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1. Hankkeen ohjausryhmä ja yhteistyökumppanit 
 

Lari Veneranta, Luonnonvarakeskus 

Sami Veneranta, Selkämeren Ammattikalastajat ry 

Petri Rannikko, Uudenkaupungin kalastusalue 

Niklas Ulenius, Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalatalouspalvelut 

Johanna Möttönen, Satakunnan Kalatalouskeskus 

Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana kaksi kertaa.  

Siian poikasten kasvatuksesta vastasivat Sami ja Reijo Veneranta. 

 

Yhteistyössä  hankkeessa  toimivat  Selkämeren  Ammattikalastajat  ry  (hankkeen  koordinointi  ja  poikasten 

kasvatus),  ProAgria  Länsi‐Suomi  ry  /  Satakunnan  kalatalouskeskus  (hankehallinto),  Luonnonvarakeskus 

(Vaasa) (maasto‐, poikasnuottaustyöt, tieteellinen seuranta, värimerkintä), sekä Österbottens Fiskarförbund 

ja Österbottens Yrkesfirkare rf (poikasmateriaalin hankinta, tiedotus).  

 

Kannen kuva: Essi Jokela / ProAgria Länsi‐Suomi ry. Hannu Harjunpää (LUKE) vapauttamassa värimerkittyjä 

siian poikasia. 

 

LIITTEET 1 ja 2: Ohjausryhmän kokouspöytäkirjat. 

   



Se lkämeren  mer ikutu inen  s i i ka   ‐  hankeraport t i  

  4 

 

2. Taustat 
 

Pohjanlahdella  siikoja  on  kahta  eri  lisääntymismuotoa,  virtavesiin  kudulle  nouseva  vaellussiika  sekä 

paikallisempia  kantoja  muodostava  merikutuinen  siika.  Molemmat  ovat  merkittäviä  kohdekaloja  sekä 

kaupalliselle  että  vapaa‐ajan  kalastukselle  ja  niillä  on  siten  sekä  taloudellista  että  sosiaalista  arvoa. 

Siikamuodot eroavat toisistaan pääasiassa kasvunopeuden, kutualueen ja vaelluskäyttäytymisen perusteella. 

Vaellussiika  on  tyypillisesti  nopeakasvuinen,  kasvaa  suurikokoiseksi  ja  tekee  pitkiä  syönnösvaelluksia. 

Merikutuinen  siika  kutee  rannikkoalueella  ja  tekee  vain  lyhyitä  vaelluksia,  on  arveltu  että  noin 

parinkymmenen kilometrin säteelle. Erityisesti merikutuista siikaa, karisiikaa pidetään kylmän veden lajina, 

kun taas vaellussiika näyttää saalistietojen perusteella sietävän myös korkeampia lämpötiloja. Niitä saadaan 

saaliiksi  lämpimän  veden  aikaan  elokuussa  ulkokareilta,  kun  karisiika  pysyttelee  samaan  aikaan 

syönnöstämässä  syvänteissä.  Saaliiden  perusteella  kalastus  keskittyy  nykyään  pääasiassa  vaellussiikaan, 

vaikka  vielä  kolme  vuosikymmentä  sitten  siikasaalis  on  koostunut  lähes  tasapuolisesti  molemmista 

muodoista  erityisesti  Selkämeren  alueella  (Lehtonen  1981).  Selkämeren  keskimääräinen  kutuaikainen 

merikutuisen siian saalis on laskenut ajanjaksolta 1980–1996 jaksoon 1997–2008 20 %:iin ja yksikkösaalis 43 

%:iin (Urho 2011) ja nykyään karisiialla Selkämerellä on lähinnä paikallista merkitystä alueilla, joilla on kutevia 

kantoja. Merikutuista  siikaa on useita ekotyyppejä,  sekä yleisesti  tunnettua varsin pienikokoiseksi  jäävää 

muotoa,  jota  tavataan  erityisesti  Perämeren  alueella  että  suuremmaksi  kasvavaa,  jokisuistoissa  ja 

sisäsaaristossa  lisääntyvää  muotoa.  Merenkurkussa  ja  Saaristomerellä  tunnetaan  paikallisena  pidettyjä 

merikutuisia  siikakantoja,  joiden  kutuvalmiit  kalat  ovat  painoltaan  jopa  1‐2  kg.  Erityisesti Merenkurkun 

alueella, Maalahden  joen  suistossa  esiintyvä  siikakanta  on mielenkiintoinen  kotiutusistutusten  kannalta 

tarkasteltuna. Kannan  kutualueet  sijaitsevat  ruskeavetisessä  jokisuistossa  virtaisissa  salmissa  rikkonaisilla 

kivikkoalueilla.  Kutualue muistuttaa maantieteellisiltä  ominaisuuksiltaan  ja  veden  tyypiltään  esimerkiksi 

Merikarvian  Pooskerin  edustan  saaristoaluetta.  Maalahden  joen  suistoalueella  ja  kannan 

kotiutusistutusalueella  Vaasan  edustalla  on  todennettua  poikastuotantoa,  joten  siikojen  lisääntyminen 

onnistuu  ainakin  rajallisilla  alueilla  (Veneranta  ym.  2013a,  b).  Merikarvian  edustan  vuoden  2010 

poikasnuottaustulosten  perusteella  todettiin,  että  paikoittain  alueella  on  edelleen  merikutuisen  siian 

lisääntymistä, mutta varsin vähäisissä määrissä. Paikallisilta kalastajilta saatujen havaintojen mukaan alueen 

merikutuinen  siikakannan yksilöt  jäävät pienikokoiseksi,  tyypillisesti alle 0.5 kg painoon  (Sami Veneranta, 

suullinen kommentti).   

