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Käsikirjan johdanto 

Kalojen hyvinvointi on tärkeä kysymys kaupallisessa kalankasvatuksessa ja keskeistä monien 

päätösten kannalta, joita kasvattajat tekevät päivittäisten tuotantokäytäntöjensä ja pitkäaikaisen 

tuotantosuunnittelunsa yhteydessä. Kalojen hyvinvointi on myös tärkeä aihe kansalaisjärjestöille, 

eläinten hyvinvointia edistäville organisaatioille ja hyväntekeväisyysjärjestöille, sääntelyelimille, 

poliittisille päättäjille ja kuluttajille. Kasvattajat ovat jo kauan olleet kiinnostuneita eläintensä 

hyvinvoinnin optimoinnista. He käyttävät aktiivisesti strategioita, joilla vastataan kalojen hyvinvointia 

koskeviin huolenaiheisiin ja pyritään pitämään niiden hyvinvointiin kohdistuvat uhat mahdollisimman 

vähäisinä. Riippumattomat sivulliset organisaatiot ovat myös kehittäneet kalojen 

hyvinvointistandardeja ja sertifiointijärjestelmiä eräille vesiviljelylajeille (esimerkiksi 

eläinsuojelujärjestö RSPCA:n hyvinvointistandardit viljellylle lohelle ja kirjolohelle, RSPCA, 2018a, b). 

Lisäksi kalojen hyvinvointia on käsitelty monissa vesiviljelyalan tutkimuksissa ja katsauksissa vuosien 

mittaan sekä perustutkimuksen että soveltavan tutkimuksen näkökulmasta. Tämä tiedon ja 

aineistojen paljous on hajallaan laajassa joukossa lähteitä, jotka eivät välttämättä ole helposti 

kasvattajien ja muiden loppukäyttäjien saatavilla. Monissa tapauksissa runsasta tietoa on tulkittava ja 

esitettävä uudelleen, ennen kuin se sopii käytettäväksi tiloilla. 

Kun kasvattaja on saanut tietoa kalojen hyvinvoinnista, hänen täytyy soveltaa sitä 

tuotantojärjestelmissään ja päivittäisissä tuotantokäytännöissään. Tämä voi olla merkittävä haaste, 

sillä jo kalojen hyvinvoinnin mittaaminen saattaa olla haastavaa, ja käytettävissä olevat 

mittausvälineet eivät välttämättä sovellu kaikille lajeille tai kaikkiin kehitysvaiheisiin. Kalojen yleisen 

voinnin arvioimiseksi käytetään hyvinvointi-indikaattoreita (HI). Hyvinvointi-indikaattorit voivat 

perustua joko suoraan eläimiin (eläimestä havainnoitava tieto) tai välillisesti resursseihin (esim. 

kasvatusympäristö, infrastruktuuri jne.). Tietyt hyvinvointi-indikaattorit saattavat kuitenkin olla niin 

monimutkaisia tai hankalia, että niitä ei voida käyttää tiloilla. Tiloilla käytettäviksi sopivia hyvinvointi-

indikaattoreita kutsutaan toiminnallisiksi hyvinvointi-indikaattoreiksi (THI). Laboratorioperusteiset 

hyvinvointi-indikaattorit (LABHI) ovat indikaattoreita, joihin liittyvät näytteet voidaan ottaa tiloilla, 

mutta näytteet täytyy lähettää laboratorioon tai muuhun toisaalla sijaitsevaan laitokseen, joka 

suorittaa analyysin. Lisäksi on olemassa muita mahdollisia hyvinvointi-indikaattoreita, joita ei voida 

tällä hetkellä luetella THI- tai LABHI-luokkaan. Näitä indikaattoreita käytetään pääasiassa 

tutkimustyössä, mutta ne voivat olla hyödyllisiä tulevaisuudessa tai tietyissä olosuhteissa jo 

nykyhetkellä. 

Lopullisen käyttäjän on valittava soveltuvista käytettävissä olevista THI- tai LABHI-indikaattoreista ne, 

joita hän soveltaa tämän jälkeen eri tuotantojärjestelmiin ja -toimiin. Tämän käsikirjan tavoitteena 

on siis koota viljelylaitoksille sopiva valikoima tarkoitukseen soveltuvia toiminnallisia hyvinvointi-

indikaattoreita ja laboratorioperusteisia hyvinvointi-indikaattoreita, joita voidaan käyttää 

kalanviljelylaitoksissa erilaisissa tuotantojärjestelmissä ja -toimissa. Käsikirjassa annetaan myös 

neuvoja indikaattorien soveltamista ja tulkintaa varten. 

Kirjolohen hyvinvointi-indikaattoreita koskeva FISHWELL-käsikirja on laadittu norjalaisen kalojen ja 

äyriäisten tutkimusrahaston Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) hankkeessa 



 

”FISHWELL: Kunnskapssammenstilling om fiskevelferd for laks og regnbueørret i oppdrett”. Tämän 

käsikirjan perustana käytetään aiemman lohta koskevan FISHWELL-käsikirjan (Noble ym., 2018) 

tekstiä ja muotoa. Tiedot ja sisältö on päivitetty kirjolohta käsittelevän kirjallisuuden mukaiseksi. 

Hanketyöryhmään kuului monimuotoinen joukko hyvinvointiin erikoistuneita tutkijoita ja 

eläinlääkäreitä Nofimasta, Norjan merentutkimusinstituutista, Nordin yliopistosta, Norjan 

eläinlääkintäinstituutista (joista kaikki sijaitsevat Norjassa) sekä Stirlingin yliopistosta Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa. Luettelo tekijöistä on annettu kussakin käsikirjan osassa.  

Tekijät haluavat esittää kiitoksensa FISHWELL-hankkeen sidosryhmälle (Olai Einen, Cermaq; Solveig 

Gaasø, aiemmin Marine Harvest Norway -yrityksestä; Lene Høgset, aiemmin STIM-yrityksestä; Bjarne 

Johansen, Nordlaks; Berit Seljestokken, Grieg Seafood) heidän arvokkaista näkemyksistään ja 

neuvoistaan erityisesti käsikirjan kehittämisen, valmistelun ja laatimisen aikana. Tekijät haluavat 

myös kiittää Susanna Lybækiä ja hänen kollegoitaan Dyrevernalliansen-järjestössä heidän hyvin 

perusteellisista ja arvokkaista kommenteistaan ja palautteestaan lohikäsikirjan aikaisemmasta 

versiosta. 

Monet kiitokset myös ScanVacc-yrityksen Lars Speilbergille, joka ystävällisesti toimitti kuvat 

Speilbergin asteikosta, sekä CEFASin Tim Ellisille, joka antoi tekijöille luvan käyttää taulukkoa, jossa on 

yhteenveto kortisolin ei-invasiivisiin seurantakeinoihin vaikuttavista keskeisistä tekijöistä. Fish Vet 

Groupin Tony Wall antoi ystävällisesti luvan käyttää kaihin taudinmääritykseen ja luokitteluun 

tarkoitettua morfologista järjestelmää. Monet kiitokset myös RSPCA:n John Avizieniusille hyvistä 

keskusteluista ja luvasta käyttää viljeltyä kirjolohta koskeviin RSPCA:n hyvinvointistandardeihin 

sisältyviä tietoja ja tekstiä. Monet kiitokset Humane Slaughter Association -järjestölle luvasta käyttää 

sen laatimaa kirjolohelle tarkoitettua kalojen tiivistämisasteikkoa. Monet kiitokset myös ILABin Reidar 

Handegårdille, joka antoi palautetta kaasun kokonaispaineesta ja typen ylikylläisyydestä lohikäsikirjaa 

varten. Osa näistä ehdotuksista on sisällytetty myös tähän kirjaan. Lisäksi tekijät haluavat kiittää 

seuraavia henkilöitä: Barbo Klakegg ja Renate Andersen Åkerblå-yrityksestä, Per Anton Sæther Marin 

Helse AS -yrityksestä, Ida-Kathrin G. Nerbøvik ja Britt Tørud of the Norjan eläinlääkintäinstituutista, 

Ioan Simion HaVet Fiskehelsetjeneste AS -yrityksestä sekä Christian Karlsen ja Kjell J. Merok Nofima-

instituutista. He toimittivat ystävällisesti kuvia morfologisesta FISHWELL-pisteytysjärjestelmästä. Ola 

Sveen Svanøy Havbruk -yrityksestä toimitti kuvia eräästä yrityksen viljelylaitoksesta käsikirjaa varten. 

FISHWELL-käsikirjassa esitetään viitteet tieteelliseen kirjallisuuteen kahdella eri tavalla. Osassa A 

käytetään juoksevassa tekstissä olevia viitteitä (tekijä(t) ja vuosiluku), ja osissa B ja C käytetään 

numeroituja viitteitä. 



 

Tämä käsikirja on omistettu rakkaille ystävillemme ja kollegoillemme Kjell Ø. Midlingille ja Thomas 

Torgersenille, jotka valitettavasti nukkuivat pois ennen käsikirjan valmistumista. 

Kjell oli maailman huippuasiantuntijoita toiminnallisen kalojen hyvinvoinnin alalla sekä vesiviljelyn 

että kalastuksen osalta. Hän todella teki kalojen hyvinvoinnin soveltavaa tutkimusta tunnetuksi sekä 

tutkijayhteisössä että teollisuuden puolella. Hänen tarttuvaa intoaan, energiaansa, luovuuttaan, 

huumoriaan, nauruaan, laajaa tietämystään, neuvojaan ja asiantuntemustaan kaipaavat kaikki, jotka 

hänet tunsivat, eikä häntä tulla unohtamaan. 

Thomas oli poikkeuksellisen älykäs ja asiantunteva tutkija, jonka mallit ja kokeet osoittivat, kuinka 

vaihtelevat ympäristöt vaikuttivat viljelykaloihin ja kuinka ne mukautuivat näihin ympäristöihin, ja 

missä niiden sopeutumiskyvyn ja hyvinvoinnin rajat olivat. Thomas arvosti suuresti elämän eri puolia 

ja tunsi niitä laajalti. Hänen innokkaat tarinansa, älykäs huumorinsa ja lämmin naurunsa rikastuttivat 

kaikkien hänet tuntevien elämää. Hän lähti luotamme liian pian ja häntä kaivataan syvästi. 
 
 

 

Kjell Ø. Midling Thomas Torgersen 



 

Käsikirjan tavoitteet 

Käsikirjalla on kolme keskeistä tavoitetta: 
 

1. Tarjotaan käyttäjälle ajantasainen tieteellinen yhteenveto kirjolohen hyvinvoinnista 
suhteessa sen hyvinvointitarpeisiin eri kehitysvaiheissa. Lisäksi hyvinvointi-indikaattorit 
yhdistetään tiettyihin hyvinvointitarpeisiin. Kuvaillaan kunkin indikaattorin mahdolliset 
käyttötavat, tärkeät tarkkailtavat parametrit tai raja-arvot sekä indikaattorin käytön edut ja 
haitat ja arvioidaan, onko kyseessä toiminnallinen hyvinvointi-indikaattori (THI) vai 
laboratorioperusteinen hyvinvointi-indikaattori (LABHI). Katso käsikirjan osa A. 

2. Annetaan käyttäjälle tiedot siitä, mitkä THI- ja LABHI-indikaattorit soveltuvat 
käyttötarkoitukseltaan eri tuotantojärjestelmiin. Katso käsikirjan osa B 

3. Annetaan käyttäjälle tiedot siitä, mitkä THI- ja LABHI-indikaattorit soveltuvat 
käyttötarkoitukseltaan eri tuotantotoimiin. Katso käsikirjan osa C 

 
Nämä työkalut on koottu käsikirjaan, jotta voidaan tarjota Norjan kirjolohta kasvattaville 
vesiviljelyalan toimijoille ja muille kiinnostuneille sidosryhmille oikeat ja tieteeseen perustuvat, 
soveltuvat työkalut (THI- ja LABHI-indikaattorit) hyvinvoinnin mittaamista ja dokumentointia varten. 
Norjalaisen kirjolohen tuotannon osalta tätä on tarkasteltu kolmivaiheisena prosessina (ks. 
jäljempänä). FISHWELL-käsikirja on tämän prosessin ensimmäinen vaihe. Siinä annetaan tieteelliset 
perusteet sille, mitkä THI- ja LABHI-indikaattorit soveltuvat parhaiten mihinkin olosuhteisiin 
(suhteessa hyvinvointitarpeisiin, kehitysvaiheisiin, kasvatusjärjestelmiin ja toimiin). Tekijöiden 
toiveena on, että seuraavaan vaiheeseen sisältyy keskustelua ja yhteisymmärryksen rakentamista 
siitä, mikä on ja ei ole hyväksyttävää kalojen hyvinvoinnin alalla, avoimessa prosessissa, johon 
osallistuu paljon laajempi joukko sidosryhmiä (esim. kansalaisjärjestöt, eetikot, biologit, 
kalaeläinlääkärit, sääntelyviranomaiset ja teollisuuden edustajat). Kolmas vaihe koskisi 
hyvinvoinnin arviointityökalujen tai -ohjelmien kehittämistä ja hiomista vaiheiden 1 ja 2 perusteella. 
Kaksi myöhempää vaihetta ovat tällä hetkellä vasta suunnitteilla, mutta tekijät esittävät ne 
tienviittoina siihen, millaista toiminnallisen kalojen hyvinvoinnin tulisi heidän näkemyksensä mukaan 
olla Norjassa. Osa sertifiointijärjestelmistä ovat jo ottaneet käyttöön vastaavia lähestymistapoja, 
kuten RSPCA Yhdistyneessä kuningaskunnassa. 

 

 
 

 
I vaihe 

• Kuinka kalojen vointia mitataan? 
• Tarjotaan kasvattajille ja muille kiinnostuneille sidosryhmille ja osapuolille 
tarkoitukseen sopivat työkalut (THI- ja LABHI-indikaattorit) hyvinvoinnin 
mittaamiseen 

• FISHWELL-käsikirjat – THI- ja LABHI-työkalut lohta ja kirjolohta varten 
 
 

 
 

 
       Mahdol- 
       linen II 

vaihe 

• Kuinka kalat voivat? Tarkastukset ja tulkinta 
• Kun THI- ja LABHI-indikaattorit on sovitettu tiettyihin tehtäviin, kuinka tietoja 
tulkitaan? Mikä on hyväksyttävää ja mikä katsotaan parhaaksi käytännöksi? 

• Tässä vaiheessa tarvitaan näkemyksiä tieteentekijöitä laajalta joukolta sidosryhmiä, 
kuten kansalaisjärjestöiltä, sääntelyelimiltä, eetikoilta ja teollisuuden edustajilta 

• Prosessin seuraava vaihe, johon sisältyvät riskinarviointi ja keskustelut 
sidosryhmien kanssa? 

 

 

 
Mahdollinen 
III vaihe 

• Arviointityökalujen ja/tai ohjelmien/standardien kehittäminen 
• mukaan luettuna tarkastuksia ja tulkintaa koskevat yhteisymmärrys 

• Vaiheiden 1 ja 2 integrointi perusteellisiin arviointityökaluihin/-ohjelmiin/-standardeihin 

 
 



 

Tekijät eivät voi tämän käsikirjan puitteissa esittää näkemyksiä siitä, mikä on tai ei ole 

hyvinvoinnin kannalta hyväksi tai hyväksyttävää. Suosituksia annetaan vain, jos ne perustuvat 

tieteelliseen tietoon. Näin pyritään antamaan poliittisille päättäjille ja sääntelyelimille 

konkreettista tietoa, jota ne voivat käyttää oman päätöksentekonsa perustana. 

THI- ja LABHI-indikaattorit on arvioitu seuraavien tekijöiden osalta: 

 Merkityksellisyys – niiden merkityksellisyys kalojen kannalta. 

 Käytettävyys – niiden helppo käytettävyys viljelylaitoksissa. 

 Luotettavuus – ovatko niillä tuotettavat tiedot toistettavissa? Ovatko tiedot riittävän hyviä, että niiden 
avulla voidaan tehdä 

tietoon perustuvia päätöksiä kalojen hyvinvoinnista? 

 Soveltuvuus vesiviljelyyn – ovatko indikaattorit asianmukaisia ja tarkoitukseen sopivia 

kalojen hyvinvointitarpeiden täyttämiseksi tietyissä tuotantojärjestelmissä tai -toimissa? 

Kalojen hyvinvoinnin arviointiin tarkoitettujen THI- ja LABHI-indikaattoreiden todentaminen perustuu 

tieteelliseen kirjallisuuteen sekä myös olemassa oleviin hyvinvoinnin arviointi- ja 

varmistusjärjestelmiin. Todentamisessa käytetyt lähteet on ilmoitettu tekstissä. Näin lukija voi löytää 

merkityksellisten tietojen lähteet, jos hän tarvitsee yksityiskohtaisempia tietoja aiheesta. 

