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1 JOHDANTO  

 

Vuonna 2014 kalastettiin 93,4 miljoonaa tonnia ja kasvatettiin 73,8 miljoonaa tonnia 

kalaa. Yhteensä näistä 20,9 miljoonaa tonnia pidetään jätteenä, jota ei voi käyttää 

elintarvikkeena. Väkiluku kasvaa jatkuvasti ja näin ollen myös kalastuksen määrä (FAO 

2016). Kuitenkin kalastuksen ehdottomana ylärajana pidetään 100 miljoonaa tonnia 

vuodessa ja tästä syystä merien resursseja pitää käyttää älykkäämmin ja ennakoidummin 

(Kristinsson ja Rasco 2000). 

 

Kalastuksen sivutuotteisiin kuuluvat alihyödynnetty kala ja kalan perkuujae, kuten 

sisäelimet, selkäranka, pää ja nahka (Thorkelsson ja Kristinsson 2009). Täyskasvuisen 

naaraskirjolohen kokonaispaino koostuu trimmatusta fileestä (56,5 %), mädistä (8,5 %) 

fileoinnin jätteistä (26 %, josta pään ja selkäruodon osuus on 20,5 %) ja perkuujakeesta 

(9 %) (Ritola 2001). Raaka-aineita, jotka ovat lähtöisin perinteistä kalastuksesta ja 

vesiviljelystä, voidaan pitää suurena ja arvokkaana proteiinien lähteenä eläinten ja 

ihmisten ravitsemuksessa (Thorkelsson ja Kristinsson 2009).  

 

Isoa kirjolohta tuotetaan Euroopassa noin 130 miljoonaa kiloa. Siitä noin puolet 

tuotetaan Norjassa. Suomessa tuotanto oli 2018 noin 13,2 miljoonaa kiloa 

(Luonnonvarakeskus 2019), josta perkaus- ja fileointijätteen osuus on noin 4 500 tonnia 

(Orjala 2011).  Kirjolohimarkkinat ovat lohta herkempiä markkinahäiriöille, koska 

yksittäisten markkinoiden merkitys on suurempi (Setälä ja Saarni 2016). 

 

Kalaöljyn hinta on noussut 280 % ja kalajauhon 180 % vuodesta 2003 vuoteen 2014 

(Olsen ym. 2014). Tämä on osoitus siitä, että näitä ei enää pidetä vähäarvoisina 

tuotteina. Hintakehitys on johtunut kysynnän lisääntymisestä ja vähäisemmässä määrin 

kalajauhon ja öljyn tuotannossa käytettävien luonnonvaraisten kalojen kalastuksen 

rajoittamisesta (Tacon ym. 2011). 

 

Kalan lihapitoiset sivutuotteet, kuten pää, evät, ruodon mukana olleet osat sekä maksa ja 

mäti ovat hyviä ravintoarvoiltaan, koska ne sisältävät paljon korkealaatuisia proteiineja 

ja pitkäketjuisia omega-3-rasvahapoja. Lisäksi ne sisältävät usein myös runsaasti 

mikroravintoaineita kuten vitamiineja A ja D, riboflaviinia, niasiinia sekä kivennäis- ja 
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hivenaineita, kuten rautaa, sinkkiä, seleeniä ja jodia (Olsen ym. 2014, Hiidenhovi ym. 

2017). 

 

Kalasäilörehu tehdään lisäämällä kalastuksen sivutuotteeseen tai perkuujakeeseen 

orgaanista tai epäorgaanista happoa. Tällöin tuotteen arvo nousee ja sitä voidaan 

varastoida. Tämä hapan säilörehu on eri kuin fermentoitunut säilörehu, joka yleensä 

valmistetaan sekoittamalla kala-ainekseen melassia ja maitohappobakteereita. Kala-

säilörehu sisältää runsaasti välttämättömiä aminohappoja ja sillä on suuri potentiaalinen 

ravintoarvo. Tämän takia se onkin käyttökelpoinen proteiinilisä kotieläinten rehuihin. 

(Raa ym. 1982, Tatterson 1982, Perez 1995, Evers ja Carroll 1996, Raghunath ja 

Gopakumar 2002, Vidotti ym. 2003) 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mahdollisuuksia hyödyntää kalanjalostus-

teollisuuden elintarvikelaatuisia sivutuotevirtoja kalaöljyn ja rehun tuotannossa. Tässä 

työssä tutkittiin eri antioksidanttien vaikutusta lohen perkuujakeen säilöntätuloksiin ja 

pohdittiin sakan, josta öljy oli erotettu, käyttöä rehuna. 

 

2 HAPAN KALASÄILÖREHU  

 

Jotta kalastuksen sivutuotteista saadaan hyödynnettävää rehua, se tulee erilaisin 

säilöntämenetelmin muuntaa happamaksi kalasäilörehuksi. Säilytyksen aikana rehussa 

voi kuitenkin tapahtua erilaisia kemiallisia tai fyysisiä muutoksia ja rehun ravintoarvot 

voivat muuttua. Kalan pilaantuminen johtuu kolmesta perusmekanismista, jotka ovat 

entsymaattinen autolyysi, hapetus-pelkistysreaktio ja mikrobikasvu (Ghaly ym. 2010). 

Happamassa kalasäilörehussa tapahtuvia muutoksia voidaan yrittää hallita 

antioksidanttien käytöllä. 

 

2.1 Kalan säilöntämenetelmät 

 

Perinteinen kalajauhon ja -öljyn tuotanto on monivaiheinen energiaa vaativa prosessi. 

Jotta investoinnit ja lisääntyneet käyttökustannukset olisivat kannattavia, tulee raaka-

ainemäärän olla suuri (Naylor ym. 2009). Aluksi lämmitetyt raaka-aineet erotetaan 

puristekakkuun ja nesteeseen. Neste erotellaan kolmeen faasiin erottelevalla sentri-
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fugilla, jolloin muodostuu kiinteä faasi, öljyfaasi ja nestefaasi.  Nestefaasi sisältää 

liukoisia ravintoaineita, joten haihdutettaessa jää jäljelle korkea kuiva-ainepitoisuus. Se 

lisätään kiinteän faasin kanssa takaisin puristekakkuun, joka sitten kuivataan 

kalajauhoksi. Tätä kuitenkin pidetään usein liian kalliina tapana. (Olsen ym. 2014) 

 

Edullisempi ja yksinkertaisempi tapa säilöä perkuujaetta on tuottaa happosäilöttyä 

rehua. Muurahaishapon avulla pH lasketaan neljään ja tällöin perkuujae säilyy 

ympäristön lämpötilassa, koska orgaaniset hapot pystyvät säilömään kalan korkeam-

massa pH:ssa (Espe ja Lied 1999, Bower ja Hietala 2008).  Perkuujakeesta valmistetun 

kalasäilörehun proteiinit ovat erinomainen korvike kalajauholle, kun säilörehu valmis-

tetaan oikein. Kalasäilörehuja tuotetaan nesteyttämällä ja hydrolysoimalla kokonaisia 

kaloja tai osia niiden osia (Tatterson ja Windsor 1974). Kalasäilörehua voidaan 

valmistaa kalastuksen sivusaaliista tai perkuujakeesta proteiinihydrolyysin avulla 

laskemalla sen pH alle 4,5:een muurahaishappoa, rikkihappoa tai molempia käyttäen 

(Tatterson ja Windsor 1974, Espe ja Lied 1999, Mach ja Nortvedt 2009). Rikkihappoa 

käytettäessä rehu pitää ensin neutralisoida. Muurahaishappoa käyttämällä näin ei 

tarvitse tehdä ja rehu nesteytyy nopeammin sekä rasvat erkanevat proteiineista 

helpommin (Gildberg ja Raa 1977).   

 

Gildbergin ja Raan (1977) tekemässä kokeessa käytettiin turskan perkuujaetta. He 

suosittelevat perkuujakeen säilömiseen seosta, jossa on 0,75 % (v/w) propionihappoa ja 

0,75 % (v/w) muurahaishappoa. Tällainen säilörehu, jonka pH on 4,3, pysyy steriilinä 

kuukausien ajan suljetussa tai avoimessa säiliössä. Pelkkä muurahaishappo pitää rehun 

stabiilina, jos sitä on 3 % (v/w). 

 

Toinen tapa tuottaa happosäilöttyä kalaa on fermentointi (Lindgren ja Pleje 1983, Dong 

ym. 1993). Fermentoituminen käynnistetään lisäämällä jauhettuun kalamassaan 

maitohappobakteereita sekä sokereita sisältävää raaka-ainetta kuten melassia tai 

kristallisoitua dekstroosia. Fermentointia ei yleensä käytetä suurten määrien säilöntä-

menetelmänä. Se on hyödyllinen trooppisissa maissa fermentointia suosivan lämpimän 

ilmaston, edullisten hiilihydraattilähteiden saatavuuden sekä halvempien tuotanto-

kustannusten takia (Hasan 2003). 

 

Vahvoja happoja käytettäessä vety-ionit (protonit) eivät voi kulkea solukalvojen läpi. 

Elävät solut voivat siksi pysyä happoympäristössä neutraaleina. Protoneja voidaan 
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kuitenkin kuljettaa soluun heikoilla orgaanisilla hapoilla edellyttäen, että pH ympä-

ristössä on hapan. Alhaisessa pH:ssa orgaaninen happo on varauksettomassa ja 

erottamattomassa muodossa, jolloin se voi vapaasti kulkea solukalvojen läpi. Solun 

sisällä, missä pH on neutraali, sama orgaaninen happo hajoaa ja protoni ja anioni jäävät 

loukkuun (Cherrington ym. 1990). Tällöin solun sisäinen pH laskee vähitellen ja 

orgaanisen hapon anionit akkumuloituvat. Kummatkin tekijät edistävät heikon 

orgaanisen hapon antibakteerisia ominaisuuksia (Raa ym. 1982, Davidson ym. 2013).  

 

Orgaanisen hapon antimikrobisen aktiivisuuden pH-käyrän pitäisi vastata sen titraus-

käyrää. Siten antimikrobiaktiivisuuden pitäisi kasvaa voimakkaimmin, kun pH laskee 

alle arvon, joka on yhtä suuri kuin heikon orgaanisen hapon pK-arvo. Jotta yli puolet 

muurahaishapon molekyyleistä (pK 3,75) saadaan antimikrobiseen muotoon, pH:n on 

oltava alle 3,75 (Raa ym. 1982, Davidson 2013). Tällöin muurahaishappoa pitäisi olla 

kalasäilörehussa 1,5 % (Hansen 1959). 

 

2.2 Säilörehun kemialliset muutokset 

 

Happamoitumisolosuhteiden tiedetään vaikuttavan merkittävästi kalan lipidien ja 

proteiinien laatuun (Lurdes ym. 1998). Säilönnän aikana tapahtunut autolyysi johtaa 

ammoniakin, aminohappojen ja peptidien pitoisuuksien kasvuun. Jopa 90 % orgaa-

nisesta typestä liukenee happosäilönnässä (Haard ym. 1985). Säilöntäprosessin 

kemiallisia muutoksia voidaan arvioida proteiinihydrolyysissa tarkkailemalla ei-

proteiini-typen (NPN) osuutta kokonaistypen (TN) pitoisuudesta koko prosessin ajan. 

Proteiinihydrolyysin edetessä NPN:n prosenttiosuus suhteessa kokonaistyppeen nousee, 

säilörehusekoituksen pH stabiloituu (yhden tai kahden päivän kuluessa) ja biologisen 

materiaalin liukoisuus kasvaa (Tatterson ja Windsor 1974, Espe ym. 1989, Mach ja 

Nortvedt 2009). Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että säilörehun pH:n pysyessä 

alle 4,5, hyvälaatuinen perkuujae ei heikkene lopputuotteessa (Espe ym. 1989, Haaland 

ym. 1990, Mach ja Nortvedt 2009). 