 

Alkuperäisten merikutuisten  siikakantojen  taantuessa  on  kalastuselinkeinon  edellytysten  parantamiseksi 

mahdollista kokeilla nykyisiä olosuhteita vastaavaan ympäristöön sopeutunutta siikakantaa istutuskohteena. 

Mikäli  kannan  kotiuttaminen  onnistuu,  pitäisi  4‐6  vuoden  kuluttua  alueella  olla  kudulle  palaavia  siikoja. 

Todennäköisesti kannan kasvattamiseksi  ja ylläpitämiseksi  istutustoimenpiteitä tulee  jatkaa säännöllisesti. 

Vastaavia,  paikallisena  pidetyn  siikakannan  ylläpitoon  ja  kotiuttamiseen  tähtääviä  kasvatushankkeita  on 

toteutettu aiemmin Ahvenanmaalla, Saaristomerellä sekä Maalahdessa, ja niistä on saatu varsin rohkaisevia 

tuloksia. Hankkeen tulokset ovat monistettavissa esimerkiksi Pohjanmaan edustan merialueelle.  
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3. Hankkeen kuvaus 
 

Hankkeessa  pyrittiin  ensisijaisesti  luomaan  toimintamalli  merikutuisen  siian  kantojen  elvyttämiseksi 

siirtämällä  taantuneille  lisääntymisalueille  Maalahden  suistosiikakantaa.  Siirto  tehtiin  kasvattamalla 

varhaisvaiheen  poikasia  paikallisissa  olosuhteissa  kasvatuskasseissa  vastakuoriutuneesta  kesänvanhaksi. 

Ennen  lokakuussa  tapahtuvaa  vapauttamista  poikaset  värimerkittiin  ruiskuvärjäystekniikalla  LUKE:n 

toimesta.  Kasvatuksen  alkuvaiheessa  olleesta  300000  vastakuorituneesta  poikasesta  saatiin  noin  52000 

istutuspoikasta. Hankkeessa  selvitettiin myös merikutuisen  siian poikastuotannon  tämänhetkinen  tilanne 

Merikarvian  edustalla  toteuttamalla  alueella  poikasnuottauksia  keväällä  2015.  Siianpoikasia  havaittiin 

enemmän  kuin  aiemmissa  poikaskartoituksissa,  mutta  edelleen  varsin  vähäisiä  määriä.  LUKE  vastasi 

hankkeen tieteellisen seurannan järjestämisestä. 

 

Hankkeen  toisessa  vaiheessa  jatketaan  siianpoikasten  kasvatusta  ja  keskitytään  merikutuisen  siian 

kutualueiden  kunnostuksiin  (maamateriaalin  siirto,  mätirasiahaudonta,  poikasistutusten  jatkaminen  ja 

kohteiden seuranta). Toiselle vaiheelle haetaan erillinen hankerahoitus tulevalla EMKR‐ohjelmakaudella. 

 

4. Hankkeen toimenpiteet 
 

4.1 Nykytilanteen mukaisen poikastuotannon kartoitus nuottaamalla Pooskerin saaristoalueella 
 
Merikarvian edustan merialueella siian poikasia on aiemmin nuotattu RKTL:n (myöhemmin LUKE) toimesta 
1990‐luvun alussa sekä suppeasti vuonna 2008 ja laajemmin 2010. Lisäksi alue on ollut osa selvitystä, jossa 
kartoitettiin merikutuisen siian mädin selviytymistä luonnonolosuhteissa (Veneranta et al. 2013c). Aiemmissa 
nuottauksissa havaittiin, että paikoittain alueella on edelleen merikutuisen siian lisääntymistä, mutta varsin 
vähäisessä määrin  ja vain harvoissa paikoissa.   RKTL:n Intersik ‐hankkeessa (2009‐2011) tehtiin karttamalli 
merikutuisen siian  lisääntymisalueista Pohjanlahdella,  ja tämä malli kattaa myös Pooskerin saaristoalueen 
(Vanhatalo ym. 2012, Veneranta ym. 2013a,b). 
 
Keväällä 2015 Luonnonvarakeskus kartoitti karisiian poikastuotantoalueita Merikarvian Pooskerin alueella. 
Pyyntipaikkoja oli yhteensä 25,  jotka käytiin nuottaamassa kahdella eri kerralla 16.‐17.4.  ja 27.‐28.4.2015, 
Yhteensä nuotanvetoja  alueella  tehtiin 66  kpl. Kullakin pyyntikerralla mitattiin  sameus,  veden  lämpötila, 
sähkönjohtavuus  sekä  kirjattiin  erilaisia  silmämääräiseen  arvioon  perustuvia  nuottauspaikkaa  kuvaavia 
arvioita.  Lisäksi  pyyntipaikoilla  arvioitiin  pohjan  laatua  ja  läheisten  alueiden  soveltuvuutta  kutupaikoiksi 
vedenalaiskameran  avulla.  Aineiston  keruu  noudatti  aiemmissa  lähivuosien  siianpoikastutkimuksissa 
käytettyä kaavaa (Veneranta ym. 2013a, b). Kaikki saaliiksi jääneet siian ja muikun poikaset säilöttiin 96 % 
etanoliliuokseen maastossa. Poikasten kehitysvaihe määritettiin Evropejtsevan (1949) esittämän luokittelun 
perusteella. 
 