Mikäli THI- tai LABHI-indikaattori saattaa sopia hyvinvoinnin arviointiin erilaisissa viljelyolosuhteissa, 

mutta tieteelliset tiedot ovat puutteellisia eikä niitä ole sisällytetty olemassa oleviin hyvinvoinnin 

arviointijärjestelmiin, tekijät ovat korostaneet tällaisen indikaattorin merkitystä mahdollisena 

hyvinvoinnin arviointityökaluja. Tämä on erityisen merkityksellistä uusien ja nousevien 

tuotantotoimien, tekniikan ja tuotantojärjestelmien kohdalla. 
 
 



 

 
 

FISHWELL-käsikirjojen tavoitteena on tarkoitukseen sopivien laji- ja kehitysvaihekohtaisten THI- ja 

LABHI-indikaattoreiden tarjoaminen eri tuotantojärjestelmiä ja -toimia varten. (Kuva: Chris Noble ja 

Jelena Kolarevic) 

Laji- 
kohtainen 

Tarkoitukseen 
sopiva eri toimien ja 
toimintojen kannalta 

Perusteelliset 
THI- ja LABHI-
indikaattorit 

teollisuudenalaa 
varten 

Kehitysvaihe- 
kohtainen 

Tarkoitukseen 
sopiva eri 

tuotantojärjestelmien 
kannalta 



 

Viljeltävän kirjolohen hyvinvointi-
indikaattorit 
Osa A. Tietämys ja teoriatausta 

Jonatan Nilsson1*, Lars H. Stien1*, Martin H. Iversen2*, James F. Turnbull3*, Tore S. Kristiansen1, 

Thomas Torgersen1, Frode Oppedal1, Ole Folkedal1, Malthe Hvas1, Kristine Gismervik4, Kristian 

Ellingsen4, Cecilie M. Mejdell4, Jelena Kolarevic5, David Izquierdo-Gomez5, Bjørn-Steinar Sæther5, Åsa 

M. Espmark5, Kjell Ø. Midling5 ja Chris Noble5 

*Pääkirjoittajat 

1. Institute of Marine Research, P.O. Box 1870 Nordnes, No-5817 Bergen, Norja 

2. Nord University, Faculty of Biosciences and Aquaculture, 8049 Bodø, Norja 

3. University of Stirling, Institute of Aquaculture, School of Natural Sciences, Stirling, FK9 4LA, 

Yhdistynyt kuningaskunta 

4. Norwegian Veterinary Institute, P.O. Box 750 Sentrum, NO-0106 Oslo, Norja 

5. Nofima, P.O. Box 6122 Langnes, NO-9291 Tromsø, Norja 

10 

 
 

 
Kalojen hyvinvointi? 

 
 
 
 
 
 
 

Mitä on kalojen hyvinvointi? Valokuva: Lars H. Stien 
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Sisällysluettelo 
 

1. Johdanto kalojen hyvinvointiin 

1.1. Eläinten hyvinvointi 

1.2. Kalojen tietoisuus 

1.3. Hyvinvointitarpeet 

1.4. Erityyppiset hyvinvointi-indikaattorit 

1.5. Hyvinvointistandardit 

1.6. EFSA – Riskinarvioinnit 

1.7. Hyvinvoinnin arviointimenetelmät 

 

2. Kirjolohen hyvinvointitarpeet 

2.1. Ruokinta ja ravitsemus 

2.2. Hengitys 

2.3. Osmoottinen säätely 

2.4. Lämmönsäätely 

2.5. Hyvä veden laatu 

2.6. Hygienia 

2.7. Turvallisuus ja suojelu 

2.8. Käyttäytymisen hallinta 

2.9. Sosiaaliset yhteydet 

2.10. Lepo 

2.11. Ympäristön tutkiminen 

2.12. Kehonhoito 

2.13. Lisääntymiskäyttäytyminen 

 

3. Eläimiin perustuvat hyvinvointi-indikaattorit 

3.1. Joukkoperusteiset hyvinvointi-indikaattorit 

3.1.1. Kuolleisuusaste 
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3.1.2. Käyttäytyminen 

3.1.3. Ruokahalu 

3.1.4. Kasvu 

3.1.5. Taudit ja taudintorjunta 

3.1.6. Vedessä esiintyvät suomut tai veri 

3.2. Yksilökohtaiset hyvinvointi-indikaattorit 

3.2.1. Kidusten liikenopeus / hapettumisnopeus 

3.2.2. Refleksinomainen käyttäytyminen 
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Useimmat eläinten hyvinvointiin erikoistuneet tutkijat ja maallikot ovat samaa mieltä siitä, että 

eläinten hyvinvointi liittyy yksittäisten eläinten kokemuksiin ja havaintoihin. Tässä käsikirjassa 

käytetään seuraavaa määritelmää: 

Eläinten hyvinvoinnilla tarkoitetaan eläimen itsensä kokemaa elämänlaatua (Stiefin ynnä 
muiden (2013) mukaan) 

Johdanto kalojen hyvinvointiin 
 
 

1.1. Eläinten hyvinvointi 
 

Käsitteellä ”hyvinvointi” viitataan yksilön tai ryhmän ”fyysiseen ja henkiseen terveyteen” ja 

hyvinvointiin (Cambridge Dictionary © Cambridge University Press 2018 

https://dictionary.cambridge.org/). Hyvän eläinten hyvinvoinnin katsotaan siis olevan sitä, että 

varmistetaan eläinten hyvä kohtelu ja se, että niiden elämä on elämisen arvoista ja niillä on hyvä 

elämänlaatu. Erityisesti halutaan välttää eläinten kärsimystä ja niihin kohdistuvaa julmuutta, joiden 

valtaosa ihmisistä katsoo olevan väärin ja epäeettisiä. 

Eläinten terveyden parantamisesta elintarvikkeiden tuotantojärjestelmissä on monia etuja, eikä 

kalanviljely ole tässä suhteessa poikkeus. Kalankasvattajat ovat tästä tietoisia, ja he ovat pyrkineet 

vuosien mittaan optimoimaan kalojen hyvinvointia joko suoraan tai välillisesti. He haluavat, että 

heidän eläimensä menestyvät, kasvavat ja pysyvät terveinä, ja nämä seikat ovat yleensä yhteydessä 

hyvään hyvinvointiin. Viljelylaitosten tuotanto- ja kasvatustyöntekijöiden hyvän etiikan lisäksi eläimiä 

suojellaan Norjassa ja useimmissa Euroopan maissa lakien ja säädösten nojalla, kuten eläinten 

hyvinvointia koskevalla Norjan lailla (2009), jolla suojellaan kaikkia selkärankaisia. 

Hyvinvoinnin suojelemiseksi ja varmistamiseksi se on määriteltävä nykyisin termein. Eläinten 

hyvinvoinnista ei olla yksimielisiä eikä sille ole olemassa yleispätevää määritelmää. Tämä 

käsitteellisen selkeyden puute haittaa lakien ja säädösten täytäntöönpanon valvontaa. Hyvinvointi 

voidaan määritellä käyttämällä toimintoperusteista lähestymistapaa, jossa hyvinvointi rinnastetaan 

biologisiin toimintoihin. Jos eläin on terve ja sen kasvu ja toimintakyky ovat hyvät, sen hyvinvointia 

pidetään myös hyvänä. Luontoon perustuvien määritelmien mukaan eläimen hyvinvointi on 

korkeatasoista, kun sille annetaan luontainen ympäristö ja kun se voi toteuttaa sisäisiä lajikohtaisia 

käyttäytymismallejaan. Kolmantena on tunteisiin perustuva lähestymistapa, jossa korostetaan 

affektiivisia tiloja (tunteita) ja katsotaan, että eläimen hyvinvointi on korkealla tasolla, jos sille ei 

aiheudu pitkäkestoisia kielteisiä tunteita (kuten kipu, pelko ja kärsimys) j se voi myös tuntea 

mielihyvää (Duncan 1993, 1996, 2005; Torgersen ym., 2011). Käytännössä näissä kolmessa 

lähestymistavassa on paljon päällekkäisyyttä, mutta kun samaan käsitteeseen yhdistetään 

fysiologiset toiminnot, tunteet ja elinolosuhteet, tämä vaikeuttaa merkittävästi sen määrittämistä, 

miten eläinten hyvinvointia voidaan parhaiten mitata ja arvioida. 
 

https://dictionary.cambridge.org/
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1.2. Kalojen tietoisuus 

Voidakseen täyttää tarpeensa, elää ja lisääntyä kalojen on oltava vuorovaikutuksessa ympäristönsä 

kanssa ja aistia sen ominaisuudet. Kaloilla on runsas joukko aistielimiä, jotka ovat mukautuneet 

niiden elinympäristöön. Eri lajien aistikyvyissä on luonnollisesti suuria eroja. Yleisimmät aistit ovat 

hajuaisti, makuaisti, näkö, kuulo, värinäaisti, tuntoaisti, lämpötilaa, veden liikettä, kehon asentoa ja 

liikettä havainnoivat aistit ja erilaiset kipureseptorit (kosketus, lämpö, happo jne.). Aivot 

vastaanottavat joka sekunti miljoonia signaaleita aistijärjestelmistä. Kaiken tämän tiedon 

keräämisestä ei ole mitään hyötyä, jos kala ei voi jäsennellä sitä. Kerättävien signaalien paljoudesta 

voi päätellä, että kalat muodostavat sisäisen kuvan itsensä ulkopuolisesta maailmasta ja sen 

tapahtumista. Kalojen kokema ”Umwelt” (von Uexküll, 1921) eli käsitys maailmasta niiden omasta 

näkökulmasta on todennäköisesti hyvin erilainen kuin ihmisillä, ja myös eri kalalajien käsityksen 

maailmasta täytyy vaihdella niiden aistijärjestelmien ja aivojen perusteella. Ilman jonkinlaista 

havainnoimis- ja oppimiskykyä, muistia ja tietoisuutta kalat eivät voisivat käyttäytyä ja elää tavalla, 

johon niistä tehdyt havainnot selkeästi viittaavat. 

Tiedossa on, että eläimet voivat toteuttaa monimutkaista toimintaa vaistonvaraisesti tai sisäisten 

kykyjensä perusteella. Eläinten tietoisuus tai oppimiskyky perustuu todisteisiin käyttäytymisestä tai 

reaktioista, jotka muuttuvat tai mukautuvat tilannekohtaisesti ja ovat jatkuvia. Laajasta joukosta eri 

kalalajeja on saatu selkeitä todisteita opituista ja mukautuvista käyttäytymismalleista. Oppimisen ja 

mukautumisen tapahtumiseksi eläimen täytyy yhdistää hermoston toiminta koettuun 

kokonaisuuteen. Lisäksi kyky tietää, mikä on mahdollisesti hyödyllistä tai haitallista, riippuu 

oppimiskyvystä ja muistista. Nykyhetkessä saatavat aistikokemukset ja havainnot täytyy yhdistää 

aiempiin kokemuksiin, jotta niitä voidaan tulkita ja niiden mukaan voidaan toimia. Miljoonat fotonit 

osuvat verkkokalvoihin ja johtavat aivoihin signaalit, jotka muokataan kohteiksi ja liikkeeksi. Näiden 

aivojen näköjärjestelmien luomien kohteiden ja liikkeiden mallien on perustuttava aiempiin 

kokemuksiin vastaavista kohteista ja liikkeistä. Lisäksi kohteet on jäsenneltävä käsiteluokkiin sen 

mukaan, ovatko ne samanlaisia, samankaltaisia vai erilaisia kuin aiemmin havaitut kohteet. Muussa 

tapauksessa kaikki uudet kohteet ovat erilaisia ja tuntemattomia. 

Monissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että kaloilla on laadullinen kokemus maailmasta ja että ne 

kykenevät oppimaan ja muistamaan asioita hyvin, ennakoivat tulevaa ja ymmärtävät ajan kulun, 

pystyvät yhdistämään ajan ja paikan toisiinsa ja luomaan mielessään karttoja ympäristöstään, 

tuntevat parvensa jäsenet ja osaavat tehdä yhteistyötä näiden kanssa (Brown ym., 2011; Brown, 

2015; Nilsson ym., 2010). Kalat oppivat myös tarkkailemalla muita kaloja, ja jotkin kalat saattavat 

jopa tehdä keksintöjä ja käyttää työkaluja (Bratland ym., 2010; Nilsson ym., 2010; Millot ym., 

2014). 

Kysymys siitä, ovatko kalat tietoisia olentoja, on yhä kiistanalainen. Tämä ei ole yllättävää, sillä 

tiedeyhteisö ei ole yksimielinen siitä, kuinka tietoisuus syntyy aivoissa ja kehossa, edes ihmisten 

osalta. Kalojen tietoisuuden olemassaoloa vastustavat väittävät, että koska kalojen aivoissa ei ole 

myöhäisaivovaippaa, ne eivät voi olla tietoisia eivätkä tuntea kipua, sillä myöhäisaivovaippa on 

olennainen ihmisten ja korkeammalle kehittyneiden kädellisten tietoisuuden kannalta (Rose, 2002; 

Key, 2016).  Toisten tutkijoiden mukaan tämä väite on kuitenkin virheellinen, koska aivojen muilla 

osilla voi olla vastaavia toimintoja, eikä myöhäisaivovaippa ole tietoisuuden kannalta olennainen 

edes ihmisissä, vaan sen sijaan se määrittelee tietoisuuden laadun (Balcombe, 2016; Braithwaite ja 

Huntingford, 2004; Merker, 2016). Lisäksi on hyvin vaikeaa selittää kalojen kehittyneitä 
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Jos hyvinvointitarpeet vaarantuvat tai olosuhteet huononevat, tämä vaikuttaa kielteisesti 

eläimen hyvinvointiin ja se voi kokea kielteisiä tunteita. Jos hyvinvointitarpeet täyttyvät tai 

olosuhteet paranevat, eläin voi kokea palkitsevia tunteita tai mielihyvää. 

käyttäytymismalleja ja kykyjä, jotka vaikuttavat olevan riippuvaisia tietoisuudesta (Braithwaite ja 

Huntingford, 2004; Broom, 2016).  

 

1.3. Hyvinvointitarpeet 

 

Kaikki eläimet tarvitsevat käyttöönsä resursseja, joista ne saavat energiaa elääkseen, kasvaakseen ja 

lisääntyäkseen. Niiden täytyy myös suojautua vaaroilta, kuten petoeläimiltä tai haitallisilta 

ympäristöiltä. Eläimen tarpeet voidaan jakaa perustarpeisiin ja välittömiin tarpeisiin. Perustarpeet 

on täytettävä eläimen välittömän selviytymisen vuoksi, kun taas välittömät tarpeet parantavat sen 

kykyä menestyä pidemmällä aikavälillä (Dawkins, 1983). Perustarpeisiin kuuluvat hengitys, 

ravitsemus, lämmönsäätely, osmoottisen tasapainon säilyttäminen ja kehon vahingoittumattomuus. 

Esimerkkejä välittömistä tai käyttäytymiseen liittyvistä tarpeista ovat i) käyttäytyminen, joka 

parantaa kehonhallintaa ja voimakkuutta (kuten kirjolohen hyppiminen tai nuorten eläinten 

leikkiminen), ii) tutkimiskäyttäytyminen, joka parantaa ravinnon löytämismahdollisuuksia, sekä iii) 

sosiaalinen käyttäytyminen, joka parantaa yksilöiden välisiä yhteyksiä ja lisää esimerkiksi 

petoeläinten havaitsemisen todennäköisyyttä. 

 
Aivojen emotionaaliset palkkiojärjestelmät luovat tunteita (esim. kipu, nälkä, aggressiivisuus, 

ennakointi, tyydytys), jotka ohjaavat eläimen käyttäytymistä sen tarpeiden täyttämiseksi (Panksepp 

2005; Spruijt ym., 2001). Jos tarvetta ei täytetä, se voi aiheuttaa turhautumista ja kärsimystä ja 

vähentää eläimen hyvinvointia riippumatta siitä, onko kyseessä perustarve vai välitön tarve (Dawkins, 

1990). Tunnejärjestelmä ei seuraa kaikkia tarpeita tai toimi niiden mukaisesti. Tällaiset tarpeet voivat 

liittyä eläimen resursseihin, kuten vitamiineihin tai kivennäisaineisiin, joita sen ravinnosta 

todennäköisesti ei puutu, tai sellaisten mahdollisesti haitallisten kemikaalien aistimiseen, joita eläin 

todennäköisesti ei kohtaa tai joita se ei millään tavalla voi välttää. 
 

 
 

1.4. Erityyppiset hyvinvointi-indikaattorit 

 

Kalalta ei voi vain kysyä, miltä siitä tuntuu. Kalan hyvinvointia koskevien tietojen saamiseksi on näin 

ollen käytettävä hyvinvointi-indikaattoreita. Hyvinvointi-indikaattorit voivat olla joko suoria eläimeen 

perustuvia indikaattoreita, joissa keskitytään eläimen ominaisuuksien tarkkailuun, tai epäsuoria 

ympäristöön perustuvia indikaattoreita, joissa keskitytään eläimen resursseihin ja ympäristöön, jolle 

se altistuu ((Duncan, 2005; Stien ym., 2013) (ks. tekstilaatikko jäljempänä). 

