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Ihminen on viljellyt kalaa noin 4000 vuotta. Egyptin hieroglyfeissä on löydettävissä
todisteita tästä. Suomessa kalankasvatus alkoi 1800-luvun lopulla, kun kalaistukkailla täytyi
korvata heikkoja kalakantoja. Kalakantojen laskun syynä oli uitto ja voimalaitosten
rakentaminen. Kaupallinen kalankasvatus pääsi alkuun 1960-luvulla, jonka jälkeen
kalankasvatus on kehittynyt ja kehittyy edelleen.
Tässä tutkielmassa keskitytään kuhanviljelyyn (Sander lucioperca) ja viljelyn
kannattavuuteen kirjallisuuden ja kannattavuuslaskelmien avulla. Kuha on ahvenkaloihin
kuuluva peto, jota esiintyy Suomessa, Euroopassa ja Venäjällä. Kuhaa pyydetään nykyisin
vähemmän ja kasvatetaan enemmän. Suomessa kuhaa viljellään erityisesti istutuksia varten.
Kasvatuslaitoksessa kuhan kudun käynnistäminen vaatii hormonipistoksen. Tämän jälkeen
kuhien annetaan joko kutea turoille tai ne lypsetään. Jos mäti lypsetään, se täytyy hedelmöittää
noin 30 minuutin kuluessa. Mäti voidaan hedelmöittää joko kuiva- tai märkähedelmöityksellä.
Hedelmöityksen jälkeen mäti siirretään hautomoon odottamaan poikasten kuoriutumista
esimerkiksi sumukaappiin. Kuhan mäti on paakkuuntuvaa, joten on suositeltua käsitellä se
tämän estämiseksi. Poikasten kuoriuduttua ne voidaan siirtää niille varattuun altaaseen ja
aloittaa joko rehuruokinta tai artemialla ruokkiminen. Poikasilla on 6. eri kehitysvaihetta, jonka
aikana ne täyttävät ilmarakkonsa ja kehittyvät toukasta muistuttamaan aikuista. Kuhan
poikasilla kannibalismi on yleistä. Kannibalismin vaikutuksia voidaan estää esimerkiksi
takaamalla riittävä ravinnon saanti poikasille, joka vastaa noin 1,6 % ravintoa poikasen
painosta. Samalla kannattaa poistaa myös kannibaaliset yksilöt viljelystä. Poikaset ovat
valohakuisia noin 32 mm asti, jonka jälkeen valohakuisuus muuttuu valopakoisuudeksi.
Kuhan tuotantoa ei ole vielä saatu toimimaan Suomessa ja haasteita on vielä paljon. Kuhan,
taimenen (Salmo trutta) nieriän (Salvelinus alpinus) ja sammen (Acipenser sturio) yhdistetty
tuotanto elintarvikkeeksi on noin 0,3 miljoonaa kiloa vuonna 2019. Ero kirjoloheen (Salmo
salar), jonka vuosituotanto oli 15,3 miljoonaa kiloa, on huomattava. Vaikka kuhan suosio on
kasvussa ja hinta sen mukainen, suurin osa kaupasta saatavasta kuhasta on kalastettua. Jotta
kuhanviljely saataisiin kannattavaksi, olisi siitä saatavan kilohinnan oltava yli 7€ tai vielä
korkeampi. Vuonna 2019 kuhan kilohinta oli 6,07 €.
Avainsanat Kuha, kalanviljely, kalankasvatus
Ohjaaja tai ohjaajat
Jyrki Lappalainen
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Muita tietoja
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1. Johdanto
1.1 Kalanviljely yleisesti
Ihminen on viljellyt kalaa jo noin 4000 vuoden ajan. Vaikkemme tiedä tarkalleen, kuinka
ensimmäiset kalanviljelyt toteutettiin, on Egyptin hieroglyfeissä löydettävissä todisteita
viljelystä. Vaikka jo kiinalainen Fai Lan kirjoitti ohjeita, miten kaloja voidaan kasvattaa
ruuaksi noin 450 eaa., on moderni kalankasvatus kehitetty Saksassa 1733. Tällöin
ensimmäisen kerran onnistuttiin tuottamaan hedelmöittynyttä mätiä ja kasvattamaan
kalaa (www.thehealthyfish.com). Suomessa kalankasvatus alkoi jo 1800-luvun lopulla.
Ensimmäiseksi kasvatettiin lähinnä vain lohien istukaspoikasia jokiin, joissa arveltiin
olevan heikko kalakanta. Mädin tuotto ja poikasten kasvatus oli lähinnä vain lohijokien
läheisyydessä tapahtuvaa. 1920–1930 luvuilla havaittiin miten uitot ja voimalaitokset
vaikuttivat kalakantaan negatiivisesti. Tämän seurauksena laitoksien lupiin kirjattiin kohta,
joka vaati poikasten tuottoa ja kalanviljelylaitoksen perustamista voimalaitoksen
yhteyteen. Näin saatiin kompensoitua uiton tai voimalaitosten aiheuttamia
poikasvahinkoja ja -kuolemia (www.kalankasvatus.fi).
Valtio kiinnostui kalatutkimuksesta ja tuki kasvatustutkimusta, muun muassa Evolla
tehtiin tutkimusta ja saatiin hyviä tuloksia kalanviljelystä. Kalankasvatus elinkeinona alkoi
kunnolla vasta 1960-luvulla, jolloin kirjolohen teollinen tuotanto alkoi. Samalla
istukaspoikasten kysyntä kasvoi huomattavasti. Monet yksityiset yrittäjät perustivat
kasvatuslaitoksia ympäri Suomea. Kalankasvatus jatkui nousujohteisena aina 1990-luvun
lamaan saakka (www.kalankasvatus.fi).
Parhaimmillaan maassamme oli yli 400 kalankasvattamoa ja vuosituotanto 19000 tonnia
kalaa (www.kalankasvatus.fi). Tämän jälkeen monet pienet laitokset ovat joutuneet
lopettamaan huonon kannattavuuden takia. Tällä hetkellä laitoksia on alle 200. Ennen
lupien saanti oli todella hankalaa, tilanteen muututtua pari vuotta sitten on
ympäristöluvan ja vesitalousluvan, sekä muiden tarvittavien lupien saaminen niin
helpottunut, yksinkertaistunut kuin tullut edullisemmaksikin. Tämän vuoksi onkin
oletettavaa, että useampi uusi yritys lähtee kokeilemaan kalankasvatusta.
Kasvatus on kehittynyt huimasti siitä mitä se oli muinaisen Egyptin aikaan. Nykyisin kalat
uivat vapaina joko maa-altaissa, suurissa tankeissa tai verkkokasseissa rannikolla tai
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avomerellä. Veden vaihtuminen on turvattu ja sekä happea että lämpötilaa tarkkaillaan.
Ruokintaa pyritään optimoimaan ja kalojen terveydestä huolehditaan. Ikävä kyllä
esimerkiksi Kiinassa kalankasvatus ei ole näin tasokasta, vaan siellä panostetaan lähinnä
tuottavuuteen eikä kalojen hyvinvointiin (www.thehealthyfish.com).

1.2 Kasvatuslaitostyypit
Kalankasvattamoita on monenlaisia ympäri maapalloa. Neljä yleisintä kasvattamotyyppiä
ovat maa-altaat, verkkokassit, lämminvesikasvatus ja uusimpana kiertovesikasvatus. Maaallaslaitokset ovat hyvin yleisiä sisämaassa. Nimensä mukaisesti kalat kasvavat maahan
kaivetuissa altaissa, joissa syömätön rehu ja kalojen ulosteet kerääntyvät lietteeksi altaan
pohjalle (kuva 1.1 maa-altaita).

Kuva 1.1 Maa-altaita (www.kalankasvatus.fi)

Altaat voivat olla pyöreitä, soikeita tai osa alueen läpi virtaavan joen uomaa. Huonona
puolena on osan ravinteiden kulkeutuminen alapuoliseen vesistöön. Toinen mahdollinen
allastyyppi on maan päällä oleva pyöreä allas. Näitä on eri kokoisia, ja niitä pääasiallisesti
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käytetään kalanpoikasille. Kasvattamo voi olla levittäytyneenä hyvinkin isolle alueelle, sillä
altaat vievät paljon tilaa. Mitä isommasta kalasta ja suuremmasta parvesta on kyse, sitä
enemmän tilaa täytyy olla käytössä.
Verkkokassikasvatus (kuva 1.2) on merellä ja rannikoilla toimiva ratkaisu. Siinä suuret
verkkokassit kelluvat vedessä kiinnittyneenä tietylle alueelle. Koska kyseessä on avoin
pussi, ylimääräinen rehu ja kalojen uloste leviää ympäristöön. Ravinteita hyödyntävät
muun muassa pieneliöt ja erilaiset levät. Mikäli alueella on huono virtaus, kalojen uloste
ei päädy lähialuetta suuremmalle alueelle. Kuitenkin, suurten virtausten avulla liete voi
levitä hyvinkin laajalle alueelle ja rehevöittää ympäristöä (Lappalainen & Lehtonen 2015).

Kuva 1.2 verkkoallas (www.kalankasvatus.fi)

Lämminvesikasvatus (kuva 1.3) perustuu teollisesta tuotannosta tulevan lauhdeveden tai
kierrätetyn lämmön läpivirtauksen hyödyntämiseen kasvatusprosessissa. Näitä laitoksia
voi perustaa vaikkapa ydinvoimaloiden läheisyyteen. Esimerkiksi Loviisan ydinvoimalan
läheisyydessä on tätä periaatetta hyödyntävä kalankasvattamo.
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Kuva 1.3 Läpivirtauslaitoksen rakenne (Koskela ym. 2007)

Uusimpana innovaationa voidaan pitää kiertovesikasvatusta (kuva 1.4), jossa kala kasvaa
sisätiloissa ympäri vuoden, ja veden hukkamäärä on minimoitu muutamaan prosenttiin
(Koskela ym. 2007). Tämä sopii erityisesti sisämaahan tai hyvinkin kuiville seuduille, missä
ei ole vettä saatavilla samalla tavoin kuin rannikolla, joissa kasvatus ei ole aikaisemmin
onnistunut. Koska laitoksella vesi puhdistetaan, saadaan vähennettyä ympäristön
ravinnekuormitusta. Esimerkiksi fosforipäästöt ovat helposti noin 20 % alemmat kuin
perinteisessä kasvatuksessa. Erityisesti lohen kasvatuksessa on siirrytty
kiertovesikasvatukseen, joka on huomattavasti energiatehokkaampaa kuin ns. normaalit
kasvatustavat. Huonona puolena kiertovesikasvatuksessa on suurempi tarvittava
alkuinvestointi ja infrastruktuuri.
Suomessa kiertovesikasvatuksessa on monia hyviä puolia ja sillä on todellisia kilpailuetuja.
(www.luke.fi). Kiertovesikasvatuksen etuihin voidaan lukea myös ympäristön
kuormituksen säädeltävyys. Kaikkiin tärkeisiin olosuhteisiin voidaan vaikuttaa. Tällöin
voidaan reagoida markkinoiden muuttumiseen paljon nopeammin kuin verkkokassi- tai
maa-allaskasvatuksessa. Tavalla voidaan tuottaa mätiä ja poikasia ympäri vuoden ja
monta kertaa vuodessa. Menetelmän nimi on Out-of-Season ja sitä hyödynnetään jo
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Euroopassa sekä jonkin verran Suomessa. Kuhalla (Sander lucioperca (Linnaeus, 1758))
voidaan mätiä ja poikasia tuottaa jopa 3 tai 4 eri kertaa vuodessa vain säätelemällä
kasvuolosuhteita.