Karisiian poikasia havaittiin enemmän kuin alueella aiemmin tehdyssä kartoituksessa vuonna 2010. Lisäksi 
näytteenotossa havaittiin satunnaisia muikun poikasia. Poikastiheydet olivat Pooskerin alueella silti edelleen 
selvästi pienempiä kuin Perämeren hyvillä siika‐alueilla. Runsas kasvillisuus,  leväkasvusto  ja sedimentaatio 
todennäköisesti  rajaavat  mahdollisten  lisääntymisalueiden  alaa  ja  tuotantoa  Pooskerin  alueella.  Siian 
lisääntyminen alueella onnistunee sellaisilla paikoilla, joissa näiden yhteisvaikutus on vähäinen. 
 
LIITE 3: ”Selkämeren merikutuinen siika – luontaisen poikastuotannon kartoitus”‐raportti 
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4.2 Istutuskassien valmistaminen ja käyttöönotto 
 

Meressä  tapahtuvaa  kasvatusta  varten  Sami  Veneranta  hankki  kaksi  PE‐muovista  rakennettua,  aiemmin 

kalankasvatuksessa  käytettyä  kasvatuskehikkoa  (ympärysmitta  36  m).  Kehikoihin  tilattiin  Kyllösen 

Pyydysvalmisteelta  3,5  x  3,5 m  kokoiset,  3 m  syvät  valoverhokassit  1 mm  silmäkoolla,  sekä  varsinaiset 

kalankasvatushäkit (ympärysmitta 46m, syvyys on 3 m). Kasvatusaltaat valmistettiin solmuttomasta 6 mm 

hapaasta,  jossa  lanka  oli  kooltaan  210/15.  Kassit  kyllästettiin MG‐Trading  Oy:ltä  hankitulla  AquaNet    – 

kyllästysaineella. 

 

 

4.3 Maalahden suistosiikakantaa olevien poikasten kasvattaminen 
 

Poikasten hankinta ja starttivaihe 

 

Siianpoikaset  hankittiin  Kalankasvatus  Vääräniemi  Oy:ltä  Taivalkoskelta,  jossa  ylläpidetään  Maalahden 

siikakannan  emokalastoa.  Kasvatukseen  varattu  vastakuoriutuneiden  poikasten  määrä  oli  300000  kpl. 

Vastakuoriutuneet  siianpoikaset  kuljetettiin  Vääräniemi  Oy:ltä  jatkokasvatukseen  Uudenkaupungin 

kalastusalueen  poikashautomoon  25.5.2015.  Poikashautomo  ottaa  vetensä merestä.  Taivalkoski  sijaitsee 

huomattavasti pohjoisempana kuin Merikarvia  ja vedet pysyvät pitkään kylminä,  joten kasvatuspoikasten 

kuoriutuminen  ajoittui  noin  1‐1.5  kk  myöhäisemmäksi  kuin  luonnossa  tapahtunut  merikutuisen  siian 

poikasten kuoriutuminen. 

 

Vastakuoriutuneiden  siianpoikasten  ruokinnan  käynnistäminen  Uudenkaupungin  kalastusalueen 

poikashautomossa onnistui varsin hyvin ja kuolleisuus tässä vaiheessa oli vähäistä (kuva 1). Petri Rannikko 

hoiti käytännön työt poikasten starttauksessa. Alussa poikasia ruokittiin 100 um Aglonorse ‐rehulla tarpeen 

mukaan, jotta ne saatiin opetetuksi syömään. Veden lämpötila kasvatuksen alkuvaiheessa oli noin 10 °C. 

 

     

 
Kuva 1. Startatut poikaset odottamassa siirtoa mereen toukokuun lopussa (kuva: Petri Rannikko). 

   



Se lkämeren  mer ikutu inen  s i i ka   ‐  hankeraport t i  

  7 

 

Siirto merelle kasvatuskasseihin 

 

Poikasten  aloitettua  ruokailun  ja  hieman  kasvettua,  poikaset  siirrettiin Merikarvialle  jatkokasvatukseen 

merelle asennettuihin valoverhoaltaisiin 3. kesäkuuta (kuva 2). Poikasia paastotettiin noin 12 tuntia ennen 

siirtoa. Merikassikasvatuksesta vastasivat Sami  ja Reijo Veneranta. Kuljetettavia poikasia oli yhteensä 4,5 

litraa  ja  ne  jaettiin  kahteen  valoverhoaltaaseen.    Kumpaankin  altaaseen  laitettiin  yhtä  paljon  poikasia. 

Kesäkuun alussa iskenyt etelämyrsky nosti kasseja ylöspäin ja eteläpuolisesta altaasta arviolta 2/3 kaloista 

lensi  tuulen mukana altaan reunoille  tai ulkopuolelle. Tuulen riepottamia siianpoikasia havaittiin myrskyn 

laannuttua jonkin aikaa altaan ulkopuolella. 

 

 

 

Kuva 2. Happipakkaukset kasvatuskassissa (kuva: Sami Veneranta). 
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Poikasten ruokinta 

 

 
Kaavio 1. Siian rehun kulutus suhteessa veden lämpötilaan. 

 

Ennen kasvatustyötä tarvittavaa rehumäärää haarukoitiin Luonnonvarakeskuksen siiankasvatusoppaaseen 

(Koskela ym. 2002) kerättyjen tietojen (kaavio 1), sekä Petri Rannikon kautta saatujen käytännön 

kokemusten kautta. 