Eläimiin perustuvat indikaattorit ovat eläimen ominaisuuksia, jotka osoittavat, että yksi tai useampi 

hyvinvointitarve ei ole täyttynyt. Ne voivat ilmentää aiempia hyvinvointiin liittyviä ongelmia, kuten 

esimerkiksi aiemmin huonon ravitsemuksen seurauksia tai syömäreaktioita, jotka voidaan tunnistaa 

kalan kunnon tai nälkiintymisasteen perusteella.  Nämä indikaattorit voivat myös osoittaa, että kala 
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ei pysty täyttämään omia hyvinvointitarpeitaan esimerkiksi vaurioituneen kiduskudoksen vuoksi. 

Tämä ei ole vain todiste elävään kudokseen tulleesta suorasta vammasta, vaan se saattaa myös 

rajoittaa kalan hengitystä. Tämä puolestaan liittyy muihin tekijöihin, ja kidusvaurioista ei välttämättä 

seuraa hengitysvaikeuksia, paitsi jos happitaso on alhainen tai kalan hapen tarve lisääntyy stressin tai 

rasituksen myötä. Käyttäytymisindikaattorit voivat antaa tarkkailijalle tietoa kalan hyvinvoinnista 

havainnointihetkellä. Esimerkiksi korkea hengitysnopeus ja hengen haukkominen pinnalla voi viitata 

riittämättömään happitasoon tai hengitysjärjestelmän vaurioihin. Eläimiin perustuvia hyvinvointi-

indikaattoreita kutsutaan toisinaan tuloksiin perustuviksi indikaattoreiksi, missä korostuu se, että 

näillä indikaattoreilla mitataan eläinten kohtelun tuloksia. 

 

Eläimiin perustuvat indikaattorit ovat suoremmin yhteydessä kalojen tilaan kuin ympäristöön 

perustuvat indikaattorit. Ympäristöön perustuvat indikaattorit voivat kuitenkin ennakoida ongelmaa, 

joka ilmenee eläimiin perustuvissa indikaattoreissa vasta, kun eläimen hyvinvointi on jo 

huonontunut. Poikkeuksena tähän on tapaus, jossa huonontuneen hyvinvoinnin toteaminen osassa 

joukkoon kuuluvia yksilöitä voi ennakoida ongelmaa yksilöissä, jotka eivät vielä kärsi siitä. 

Ympäristöön perustuvia indikaattoreita ovat monet viljelyjärjestelmään liittyvät näkökohdat veden 

laadusta hallintatoimiin. Veden laadun osalta ympäristötekijöitä voidaan arvioida sen 

määrittämiseksi, milloin ne ylittävät tunnetun sallitun raja-arvon tai suositeltavan vaihteluvälin, mikä 

voi vaarantaa kalojen hyvinvoinnin. Esimerkkejä tällaisista tekijöistä ovat veden lämpötila ja 

happitasot, joiden täytyy pysyä tietyllä vaihteluvälillä, jotta kalojen lämmönsäätelyä ja hengitystä 

koskevat aineenvaihdunnalliset vaatimukset täyttyvät. Koska ympäristöön perustuvilla 

indikaattoreilla kuvaillaan itse eläinten sijasta niiden ympäristöä, ne luokitellaan välillisiksi 

hyvinvointi-indikaattoreiksi. Ne ovat kuitenkin tärkeä osa hyvinvointityökaluihin kuuluvia 

indikaattoreita, sillä niillä kuvaillaan tekijöitä, joiden tiedetään vaikuttavan välillisesti hyvinvointiin. 

Ne ovat myös usein mitattavissa helposti ja nopeasti. Ympäristöön perustuvat indikaattorit voivat 

myös antaa viitteitä tulevista hyvinvointiongelmista, jotka aiheutuvat pitkäkestoisesta altistumisesta 

riittämättömille olosuhteille, ennen kuin ongelmat voidaan havaita eläimissä. 

Vaikka monet eläimiin ja ympäristöön perustuvat hyvinvointi-indikaattorit toimivat hyvin kalojen 

hyvinvoinnin määrällisessä määrittämisessä tutkimustyön tai valvottujen tutkimusten yhteydessä, 

näiden indikaattoreiden käyttö viljelylaitoksissa ei ole yksinkertaista eikä helppoa. Hyvinvointi-

indikaattoreita, joita voidaan käyttää viljelylaitoksissa tehtävissä hyvinvointiarvioinneissa, 

kutsutaan toiminnallisiksi hyvinvointi-indikaattoreiksi (THI) (ks. Noble ym., 2012a), ja niiden on 

täytettävä seuraavat edellytykset: 

i) niiden avulla saadaan pätevä kuva kalojen hyvinvoinnista, 

ii) niitä on helppo käyttää viljelylaitoksessa, 

iii) ne ovat luotettavia, 

iv) ne ovat toistettavissa, 

v) ne ovat vertailukelpoisia, 

vi) ne ovat asianmukaisia ja tarkoitukseen sopivia indikaattoreita tiettyjä 

kasvatusjärjestelmiä tai tuotantotoimia varten. 

Lisäksi on tärkeää, että indikaattorit mitataan vakioiduilla tavoilla, jotta voidaan tehdä 
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tuotantoyksiköiden tai viljelylaitosten tai ajankohtien välistä vertailua. 

Osa jo käytössä ja vielä kehitteillä olevista hyvinvointi-indikaattoreista täyttää suurimman osan THI-

indikaattoreita koskevista vaatimuksista, mutta ne täytyy lähettää laboratorioon tai muuhun toisaalla 

sijaitsevaan laitokseen analyysia varten. Edellyttäen, että nämä hyvinvointi-indikaattorit antavat 

kasvattajalle luotettavan kuvan kalojen hyvinvoinnin tilasta hyväksyttävässä määräajassa, niitä 

kutsutaan laboratorioperusteisiksi hyvinvointi-indikaattoreiksi (LABHI). 

Ympäristöön perustuvista indikaattoreista on hyötyä mahdollisten hyvinvointiriskien arvioinnissa 

eläimen todellisen hyvinvoinnin sijaan. Tästä huolimatta käytössä on oltava eläimiin perustuvia 

indikaattoreita aina, kun tämä on mahdollista 
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Käsikirjassa käytettyjen hyvinvointi-indikaattorien määritelmät 

Eläinten hyvinvoinnin oletetaan olevan hyvä, kun niiden hyvinvointitarpeet täyttyvät. 

 Hyvinvointitarpeisiin kuuluvat perustarpeet (eli perimmäiset tarpeet), jotka ovat 

välttämättömiä eläimen välittömän selviytymisen ja hyvän terveyden kannalta 

(hengittäminen ja ravinto mukaan lukien), ja välittömät tarpeet (eli käyttäytymiseen 

liittyvät tarpeet), jotka ovat välttämättömiä eläimen pitkäaikaisen menestymisen 

kannalta (sosiaaliset yhteydet mukaan lukien). 

 Hyvinvointi-indikaattorit ovat havaintoja tai mittauksia, joista saadaan tietoa 

siitä, missä määrin eläimen hyvinvointitarpeet täyttyvät. 

 Toiminnalliset hyvinvointi-indikaattorit (THI) ovat indikaattoreita, joita voidaan 

realistisesti käyttää viljelylaitoksissa. 

 Laboratorioperusteiset hyvinvointi-indikaattorit (LABHI) ovat indikaattoreita, 

joiden osalta edellytetään laboratorion tai muun analyysin mahdollistavan laitoksen 

käyttöä hyödyllisten tietojen saamiseksi. 

 Hyvinvointi-indikaattorit voivat olla 

 eläimiin perustuvia, eli havainnot tehdään eläimistä tai niiden perusteella 

(tunnetaan myös termeillä suorat indikaattorit tai tuloksiin perustuvat 

indikaattorit) 

 ympäristöön perustuvia, eli havainnot tehdään ympäristöstä, 

infrastruktuurista ja prosesseista (tunnetaan myös termeillä välilliset 

indikaattorit tai resursseihin perustuvat indikaattorit). 
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1.5. Hyvinvointistandardit 

 

Hyvinvointiin suuntautuneempaa vesiviljelyä edistetään useilla standardeilla. Eräs keskeisimmistä 

standardeista, joka on nimenomaisesti suunnattu hyvinvoinnin varmistamiseen, on viljeltyä lohta 

koskeva RSPCA:n hyvinvointistandardi (RSPCA welfare standard for farmed Atlantic salmon, RSPCA, 

2018a). Se kehitettiin alun perin lohta varten vuonna 2002. Viljeltyä kirjolohta varten kehitettiin 

vastaava hyvinvointistandardi (RSPCA, 2018b) vuonna 2014 (Anon, 2014). Standardeissa annetaan 

yksityiskohtaiset ja kattavat lajikohtaiset hyvinvointivaatimukset, jotka koskevat tuotantokäytäntöjä, 

ympäristön laatua, ruokintaa, terveyden hallintaa, lajittelua, rokotuksia, kuljetusta, 

teurastusta/lopetusta ja kalojen tiivistämistä. Lisäksi annetaan tietoa tiettyä kehitysvaihetta 

koskevista hyvinvointivaatimuksista. Standardit perustuvat tieteelliseen, eläinlääkinnälliseen ja 

käytännön kokemukseen alalta, ja niissä hyödynnetään lukuisia eläimiin perustuvia hyvinvointi-

indikaattoreita (tuloksiin perustuvat indikaattorit) sekä myös välillisiä, ympäristöön perustuvia 

indikaattoreita. Soutar (2015) on todennut, että standardit ovat edistäneet kalojen hyvinvoinnin 

keskeistä asemaa lohikalojen vesiviljelyssä. Tässä käsikirjassa on useita otteita RSPCA:n 

hyvinvointistandardeista (RSPCA:n luvalla). Ne koskevat erityisesti eräitä ympäristöön perustuvia THI-

indikaattoreita, kuten happea, ja toimia, kuten ruokinnan lopettamista, tiivistämistä, lajittelua ja 

kuljetusta. Jos lukija haluaa lisätietoa RSPCA:n hyvinvointistandardeista, suositellaan, että hän 

tutustuu suoraan alkuperäisiin asiakirjoihin, joita päivitetään säännöllisesti tutkijoiden, eläinlääkärien 

ja teollisuuden edustajien tuella ja viimeisimpien tieteellisten tulosten ja keskeisten käytännön 

kokemusten perusteella (https://science.rspca.org.uk/sciencegroup/farmanimals/standards/trout). 
 

Toinen tärkeä kalojen hyvinvointia käsittelevä standardi on Maailman eläintautijärjestön (OIE) 

kehittämä vesieläinten terveyttä koskeva säännöstö (Aquatic Animal Health Code), jonka 

tarkoituksena on vesieläinten kansainvälisessä kaupassa esiintyviltä tartunnanaiheuttajilta 

suojautumisen varmistaminen (OIE, 2015a). Säännöstö sisältää kalojen hyvinvointia koskevia yleisiä 

periaatteita sekä luettelon vaatimuksista, jotka koskevat kuljetuksen, tainnutuksen ja lopetuksen 

mahdollisten kielteisten hyvinvointivaikutusten pitämistä mahdollisimman vähäisinä. GLOBALG.A.P.-

vesiviljelystandardissa annetaan vastaavasti kattavat tarkastuslistat sen varmistamiseksi, että kalojen 

hyvinvoinnin ylläpitoa koskevat toimenpiteet ovat käytössä (GLOBALG.A.P., 2019). Tämä standardi 

kattaa myös kirjolohen. Monissa tarkastuslistan perusteista viitataan vesieläinten terveyttä 

koskevaan säännöstöön. GLOBALG.A.P. tarjoaa koulutuskursseja standardin tuntemuksesta ja 

noudattamisesta.  Jotta kalankasvatusyritys voi saada GLOBALG.A.P.-sertifioinnin, akkreditoidun 

elimen täytyy hyväksyä yritys ja tarkastaa se vuosittain. Standardin painopisteenä on kuitenkin 

pääasiassa henkilökunnan koulutus, kirjanpito ja se, että laitteet ja viljelyohjelmat katsotaan 

olosuhteisiin nähden asianmukaisiksi. GLOBALG.A.P.-standardi on näin ollen ensisijaisesti luettelo 

ympäristöön tai resursseihin perustuvista indikaattoreista. Siinä on hyvin rajallisesti tietoa siitä, 

kuinka eläinten hyvinvointi voidaan varmistaa. Tätä voidaan täydentää osittain skotlantilaisella 

eväkalojen vesiviljelyn hyviä käytäntöjä koskevalla säännöstöllä (Code of Good Practice for Scottish 

Finfish Aquaculture (Scottish Salmon Producers Organisation, 2016)). Säännöstö on 

GLOBALG.A.P.standardia vastaava, mutta monet sen tarkastuskohdista sisältävät tarkempia kalojen 

hyvinvointia koskevia vaatimuksia. Tyypilliset tarkastuskohdat koskevat esimerkiksi 

kasvatusympäristöä. Niitä ovat muun muassa veden laatu, seurantasuositukset ja veden virtaus. 

Riippumattomat sertifiointielimet tarkastavat säännöstön noudattamisen.  Brittiläiset kirjolohen 

kasvattajat ovat sisällyttäneet säännöstön omaan standardiinsa, joka sisältää sekä ympäristöön että 

https://science.rspca.org.uk/sciencegroup/farmanimals/standards/trout
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hyvinvointiin perustuvat vaatimukset kirjolohelle (Quality trout UK, 2019). 

Myös Aquaculture Stewardship Council -järjestö (ASC) on laatinut kalojen hyvinvointia koskevan 

standardin. Maailman Luonnon Säätiö ja kestävää kauppaa edistävä hollantilainen IDH-aloite 

perustivat ASC:n vuonna 2010.  ASC julkaisi vuonna 2013 kirjolohen vesiviljelyä koskevan standardin, 

jota päivitettiin vuonna 2019 (ASC, 2019). Standardin julkaisua edelsivät useat pyöreän pöydän 

keskustelut useiden eri sidosryhmien, kuten vesiviljelijöiden, tutkijoiden, kansalaisjärjestöjen, 

vähittäismyyjien ja hallintoelinten, kanssa. Standardin pääasiallisena tarkoituksena on vesiviljelystä 

aiheutuvien ympäristövaikutusten rajoittaminen, mutta se sisältää myös eräitä kalojen hyvinvointiin 

liittyviä perusteita, joissa edellytetään tehtävään osoitetun eläinlääkärin säännöllisiä käyntejä, 

tautien valvontaa ja kuolleisuutta koskevia rajoja. Tämä standardin suosio kasvaa, ja yhä useammat 

kalanviljelylaitokset hankkivat ASC-sertifioinnin. Vuonna 2019 Norjassa oli 142 kalanviljelylaitosta, 

joilla oli ASC-sertifiointi (https://www.barentswatch.no/ joulukuu 2019). Global Aquaculture 

Alliance -järjestön Best Aquaculture Practices -standardit (BAP, 2016) sisältävät useita lajeja koskevat 

eväkalojen ja äyriäisten viljelystandardit, joita voidaan soveltaa kaikentyyppisiin 

tuotantojärjestelmiin. Järjestöllä ei kuitenkaan ole erityisesti kirjolohta koskevia standardeja. Vaikka 

standardin pääpainopisteenä on ympäristövastuu, se kattaa myös kalojen hyvinvoinnin. Sen kalojen 

hyvinvointia koskevat vaatimukset ovat suhteellisen suppeat, mutta niiden ohessa on johdanto-osa, 

jossa määritellään kalojen hyvinvointi ja annetaan luettelo käyttäytymisindikaattoreista, 

värinmuutoksista ja morfologisista poikkeavuuksista, joiden avulla voidaan tunnistaa ja lieventää 

mahdollisia hyvinvointiongelmia. 