Kuva 1.4 Kiertovesilaitoksen rakenne (Koskela ym. 2007)

1.3 Kasvatettavat lajit ja lukumäärät
Nykyisin suosituimmat kalat viljelyssä ovat lohi (Salmo salar), karppi (Cyprinus carpio),
monni (Silurus glanis) ja turska (Gadus morhua) (www.farms.com). Maailmalla erityisesti
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valkolihainen kala on suosittua (kuva 1.5). Varsinkin ruohokarppi (Ctenopharyngodon
idella) (yli 5,5 miljoonaa) ja hopeapaksuotsa (Hypophthalmichthys molitrix) (4,7
miljoonaa) ovat suosittuja kaloja. Näiden suosiota selittää niiden suuri käyttö Aasian
maissa. Suomessa valkolihaisen kalan kansainvälistä suosiota ei välttämättä huomaa, sillä
suosimme enemmän punalihasta lohta kuin valkolihaisia kalojamme, kuten siikaa tai
kuhaa (www.luke.fi). Eri lajien suosio perustuu kulttuuriin, tottumukseen, saatavuuteen ja
hintaan. Viime aikoina myös harvinaisempien kalalajien suosio on noussut. Suomessa
tämän voi nähdä muun muassa siian ja kuhan viljelyn yleistymisenä
(www.kalankasvatus.fi), sekä kalatiskillä, jolta voi löytää jo hyvinkin eksoottisen kuuloisia
kaloja, kuten ruijanpallasta (Hippoglossus hippoglossus), tonnikalaa (Thunnus thynnus) tai
vaikkapa merikrottia (Lophius piscatorius).
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Kuva 1.5 Kasvatetut lajit vuosilta 2008–2017(http://www.fao.org)

Viljely on lisääntynyt tasaisesti viime vuosikymmenen aikana. Kasvatus järvissä on paljon
yleisempää kuin merissä lähes kolmasosan verran (kuva 1.6). Eniten kasvatusta on Aasian
alueella, jossa varsinkin karppisuvun kalat ovat suosittuja ruokakaloina, ja kasvatus
tapahtuukin lähinnä järvissä karpin vaatiman makea veden takia. Tämä osittain selittää,
miksi järvet ovat paljon suositumpia kasvatusalustoja. Lohi, joka suomalaisille on paljon
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tutumpi, on kansainvälisesti vasta seitsemänneksi suosituin laji. Suurimpana
kalantuottajana toimii Kiina, jossa vuosittainen tuotto on yli puolet maailmassa tuotetusta
kalamäärästä. Vuonna 2017 määrä oli 80 133 588 tonnia kasvatettua kalaa.
(http://www.fao.org).
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Kuva 1.6 Viljelymäärät maailmassa vuosilta 2008–2017 (http://www.fao.org)

Maailmalla pyydetään kalaa runsaasti, mutta pienentyneiden kalakantojen ja
suurentuneen kalastuspaineen takia kalankasvatukseen on tulevaisuudessa syytä
panostaa vielä nykyistäkin enemmän. Kuten kuvasta 1.7 näkyy, kalansaaliit ovat pysyneet
samalla tasolla, vaikka maailman väkimäärä on kasvanut viimeisen vuosikymmenen
aikana. Sitä vastoin kasvatetun kalan määrät ovat nousseet yli 50 % vuosikymmenen
aikana ja on kohta samassa tasossa pyydetyn kalan kanssa. Vaikka kasvu onkin suurta, on
lisäkasvun potentiaalia vielä paljon jäljellä. Erityisesti kiertovesikasvatus ja meriviljely ovat
kasvattaneet suosiotaan. Suurin ongelma vesiviljelyssä on suuri ympäristön
ravinnekuormitus. Tämä hidastaa lupien hakua ja käsittelyä.
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Kuva 1.7 Kalojen, äyriäisten ja nilviäisten kasvatus ja pyyntimäärät vuosilta 2008–2017
(http://www.fao.org)

1.4 Kasvatuksen ongelmia
Kalankasvatus ei tule ilman ongelmia. Kasvattamot, jotka sijaitsevat rannikkovesissä ja
kasvattavat kalaa verkkokasseissa ovat huomanneet, kuinka luonnonkalakanta on
muuttunut lähiympäristössä. Koska kalojen ruokkiminen rehulla lisää rehevöitymistä, sillä
näillä alueella särkikalat ovat lisääntyneet. Tämä on normaalia rehevöityneissä järvissä ja
pätee ilmeisesti myös merialueilla, vaikka ne olisivatkin hyvin pieniä. luonnonkalakannan
biomassa on suurentunut, mutta lajeja ei ole enää yhtä paljon rehevässä vedessä viihtyvät
lajit hallitsevat. Luonnonkalat oppivat syömään rehua, tätä alkaa kulua huomattavia
määriä enemmän kuin mitä pelkästään verkkokassissa kasvava kala tarvitsisi. Koska
ravintoa on paremmin tarjolla verkkokassien lähellä, luonnonkalojen kasvu on
nopeutunut, kun ne ovat oppineet syömään kassikaloilta yli jäänyttä kalanrehua.
Mahdollisia keinoja pienentää fosfori- ja typpipäästöjä on olemassa. Parhaimpana ja
tehokkaimpana keinona vesien suojelun kannalta sekä taloudellisesti että teknisesti
pidetään ruokintarehun kehittämistä. Rehu on muuttunut raaka-aineiltaan paremmin
sulavaksi ja rasvapitoisuus on kasvanut. Rehun vesistöön pääsevät ravinteet ovat yleensä
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aminohappoja, jotka syntyvät rehun valkuaisaineiden hajotessa. Tämän takia osa rehun
kalajauhosta on korvattu kasvisperäisellä jauholla, minkä ansiosta typpipitoisuusmäärät
ovat tippuneet 15–20 % 2000-luvun alusta (Lappalainen & Lehtonen 2015).
Ruokinnan kehittäminen on tärkeä osa rehevöitymisen hillitsemistä ja kalojen kasvun
optimointia. Koska koneet hoitavat osan ruokinnasta ihmisten ohella, on mahdollista
ohjelmoida optimiaika ja -väli ruokinnalle, jotta rehua menisi hukkaan mahdollisimman
vähän ja kalat söisivät mahdollisimman paljon. Koneiden avulla voidaan määrittää
riittävän pieni rehukerroin, jotta kalat saavat tarpeeksi syömistä, mutta ruokaa ei valu
hukkaan.
Vaihtoehtoisesti luonnonkalojen käyttö rehuna vähentää syntyvää kuormitusta. Tällöin
vesistöjen kunnostuksesta syntyvä kalajäte hyödynnetään, ja saadaan niin sanotusti kaksi
kärpästä yhdellä iskulla. Ulkomailta ei tarvitse tuoda kalaa rehua varten ja
poistokalastuksen kala, joka muuten jäisi hyödyntämättä, voidaan hyödyntää.
Esimerkkinä tästä on Luken tutkima itämerirehu (www.luke.fi).
Kalanviljely on muutakin kuin pelkästään ihmisten ruokakalaksi viljelyä. Kalaa kasvatetaan
muun ohella mädintuottoon tai poikastuottoon; niitä voidaan liikutella helpommin kuin
aikuisia kaloja. Osa kasvatetuista kaloista päätyy istutettavaksi järviin tai meriin. Tällä
tavalla pidetään yllä kalakantoja, jotka eivät itse kykene lisääntymään tai ovat vaarassa
ajautua sukupuuttoon. Istuttamalla voidaan siirtää lajeja alueille, minne ne eivät
luontaisesti kuuluisi, mutta missä ne menestyvät samanlaisten olojen ansiosta.
(www.luke.fi). Esimerkkejä edellä mainituista toiminnasta on paljon ja uusia tulee koko
ajan lisää. Etelä-Suomeen on saatu istutuksien avulla suhteellisen menestyvä karppikanta.
Karppi ei kuitenkaan menestyisi Suomessa ilman istutuksia, sillä vaikka kutu ja poikasten
kuoriutuminen onnistuisivatkin ovat talvet liian ankaria poikasille (www.vieraslajit.fi).
Laitoskasvatuksessa on otettava huomioon se, miten erilainen geeniperimä kaloille
kehittyy sukupolvien kuluessa. Koska laitoksissa kasvaminen ja menestyminen suosivat eri
geenejä kuin luonnossa, muutamassa sukupolvessa voidaan saada aikaiseksi hyvinkin
huonosti luontoon sopeutuva sisäsiittoinen kanta. Ongelmaa on yritetty ratkaista Luken
tutkimuskeskuksella Paltamossa sekä usealla yksityisellä poikaskasvattamolla. Kalojen
villiyttäminen on tärkeää, mikäli istutuspoikasten halutaan selviävän luonnossa
(www.luke.fi).
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Suomessa kalankasvatus keskittyy lähinnä kirjolohen (Salmo salar) ja siian (Coregonus
lavaretus) kasvatukseen. Kuha, joka päätyy kuluttajille, on pääasiassa peräisin
ammattikalastajilta joko järvistä tai Suomen rannikolta.
Tavoitteeni on tässä tutkimuksessa kartoittaa, kuinka paljon kalaa ja erityisesti kuhaa
viljellään Suomessa ja maailmalla. Miten tämä tapahtuu ja onko joitakin keinoja, joilla
viljelyä voisi tehostaa. Käyn aluksi läpi kuhan kasvatuksen eri vaiheet sekä
kasvatusmenetelmät. Tämän jälkeen käsittelen kuhan elinkiertoa ja mahdollisia haasteita,
joita mädin ja poikasten kasvatukseen liittyy. Tarkastelen myös kuhan tuotantoa yrityksen
kannattavuuden näkökulmasta Kala- ja Riistatalouden tekemällä mallilla. Mallin avulla
luon muutaman mahdollisen skenaarion kannattavuudesta hyödyntäen sekä
todennettua, että arvioihin perustuvaa tietoa. Mallilla voin arvioida kuhan viljelyn
kannattavuutta nykytilanteessa ja mahdollisia tapoja optimoida saatavaa tuottoa.

2. Materiaalit ja menetelmät
Etsin materiaalia käyttäen Googlen Scholaria sekä Helsingin yliopiston kirjaston
verkkosivuja. Google Scholarissa hakusanoina käytin: pikeperch "Sander lucioperca",
aquaculture, cultivation, history, pikeperch feeding, pikeperch breeding, optimal feeding
strategic, valopakoisuus, Suomen kalankasvatus tilastot, Norway salmon statistic. Etsin
näiden ohella eri uutislähteistä tietoa kalanviljelystä sekä alan laitoksista ja uusimmista
tapahtumista. Lisäksi täydensin tiedonhankintaani ottamalla yhteyttä muutamaan
suomalaiseen kuhantutkijaan Koskela Juha, Pekka Marttinen, Hyvärinen Pekka ja
Kankainen Markus. Sain heiltä sopivia artikkeleita ja julkaisuja, jotka käsittelivät kuhan
kasvatusta, sekä kuhan kasvatuksen kannattavuutta arvioivan Excel-taulukon.
Tutustuessani maailmalla kasvatettuihin kalalajeihin ja niiden tilastointiin hyödynsin EU:n
tietokantoja sekä maailmanlaajuista FAO-tietokantaa, joka tuottaa joka neljäs vuosi uutta
dataa.
Käytin haussani myös suomenkielisiä termejä, kuten esimerkiksi ”kiertovesikasvatus”.
Näiden avulla löysin Luken verkkosivuston ja tietokannan, jossa oli saatavilla runsaasti
tietoa aiheesta. Kaaviot, kuvaajat ja laskutoimitukset olen tehnyt käyttäen apuna Exceliä.
Aikaväli, jota pääasiallisesti käytin hauissani oli 1990–2020. Osa tiedoista on kuitenkin
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vanhempaa, sillä monia aiheita ei ole tutkittu 1980–luvun jälkeen uudestaan. Käytin
hyväkseni myös alan painettuja julkaisuja, joita löysin sekä itseltäni että kaupungin ja
Helsingin yliopiston kirjastoista.
Excelin mallin avulla olen arvioinut yritysten kannattavuutta. Malli on kalanviljelyn
kannattavuusmalli ja sen on suunnitellut Luken tutkija Markku Kankainen. Osa
tarvittavista arvoista on laskettu Luken tuottaman datan avulla ja osa arvoista on saatu
seuraamalla Koskela ym. (2007) tekemää selvitystä, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia
nykyhetkeen. Palkkatiedot on otettu SELin 1.3.2020 työehtosopimuksesta suurimman
palkkaluokan mukaan. Uusimaa ja Kaakkois-Suomi ovat yhdessä ja muun Suomi omana
osanaan. Alla olevia kaavoja voidaan käyttää arvioimaan yrityksen mahdollista
sähkönkulutusta.
Kasvatusveden virtaama (Q) l/h = (Hkalat + Hbakteeri) / (Htulovesi20-Hpoisto) * KB,

(1)

missä Hkalat = kalojen hapenkulutus (mg/kg/h), Hbakteeri = nitrifikaation ja heterotrofisten
bakteerien hapenkulutus (0,75 x Hkalat), Htulovesi20 = happipitoisuus tulovedessä puhtaan
hapen lisäyksen jälkeen (mg/l), Hpoisto = altaasta poistuvan (läpivirtauslaitos) tai
biofiltteristä poistuvan (kiertovesilaitos) veden happipitoisuus (mg/l) ja KB = kalabiomassa
(kg).
Yhden kalan käyttämän hapen määrä lasketaan mallin avulla, jossa otetaan huomioon
veden lämpötilan (T) ja kalan massan (W) vaikutukset hapenkulutukseen (Hkulutus):
Hapenkulutus Hkalat mg/kg/h = 19,19 x W-0,096·0,794 x T.