 

Espe ja Lied (1999) säilöivät kokonaista silliä ja makrillia sekä sivutuotteita turskasta ja 

seitistä eri lämpötiloissa 48 vuorokautta. Varastointilämpötilat olivat 4, 20, ja 50 °C. 

Raaka-aineet analysoitiin tuoreena sekä 2, 4, 8, 16, 32 ja 48 päivän varastoinnin jälkeen. 

He havaitsivat, ettei säilytyslämpötila tai varastointiaika vaikuttanut kuiva-aine-, 
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raakavalkuais- tai kokonaisrasvapitoisuuksiin. Myöskään aminohappopitoisuuksissa ei 

tapahtunut muutosta.  Kemiallinen koostumus vaihteli eri säilörehujen välillä sen mu-

kaan, mitä raaka-aineita oli käytetty. Hydrolyysi puolestaan vaihteli eri raaka-aineiden 

välillä sekä lämpötilan mukaan. Huoneenlämmössä hydrolyysi oli suurinta, jolloin 

varastointiajan kaksinkertaistuessa säilörehusta hydrolysoitui keskimäärin 6-11 % ja 

neljässä asteessa 4-7 %. Lämpötilan ollessa 50 °C hydrolyysi oli pienintä, johtuen 

entsyymien denaturoitumisesta. 

 

Haaland ym. (1990) tutkivat vuoden ajan muurahaishapposäilöttyä villakuoreesta tehtyä 

massaa. Massan happopitoisuus oli 1,9 %. Ensimmäinen säilöntäerä valmistettiin heti 

pyydystyksen jälkeen. Seuraavat kolme erää 3-7 päivän 10-12 °C:ssa säilytyksen 

jälkeen ja loput kolme erää 5-14 päivän 2 °C:ssa säilytyksen jälkeen. Säilönnän edetessä 

haihtuvien typpiyhdisteiden, erityisesti ammoniakin, määrä kasvoi. Herkimmin 

hajosivat aspartiinihappo ja glutamiinihappo. Biogeenisten amiinien määrä ei noussut, 

koska bakteeritoiminta oli heikkoa. Autolyysi on nopeampaa lämpimässä, mutta massan 

solujen hajoaminen alle viidessä asteessa voi olla hyvin hidasta. 

 

2.3 Säilörehun fyysiset muutokset 

 

Happosäilönnässä bakteeritoiminta hidastuu, mutta kuitenkin kalassa esiintyville hajot-

taville entsyymeille pH on otollinen. Happamassa toimivat pepsiinit ja katepepsiinit 

hydrolysoivat kudosrakenteita nestemäiseksi massaksi, johon syntyy paljon proteiinien 

pilkkoutumistuotteita peptidejä, dipeptidejä ja vapaita aminohappoja (Vielma ym. 

2013). Hapot kiihdyttävät hajoamista ja niiden vaikutuksesta luut sekä rustot hajoavat 

(Tatterson, 1982).  Varastoitu säilörehu liukenee näiden endogeenisten entsyymien 

takia. Tästä johtuen varastointiajan pidentyessä säilörehun liukoisuus kasvaa (Backhoff 

1976, Raa ja Gildberg 1976, Tatterson 1982, Espe ym. 1989, Haaland ym. 1990,). 

 

2.4 Bakteerit ja sienet 

 

Elävässä kalassa pilaantumisbakteereita on pinnalla sekä suolistossa. Lihaskudokset 

ovat yleensä steriilejä, mutta ne kontaminoituvat kuoleman jälkeen (Raa ym. 1982). 

Kalojen sivutuotteet, erityisesti sisäelimet, huononevat hyvin nopeasti ja siksi onkin 

tärkeää, että ne säilötään mahdollisimman pian perkaamisen jälkeen (Olsen ym 2014). 
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Backhoff (1976) on osoittanut, että 3 % muurahaishappopitoisuudella jauhetun turskan 

suolista saadaan melko stabiili säilörehu, jossa on vain vähän elinkykyisiä mikrobeja. 

 

Hapansäilötyt kalasäilykkeet eivät mätäne ja säilyttävät tuoreen happaman tuoksun 

myös viikon varastoinnin jälkeen jopa trooppisissa lämpötiloissa. Säilörehun val-

mistuksessa ei ole samoja ympäristöongelmia kuin kalajauhon valmistuksessa. Kala-

säilörehut ovat lähes steriilejä, eivätkä ne sisällä salmonellan kaltaisia taudinaiheuttajia. 

Kalajauho on levittänyt salmonellaa maailmanlaajuisesti. (Raa ym. 1982) 

 

Muurahaishapolla pH:ssa 3,5-4,0 säilötyt kalasäilykkeet eivät ole täysin suojattuja 

sieniä vastaan (Gaiger 1978). Esimerkiksi aflatoksiinia tuottava sieni Aspergillus flavus 

kykenee kasvamaan kalasäilörehun pinnan lipideissä. Se voi nopeasti pilata säilörehun 

(Kompiang ym. 1980). Strøm ym. (1980) havaitsivat, että Aspergillus flavus ei kasvanut 

muurahaishapolla säilötyssä kalassa silloin kuin pH oli 3,5 tai alle. 

 

2.5 Ravintoarvot 

 

Kalasäilörehu on erinomainen proteiinituote, jolla on korkea biologinen arvo eläinten 

ruokinnassa. Sitä voidaan tuottaa kaupallisen kalan jätteistä, teollisista jäämistä sekä 

merikalastuksen sivutuotteista. Näitä pidetään heikkolaatuisina raaka-aineina ja jos niitä 

ei käytetä, ne voivat aiheuttaa ympäristöllisiä, terveydellisiä ja taloudellisia ongelmia 

(Vidotti ym. 2003). Nestemäistä kalasäilörehua voidaan yhdistää suoraan märkään, 

tiivistettyyn tai kuivaruokintaan (Goddard ja Perret 2005). 

 

2.5.1 Aminohapot 

 

Säilöntäaika vaikuttaa aminohappopitoisuuksiin. Tryptofaani, lysiini sekä metioniini 

vähenevät säilönnän aikana. Tällöin lopullinen säilörehu sisältää näitä välttämättömiä 

aminohappoja vähemmän kuin tuore perkuujae (Backhoff 1976, Jackson ym. 1984, 

Fagbenro ja Jauncey 1993, Shahidi ym. 1995). On viitteitä siitä, että tryptofaani on 

epästabiili happamissa olosuhteissa, joten se tulee ensimmäiseksi rajoittavaksi amino-

hapoksi kalasäilörehussa (Arason 1994).  Jackson ym. (1984) havaitsivat kokeissaan, 

että muiden aminohappojen pitoisuudet pysyivät kilohailia säilöttäessä stabiileina, mutta 

tryptofaanin pitoisuus väheni. Tryptofaani on stabiili alhaisessa pH:ssa ollessaan 
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proteiinien yhteydessä, mutta se on epästabiili vapaana. Tryptofaani vähentyy enem-

män, kun ympäristön lämpötila on 20 °C verrattuna 10 °C:een, koska tryptofaanin 

vapautuminen entsyymien toimesta on nopeampaa. Samanlaisia tuloksia saivat 

Vizcarra-Magana ym. (1999), kun 20 päivän varastoinnin aikana tryptofaani väheni 

39%. Lysiini väheni vain 8 %. He epäilivät, että jos pH:ta nostettaisiin lähemmäksi 

kolmea, tryptofaanihäviöt olisivat pienemmät. Myös Santana-Delgadon ym. (2008) 

kokeessa tryptofaanin häviö oli suurinta. Kokeessa verrattiin myös kalasäilörehua 

kalajauhoon, jolloin havaittiin, että kalasäilörehussa tryptofaanin määrä laski 54 % 

kalajauhoon verrattuna.  

 

Vidotti ym. (2003) havaitsivat, että raaka-aineiden aminohappokoostumuksessa oli 

eroja. Samanlaisen tuloksen havaitsivat Arason (1994) sekä Morales-Ulloa ja Oetterer 

(1997). Vidotin ym. (2003) tutkimuksessa käytettiin ihmisravinnoksi kelpaamatonta 

suolaisen veden kalaa, makean veden kaloja sekä niilintipian perkuujaetta. Amino-

happokoostumuksen vertailu säilönnän aikana osoitti histidiinin, treoniinin ja seriinin 

pitoisuuksien nousua kaikilla kolmella käytetyllä raaka-aineella, kun valiinin, iso-

leusiinin ja leusiinin tasot laskivat kaikissa tuotteissa. Tämä vähentyminen on saattanut 

tapahtua säilömisen aikana aminohapoissa olevien alfa-amino- ja aldehydiryhmien 

kemiallisten reaktioiden avulla (Johnson ym. 1985). 

 

2.5.2 Rasvojen hapettuminen 

 

Lipidit ovat yhdisteitä, jotka liukenevat orgaanisiin liuottimiin, mutta huonosti tai eivät 

ollenkaan veteen (Piironen 2001). Vapaita rasvahappoja vapautuu hydrolyyttisessä 

pilaantumisessa, jolloin rasvahappoja vapautuu esterisidoksistaan. Erityisesti lyhyt-

ketjuiset haihtuvat rasvahapot havaitaan jo pieninä pitoisuuksina. 

 

Lipidien hapettumisen alkuvaiheessa muodostuu vapaita radikaaleja (Privett ja Blank 

1962), jotka toimivat voimakkaina lisähapetuksen aloittajina, eli lipidihapettuminen on 

autokatalyyttinen prosessi (Ke ym. 1977). Lipidien hapettumista on jo pitkään pidetty 

merkittävänä syynä rasvaisten kalojen laadun heikkenemiseen käsittelyn ja varastoinnin 

aikana (Hsieh ja Kinsella 1989, Fagbenro ja Jauncey 1998). Rasvaisten kalalajien 

säilyvyyden pidentämisen ja ravintoarvojen säästämisen takia on tärkeää estää n-3-

sarjan monityydyttymättömien rasvahappojen hapettuminen (Hale ja Brown 1983, 

Caroll ja Braden 1986).  
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2.5.3 Proteiinien ja lipidien väliset vuorovaikutukset 

 

Proteiinien altistuminen peroksidisoiville lipideille tai niiden toissijaisille hajoamis-

tuotteille voi aiheuttaa muutoksia proteiineissa. Näitä ovat entsyymiaktiivisuuden 

menetys, polymerointi, liukoisuuden menetys, lipidi- ja proteiinikompleksien muodos-

tuminen ja hydrofobiset vuorovaikutukset kalan proteiineissa. (Saeed ja Howell 2002) 

 

Lipidihapetuksen lisäksi proteiinien hapettuminen voi myös aiheuttaa kalafileessä 

laadunmuutoksia. Yleensä samat tekijät, jotka aiheuttavat lipidihapetusta, aiheuttavat 

myös proteiinien hapettumista (Hematyar ym. 2019). Proteiinien ja lipidihapetuksen 

kinetiikat suhteessa hydroperoksidin ja karbonyylien muodostumiseen ovat melko 

samankaltaisia. Kuitenkin proteiinien hapetustuotteet ovat monimuotoisempia kuin 

lipidihapetuksen, johtuen proteiinien reaktiivisemmista kohteista. Proteiinien ja lipidien 

väliset vuorovaikutukset hapettumisreaktioiden samankaltaisuuden takia lisäävät 

ruoassa tapahtuvien hapettumisreaktioiden etenemistä (Hematyar ym. 2019). Lipidien ja 

proteiinien hapettuminen voi tapahtua rinnakkain tai itsenäisesti, mutta usein niiden 

välillä on vuorovaikutusta (Zhang ym. 2013). Korrelaatio lipidien ja proteiinien 

hapettuneiden tuotteiden välillä on havaittu kalalla (Soyer ja Hultin 2000), naudanlihalla 

(Estévez ja Cava 2004) ja kanalla (Soyer ym. 2010), mikä osoittaa, että proteiini- ja 

lipidihapetus alkavat yhdessä ja voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään. Aalhus ja 

Dugan (2014) taas ovat ehdottaneet, että lipidihapetuksen tuotteet voivat edistää 

proteiinien hapettumista, koska lipidihapetus voi alkaa aikaisemmin. Hematyar ym. 