 

Alkuvaiheen rehuksi poikasten ruokinnan aloittamista varten hankitiin norjalaista Tromsø Fiskeindustri A/S:n 

valmistamaa AgloNorse rehua 100  um (5 kg) ja 300 um (10 kg) koossa. Jatkokasvatusta varten rehut tilattiin 

tarjouspyyntöjen  perusteella  RaisioAgrolta  (Vita)  koossa  0.5,  0.8  ja  1.0  mm.  Aivan  kasvatuskauden 

loppuvaiheessa (syyskuussa) RaisioAgron varastot olivat tyhjentyneet tilausrehusta, joten viimeinen tilauserä 

hankittiin Biomarilta. Rehun riittävyys loppukaudelle kannattaa jatkossa huomioida tilauksia tehdessä. Tilatut 

rehumäärät ja kustannukset on esitetty taulukossa 1. 

 

Ruokinnan  alkuvaiheesta  elokuulle  saakka  ruokinta  toteutettiin  MG‐Trading  Oy:ltä  hankituilla 

hihnasyöttölaitteella  tai  käsin  ruokintana.  Elokuussa  ruokintamäärien  kasvaessa  altaisiin  asennettiin 

saksalaisen  Linn  Gerätebau  GmbH:n  valmistamat  Profi  Automatic  ruuvisyöttölaitteet  niille  erikseen 

suunnitelluissa  ja  teetetyissä  telineissä.    Poikasten  kasvaessa  ruokinnassa  siirryttiin  asteittain  isompaan 

rehukokoon  ja määrää kasvatettiin poikasten kasvaessa.   Ruokinta  toteutettiin alussa valoverhokasseissa 

määrällä   200 g /vrk, 23. kesäkuuta 600 g/vrk. Siianpoikasille annettava rehukoko oli noin 1.5 ‐ 2 % niiden 

pituudesta. Taulukko 2 summaa eri kokoisen rehun menekin kasvatuskauden aikana. 

 

Pvm  Tilattu rehu  Määrä 
(kg) 

Hinta (eur)
(sis. alv, toimituskulut) 

30.03.2015  Aglonorse 100‐200 um
Aglonorse 200‐300 um 

5 kg
10 kg 

632,70

26.05.2015  Vita 0.2 
Vita 0.5 
Vita 1 

25 kg
25 kg 
75 kg 

355,35

16.07.2015  Vita 0.5 
Vita 0.8 
Vita 1 

25 kg
50 kg 
100 kg 

484,59

13.08.2015  Vita 1  250 kg 673,42

22.09.2015  Inicio Plus 1.1.  240 kg 708,00

Rehukustannukset yhteensä 2834,06
Taulukko 1. Rehutilaukset ja kustannukset kasvatuskauden aikana 
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Rehun nimi ja koko  Menekki yhteensä 
Aglonorse starttirehu 100‐200 um  5 kg 

Aglonorse starttirehu 200‐300 m  10 kg 

Vita 0.2  25 kg 

Vita 0.5  50 kg 

Vita 0.8  50 kg 

Vita 1 / Inicio Plus 1.1  665 kg 

yhteensä kasvatuskauden aikana 805 kg 
Taulukko 2. Eri kokoisen rehun menekki kasvatuskauden aikana. 

 

LIITE 4. Sami Venerannan ylläpitämä ruokintapäiväkirja. 

 

 

Huomioita ruokinnasta 

 

Erityisesti hienojakoisimmasta, alkuvaiheessa käytetystä Aglonorse  ‐rehusta osa näytti vaeltavan tuulen  ja 

pintavirtauksen  mukana  vedenpintaa  pitkin  verkon  sivuun  ja  altaan  ulkopuolelle  odottaville  salakoille. 

Tuulisen  sään  vaikutus  ruokintaan  tulisi  huomioida,  tällaisen  ennakoimattoman  hävikin  vuoksi 

ruokintamäärää  mahdollisesti  joutuu  kasvattamaan.  Alkuvaiheen  poikasille  sopivan  ruokinnan 

määrittäminen on helpointa ottamalla haavilla eri altaan osista poikasia  lasipurkkiin  ja katsomalla niiden 

yleistä kuntoa. Mikäli poikaset näyttävät laihoilta, ruokintamääriä tulee lisätä. 

Kesäkuun lopussa, kun ruokinnassa siirryttiin vähitellen Aglonorsesta suurijakoisempaan Raision Vita ‐rehuun 

osalla kaloista roikkui pitkä ulostevana perässään. Vana ei ole normaali, vaan liittynee jollain tavalla rehun 

sidosainekoostumukseen,  joka estää rehun kunnollisen sulamisen kalan ravinnoksi  ja siten myös ulosteen 

katkeamisen. Ulostevana heikentää kalan uintikykyä ja siten myös ravinnonkäyttöä. Altaissa havaittiin kesä‐

heinäkuun vaihteessa myös kylkiuivia kaloja, joilla vatsa oli pyöreä. Mahdollisena syynä voi olla esimerkiksi 

rehun  korkea hiilihydraattipitoisuus,  jolloin paisunut  suoli painaa  ilmarakkoa  ja  aiheuttaa uimaongelmia.  

Kylkiuintitaipumus hävisi kuitenkin jonkin ajan kuluttua.  

Kasvatuksen  aikana  rehun  kokojakaumaa  muutettiin  vähitellen,  siten  että  eri  raekokoja  syötettiin 

samanaikaisesti joko 1/3 ‐ 1/2 suhteessa. Kalojen kasvussa oli runsaasti yksilökohtaista vaihtelua, joten tällä 

pyrittiin mahdollistamaan myös pienempien kalojen kasvu. Kokoerot kummassakin kasvatusaltaassa olevien 

poikasten välillä olivat selvästi havaittavissa  jo heinäkuun alussa,  jolloin  isommat poikaset kiersivät allasta 

syvemmällä ja pienemmät viihtyivät ruokinta‐automaatin alla pinnassa.  