(2)

Tuloveteen lisättävä hapen määrä lasketaan:
hapen lisäys mg/h = (Htulovesi20-Htulovesi) * 1,33 * Q,

(3)

missä Htulovesi = tuloveden happipitoisuus ennen puhtaan hapen lisäystä ja HTulovesi20 =
tuloveden lämpötila 20 °C.
Lämmitettävän veden energiatarve (KWH) sekä kustannukset laskettiin E=m∙c∙ΔT -kaavan
avulla. Siinä m on veden määrä kiloina ja C on aineen ominaisuuslämpökapasiteetti, tässä
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tapauksessa 4,2 kj/kg oC. ΔT on puolestaan lämpötilan muutos. Tämän jälkeen saatu tulos
kerrottiin 0,000277778:lla, jotta kJ:t saatiin muutettua kWH:iksi.
E= (m∙c∙ΔT) * 0,000277778

(4)

Lopuksi saadut tulokset on laskettu yhteen. Arvio on todennäköisesti hyvin yläkanttinen,
sillä esimerkiksi käyttämäni sähkön hinta oli verrattain korkea.
Vertailun vuoksi olen laskenut nettotuloksen hyödyntämällä muun muassa suoria tuloja
eli suorat avustukset, muut tuloa ja liikevaihto. Käyttökate on saatu arvioimalla palkka,
energiakustannukset, poikaskustannukset, rehukustannukset, kunnossapito- ja
korjauskustannukset sekä muut kustannukset.

3. Tulokset
3.1 Kuhan viljely kirjallisuuden perusteella
Kuha (kuva 3.1) kuuluu ahvenkaloihin ja on Suomessa sekä Euroopassa luonnossa sukunsa
ainoa tavattava edustaja. Euroopassa kasvatetaan tavallisen kuhan lisäksi ruokakalaksi
valkosilmäkuhaa. Lajia ei ole kuitenkaan istutettu Eurooppaan tai Suomen vesistöihin
pysyväksi lajiksi. Kuha muistuttaa ulkonäöltään hieman ahventa ja nopeasti vilkaistuna voi
raidallisen kuhanpoikasen sekoittaa ahveneen. Kuitenkin ahvenesta poiketen kuha on
peto, ja sekä latinankielinen nimi lucioperca että englanninkielinen pikeperch tarkoittavat
kirjaimellisesti haukiahventa.
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Kuva 3.1 Kuha (http://www.fao.org)

Kuhalla on kaksi selkäevää, joista etummainen on ahvenen tapaan piikikäs. Väritykseltään
kala on harmaanvihreä ja sen kyljissä on kymmenisen tummaa poikkiviivaa. Sen suu on
täynnä teräviä hampaita ja leukojen kärjissä pitkät kulmahampaat. Muodoltaan kuha on
pitkulainen, kuten hauki. Koiraille kehittyy vatsapuolelle pilkkuja kutua varten yleensä jo
talvella, naarailla vastaavaa ei tapahdu, vaan vatsapuoli on valkoinen. Parhaiten kuhan
tunnistaa pimeässä sen loistavista silmistä. Tämän ilmiön takana on kalan verkkokalvon
takana oleva valoa heijastava tapetum lucidun - kalvo. Tämän ansiosta kuha näkee hyvin
lähes pilkkopimeässä. Kalan ruumiin pituus vaihtelee 30–60 senttimetrin välillä, ja paino
on 0,4–2 kg. Jos olosuhteet ovat ihanteelliset, kuha voi kasvaa viisi kiloiseksi tai yli.
Suomen 2000-luvun ennätyskuha painoi 14,09 kg (Yrjölä ym. 2015).
Kuhan voidaan sanoa kuuluvan vaeltaviin kaloihin. Järvessä vaellettu matka ei kuitenkaan
ole kovin pitkä. Kuha siirtyy yleensä kutu- ja syöntipaikoiltaan järven syvänteisiin. Meressä
sitä vastoin kuhat vaeltavat hyvinkin kymmenien kilometrien päähän kutupaikoistaan.
Kuhan talvehtiminen on muuttunut hieman meressä, sillä osa niistä talvehtii nykyisin
lahdissa. Tätä ei vielä parisen vuosikymmentä sitten tapahtunut (Yrjölä ym. 2015).
Kevään koittaessa kuhat suuntaavat kutupaikolleen, minne koiras asettuu ensimmäisenä.
Kudusta olen kertonut tarkemmin seuraavassa osiossa. Kudun jälkeen alkaa syöntikausi,
jolloin kuhat kasvavat. Syöntivaellus on pääsääntöisesti järvien selkävesissä, yleensä
syvänteen päällä, missä kuhat jahtaavat kalaparvia. Erityisesti hellesäät suosivat kuhan
kalastajia, sillä kuhan oleilu pintavedessä helpottaa sen kalastusta (Yrjölä ym. 2015).
Kuha esiintyy Suomessa, Euroopassa ja Venäjällä aina Siperiaan asti (kuva 3.2). Kuvassa
tummennettu alue on kuhan levinneisyysaluetta ja viivoitettu alue mahdollista
levinneisyysaluetta. Lajia istutetaan laajasti alkuperäisen elinalueensa ulkopuolelle.
Suomessa kuhaa esiintyy luonnostaan keski- ja eteläosissa. Se selviää sekä makeassa että
vähäsuolaisessa murtovedessä. Maailman pohjoisin kuhakanta elää Suomessa
Kemijärvessä ja Tengeliön järvessä (https://wikidocumentaries-demo.wmflabs.org). Tämä
kanta on sopeutunut elämään kylmemmässä vedessä kuin etelämpänä elävät kannat. Sen
kasvun alaraja on Euroopan kuhakantaa 8 °C viileämpänä. Näin ollen Kemijärven
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kasvukausi on tarpeeksi pitkä, jotta kuhanpoikaset ehtivät kasvaa kesän aikana
tarvittavaan kokoon talvesta selviytymistä varten (Koskela ym. 2005).

Kuva 3.2 Kuhan levinneisyysalue (http://www.fao.org)

Ravintona kuha käyttää poikasena selkärangattomia, ja saavutettuaan noin 10
senttimetrin pituuden vaihtuvat selkärangattomiin pikkukaloihin. Jos kuhaa ja haukea
vertaa keskenään, hauki syö isompaa kalaa suhteutettuna kokoonsa kuin kuha syö. Kuha
saalistaa kalaa hyökkäämällä sen kimppuun takaapäin ja iskemällä terävät hampaansa
kiinni saaliin pyrstöön. Koska mäti ja maiti vievät paljon tilaa ruumiista, kuha aloittaa
syöntikautensa vasta kudun jälkeen. Saaliskalat vaihtelevat tarjonnan mukaan, mutta
erityisesti kuore, muikku, ahven ja kiiski ovat kuhalle mieluista syötävää. Muikku ja kuore
ovat vapaan veden pikkukaloja, jotka uivat parvissa. Näin ollen kuhan on helppo saalistaa
niitä. Tunnetaan myös tapauksia, jossa kuha ei siirry kalaravintoon, vaan pitäytyy
selkärangattomissa kuten sulkasääsken toukissa (Yrjölä ym. 2015).
Kuha on hyvä petokala järvessä hauen lisänä. Kilpailuetuna kuhalla on haukeen nähden
se, että kalastajat arvostavat kuhaa enemmän. Mikäli rehevöityneeseen järveen harkitaan
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biomanipulaatiota petokaloilla, on kuha potentiaalinen valinta. Näin on varsinkin, mikäli
järven vesi on luonnollisesti lämmintä tai vesi on hyvin rehevää tai sameaa, ja järvessä on
paljon pientä kalaa, jota hauki ei välttämättä söisi. Lisäksi kuhan suosio pyydystettävänä
kalana voi olla kalastajille suuri houkute järven kunnostamisen lisäksi.
Koska kuha suosii lämmintä vettä, on hyvinkin mahdollista, että tulevaisuudessa
ilmastonmuutoksen vaikutuksesta kuha yleistyy Suomessa. Veden lämpiämisen
seurauksena lohi, joka vaatii selvitäkseen viileää vettä, vähenee. Erityisesti vaarassa ovat
maalammikoissa kasvatetut kalat. Vaikka veden vaihtuminen on turvattua, mikäli puhdas
vesi on liian lämmintä, eivät lämpötilan vaihteluille herkimmät poikaset selviä.
Kuhan pyyntimäärät ovat pienentyneet maailmalla 1950-luvusta yli puolella, kuten tilastot
osoittavat, ja on tällä hetkellä vajaa 20 000 tonnia vuodessa (kuva 3.3). Sitä vastoin
kasvatusmäärät ovat olleet kasvussa 1950-luvulta lähtien, ja verrattaessa alkutilanteeseen
ovat kasvatusmäärät kasvaneet räjähdysmäisesti päästen lähes 1400 tonniin vuodessa
(kuva 3.4). Mikäli nykyisenkaltainen tendenssi jatkuu, kuhan kasvatus tulee ohittamaan
pyynnin kalantuotannossa lähitulevaisuudessa. Erityisesti kasvatuksesta on Euroopassa
innostuttu kuhan löydettyä tiensä ihmisten ruokapöytiin.
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Kuva 3.3 Kuhan pyyntisaalis vuosilta 1950–2016 (http://www.fao.org)
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Kuva 3.4 Kuhan kasvatusmäärät vuosilta 1950–2016 (http://www.fao.org)

Kuhan poikasten kasvatus on muuttunut vuosikymmenien aikana jonkin verran, mutta
tendenssi on pysynyt suhteellisen samana. Vuonna 2006 päästiin korkeimpaan tulokseen,
jolloin poikasia tuotettiin lähes 12000 kappaletta (kuva 3.5). Tämän jälkeen poikasten
määrä on laskenut, ja nykyinen tuotanto vastaa lähes täysin vuoden 1988 kasvatusmääriä.
Katsottaessa kuhan kasvatusmäärän tendenssiä, joka on nouseva, tämä ei korreloi.
Selittävänä tekijänä on kuhan poikasistutukset. Kuhan poikasia on istutettu Suomessa jo
pitkään ennen kuin ruokakalaksi kasvatusta edes harkittiin. Erityisesti kuhaa on istutettu
kalastajien arvokalaksi alueille, jossa sitä ei aikaisemmin ole ollut.
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Kuva 3.5 Viljeltyjen kuhan poikasten lukumäärät vuosilta 1988–2019 (www.luke.fi)

Kuhanpoikasten kappalehinta on pysynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana
suhteellisen tasaisena noin 0,19 € (kuva 3.6). Kalaistutuksia hoidetaan monien eri syiden
takia. Yleisimpiä ovat elinolosuhteiden muutokset tai esimerkiksi tehtaan tai yrityksen
istutusvelvoite, jotka kompensoivat menetetyn luontaisen kalasaaliin. Kalastusyhdistykset
tai vesialueiden omistajat istuttavat myös poikasia. Tällöin tavoitteena on lisätä
mahdollisuutta saada saaliksi jokin tietty kalalaji. Viimeisenä on uhanalaisten kalalajien
elvyttäminen. Poikasmäärien laskua selittää myös kalakantojen elpyminen, joka
puolestaan vähentää istutuksien tarvetta. Koska vesistöjen kunnostus on tullut yhä
enemmän ajankohtaiseksi sekä istutustavat ovat kehittyneet, ei poikasia tarvita enää
samoja määriä kuin tarvittiin aikaisemmin (www.luke.fi).
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Kuva 3.6 Kuhanpoikasten yksikköhinta vuosilta 2010–2019 (www.luke.fi)