(2019) pitävät mahdollisena, että lipidien hapettumisen hidastuminen voi myös hidastaa 

proteiinien hapettumista ja siten lisätä kalojen säilyvyyttä.  

 

2.6 Antioksidantit 

 

Antioksidantit voidaan jakaa toimintatapansa mukaan kolmeen eri ryhmään.  Anti-

oksidantit voidaan luokitella vapaiden radikaalien terminaattoreiksi, lipidihapettumista 

katalysoivien metalli-ionien kelaattoreiksi tai hapenpoistoaineiksi, jotka reagoivat hapen 

kanssa suljetuissa järjestelmissä. (Shahidi ym. 1992) 

 

Ionol (C15H24O) kuuluu värjäämättömien, steerisesti estyneiden fenolien ryhmään.  Se 

tunnetaan myös nimellä butyloitu hydroksitolueeni (BHT) ja se on korkealaatuinen 
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antioksidantti, joka on huoneenlämpötilassa valkokiteistä (Shahidi ym. 1992). Ionol ei 

ole vesiliukoista, mutta liukenee hyvin rasvoihin. Eläinrasvoissa Ionol toimii 

antioksidanttina paremmin kuin kasvirasvoissa. Ionolin on havaittu aiheuttavan hiiri-

kokeissa sisäistä ja ulkoista verenvuotoa suurina annoksina (Shahidi ym. 1992). BHT:ta 

saa käyttää rehuissa 100 mg/l tai mg/kg Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella 

(EY 2008).  

 

Antioksidantti tert-butyylihydrokinoni (C10H14O2) on synteettinen aromaattinen yhdiste, 

josta käytetään myös lyhennettä TBHQ. Se on hydrokinonijohdannainen, joka on 

substituoitu tert-butyyliryhmällä. TBHQ on vaalea beigen värinen kiteinen jauhe ja se 

liukenee hyvin veteen (PubChem 2019). Se liukenee myös rasvoihin, jotka eivät ole 

muodostaneet kompleksia raudan tai kuparin kanssa. Monissa eläinrasvoissa ja paljon 

tyydyttymätöntä rasvaa sisältävissä kasviöljyissä TBHQ estää hapettumista erityisen 

tehokkaasti (Saarinen 2005). Eastman Chemical Company on kuvaillut TBHQ:ta 

vaihtoehdoksi hapettumiskestävyyden lisäämiseen öljyn hydrogenaatiossa (Dziezak 

1986). Kelaatinmuodostajat, kuten sitruunahappo ja mono-glyseridisitraatti, voivat 

edelleen parantaa TBHQ:n lipidejä stabiloivia ominaisuuksia. Tätä yhdistelmää 

käytetään pääasiassa kasviöljyissä ja ohenteissa, mutta ei juurikaan eläinrasvoissa 

(Shahidi ym. 1992). Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto (EFSA) arvioi aineen 

turvalliseksi vuonna 2004 ja määritti sen päivittäin hyväksyttäväksi enimmäis-

saantiarvoksi (ADI-arvoksi) 0,7 mg/kg (Saarinen 2005). 

 

Kemiallisesti butyloitu hydroksianisoli (BHA) on kahden isomeerin yhdistelmä, se 

koostuu 3-tertiäärisestä butyyli-4-hydroksianisolista (90 %) ja 2-tertiäärisestä butyyli-4-

hydroksianisolista (10 %) (Shahidi ym. 1992). BHA:ta myydään valkoisina vahamaisina 

hiutaleina. Se ei liukene veteen, mutta on erittäin rasvaliukoista. BHA on erityisen 

tehokas suojaamaan oksidaatiolta lyhytketjuisia rasvahappoja (Shahidi ym. 1992). 

BHA:n on todettu aiheuttavan vaurioita rotan vatsalaukussa (Athukorala ym. 2003). 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY 2008) TBHQ:ta ja BHA:ta saa 

käyttää rehuissa 200 mg/l tai mg/kg. 

 

Helmlox sisältää etoksikiini-antioksidanttia. Etoksikiini (l, 2-dihydro-6-etoksi-2,2,4-

trimetyylikinoliini) on kinoliinipohjainen antioksidantti (Koning 2002). Etoksikiinin 

käyttö on ollut kiellettyä kaikkien eläinlajien ja -luokkien rehun lisäaineena EU-alueella 

vuodesta 2017 lähtien (EU 2017). 
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Rehujen lipidien hapettumista on yleisesti vähennetty käyttämällä synteettisiä 

antioksidantteja, kuten BHA:ta, Ionolia, TBHQ:ta ja propyyligallaattia (Boyd ym. 1993, 

Girgih ym. 2013). Kaitarannan (1992) tutkimuksessa verrattiin useita eri anti-

oksidantteja villakuoreen öljyn säilönnässä määrittämällä niiden tehokkuusluvut, eli 

suhteelliset hapettumiskestävyydet kontrolliin verrattuna. Käytetyt antioksidantit olivat 

propyyligallaatti (100 ppm), BHA (200 ppm), Ionol (200 ppm), TBHQ (100 ppm), alfa-

tokoferoliasetaatti (300 ppm), Anoxomer (200 ppm), askorbyylipalmitaatti (200 ppm) ja 

etoksikiini (200 ppm). Havaittiin, että huonoiten hapettumiselta suojasivat askor-

byylipalmitaatti ja alfa-tokoferoliasetaatti. Näiden tehokkuusluvut olivat 1,4 ja 1,1. 

Niinpä niitä ei kannata käyttää kalaöljyssä, vaikka niiden rakenteelliset komponentit 

ovatkin luonnollisia yhdisteitä (Kaitaranta 1992). Anoxomer, etoksikiini ja Ionol olivat 

yhtä tehokkaita estämään hapetusta. Niiden tehokkuusluvut vaihtelivat 1,7 ja 1,9 välillä. 

Propyyligallaatti ja BHA olivat hieman tehokkaampia, kummankin tehokkuusluku oli 

2,2. TBHQ oli testatuista antioksidanteista tehokkain sen tehokkuusluvun ollessa 4,0.  

 

Samanlaisia tuloksia saivat Ke ym. (1977) tutkimuksessaan, jossa vertailtiin BHA:ta, 

Ionolia, TBHQ:ta, alfa-tokoferolia ja tempeh-öljyä käyttämällä helposti hapettuvia 

makrillin ihon lipidejä. Synteettisten yhdisteiden pitoisuudet olivat 200 ppm, alfa-

tokoferolin pitoisuus oli 0,1 % ja tempeh-öljyn 5 %. Tehokkaimmaksi hapettumisen 

estäjäksi havaittiin TBHQ, jonka jälkeen järjestyksessä alfa-tokoferoli, tempeh-öljy, 

BHA ja Ionol.  Myös tutkittaessa makrillin maksaöljyn hapettumista TBHQ (200 ppm) 

toimi paremmin antioksidanttina kuin BHA (200 ppm) (Sang ja Jin 2004). 

 

Gallardon ym. (2012) tutkimuksessa muurahaishapolla säilötyssä perkuujakeessa 

Ionolin lisääminen 200 ppm pitoisuudella esti hapettumisen, mikä takasi säilörehun 

öljyjen laadun. Samanlaisia tuloksia saivat myös Tanula ym. (2014), joiden 

tutkimuksessa Ionol (200 ppm) hidasti rasvojen hapettumista karppien sisäelimistä 

valmistetussa happamassa kalasäilörehussa. Ionol (250 ppm) oli tehokas estämään 

kokonaisesta Equulites klunzingeri ahvenkalasta valmistetun kalasäilörehun lipidien 

hapettumisen säilönnän aikana (Özyurt ym. 2015). Ionol (100 ppm) toimi anti-

oksidanttina paremmin kuin BHA samalla pitoisuudella kalaöljyssä Athukoralan ym.  

(2003) kokeessa.  
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Mach ja Nortvedt (2009) havaitsivat merkittäviä eroja lipidihapetuksessa, kun verrattiin 

keitettyä ja keittämätöntä kalasäilörehua etoksikiinin (250 ppm) kanssa ja ilman. 

Tiobarbituurihapon kanssa reagoivien yhdisteiden (TBARS) arvot kasvoivat jyrkästi 30 

päivän kuluessa ilman etoksikiinia säilötyissä kypsentämättömissä ja keitetyissä 

kalasäilörehuissa, kun taas etoksikiinia sisältävissä säilörehuissa TBARS-arvot olivat 

stabiileja keittämättömissä ja vähenivät keitetyissä. Jackson ym. (1984) havaitsivat 

kokeissaan, että hyperperoksidien pitoisuus kasvoi suuresti perkuujakeessa, jota ei ollut 

suojattu etoksikiinillä (250 ppm). Havaittiin myös, että peroksidit hajosivat nopeammin 

toisen asteen hajoamistuotteisiin, kuten aldehydeihin, 20 °C:ssa verrattuna 10 °C lämpö-

tilaan. Etoksikiini esti hyperperoksidin muodostumisen ja tällöin myös kaikki hajoamis-

tuotteet.  
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3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 
 

Tällä hetkellä lohen perkuujakeesta erotellaan kalaöljyä jatkojalostukseen esimerkiksi 

elintarvikkeeksi, rehun lisäaineeksi tai polttoöljyksi. Jäljelle jäänyttä sakkaa käytetään 

mm. biokaasulaitoksissa (Vielma ym. 2013). Koska sakka sisältää paljon arvokasta 

valkuaista, haluttiin selvittää sen käyttömahdollisuuksia rehuaineena. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mahdollisuuksia hyödyntää kalanjalostusteol-

lisuuden elintarvikelaatuisia sivutuotevirtoja kalaöljyn ja rehun tuotannossa. Haluttiin 

selvittää myös antioksidanttien vaikutusta lohen perkuujakeen säilöntätuloksiin sekä 

pohtia öljystä erotetun sakan käyttöä rehuraaka-aineena. 

 

Tutkimuksessa oli kaksi keskeistä hypoteesia: antioksidantit lisäävät öljyn säilymistä ja 

TBHQ säilöö rasvaa muita antioksidantteja paremmin. 

 

4 AINEISTO JA MENETELMÄT 
 

Tutkimus toteutettiin Uudessakaupungissa Sybimar Oy:n tiloissa. Kirjolohen perkuujae 

saatiin Mannerlohi Oy:ltä. Tutkimuksessa oli kaksi koetta. Ensimmäisessä kokeessa 

kirjolohen perkuujaetta säilöttiin 65 päivää 3 % muurahaishappopitoisuudella käyttäen 

neljää eri antioksidanttia. Antioksidantteina käytettiin TBHQ:ta, BHA:ta, Helmloxia ja 

Ionolia. Ionolia oli 100 ppm pitoisuudella, muita 50 ja 100 ppm pitoisuuksilla. 

Kontrollina kokeessa käytettiin perkuujaetta, jossa oli 3 % muurahaishappopitoisuus.  

 

Toisessa kokeessa perkuujaetta säilöttiin 29 päivää 1 % muurahaishappopitoisuudella 

käyttäen kahta eri antioksidanttia, BHA:ta ja Helmloxia. Kumpaakin antioksidanttia 

käytettiin 10 ppm pitoisuudella. Kontrollina oli 1 % muurahaishappopitoinen perkuujae. 