 
 

1.6. EFSA – Riskinarvioinnit 

 

Euroopan elintarviketurvallisuusviraston (EFSA) eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevä 

tieteellinen lautakunta (AHAW) on antanut asiantuntijalausunnot viljellyn lohen ja kirjolohen 

hyvinvoinnista eri kehitysvaiheissa ja erilaisissa kasvatusjärjestelmissä (EFSA, 2008a, b). Lautakunta 

on määrittänyt kunkin kehitysvaiheen ja tuotantojärjestelmän osalta mahdolliset kalojen terveyteen 

ja hyvinvointiin kohdistuvat vaarat ja järjestänyt ne vakavuuden, sen osuuden kannasta, johon ne 

vaikuttavat, esiintymistodennäköisyyden sekä keston mukaan. Kasvattajat tai tuottajat voivat käyttää 

näitä luetteloita yleiskatsauksena siitä, mihin kalojen suojelua ja hyvinvoinnin parantamista koskevat 

pyrkimykset tulisi kohdistaa. AHAW on ryhmitellyt vaarat ympäristöön, eläimiin, tuotantoon, 

ruokintaan ja tauteihin liittyviin vaaroihin. Ympäristöön liittyviä vaaroja ovat i) nopeat muutokset 

veden lämpötilassa, ii) liian korkea veden lämpötila, iii) veden virtaus, iv) veden alhainen 

happipitoisuus ja v) liian korkea hiilidioksidipitoisuus. Eläimiin liittyviä vaaroja ovat i) aggressiivisuus 

ja ii) väljä/korkea kasvatustiheys.  Tuotantoon liittyviä vaaroja ovat  i) henkilökunnan puutteellinen 

koulutus, ii) lajittelu ja iii) käsittely.  Ruokintaan liittyviä vaaroja ovat i) rehun niukkuus (pitkäaikainen) 

ja ii) liikaruokinta. Tauteihin liittyviä vaaroja ovat i) kirjolohen pikkupoikassyndrooma, ii) 

silmävammat, iii) tarttuva haimakuoliotauti (IPN-tauti) ja iv) loisperäinen munuaistauti (ks. 

tarkemmat tiedot lähteistä EFSA, 2008a, b). Lisäksi AHAW on julkaissut asiantuntijalausunnon viljellyn 

lohen ja kirjolohen tärkeimpien tainnutus- ja lopetusjärjestelmien hyvinvointinäkökohdista (EFSA 

2009a, b).  Tainnutukseen liittyviä hyvinvointi-indikaattoreita ovat i) liiallinen pyrstön liike ja ii) merkit 

kalan tajunnan palaamisesta osoituksena epäasianmukaisesta tainnutuksesta. 

https://www.barentswatch.no/
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1.7. Hyvinvoinnin arviointimenetelmät 

 

Useimmissa eläinten hyvinvoinnin arviointimenetelmissä ja tutkimuksissa käytetään ympäristöön ja 

eläimiin perustuvien hyvinvointi-indikaattoreiden yhdistelmää, jotta niissä voidaan kiteyttää eläinten 

hyvinvointia koskevat eri näkökohdat. Tällöin tyypillisesti määritellään joukko hyvinvointi-

indikaattoreita, joiden katsotaan soveltuvan mahdollisten vaikutusten havaitsemiseen ja jotka ovat 

käytännöllisiä ja edullisia käyttää. Näitä voivat olla indikaattorit, joilla kuvaillaan kasvatusympäristöä 

ja kalan fyysistä tilaa, käyttäytymistä ja ulkonäköä. Kuolleisuutta voidaan myös käyttää indikaattorina 

tällaisissa yhteyksissä. Käsittelyn jälkeen mittauksista keskustellaan yksilöllisesti tai ne analysoidaan 

yhdessä tilastollisten menetelmien avulla. Esimerkkejä menetelmistä ovat viljeltyä kirjolohta 

koskevien RSPCA:n hyvinvointistandardien aikaisemmassa versiossa ehdotettu fyysisiä vaurioita tai 

epämuodostumia koskeva seurantaohjelma (RSPCA, 2014), Norjan eläinlääkintäinstituutin (NVI) 

kehittämä hyvinvoinnin arviointimenetelmä (Grøntvedt ym., 2015; Gismervik ym., 2016, 2017) sekä 

lohen hyvinvointia kuvaileva SWIM-indeksi (Salmon Welfare Index) (Stien ym., 2013; Pettersen ym., 

2014). Näissä menetelmissä pisteytetään yksittäisten kalojen hyvinvointi niiden ulkonäköä 

kuvailevien hyvinvointi-indikaattoreiden perusteella (taulukko 1.7-1). Kukin hyvinvointi-indikaattori 

on jaettu tasoihin hyvästä huonoon hyvinvointiin, ja tulokset esitetään yleensä kaloista otettujen 

näytteiden jakaumana ennen käsittelyä ja sen jälkeen. SWIM-menetelmässä tasot pisteytetään 

hyvästä huonoon ja lisäksi painotetaan sen mukaan, miten suuri vaikutus niillä ehdotetaan olevan 

kalojen hyvinvointiin. Kalojen hyvinvointi lasketaan kokonaispistemääränä välillä 0 (huonoin) – 1 

(paras).  Eläimiin perustuvien indikaattorimittausten , joita näissä menetelmissä käytetään, etuna on, 

että ne ovat yleensä riippumattomia järjestelmistä ja käsittelytavoista ja niitä voidaan käyttää 

useimmissa tilanteissa. Menetelmiä voidaan käyttää ennakkovaroitusjärjestelmänä, joka ilmoittaa 

kasvattajalle, että jokin saattaa olla vialla ja sitä tulisi tutkia tarkemmin, mieluiten ennen kuin 

kuolleisuus alkaa lisääntyä. 

Taulukko 1.7-1. Yksittäisten kalojen ulkonäköä kuvailevat hyvinvointi-indikaattorit seuraavista 
lähteistä: kirjolohta koskevien RSPCA:n hyvinvointistandardien aikaisempi versio (RSPCA, 2014), 
Norjan eläinlääkintäinstituutin (NVI) hyvinvoinnin arviointimenetelmä kirjolohelle (Grøntvedt ym., 
2015; Gismervik ym., 2016, 2017) ja kirjolohta koskeva SWIM 1.1 -standardi (Stien ym., 2013; 
Pettersen ym., 2014) 

 

Aiemmin käytössä ollut RSPCA:n 
menetelmä kirjolohelle 

NVI:n menetelmä (kirjolohi) SWIM 1.1 (kirjolohi) 

Silmän irtoaminen/vaurio 
Leuan epämuodostuma 
Kiduskannen epämuodostuma 
Selkäevän vaurio  
Rintaevän vaurio  
Pyrstöevän vaurio  
Vatsaevän vaurio  
Suomujen 
irtoaminen/ihovaurio 
Tukirangan epämuodostuma 

Silmävaurio 
Kuonon 
vamma Kaihi 
Evävaurio 
Suomujen 
irtoaminen 
Ihoverenvuoto 
Haavat 

AGD-pisteytys kiduksille 
Kidusten pisteytys  
Kidusten vaaleus 

Silmien kunto 
Leuan vamma  
Yläleuan epämuodostuma  
Alaleuan epämuodostuma  
Kiduskansien kunto 
Evän kunto  
Ihon kunto  
Tukirangan epämuodostuma 
Meritäitä neliösenttimetrillä 
Kiduskansien kunto  
Nälkiintymisen aste 
Sukukypsyys 
smolttiutuminen 
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Kirjolohen hyvinvointitarpeet 
 

Yleisesti ottaen lohikalojen hyvinvointitarpeet voidaan luokitella tarpeisiin, jotka liittyvät suoraan 

niiden käytettävissä oleviin resursseihin, vesiympäristöön, terveyteen ja käyttäytymisvapauteen 

(kuva 2-1). Tässä käsikirjassa käytetty hyvinvointitarpeiden luettelo on mukautettu Mellorin ynnä 

muiden (2009) ja Stienin ynnä muiden (2013) julkaisuista. Tarpeiden täyttäminen tai aiempaa 

parempi täyttäminen laukaisee aivoissa järjestelmän, joka vapauttaa miellyttäviä tunteita ja 

tuntemuksia aiheuttavia opioideja ja viestii eläimelle, että se on toiminut hyvin tai tilanteeseen 

sopivalla tavalla (Dawkins, 1990; Spruijt ym., 2001; Panksepp ja Biven, 2012). Kun eläimen 

tyydyttämätön tarve pahenee, aivojen rankaisujärjestelmä vapauttaa hermojen välittäjäaineita, jotka 

aiheuttavat epämiellyttäviä tunteita ja tuntemuksia, 

kuten turhautumista, pelkoa, aggressiivisuutta, masennusta tai kipua (Dawkins, 1990; Spruijt ym., 

2001; Panksepp ja Biven, 2012). 
 

 

Kuva 2-1. Lohikalojen hyvinvointitarpeet voidaan luokitella karkeasti tarpeisiin, jotka koskevat 

käytettävissä olevia resursseja, sopivaa vesiympäristöä, hyvää terveyttä ja vapautta ilmaista 

luontaista käyttäytymistä. Näiden tarpeiden täyttymisen aste vaikuttaa eläinten henkiseen tilaan ja 

näin ollen niiden hyvinvointiin. Mukautettu teoksesta ”Mellor, 

D. J., Patterson-Kane, E. ja Stafford, K. J. (2009) The Sciences of Animal Welfare. John Wiley & Sons 

Ltd, Oxford, Yhdistynyt kuningaskunta, 212 s. © 2009” Wiley-Blackwellin luvalla. 
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Ehdotus lohikalojen hyvinvointitarpeiksi (Stienin ynnä muiden (2013) pohjalta) 

Ruokinta ja ravitsemus 

Ravitsevan ja terveellisen rehun säännöllinen saanti 

Hengitys 

Veden pumppaus kiduksille hapen saannin ja hiilidioksidin vapautumisen mahdollistamiseksi 

Osmoottinen säätely 

Pääsy veteen, jonka suolaisuuksiin ja pH-arvoon kalat voivat mukautua. 

Lämmönsäätely 

Ympäristön lämpötilat, joihin kalat voivat mukautua. Sallitaan kalojen optimoida 

aineenvaihduntansa ja lämpötilansa myös mukavan lämpötilan osalta 

Hyvä veden laatu 

Kaasujen ja ionien, metaboliittien, toksiinien ja hiukkasten haitallisten pitoisuuksien puute 

Kehonhoito 

Mahdollisuus puhdistaa ja hoitaa kehoa, raapia ja poistaa loiset 

Hygienia 

Oloympäristöt, joissa haitallisten organismien (kuten loiset, bakteerit ja virukset) pitoisuudet 

ovat alhaisia 

Turvallisuus ja suojelu 

Kalat voivat välttää havaitut vaarat ja mahdolliset vammat 

Käyttäytymisen hallinta 

Kalat voivat säilyttää tasapainonsa ja liikkua kuten haluavat 

Sosiaaliset yhteydet 

Tovereiden ja kumppanien läsnäolo 

Lepo 

Mahdollisuus toipua rasittavasta toiminnasta ja levätä/nukkua 

Ympäristön tutkiminen 

Kaloille annetaan mahdollisuus etsiä resursseja ja tietoa tarpeen mukaan 

Lisääntymiskäyttäytyminen 

Kalat voivat toteuttaa lisääntymiskäyttäytymistä 
 

 
Siinä missä osa tarpeista on olennaisia kaikille kalalajeille kaikissa kehitysvaiheissa, eräät 

käyttäytymiseen liittyvät tarpeet voivat olla tärkeämpiä yhdessä tai useassa kehitysvaiheessa (esim. 

lisääntymiskäyttäytyminen) tai ne voivat toimia harjoitteluna myöhempää kehitysvaihetta varten. 

Tällaiset tarpeet voivat myös rajoittua tiettyihin kehitysvaiheisiin. Tietyt tarpeet on huomioitava aina 

(esim. hengitys), mutta muut tarpeet saattavat olla merkityksettömiä lyhyiden akuuttien 

tapahtumien, kuten käsittelyn, aikana (esim. ruokinta ja ympäristön tutkiminen). Hengitystarve on 

tyydytettävä jatkuvasti, sillä muutoin kalat saattavat kuolla. Muut hyvinvointitarpeet, kuten 

ympäristön tutkiminen, eivät ole henkiinjäämisen kannalta välttämättömiä, mutta kalan hyvinvointi 

voi silti kärsiä, jos näitä tarpeita ei täytetä. 
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2.1. Ruokinta ja ravitsemus 

 

Nälkä voidaan määritellä ”tunteeksi, joka koetaan, kun syöminen on tarpeen” (Cambridge  Dictionary 

© Cambridge University Press 2018 https://dictionary.cambridge.org/). Nälkä motivoi eläimiä 

etsimään ravintoa ja syömään, ja onnistuneesta syömisestä on palkkiona sekä i) kylläisyyden tunne ja 

nälän loppuminen että ii) toivotun ravinnon maku ja haju. Kirjolohissa esiintyy hyvin energistä 

syömiskäyttäytymistä, ja ne voivat olla hyvin motivoituneita ja kilpailullisia ruokinta-aikoina (esim. 

Brännäs ja Alanärä, 1992; Noble ym., 2007a). Kirjolohet ovat myös mukautuneet vaihtelevaan ja 

vuodenajoista riippuvaan ravinnon saatavuuteen. Oikeanlaisen ravinnon saanti on perustarve ja 

olennaista kasvun, fysiologisen toiminnan ja terveyden kannalta. Syömismotivaatio ja ravintoa 

koskevat mieltymykset ja inho ovat näin vahvoja motivaatiotekijöitä. Useissa ehdollistamiskokeissa 

on käynyt ilmi, että kaloissa esiintyy voimakasta ennakoivaa käyttäytymistä niitä miellyttävän 

ravinnon suhteen, mikä viittaa halua ja mieltymystä koskevaan laadulliseen tunnetekijään ja siihen, 

että niillä on mielikuva odottamastaan asiasta (Warburton, 2003). Syömismotivaatio, ennakoiva 

käyttäytyminen ja ravinnon nauttiminen voivat myös lisääntyä, kun kaloille ei anneta ravintoa, mikä 

viittaa nälkää ja syömisen tarvetta koskeviin tunnetiloihin ja siihen, että ravinnon saanti on 

emotionaalisesti palkitsevaa. Kaikille eläimille on tärkeää, että ne välttävät ravintoa, jonka 

ravitsemusarvot eivät ole hyvät tai joka voi olla haitallista. Tämä voidaan havaita jo poikasvaiheessa, 

jossa kalat osoittavat vahvoja ravintoa koskevia mieltymyksiä. Kaloissa esiintyy myös inhoa sellaista 

ravintoa kohtaan, jonka ne liittävät sairastumiseen (Manteifel ja Karelina, 1996). 

Ruokintaa voidaan kuvailla prosessiksi, jonka avulla eläimet hankkivat ravintoa. Kun sitä sovelletaan 

tarpeen täyttämisen kannalta, parempi termi voi olla ruokahalu, eli ”luontainen halu tyydyttää 

kehollinen tarve, erityisesti ravintoa koskeva tarve” (OxfordDictionaries.com © Oxford University 

Press, 2018). Hyvinvointitarpeiden täyttämisen kannalta keskeisenä tavoitteena olisi siis, että kaloja 

ruokitaan lajikohtaisella ja kehitysvaiheeseen sopivalla rehulla, joka tyydyttää sen ruokahalua 

koskevan tarpeen määränsä ja sisältönsä puolesta. Tämä tavoite voi olla vaikeaa saavuttaa 

käytännössä, sillä sekä yksittäin että parvessa pidettävien kalojen ruokahalu voi vaihdella tunneittain 

ja päivittäin (Grove ym., 1978; Noble ym., 2005). Ruokahalun vaihtelu tietyssä kehitysvaiheessa ei 

aina välttämättä viittaa huonoon hyvinvointiin. Ruokahalu ja syömismotivaatio saattavat myös olla 

riippuvaisia kehitysvaiheesta tai kalayksilön energiatasoista (Huntingford ym., 2006). 

Ruokailutarpeen tyydyttämättä jäämisen ilmeiset hyvinvointivaikutukset syntyvät siitä, kun kaloja ei 

ruokita kylliksi. Tarkat kaloihin kohdistuvat vaikutukset ovat kuitenkin epäselviä, ja niihin vaikuttavat 

aikaisempi historia, kalayksilön energiatasot, laji ja kehitysvaihe. Asiaan voi vaikuttaa myös 

aliruokinnan aste, jota kutsutaan myös rehun rajoittamiseksi (kaloja ruokitaan, mutta rehun määrät 

ovat vähäisempiä), sekä se, pidetäänkö kaloja paastolla ja ilman ravintoa (kaloille ei anneta rehua). 

Paastottamista, jossa kaloille ei anneta rehua joidenkin päivien ajan, käytetään vesiviljelyssä ennen 

eräitä tuotantotoimia, kuten teurastusta, kuljetusta ja lajittelua, sekä kun kaloja siirretään makeasta 

vedestä meriveteen tai kun suoritetaan kalojen terveyteen liittyviä toimia (Branson, 2008). Ruokinta 

saatetaan keskeyttää hyvinvointi- ja kuolleisuusriskien rajoittamiseksi myös haastavissa 

ympäristöolosuhteissa, kuten korkeissa lämpötiloissa tai happitasojen ollessa alhaisia. Lisäksi 

tartuntataudin tai tartunnanaiheuttajien äkillistä esiintymistä voidaan myös lieventää keskeyttämällä 

ruokinta väliaikaisesti (Wall, 2008). Aliruokintaa, jossa kaloja ruokitaan niin vähän, että ne eivät tule 

kylläisiksi, voi esiintyä kaupallisissa viljelyolosuhteissa, i) jos kasvattajilla on ongelmia 

kylläisyysasteiden arvioinnissa isoissa parvissa tai ii) jos he ruokkivat kaloja rehutaulukoiden mukaan, 

joissa ei oteta huomioon lyhyen tai pitkän aikavälin vaihtelua parven kylläisyysasteissa (Noble ym., 

2008, lohi), tai iii) jos kasvattajat eivät voi tiettynä päivänä ruokkia kaloja kylläisiksi teknisten tai 

https://dictionary.cambridge.org/
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ympäristöolosuhteiden vuoksi. Nuorissa kirjolohissa aliruokinta johtaa epätasapuoliseen rehun 

saantiin (McCarthy ym., 1992), mikä saattaa aiheutua lisääntyvästä kilpailusta rehusta. Aliruokinta voi 

myös lisätä koon vaihtelua parvessa (Jobling ja Koskela, 1996) tai lisätä evävaurioita (Moutou ym., 

1998). 
 