Luonnossa kuhan kutu tapahtuu yleensä touko-kesäkuussa, kun luonnonvesissä lämpötila
on yli 10 °C, suurin osa kuhasta kutee kuitenkin 12–16 °C:n lämpötilassa. Mädin
kehittymisen ja hyvälaatuisten poikasten kannalta veden lämpötila saisi kuitenkin olla 12–
20 °C:n välillä. Kutu voi jatkua juhannukseen tai jopa heinäkuulle asti. Pohjois-Suomessa
kutu ajoittuu yleensä kesäkuun loppuun. Sukukypsyys saavutetaan naarailla noin 5–6vuotiaina, jolloin niiden pituus on noin 40–50 cm ja koirailla noin nelivuotiaana pituuden
ollessa noin 35–40 cm. Paino kaloilla on noin 0,5–0,8 kilon luokkaa (Ruuhijärvi ja
Hyvärinen 1996). Koiraat kypsyvät naaraita aikaisemmin koon ja iän puolesta, mutta on
havaittu, että kasvatuslaitoksissa naaras voi olla sukukypsä jo 1+ vuotiaana (Zakes 2007).
Kuha kuuluu pesän tekeviin kaloihin. Koiras saapuu ensimmäisenä paikalle, valitsee ja
puhdistaa sopivat kutupaikan, jossa täytyy olla oksia ja risuja, jotta mäti voi tarttua niihin
kiinni. Naaras valitsee sopivat kumppanin ja laskee jopa miljoona mätimunaa. Kun koiras
on hedelmöittänyt mätimunat, jää sen tehtäväksi mätimunien vartioiminen ja
hoitaminen. Poikasten kuoriutuminen tapahtuu noin 5–9 päivän jälkeen kudusta, riippuen
siitä kuinka lämmintä vesi on. Poikaset ovat pituudeltaan 4–5 mm (www.luke.fi). On
esitetty, että vartioivan koiraan pyydystys voi altistaa mätimunat mädinsyöjille ja
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sienitartunnoille. Tällöin mädin kuolevuus voi olla 100% normaalin 5–10% asemesta
(Yrjölä ym. 2015).
Itämeren valuma-alueella kuhapopulaatioiden välillä on eroja. Verrattaessa eteläisiä ja
pohjoisia populaatioita eteläiset populaatiot tulevat sukukypsiksi paljon nuorempina ja
pienempinä (Lappalainen ym. 2003). Kuhan lisäksi myös muiden ahvenkalojen
kutuajankohta voidaan muuttaa tarpeen vaatiessa lämpö-, hormonikäsittelyllä tai
valosäätelyn avulla. Kutuajankohtaa voidaan aikaistaan parhaimmillaan kolmella
kuukaudella (Zakes 2007). Kuhan sukusolujen kehitys vaatii kylmän talvijakson. On
tärkeää, että talvella on riittävän kylmää, jotta kuhan sukusolut kehittyvät oikealla tavalla.
Mikäli kuha viettää talven lämpimässä (19±2 °C) vedessä, sukusolujen kehitys pysähtyy
syksyn tasolle. Kunhan kuha viettää talven viileässä (< 10 °C) vedessä, sukusolut kehittyvät
normaalisti (Gál ym. 2005).
Emokalat voidaan valita joko kasvatetusta kannasta tai luonnonkalakannasta. Suomessa
kuhan luonnonkalakanta Pohjois-Suomessa on tottunut viileämpään veteen kuin
kasvatettu kanta. Tosin kuhan istutuksien myötä on Suomen kuhakanta muuttunut ja
luonnosta löytyvät kannat ovat pääasiassa peräisin lämpimänpään veteen tottuneesta
kannasta. Kasvatetut kalat ovat yleensä pelkästään naaraspuolisia, sillä laitoksessa
käytettävät koiraat muutetaan hormonien avulla koiraiksi. Tällöin niiden kromosomit ovat
vain xx ja näin ollen myös syntyvät kalat ovat kromosomeiltaan xx, ja naaraspuolisia.
Tämä auttaa sekä kasvussa että kalojen lisääntymisessä, sillä koiraita ja naaraita ei
tarvitse erotella toisistaan.
3.1.1 Kutu
Jotta kutu saadaan aloitettua kasvatusolosuhteissa, on kuhalle annettava hormonipistos.
Yleisimmät paikat antaa pistos ovat joko selkälihas tai vatsaontelo. Vatsaonteloon
pistettäessä on huomioitava, ettei pistä vahingossa liian syvälle ja vahingoita kalaa.
Toimenpide suoritetaan kuhan ollessa nukutettuna. Nukutus tapahtuu lisäämällä
esimerkiksi trikaiinia ilmastettuun tai hapetettuun veteen. 12–24 tunnin paastoa
suositellaan, jotta vältetään ongelmia kalojen suolen tyhjentymisestä. Orgaaninen aines
voi esimerkiksi kulkeutua kiduksiin ja limoittaa niitä (https://www.research.psu.edu).
Nukutus vähentää kalan stressiä, ehkäisee kuolemista ja mahdollistaa paremmat
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sukutuotteet sekä kudun onnistumisen. Naaraan ja koiraan erottaa vatsapuolen värin
perusteella. Koiraalla vatsa on paljon tummemman värinen. Kuitenkin lopullinen
varmistus vaatii yleensä koepalan ottamisen kalasta. Kutuvalmius voidaan määrittää
naaraskaloilta kutunäytteen avulla. Ovaarioista otetaan katetrilla mätinäyte ja tästä
todetaan sukukypsyys (Zienert 1992). Määritettävä mäti käsitellään etanoli, formaliini,
etikkahappo 6:3:1 suhteessa sisältävällä liuoksella, ja mädin annetaan olla kyseisessä
aineessa muutama minuutti. Tämän jälkeen on edessä tuman etsintä mätimunasta. Mikäli
tuma sijaitsee solun reuna-alueella ja solussa on näkyvissä lipidipisaroita, kudun
käynnistys on ajankohtaista (Zienert 1992).
Kudun käynnistyminen edellyttää hormonipistoksen lisäksi tiettyjä olosuhteita. Veden
lämpötilan on oltava 14–16 °C:n välillä, happipitoisuuden on oltava yli 6 mg/l ja
valojakson 12 tuntia. Lisäksi olosuhteiden täytyy säilyä vakioina sekä ennen että jälkeen
kudun. Kuhan ovulaation ja sperminaation stimulointi tapahtuu manipuloimalla veden
lämpötilaa sekä pistämällä joko istukkagonadotropiinia tai karpin aivolisäkehormonia.
Hormoni pistetään joko vatsaonteloon tai lihakseen. Yleisesti istukkagonadotropiinia
käytetään sen helppouden ja edullisuuden vuoksi. Hormonia saadaan esimerkiksi
raskaana olevien naisten virtsasta (NACA 1989). Hormoni edistää ovulaatiota,
sukupuolihormonien eritystä ja sukusolujen kehitystä.
Noin neljän päivän (70 tunnin) jälkeen hormonipistoksen antamisesta voidaan tutkia
mädin kehitysvaiheet ja sen laatu. Kala nukutetaan jälleen ennen mätinäytteen ottoa,
joka otetaan katetrin avulla peräaukosta. Saatu näyte täytyy välittömästi sekoittaa
kirkastusnesteen kanssa petrimaljassa, jonka jälkeen se on valmis tarkasteltavaksi.
Mädin kehityksessä on havaittavissa 6 eri vaihetta, joista kuudes on ovulointi. Mikäli mäti
on tarkastettaessa 6. vaiheessa, munanjohdin sidotaan esimerkiksi merimiessolmulla,
joka poistetaan vasta lypsyn alkaessa. Sidonnalla varmistetaan, ettei kala laske mätiä
altaaseen tai muualle liian aikaisin.
Kuten jo aikaisemmin mainitsin, kasvattamot käyttävät lähinnä pelkkiä naarasparvia.
Tämä lisää kasvunopeutta ja vähentää työtä, koska kalojen sukupuolta ei tarvitse
tunnistaa. Kuhalla tämä menetelmä on vielä kehityksen alla, mutta esimerkiksi Suomessa
lohta tuotetaan näin. Naaraskala muutetaan hormonikäsittelyllä maitia tuottavaksi.
Vaihtoehtoisesti voidaan jo poikaset muuttaa koiraiksi syöttämällä näille 21 päivän ajan
22