 

4.1 Ensimmäinen koe 

 

Perkuujakeen käsittely aloitettiin ulkona ulkolämpötilan ollessa 8 ⁰C. Lohi oli teuras-

tettu aamulla ja perkuujakeen alkulämpötila oli 12 ⁰C. Perkuujae sisälsi sisäelimiä ja 

noin 10 % mätiä. Perkuujakeessa ei ollut ruotoja.  
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Sekoittamiseen käytettiin maalisekoittajaa (Kuva 1). Huomattiin, että suolet kiertyivät 

helposti sekoittimen ympärille, jolloin sekoittaminen ei onnistunut. Tästä syystä massa 

syötettiin Perkulex-koneen läpi, joka murskasi sen. Massan ohentamiseksi pumpun 

toimintaa varten massaan sekoitettiin alle litra vettä koko massaa kohti. Perkuujae 

annosteltiin 100 litran saaveihin, jonka jälkeen saavit punnittiin. Punnitsemisen jälkeen 

laskettiin tarvittava hapon määrä. Perkuujakeeseen sekoitettiin 85 % muurahaishappoa 

siten, että lopullinen happopitoisuus massassa oli 1 %. Perkuujaetta säilöttiin yhteensä 

noin 450 kiloa. 

 

  

Kuva 1. Perkuujakeen ja muurahaishapon sekoittaminen maalisekoittimella. 

 

Happo sekoitettiin ensin pieneen määrään perkuujaetta, jonka jälkeen punnitusta 

saavista lisättiin hiljalleen perkuujaemassaa sekoitussaaviin, sitä jatkuvasti sekoittaen. 

Saavissa olevaa massaa sekoitettiin porakoneeseen kiinnitetyllä maalisekoittimella vajaa 

50 kg erissä parin minuutin ajan. Sekoittaminen piti välillä keskeyttää, jotta suolen-

pätkät saatiin revittyä irti sekoittimesta. Saavit kipattiin lopuksi kahteen eri mollaan, 1-5 

saavit ensimmäiseen ja 6-10 toiseen. Seoksen loppulämpötila oli 13 ⁰C ja sitä säilytettiin 

yön yli jääkaappilämpötiloissa. 

 

Seuraavana päivänä päätettiin lisätä muurahaishappoa siten, että lopullinen happo-

pitoisuus oli 3 %. Tavoitteena oli saada pH:ksi 2,2. Jokaista koejäsentä kohden annos-
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teltiin 6 pikkupurkillista massaa pH:n mittausta varten. Tämän lisäksi annosteltiin 3 

pikkupurkkia per koejäsen myöhempiä mittauksia varten. Pikkupurkin tilavuus oli noin 

puoli litraa ja niitä säilöttiin kerralla yhdeksän kappaletta per koejäsen. 

 

Kaikki sylinterit ja pikkupurkit sekä myöhemmin ämpärit värikoodattiin sekä merkittiin 

tussilla. Massan lämpötila tässä vaiheessa oli 11,8 ⁰C sen oltua säilönnässä jääkaappi-

lämpötiloissa. Vuorokauden aikana muurahaishappo oli vaikuttanut jo sen verran, että 

öljyä oli erottunut massan pintaan sekä suolenpätkien irrottaminen sekoittimesta 

helpottui. Ennen punnituksia isoissa mollissa olleita massoja sekoitettiin lapiolla ja 

maalisekoittimella.  

 

Antioksidantit lisättiin perkuujaemassaan sekoittamalla ne ensin pienempään määrään 

perkuujaetta ja sen jälkeen lisäämällä loput perkuujakeet. Massat sekoitettiin 100 litran 

saavissa porakoneeseen kiinnitetyllä maalisekoittimella. Valmiista massasta annosteltiin 

osa pikkupurkkeihin ja loput sylintereihin (Kuvat 2 ja 3). Sylinterit olivat noin 70 cm 

korkeita läpinäkyvästä kovasta muovista valmistettuja sylinterin muotoisia astioita.  

 

Kaikkiin saaveihin laitettiin massaa mollasta 45 kg ja niihin sekoitettiin hapot. 

Ensimmäiseen saaviin lisättiin 85 % muurahaishappoa 1085 g, jolloin lopullinen happo-

pitoisuus oli 3 %. Jokaisesta antioksidantista tehtiin 4 kerrannetta 10 litran sylintereihin. 

Jokaiseen sylinteriin laitettiin 9,5 kg massaa. Ensimmäinen sylinteri punnittiin, mutta 

loput arvioitiin silmämääräisesti ensimmäisen sylinterin mukaan. Loput massat laitettiin 

pikkupurkkeihin. 

 

Kaikki antioksidantit sekoitettiin ensin muurahaishappoon, jonka jälkeen anti-

oksidanttihapposeos sekoitettiin perkuujakeeseen. Ionolia lisättiin 100 ppm pitoisuuteen 

asti, muita 50 ja 100 ppm pitoisuuksiin asti. BHA liukeni happoon vasta kun happo-

antioksidanttiseosta lämmitettiin 30 °C:een. Tämän jälkeen mitattiin seoksien pH:t 

(Taulukko 1).  Mittauksen tulokset ovat vain suuntaa antavia, koska rasvaisuus aiheutti 

ongelmia mittaukseen. 
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Taulukko 1. Eri antioksidanttien määrät, lisätyn muurahaishapon määrä ja mitattu pH 

45kg muurahaishappoperkuujaeseoksessa. 
Antioksidantti Antioksidantin määrä 

(g) 

Hapon määrä 

(g) 

pH 

Kontrolli - 1085 3,12 

Helmlox 50 ppm 4,01 1084,3 2,86 

Helmlox 100 ppm 8,08 1081,1 2,95 

BHA 50 ppm 2,33 1084,9 2,96 

BHA 100 ppm 4,61 1082,2 2,85 

TBHQ 50 ppm 2,32 1084,5 3,01 

TBHQ 100 ppm 4,63 1084,5 2,91 

Ionol 100 ppm 4,65 1084,5 2,85 

 

Kuva 2. Sylinterit perkuujakeen säilömistä varten. Öljyjae alkoi erottumaan nopeasti. 

 

Sylintereiden havaittiin vuotavan, jonka takia jokaisesta sarjasta siirrettiin kolmen 

sylinterin sisältö 10 litran ämpäriin ja yksi sylinteri jätettiin havainnollistamaan erot-

tumista. Täksi havainnollistavaksi sylinteriksi valittiin sellainen, joka ei ainakaan vesi-

testissä vuotanut. Mahdollisesti jotkut antioksidantit liuottivat liimauksia, koska osa 

sarjoista vuoti enemmän kuin toiset.   
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Kuva 3. Jo muutamassa tunnissa havaitaan öljyjakeen selkeää erottumista. Kuvassa 

vasemmalta oikealle: kontrolli, Helmlox 50 ppm, Helmlox 100 ppm, BHA 50 ppm, 

BHA 100 ppm, TBHQ 50 ppm, TBHQ 100 ppm ja Ionol. 

 

Ämpäreiden päälle halkaistiin läpinäkyvä muovipussi ja varovaisesti painelemalla 

poistettiin ilmaa muovipussin ja massan välistä. Tämän jälkeen ämpärit suojattiin 

kansilla. Vuorokautta myöhemmin havaittiin kaikkien sylintereiden vuotavan ja 

loputkin massat siirrettiin ämpäreihin. Sylinterit, ämpärit ja pikkupurkit jätettiin noin 

15-18 asteen lämpötilaan 65 päiväksi. 

 

4.2 Toinen koe 

 

Perkuujae oli säilötty kaksi päivää aiemmin lisäämällä 100 litraan 6 dl 85 % muurahais-

happoa, jolloin muurahaishappoa oli yhteensä 0,7 %. Massan lämpötila oli 9,1 °C ja pH 

3,54. Massaa sekoitettiin porakoneeseen kiinnitetyllä sekoittimella vajaa kymmenen 

minuuttia. Tämän jälkeen massa punnittiin kolmeen saaviin Defender 2000 vaa’alla.  
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Taulukko 2. Toisessa kokeessa käytetyn seoksen koostumus: antioksidanttien määrä, 

käytetyn massan määrä, massaan lisätyn hapon määrä ja lisäksi seoksesta mitattu pH. 

 Antioksidantti 

(g) 

EH perkuujae 

(kg) 

Lisätty happo 

(g) 

pH 

BHA 0,33 33 116,6 3,45 

Helmlox 0,73 33 115,6 3,58 

Kontrolli  18 63,77 3,41 

EH= esihapotettu 

 

Antioksidantit sekoitettiin ensin happoon. Helmlox sekoittui happoon ilman lämmitystä, 

mutta BHA sekoittui vasta, kun seosta lämmitettiin keittolevyllä. Tämän jälkeen anti-

oksidanttihapposeokset kaadettiin saaveihin ja sekoitettiin massan kanssa.  

 

Kumpaakin näytettä kaadettiin neljään eri sylinteriin ja kontrollia kahteen sylinteriin. 

Sylintereille tehtiin kannet pahvista ja muovipussista. Päälle laitettiin pari desiä vettä 

pussissa/pakasterasiassa. Tämän jälkeen kaikkia näytteitä annosteltiin neljään eri 

pikkupurkkiin, joiden kannet olivat muovia. Massaa sekoitettiin jatkuvasti annostelun 

yhteydessä muovilapiolla. Massoista mitattiin pH:t (Taulukko 2). Sylinterit ja pikku-

purkit jätettiin noin 15-18 asteen lämpötilaan 29 päiväksi (Kuva 4). 

 

Molempien kokeiden lopussa ämpäreistä ja sylintereistä otettiin talteen pinnalla oleva 

määrityksiin käytettävä öljyjae ison ruiskun avulla. Koeastioihin jäänyt ylimääräinen 

öljyjae sekä öljyn ja sakan rajapinta poistettiin massasta lapon avulla. Määrityksiin 

käytettävä sakka otettiin talteen isolla ruiskulla. Näytteet pakattiin muovipurkkeihin ja 

ne pidettiin kuljetuksen aikana kylmänä hiilihappojään avulla.  Osa massa- ja öljy-

näytteistä lähetettiin Saksaan ja Vaasaan tutkittavaksi ja osa pakastettiin Helsingissä 

tapahtuvia tutkimuksia varten. 
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Kuva 4. Toisen kokeen sylinterit kokeen lopussa. Öljyjaetta oli noin puolet 

kokonaismassasta. 

 

4.3 Näytteiden analyysit 

 

Säilötyt perkuujakeet analysoitiin Analytik-Service Gesellschaftissa Saksassa, Fin 

Furlab Oy:ssa Vaasassa, Eurolabsissa Helsingissä sekä Helsingin yliopiston labora-

toriossa. Ensimmäisen kokeen sakasta määritettiin kuiva-aine, raakarasva, raaka-

valkuainen, pH ja muurahaishappopitoisuus. Ensimmäisen kokeen öljyjakeesta määri-

tettiin hapettumiskestävyys, happoluku, vapaat rasvahapot, anisidiiniluku, peroksidiluku 

ja TOTOX-luku. Toisen kokeen sakasta ja öljystä määritettiin samat asiat kuin 

ensimmäisessä kokeessa, sekä myös sakan aminohappopitoisuudet. 

 

Pakastetut purkit sulatettiin Helsingin yliopiston laboratoriossa ja jokaisesta purkista 

otettiin noin 90 g näyte yliopistolla analysoitavaksi. Jäljelle jääneet näytteet lähetettiin 

Eurolabsiin.  

