
SILAKKA 

 

 

Ilmasto-

olosuhteet 

Munat Poikaset Aikuiset Pyynti 

 

Suolapitoisuus 

 

 

 

-Silakka on  sopeutunut alhaiseen suolapitoisuuteen ja  viileään veteen (Selkämerellä, josta 

suurimmat saaliit, ei ravintokilpailijaa eikä saalistajaa). 

-suolapitoisuudella suuri merkitys silakan kasvuun ja kantaan (-suolapitoisuus ja lämpötilatekijät 

vaikutttavat ravinnon (planktonin  määrään) 

-Selkämeren suolapitoisuus vähäisempi kun muun Itämeren, samoin kerrostuneisuus  

Kylmä ilma, 

routiva maa 

-routiva maa estää ravinnevalumia talvisin (myös jääpeite auttaa) 

-silakka viihtyy viileämmässä vedessä 

Veden lämpötila Kutu alkaa n.+5 

 

Lämpö kiihdyttää 

kasvua, talvella ei 

juuri tapahdu kasvua 

Selkämerellä silakalle 

sopivan viileä 

lämpötila, 

Talvella kala elää 

säästöliekillä 

 

Valon määrän 

vaihtelu 

Valon määrän kasvu 

(+lämpötila) käynnistää 

kudun 

Valon määrän lisäys- 

lisää 

kasvi/eläinplanktonia 

eli lisää poikasten 

ravintoa 

Valon määrän lisäys- 

lisää 

kasvi/eläinplanktonia 

eli lisää ravintoa 

 

Jääpeite talvella Syyskutuisten (joita 

vaan muutama % 

rannikolla kutevista) 

munia jääpeite suojaa 

-vähentää 

olosuhteiden 

vaihtelua vesialtaassa 

-lyhyt jääpeite aika- 

runsas vuosiluokka 

Selkämerellä ei 

happikatoa 

Pohjoisilla alueilla 

jääpeitteinen aika 

lopettaa silakan 

troolauksen 

Sateisuus Ylläpitää vesivaroja Ylläpitää vesivaroja Yllpitää vesivaroja Hankalammat 

pyyntiolot 

Silakan laatu -Erittäin pieni loisriski, murtovedestä johtuen 

-Dioksiini, PCB,PBDE-yhdisteet, PFAS pitoisuuksi seurataan(Tutkimushankkeet EU kalat 1-3), 

dioksiinimäärät vähentyneet lähinnä teollisuuden prosessien kehittymisen myötä 

-Terveyshyödyt: Omega 3 rasvahapot 

Yhteiskunnalliset, 

tekijät 

-vierasainejäämien valvonta ja seuranta 

-kalakantojen seuranta Selkämerellä, Saaristomerellä ja Suomenlahdella (dioksiini, vierasaine, 

ravintoanalyysit) 

-suorat teollisuuden päästöt ovat vähentäneet silakan dioksiini, PCB ja PBDE pitoisuuksia 

-viranomaisvalvonta, jäljitettävyys (eräkohtainen jäljitettävyys ihmisravinnoksi pyydetystä kalasta), 

hyvä yhteistyö koko ketjun osalta  

-hyvä hygienia taso kalan käsittelyn osalta (jalostus, kauppa) 

-omavalvonta, viranomaisohjeiden noudattaminen jne. (Silakalle Eviran syöntisuositukset) 

-uuden kalajauhotehtaan taloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä: Kasnäsin kalajauholinja avaa 

silakankalastajille uuden merkittävän kotimarkkinan ja luo saaristokuntiin niin liikevaihtoa kuin 

työpaikkoja 

-rehuviennin potentiaali (MSC-sertifiointi) 

-silakan kalastus poistaa fosforia merestä ja vähentää siten rehevöitymistä 



 

MUIKKU 

 

Ilmasto-olosuhteet Munat Poikaset Aikuiset Pyynti 

Veden lämpötila 

  

Kutemisen 

laukaisee 

lämpötila (5-7ᵒC), 

muikku kutee 

syksyllä viileissä 

vesissä. (joissakin 

järvissä kuteminen 

keväällä) 

Munat kehittyvät 

jään alla 0,2-2ᵒC –

jääpeite ja routiva 

maa suojaavat 

munia 

 

 

Järvissä otollinen 

kasvulämpötila Sopiva 

lämpötilan kasvun 

kannalta (kesällä 16-

17ᵒC) 

 

Poikasvaihe kaikista 

herkin ympäristö mm. 

lämpötilan muutoksille 

 

 

Muikulle luontaisesti 

sopiva lämpötila 

(kesällä 16-17ᵒC) Liian 

kuumassa yli 24ᵒC 

muikku ei selviä 

 

 

 

 

Valo Valon 

väheneminen 

aloittaa kudun 

yhdessä 

lämpötilan kanssa 

Valon määrän lisäys- 

lisää 

kasvi/eläinplanktonia 

eli lisää poikasten 

ravintoa 

Valon määrän lisäys- 

lisää 

kasvi/eläinplanktonia 

eli lisää muikkujen 

ravintoa 

Kalastus helpottuu 

valon lisääntyessä 

Sateet Runsaat sateet 

talvella (jos tulevat 

vetenä, eikä maa 

jäässä) lisäävät 

valumia ja riski 

munien 

peittymiseen 

Sateista johtuvat 

virtaukset vaikeuttavat 

poikasten ravinnon 

saantia 

Ravinteet vesistöihin ja 

kasvi/elänplanktonin 

määrä kasvaa 

 

Vesistöjen vesimäärät 

Sateinen kesä, 

virtaukset suuria, 

hankalammat 

kalastusolosuhteet 

Jääpeite, kylmä 

ilma talvella 

Jääpeite suojaa 

valumilta, samoin 

routiva maa. 