  

2.2. Hengitys 

 

Hapen otto ja hiilidioksidin vapauttaminen on olennaista aerobiselle aineenvaihdunnalle ja kehon pH-

arvon säilyttämiselle. Lohikala kuolee minuuteissa, jos se ei saa happea (ks. Stien ym., 2013). 

Perusaineenvaihduntaa eli paastotetun ja levossa olevan kalan aineenvaihduntaa ei voida pitää yllä, 

jos veteen liuenneen hapen kyllästeisyys alittaa tietyn tason (Scrit), joka riippuu lämpötilasta. Kylläisen 

ja/tai aktiivisen kalan aineenvaihdunta on nopeampaa, ja alhaisin happikyllästeisyys, jossa ruokittujen 

ja aktiivisten kalojen aerobinen aineenvaihdunta toimii, on ns. rajoittava happikyllästeisyysarvo. 

Käytännössä viljelykaloja ovat vain harvoin, jos koskaan, täysin paastotettuja ja levossa. Niiden 

aktiivisuustasot ovat yleensä korkeita. Näin ollen rajoittava happikyllästeisyysarvo on yleensä 

merkityksellisin happikyllästeisyyden alaraja kalanviljelylaitoksissa. Kun happikyllästeisyys on 

alhaisemmalla kuin aerobisen aineenvaihdunnan edellyttämällä tasolla (hypoksia), kalat siirtyvät 

käyttämään anaerobista glykolyysia (Neill ja Bryan, 1991; Remen ym., 2012). Anaerobinen 

aineenvaihdunta kuluttaa jatkuessaan loppuun glykolyysiin käytettävissä olevat entsyymit. Se voi 

myös kerryttää kehoon anaerobisia sivutuotteita, mikä saattaa johtaa kuolemaan (van den Thillart ja 

van Waarde, 1985; van Raaij ym., 1996; Remen ym., 2012). Hypoksia voi laukaista lohikaloissa 

stressireaktion (McNeill ja Perry, 2006; Remen, 2012). Tehokas hengitys ja riittävä veteen liuennut 

happi ovat siis kriittisen tärkeitä kirjolohen hyvinvointitarpeita.  Pitoveden hypoksian lisäksi 

hengitystä voivat rajoittaa altistuminen ilmalle käsittelyn ja teurastuksen aikana sekä kidusten 

toiminnan häiriöt, jotka voivat johtua vammoista, taudeista tai loisista. 

 

2.3. Osmoottinen säätely 

Lohikalat ovat vaelluskaloja, mikä tarkoittaa, että ne elävät elämänsä aikana sekä makeassa vedessä 

että merivedessä. Makeassa vedessä lohikalat ovat hyperosmoottisia, eli niiden ruumiinnesteet ovat 

suolaisempia kuin ympäröivä vesi ja vesi suodattuu sisään ja suolaionit ulos. Ionien menetyksen 

vastavaikutuksena on ionien aktiivinen sisäänotto (Na+ ja Cl-) kidusten kautta. Makeassa vedessä 

kidusten suodatusteho on korkea ja suolan uudelleen imeytyminen on vilkasta, ja kalat erittävät liian 

veden pois laimentuneen virtsan mukana. Merivedessä lohikalat ovat hypo-osmoottisia, eli niiden 

ruumiinnesteet eivät ole yhtä suolaisia kuin ympäröivä vesi. Tästä muodostuu jatkuva elimistön 

kuivumisen uhka ruumiinnesteiden poistumisen ja lisääntyneen ionien sisäänoton vuoksi. Kala korjaa 

vedenhukkaa juomalla merivettä, ja munuaisten toiminta korvaa veren alhaisen suodatustason. 

Ylimääräiset ionit (Na+, Cl-, Mg2+ ja Ca2+) erittyvät kehosta kidusten ja munuaisten kautta. 

Lohenpoikasen kehittyessä vaelluspoikaseksi kidusentsyymi Na+, K+-ATPaasin toiminta lisääntyy. 

Tämän entsyymin avulla lohikalat pitävät yllä osmoottista tasapainoaan (McCormick ja Saunders, 

1987). Selviytyäkseen suolaisessa vedessä kirjolohen on kyettävä sietämään hyperosmoottista 

merivettä. Lisäksi vaarana on, että jos kaloja pidetään liian kauan makeassa vedessä, ne palaavat 

takaisin makean veden fysiologiaansa, (McCormick ja Saunders, 1987).  Pienet kalat ovat herkempiä 

sopimattomille suolaisuusasteille, ja pienet kirjolohet, jotka eivät ole täysin mukautuneet 

meriveteen, kärsivät elimistön kuivumisesta ja saattavat kuolla, jos ne päästetään mereen liian 

varhain. 

 



27  

 

 

2.4. Lämmönsäätely 

Lämpötila on eräs tärkeimmistä lohikalojen biologiaan vaikuttavista ympäristötekijöistä. Lohikalat 

ovat vaihtolämpöisiä, eli ympäröivä veden lämpötila säätelee niiden elimistön lämpötilaa. Lämpötila 

vaikuttaa muun muassa kasvunopeuteen, muuton ajoitukseen, lohenpoikasten kehittymiseen 

vaelluspoikasiksi, immuniteettiin ja aineenvaihduntaan. Lajin suosima lämpötila vastaa usein lajin 

fysiologisten toimintojen kannalta optimaalista lämpötilaa. Tämä voi vaihdella kalojen iän ja eri 

kehitysvaiheiden mukaan. (Sauter ym., 2001) 

Vaihtolämpöiset eläimet voivat säädellä elimistönsä lämpötilaa vain omalla käyttäytymisellään. Toisin 

sanoen lohikalat voivat reagoida sopimattomiin veden lämpötiloihin vain uimalla toisaalle (Sauter 

ym., 2001). Käyttäytymiseen perustuvan lämmönsäätelyn avulla lohikalat voivat sopeutua paremman 

elin- ja selviytymiskyvyn kautta. Veden lämpötila voi selittää kalan käyttäytymisreaktioita (Sauter ym., 

2001). Lämpötilasta aiheutuvan stressin vaikutukset kaloihin riippuvat niiden altistumisen kestosta ja 

vakavuudesta, mitkä taas voivat vaikuttaa selviytymiseen pidemmällä aikavälillä (Ligon ym., 1999). 

Äkilliset lämpötilan vaihtelut yleensä synnyttävät lohikaloissa lyhytaikaisia fysiologisia reaktioita, joita 

ovat muun muassa kohonnut hapen kulutus, ja myös käyttäytymiseen liittyviä reaktioita, kuten 

lisääntynyt aktiivisuus (Peterson ja Anderson, 1969; Beitinger ym., 2000; Jason ym., 2006; Bellgraph 

ym., 2010; Folkedal ym., 2012a, b). Lämpötilan vaihtelut laukaisevat myös fysiologista ja 

käyttäytymiseen liittyvää sopeutumista, mutta nämä prosessit kestävät päiviä tai viikkoja (Brett ja 

Groves, 1979; Jobling, 1994). 

 

2.5. Hyvä veden laatu 

Kaikkien kalojen on voitava elää vedessä, joka sisältää sopivia määriä kaasuja ja ioneja, 

metaboliitteja, toksiineja ja hiukkasia. Aineesta riippuen liian korkeat tai alhaiset pitoisuudet voivat 

olla haitallisia. Vesiviljelyolosuhteissa lohikalat aidataan kasvatuslaitoksiin, joissa niille on tarjottava 

optimaaliset veden laatua koskevat olosuhteet, jotta vältetään niiden suorituskykyyn ja hyvinvointiin 

kohdistuvat kielteiset vaikutukset. Veden laatu ja sen vaihtelu eri aikoina on keskeinen tekijä, joka 

määrittää kalojen tuotantopotentiaalin ja hyvinvoinnin erilaisissa kasvatusjärjestelmissä 

ja -käytännöissä (Kristensen ym., 2009). 

 

2.6. Hygienia 

Haitalliset taudinaiheuttajat (loiset, bakteerit, sienet, virukset jne.) voivat aiheuttaa erilaisia 

sairauksia. Avoimet kalahäkit ovat erityisen alttiita virtausten mukana leviäville organismeille, ja 

kalojen suuri tiheys antaa organismeille hyvän mahdollisuuden uusien kantajien löytämiseen ja 

leviämiseen. Suljetut tai osittain suljetut järjestelmät ovat myös alttiita patogeenien esiintymiselle, 

jos bioturvaamisessa tai veden suodatus- tai desinfiointimenettelyissä on puutteita. Kalojen 

käsittelyn ja hoidon yhteydessä voi myös aiheutua vammoja, jotka heikentävät kalan ulkoisia 

suojakerroksia ja immuunipuolustusta ja altistavat sen mahdollisille infektioille. Taudit ovat selkeä 

merkki huonosta hyvinvoinnista ja kalojen mahdollisesta kärsimyksestä. Tautien haitalliset 

vaikutukset kalojen hyvinvointiin kuitenkin vaihtelevat, ja tautien voimakkuus, kesto ja 

sairastuneiden kalojen osuus on myös otettava huomioon. 

 

 

  



28  

2.7. Turvallisuus ja suojelu 

Kalojen ja muiden eläinten selviytymisen kannalta on erittäin tärkeää, että ne ovat turvassa vaaroilta 

ja voivat suojella kehoaan vammoilta. Kalan iho on tärkein suoja infektioita vastaan, mutta se on 

yleensä pehmeä ja altis mekaanisille vaurioille, vaikka kirjolohella ja monilla muilla kaloilla onkin 

suomukerros suojanaan. Kilpailevan kalan tai petoeläimen purema voi näin ollen olla 

hengenvaarallinen, ja kalat saattavat pelätä hyökkäyksiä. 

 
 

2.8. Käyttäytymisen hallinta 

 

Kalojen on voitava vapaasti ohjata kehonsa liikkeitä, paeta vaaraa ja hallita omaa kelluvuuttaan (Stien 

ym., 2013). Kyky paeta vaaraa on kaikkien eläinten perustarve, ja niiden on myös voitava opetella 

ennakoimaan vaaraa ja ottaa oppia kielteisistä tilanteista. Tätä voidaan havaita villikaloissa, jotka 

hätääntyvät jäädessään kiinni kalaverkkoihin ja voivat pyristellä päästäkseen irti ongenkoukusta. 

Kalanviljelyssä sama voidaan todeta, kun kaloja tiivistetään ja käsitellään. Niissä havaitaan välttelevää 

käyttäytymistä, lisääntynyttä hapen kulutusta, katekoliamiinia ja kortisolia. 
 

 2.9. Sosiaaliset yhteydet 

 

Valtaosa viljellyistä kalalajeista elää ryhmissä ainakin tietyissä kehitysvaiheissa. Luonnossa niiden 

ryhmien koot voivat vaihdella pareista, kuten meribassilla (Dicentrarchus labrax), aina sillin (Clupea 

harengus) miljoonien kalojen parviin. Sosiaalisten yhteyksien tarve liittyy turvan tarpeeseen, jonka 

yhteydessä kala voi etsiä turvaa vertaistensa joukosta, ravintoa ja vaaroja koskevien tietojen 

vaihtamisen tarpeeseen sekä tarpeeseen löytää lisääntymiskumppaneita. Sosiaaliset tarpeet voivat 

myös vaihdella eri kehitysvaiheissa, kuten myös lohikaloilla. Taimenten on todettu olevan 

aggressiivisia pienissä ryhmissä (Laursen ym., 2013) ja erityisesti pareina (Øverli ym., 1999). 

Aggressiivisuusta kaupallisissa viljelyolosuhteissa on suhteellisen vähän vertailevia tietoja (Ellis ym., 

2002), mutta sitä on havaittu häkeissä pidettävissä kaloissa (Phillips, 1985). 

Anras ja Lagardère (2004) totesivat, että kasvatustiheys voi vaikuttaa kirjolohien käyttäytymiseen, 

kun niitä pidetään säiliöissä. Heidän mukaansa kalat, joiden tiheys oli alle 30 kg/m3, uivat 

enimmäkseen kehämäisessä kuviossa päiväsaikaan ja olivat vähemmän aktiivisia yöllä verrattuina 

kaloihin, joiden tiheys oli 136 kg/m3 ja jotka uivat jäsentelemättömissä kuvioissa päiväsaikaan ja 

olivat suhteellisen aktiivisia myös yöllä. Sutterlinin ynnä muiden (1979) varhaisessa tutkimuksessa 

todettiin, että kirjolohella ei esiinny minkäänlaista johdonmukaista kehässä uintia tai pyörivää 

liikettä, kun niitä pidetään verkkoaltaissa (joskin henkilökunnan läsnäolo havainnointijaksojen aikana 

on voinut vaikuttaa tähän). Phillipsin (1985) tutkimuksen mukaan kirjolohella esiintyi kehämäistä 

uintia, kun kalojen käyttäytymistä seurattiin vedenalaisen videokuvan avulla. Lisäksi Phillips totesi, 

että häkeissä pidettävät kirjolohet saattavat kokoontua lähelle pintaa, niiden aktiivisuus saattaa 

vähentyä seisovassa vedessä ja ne saattavat muodostaa polarisoituja parvia ja pysyä paikallaan, kun 

veden virtausnopeus on suurempi. Tutkimuksesta ilmenee myös, että lohilla esiintyi aggressiivista 

vuorovaikutusta takaa-ajon ja syöksähdysten muodossa. 
 

2.10. Lepo 

 

Lukuisat tekijät voivat vaikuttaa kalan aineenvaihdunnan tehoon ja sen levon ja fysiologisen 

palautumisen tarpeeseen. Näitä tekijöitä ovat muun muassa veden virtausnopeus, kehon koko, 
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veden lämpötila, kalan lämpötilaan sopeutumisen aste ja kylläisyysaste.  Vaikka lohikalat voivat uida 

pitkiä aikoja suhteellisen nopeissa virtauksissa, joiden nopeus on niiden aerobisella rasitusalueella, 

kalojen normaalien fyysisen toimintakyvyn säilymisen kannalta voi olla tärkeää, että ne voivat 

vähentää aktiivisuustasoaan (Farrell ym., 1991; Thorarensen ym., 1993).  Kehämäisissä 

säiliöjärjestelmissä pidettävät kalat pystyvät yleensä valitsemaan niille sopivan virtausnopeuden 

vaakasuoralla virtauksen tasolla. Verkkoaltaissa olevilla parveilevilla kaloilla voi olla mahdollisuus 

samaan kehämäisen parven sisäosaan muodostuvilla alhaisemmilla nopeuksilla. (Gansel ym., 2014) 

Meriviljelylaitokset ovat kuitenkin keskenään hyvin erilaisia niissä esiintyvien virtausten 

voimakkuuden ja kuvioiden osalta (Holmer, 2010). 

Kaloilla ei ole silmäluomia, ja näin ollen niiden lepo eivät vastaa yleistä unen määritelmää eli lepoa 

silmät ummessa. Monien kalalajien voidaan kuitenkin sanoa nukkuvan sikäli, että ne täyttävät 

käyttäytymiseen liittyvät ja fysiologiset perusteet toimettomuuden, lepoasentojen, vuorokauteen 

perustuvien aktiivisuusjaksojen ja havahtumiskynnysten osalta. Nämä perusteet voivat vaihdella eri 

kehitysvaiheissa, eivätkä ne välttämättä täyty esimerkiksi muuton ja kutemisen aikana (Reebs, 2008–

2014). Lohikalojen peruslepomekanismeista eli ns. unesta tiedetään vain vähän. Lepotiloista 

kuitenkin on hataraa näyttöä, ja kirjolohien aktiivisuus vähenee yöllä päiväsaikaan verrattuna (Anras 

ja Lagardère, 2004). 
 
 

2.11. Ympäristön tutkiminen 

 

Kalojen luontaisessa ympäristössä, kuten myös vesiviljelyn kasvatuslaitoksissa (erityisesti 

verkkoaltaissa) esiintyy eräiden ympäristömuuttujien, kuten virtausnopeuden, lämpötilan ja valon 

määrän paikallista ja ajallista vaihtelua (Oppedal ym., 2011a). Vesiviljely-ympäristössä on kuitenkin 

vähemmän vaihtelua esimerkiksi fyysisten rakenteiden osalta. Ympäristössä vaeltelu ja sen 

eroavaisuuksien tutkiminen on tärkeää lämpötilan ja käyttäytymisen hallinnan kaltaisten tekijöiden 

optimoimiseksi ja tiedon saamiseksi vaaroista, rehun hankkimisesta jne. 

 

2.12. Kehonhoito 

Viittaa eläimen tarpeeseen puhdistaa kehoaan, raapia itseään ja poistaa loisia. Kaloilla tämä tarve 

ilmenee siten, että ne ovat kehittäneet useita symbioottisia suhteita puhdistajakalojen 

tai -katkarapujen kanssa, jotka poistavat ulkoloisia ja sairasta tai kuollutta kudosta isäntäkalasta (joka 

on usein suurikokoinen petokala). Lohikalat saattavat myös käydä makeavetisissä joissa poistamassa 

täitä (Birkeland ja Jakobsen, 1997), ja myös hyppimisen on ehdotettu oleva keino poistaa täitä 

(Samsing ym., 2015). 