 

Yliopiston laboratoriossa pakastettu raaka-aine pilkottiin saksilla pienemmäksi, jonka 

jälkeen se laitettiin tehosekoittimeen, jotta saatiin tasainen massa. Tämän jälkeen 
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jokaisesta näytteestä tehtiin kolmen sarjat kuiva-aineen määritystä varten.  Näytteet 

laitettiin lämpökaappiin 100 °C:een ja ne olivat siellä 4 päivää. Havaittiin, että lämpö-

kaappi ei ole kovinkaan hyvä tällaisten näytteiden kuiva-ainemäärityksiä varten, koska 

näytteet pysyivät hyvin nestemäisinä. 

 

Toisen kokeen näytteet kylmäkuivattiin 0,85 mbar paineessa noin -94 °C lämpötilassa 

42,5 tunnin ajan, mihin kuului 2 tunnin lopetus, jotteivat näytteet roiskuisi. Pakkas-

kuivauksen jälkeen jokainen näyte huhmaroitiin tasaiseksi jauhoksi ja laitettiin omiin 

purkkeihinsa aminohappomäärityksiä varten. Ne määritettiin yliopistolla Waters 

ACQUITY UPLC -nestekromatografialaitteella. 

 

Analytik Service Gesellschaft määritti öljyn hapettumiskestävyyden DIN EN 14112  

-standardin (DIN 2001) mukaisella metodilla. Hapettumiskestävyys kuvaa öljyn kykyä 

vastustaa hapettumista. Suuri luku kertoo, ettei näyte hapetu helposti ja vastaavasti 

pienellä luvulla näyte hapettuu helposti (Maszewska ym. 2018). Fin FurLab Oy määritti 

öljyn vapaiden rasvahappojen pitoisuuden Wheeler-menetelmällä (Wheeler 1932). 

Vapaat rasvahapot hapettuvat helposti, jolloin ne huonontavat öljyn laatua (Hiidenhovi 

ym. 2017). Happoluku määritettiin NMKL 38 -menetelmällä (NMKL 2001), jossa rasva 

liuotetaan 96 % etanolin ja dietyylieetterin (1:1, v/v) seokseen ja titrataan 0,1 mol/l 

kaliumhydroksidiliuoksella päätepisteeseen käyttäen fenoliftaleiiniä indikaattorina. 

Määrittämällä happoluku voidaan seurata hydrolyyttista pilaantumista. Happoluku on se 

milligrammamäärä KOH:a, joka tarvitaan neutraloimaan vapaat rasvahapot yhdessä 

grammassa rasvaa tai öljyä (Piironen 2001). 

 

Sakan kuiva-ainepitoisuus määritettiin NMKL 23 -metodilla (NMKL 1991), jossa näyte 

kuivataan 102-105 °C:ssa 16-18 tunnin ajan. Raakavalkuainen määritettiin NMKL 6  

-menetelmällä (NMKL 2003) ja raakarasva määritettiin hydrolyysin ja Soxhlet-uuton 

(Anderson 2004) avulla. Näytteen sakan pH määritettiin NMKL 179 -menetelmällä 

(NMKL 2005) ja muurahaishappopitoisuus UV-menetelmällä (Skoog ym. 2007).  

 

Eurolabs määritti näytteiden anisidiiniluvun (AV) ja peroksidiluvun (PV). Anisidiini-

luku määritettiin käyttäen liuosta, jossa oli 1 g rasvaa 100 ml:ssa liuotin-reagenssi-

seosta. Reagenssina käytettiin p-anisidiinia. Anisidiiniluku on tämän liuoksen 100-

kertainen absorbanssi 1 cm:n kyvetissä aallonpituudella 340 nm (Piironen 2001). 

Anisidiiniluku kuvaa peroksidien hajoamistuotteiden eli aldehydien, etenkin 2,4-
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dienaalien ja 2-alkenaalien, määrää (Hiidenhovi ym. 2017). Tällöin se osoittaa kalaöljyn 

todellisen iän. 

 

Peroksidiluku määritettiin AOAC:n menetelmällä, jossa rasva liuotetaan etikkahappo-

kloroformiliuokseen. Tähän lisätään kyllästettyä KI-liuosta, jolloin reagoidessaan 

hydroperoksidien kanssa jodidi-ionit hapettuvat jodiksi. Muodostunut jodi määritetään 

tiosulfaattititrauksella. Tämän perusteella saadaan laskettua peroksidiluku (Piironen 

2001). Peroksidiluku kuvaa hapettumisen alkuvaihetta, primääristen hapettumis-

tuotteiden määrää. Se ilmoittaa yhdessä kilogrammassa rasvaa olevien hydroperoksidien 

määrän milliekvivalentteina (Piironen 2001). Peroksidipitoisuus on hyödyllinen 

analyyttinen luku, koska hapettunut rasva eläinten rehuissa vähentää rehun maittavuutta, 

vähentää rehun säilyvyyttä sekä alentaa rehun ravitsemuksellista arvoa (Sarmadi ja 

Ismail 2010). Tästä aiheutuu ruokahaluttomuutta ja painonnousun hidastumista. Korkea 

peroksidipitoisuus aiheuttaa jopa kuoleman, jos peroksidiluku on yli 100/kg (Nilzén ym. 

2001, Barlow ja Pike 1977). 

 

Peroksidi- ja anisidiinilukujen perusteella voidaan laskea kokonaishapettumisarvo, eli 

TOTOX-luku (TOTOX = 2PV + AV), joka kuvaa raakakalaöljyn kokonaishärskiin-

tymisastetta (Hiidenhovi ym. 2017). 

 

4.4 Tulosten laskenta ja tilastollinen analyysi 

 

Tutkimuksen tulokset tallennettiin ja laskettiin käyttämällä Microsoft Excel 365 

16.0.11929.20234 -ohjelmaa. Tilastollinen analyysi suoritettiin SAS-ohjelman version 

9.4 GLM-proseduurilla ja jakauman normaalisuus testattiin Bartlett’in testillä. Käsit-

telyjen väliset tilastolliset erot testattiin kontrasteilla, missä verrattiin kontrollia anti-

oksidantteihin, Ionolia muihin antioksidantteihin sekä verrattiin BHA:ta, TBHQ:ta ja 

Helmloxia toisiinsa. Näiden lisäksi verrattiin antioksidanttitasoja toisiinsa. 

 

Tuloksissa p-arvon ollessa p<0.001 vaikutus on erittäin merkitsevä, p<0,01 hyvin 

merkitsevä, p<0,05 merkitsevä ja p<0,1 suuntaa antava.  
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5 TULOKSET 
 

5.1 Ensimmäisen kokeen sakan koostumus 

 

Kokeen perusteella kontrollin ja koejäsenten välillä ei havaittu eroja sakan pitoi-

suuksissa (Taulukko 3). Kuiva-ainepitoisuudet olivat noin 30 prosentin luokkaa ja 

kuiva-aineesta raakarasvaa oli noin puolet ja raakavalkuaista noin 40 prosenttia. 

Helmloxilla säilötyt näytteet sisälsivät enemmän raakarasvaa kuin BHA:lla (p<0,05) tai 

TBHQ:lla (tuoreissa näytteissä p<0,1 ja kuiva-aineessa p<0,05) säilötyt. Helmloxilla 

säilötyt näytteet sisälsivät vähemmän raakavalkuaista kuin BHA:lla säilötyt (tuoreissa 

näytteissä p<0,05 ja kuiva-aineessa p<0,1). Näytteiden pH oli noin 3, eikä näytteiden 

välillä ollut tilastollisesti merkitsevää eroa pH:ta tarkasteltaessa. Helmlox-näytteiden 

muurahaishappopitoisuus oli selvästi matalampi (p<0,001) kuin BHA- ja TBHQ-

näytteiden.  
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Taulukko 3. Ensimmäisen kokeen sakan koostumus. 
 

KA  

(%) 

RR  

(%) 

RR/KA 

(%) 

RV  

(%) 

RV/KA 

(%) 

pH MH  

(%) 

Koekäsittelyt        

Kontrolli 29,83 14,23 47,53 13,28 44,6 3,1 4,68 

Helmlox 50 ppm 32,98 18,03 54,45 12,68 38,9 3,13 4,43 

Helmlox 100 ppm 33,68 17,25 50,62 13,25 39,68 3,1 4,44 

BHA 50 ppm 30 13,08 43,18 13,4 44,98 3,08 5,04 

BHA 100 ppm 32,83 16,18 49,03 13,15 40,33 3,1 5,03 

TBHQ 50 ppm 31,05 13,95 44,6 13,5 43,65 3,1 4,82 

TBHQ 100 ppm 32,25 15,83 48,8 12,85 39,85 3,08 4,85 

Ionol 30,63 14,25 46,38 13,38 43,58 3,1 4,87 

SEM 1,147 1,369 2,617 0,132 1,753 0,016 0,077 

Merkitsevyydet        

Kontrolli vs muut - - - - - - - 

Ionol vs muut - - - - - - - 

Helm vs BHA - * * * o - *** 

BHA vs TBHQ - - - - - - * 

Helm vs TBHQ - o * - - - *** 

50 vs 100 ppm - - - - o - - 

SEM= keskiarvon keskivirhe  

KA= kuiva-aine, RR= raakarasva, RR/KA= raakarasvan pitoisuus kuiva-aineessa, RV= raakavalkuainen, 

RV/KA= raakavalkuaisen pitoisuus kuiva-aineesta, MH= muurahaishappopitoisuus (85 % HCOOH), 

Helm= Helmlox 

*= merkitsevyystaso p<0,05, **= merkitsevyystaso p<0,01, ***= merkitsevyystaso p<0,001, 

o= merkitsevyystaso p<0,1 

5.2 Ensimmäisen kokeen öljyn koostumus 

 

Kontrollin hapettumiskestävyys oli huonompi kuin koejäsenten (p<0,01) (Taulukko 4). 

TBHQ:n hapettumiskestävyys oli parhain (p<0,001) ja BHA:n toisiksi parhain 

(p<0,001). Ionolin hapettumiskestävyys oli selvästi huonompi kuin TBHQ:lla ja 

BHA:lla (p<0,001). Helmloxin hapettumiskestävyys oli nolla kummallakin pitoi-

suudella, mutta muuten antioksidanttien suurempi pitoisuus kasvatti hapettumis-

kestävyyttä (p<0,001).  

 

Vapaita rasvahappoja oli kontrollissa enemmän kuin koejäsenissä (p<0,001) ja myös 

happoluku oli suurempi (p<0,001). Ionolilla oli pienempi happoluku ja vapaiden 

rasvahappojen pitoisuus kuin muilla koeryhmillä (p<0,001). Helmloxia sisältäneiden 

näytteiden happoluku ja vapaiden rasvahappojen pitoisuus olivat suurempia kuin 

BHA:lla ja TBHQ:lla (p<0,001). Antioksidanttien pitoisuudet vaikuttivat happolukuun 

ja vapaiden rasvahappojen määrään (p<0,01). 
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Kontrollin peroksidiluku oli ensimmäisessä kokeessa koejäseniä pienempi (p<0,001). 

Ainoastaan TBHQ:ta sisältäneen näytteen peroksidipitoisuus oli pienempi kuin kont-

rollilla ja muilla koejäsenillä (p<0,001). Helmloxin peroksidiluku oli suurempi kuin 

BHA:n (p<0,001) ja muutenkin suurin tutkituista. Ionolin peroksidiluku erosi vain 

suuntaa antavasti (p<0,1) muista antioksidanteista. Antioksidanttien pitoisuudet eivät 

vaikuttaneet peroksidilukuihin.  

 

Myös anisidiiniluku oli kontrollissa merkitsevästi koejäseniä pienempi (p<0,001), 

ainoana poikkeuksena jälleen TBHQ. BHA:n anisiidiniluku oli isompi kuin TBHQ:n 

(p<0,001), mutta pienempi kuin suurimman lukuarvon saaneen Helmloxin (p<0,001). 