 

Verkkoaltaisiin siirron  jälkeen, kun poikasmäärästä oli arvio, ruokintamääriä suhteutettiin kalojen kunnon, 

määräoletuksen  ja  veden  lämpötilan  perusteella.  Kasvatuksessa  ei  noudatettu  ruokakalan  kasvatukseen 

tähtäävää  ruokintasuhdetta,  vaan  ylläpitoruokintaa,  jolla  kalojen  kasvu  pysyi  hieman  maltillisempana. 

Kasvumittausten perusteella ruokintaa myös kohdennettiin eri altaiden välillä. 
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Kuva 3. Alkuvaiheen ruokintaa hihna‐automaatilla (kuva: Sami Veneranta). 

 

 

 
Kuva 4. Ruokinta‐automaatti lauttoineen lokakuussa (kuva: Johanna Möttönen) 
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Poikasten kasvu ja poikasmäärät  

Lari Veneranta  (LUKE) otti  siian poikasista näytteet neljä  kertaa merialtaissa  tapahtuvan  kasvatuskauden 

aikana,  kesäkuussa,  heinäkuussa,  elokuussa  ja  viimeisenä  kasvatuspäivänä  lokakuussa.  Näytteenottojen 

yhteydessä otoksen poikasista mitattiin pituus  ja paino. Lisäksi elokuun näytteenotossa  laskettiin kalojen 

kuntokerroin.  Näytteet  altaista  otettiin  joko  varsihaavilla  tai  poikasliipillä.  Sopivien  otosten  saamista 

vaikeutti, se, että eri kokoiset poikaset liikkuivat altaissa usein erillisissä ryhmissä.  

  Pohjoisallas  Eteläallas 

  23.6.  11.7.  23.8  23.6.  11.7.  23.8 

Otos  81  106  29  54  51  46 

Keskipituus 
(mm) 

19.2   31.7  84.3  23.5  35.9  81.9  

Keskipaino (g)  0.049  0.28  4.41  0.080  0.41  4.18 

Kuntokerroin  ‐‐  ‐‐  0.64  ‐‐  ‐‐  0.72 
Taulukko 3. Poikasten kasvu kasvatuskauden aikana. 

Poikasten  kasvussa oli  kesäkuusta alkaen havaittavissa  selvästi  jakautuminen  ryhmiin, nopeakasvuisiin  ja 

hitaampiin poikasiin. Lisäksi tuulen harventamassa eteläaltaassa alkuvaiheen kasvu oli selvästi nopeampaa 

kuin  pohjoisaltaassa,  jossa  poikaset  olivat  tiheämmässä.  Poikasryhmien  välillä  kasvuerot  kertaantuivat 

kasvatuskauden aikana, joka näkyy mm. ennen istutusta kerätyn otoksen suuressa kalojen kokovaihtelussa. 

 

 

Kuva 5.  Siianpoikasia valoverhoaltaassa kasvamassa. (Kuva: Lari Veneranta). 

Heinäkuun näytteenotto suoritettiin samassa yhteydessä, kun poikaset siirrettiin valoverhokasseista isompiin 

kasvatushäkkeihin. Sami Veneranta ja Petri Rannikko laskivat poikasten tilavuudeksi pohjoisaltaassa 21 litraa 

ja  eteläaltaassa  8  litraa,  jolloin  näytteen  otoksen  keskipainon  perusteella  arvioidut  kalamäärät  olivat 

vastaavasti 75000 poikasta ja 19000 poikasta, yhteensä 94000 poikasta. Varsin pienestä otoksesta johtuen 

arvio  on  suuntaa‐antava.  Siirron  yhteydessä  poikasmääriä  tasattiin  altaiden  välillä.  Eteläaltaaseen  jäi 

kuitenkin  vähemmän  poikasia  kuin  pohjoisaltaaseen.  Elokuussa  tehdyssä  näytteenotossa  otokseen 

osuneiden  poikasten  keskipituus  pohjoisaltaassa  oli  suurempi  kuin  eteläaltaassa, mutta  kuntokerroin  oli 

eteläaltaassa parempi.  
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Kuva 6. Elokuussa suurimmat siianpoikaset näytteessä olivat jo yli 11 cm pituudeltaan (kuva Lari Veneranta). 

 

Viimeinen  näyte  poikasista  otettiin  värimerkintä‐  ja  vapautuspäivänä.  Näytteeksi  otettujen  kalojen 
kokojakauma (paino ja pituus) ei ollut normaali, vaan kaksihuippuinen. Molemmissa altaissa oli paljon pieniä 
poikasia, sekä lukumääräisesti vähemmän isompia. Painonsa vuoksi suurempia poikasia oli huomattava osuus 
kasvatetusta kalamassasta, kun taas pienet muodostivat merkittävän osuuden yksilömäärästä  (kuvaajat 2‐
4). 
 
 

 

Kaavio 2. Allaskohtainen siian poikasten pituusjakauma kasvatuksen päätyttyä (Lari Veneranta, LUKE). 
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Kaavio 3. Allaskohtainen siian poikasten painojakauma kasvatuksen päätyttyä. (Lari Veneranta, LUKE). 

