiä Siperiassa elävään peledsiikaan, joka tuotiin 

Suomeen vuonna 1965.  Molemmat ovat hyvin mantereisessa ilmastossa eläviä siiansukuisia lajeja, 

jotka kutevat syksyllä. Peledsiikaa on yritetty kotiuttaa hyvin moniin Suomen vesistöihin, mutta var-
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muudella lisääntyviä kantoja ei ole syntynyt. Kylmän mannerilmaston lajina peledsiian mädinkehityk-

sen päiväastetarve on pieni, joten liian aikainen kuoriutuminen estää lisääntymisen onnistumisen.  

 

5.3.3. Nelman elinkiertostrategia ja olosuhdevaatimukset 

Riskien näkökulmasta on merkityksellistä, miten Suomen vesistöjen luonne ja tila, kalastusolot ja 

ilmasto vastaavat nelman elinkiertoa ja ympäristövaatimuksia. 

Pitkän kutuvaelluksen tekevillä virtakutuisilla lajeilla sukukypsyyskoko on suuri.  Tämä pätee ko-

timaisten vaelluskalojen (lohi, taimen, vaellussiika) lisäksi nelmaan. Harvalukuiset ja pitkäikäiset lajit 

ovat alttiita tehokalastukselle.  Kalastus vähentää vesistä yksilöitä ennen kutuikää niin tehokkaasti, 

että kutupopulaatiot ovat huvenneet hälyttävän pieniksi. Osa kutualueista jää hyödyntämättä ja kan-

nat heikkenevät. Meritaimen ja monet järvitaimenkannat ovat paljolti tästä syystä uhanalaisia. On 

oletettavissa, että pyyntipaine vaikuttaisi samalla tavoin myös nelmaan.  Niin on tapahtunut myös 

lajin luontaisella levinneisyysalueella, jossa nelmakannat ovat vakavasti taantuneet.  

 

5.3.4. Lajien välinen kilpailu 

Nelma ei ole vahva kilpailija. Siihen viittaavat sekä lajin taantuminen alkuperäisillä elinalueillaan että 

siirtoistutusten epäonnistuminen. Lajin pitkä ja monipolvinen elämänkierto syönnös- ja kutuvaelluk-

sineen monenlaisissa ympäristöissä sisältää enemmän riskialttiita vaiheita kuin paikallisten lajien 

elämä.  

5.3.5. Laitostyypit ja niihin liittyvät riskit 

Suljetuissa laitoksissa (kuvaus kohdassa 2.2) eivät suuretkaan rakenteiden vahingoittumiset voi aihe-

uttaa sitä, että kalat pääsisivät elävänä luonnonvesiin. Kiertovesilaitokset ovat tulleet osaksi Suomen 

kalanviljelyä tämän vuosituhannen alussa. Laitosvuosia on takana yhteensä noin 40.  Yhtään karkaa-

misvahinkoa ei ole tapahtunut. Inhimilliset työvirheet tai ilkivalta eivät voi johtaa siihen, että kaloja 

pääsisi elävänä luonnonvesiin.  

Siivilöivissä läpivirtauslaitoksissa ei karkaaminen poistovesien mukana ole käytännössä mahdol-

lista. Keinoaltaisiin ja putkivesityksiin perustuvissa rakenteissa putkivuodot tai altaiden ylivuodot 

eivät yleensä aiheuta kalojen vesistöön pääsyä.  
  

5.4. Kokonaisriski 

Kuten kohdassa 2.1 todettiin, on kokonaisriski useamman osariskin tulo. Kun osariskien todennäköi-

syydet ovat ykköstä pienempiä, on niiden tulo, kokonaisriskin todennäköisyys, pienempi kuin yksi-

kään osariskeistä. 

Jos nelma otetaan tavanomaisiin kalanviljelylaitoksiin, on melko suuri todennäköisyys sille, että 

kalayksilöitä pääsee jossain vaiheessa luonnonvesiin. Toisaalta on erittäin epätodennäköistä, että 

karanneet nelmat pystyisivät muodostamaan Suomen vesistöihin pysyviä, lisääntyviä populaatioita.   
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6. Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta 
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