Ionolin anisidiiniluku erosi merkitsevästi (p<0,01) muista antioksidanteista, anisidiini-

luvun ollessa kuitenkin toiseksi suurin.  Antioksidanttien pitoisuudet eivät vaikuttaneet 

anisidiinilukuun.  

 

TOTOX-luvulle saatiin erittäin merkitsevä ero (p<0,001) kontrollin ja koejäsenten 

välille ja kontrollin arvo oli pienempi kuin antioksidanteilla lukuun ottamatta TBHQ:ta, 

jonka arvo oli pienin. BHA:n arvo oli suurempi (p<0,001) kuin TBHQ:lla, mutta 

pienempi kuin Ionolilla ja Helmloxilla (p<0,001). Antioksidanttien pitoisuuksilla ei 

ollut vaikutusta TOTOX-lukuun. 
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Taulukko 4. Ensimmäisen kokeen öljyn koostumus. 
 

HK (h) Happoluku 

(mgKOH/g) 

Vapaat 

RH 

(%) 

AV 

(mEq/kg) 

PV 

(mEq/kg) 

TOTOX 

(mEq/kg) 

Koekäsittelyt       

Kontrolli 0,95 3,68 1,88 2,33 6,0 14,33 

Helmlox 50 ppm 0 3,68 1,88 11,35 29,75 70,85 

Helmlox 100 ppm 0 3,75 1,88 11,23 22,5 56,23 

BHA 50 ppm 1,70 3,58 1,80 5,33 12,88 31,08 

BHA 100 ppm 1,93 2,71 1,37 7,80 19,75 47,3 

TBHQ 50 ppm 2,97 2,60 1,30 1,58 4,20 9,96 

TBHQ 100 ppm 5,68 2,62 1,30 0,86 2,63 6,13 

Ionol 0,88 2,51 1,28 8,25 19,25 46,75 

Sem 0,247 0,095 0,051 0,506 1,821 4,059 

Merkitsevyydet       

Kontrolli vs muut ** *** *** *** *** *** 

Ionol vs muut *** *** *** ** o * 

Helm vs BHA *** *** *** *** *** *** 

BHA vs TBHQ *** *** *** *** *** *** 

Helm vs TBHQ *** *** *** *** *** *** 

50 vs 100 ppm *** ** ** - - - 

SEM= keskiarvon keskivirhe  

HK= hapettumiskestävyys, RH= rasvahapot, AV= anisidiiniluku, PV= peroksidiluku, Helm= Helmlox 

*= merkitsevyystaso p<0,05, **= merkitsevyystaso p<0,01, ***= merkitsevyystaso p<0,001, 

o= merkitsevyystaso p<0,1 

 

5.3 Toisen kokeen sakan koostumus 

 

Kokeessa kaksi kuiva-ainepitoisuus oli antioksidanttia sisältävillä näytteillä merkit-

sevästi (p<0,01) suurempi kun kontrollinäytteellä (Taulukko 5). Raakarasvapitoisuus 

kuiva-aineessa oli kaikilla koejäsenillä samaa luokkaa, noin 60 %.  Raakavalkuais-

pitoisuus kuiva-aineessa oli suurempi (p<0,05) kontrollilla kuin koejäsenillä. Kont-

rollilla pitoisuus oli 27,8 %, Helmloxilla 21,4 % ja BHA:lla 23,1 %. Muurahais-

happopitoisuus sekä pH olivat samaa luokkaa kaikissa sakoissa, happopitoisuuden 

ollessa noin 1,7 %. 
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Taulukko 5. Toisen kokeen sakan koostumus. 

 Koekäsittelyt  Merkitsevyydet 
 

Kontrolli Helmlox BHA SEM Kontrolli 

vs muut 

Helmlox 

vs BHA 

KA (%) 39,60 46,15 46,55 0,935 **  - 

RR (%) 23,80 27,68 27,10 1,139 o - 

RR/KA (%) 59,95 60,05 58,15 2,218 o - 

RV (%) 11,05 9,83 10,78 0,383 - - 

RV/KA (%) 27,80 21,38 23,13 1,145 * - 

pH 3,55 3,53 3,55 0,028 - - 

MH (%) 1,68 1,73 1,70 0,030 - - 

SEM= keskiarvon keskivirhe  

KA= kuiva-aine, RR= raakarasva, RR/KA= raakarasvan pitoisuus kuiva-aineessa, RV= raakavalkuainen, 

RV/KA= raakavalkuaisen pitoisuus kuiva-aineesta, MH= muurahaishappopitoisuus (85 % HCOOH) 

*= merkitsevyystaso p<0,05, **= merkitsevyystaso p<0,01, ***= merkitsevyystaso p<0,001, 

o= merkitsevyystaso p<0,1 

 

5.4 Toisen kokeen öljyn koostumus 

 

Toisen kokeen eri öljystä saatujen pitoisuuksien erot kontrollin ja koejäsenten välillä 

olivat vähäiset (Taulukko 6). Erot antioksidanttien välillä olivat suuremmat kuin 

kontrollin ja koejäsenten välillä. Hapettumiskestävyys oli suuntaa antavasti (p<0.1) 

parempi Helmloxilla kuin BHA:lla. Kaikilla näytteillä happoluku oli samaa suuruus-

luokkaa, noin 2,5 mgKOH/g ja samoin myös vapaiden rasvahappojen määrä, joita oli 

1,2-1,28 % rasvasta. Anisidiiniluku (p<0,1) ja peroksidiluku (p<0,05) olivat BHA:lla 

hieman suurempia kuin Helmloxilla. Tällöin myös TOTOX-luvut olivat suurempia 

(p<0,05). 
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Taulukko 6. Toisen kokeen öljyn koostumus. 

 Koekäsittelyt  Merkitsevyydet 
 

Kontrolli Helmlox BHA SEM Kontrolli 

vs muut 

BHA vs 

Helmlox 

Hapettumis-

kestävyys (h) 

2,00 2,15 0,98 0,371 - o 

Happoluku 

(mgKOH/g) 

2,45 2,53 2,40 0,099 - - 

Vapaat RH 

(%) 

1,20 1,28 1,20 0,056 - - 

AV (mEq/kg) 3,05 2,90 3,15 0,092 - o 

PV (mEq/kg) 10,50 7,35 22,75 3,182 - * 

TOTOX 

(mEq/kg) 

24,05 17,60 48,65 6,364 - * 

SEM= keskiarvon keskivirhe  

HK= hapettumiskestävyys, RH= rasvahapot, AV= anisidiiniluku, PV= peroksidiluku 

*= merkitsevyystaso p<0,05, **= merkitsevyystaso p<0,01, ***= merkitsevyystaso p<0,001, 

o= merkitsevyystaso p<0,1 

 

5.5 Toisen kokeen valkuaisen aminohappokoostumus 

 

Toisen kokeen aminohappopitoisuuksia tarkasteltaessa kontrollina toiminut pelkästään 

muurahaishappoa sisältänyt näyte säilytti aminohapot paremmin kuin koejäsenet 

(Taulukko 7). Sakan alaniinin, asparagiinin, kysteiinin, glutamiinihapon, glysiinin, 

isoleusiinin, leusiinin, lysiinin, metioniinin, proliinin, seriinin, treoniinin ja tyrosiinin 

(p<0,001), arginiinin ja felyynialaniinin (p<0,01) sekä valiinin (p<0,05) pitoisuudet 

olivat suuremmat kontrollissa kuin koejäsenissä. Ainoastaan tryptofaanin kohdalla ei 

näkynyt tilastollisesti merkittävää eroa. Antioksidanttien välillä ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää eroa.   
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Taulukko 7. Toisen kokeen sakan aminohappokoostumus (g/kg KA). 

 Koekäsittelyt  Merkitsevyydet 
 

Kontrolli Helmlox BHA SEM Kontrolli 

vs muut 

BHA vs 

Helmlox 

Ala 14,78 11,87 11,51 0,303 *** - 

Arg 17,02 13,34 13,71 0,45 ** - 

Asp 22,67 18,37 17,77 0,433 *** - 

Cys 2,7 1,34 1,42 0,145 *** - 

Glu 32,31 26,13 25,24 0,631 *** - 

Gly 18,4 14,98 13,81 0,42 *** - 

His 5,22 4,77 4,68 0,121 * - 

Ile 11,06 9,11 8,88 0,222 *** - 

Leu 18,43 15,13 14,8 0,369 *** - 

Lys 17,53 14,9 14,32 0,299 *** - 

Met 7,37 3,64 3,78 0,343 *** - 

Phe 9,74 8,57 8,52 0,2 ** - 

Pro 11,63 9,4 9,06 0,258 *** - 

Ser 12,09 9,72 9,57 0,227 *** - 

Thr 11,40 9,45 9,25 0,212 *** - 

Trp 2,33 1,77 2,11 0,154 - - 

Tyr 8,88 7,44 7,40 0,167 *** - 

Val 12,99 10,92 10,72 0,256 ** - 

Yhteensä 236,55 190,85 186,55    

Ala= alaniini, Arg= arginiini, Asp= asparagiinihappo, Cys= kysteiini, Glu= glutamiinihappo, Gly= 

glysiini, His= histidiini, Ile= isoleusiini, Leu= leusiini, Lys= lysiini, Met= metioniini, Phe= 

fenyylialaniini, Pro= proliini, Ser= seriini, Thr= treoniini, Trp= tryptofaani, Tyr= tyrosiini, Val= valiini 

*= merkitsevyystaso p<0,05, **= merkitsevyystaso p<0,01, ***= merkitsevyystaso p<0,001, 

o= merkitsevyystaso p<0,1 
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6 TULOSTEN TARKASTELU 
 

6.1 Antioksidanttien vaikutus säilyvyyteen 

 

Kummassakin kokeessa havaittiin, että antioksidanteilla ei ollut vaikutusta sakan 

pitoisuuksiin ja pienetkin erot johtuivat todennäköisesti epätasaisista näytteistä.   

Parhaiten öljyjä suojasi TBHQ, jolla oli merkitsevästi alhaisemmat anisidiini-, 

peroksidi- ja TOTOX-arvot kuin muilla antioksidanteilla. Sen rasvahappoluku ja 

vapaiden rasvahappojen määrä olivat myös alhaisempia ja vastaavasti hapettumis-

kestävyys korkeampi kuin muilla antioksidanteilla. TBHQ havaittiin tehokkaimmaksi 

hapettumisen estäjäksi myös Ken ym. (1977), Kaitarannan (1992) sekä Sangin ja Jinin 

(2004) tutkimuksissa. Seuraavaksi parhaiten tässä kokeessa antioksidanttina toimi BHA, 

jonka jälkeen Ionol ja huonoiten Helmlox. Myös Ken ym. (1977), Kaitarannan (1992), 

Athukoralan ym. (2003) ja Barbosa-Pereiran ym. (2013) tutkimuksissa BHA toimi 

paremmin kuin Ionol. Kaitarannan (1992) tutkimuksessa etoksikiini ja Ionol toimivat 

lähes yhtä hyvin hapettumisen estäjinä. Etoksikiinipohjaisen Helmloxin heikko toiminta 

antioksidanttina on myös ristiriidassa muiden aikaisempien tutkimuksien kanssa 

(Jackson ym. 1984, Mach ja Nortvedt 2009).  

 

Hyvälaatuisessa lohiöljyssä peroksidiluku on maksimissaan 5 mekvO2/kg ja anisidiini-

luku maksimissaan 10 mekvO2/kg (Mozuraityte ym. 2016). Tällöin TOTOX-arvon 

maksimi on 20 mekvO2/kg ja kokeiden perusteella ainoastaan TBHQ-antioksidanttia 

käyttämällä päästiin hyvälaatuisen lohiöljyn arvoihin. 