 
Kasvatettujen siikojen pituus‐ja paino olivat kasvatuksen loppuvaiheessa hyvin yhdenmukaiset. Pienet kalat 
olivat suhteessa pituuteen selvästi laihempia kuin isoksi kasvaneet. Poikasista voitiinkin erottaa kaksi ryhmää, 
siiat,  jotka  jäivät pituudeltaan alle 100 mm  ja  joiden paino oli alle 6 g  ja  toisaalta  tätä  isommat poikaset 
(kaavio 4). Pohjoisaltaassa, jossa kaloja oli tiheämmin, pieneksi jääneiden poikasten osuus oli suurempi. 
 

 

Kaavio 4. Siian poikasten pituus‐paino –suhde kasvatuksen päätyttyä. (Lari Veneranta, LUKE). 

 
 
Haavinnan  vesimäärä  (3%)  ja  kolmipiikit  (eteläallas  4  %  ja  pohjoisallas  1.6  %)  poistettuna  tarkistetut 
kilomäärät olivat eteläaltaassa 201,5 kg ja pohjoisaltaassa 322 kg. Yhteensä siian poikasten painoksi arvioitiin 
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523,5 kg. Vapautuspäivänä mitatun keskipainon perustella 300 000 vastakuoriutuneesta poikasesta saatiin 
kasvatettua kesän vanhoiksi yhteensä 51 532 poikasta (17% kokonaismäärästä). Eteläaltaasta tuli yhteensä 
18979 siianpoikasta, joista 1‐6 gramman painoisia oli 14599 ja yli kuusigrammaisia 4380 kpl. Pohjoisaltaasta 
saatiin 32275 poikasta, joista 1‐6 gramman painoisia oli 23138 ja yli kuusigrammaisia 9137 kpl. Isoiksi selvisi 
siten 4.5 % alkukasvatuksen poikasmäärästä ja pieniksi jäi 12.5 %.  
 
Pienemmillä (1‐6 g) poikasilla, joita lukumääräisesti oli paljon, selviytyminen lienee heikompaa. Toisaalta yli 
kuuden gramman poikasissa oli varsin runsaasti todella suuria siikoja, joilla selviytymismahdollisuudet ovat 
suuremmat. Kalojen kokonaismäärä kasvatuksessa arvioitiin  jakamalla allaskohtaiset näytteet 3 gramman 
painoluokkiin koko jakauman osalta ja laskemalla kunkin luokan yksilöiden keskipaino ja luokan osuus koko 
altaan kalamassasta. Laskennassa arvioitiin näytteen perusteella myös kasseissa olleiden piikkikalojen osuus 
kasvatuskalamassasta.  Kasseissa  havaittiin myös  silakoita  ja  kuoreita, mutta  näiden  osuus  arvioitiin  niin 
pieneksi,  ettei  sillä  ole  käytännön merkitystä  ja  niitä  ei myöskään  osunut  näytteisiin.  Pohjoisaltaan  ja 
eteläaltaan  välillä  kalojen  koossa  oli  huomattava  ero  ‐  vaikka  keskipaino  ei  poikennut  kuin  0.7  g,  on 
mediaanipainossa 1.45 g ero. Kalojen painon vaihtelu oli myös suurta, koska joukossa oli yksilöitä, jotka eivät 
olleet kasvaneet kunnolla kuin pituutta ja toisaalta yksilöitä, joilla oli todella hyvä kasvu.  
 

  Pohjoisallas  Eteläallas 

Näytemäärä  272  208 

Keskipaino, g /pituus, mm  9.9 / 97.4  10.6 / 102.1 

Keskihajonta, g / mm  13.7 / 34.5  14.8 / 30.7 

Varianssi paino / pituus  186.5 / 1191.0  217.8 / 939.5 

Mediaanipaino, g / pituus, mm  2.65 / 80.0  4.1 / 90.0 

Moodi paino, g / pituus, mm  2 / 80.0  3.7 / 86.0 

Min paino, g / pituus, mm  1 / 60  1.5 / 66 

Max paino, g / pituus, mm  52.3  / 180  75.7 / 195 

Kokonaiskalamäärä, g  337500  216500 

Punnituksen vesivirhe poistettuna (3%), g  327375  210005 

Piikkikalat poistettuna (a1 4%, a2 1.65 %), g  321945  201543 

    

Siikamassa poistojen jälkeen, g  321945  201543 
Taulukko 4. Siian poikasten pituus‐ ja painotietoja vapautuspäivältä. (Lari Veneranta, LUKE). 

Yhdessä  litrassa  siian  mätiä  on  noin  40000‐50000  mätijyvää,  joista  tulee  saman  verran  poikasia 

kuoriutumisen jälkeen. Vastakuoriutuneita poikasia litraan mahtuu noin 1.5 ‐ 1.6 kertainen määrä, eli 60000‐

80000  poikasta.  Starttausvaiheen  jälkeen  poikasmäärästä  litraa  kohden  ei  ollut  tietoa  saatavilla, mutta 

voitaneen olettaa, että  tilavuus/kpl on enintään minimiarvion  luokkaa. Kun  startatut poikaset  (4.5  litraa) 

siirrettiin  jatkokasvatukseen, voidaan niitä arvioida olleen  luokkaa 200000‐270000 kpl. Poikaset  laskettiin 

seuraavaksi heinäkuun 11. päivä tehdyn siirron yhteydessä, ja tällöin niitä arvioitiin olevan 21 litraa, eli noin 

94000 kpl jäljellä poikasten tilavuuden perusteella arvioituna. Merkittävän hävikin tässä vaiheessa kasvatusta 

aiheutti altaita riepotellut myrsky. Loppukasvatusmäärä oli noin 52000 poikasta, eli kuudesosa lähtövaiheen 

poikasmäärästä. Karkeasti arvioituna poikashävikki startissa oli kolmasosa tai vähemmän, valoverhokassista 

isompaan  kassiin  siirron  yhteydessä  noin  50  %  ja  edelleen  jatkokasvatuksen  yhteydessä  noin  50  %. 