 
 

2.13. Lisääntymiskäyttäytyminen 

 

Aikuistuvilla lohikaloilla on luontainen tarve suorittaa soidinmenoja ja valita pariutumiskumppani 

(Newcombe ja Hartman, 1980) sekä kutea. Vaelluskaloilla tätä edeltää vaellus takaisin niiden 

syntymäjoelle ja sen yläjuoksulle (Robards ja Quinn, 2002). Tähän käyttäytymiseen liittyy merkittäviä 

riskejä, kuten vammojen ja kasvun vähenemisen riski (Fleming ja Reynolds, 2004). Vaeltavat lohikalat, 

kuten kirjolohi, aloittavat usein vaelluksen kotijoelleen ja saapuvat jokeen joitain kuukausia ennen 

kutemista. Keväällä kuteva kirjolohi saattaa saapua jokeen ennen aikuisuuttaan touko–lokakuussa 

(kesäkutu) tai myöhemmin (talvikutu) aikuistuvana kalana marras–huhtikuussa (Robards ja Quinn, 

2002). Niiden kutukäyttäytymiseen kuuluu naaraiden pesänrakennus, jossa ne kaivavat kuopan 
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munille hakkaavalla pyrstön liikkeellä kyljellään maaten. Koiraat käyvät soidinmenoja ja ovat usein 

aggressiivisia (Tautz ja Groot, 1975). Kuten myös muut lohikalat, kirjolohikoiraat saattavat saavuttaa 

sukukypsyyden nuorina kaloina (Taranger ym. 2010) ja osallistua kutuun muita koiraita aiemmin. 
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Eläimiin perustuvat hyvinvointi-indikaattorit 
 

Tässä luvussa kuvaillaan eläimiin perustuvat hyvinvointi-indikaattorit. Osaa näistä mitataan ryhmän 

tasolla, eivätkä koske kalojen käsittelyä tai muita niihin kohdistuvia häiriöitä. Muita indikaattoreita 

mitataan yksilön tasolla, mikä useimmiten tarkoittaa yksittäisten kalojen käsittelyä ja tutkimusta tai 

näytteenottoa niistä. 

Taulukko 3-1. Luettelo eläimiin perustuvista hyvinvointi-indikaattoreista ja niiden yhteydestä eri 
hyvinvointitarpeisiin. 
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3.1. Joukkoperusteiset hyvinvointi-indikaattorit 

 

3.1.1. Kuolleisuusaste 
 

Kuolleisuusaste on todennäköisesti yleisimmin käytetty terveyteen liittyvä hyvinvointi-indikaattori. 

Korkeat tai kohonneet kuolleisuusasteet ovat varma osoitus siitä, että viljelylaitoksessa tai 

kasvatusyksikössä on hyvinvointiongelma. Ensin on kuitenkin vahvistettava normaali tilanne, minkä 

jälkeen määritetään havaitun kuolleisuuden syyt ehkäiseviin toimiin ryhtymistä varten. Alhainen 

kuolleisuusaste ei välttämättä tarkoita, että viljelylaitoksessa ei ole hyvinvointiongelmia. Taudit ja 

muut ongelmat voivat huonontaa hyvinvointia, vaikka ne eivät johtaisikaan kuolemaan. 

Hyvinvointi-indikaattorina kuolleisuus voi perustua kuolleisuuteen joko pitkällä tai lyhyellä aikavälillä. 

Lyhyellä aikavälillä kuolleisuus antaa tilannekuvan senhetkisestä kuolleisuudesta aiempiin tietoihin, 

standardiin tai vertailukohtaan verrattuna. Lohelle on kehitetty useita vakiokuolleisuuskäyriä (Soares 

ym., 2011, 2013; Stien ym., 2016a), ja tässä käsikirjassa esitetään kirjolohelle tarkoitettu 

vakiokuolleisuuskäyrä, joka perustuu norjalaisilta kirjolohen kasvattajilta saatuihin tietoihin (kuva 

3.1.1-1). Kuolleisuuden vertailua käytetään muilla aloilla epätavallisten kuolleisuussuuntausten 

tunnistamiseksi ennen vakavia tappioita sekä tautien jäljittämiseksi ja seuraamiseksi (Soares ym., 

2011). Tämän lähestymistavan selkeänä heikkoutena on, että useat ongelmat johtavat kuolemaan 

vasta vaihtelevan ajan kuluttua, mikä vaikeuttaa kohonneen kuolleisuuden todellisen syyn 

selvittämistä (Soares ym., 2013). Useat tekijät (Soares ym., 2011; Salama ym., 2016) ovat kuitenkin 

pystyneet yhdistämään poikkeavuuksia lyhyen aikavälin kuolleisuudessa tautien esiintymiseen 

viljelylaitosten lohikannoissa. 
 
 

 

 
Kuva 3.1.1-1. Vakiokuolleisuuskäyrä verkkoaltaissa pidettävien kasvuvaiheessa olevien kirjolohien 

ensimmäisten 15 elinkuukauden ajalta kaikilta norjalaisilta kirjolohen kasvattajien vuosilta 2009–

2015 ilmoittamien tietojen perusteella. Käyrässä annetaan kuukausittainen mediaanikuolleisuusaste 

25- ja 75-prosenttipisteiden lisäksi. 
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Pitkän aikavälin kuolleisuus eli kuolleisuuskertymä on takautuva hyvinvointi-indikaattori, jota 

käytetään yleensä hyvinvoinnin arviointiin eläinten koko tuotantojaksojen tai niiden pitkäkestoisten 

osien osalta. Koko tuotantojakson arviointi on tarpeen, jos tavoitteena on tuotantomenetelmän, 

tuotantojärjestelmän tai tuotantokohteen arviointi. Stien ym. (2017) käyttivät 15 kuukauden 

kokonaiskuolleisuusjakaumaa, joka perustui kaikkien norjalaisten kirjolohen kasvattajien 

vuosilta 2009–2015 raportoimiin kuukausittaisiin kuolleisuustietoihin, luokitellakseen tuotantojaksot 

viiteen hyvinvointiluokkaan: (1) tummanvihreä (normaalia parempi), (2) vihreä, (3) keltainen, (4) 

oranssi ja (5) punainen (normaalia huonompi). Syynä siihen, että se 20 prosenttia tuotantojaksoista, 

joina pitkäaikainen kuolleisuus oli korkein, luokiteltiin normaalia huonommiksi, on, että 

kuolleisuuskäyrän jakauma ei ole normaali (kuva 3.1.1-2). Käyrän kauas oikealle ulottuva pää 

osoittaa, että tuotantojaksot, joina kuolleisuus on ollut korkea, ovat poikkeavia. Nämä poikkeavuudet 

saattavat johtua laitosten olennaisista ominaisuuksista, mutta ne voivat myös aiheutua 

episodimaisista tapahtumista kuten äkillisistä tautiesiintymistä tai käsittelyn aikaisista kuolemaan 

johtaneista tapaturmista. Kristiansen ym. (2014) ovat osoittaneet, että kalanviljelylaitoksissa, joissa 

keskimääräiset kuolleisuusasteet ovat korkeita, kuolleisuusasteet myös vaihtelevat suuresti 

tuotantojaksojen välillä. 

 

 

 
Kuva 3.1.1-2. Verkkoaltaissa pidettävien kasvuvaiheessa olevien kirjolohien kuolleisuusjakauma 

15 kuukauden kuluttua. 0–7 % (tummanvihreä, normaalia parempi hyvinvointi), 7–9,9 % (vihreä), 9,9–

14,7 % (keltainen), 14,7–19,9 % (oranssi), 

> 19,9 % (punainen, normaalia huonompi hyvinvointi). 

Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat  
Pitkän aikavälin kuolleisuusasteita (esim. kumulatiivinen kuolleisuus tai selviytyminen) voidaan 

käyttää takautuvana hyvinvointi-indikaattorina, ja lyhyen aikavälin kuolleisuusasteita (päivittäinen 

kuolleisuus) voidaan käyttää THI-indikaattorina (esim. Ellis ym., 2012a). Kuolinsyyn määrittäminen on 

tärkeää, jotta voidaan ryhtyä toimenpiteisiin kuolemien jatkumisen estämiseksi. Kuolleisuusasteiden 

lisäksi on tärkeää ottaa huomioon kuolleisuussuuntaukset, sillä kohoava suuntaus voi viitata 

ongelmaan ennen kuin normaalit kynnysarvot saavutetaan. 
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Indikaattorin vahvuudet  
Yksinkertainen ja kuuluu jo kaupallisten kirjolohen tuotantolaitosten päivittäisiin toimiin. 

Yhdistettynä kuolinsyihin (patologia) tämä indikaattori voi olla pätevä työkalu ongelmien 

tunnistamista ja uusien ongelmien ehkäisemistä tai vähintään niiden tunnistamista varten. 

Indikaattorin heikkoudet  
Ellisin ynnä muiden (2012a) mukaan on myönnettävä, että kuolleisuus on viljelykalojen hyvinvointi-

indikaattoriksi karkea, sillä se on mitattavissa vain kannan, ei kalayksilön tasolla. Kun kala on kuollut 

ja sen kuolema on tilastoitu, on liian myöhäistä reagoida. Ei voida olettaa, että kuolleisuuden puute 

tai alhainen kuolleisuus on merkki hyvästä hyvinvoinnista, sillä hyvinvointi voi huonontua ilman, että 

tämä johtaa kuolemiin (Ellis ym., 2012a). 



36 

 

 

3.1.2. Käyttäytyminen 

Kalojen käyttäytyminen on todennäköisesti yksi parhaista kasvattajan tai tarkkailijan käytettävissä 

olevista hyvinvointi-indikaattoreista. Se on myös ainoa indikaattori, jonka perusteella voidaan 

tavoittaa jokin osa kalan subjektiivisesta kokemuksesta. Kalankasvattajille käyttäytyminen on 

keskeinen työkalu kalojen hyvinvoinnin tarkkailussa, ja monet kasvatusjärjestelmät, 

kuten verkkoaltaat, on varustettu vedenalaisilla kameroilla. Käyttäytymisestä voidaan saada 

välittömiä viitteitä kalojen tilasta, indikaattoreita voidaan käyttää sekä ryhmän että yksilön tasolla, ja 

käyttäytymiseen liittyvät mittaukset ovat useimmissa tilanteissa yleensä ei-invasiivisia. Vaikka 

väitettäisiin, että koska kalalla ei ole ilmeitä, sen kokemuksia on vaikeaa tulkita, kaloilla on rikas 

kehonkieli, jota ne ilmaisevat erilaisilla uintitavoilla, evien liikkeillä, kidusten toimintataajuuksilla, 

ihon väriaineen kuvioinneilla ja värityksellä, reaktiollaan rehuun ja myös omalla sijainnillaan vedessä 

(esim. Martins ym., 2012). Erilaisiin ryhmätason hyvinvointi-indikaattoreihin sisältyvät parven 

rakenne, sen polarisoituminen, kalojen uintinopeus ja -suunta ja koko ryhmän vaaka- ja 

pystysuuntainen jakautuminen (esim. Martins ym., 2012). 

Muun muassa seuraavat kirjolohen käyttäytymismallit voivat viitata mahdolliseen ongelmaan: 

 Vähäinen reaktio rehuun tai uusiin esineisiin tai tällaisen reaktion puute sekä kaavamainen 

tai hidas uinti voivat olla osoituksia sairaudesta, stressistä ja huonosta hyvinvoinnista. 

 Toinen osoitus huonosta hyvinvoinnista voi olla jähmettyminen, jolloin kalayksilö ei liiku 

(Vilhunen ja Hirvonen, 2003). Tällainen käyttäytyminen voi olla tapa välttää petoeläimiä 

(Vilhunen ja Hirvonen, 2003) tai mahdollisesti pelkoreaktio (Yue ym., 2004, kirjolohi; ks. myös 

lisätiedot lähteestä Sneddon ym., 2016). 

 Vähentynyt liikeaktiivisuus voi myös olla reaktio huonoihin ympäristöolosuhteisiin, 

esimerkiksi alhaisiin happitasoihin (van Raaij ym., 1996) tai alhaisiin happitasoihin ja 

korkeisiin ammoniakkitasoihin (Colson ym., 2019). 

 Uintiaktiivisuuden vilkastuminen ja hajanainen uinti voivat myös olla reaktio käsittelyyn 

liittyvään stressitekijään, kuten tiivistämiseen (Sadoun ym., 2015). 

 Jäsentelemätön uinti häkin tai säiliön pohjalla voi ilmentää akuuttia stressiä (esim. van Raaij 

ym., 1996; Anras ja Lagardère, 2004). 

 Myös muut käyttäytymismallit, kuten pakenemiskäyttäytyminen, piiloutuminen, 

kaivautuminen, suojan etsiminen tai parven tihentäminen voivat myös liittyä mahdollisiin 

taistelu tai pako -strategioihin (Sneddon ym., 2016). 

 Vesiviljely-ympäristössä pakenemiskäyttäytyminen voi ilmetä myös 

kaivautumiskäyttäytymisenä, jossa kalat kaivautuvat verkon tai säiliön pohjaan. 

 Tiettyjen toimenpiteiden tai kirjolohen kehitysvaiheiden aikana voi esiintyä aggressiivista 

käyttäytymistä, kuten takaa-ajoa, näykkimistä ja hyökkäilyä (Ellis ym., 2002; Noble ym., 

2007a). 

 Kipureseptoreiden aktivoitumisen aikana on havaittu myös käyttäytymistä, jossa kala 

keinuttaa kehoaan tai hieroo itseään pintoja vasten (Sneddon, 2006; Sneddon ym., 2016). 

Toiminnallisessa ympäristössä käyttäytymisindikaattoreita on tulkittava huolellisesti, ja missä tahansa 

kalojen ryhmässä esiintyy vaihtelevia yksilöllisiä reaktioita, kun osa kaloista käyttäytyy 
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aggressiivisemmin tai ottaa enemmän riskejä kuin muut (Huntingford ja Adams, 2005). Eri kalat 

voivat myös reagoida stressitekijään eri tavoin. Osa kaloista esimerkiksi pysyy passiivisina, kun ne 

altistetaan alhaisille happitasoille, kun taas muissa esiintyy selkeää välttely- ja paniikkikäyttäytymistä 

(van Raaij ym., 1996).  Kaksi samankaltaista käyttäytymismallia voivat myös edustaa eri asioita.  Jos 

kalat esimerkiksi uivat nopeammin ja lähestyvät ruokintapaikkaa ennen ruokinta-aikaa tai sen alussa, 

tämä voi viitata ruokailumotivaatioon, tutkimuskäyttäytymiseen tai rehun saannin ennakointiin (jotka 

kaikki ilmaisevat hyvää hyvinvointi) (Martins ym., 2012). Jos käyttäytyminen kuitenkin jatkuu 

ruokailun aikana tai usean päivän ajan, se voi viitata myös tilanteeseen, jossa kalojen hyvinvointi on 

heikentynyt ja kalat esimerkiksi kilpailevat mahdollisesti rajallisesta resurssista (esim. lohen osalta 

Noble ym., 2007b). Tämä voi tarkoittaa, että kalat ovat esimerkiksi aliravittuja. 

Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat  
Kalojen käyttäytymisen laadullisia muutoksia on helppo arvioida manuaalisen tarkastelun avulla 

viljelylaitoksessa tai toimenpiteen tai tuotantokäytännön aikana. Käyttäytyminen on näin ollen 

keskeinen THI-indikaattori hyvinvointiin kohdistumien uhkien havaitsemisen kannalta. Laadullisia 

arviointeja voidaan tehdä yksinkertaisesta seisomalla kasvatusjärjestelmän vieressä ja 

tarkastelemalla kaloja (joskin näkymä voi olla rajattu, jos tuotantojärjestelmä on leveä, syvä tai 

sameavetinen). Yleisesti käytössä olevilla vedenalaisilla kameroilla (kuten verkkoaltaissa ruokinnan 

yhteydessä käytettävät kamerat) saadaan parempi näkökulma kalojen käyttäytymiseen. Kamerat 

voidaan kiinnittää vinsseihin ja niitä voidaan liikutella, jolloin voidaan kattaa laajemmin eri syvyyksiä 

kasvatusjärjestelmän sisällä reaaliajassa. Kameroiden käytön edellytyksenä kuitenkin on, että 

tarkkailija seuraa niitä aktiivisesti. Kaikuluotaimilla saadaan objektiivisempia mittauksia kalojen 

käyttäytymisestä verkkoaltaissa sekä tietoa altaassa olevien kalojen sijainnista ja pystysuorasta 

jakautumisesta. Kaikuluotaimen ilmaisimen signaali leviää keilana, mikä tarkoittaa, että kaikuluotain 

seuraa hyvin pientä aluetta ensimmäisten metrien matkalla ja kuvakenttä laajenee, kun etäisyys 

ilmaisimesta kasvaa. Tämän vuoksi ilmaisin sijoitetaan usein verkkoaltaan alle tai syvälle altaaseen 

niin, että se osoittaa ylöspäin ja tarjoaa hyvän näkymän pinnan läheisyydessä olevista kaloista. 