 

Toisen kokeen öljyjakeen heikot säilöntätulokset selittyvät todennäköisesti sillä, että 

antioksidanttipitoisuudet olivat vain 10 ppm, kun ensimmäisen pidemmän kokeen pitoi-

suudet olivat paljon korkeammat, 50 ja 100 ppm. Useissa tutkimuksissa on käytetty 

suurempia antioksidanttipitoisuuksia, jopa 200-250 ppm pitoisuuksia (Ke ym. 1977, 

Jackson ym. 1984, Kaitaranta 1992, Mach ja Nortvedt 2009, Gallardo ym. 2012, Tanula 

ym. 2014, Özyurt ym. 2015). On mahdollista, että edes 100 ppm pitoisuudet eivät 

tutkituilla antioksidanteilla riitä estämään lohiöljyn hapettumista, vaan tulisi käyttää 

suurempia antioksidanttipitoisuuksia. 
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Koska Helmlox toimi niin huonosti antioksidanttina, epäiltiin, että kokeessa käytetyn 

antioksidantin koostumus olisi varastoinnissa muuttunut. Helmlox analysoitiin 

Headspace-GC/MS-tekniikalla (del Barrio ym. 2006) Nablabs Oy:n toimesta ja 

havaittiin, ettei antioksidantissa ollut vikoja. On ehkä mahdollista, että Helmloxin 

etoksikiini pysyy liikaa hapossa, eli vesifaasissa, kiinni eikä näin pääse suojaamaan 

öljyä.  

 

Aikaisemmissa kokeissa on huomattu, että jos öljy- ja vesifaasi erotetaan ajoissa 

toisistaan, se pidentää öljyn säilymisaikaa. On mahdollista, että proteiinijakeen ollessa 

alttiimpi pilaantumiselle, myös öljyjae pilaantuu nopeammin auto-oksidaatiosta johtuen 

(Aki Honkanen, Sybimar, sähköposti kirjoittajalle 18.1.2016). Useassa tutkimuk-

sessakin on havaittu, että lipidihapetus ja proteiinien hapettuminen ovat vuoro-

vaikutuksessa keskenään (Soyer ja Hultin, 2000, Zhang ym. 2013, Aalhus ja Dugan 

2014, Hematyar ym. 2019). Tämä voi selittää huonoa säilöntätulosta. 

 

Toisessa kokeessa havaittiin aminohappopitoisuuksien vähenemistä, kun perkuu-

jakeeseen lisättiin antioksidanttia. Tämä eroaa Machin ja Nortvedtin (2009) kokeista, 

joissa ei havaittu etoksikiinia sisältäviä ja sisältämättömiä ryhmiä vertailtaessa 

etoksikiinillä olevan vaikutusta aminohappopitoisuuksiin. Myöskään Vizcarra-Magana 

ym. (1999) eivät havainneet tonnikalan perkuujakeessa antioksidanttilisän vaikuttaneen 

lysiinin ja tryptofaanin pitoisuuksiin. Samanlaisia tuloksia on saatu myös Saeedin ja 

Howellin (2002) tutkimuksessa, jossa antioksidantteina käytettiin Ionolia, C-vitamiinia 

ja E-vitamiinia. Antioksidantit suojasivat Atlantin makrillin proteiineja merkittävällä ta-

solla ATPaasi-aktiivisuuden ja proteiinien liukoisuuden täydelliseltä häviöltä -20 °C:ssa 

vuoden ajan tapahtuneessa säilönnässä, jossa vertailukohtana olivat ilman anti-

oksidantteja varastoidut näytteet. Tutkimuksemme toisessa kokeessa raakavalkuais-

pitoisuus oli kontrollilla suurempi kuin antioksidanteilla. Tämä saattaa johtua näytteiden 

heterogeenisyydestä, jolloin myös aminohappopitoisuuksiin tulee eroja. 

 

6.2 Säilötyn perkuujakeen sakan käyttö rehuna 

 

Soijarouhetta käytetään EU:ssa merkittävästi yksimahaisten eläinten ruokinnassa. Siitä 

käytetään 37 prosenttia broilerintuotantoon, 29 prosenttia sianlihantuotantoon ja 22 

prosenttia kananmunien tuotantoon. Eurooppa on riippuvainen proteiinikasvien tuon-
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nista, koska Euroopan omat sadot eivät ole kilpailukykyisiä. Jatkossa tarvitaan 

investointeja oman proteiinivarmuuden kasvuun, koska tulevaisuudessa proteiini on 

globaali haaste. Eläinperäisen proteiinin kulutuksen arvellaan kasvavan maailmalla, 

jonka seurauksena rehuongelman odotetaan syvenevän. (Ahokas ym. 2016) 

 

Verrattaessa soijarouheen aminohappopitoisuuksia perkuujakeen aminohappopitoi-

suuksiin havaitaan, että soija sisältää useita välttämättömiä aminohappoja enemmän 

kuin perkuujae (Taulukko 8). Suurin ero pitoisuuksissa havaitaan tryptofaanin kohdalla. 

Soija sisältää sitä noin 3,6 kertaa enemmän kuin happosäilötty perkuujae. Fenyyli-

alaniinia ja histidiinia soija sisältää lähes puolitoistakertaisesti perkuujakeeseen 

verrattuna. Arginiinia soijassa on 1,3 kertaa enemmän kuin perkuujakeessa.  Lähes 

saman verran (0,9-1,2 kertaiset erot) soija ja perkuujae sisältävät leusiinia, isoleusiinia, 

valiinia ja lysiinia. Ainoastaan metioniinia on selvästi enemmän perkuujakeessa, 

silloinkin vain muurahaishapolla säilötyssä, jolloin ero on 1,9 kertainen. Rikkipitoinen 

metioniini on usein rajoittava aminohappo korkeatuottoisen siipikarjan rehustuksessa 

(Valkonen ym. 2005). Al-Marzooqi ym. (2010) tutkimuksessa kalasäilörehun treoniinin, 

metioniinin ja lysiinin sulavuuskerroin oli merkittävästi parempi kuin soijarouheen. 

Vaikka soijapavut ovat ehkä maailman tärkein palkokasvi, niiden ravintoarvoon liittyy 

edelleen ongelmia, kuten kysteiinin, metioniinin, treoniinin, lysiinin ja valiinin puute 

(Fernandez ym. 1994, Al-Marzooqi ym. 2010). 

 

Taulukko 8. Soijarouheen aminohappopitoisuuksien (g/100g RV) (Luonnonvarakeskus 

2020) vertaaminen perkuujakeen aminohappopitoisuuksiin. 

 
Soijarouhe Kontrolli Helmlox BHA 

Arginiini 7,7 6,1 6,2 5,9 

Fenyylialaniini 5,4 3,5 4 3,7 

Histidiini 2,9 1,9 2,2 2,0 

Isoleusiini 4,7 4 4,3 3,8 

Leusiini 8,3 6,6 7,1 6,4 

Lysiini 6,2 6,3 7 6,2 

Metioniini 1,4 2,7 1,7 1,6 

Treoniini 4 4,1 4,4 4,0 

Tryptofaani 3 0,8 0,8 0,9 

Valiini 4,9 4,7 5,1 4,6 
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Maailman kalajauhotuotannosta noin 20 % menee sianrehuihin, koska kalajauholla on 

suuri proteiinipitoisuus sekä hyvä aminohappokoostumus. Kalajauhon käytön etuna 

sikojen ruokinnassa on korkeampi rehunmuuntotehokkuus ja vähärasvaisemmat ruhot 

verrattaessa muun tyyppisillä rehuilla ruokittuihin (Huntington ja Hasan 2009). Se on 

hyvä raaka-aine etenkin ruoansulatuselimistöltään herkkien porsaiden rehuissa (Orjala 

2011). Kalajauhon käytöllä on myös ympäristöhyötyjä, sillä proteiinin korkea sulavuus 

vähentää typen erittymistä lantaan (Huntington ja Hasan 2009). On mahdollista, että 

samanlaisia hyötyjä voidaan saavuttaa myös sian rehuilla, mihin on lisätty perkuujaetta. 

 

Verrattaessa aminohappojen suhteita sikojen ruokintasuosituksiin (Luonnonvarakeskus 

2015) havaitaan, että näytteissä, joihin on lisätty antioksidanttia, metioniinia ja 

kysteiinia suhteessa lysiiniin on suosituksiin nähden liian vähän (Taulukko 9), mutta 

kontrollirehussa metioniinia ja kysteiinia on suositusten verran. Treoniinia ja trypto-

faania perkuujae sisältää lähes suositusten verran. 

 

Perkuujakeen käyttöä sioilla rajoittavat suurimmaksi osaksi lihaan tulevat makuvirheet. 

Nämä makuvirheet johtuvat pääosin kalarasvan sisältämistä pitkäketjuisista 

rasvahapoista eikosapentaeenihaposta (C20:5) ja dokosaheksaeenihaposta (C22:6) 

(Fritsche ym. 1993, Wood ym. 1999). Nämä monityydyttymättömät rasvahapot ovat 

peräisin meren kasviplanktoneista, joista ne kulkeutuvat kaloihin ravintoketjua pitkin 

(Valaja 1991, Jokela ja Rinne 1996). Valajan ym. (1992) tutkimuksessa havaittiin, että 

tuoreissa lihanäytteissä ei varsinaista kalanmakua esiintynyt, vaikka rehu sisälsi 

prosentin verran kalarasvaa ja sitä oli tarjolla teurastukseen asti. Kuitenkin pakastuksen 

jälkeen kalajauhoa syöneiden eläinten lihassa makuvirheiden määrä lisääntyi selvästi. 

Tutkimuksen mukaan kalajauhoa olisi turvallista käyttää alle 2 % lihasikojen dieeteissä, 

mutta alle 45 kiloisten lihasikojen rehu voi sisältää kalajauhoa jopa 5 %, jos loppu-

kasvatusrehu ei sisällä sitä.  

 

Kalajauhon kuiva-ainepitoisuus on noin 90 % (Orjala 2011). Valajan ym. (1992) 

kokeessa kalajauho sisälsi rasvaa noin 8 %, joten rasvapitoisuus kuiva-aineessa oli noin 

9 %. Valajan kokeessa rehujen kuiva-ainepitoisuus oli noin 87 %. Ensimmäisen kokeen 

happaman kalasäilörehun sakka sisälsi raakarasvaa kuiva-aineessa noin 50 % ja toisen 

kokeen noin 60 %. Tällöin ensimmäisen kokeen hapanta kalasäilörehua saisi käyttää 

alle 0,4 % ja toisen kokeen alle 0,3 % sian rehun kuiva-ainepitoisuudesta. Alle 45 

kiloisten lihasikojen rehu voi sisältää vastaavasti alle 0,9 % ja 0,8 % hapanta 
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kalasäilörehua kuiva-aineesta. Näin ollen voidaan todeta, että perkuujaetta kannattaa 

mieluummin käyttää alle 45 kiloisten sikojen ruokinnassa.  

 

Korkea kalarasvan määrä voi heikentää broilerin lihan aistinvaraista laatua (Kjos ym. 