Molemmissa kasvatusaltaissa havaittiin vähäinen määrä siikoja, joilla toinen kiduskansi oli surkastunut pois. 

 
Kasvatuksen  aikana  seurattiin  myös  veden  lämpötilaa  altaissa  16.6.  ‐  20.10.2015  välisenä  aikana 

lämpötilaloggereilla  (UA‐002‐64  ‐ Onset).  Kevät  ja  kesä  2015  olivat  viileitä,  ja  vaikka  Pooskerin  edustan 

merialue  sijaitsee  jokiveden  vaikutusalueella,  varsinaisilta  lämpöpiikeiltä  kasvatuksen  aikana  vältyttiin. 
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Maksimilämpötila  19.5  astetta  saavutettiin  vasta  elokuun  lopussa  (Kaavio  5).  Kasvatuksen  kannalta 

varsinaisen hellejakson puute oli todennäköisesti suotuisaa. Lämpimimmän veden jakson aikaan (16.–29.8) 

heinä‐elokuussa kaloja ei juuri ruokittu.  

 

Kaavio 5. Veden lämpötila kasvatuskasseissa. (Lari Veneranta, LUKE).   
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4.4 Poikasten värimerkintä ja vapautus 
 

 
Värimerkintä voidaan toteuttaa vasta veden lämmön jäähdyttyä alle kymmenen asteen, koska tällöin siikojen 

käsittelyn kesto on parempi. Osittain  siksi kalojen vapautus ajoittui vasta  lokakuun  loppuun. Myöhäisellä 

vapautusajankohdalla haluttiin varmistaa myös, että alueella runsaslukuisena esiintyvät merimetsot olisivat 

hävinneet muuttomatkalle. 

Luonnonvarakeskuksen Lari Veneranta ja Harri Harjunpää merkitsivät kasvatetut poikaset paineilmalla ihoon 

ruiskutettavalla värimerkillä 20.10.2015.  Värimerkintä näkyy aikuisessa kalassa vain UV ‐lampun avulla, eli 

se ei normaalissa saaliin käsittelyssä ole havaittavissa. Värimerkinnän kustannuksista vastasi LUKE (yksityinen 

rahoitusosuus). Poikasten värimerkinnän ja vapautuksen dokumentoi ProAgria Länsi‐Suomi ry:n Essi Jokela. 

Videota hyödynnetään hankkeen lopputulosten tiedottamisen yhteydessä. 

 

 

 
Kuva 7. Reijo ja Sami Veneranta avustivat altaiden tyhjentämisessä (Kuva: Johanna Möttönen). 
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Kuva 8. Luonnonvarakeskuksen Lari Veneranta ja Hannu Harjunpää vastasivat värimerkinnästä (kuva: Johanna Möttönen) 

 

Kuva 9. Poikasten koko vaihteli suuresti. Lari Veneranta haavin varressa (kuva: Essi Jokela). 
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5. Hankkeen rahoitus ja kustannukset 
 

Varsinais‐Suomen EYL‐keskus myönsi avustusta ”Selkämeren merikutuinen siika”‐hankkeelle enintään 

24 057 euroa. Myönnetty avustus oli 90 % hyväksyttyjen kustannusten kokonaismäärästä. Hankkeen 

hyväksyttävät kustannukset olivat päätöksen mukaan (omarahoitusosuuden sisältäen) 26 730 euroa 

(taulukko 5). 

Kustannuserä  Euroa 

Ostopalvelut (sis. hallintokulut)  13660 

Ruokinta‐automaatit, tarvikkeet, kassien värjäys, lääkitys  4200 

Kalanpoikaset ja hakuun liittyvät matkakulut  2533 

Kalarehut  3500 

Matka‐ ja kokouskulut  1500 

Oma työ, 133.7 tuntia á 10e/h.  1337 

YHTEENSÄ 26 730 
Taulukko 5. Rahoittajan päätöksen mukaan hyväksytyt kustannukset. 

Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat 24313,41 euroa (sisältäen omarahoitusosuuden) (taulukko 6). 

Omarahoitusosuus  toteutui  täysimääräisesti  alkuperäisen  päätöksen mukaan  (liite  6  ja  7).  Kasvatuksen 

kustannuksia  kartoitettiin  etukäteen,  joten  budjetin  määrittely  onnistui  hyvin,  pienistä  yllätyksistä 

huolimatta.    Selkämeren  Ammattikalastajat  ry  on  yleishyödyllinen  yhdistys,  joka  ei  ole 

arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröity (liite 8) joten alv ei ole yhdistykselle vähennyskelpoinen. Tämän vuoksi 

arvonlisäveron osuus on sisällytetty kustannuksiin. Rahoituspäätöksen mukaiset yhteistyösopimukset ovat 

liitteessä 9. 