Kirjolohien kaikusignaali saadaan lähinnä niiden uimarakoista, mutta tämä riippuu käytetyn 

kaikuluotaimen tyypistä. Heikko signaali voi johtua siitä, että kalojen uimarakot ovat supistuneet 

(Korsøen ym., 2009, lohta koskeva tutkimus). Mahdollisia virheitä voi aiheuttaa myös ns. 

lähikenttävirhe, jossa lähellä ilmaisinta olevat kohteet varjostavat kauempana olevia kohteita. 

Indikaattorin vahvuudet  
Martinsin ynnä muiden (2012) mukaan muutokset keräilykäyttäytymisessä, hengitysaktiivisuudessa, 

aggressiivisuudessa, yksittäisten kalojen ja ryhmän uintikäyttäytymisessä sekä kaavamainen ja 

poikkeava käyttäytyminen on yhdistetty akuutteihin ja kroonisiin stressitekijöihin vesiviljelyssä. 

Lisäksi poikkeavuudet normaalissa käyttäytymisessä ovat vakiintuneita merkkejä sairaudesta ja 

huonosta hyvinvoinnista. Sekä vedenalaiset kamerat että kaikuluotainteknologia ovat suhteellisen 

edullisia ja tarjoavat mahdollisuuden kalojen reaaliaikaiseen tarkkailuun. 

Indikaattorin heikkoudet  
Monia käyttäytymisindikaattoreita on vaikeaa määrittää määrällisesti, ja ne ovat hyvin riippuvaisia 

tarkkailijan motivaatiosta ja taidoista. Määrällisiä muutoksia kalojen käyttäytymisessä (absoluuttiset 

muutokset uintinopeudessa, aggressiivisuuden tasoissa ja kidusten liikenopeudessa) voidaan yleensä 

analysoida vain jälkikäteen esimerkiksi kerättyjen videokuvatietojen perusteella. Tällaisen kalojen 

käyttäytymisen kvantitatiivinen analyysi on siis työlästä. Jotta silmämääräiseen subjektiiviseen 

havaintoon poikkeavasta käyttäytymisestä voidaan luottaa, tarkkailijan täytyy tietää, mikä on 
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normaalia kalan kehitysvaiheen, tuotantojärjestelmän ja vesiympäristön kannalta. Tarkkailijan voi 

myös olla vaikeaa selittää ja määrittää, mitä poikkeavaan käyttäytymiseen sisältyy, mikä vaikeuttaa 

uusien työntekijöiden kouluttamista. Kuten edellä on mainittu, tietynlainen käyttäytyminen, kuten 

innokas syöntireaktio, voi viitata sekä myönteiseen että kielteiseen hyvinvointitilaan. 

Kvalitatiivista käyttäytymisarviointia käytetään laajasti maaeläinten arviointiin, mutta sitä on ryhdytty 

soveltamaan vesiviljelyyn vasta hiljattain. Jotta kvalitatiivista käyttäytymisanalyysia voitaisiin käyttää 

THI-indikaattorina, vaaditaan teknologisia edistysaskeleita. Ensin täytyy kehittää uusia ja nousevia 

teknisiä ratkaisuja, jotka tarjoavat keinoja kalojen käyttäytymisen reaaliaikaiseen, objektiiviseen ja 

jatkuvaan seurantaan, ja nämä ratkaisut täytyy mukauttaa viljelylaitosympäristöön ja hyvinvoinnin 

seurantaa koskeviin vaatimuksiin. Näihin saattavat lukeutua konenäkö tai biokaukomittaus ja 

biologisten tietojen keruulaitteet. Kaikuluotainteknologiaa, jolla mitataan kalojen pystysuuntaista 

sijaintia ja jakautumista on jo saatavilla verkkoaltaita varten. Tätä teknologiaa käytetään 

pienimuotoisissa tieteellisissä kokeissa. Tarkkojen esitysten saaminen kalojen jakautumisesta 

kaupallisissa altaissa, joissa kalojen biomassa on suuri, on kuitenkin haasteellista. 

 

3.1.3. Ruokahalu 

 

Syömistä ja rehun saantia koskevat tarpeet ovat hyvin vahvistettuja viljeltyjen kalojen 

hyvinvointitarpeita. Se, päättääkö kala syödä rehua sitä saadessaan tai se, paljonko kala syö, voi 

kuitenkin riippua lukuisista toisiinsa liittyvistä fysiologisista ja käyttäytymistekijöistä, joista 

ruokahalun on yksi keskeisimpiä (esim. Jobling ym., 2012). Ruokahalu itsessään koostuu monista 

tekijöistä, ja kolme merkittävää ohjaavaa tekijää ovat i) kalan ravitsemustila sekä sen energiavarat, ii) 

kalan vatsan täysinäisyys mahdollisen ruokailun aikana ja iii) vuodenaikaan liittyvä sopeutuminen ja 

kalan syömismotivaatio (ks. Jobling ym., 2012 lähteineen). Kun kala päättää syödä, ruokahalua voivat 

säädellä myös käyttäytymistekijät, kuten kilpailu (Reebs, 2002), sekä rehun ravitsemuksellinen 

koostumus. Myös ympäristötekijät voivat säädellä ruokahalua ja vaikuttaa siihen. Eräs keskeinen 

tekijä on veden lämpötila (Austreng ym., 1987) sekä absoluuttisten arvojen että muuttujan 

muutosnopeuden kannalta. Kirjolohen ruokahaluun ja ruokailuun voivat vaikuttaa myös muut tekijät, 

kuten sekä luonnollinen (Landness, 1976a) että keinotekoinen (Sánchez‐Vázquez ja Tabata, 1998) 

päivän pituus, happikyllästeisyys (Pedersen, 1987), kalojen terveydentila (Chin ym., 2004), ulkoloisten 

määrä (Nagazawa, 2004), veden kemia sekä ammoniakkitasot (Ortega ym., 2005) ja kalojen 

krooninen stressi (Gregory ja Wood, 1999). 

Lisäksi hoitokäytännöt, kuten käsittely, voivat vaikuttaa kirjolohen ruokahaluun ja rehun 

nauttimiseen (esim. Hoskonen ja Pirhonen, 2006). Tämän vuoksi myös esim. käsittelyn jälkeistä 

ruokahalun palaamisen viivettä voidaan käyttää THI-indikaattorina vesiviljelyssä. Tämä bioottisten ja 

abioottisten tekijöiden monimutkainen suhde vaikuttaa ruokahaluun eri tavoin sekä lajien ja 

kehitysvaiheiden sisällä että niiden välillä ja erikokoisten yksilöiden ja ryhmien välillä. Tämän vuoksi 

on vaikeaa antaa yleispäteviä kalojen ruokahalua koskevia toimintasuosituksia. Koska ruokahaluun 

liittyy aina vaihtelevuutta, absoluuttisten arvojen antaminen voi olla haitallista kalojen hyvinvoinnille 

ja viljelylaitoksen suorituskyvylle. Varmistettua tutkimustietoa on esimerkiksi, että kirjolohien 

ruokahalu vaihtelee päivittäin ja päivästä toiseen sekä kalayksilöiden että ryhmän kohdalla (Grove 

ym., 1978; Noble ym., 2005) jopa vakaissa ympäristöolosuhteissa, joissa häiriöt ovat erittäin vähäisiä. 

Jos kirjolohen kasvattajat antaisivat kaloille kiinteän määrän rehua teoreettisen ruokahalukynnyksen 

mukaan, riskinä olisi joko kalojen aliruokinta (tarjolla on liian vähän rehua) tai yliruokinta (tarjolla on 



39 

 

liikaa rehua). 

Kalat ovat kehittyneet hyvin vaihtelevassa ympäristössä, jossa ravinnon saatavuus voi olla 

ennakoimatonta. Näin ollen kalat pystyvät sietämään pitkäkestoisia ruokinnan keskeytyksiä ja 

rajoituksia (esim. Huntingford ym., 2006), vaikka tämä sietokyky riippuukin niiden 

ravitsemuksellisesta tilasta ja energiavarastoista. Lisäksi ruokinnan keskeyttämisen ja rajoittamisen 

hyvinvointivaikutukset ovat riippuvaisia kehitysvaiheesta ja lajista, mutta niiden yleisiä vaikutuksia on 

mahdollista kuvailla. Jos kaloille ei anneta riittävästi ravintoa niiden ruokahalun tyydyttämiseksi, 

lyhyellä aikavälillä hyvinvointiin liittyvänä seurauksena voi olla lisääntynyt kilpailu rajoitetusta rehusta 

(McCarthy ym., 1992), mikä voi johtaa esimerkiksi vammojen yleistymiseen (Moutou ym., 1998). 

Ruokinnan pitäminen ylläpitoannoksilla pidemmän aikaa kalojen koon säilyttämiseksi ennallaan tai 

kasvun rajoittamiseksi voi huonontaa lohikalojen hyvinvointia merkittävästi ja lisätä kilpailua ja 

vammoja (Cañon Jones ym., 2017, lohta koskeva tutkimus). Ruokahalun mukaisten ravintomäärien 

epäämisen pidempiaikaisina seurauksena voi olla energiavarastojen loppuun kuluttaminen ja 

ravitsemustilan huonontuminen. Tämä heikentää kuntotekijää ja jopa nälkiinnyttää kaloja. (Jobling 

ym., 2012) Yliruokinta, jossa kaloja ruokitaan enemmän kuin niiden ruokahalu edellyttäisi, voi johtaa 

veden laadun huononemiseen liiallisten syömättömien rehupellettien tai kalojen ravinnerikkaan 

ulosteen vuoksi (esim. EFSA, 2008a, b). Tämä voi olla erityisen tärkeää suljetuissa tai puolisuljetuissa 

kasvatusjärjestelmissä. Keskeisenä suosituksena on, että kaloille annetaan koostumukseltaan sopivaa 

ravintoa, jota annetaan niiden ruokahalun tyydyttävinä määrinä. Tämä voidaan saavuttaa ruokkimalla 

kaloja suunnitelman mukaisesti, jossa reagoidaan ruokahalun muutoksiin (kuten monet kirjolohen 

kasvattajat jo tekevätkin).  Jotta tämä lähestymistapa toimisi, kasvattajilla on oltava perusteelliset 

nälkää ja kylläisyyttä osoittavat indikaattorit heidän kasvatusjärjestelmässään pidettävien kalojen 

koon ja tyypin kannalta. Tämä on haasteena sekä kirjolohen että lohen kasvatuksessa. 

Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat  
Kasvattajalla on yleensä päivittäinen kirjanpito siitä, paljonko rehua säiliöön tai altaaseen on laskettu. 

Jos kasvattaja on varma siitä, että annoskoko vastaa kalojen ruokahalua lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, 

tai seuraa ruokahalun muutoksia esimerkiksi vedenalaisilla kameroilla, ruokahalua voidaan käyttää 

hyvinvointi-indikaattorina. Vaikka kirjolohien ryhmissä voi esiintyä merkittävää ruokahalun vaihtelua 

päivän sisällä tai päivästä toiseen, viljelylaitoksessa tehtyjä silmämääräisiä havaintoja äkillisestä 

ruokahalun laskusta ja syömismotivaation puutteesta (sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä) voidaan 

käyttää laadullisena THI-indikaattorina (Huntingford ym., 2006). Ruokahalun muutokset voivat 

kuitenkin olla sidoksissa myös asiayhteyteen (Huntingford ja Kadri, 2014). Pitkäaikaiset muutokset 

ruokahalussa voivat liittyä huonon hyvinvoinnin sijasta veden lämpötilaan, päivän pituuteen ja 

vuodenaikaan (Landless, 1976a; Austreng ym., 1987).   

Indikaattorin vahvuudet  
Stressireaktion laukeaminen voi aiheuttaa ruokahalun vähenemistä (Huntingford ja Kadri 2014). 

Esimerkiksi käsittelyn jälkeistä ruokahalun palaamisviivettä voidaan myös käyttää THI-indikaattorina, 

sillä se voi toimia osoituksena kalojen sietokyvystä tai siitä, kuinka hyvin kalat ovat selvinneet 

stressitekijästä. Ruokahalua on helppo mitata laadullisesti tarkkailemalla kaloja ruokinta-aikaan. 

Kasvattajat käyttävät ruokahalua myös ennakkovaroitusjärjestelmänä; se on nopea indikaattori, joka 

ei vaadi lisäanalyysia. 

Indikaattorin heikkoudet  
Ruokahalun muutoksia koskevia määrällisiä tietoja (esim. äkillinen tai pitkittynyt lasku ryhmän 

nauttiman rehun määrässä suhteessa odotettuihin ruokahalun tasoihin) on vaikea arvioida. Tämä 
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johtuu pääasiassa siitä, että kalojen päivittäin nauttiman rehun määrä ja ruokahalu vaihtelevat 

luontaisesti myös silloin, kun kalojen terveys ja hyvinvointi ovat hyviä. Tämän vuoksi on vaikea etsiä 

määritettävissä olevia poikkeamia odotettavissa olevista tai normaaleista ruokahalun tasoista. 

Ruokahalun lasku voi olla myös osoitus useista eri uhkista, joita on tutkittava tarkemmin ongelman 

alkuperän ja vakavuuden tunnistamiseksi. 

 

3.1.4. Kasvu 

Kasvua ja kasvunopeutta on jo kauan käytetty hyvinvointi-indikaattoreina eläinten tuotannossa 

(Broom, 1986), kalat mukaan luettuina (Huntingford ja Kadri, 2009). Kasvu liittyy erottamattomasti 

kalojen ruokailuun ja ravitsemukseen liittyviin hyvinvointitarpeisiin. Jos näitä tarpeita ei täytetä, 

kalojen kasvu saattaa heikentyä. 

Kuten ruokahalu, myös kasvunopeudet vaihtelevat suhteessa esim. kehitysvaiheeseen ja kalojen 

kokoon (Dumas ym., 2007). Kasvunopeuksiin voivat vaikuttaa useat tekijät, kuten rehun annoskoot 

(Storebakken ja Austreng, 1987), ruokahalu (Linton ym., 1998), rehun ravintosisältö (Kaushik ym., 

1995), taudit, sosiaalinen vuorovaikutus (Li ja Brocksen, 1977) ja veden laatuparametrit (Person-Le 

Ruyet et al., 2008). Lisäksi kasvunopeudet voivat viitata tertiäärisiin stressireaktioihin (esim. Ellis ym., 

2002; Huntingford ym., 2006), joista useammat ovat osoitus heikentyneestä hyvinvoinnista. Kasvuun 

voivat kuitenkin vaikuttaa myös tekijät, jotka eivät liity hyvinvointiin. Tämän vuoksi Turnbull ym. 

(2005) kutsuvat kasvua epätarkaksi hyvinvointi-indikaattoriksi. Selkeyden vuoksi sanottakoon, että 

jos huono tai heikentynyt kasvunopeus on yhteydessä hyvinvointi-ongelmaan muiden tekijöiden 

sijaan, sen rinnalla on oltava muita hyvinvointi-indikaattoreita, jotka viittaavat esimerkiksi 

psykologiseen stressiin tai nälkään (Ellis ym., 2002). 

 

Tästä huolimatta heikentynyt kasvunopeus voi (sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä) viitata siihen, 

että kalojen hyvinvoinnissa on ongelma (Huntingford ym., 2006), ja kasvattajat käyttävät sitä 

määrittääkseen, onko ongelman syitä tarpeen tutkia tarkemmin. Yksilöiden välinen kasvunopeuden 

vaihtelu voi myös olla hyödyllinen hyvinvointi-indikaattori, sillä kasvatusryhmän sisäisten kokoerojen 

lisääntyminen voi olla seurausta aliruokinnasta ja lisääntyneestä kilpailusta (Jobling ja Koskela, 1996). 

Yksilöiden välinen kasvunopeuden vaihtelu voi myös olla hyödyllinen hyvinvointi-indikaattori, sillä 

kasvatusryhmän sisäisten kokoerojen lisääntyminen voi olla seurausta aliruokinnasta ja 

lisääntyneestä kilpailusta (Jobling ja Koskela, 1996). 

Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat  
Jotta kasvunopeutta voidaan käyttää sopivana THI-indikaattorina, kasvattajalla täytyy olla tarkat 

tiedot kalojen painosta ja kalojen painon muutoksista ajan myötä. Säännöllisten punnitusten avulla 

kasvattaja saa paremman yleiskuvan kasvukehityksestä, ja jos havaitaan poikkeamia odotetusta 

kasvunopeudesta, voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Pitkäaikaiset poikkeamat odotetusta 

kasvunopeudesta voivat myös olla osoitus kroonisesta ongelmasta. Lisäksi kasvun lyhyt- ja 

pitkäaikaista seurantaa voidaan käyttää hyvinvointiongelmien takautuvassa analyysissa. Jotta 

kasvatusryhmän sisäistä koon vaihtelua voidaan käyttää THI-indikaattorina, tarvitaan perusteelliset 

tiedot kalayksilöiden painosta (eli tätä ei voida arvioida kalojen tilavuuspainon perusteella). 