Munat kehittyvät 

jään alla 0,2-2 

astetta – 

Happikato ei uhkaa jos 

järvet eivät ole 

rehevöityneitä 

Happikato ei uhkaa jos 

järvet eivät ole 

rehevöityneitä 

Nuotta, verkot, 

jääpeitteisen ajan 

väheneminen on 

vähentänyt 

talvinuottausta 

irtopakastus tasaa  

Vesivarat ja laatu Runsaat vesivarat 

Itä-Suomen järvet hyvässä kunnossa (laatuluokitus erinomainen tai hyvä) 

Raskasmetallipitoisuudet muikussa eivät ole ongelma 

Happamoituinen ei ongelma isoissa järvissä, muikun alin sietoraja 4,5-5 

Yhteiskunnalliset 

tekijät 

Viranomaisvalvonta kalan laadun osalta, kantojen seuranta, saaliin määrän seuranta, 

korkeatasoinen tutkimus, yhteistyö koko ketjun osalta 

Potentiaalia hyödyntämisen osalta( jalostus, vienti) 

 

 

 



KASVATETTU  KIRJOLOHI 

 

Luonnon-

olosuhteet 
Emokalat Munat 

(Haudonta) 

Poikaskalat Jatkokasvatus 

Meriveden

/sisävesien 

lämpötila 

Luontaiset kasvatusolot 

kasvukaudella 13-15 

astetta (sisävesien 

lämpötila) 

Kontrolloitu 

kasvatusympäristöt 

(lämmitetyt 

poikaslaitokset) 

 

Haudontalämpötila on 

5-15 astetta.  

 
 

Sisävesillä 

Optimilämpötila 

15-18⁰C  (vettä 

lämmitetään) 

Kts, kartta 

meriveden ka 

lämpötiloista 

 

Lohikalat ovat viileän veden lajeja, 

luontainen kasvuympäristö l. 

lämpötila optimaalinen kalan 

rehunkäyttöön ja kasvuun, 

mädintuotantoon (14-16⁰C), 

kiertovesikasvatus mahdollistaa 

optimilämpötilan ympäri vuoden 

 

Luontainen alue kirjolohen 

kasvatukselle (optimaalinen alue 

esim. veden lämpötilan suhteen 

kalan kasvulle-  rehun käyttö) 

 

Verkkoaltaat meressä 

Altaaseen elinympäristönä 

vaikuttavat lähinnä hygienia, 

valaistusolot sekä kalojen 

yksilö- ja massatiheydet 

pinta-alaa ja tilavuutta 

kohden. 

Suolapitois

uus 

(Murtovesi

) 

Sisävedet makeita Sisävedet makeita Sisävedet makeita Murtoveden (matala suolapitoisuus) 

takia tietyt lohiloiset eivät elä tässä 

ympäristössä 

Mataluus    Helpompi kiinnittää kasvatusaltaita 

Valon 

vaihtelu 

Kontrolloidut olosuhteet, 

keinotekoisesti voidaan 

vaikuttaa valon määrään 

Kontrolloidut 

olosuhteet, 

keinotekoisesti voidaan 

vaikuttaa valon 

määrään 

Luontainen valon 

määrän lisäys 

keväisin 

kiihdyttää kasvua 

Valon lisäys kiihdyttää kasvua ja 

sukukypsyyttä 

Sateisuus Ylläpitää hyvä vesivaroja Ylläpitää hyvä 

vesivaroja 

Ylläpitää hyvä 

vesivaroja 

Ylläpitää hyvä vesivaroja 

Veden 

laatu  

Sisävesien hyvä laatu  Sisävesien hyvä laatu  Rannikolla 25% 

hyviä, puolet 

tyydyttäviä- 

sijainninohajus 

Paikalliset rehevöittävät vaikutukset 

Vesivarat 

 

Hyvät vesivarat  

Hyvät vesivarat  

Hyvät vesivarat 

poikastuotantoo 

(kasvatus vaatii 

paljon vettä) 

Potentiaali lisätä tuotantoa 

ympäristövaikutukset huomioiden 

Kalan laatu Lohen terveysvaikutukset(rasvahapot), ei jäämiä 

Yhteiskun-

nalliset 

Viranomaisvalvonta (luvitus), ruokinta- ja  rehuosaaminen, WWF suositus, eettiset ohjeet 