Kustannuserä  Euroa 

Ostopalvelut (sis. hallinto, kasvatustyö, nuottaus) 13599,99 

Ruokinta‐automaatit, tarvikkeet, kassien värjäys, lääkitys 4115,14 
Kalanpoikaset ja hakuun liittyvät matkakulut 2381,52 

Kalarehut  2879,76 

Matka‐ ja kokouskulut  0 

Oma työ, 133.7 tuntia á 10e/h.  1337 

   24313,41 
Taulukko 6. Hankkeen toteutuneet kustannukset 

 

LIITE 5. Talousseuranta‐tiedosto. 

LIITE 6. Omarahoituksen seurantalomake. 

LIITE 7. Tosite yksityisen rahoitusosuuden toteutumisesta, Luonnonvarakeskus 

LIITE 8. YTJ‐tietopalvelun ote / Selkämeren Ammattikalastajat ry 

LIITE 9. Yhteistyösopimukset ostopalveluista (3 kpl). 
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6. Yhteenveto ja hankkeen jatko 
 

Siianpoikasten  kasvatushanke Merikarvian Pooskerin  edustan merialueella osoitti,  että  kasvatus 
onnistuu samaan tapaan kuin mm. Saaristomerellä on aiemmin toteutettu. Luonnonlisääntymisen 
kartoituksessa keväällä 2015 havaittiin, että alueella on edelleen vähäisissä määrin merikutuisen 
siian luonnollista poikastuotantoa  (Liite 3). Pienimuotoisenkin kasvatuksen avulla poikastuotanto 
voitaneen karkeasti arvioiden lähes kaksinkertaistaa, vaikkakaan luonnonpoikasten selviytymisestä 
pienpoikasvaiheesta  kesän  yli  ei  ole  tutkimustietoa.  Jatkoa  ajatellen  kasvatuksessa  poikasten 
kokojakaumaa  tulisi  pyrkiä  saamaan  tasaisemmaksi.  Nyt  kasvatuksessa  pienimmiksi  jääneillä 
poikasilla selviytymisennuste lienee selvästi heikompi kuin isokokoisilla. Kasvattajilla, Sami ja Reijo 
Venerannalla  oli  jo  kehitysmahdollisuuksia  suunniteltuna  ruokinnan  suhteen,  eli  ainakin  alun 
yliruokintavaiheen  jälkeen  siioille  voisi  antaa  eri  raekokoista  ruokaa  harvemmin  (2‐3  kertaa 
päivässä) mutta suuremmissa määrin. Tällöin ruoka  toivottavasti  jakautuisi  tasaisemmin altaiden 
kalayksilöiden  välillä.  Nyt  ruokinta  toteutettiin  pääasiassa  useasti  vuorokaudessa  altaaseen 
päästettynä  pienenä  rehuannoksena.  On  myös  syytä  selvittää,  saadaanko  pienen  rehujakeen 
käytöllä  kasvua  tasattua  erityisesti  kasvatuksen  loppuvaiheessa.  Siiankasvatuksessa,  jossa 
tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman suuri määrä hyväkuntoisia siianpoikasia istutuskäyttöön, 
ei kuitenkaan ole syytä  täysin noudattaa  ruokasiian kasvatukseen  laadittuja ohjeita  (Koskela ym. 
2002), koska kasvatuksen tavoitteet poikkeavat toisistaan. Hankkeessa saatujen hyvien kokemusten 
perusteella  kasvatustyötä  olisi  hyvä  jatkaa  tulevina  vuosina,  jotta  siikamäärä  alueella  kasvaisi. 
Siikojen  istutuksen  kalataloudellisen  merkityksen  selvittämiseksi  kaloja  tulisi  saada  merkittyä 
enemmän, mahdollisessa  jatkokasvatuksessakin merkintäkoe  olisi  hyvä  toistaa  ainakin  kahtena 
seuraavana  vuonna  sekä  järjestää merkittyjen  kalojen  seuranta  saalisnäytteistä  ainakin  vuosille 
2018‐2021. Näin saataisiin varmistettua istutusten tuloksellisuus ja alueellinen hyöty kalastukselle 
sekä työn kannattavuus pidemmällä aikavälillä. 
 
Hankkeen  toisessa  vaiheessa  jatketaan  siian  poikasten  kasvatusta  ja  kotiuttamista Merikarvian 
edustan merialueelle,  ja toimintaa  laajennetaan. Alustavia keskusteluja on  jo käyty kasvatuksesta 
kiinnostuneiden  ammattikalastajien  kanssa.  Tarkoituksena  on myös  kokeilla merikutuisen  siian 
kutualueiden kunnostuksia (maamateriaalin siirto, mätirasiahaudonta, poikasistutusten jatkaminen 
ja  kohteiden  seuranta).  Toiselle  vaiheelle  haetaan  erillinen  hankerahoitus  tulevalla  EMKR‐
ohjelmakaudella. 
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7. Liitteet 
 

LIITE 1 ja 2 Ohjausryhmän pöytäkirjat 1/2015 ja 2/2015 

LIITE 3. Lari Venerannan (LUKE) ”Selkämeren merikutuinen siika – luontaisen poikastuotannon kartoitus” –

raportti 

LIITE 4. Sami Venerannan ruokintapäiväkirja 

LIITE 5. Talousseuranta‐tiedosto. 

LIITE 6. Omarahoituksen seurantalomake. 

LIITE 7. Tosite yksityisen rahoitusosuuden toteutumisesta. 

LIITE 8. YTJ‐tietopalvelun ote / Selkämeren Ammattikalastajat ry 

LIITE 9. Yhteistyösopimukset ostopalveluista (3 kpl); Luonnonvarakeskus, ProAgria Länsi‐Suomi 

ry/Satakunnan Kalatalouskeskus, Sami ja Reijo Veneranta. 
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