17α-metyylitestosteronia sisältävää rehua. Tällä tavalla on mahdollista kääntää jopa 97%
naaraskaloista koiraiksi (Demska-Zakes ja Zakes 2008). Tästä on seurausta se, että
naaraskalan maiti on xx-maitia. Tästä luonnollisestikin seuraa se, että syntyvät poikaset
ovat kromosomeiltaan xx ja naaraita. Sukukypsyyden saavuttaminen hidastaa kalojen
kasvua. Tämän takia ruokakalojen viljelyyn on kehitetty menetelmiä, joilla
sukukypsyminen voidaan estää. Esimerkiksi triploidi määrä kromosomeja aiheuttaa kalalle
lisääntymiskyvyttömyyttä. Suomessa on triploideja lohia kasvatuksessa, mutta kuhaa ei
ole vielä saatu kokeiluun. Euroopassa valkosilmäkuhasta löytyy jo triploideja versioita.
Blecha ym. (2016) onnistuivat luomaan triploidin kuhan, joka mahdollisesti voisi tulla
kasvatukseen. Kuhalla ei ole vielä vakiintunutta strerilointikäytäntöä, mutta
valkosilmäkuhalla käytäntöjä on vakiintunut. Tällainen on esimerkiksi kasvatus
ympärivuotisesti samassa lämpötilassa, noin 19°C:ssä. Tämä estää sukupysymisen (Gál
ym. 2005).
3.1.2 Lypsy
Kuhan lypsäminen tapahtuu samalla tavalla kuin lohien. Kala kannattaa ensin rauhoittaa
pienellä määrällä nukutusainetta, jolloin sitä on helpompi käsitellä. Minulle opetettiin
miten, kalan pää laitetaan lypsäjän kainaloon vatsapuoli alaspäin ja kyseisen puolen käsi
pitää pyrstöstä kiinni. Tällöin toinen käsi jää vapaaksi lypsämistä varten. Kättä vedetään
kalan vatsaa pitkin päästä peräaukkoon tasaisesti, jotta mäti saadaan liikkeelle ja ulos.
Tätä jatketaan, kunnes mädin tulo loppuu tai sen seassa on verta. Lypsy vaatii pari
harjoittelukertaa ja on yllättävän raskasta varsinkin isommilla naarailla. Tilanteessa on
syytä toimia ripeästi, jotta emokala ei stressaannu liikaa. Saatu mäti on suositeltavaa
hedelmöittää noin 30 minuutin sisällä, sillä se ei säily pidempään. Mäti on pidettävä
kosteana ja saman lämpöisenä. Norjassa on käytössä menetelmä, jossa kala tapetaan,
jotta mäti saadaan talteen. Tätä tapaa ei kuitenkaan käytetä Suomessa.
Maiti hankitaan joko lypsämällä, kuten mäti tai tappamalla koiras. Mikäli maiti lypsetään,
on ensin odotettava, kunnes koiraat alkavat luovuttaa maitia. Tapetulta kuhalta
poistetaan sukurauhaset ja niiden annetaan riippua yön yli tai noin vuorokauden. Tällöin
maiti valuu rauhasista ja on valmista käytettäväksi (omakohtainen kokemus). Maitia
säilytetään viileässä (2–3 °C), noin 3 mm paksuisena kerroksena muovipakkauksessa, jossa
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on puhdasta happea. Maiti voi säilyä jopa 10 vuorokautta, mutta pakkaukseen on
suositeltavaa lisätä päivittäin puhdasta happea.
3.1.3 Hedelmöitys ja mädin käsittely
Vaikka yleensä kukin mätierä on peräisin samasta emosta, on sen hedelmöitykseen
käytettävä maiti peräisin kolmesta kalasta. Mädin hedelmöittämiseen on kaksi tapaa;
kuiva- ja märkähedelmöitys. Kuivahedelmöityksessä mäti ja maiti sekoitetaan keskenään
ja vasta tämän jälkeen lisätään vesi – tai vaihtoehtoisesti liuos, joka toimii samalla
tartuntaa ehkäisevänä (0.3% NaCl). Sukusolujen annetaan olla rauhassa parisen
minuuttia, jonka jälkeen ne huuhdellaan puhtaalla vedellä. Mätimunat kovettuvat
nopeasti ja kestävät käsittelyä sekä kuljetusta tässä vaiheessa silmäpiste-asteelle asti.
Tämän jälkeen huonot ja kuolleet mätipallerot poistetaan. Samalla mäti voidaan käsitellä
paakkuuntumisen estämiseksi. Toimenpide vaikuttaa kuitenkin kuoriutumisprosenttiin –
poikaset eivät esimerkiksi kykene rikkomaan korionkalvoa eivätkä pääse irti mätimunasta.
Kuhan mätimunat ovat pieniä verrattuna muihin ahvenkaloihin. Hedelmöittymättömät
mätimunat ovat halkaisijaltaan 0,7–0,85 mm:iin välillä. Mädin ollessa hedelmöittynyt ja
turvonnut koko kasvaa 0,8–1,67 mm (Lappalainen ym. 2003). Koska mätimunien koko
vaikuttaa poikasten kokoon ja sitä kautta suoraan selviytymismahdollisuuksiin, on
suositeltavaa käyttää isoja naaraita. Mitä vanhempi naaras, on sitä isommaksi se kasvaa.
Tällöin mätimunat ovat suurempia, laadukkaampia ja niitä on enemmän. Parhaimman
tuloksen saamiseksi suositellaan käytettäväksi 5–7-vuotiaita naaraita, jotka ovat ehtineet
kasvaa tarpeeksi isoiksi (Gaygalas ja Gyarulaytis 1974). Naaras tuottaa keskimäärin noin
200 000, vaihteluvälillä 50 000–450 000, mätimunaa kutakin ruumiinpainon kiloa kohden
(Zienert 1992).
Kuhan mäti kiinnittyy alustaan, ja se on tärkeä ominaisuus luonnossa lisäännyttäessä.
Sama ominaisuus on hyvä, kun lisääntyminen tapahtuu turoissa. Mädin kiinnittyminen ei
kuitenkaan ole hyväksi haudonnassa. Hautomoissa haudontalaitteissa mädin kaasujen
vaihto on huonompaa ja tautiriski kohonnut, mikäli mätiä ei käsitellä kiinnittymisen
estämiseksi (Demska-Zakes ym. 2005). Paakkuuntumisen estämiseksi on kehitetty monia
erilaisia keinoja; mätiä voidaan huuhdella joko puhtaalla vedellä tai kiintoainetta, kuten
savi, hiili tai tärkkelystä sisältävällä vedellä. Kemiallinen käsittely tanniinihapolla tai
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entsyymeillä on mahdollista, minkä lisäksi voidaan käyttää mekaanista erottelua, joka
voidaan tehdä samalla kun huonoja mätimunia poistetaan (Demska-Zakes ym. 2005).
Tanniinihappoa parempi vaihtoehto on kuitenkin proteolyyttisten entsyymien käyttö,
millä on saatu hyviä tuloksia mädin tartuntakyvyn ehkäisemisessä (Linhart ym. 2003).
Mädin tartuntakyvyn vähentyminen vähentää myös vesihomeen mahdollisuuden määrää
(Krise ym. 1986).
Kuhalle on kokeiltu monia erilaisia keinoja ja tällä hetkellä käytettävissä on kolme erilaista
tapaa. Fyysinen keino on saven ja 3,5-rasvaprosenttisen maidon yhdistelmä. Kemiallisena
keinona on parkkihapon ja woynarowichin yhdistelmä. Viimeisenä on biokemiallinen
käsittely, jossa hyödynnetään entsyymejä (Marttinen 2017).
Kun mäti on hedelmöitetty ja mahdollisesti käsitelty paakkuuntumisen estämiseksi, se
huuhdotaan vielä kertaalleen puhtaalla vedellä. Tämän jälkeen mädin annetaan levätä ja
turvota noin kaksinkertaiseksi rauhassa astioissa tai tiheäsilmäisessä haavissa muutaman
tunnin ajan. Kun mäti on kovettunut, se voidaan siirtää haudontayksikköön (Malison ja
Held 1996). Suositeltuja vaihtoehtoja ovat muun muassa Zugger- tai McDonald-suppilot.
Mädin haudontaan vaikuttavat monet tekijät, mutta suurin vaikutus on veden
lämpötilalla, joka saisi olla 11,5–20 °C välillä. Lappalaisen ym. (2003) tutkimuksen mukaan
mädin todennäköinen haudonta-aika on mahdollista laskea yhtälöiden avulla pa = 1 255 ×
t-1,07 ja h = 30 124 × t-2,07. Tässä yhtälössä pa on poikasten kuoriutumiseen tarvittava
haudonta-aika päiväasteena, t on lämpötila Celsius-asteina ja h on tunnit, joita tarvitaan
poikasten kuoriutumiseen.
Haudontaan on kehitetty parikin toimivaa ratkaisua. Uusin keksintö on sumukaapissa
hautominen. Tämä menetelmä soveltuu erityisesti niille kaloille, joilla mäti on takertuvaa
tai mätimunan perivitelliinitila on ohut ja kuori vahva (Woynárovich ja Horváth 1980).
Sumukaapissa mädin pinta on jatkuvasti kostea sumutuksen ansiosta, jolloin se absorboi
hapen suoraan ilmasta diffuusion avulla. Koska ilman happipitoisuus on luonnostaan
suurempi kuin veden, happea on ylimäärin saatavilla. Tällä menetelmällä on mahdollista
hautoa kuhan mätiä, sillä myös mätiryppään sisällä oleva mäti saa tarpeeksi happea.
Paljon yleisempi keino hautoa mätiä on kaukalo tai suppilo, jossa vesi virtaa alkuun noin
0,5 l/min ja myöhemmin 4–5 l/min. Virtausta säädellään siten, että mäti on jatkuvassa
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liikkeessä ja kelluu irti pohjasta. Tällöin mätimunat saavat happea tarpeeksi (Thompson
1996).
Vesihome on yksi isoimpia uhkia mädin kannalta. Tätä voidaan yrittää ehkäistä
kylvettämällä mätiä formaliinissa suhteessa 1:1000 noin 15 minuutin ajan päivittäin
(Malison ja Held 1996). Mikäli mätimunia kuolee haudonnassa, on oletettavaa, että siihen
tarttuu vesihometta muutaman vuorokauden sisällä. Tämän takia kannattaa kuolleet
mätimunat poistaa kerran päivässä. Koska kuolleet ja homeen tartuttavat mätimunat ovat
kevyempiä, ne nousevat veden pintaan ja niiden poisto on siten helppoa (Thompson
1996).
Poikasien kuoriutumiselle on kaksi tapaa. Joko poikasten annetaan kuoriutua vapaasti tai
ne kuoriutetaan. Kummassakin tavassa on sekä hyvät että huonot puolensa. Vapaasti
kuoriutuminen ei vaadi työpanosta ja on poikasystävällinen. Huonona puolena tässä on
synkronoinnin puute. Kuoriuttaminen taasen vaatii työtä ja voi vahingoittaa poikasia,
jotka ovat muutenkin hyvin alttiita. Tällä tavalla on kuitenkin mahdollista saada poikaset
kuoriutumaan synkronoidusti. Kuoriuttaminen tapahtuu siirtämällä mäti kuoriutumaan
vatiin. Vatiin lisätään vettä aika ajoin samalla mätiä liikutellen. Tämän seurauksena
poikaset kuoriutuvat suhteellisen nopeasti, mikäli ne ovat tarpeeksi kypsiä. Jos kuori ei
ota irrotakseen, voidaan hyödyntää ilmaa (Marttinen 2017).
Kuhan mädin tuotanto Suomessa on toteutettu yleensä turojen avulla. Kuhat pyydetään
joko villeinä tai kerätään emokalalammikosta ja siirretään niille varattuihin laatikoihin,
yleensä suhteessa 4 koirasta ja 3 naarasta. Näiden laatikoiden koko on pituus ja
leveyssuunnassa noin 2 metriä. Laatikkojen pohjalle on valmistettu turo. Turot voidaan
valmistaa esimerkiksi oksista ja kanaverkosta. Turot on syytä tarkistaa päivittäin ja kudun
tapahduttua siirtää mäti hautomoon arviolta noin päivää ennen kuin poikaset ovat
valmiita kuoriutumaan. Tämän jälkeen poikaset kerätään normaalisti talteen. On
kuitenkin huomioitava vastakuoriutuneiden poikasten herkkyys käsittelyyn.
3.1.4. Poikaset
Kuhan poikaset poikkeavat muista tavanomaisista viljellyistä lajeista. Ne ovat
kuoriutuessaan hyvin pieniä ja vasta yksilönkehityksensä alussa. Osassa kirjallisuudessa
kuhan poikasista on kuvattu toukkamaisiksi. Kuhan poikasvaiheen alkukasvatuksen
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hankaluudet ja epävarmuustekijät vähenevät, mikäli kuhan poikasvaihe on selvillä. Lisäksi
ruokinta ja käsittely helpottuu, mikäli poikasvaihe on tiedossa, koska tällöin vältetään
huono aika. Seuraavaksi kuvailen alkukehityksen 5 eri vaihetta ja niistä kunkin
tunnuspiirteet tunnistuksen helpottamiseksi. Käytän Kovalevin (1976) kehittämää tapaa
(kuva 3.7).

Kuva 3.7 Kuhan poikasvaiheet (Kovalev 1976)
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I.

Kehitysvaihe kestää 10–15 °C lämpötilassa noin 4 vuorokautta. Poikanen
elää vielä osittain ruskuaispussin varassa, mutta saalistaa myös itse.
Poikaset ovat pitkulaisia ja niiden kehoa ympäröi ohut yhtenäinen
läpinäkyvä poikasevä. Uiminen on hidasta, koska eviä ei vielä ole ja
poikanen on suhteessa veteen painava. Koska suu ei ole vielä avautunut ja
koska uimanopeus on hidasta, poikaset syövät luonnossa esimerkiksi
Copepoda-hankajalkaisten kopepodiitti- ja nauplius-vaiheitten toukkia.
Laitoksessa ruokinta voidaan aloittaa siihen tarkoitetulla starttirehulla,
suolalehtijalkaisella (Artemia salina L) tai näiden yhdistelmällä. Lipidipisara
on vielä nähtävissä pään alapuolella ja se on noin 20–30% poikasen pään
koosta. Poikanen on aikuiseen kuhaan verrattuna valohakuinen.

II.

Kehitysvaihe kestää 17–23 °C lämpötilassa noin 3 vuorokautta ja alkaa siitä
hetkestä, kuin poikasten ruskuaispussin ravinto loppuu ja ne siirtyvät
ulkopuoliseen ruokailuun. Tämän vaiheen myötä lipidipisaran loputkin
jäänteet häviävät. Suu kasvaa ja alkuhampaat tulevat näkyviin. Tässä
vaiheessa poikanen käy täyttämässä uimarakkonsa veden pinnalla ilmalla.
Tämän takia poikasen suhteellinen paino jatkaa alenemistaan. Poikasen
uintikyky paranee kehon kasvamisen ja vankistumisen, rintaevien
kasvamisen sekä uimarakon täyttymisen ansiosta. Tällöin se kykenee
saalistamaan nopeampia saaliseläimiä.

III.

Kehitysvaihe kestää noin 4 vuorokautta 14–25 °C lämpötilassa. Tässä
vaiheessa lihakset sekä kasvavat että kehittyvät. Tämä voidaan todeta
siksak-kuviona lihaksissa. Uintinopeus paranee entisestään lihasten kasvun
ansiosta. Poikaset ovat suurimmaksi osaksi edelleen läpinäkyviä, mutta
esimerkiksi pään ja pyrstön alueella on keskittynyt pigmenttiä. Hampaat
ovat kasvaneet edellisestä vaiheesta, mutta alaleuka on edelleen kääntynyt
ylöspäin.

IV.

Kehitysvaihe kestää noin 6 vuorokautta 13–22 °C lämpötilassa. Tässä
vaiheessa poikasen kiduskaaret peittävät kiduskannen, jonka ansiosta vesi
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alkaa kiertämään suun kautta kiduksiin. Poikanen hengittää nyt kuten
aikuinen. Poikasia on edelleen hankala havaita sekä luonnossa että
kasvatusaltaassa, sillä ne ovat vielä läpinäkyviä. Kuitenkin pigmenttiläikät
suurenevat, ja erityisesti väriä voi havaita poikasen kyljissä. Suun
liikkuminen paranee, koska leukojen luut kasvavat ja eroavat toisistaan.
Poikasevässä on havaittavissa kohouma, johon ensimmäinen selkäevä
kasvaa. Lisäksi vaiheen loppupuolella peräevä eriytyy omaksi eväkseen.
Uimanopeus ei huomattavasti kasva, mutta koska silmien halkaisija ja
polttoväli kasvavat, poikaset pystyvät saalistamaan kauempana olevia
saaliseläimiä.
V.