2000). Johnson ym. (1985) tutkimuksessa kalan perkuujae säilöttiin ensin muurahais-

hapolla, jonka jälkeen se kuivattiin happamaksi kalajauhoksi. Hapanta kalajauhoa 

lisättiin vehnäpohjaiseen rehuun ja sitä verrattiin vehnäpohjaiseen rehuun, missä 

proteiininlähteenä oli soijapapu. He eivät havainneet merkittäviä eroja kalajauholla 

ruokittujen lintujen kasvukyvyssä verrattuna soijalla ruokittuihin. Samanlaisia tuloksia 

saivat Al-Marzooqi ym. (2010), joiden mukaan kalasäilörehu voi korvata jopa 20 % 

soijajauhoista broilerin ruokavaliossa vaikuttamatta kuitenkaan broilerin kasvuun tai 

aistinvaraiseen laatuun. Kalarasva broilerin dieetissä vähentää plasman E-vitamiini-

pitoisuuksia osoittaen, että rasvaisen kalan sivutuotteiden käyttö lisää poikasten 

antioksidanttitarvetta. Kjosin ym. (2000) tutkimuksessa vähintään 16,8 g/kg kalarasva-

määrät aiheuttivat lihalle epämiellyttävän maun. Jos kalarasvapitoisuus broilerin-

poikasten ruokavaliossa pidetään alle 10 g/kg, vältytään todennäköisesti makuhäiriöiltä 

(Kjos ym. 2000). Kjosin ym. (2000) tutkimuksessa rehujen kuiva-ainepitoisuus oli noin 

88 %, jolloin broilerinpoikasen maksimikalarasva-annos on 1,1 % kuiva-aineesta. 

Ensimmäisen kokeen kalasäilörehun sakan raakarasvapitoisuus oli noin 50 % ja toisen 

kokeen 60 % kuiva-ainepitoisuudesta. Tällöin ensimmäisen kokeen hapanta kalasäilö-

rehua saa olla 2,3 % ja toisen kokeen kalasäilörehua vastaavasti 1,9 % rehun kuiva-

ainepitoisuudesta. 

 

Verrattaessa broilerin kasvatusrehun ihanneproteiinia kalasäilörehun aminohappo-

suhteisiin (Taulukko 9), havaitaan, että kalasäilörehun treoniinin ja tryptofaanin 

pitoisuudet ovat lähellä ihanneproteiinia. Kuitenkin metioniinia ja kysteiinia on 

perkuujakeessa suhteessa lysiiniin liian vähän. 

 

Santana-Delgadon ym. (2008) mukaan kalasäilörehun ja durran sekoitus on hyvä 

vaihtoehto käytettäväksi siipikarjan ruokinnassa, koska näin durran aminohappo-

koostumus täydentää tryptofaanin puutetta. Heidän tekemänsä broilerien ruokintakoe 

osoitti, että kuiva-ainesuhteeltaan 1:7 säilörehu-durraseos soveltuu tasapainoisen rehun 

saamiseksi broilereille sekä muille kotieläimille. Kyseisen seoksen etuna on myös sen 

edullisuus. Suomessa durra ei kuitenkaan ole viljelyssä, jolloin se on huonohko 

vaihtoehto kotimaiseen rehutuotantoon. Kotimaiset palkokasvit herne ja härkäpapu 
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sisältävät vähän metioniinia (Valkonen ym. 2005, Luonnonvarakeskus 2020), joten 

happosäilötty kala voisi täydentää rehun aminohappokoostumusta. Kalasäilörehun etuna 

rehuna verrattuna kalajauhoon on yksinkertainen rehuntekoprosessi sekä vähäisempi 

kalan haju rehussa (Santana-Delgado ym. 2008).  

 

Turkiseläinten rehuksi arvioidaan menevän noin 80 prosenttia perkuujakeesta. Suomeen 

tuotiin vuonna 2009 yhteensä 11 657 tonnia kalastuksen ja kalakasvatuksen sivuvirtoja. 

Näitä on käytetty varsinkin turkiseläinten rehuissa ja kysyntää riittää rehun raaka-

aineena myös tulevina vuosina, jos turkistarhaus jatkuu Suomessa nykyisen kaltaisena. 

(Orjala 2011) 

 

Verrattaessa minkin ja siniketun ihanneproteiinia perkuujakeen aminohapposuhteisiin, 

havaitaan, että vain treoniinia on riittävästi (Taulukko 9). Perkuujae sisältää rikkipitoisia 

aminohappoja, metioniinia ja kysteiinia, liian vähän suhteessa lysiiniin. Amino-

happokoostumuksen puutteiden lisäksi happosäilötyn kalan käyttöä turkiseläinten 

rehuissa rajoittaa sen muurahaishappopitoisuus (Pölönen 2000).  

 

Muurahaishappoa (85 %) saa olla sinikettujen ruokavaliossa maksimissaan 2,2 g per 

elopainokilo (Pölönen 2000). Siniketut painavat täysikasvuisina kesäkaudella 7-15 kg 

(FIFUR 2019a). Ensimmäisessä kokeessa rehut sisälsivät 85 % muurahaishappoa keski-

määrin 4,8 %. Tällöin siniketulle saa antaa päivässä ketun painosta riippuen 320-690 g 

happosäilöttyä ensimmäisen kokeen perkuujakeen sakkaa. Toisessa kokeessa 85 % 

hapon keskiarvopitoisuus sakassa oli 1,7 %. Tällöin ketuille voidaan antaa jopa 900-

1900 g hapanta kalasäilörehua. Siniketuilla perkuujakeen happopitoisuus ei siis juuri 

rajoita perkuujakeen määrää dieetissä vaan sen ravintosisältö. 

 

Minkkien ruokavaliossa 85 % muurahaishappoa saa olla maksimissaan 1 g per elo-

painokilo (Pölönen 2000). Minkit painavat täysikasvuisina 1-5 kg (FIFUR 2019b). 

Tällöin ensimmäisen kokeen sakkaa saisi antaa eläimen painosta riippuen 20-100 g ja 

toisen kokeen 60-300 g. Tällöin sakan happopitoisuus rajoittaa syöntiä.  
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Taulukko 9. Sakkojen aminohappojen suhdeluvut verrattuna sian (Luonnonvarakeskus 

2015), broilerin (Ross Breeders 1999), minkin (Tuomola 2016), siniketun (Dahlman 

2003) ihanneproteiiniin. 

Amino-

happojen 

suhteet lysiinin 

määrään (%) 

Sika Broileri 

(kasva-

tus) 

Minkki Sini-

kettu 

(9-14 

viikkoa) 

Kont-

rolli 

BHA  Helmlox 

Lys 100 100 100 100 100 100 100 

Met+Cys 60 74 81 77 57 36 33 

Thr 62 65 63 64 65 65 63 

Trp 19 17 19 22 12 15 12 

Cys = kysteiini, Lys = lysiini, Met = metioniini, Thr = treoniini, Trp = tryptofaani, Tyr = tyrosiini 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tutkimuksen keskeiset hypoteesit toteutuivat suurilta osin. Antioksidantit säilöivät 

lohiöljyä paremmin kuin pelkkä muurahaishappo ja antioksidanttina TBHQ toimi muita 

vaihtoehtoja paremmin. Se saavutti tutkituista antioksidanteista parhaat tulokset kaikilla 

tutkimuksessa käytetyillä mittareilla (anisidiini-, peroksidi- ja TOTOX-arvot, rasva-

happoluku, vapaiden rasvahappojen määrä ja hapettumiskestävyys). Muut anti-

oksidantit toimivuuden mukaisessa järjestyksessä olivat BHA, Ionol ja Helmlox. On 

myös huomioitava, että kokeen kaikista näytteistä TBHQ-antioksidantilla säilötty näyte 

oli ainoa, jonka arvot täyttivät hyvälaatuisen lohiöljyn kriteerit. Ensimmäisessä 

kokeessa havaittiin, ettei öljyn säilymisessä ollut vaikutusta sillä, oliko antioksidanttia 

50 vai 100 ppm. Kuitenkin toisen kokeen 10 ppm pitoisuus oli liian alhainen lyhyenkin 

ajan säilöntään. On mahdollista, että tässä tutkimuksessa käytetyt pitoisuudet olivat 

yleisesti liian alhaisia lohiöljyn säilöntään. 

 

Toisessa kokeessa havaittu aminohappopitoisuuksien väheneminen antioksidanttia 

käytettäessä on ristiriidassa lukuisten aikaisempien tutkimusten kanssa. Tähän tulokseen 

saattaa kuitenkin vaikuttaa esimerkiksi näytteiden heterogeenisyys, jonka takia 

näytteiden valkuaispitoisuudet vaihtelivat, mikä saattaa muuttaa näytteiden amino-

happopitoisuuksia. Näiden tulosten valossa antioksidanttien vaikutusta sakkaan ja 

varsinkin sen aminohappoihin pitäisi kuitenkin tutkia enemmän. 

 

Perkuujakeen sakan käyttöä ruokinnassa rajoittavat ravintoainesisältö, muurahais-

happopitoisuus ja lihaan tulevat makuvirheet, mutta näistä ravintosisällön puutteita 

voidaan toki tukea muiden rehuraaka-aineiden avulla. Sikojen kohdalla rajoittavaksi 

tekijäksi tulevat kalarasvan rasvahappojen aiheuttamat makuvirheet ja niiden 

ruokinnassa tämän tutkimuksen kalanperkuujaetta saisikin käyttää vain noin 0,4 % 

kuiva-aineesta, kun alle 45 kiloisten lihasikojen rehu voisi sisältää sitä noin 0,9 %. 

Broilereiden ruokinnassa tämän tutkimuksen perkuujaetta voitaisiin luultavasti käyttää 

noin kahden prosentin verran kuiva-aineesta ilman makuhäiriöitä ja eräs ruokinta-

mahdollisuus voisikin olla kalasäilörehun ja jonkin kotimaisen palkokasvin sekoituksen 

käyttö rehun valkuaislisänä. Yleisesti, jos perkuujakeen sakan rasvapitoisuutta saataisiin 

laskettua, perkuujaetta voisi käyttää enemmän sikojen ja broilerien rehuissa. Turkis-
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eläinten ruokinnassa rajoittavimpana tekijänä on sinikettujen kohdalla ravintosisältö ja 

minkkien kohdalla happopitoisuus, mutta perkuujaetta voidaan silti käyttää suuriakin 

määriä. 

 

Euroopan komission rehuaineluettelossa (EU 2013) perkuujae kuuluu vesieläimistä 

saataviin sivutuotteisiin, joita voidaan käyttää sellaisenaan tai käsiteltyinä. Tällä 

hetkellä kalajauho on ainoa käsitelty eläinproteiini, jota voidaan antaa rehuna sioille ja 

siipikarjalle (Fumière ym. 2009). Kuitenkin omavaraisuuden tärkeys eläinproteiinien 

lähteissä kasvaa jatkuvasti, joten painetta lainsäädännön muuttumiselle saattaa tulla. 

Happosäilötyn kalan etuna kalajauhoon on sen steriiliys, eikä se näin levitä salmonellan 

kaltaisia taudinaiheuttajia. Sen valmistukseen kuluu vähemmän energiaa ja sen tuotto on 

edullisempaa. 
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Companylle kokeen rahoittamisesta. Suuret kiitokset Ilkka Pollarille ja Ilpo Pölöselle 

heidän osuudestaan kokeen suorittamisessa sekä heidän avustaan tulosten analy-

soinnissa. Kiitos myös yliopistonlehtori Pauliina Lankiselle erinomaisista neuvoista 

koskien kokeellista osuutta. Kiitokset myös kaverilleni Tonille kadonneen artikkelin 

löytämisestä. Lämpimät kiitokset ystävilleni Antille ja Emmille sekä muille kavereilleni 

kannustuksesta ja tuesta. Haluan myös kiittää puolisoani Teroa, joka tarjosi arvokkaita 

neuvoja, tukea ja haleja tämän työn kirjoittamisen aikana. Kiitokset myös kissoilleni 

Tiikerille ja Elvikselle, jotka olivat mukana koko kirjoitusprosessin ajan tunkemalla 

näppäimistölle, nukkumalla lähdekirjojen päällä tai istuen sylissäni. 
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