Kehitysvaihe kestää noin 7 vuorokautta 13–23 °C lämpötilassa. Koska
lihakset ovat jatkaneet kasvuaan, poikanen ei ole enää läpinäkyvä. Pää on
kasvanut noin neljäsosan suhteessa poikasen ruumin kokoon. Hampaat
ovat täysin kehittyneet ja kaikki leuan luut ovat havaittavissa. Lisäksi
kiduskannen piikit näkyvät selvästi. Merkittävin muutos tapahtuu evien
rakenteessa. Poikasevä häviää ja tilalle kasvaa ensimmäinen selkäevä,
johon on kehittynyt noin 6–8 ruotosädettä. Vatsaevät ovat vielä hyvin
pienet, mutta erottuvat jo selkeästi. Vaiheen loppupuolella
mesenkymaalisolut muodostavat säteitä myös rintaeviin muuttuen, ne
pitkulaisiksi. Eviin tulee lisää nivelikkyyttä, joka taasen lisää taipuisuutta ja
parantaa edelleen uimataitoa.

Kuvassa 3.7 näkyy kehityskaari, ja esimerkiksi pigmentin kehitys on huomattavissa
verrattaessa 1. ja 5. kehitysvaihetta. Samoin pyrstön ja evien muotoutuminen näkyvät
hyvin selvästi. Silmän suhteellinen koko on havaittavissa kuvassa verrattaessa 1. ja 5.
kehitysvaihetta. 2. vaiheen uimarakon täyttyminen on tärkeä tapahtuma poikasen
kannalta, sillä täyttymätöntä uimarakkoa pidetään suurimpana kuolleisuuden
aiheuttajana noin 21 vuorokauden ikään asti (Barrows ym. 1988). Mikäli poikanen ei
onnistu täyttämään uimarakkoaan 21 vuorokauden ikään mennessä, täyttymisen estää
ruuansulatuskanavan kasvun aiheuttaman muutokset (Marty ym. 1995). Tämä tarkoittaa,
että uimarakon täyttämiseen on vain muutamien päivien mittainen aika jäljellä.
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Poikaset täyttävät uimarakkonsa hakemalla pinnalta ilmaa ja nielaisevat sen. Mikäli
pinnalla on rasvaa tai likaa, se voi estää uimarakon täyttymisen. Nielaistu ilma kulkeutuu
uimarakon läheisyyteen ja lopulta ilmakanavan läpi uimarakkoon. Poikasten uimarakon
täyttymistä voidaan edesauttaa puhdistamalla veden pinnalta rasva ja lika (Boggs ja
Summerfelt 2003). Tähän on muutama eri keino, joista ensimmäinen on vesisuihkun
suuntaaminen 80–90° kulmassa veden pintaan. Tämä auttaa hajottamaan kertyneet
epäpuhtaudet. Toinen keino on niin sanotun rasvasiepparin käyttö; tämä hyödyntää
paineilmaa, jolla lika ja rasva ohjataan laitteen sisälle. Kumpikin menetelmä edesauttaa
poikasten uimarakon täyttymistä, vaikkakin vesisuihku vaikuttaisi toimivan hieman
paremmin (Boggs ja Summerfelt 2003).
3.1.5 Kannibalismi/Kohorttikannibalismi
Kuha syö luonnostaan kalaa ja siirtyykin luonnossa varhaisessa vaiheessa kalaravintoon.
Tämän takia kannibalismi on kuhan kasvatuksessa olennainen osa ja hankaloittaa kasvua
sekä aiheuttaa pahimmillaan merkittävää kuolemaa parvessa. Mikäli parvi on tiheä, ja
mikäli ruokinnan aloitus ajoitetaan väärin, voivat tappiot olla suuriakin. Kannibalismia on
havaittu niinkin aikaisessa vaiheessa kuin 11 mm pituisena (Breteler 1898). Onkin tärkeää
pitää poikaset suhteellisen samankokoisina, jotta kannibalismia ei pääse syntymään. Eriikäisiä poikasia ei saisikaan pitää yhdessä vaan ajoittaa parven kuoriutuminen noin
vuorokauden sisälle. Mielellään allekin tämän, jotta liian isoja eroja poikasten välillä ei
syntyisi (Kestemont ym. 2003; Summerfelt 1996a). Tutkimuksissa on todettu ongelman
häviävän poikasten ollessa noin 5 cm pituisia, jolloin niiden uimanopeus on jo kasvanut
(Hilge ja Steffens 1996).
Liian suuret poikaset voidaan yrittää poistaa, jotta kannibalismia ei pääsisi syntymään.
Samankokoisten poikasten jaottelu on myös toimiva keino estää kannibalismia. Poikasten
liian suuri tiheys johtaa yleensä kannibalismiin, jolloin ei edes liian suurien poikasten
poisto auta. On myös mahdollista, että poistolla saadaan aikaiseksi vain uusien
hyökkäysten sarja, kun seuraavana hierarkiassa olevat poikaset pääsevät iskemään
(Colesante ym. 1986).
Samankokoisten poikasten kohdalla voidaan puhua kohorttikannibalismista. Termiä
käytetään, kun kyseessä on samankokoiset ja -ikäiset saalis, että saalistaja. Tällaisessa
tapauksessa kuha yrittää syödä saalinsa pyrstö edellä. Kuitenkin, koska poikaset ovat
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samankokoisia, toisen pää jää ulkopuolelle ja tämä taas johtaa hyvin usein kummankin
kuolemaan. Toinen vaihtoehto on, että poikaset iskevät toistensa kylkiin raastaen palan
irti. Ymmärrettävästi tämä johtaa haavoittuneen poikasen kuolemaan (Summerfelt
1996a).
Parhaiten kannibalismia voidaan siis torjua pitämällä poikastiheys tarpeeksi pienenä,
aloittamalla ruokailu ajoissa ja tarjoamalla ruokaa riittävästi. Ajoittamalla kuoriutuminen
ja poistamalla suhteessa liian isot yksilöt, sekä tarjoamalla poikasille tarpeeksi
liikkumatilaa, voidaan tämä varmistaa. Ympäristötekijöistä veden sameus ja lämpötila
vaikuttavat eniten kannibalismin ehkäisyyn. Poikasten välinen kannibalismi häviää yleensä
noin 2–3 kuukauden kuluttua kuoriutumisesta. On hyvinkin mahdollista, että vanhemmilla
kaloilla ei enää esiinny kannibalismia, varsinkin jos kannibaaliset yksilöt poistetaan näiden
tullessa esiin.
3.1.6 Ruokinta
Kuten yllä aiemmin mainitsin, aluksi ruokinnassa on hyvä käyttää pienirakeista
starttirehua ja/tai Artemia salinea. Tutkimuksissa on todettu pelkällä rehulla ruokittujen
poikasten kasvavan ja syövän huonommin kuin artemialla ruokitulla. Pelkästään
artemialla ruokittaessa puolestaan poikasista oli kahden viikon kokeen loputtua jäljellä
vain noin 26% (Klein Breteler 1989). Tulokset viittaavatkin siihen, että parhaan
lopputuloksen takaamiseksi ruokinta kannattaa suorittaa starttirehulla ja artemialla
yhdessä. Vaikka artemia onkin kokonsa puolesta (8–10 mm) poikasten syöntikoon
äärirajoilla, poikaset syövät niitä kuitenkin hyvin ja kasvavat riittävästi (Kalatietokeskus
2004). Kuivarehuun vaihto ja optimaalinen vieroitusikä on noin 21 vuorokauden ikäisenä.
Nuoremmilla kuhan poikasilla ruuansulatus ei ole kehittynyt tarpeeksi, jotta kuivarehun
käsittely onnistuisi. 21 vuorokauden iässä ruuansulatus vastaa sekä rakenteellisesti että
entsymaattisesti aikuisen ruuansulatusta (Hamza ym. 2005). Verrattaessa tavallista
artemiaa ja rikastettua artemiaa keskenään erot ovat selkeitä. Rikastettua artemiaa
syöneet poikaset olivat paljon terveempiä eivätkä kärsineet selkärankavioista tai
stressistä niin paljon.
Optimaalinen ruokinnan hyötysuhde on noin 1,6 % ruumiinpainosta poikasilla, jotka
painavat 25–70 g (Zakes ym. 2003). Lisäksi poikasia on ruokittava sopivalla
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ravintosuhteella. Ruuassa ei saa olla liikaa rasvaa tai liian vähän proteiineja. Nyinawamwiza ym. (2005) Tutkivat kuhan ravintosuhdetta ja suosittelevat, että kasvavalla
kuhalla rehu sisältäisi 15 % hiilihydraatteja, 43 % proteiineja ja 10 % lipidejä.
Rehukertoimeksi kutsutaan arvoa, joka saadaan jakamalla ruokittu rehumäärä saaduilla
lisäkiloilla. Mitä alhaisempi rehukerroin on, sitä ympäristöystävällisempi kalan tuotanto
on ja sitä parempi tulos on yrittäjälle. Tämä johtuu siitä, että rehun fosforipäästöjä ei ole
ja sekä vedenlaatu pysyy hyvänä, koska kalat syövät kaiken rehun, eikä sitä joudu
hukkaan.
Ruokailussa on huomioitava myös valaistus ja lämpötila. Optimaalinen valaistus
ruokailuun muuttuu poikasten kasvaessa (Luchiari ym. 2006). Valopakoisuus näyttäisi
olevan yhteydessä pikemminkin pituuskasvuun kuin ikään; Bulkowskin ja Maeden (1983)
mukaan tämä tapahtuu noin 32 mm koossa. Liian voimakkaan valaistuksen on epäily
aiheuttavan kasvuhäiriöitä poikasille (Klein Breteler 1989). Kuhalle on suositeltua pitää
tasaista noin 100–200 luksia olevaa valaistusta, mikäli mahdollista (Moore 1996).
Optimaalinen lämpötila kasvamiseen kuhanpoikasilla on 19–24 °C, mutta nuorille kaloille
tehdyissä tutkimuksissa kuhat hakeutuvat jopa 24–26 °C:n lämpötiloihin (Yrjölä ym. 2015).
Suomen pohjoisin kuhakanta on tottunut muutaman asteen viileämpään veteen kuin
eteläiset kannat.
3.1.7 Jatkoviljely

Jatkokasvatus tarkoittaa käytännössä alkukasvatuksen jälkeistä vaihetta, jossa poikasia
aletaan kasvattamaan ilman erityisiä kasvatusmenetelmiä ja ne voidaan tarvittaessa
siirtää kasvamaan isompaan altaaseen (noin 30 vrk). On hyvä huomioida, että kuhat ovat
sopeutuneet valon vähyyteen saalistaessaan. Tämä tarkoittaa sitä, että päivällä kuha
saalistaa tehokkaammin sameassa vedessä. Ruokinnassa valopakoisuuden huomioon
ottaminen on tärkeää. Maa-altaissa kuha kannattaa ruokkia pimeällä, mikäli veden väri on
liian kirkas, tai vaihtoehtoisesti harkita altaan kattamista. Kiertovesilaitoksessa valoa
voidaan säädellä optimaaliseksi tarpeen mukaan, sillä altaat ovat yleensä suljetussa
huoneessa.
Kuhanpoikasia on kasvatettu yleensä lammikoissa, joissa ne ovat tottuneet syömään
elävää ravintoa. Istutettavaksi tarkoitetut poikaset kerätään Suomessa yleensä juuri
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ennen vesien jäähtymistä. Tämä ajoittuu noin syyskuun loppupuolelle. Mikäli poikaset on
tarkoitettu intensiivistä jatkokasvatusta varten, voidaan ne kerätä niiden ollessa 30
vuorokauden ikäisiä– tällöin ne kestävät käsittelyä paremmin. Kuhan ja muiden
ahvenkalojen käsittelyn ja kuljettamisen helpottamiseksi, sekä niistä syntyvän stressin
lieventämiseksi on mahdollista käyttää mietoa 0,3 % suolakylpyä. Natriumkloridia eli
normaalia ruokasuolaa laitetaan siis suhteessa 3 g NaCl litrassa vettä (Craig 2000).
Mikäli poikaset ovat syöneet tähän asti vain elävää ravintoa, niiden totuttaminen
kuivarehuun vie noin viikosta kuukauteen. Aika riippuu käytetystä ravinnosta. Poikasten
vieroitus elävästä ravinnosta kannattaa suorittaa niiden ollessa noin 2–3 viikon ikäisiä.
Tällöin poikasten ruuansulatuselimistö vastaa lähes täysin aikuisen kalan entsymaattista
ja rakenteellista vastinetta (Hanza ym. 2005). Vaihtoehtoina on yllä mainittujen lisäksi
myös semimoist-rehun hyödyntäminen siirtymäjakson aikana. Tämä tarkoittaa, että
elävän ravinnon sekaan on sekoitettu kalanrehua. Poikaset tottuvat syömään rehua
parhaiten, mikäli tottumattomien poikasten joukossa on mukana saman ikäisiä rehua
syömään tottuneita poikasia (Marttinen ja Menna 2007).
Lämpötilan kannalta paras rehun syömisen tottumiseen vaikuttaisi olevan 22 °C. Zakesin
(1997b) tekemän tutkimuksen mukaan 18, 20 ja 24 °C:ssä tottuvat kalat eivät oppineet
syömään tai kasvaneet yhtä tehokkaasti kuin 22 °C:ssä olevat kalat. Veden sameudesta tai
valon vaikutuksesta syömään oppimiseen ei ole tutkimusta vielä saatavilla.
Ahvenkaloja pidetään yleisesti huonosti syövinä verrattuna vaikkapa kirjoloheen.
Kuitenkin kuha syö paremmin kuin ahvenkalat normaalisti ja pystyy hyödyntämään
tarjotun rehun lähes samassa suhteessa kuin lohikalat (Zakes ym. 2003).
Suomessa on tutkittu kuhan kiertovesikasvatusta sekä siitä, kuinka tästä saataisiin
mahdollisimman energiatehokasta. Uusimpana ideana on kiertovesilaitoksen vieminen
meren rantaan. Tällöin poikaset voidaan siirtää suoraan mereen, kun niiden koko on
tarpeeksi iso.
Esimerkiksi Kaskisten kaupunki on aikeissa toteuttaa viljelylaitoksen, jossa ensin
kasvatetaan lohenpoikaset kiertovesilaitoksessa, jonka jälkeen ne siirretään maan päällä
oleviin altaisiin tottumaan murtoveteen. Lopuksi poikaset siirretään suoraan avomerellä
oleviin kasvatusaltaisiin. Suomessa tällaista ei ole ennen kokeiltu, mutta oletettavasti idea
toimisi lohella hyvin (www.yle.fi).
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3.1.8 Altaat ja vesi
Altaan muoto vaikuttaa oleellisesti kalojen viihtyvyyteen ja selviämiseen. Pyöreät tai
suikulan muotoiset altaat ovat parhaita ja sopivimmat. Mikäli allas on kuution mallinen,
on mahdollisuus, että veden virtaaminen ei kata koko allasta kunnolla, jolloin syntyy niin
sanottuja kuolleita kohtia. Nämä kohdat keräävät jätettä, syömätöntä ruokaa ja voivat
pahimmassa tapauksessa olla hapettomia. Pyöreä tai pitkulainen allas taas takaa sen, että
veden laatu pysyy kaikkialla samana tai lähestulkoon samana. Lisäksi pyöreät altaat
antavat kaloille mahdollisuuden uida ilman keskeytystä, joka vähentää huomattavasti
stressaantumista (Honner 1996).
Muodon lisäksi myös koolla ja seinien värillä on väliä poikasten selviytymisen ja
optimaalisen alkukasvamisen kannalta. Esimerkiksi Summerfeltin (1996a) tekemän
tutkimuksen mukaan pienissä altaissa poikaset todennäköisesti sijoittuvat uimaan lähelle
reunoja, koska reunojen suhteellinen koko on suurempi. Lisäksi yhteisvaikutus valon
voimakkuuden, veden sameuden, altaan koon ja seinien värin välillä vaikuttavat siihen,
miten lähellä reunoja poikaset uivat.
Poistovesiaukkojen tai -putkien suojaus on myös tärkeää. Mikäli poikasia ruokitaan
artemialla, putken suojaverkon täytyy olla tarpeeksi tiheä, ettei artemia pääse karkuun –
silmäkoon täytyy kuitenkin olla kyllin suurta, ettei itse verkko tukkeudu. Kuhan viljelyssä
verkon silmäkoon suositus on 0,2–0,3 mm välillä artemian tai muun vastaavan elävän
ravinnon kanssa, jotta tämä ei huuhtoudu pois (Steffens ym. 1996). Kun poikaset ovat
kasvaneet esimerkiksi 21 vuorokauden ikään, voidaan sihdin koko muuttaa suuremmaksi
– esimerkiksi 1 mm silmäkoon sihteihin. Veden puhdistus on tärkeää, eikä pelkästään
ilmarakon täyttämisen takia. Huono vedenlaatu on suorassa yhteydessä kalojen stressiin.
Tämä heikentää kasvua ja terveyttä, sekä pahimmillaan aiheuttaa kuolleisuutta
(Summerfelt 1996a). Vaihtuvan veden virtaus ei kuitenkaan saa olla liian voimakas.
Varsinkin pienet poikaset ovat hyvin herkkiä ja voimakas virtaus voi vahingoittaa ja jopa
tappaa poikasia (Moodie ja Mathias 1996). Optimaalisen virtauksen täytyy olla tarpeeksi
voimakas veden riittävän vaihtumisen kannalta, mutta ei liian voimakas, jolloin kala voi
vahingoittua. Valkosilmäkuhan (Sander vitreus) poikasten viljelyssä virtaaman säätely on
yksi tärkeimpiä muuttujia ennen ruokailun aloittamista. Veden vaihtuvuus on säädetty
siten, että altaan vesi vaihtuu noin kerran kahteen tuntiin. Tällöin poikaset eivät kuluta
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energiaansa loppuun taistellessaan virtausta vastaan. Ruokailun alettua, jolloin poikaset
ovat hieman isompia ja niiden käytössä on enemmän energiaa, veden vaihtuvuus
muutetaan noin yhteen kertaan puolessa tunnissa (Summerfelt 1996a). Mikäli virtaus olisi
liian voimakas, on mahdollista, että väsyneet poikaset ajautuisivat veden virtaaman
mukana poistosihdin luokse tukkien sen. Tämä taas pahentaisi altaan vedenlaadun
tilannetta.
Parhaita suureita vedenlaadun kannalta ovat hiilidioksidi (CO2), liuennut happi (O2),
ammoniakki (NH3), typpi (N2) ja kiintoaineksen pitoisuus. Nämä määrittämällä saadaan jo
suhteellisen hyvä kuva siitä, millainen vedenlaatu on. Mikäli ei ole käytettävissä kuin yksi
mittaustapa, liuenneen hapen määrää on suositeltavaa käyttää silmämääräisen arvioinnin
lisäksi. Kuhan poikasien kohdalla liuennutta happea tulisi olla vähintään 5 mg/l. Toisaalta,
jos happi on ylikyllästynyt, ei tämäkään ole hyväksi poikasille. On huomioitavaa, että
kaasu liukenee paremmin kylmään kuin lämpimään veteen. Tämä tarkoittaa, että
ylikyllästyminen on hyvinkin mahdollista, mikäli veden vaihtuminen hoidetaan kylmällä
vedellä joka lämmitettään. Kalojen sieto vedenlaadun määreille muuttuu iän ja kasvun
myötä. Tähän vaikuttavat myös pH, sameus ja alkaliniteetti, sekä muut tekijät
(Summerfelt 1996a). Kuhan poikasia ei ole tutkittu vielä tarpeeksi, jotta voitaisiin sanoa,
mikä herkkyys poikasilla on näihin tekijöihin.
Lämpötilalla on suuri merkitys poikasten kasvussa. Tämän takia onkin hyvä huolehtia, että
altaan vesi on sopivan lämmintä. Kuhan poikaset viihtyvät ja kasvavat parhaiten 24–30
°C:ssä. Tämä lämpötila on kaukana Suomen vesien lämpötilasta, joka kesäisin on noin 14–
20 °C:n välillä. Tosin tulevan ilmastonmuutoksen myötä on mahdollista, että tähän on
tulossa muutos, ellei Golfvirta käänny. Tämä voisi teoriassa kumota ilmaston
lämpenemisen vaikutukset ainakin joksikin aikaa. Suomen kuhakanta on erityisesti
pohjoisessa sopeutunut sietämään paremmin kylmää vettä. On siis mahdollista, että
Suomen kuhakannan optimaalisen kasvun alue on matalampi kuin 24–30 °C. Letaali
lämpötila poikasille on noin 35 °C:n kohdalla. Suomessa kuhan kasvun alarajalämpötila on
8 °C:tä (Koskela ym. 2005). Sitä, miten lämpötila vaikuttaa kuhan kasvuun eri ikäisinä ei
ole tutkittu. Kuitenkin eri kaloilla optimaalinen kasvulämpö laskee iän myötä, joten ehkä
myös kuhalla on näin (Björnson ym. 2001). On suositeltavaa, että kasvatuksen aikana
lämpötila pysyisi suhteellisen samana ja mielellään noin 20 °C:n tuntumassa.
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3.2 Kuhan viljelyn kannattavuudesta
Tällä hetkellä kuhan ruokatuotantoa Suomessa ei ole kovin paljoa. Mahdollisia syitä tähän
voi olla monia. Esimerkiksi kalastamalla villiä kuhaa saadaan markkinat vielä pidettyä
tyytyväisinä. Selvittäessäni mahdollisia kuhaa tuottavia laitoksia en juurikaan löytänyt
niitä. Istutuspoikasten tuotto on selvästi suositumpaa. Luken mukaan vuonna 2019
kuhan, taimenen (Salmo trutta), nieriän (Salvelinus alpinus) ja sammen (Acipenser sturio)
yhdistetty tuotanto elintarvikkeeksi on noin 0,3 miljoonaa kiloa. Ero esimerkiksi
kirjoloheen, joka on Suomen suosituin kala ihmisravinnoksi ja jota viljeltiin noin 15,3
miljoonaa kiloa, on varsin huomattava.
Suomessa kuhaa on tuotettu tai tuotetaan kolmella erilaisella tavalla. Arvioin, mikä olisi
mahdollisesti taloudellisesti paras tapa tuottaa kuhaa markkinoille. Käytän esimerkkinä
kiertovesikasvatusta ja mahdollisesti tästä seuraavaa yhdistelmäkasvatusta, jossa kuha
siirretään tietyn koon jälkeen kasvamaan mereen.
Jokainen muuttuja perustuu kirjallisuuteen tai saatuihin arvoihin ja näistä laskettuihin
keskiarvoihin. Esimerkiksi sähkön hinta muuttuu päivittäin, joten olen arvioinut
mahdollisen vuosikeskiarvon sähkön hinnalle 8.48 €/kWh ja tätä kautta vuosittaisen
euromäärän, jota tarvitaan sähkön kustannuksiin. Sähkö on kalankasvatuksen riskitekijä,
sillä sen hinnan määräytyminen muuttuu tunneittain ja keskiarvoa on todella vaikea
määritellä. Hinnan määräytyminen perustuu sään lisäksi kysyntään, sähköverkkojen ja
yhtiöiden yhdistymiseen sekä paineeseen muuttaa uusiutumaton energia uusiutuvaksi.
Näiden lisäksi Suomessa on sähkön siirtohinta suhteellisen korkea. Voidaan siis olettaa,
että sähkö tulee kallistumaan tulevaisuudessa. Yrityksien on joko sopeuduttava siihen
maksamalla lisää tai mahdollisesti investoitava omaan sähköntuottoon. Tämä voisi olla
muun muassa joko aurinkopaneeleilla tai tuulella tuotettavaa sähköä, jolla ainakin osan
sähkön kulutuksesta voisi korvata. Toisaalta Suomen ongelmana on, että vaikka teoriassa
aurinkoa riittää sähköntuotantoon ympäri vuoden ei sitä ole saatavilla kuin noin puolet
vuodesta. Sähkön varastointi ja akkujen kapasiteetti ei vielä täysin vastaa tarvittavaa
mutta kehittyy koko ajan. Tämä ajanjakso ajoittuu ikävä kyllä juuri siihen aikaan vuotta,
kuin sähköä ei tarvita niin paljoa.
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Verkkokassikasvatuksen energiantarve on perinteisesti ollut hyvin pientä, sillä veden
lämmittämiseen ei kulu energiaa. Talvisin taas sitä voi kulua kalan ulkosäilytykseen.
Kiertovesilaitoksissa energiantarve on noin 3–5 kWh/tuotettu kalakilo (Leppänen ym.
2008). Olen käyttänyt itse laskuissa 5 kWh/kg tarkoituksellisesti.
Laskemalla jokaisen tuotannon menot ja tulot on mahdollista myös pyrkiä optimoimaan
tapoja, jotta saatu voitto olisi mahdollisimman suuri. Pyrin vakioimaan mahdollisimman
paljon muuttujia, tai käyttämään vuoden keskiarvoja, jotta tulos olisi luotettava. Selvitän
myös, olisiko kylmän veden kuhakanta laskennallisesti järkevämpi kuin lämpimän veden
kanta, jota tällä hetkellä käytetään kasvatuksessa. Selvitän myös kriittisen arvot
muuttujille, jotta pääsen nollatulokseen. Jokainen tuotantomenetelmä on saanut omat
muuttujat, joiden mukaan laskut on tehty.
Kustannuksien vähentäminen on kalan myyntihinnan lisäksi suuressa asemassa
kannattavuuden kannalta. Tuotantokustannuksia on mahdollista vähentää teknologian ja
osaamisen myötä. Lämpötilalla on suuri merkitys kuhan kasvun kannalta. Kuten aiemmin
jo on todettu, optimaalinen kasvulämpötila on 24–30 °C:n välillä. Suomessa tämä
luonnollisesti vaatii joko kiertovesikasvatusta tai lämminvesikasvatusta. Lisäksi veden
lämmittämiseen kuluu huomattava määrä energiaa. Jos laitos pystyy hyödyntämään
teollisuuden hukkalämpöä tai vaihtoehtoisesti käyttämään kuhaa, jonka optimikasvunalue
on matalammalla, energiantarve ja näin ollen kustannukset vähenevät huomattavasti.
Kuhan kilohinta sekä peratussa että perkaamattomassa on lähes kaksinkertaistunut 2000luvun alusta (kuva 3.8). Kasvatuksen kulut ovat samalla laskeneet ja tietotaito parantunut
sekä osaaminen noussut. Suomen sisällä kuhan kilohinta heittelee sekä peratussa että
perkaamattomassa hieman mutta korkein kilohinta on Uudellamaalla ja KaakkoisSuomessa.
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Kuva 3.8 Kuhan keskihinta (euroa) Suomessa vuosina 2000–2019 (www.luke.fi)

Viljely-yritysten kuhan kasvatuksen kannattavuus on nousut vertailtaessa vuoden 2007 ja
vuoden 2019 tuloksia. Vaikka kustannukset ovat nousseet, on myös kuhasta saatava
tuotto noussut samassa suhteessa. Vuonna 2017 yrityksien käyttökate ja nettotulos olivat
parhaimmat seurannan ajalla (kuva 3.9). Erityisesti nettotuloksen nousu on positiivinen
asia. Vuosien 2018–2020 tuloksia ei vielä ollut saatavilla, mutta olettaisin, että tulokset
jatkat edelleen nousua samalla tavalla, miten ne ovat nousseet 2008 vuodesta lähtien.
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Yritysten liikkeenvaihto (€)
90 000 000
80 000 000
70 000 000
60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-10 000 000
Tuotot yhteensä €

Kustannukset yhteensä €

Käyttökate €

Nettotulos €

Kuva 3.9 Kalankasvattamoiden liikevaihto euroina vuosilta 2008–2017 (statdb.luke.fi)

Korona vuoden (2020) vaikutusta tilinpäätökseen ei vielä osata sanoa, mutta mikäli
muiden Suomalaisten yritysten tilannetta vertaa kalankasvattamoiden tilaan voi olettaa
nettotuloksen olevan lähellä nollaa. Kirjolohen hinta on tippunut kevään 2020 alusta sillä
norjalaisen merilohen ja kirjolohen puolelta on ylituotantoa (www.yle.fi). Tämä taas
johtuu siitä, ettei Norja ole voinut toimittaa kalaa Aasiaan, Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan
ravintoloiden sulkemisen takia. Kuhan hinnasta ei ole vielä kesällä 2020 havaittavissa
suuria hinnan vaihteluja hintaseurannan perusteella. Suomessa korona on johtanut
norjalaisen lohen ylitarjontaan, ja samalla tiputtanut kotimaisen kalan kilohintaa. Uusin
tieto norjan lohen vientihinnasta on 4,73 €/kg tuoretta tai pakastettua lohta 2.9.2020.
Hinta on tippunut vuoden korkeimmasta lähes kolme euroa. Arvellaan, ettei lohen hinta
tule nousemaan loppuvuodesta vaan pysyy nykyisellä tasollaan. Tämä on tosin
vuodenvaihteluun nähden normaalia, sillä syyskuussa lohen hinta on normaalistikin
kaikkein matalimmillaan johtuen kysynnästä ja tarjonnasta (www.ssb.no).
Yrityksen näkökulmasta arvioituna kuhan kannattavuuden raja riippuu yrityksen koosta,
tuottomääristä, tuotantotavasta ja jopa vuodenajasta, jolloin kuhaa myydään. Esimerkiksi
vain vuodessa noin 100 000 kiloa verestettyä kuhaa tuottava kolme henkilöä työllistävä
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kiertovesikasvatusyritys ei pääse positiiviseen tulokseen vuoden 2019 suurimmalla
kilohinnalla (kuva 3.10). Kyseisessä skenaariossa suurin menoerä on
investointikustannukset. Mahdollinen tilanne voisi olla esimerkiksi juuri aloittavalla
kasvattamolla. Koska uusi infrastruktuuri täytyy rakentaa ovat kustannukset korkeat sekä
tarvittavan alkupääoman määrä. Kuhan kilohinnan täytyisi olla lähes 12 € jotta tulos olisi
edes +/- tilanne. Käytetyllä 7,18 €/kg hinnalla tappio on yli 4 € kilolta. Sähkönkulutus
laitoksella on 500 000 kWh/vuosi

Kuva 3.10 Yrityksen mahdollinen tulos 100 000 kilolla kuhaa vuodessa (Kankainen 2015)

Kuitenkin, jos tilannetta muuttaa hieman ja yrityksen kalan tuotannon nostaa 400 000
kiloon vuodessa, tappiota tulee edelleen, muttei läheskään niin paljoa kuin ”vain” 100 000
kiloa vuodessa tuottavalla laitoksella optimaalisessa tilanteessa (kuva 3.11). Kyseinen
skenaario on arvioitu Suomen keskiarvon mukaan poisjätettyinä Uusimaa ja Kaakkois40

Suomi, jonka olen arvioinut erikseen. Laskuissa käytin 2019 verestetyn kuhan kilohintaa
5,47 € ja 2020 vuoden TES:n määrittämän tuntipalkan sekä sähkön hintaa (8,48
senttiä/kWh). Sähköä kyseinen kiertovesilaitos käyttää noin 2 000 000 kWh/vuosi. Tällöin
kustannukset tippuvat kokonaisuudessaan huomattavasti ja yritys pääsee lähes
nollatulokseen. Suurimman menoerän muodostaa tässä ruokinta. Sähkön kulutus, joka on
sisällytetty muut kustannukset palkkiin, tulee toisena isona menoeränä. Mikäli
sähkönkulutusta saadaan pienennettyä tai sähkön hintaa alennettua kustannukset
pienenevät huomattavasti. Oletetaan ettei ruokintaa ole vielä optimoitu ja rehua ei
välttämättä kilpailutettu. Näin ollen Ruokintakustannukset ja rehukerroin on mahdollista
saada pienemmäksi, jolloin voittoa tulee. Tai vaihtoehtoisesti kuhan ulosmyyntihinnan
täytyisi nousta, jotta kasvatus kannattaisi kyseisellä määrällä kalaa.

Kuva 3.11 Yrityksen mahdollinen tulos 400 000 kilolla kuhaa vuodessa (Kankainen 2015)
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Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen kohdalla (kuva 3.12) 100 000 kilon vuosituotolla
tulokset vastaavat muun Suomen tuloksia alkavan yrityksen kohdalla. Tappiota tulee
noin 4 €/kg tai kilohinnan täytyisi olla lähes 11 €/kg nollatuloksen saamiseksi. Kuhan
perkaaminen nostaa kilohintaa mutta samalla kasvattaa työn kustannusta
kokonaisarviosta. Silti mikäli käytettävissä on taitava perkaaja ja toimiva ”liukuhihna”
kuhan perkaaminen voi olla hyvinkin kannattavaa. Kuten kuvasta 3.8 näkyy, peratun
kuhan kilohinta oli vuonna 2019 yli 2 euroa suurempi kuin pelkästään verestetyn kuhan
hinta.

Kuva 3.12 Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen mahdollisen yrityksen tuotto 100 000 kilolla
kuhaa (Kankainen 2015)

Perkaamo vaatii toimiakseen sähköä. Esimerkiksi 100 000 kg vuodessa käsittelevä laitos
käyttää noin 20 000 kWh edestä sähköä. Tämä tarkoittaa sähkönkulutuksen kannalta noin
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1700 €. Jotka menevät kylmätiloihin, jääntuotantoon ja kiinteistön lämmitykseen
(Leppäläinen ym. 2018). Kun tuotantomäärän nostaa 400 000 kg vuodessa, energiaan
kuluu noin 6800 € vuodessa.
Muutettaessa kasvatusmäärät vuodessa 400 000 kiloon kuhaa päästään jo hyvään
tuottohintaan sekä kannattavaan yritystoimintaan (kuva 3.13). Tällöin tuotto on hieman
yli euro kilolta. Kuten aiemmin kuvassa 3.6 myös tässä ruokinta vie suurimman osan
tuotosta. Ruokinnan optimointia käsittelin aiemmin luvussa 3.1.5.

Kuva 3.13 Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen mahdollisen yrityksen tuotto 400 000 kilolla
kuhaa (Kankainen 2015)

On huomioitava, että eniten energiaa kuluu talvikuukausina. Kaikki yllä olevat esimerkit
ovat teoreettisia kiertovesikasvatuslaitoksia. Läpivirtauslaitos käyttää energiaa eri
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tavalla. Sillä veden lämmitykseen voidaan hyödyntää lauhdevettä tai muiden yrityksien
hukkaenergiaa. Näin oletettaessa voidaan arvioida, että yrityksen muut kustannukset
palkki on todennäköisesti noin 1–1,5€ vähemmän.

4. Pohdintaa
Kalan viljelyllä on ollut suuri rooli ihmiskunnan historiassa ruokatuotannossa. Vaikka
ennen proteiinin hankinta onkin painottunut kalastukseen ja lihantuotantoon ei samaan
voida enää tulevaisuudessa luottaa. Ihmiskunnan kasvu ja resurssien väheneminen
asettavat uusia haasteita tulevaisuudelle. Lihantuotannossa kilon tuottamiseen vaaditaan
vähintään x määrä vettä ja muita resursseja. Kalastus ei tätä vaadi mutta pienenevät
kalakannat ovat suuri riski eikä kalastuspainetta voida nostaa enää ilman radikaalisti
putoavia kalakantoja. Kalankasvatus onkin eräs ratkaisu proteiini saannin ratkaisu
tulevaisuudessa. Kalakilon tuotto kasvattamalla on huomattavasti edullisempaa kuin
lihakilon tuotto. Tämän lisäksi koko ajan tutkitaan ja yritetään optimoida ruokintaa, jotta
kilo kalaa saataisiin mahdollisimman pienellä resurssimäärällä. Kiertovesikasvatuksessa
veden kierrätys ja puhdistus vähentää ravinnekuormitusta sekä tarvittavan veden
määrää. Jokainen pieni asia on merkittävä tulevaisuuden kannalta, jotta resursseja
säästyy ja voimme jättää tuleville sukupolville asuttavat planeetan.
Lohi on jo hyvin suosittu ruokakalana, Sekä Suomessa että maailmalla. Kuha ei ole vielä
saavuttanut täyttä potentiaaliaan, vaikka se onkin arvostettu ruokakala. Kuhan viljelyn
haasteet ovat tunnettuja ja niihin kehitetään ratkaisuja tälläkin hetkellä.
Tärkeimpiä ratkaisuja ovat esimerkiksi rehukertoimen saaminen mahdollisimman
alhaiseksi, jolloin ympäristö ei kuormitu sekä yrittäjä säästää rehukuluissa jopa
huomattavia summia rahaa. Sekä kuhan kasvun optimoiminen eri kasvuolosuhteissa,
jolloin tuoretta kalaa olisi ympäri vuoden saatavilla hinnalla, jonka olisi sekä kuluttajalle
että tuottajalle suotuisa. On myös tärkeää harkita erilaisia sähköntuotannon
mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida olettaa muuta kuin että sähkön
hinta tulee tulevaisuudessa nousemaan. Näin ollen, mikäli yritys tuottaa osan sähköstä
itse, sen voitto voi parantua hyvinkin paljon.
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Vaikka Suomessa onkin kokeiltu kuhan kasvatusta monia eri kertoja ei kuhan
laskennallista kasvumahdollisuutta ole täysin saatu vielä esille. Tämä voi johtua
monestakin asiasta alkaen ilmastosta ja päättyen ruokaan sekä kasvatustapaan.
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