Yksinkertaisimmillaan kasvua koskeva tarkastus edellyttää, että kasvattaja ottaa kiinni joukon kaloja 

kustakin tuotantoyksiköstä (näytteen koko määritetään yleensä kokemuksen ja työn/ajan/laitteiden 

perusteella). Tämän jälkeen kasvattaja voi punnita erän, minkä perusteella saadaan vain 
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keskimääräinen paino, tai punnita kalat yksitellen, jolloin saadaan keskiarvo 

± yksilökohtainen poikkeama. Yksittäisten kalojen punnitus on aikaavievää ja työlästä, ja siitä 

aiheutuu häiriötä kaloille. Se saattaa myös haitata muita työtehtäviä, kuten ruokintaa. 

Kehitteillä on lukuisia nykyisiä ja nousevia teknologioita, joiden avulla kasvattajat pystyvät 

seuraamaan biomassaa perusteellisesti ilman kalojen käsittelyä. Käytössä olevia nykyisiä 

teknologioita ovat muun muassa i) nelikulmaiset biomassakehykset, jotka laskevat kalojen koon ja 

kuntotekijän skannaamalla kalat optisesti, kun ne uivat kehyksen läpi, tai ii) 

stereokamerajärjestelmät, joiden avulla kalojen koko arvioidaan kuvista, jotka otetaan kaloista niiden 

uidessa kameroiden ohitse. Lisäksi parhaillaan kehitetään tai on jo saatavilla muita biomassan 

mittauskeinoja, joissa käytetään akustista tai kuvantavaa kaikuluotainta tai laserjärjestelmiä, kuten 

Lidariin perustuvia biomassan arviointijärjestelmiä, mutta nämä ovat yhä kehitteillä eivätkä vielä 

yleisessä käytössä. Tällaisia teknologioita käytettäessä on tärkeää varmistaa, että otettu näyte on 

edustava, esimerkiksi ottamalla se koko altaan syvyydeltä (Folkedal ym., 2012c; Nilsson ym., 2013). 

Kasvunopeuden käyttäminen THI-indikaattorina riippuu siitä, että kaloista saadaan hyvät, edustavat 

näytteet. Kasvunopeus voidaan määrittää esimerkiksi i) absoluuttisena painonnousuna, ii) 

suhteellisena tai prosenttimääräisenä painonnousuna, 

iii) erityisenä kasvunopeutena (SGR) ja/tai termisenä kasvukertoimena (TGC). 

Kuten edellä on mainittu, pitkällä aikavälillä kasvunopeudet vaihtelevat kalalajikkeen, vuodenajan, 

kehitysvaiheen, kasvatusjärjestelmän, ruokavalion ja muiden tekijöiden mukaan, joten äkillisiä 

muutoksia kasvunopeudessa voi olla parasta käyttää THI-indikaattorina tietyn kasvatusyksikön 

tai -järjestelmän sisällä. 

Indikaattorin vahvuudet  
Kyseessä on THI-indikaattori, jota seurataan jo säännöllisesti viljelylaitoksissa. Kasvunopeuden 

muutoksia voidaan käyttää ennakkovaroitusjärjestelmänä mahdollisten ongelmien varalta, erityisesti, 

jos kasvattajalla on perusteelliset kasvun seurantakäytännöt. Kasvunopeus on nopea indikaattori, ja 

jos käytössä on passiiviset biomassan seurantajärjestelmät, se ei edellytä kalojen käsittelyä. Lisäksi 

tarvitaan vain vähän lisäanalyysia, jotta kasvattaja saa käyttökelpoisen vastauksen. Passiivisilla 

seurantateknologioilla voidaan antaa kasvattajalle päivittäiset painonnousua ja kasvua koskevat 

tiedot kasvatusjärjestelmistä. 
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Indikaattorin heikkoudet  
Jotta vähentynyttä kasvunopeutta tai poikkeamia odotetusta kasvunopeudesta voidaan käyttää THI-

indikaattorina, kasvattajan on luotettava siihen, että hänen käyttämänsä näytteiden painoa koskevat 

tiedot ovat tarkkoja ja edustavia ryhmän kannalta. Tämä saattaa olla vaikeaa, kun näytteet otetaan 

manuaalisesti (koska näyte on pieni eikä välttämättä edustava) sekä käytettäessä passiivisia 

teknologioita, mikäli kasvattaja ei luota tietoihin. Manuaalinen näytteenotto edellyttää kalojen 

käsittelyä ja saattaa haitata päivittäisiä tuotantotoimenpiteitä. Kasvunopeuden väheneminen ei 

välttämättä aina viittaa hyvinvointia koskevaan uhkaan, mikä tarkoittaa, että mahdollisen ongelman 

alkuperä ja vakavuus on tutkittava tarkemmin. Lisäksi yksittäisten kalojen suorituskykyä on vaikea 

tarkistaa ilman, että niitä merkitään. 

 

3.1.5. Taudit ja taudintorjunta 

Hyvinvointi-indikaattoreita voidaan seurata joko kalayksilöiden tasolla tai 

ryhmän/viljelylaitoksen/alan tasolla. Jotkin taudit tai terveysongelmat voidaan määrittää vain 

tarkkailemalla kaloja (esim. kaihi), mutta muita varten vaaditaan ruumiinavaus (esim. rokotuksen 

jälkeinen vatsakalvontulehdus) tai jopa laboratoriokokeet (esim. histopatologinen tai bakteriologinen 

tutkimus). Vaikka kalojen terveys voikin olla yksi yleisimmin käytetyistä hyvinvoinnin mittaustavoista, 

hyvinvointi-indikaattorien tulkinta voi olla haastavaa, kun pyritään määrittämään mahdollisia 

syysuhteita (Segner ym., 2012). Esimerkiksi stressaavat kasvatusolosuhteet tai huono veden laatu 

voivat altistaa kalat toissijaisesta infektiosta aiheutuville taudeille heikentämällä 

immuunijärjestelmää tai ensisijaista infektiosuojaa (Huntingford ja Kadri, 2014; Segner ym., 2012). 

Tauti on poikkeava tila, rakenteen tai toiminnon häiriö, joka voi vaikuttaa koko organismiin tai sen 

osaan. Tartuntatauteja aiheuttavat erilaiset tartunnanaiheuttajat, kuten virukset, bakteerit, sienet, 

loiset ynnä muut. Myös sisäiset toimintahäiriöt voivat aiheuttaa tauteja (esim. geneettiset tai 

autoimmuunitaudit). Kuten on kaikkien eläinten kohdalla, taudit voivat vaikuttaa merkittävästi 

kalojen hyvinvointiin, sillä niihin liittyy usein kielteisiä kokemuksia, kuten kipua tai epämukavuutta. 

Taulukoissa 3.1.5-1, 2 ja 3 on yhteenveto Norjassa esiintyvistä keskeisistä taudeista, jotka vaikuttavat 

kalojen hyvinvointiin. Tämän käsikirjan laatimisen aikaan eräät merkittävät bakteeriperäiset taudit 

(lohikalojen paisetauti (furunkuloosi), vibrioosi) on saatu tehokkaasti hallintaan rokotteilla, ja 

antibioottihoitoja tarvitaan yleisesti ottaen hyvin vähän. Vaikka tehokkaista rokotteista on selkeästi 

hyötyä kaloille, rokotuksilla voi olla sivuvaikutuksia, kuten adjuvantista johtuvia vatsaontelon 

kiinnikkeitä, jotka voivat olla merkittävä hyvinvointiongelma. Virustaudit ovat suurempi haaste, mikä 

johtuu muun muassa siitä, että keskeisiä tauteja, kuten haimatautia, vastaan ei ole tehokkaita 

rokotteita. Haimatauti on merkittävä virustauti merivesivaiheessa. Se aiheuttaa pitkäaikaisia 

verenkiertohäiriöitä ja hidastaa kasvua haiman rappeutumisen vuoksi niissä yksilöissä, jotka selviävät 

alkuperäisesti tartunnasta. Vuonna 2016 Norjassa raportoitiin 138 haimatautiesiintymää, joista viisi 

koski kirjolohta (Hjeltnes ym., 2017). Kidusten sairaudet voivat levitä laajalle vesiviljelyssä, ja niitä 

pidetään vakavana hyvinvointiongelmana, sillä ne voivat haitata hengitystä, osmoottista säätelyä, 

typpijätteen eritystä ja elektrolyyttitasapainoa. Epäorgaaniset hiukkaset, plankton, bakteerit, loiset 

(esim. Neoparamoeba sp., harppuunasienet) ja myös virukset voivat aiheuttaa kidusten sairauksia. 
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Lisätietoa saa Norjan eläinlääkintäinstituutilta, joka julkaisee vuosittain Norjan vesiviljelyalaa 

koskevan terveysraportin, jossa käsitellään keskeisiä nykyisiä, uusia ja nousevia tauteja, kuten 

kirjolohessa esiintyvä PRV-3 (kalan ortoreoviruksen alatyyppi 3) (www.vetinst.no). 

 

Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat   
Tiettyjä tartuntatauteja koskevat tarkistukset ovat jo osa vaadittuja tarkastuksia, joita kalojen 

terveydestä vastaava henkilökunta suorittaa jatkuvasti. Tautien rutiininomainen seuranta on 

riskiperusteista ja se voi vaihdella kalojen yksinkertaisista silmämääräisistä tarkastuksista 

täysimittaisiin post mortem- ja laboratoriotutkimuksiin. 

 

Indikaattorin vahvuudet  
Terveys muodostaa huomattavan osan eläinten hyvinvoinnista, ja näin ollen taudit ovat erittäin 

merkittävä THI-indikaattori (esim. kaihien ja AGD-taudin pisteytys) tai LABHI-indikaattori. Kalojen 

huonontunut hyvinvointi tulisi ottaa huomioon aina tautien vaikutuksia arvioidessa (Murray ja Peeler, 

2005). Varhaisella diagnoosilla voidaan pysäyttää tautien leviäminen ja mahdollisesta estää 

hyvinvoinnin huononeminen. 

Indikaattorin heikkoudet  
Tautien puute ei sinällään tarkoita, että kalat voivat hyvin. Havaittu tauti on kuitenkin selkeä merkki 

siitä, että hyvinvointi on vaarantunut. Kuten kuolleisuuden kohdalla, myös tautien havaitsemista 

voidaan käyttää vain takautuvana indikaattorina. Kehitteillä on kuitenkin ympäristössä esiintyvään 

DNA:han perustuvia menetelmiä, joilla voidaan kyetä määrittämään mikro-organismien esiintyminen 

vedessä ja ennakoimaan näin tartuntatautien esiintymistä. 

Todisteet kattavasta terveydestä tai taudinehkäisysuunnitelmat ovat hyvä resursseihin perustuva 

hyvinvointi-indikaattori. Vaikka taajaan annettavat hoidot voivat viitata huonoon tautien torjuntaan 

ja hyvinvointiongelmaan, ne voivat myös olla osoitus tautien tehokkaasta seurannasta ja niihin 

reagoinnista. Hoitoja on siis tarkasteltava asiayhteydessään. 
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Taulukko 3.1.5-1a. Norjassa viljeltyjen kirjolohien tärkeät tarttuvat virustaudit ja niiden hyvinvointivaikutukset. MV = makea vesi, SV = suolainen vesi. 
 Virus MV SV Hyvinvointivaikutus 

H
ai

m
at

au
ti

 

Lohikalojen 
alfavirus (SAV) 
/ Lohen 
haimatautiviru
s (SPDV) 

()   Ensimmäisiä merkkejä taudista ovat usein äkillinen ruokahalun lasku ja sairaiden kalojen kerääntyminen rykelmäksi veden pintaan virtausta 
vastaan (NVI, 2017). 

 Usein vakavia lihasvaurioita, ruokatorven lihasten ja sydänlihaksen vaurioita, aiheuttaa verenkierto-ongelmia (NVI, 2017). 

 Vakavaa avoeritteisen haimakudoksen tuhoutumista, vähentää entsyymien tuotantoa, aiheuttaa ruokahalun laskua ja kasvun hidastumista. 

 Esiintymät voivat aiheuttaa korkeaa kuolleisuutta ja olla pitkäkestoisia (1–32 viikkoa) (OIE, 2015b). 

 Myös oireettomia tartuntoja on raportoitu, ja nämä voivat aktivoitua stressin myötä (NVI, 2017). 

 Vuonna 2016 Norjassa raportoitiin viisi SAV 3 -viruksen esiintymää kirjolohissa. Viime vuosina Norjassa on myös raportoitu tai epäilty SAV 
2 -viruksen esiintymistä kirjolohissa meriolosuhteissa (Hjeltnes ym., 2017). 

 Hyvinvointivaikutuksia voidaan vähentää minimoimalla stressi, lopettamalla sairaat (tai kroonisesti oireilevat) kalat tai varhaisen 

teurastuksen avulla. 

 Haimatautia pidetään yhtenä tärkeimmistä Norjassa esiintyvistä virustaudeista. Vuonna 2016 rekisteröitiin 138 esiintymää (Hjeltnes ym., 

2017). 
 Unitautia (SAV 2 FW) on todettu eri puolilla Eurooppaa, mutta ei vielä Norjassa (NVI, 2017). 
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Tarttuva lohen 
anemiavirus 
(ISAV) 

()   Tautia havaittiin ensimmäisen kerran norjalaisissa kirjolohissa vuonna 2015, mutta tapauksiin ei liittynyt kliinistä sairastumista eikä 
patologiaa. Ne olivat yhteydessä käynnissä olevaan anemiaviruksen esiintymiseen lohissa (Hjeltnes ym., 2016). Kirjolohien mahdollista 
osuutta tartuntojen levittämisessä ei tunneta (NVI, 2017). 

 Lohessa virus kohdistuu kaikkien verisuonten ja sydämen pintoihin ja aiheuttaa vakavaa anemiaa ja verenkiertohäiriöitä, joita voidaan 
havaita kiduksissa, sydämessä, maksassa, munuaisissa, pernassa jne. (Aamelfot ym., 2014). 

 Lohien osalta kuolleisuus on usein vähäistä taudin edetessä kroonisesti. Päivittäinen kuolleisuus on tyypillisesti 0,05–0,1 % altaissa, joissa 
tautia esiintyy, mutta myös korkeita kuolleisuuslukuja on raportoitu (OIE, 2015b). 

 Kliinisen ISA-taudin varhainen havaitseminen ja verkkoaltaissa olevien kalojen nopea teurastus voi estää taudin leviämisen laitoksessa. ISA 
on ilmoituspakon alainen tauti, ja siitä on ilmoitettava Norjan viranomaisille. Norjassa tautiesiintymän torjumisstrategiana on 
viljelynlaitoksen kalakannan teurastaminen. Sen 
leviämisen estämisessä painotetaan voimakkaasti hygieniaa ja liikkumisrajoituksia (Rimstad ym., 2011; NVI, 2017). 
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Tarttuva 
haimakuoliota
utivirus (IPNV) 

   Tautia on raportoitu ensin kirjolohessa ja myöhemmin myös lohessa. 

 Virus leviää haimaan, joka on olennainen ruoansulatuksen kannalta, ja voi myös aiheuttaa nekroottisen suolitulehduksen. Kalat, jotka 
selviävät akuutista vaiheesta, saattavat kuolla nälkään (EFSA, 2008a). 

 Esiintymiin liittyvä kuolleisuus on yleensä korkeampaa makeassa vedessä kuin merivedessä. Se voi vaihdella merkityksettömän pienistä 
määristä 90 prosenttiin. Pikkupoikasia pidetään kaikkein alttiimpina taudille (NVI, 2017). 

 Suuri osuus kaloista kehittää elinikäisen jatkuvan tartunnan, joka voi aktivoitua stressin yhteydessä (EFSA, 2008a; NVI, 2017). 

 Stressi voi myös lisätä kuolleisuutta, kun tautia esiintyy. Tapauksissa, joissa kalat ovat hyvin pieniä, koko kannan lopettaminen voi olla 
hyvinvoinnin kannalta paras strategia (EFSA, 2008a). Kalat, jotka selviävät IPN-taudista, ovat usein alttiimpia muille taudeille (NVI, 2017). 

 Viime vuosina rekisteröityjen IPN-tautitapausten lukumäärä on vähentynyt. Tätä ovat todennäköisesti edistäneet IPN-taudille 
vastustuskykyisempien määrällisiin ominaisuuksiin vaikuttavaa lokusta hyödyntävien (QTL) munien käyttö sekä viruksen paikallisten 
kantojen torjuminen tartuntavaiheessa (Hjeltnes ym., 2017). Raporttien mukaan rokotteiden 
vaikutukset ovat rajallisia. Tauti ei ole ilmoituspakon alainen. 
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Taulukko 3.1.5-1b. Norjassa viljeltyjen kirjolohien tärkeät tarttuvat virustaudit ja niiden hyvinvointivaikutukset. MV = makea vesi, SV = suolainen vesi. 
 

 Virus MV SV Hyvinvointivaikutus 
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Kalan 
ortoreovirus 
(PRV-3, 
tunnetaan 
myös 
termeillä 
’PRV-om’ ja 
’virus y’). 

   Todettu ensimmäisenä kirjolohessa vuonna 2013 (Olsen ym., 2015). Tautia ei ole diagnosoitu kirjolohessa vuoden 2014 jälkeen (Hjeltnes 
ym., 2017). 

 PRV-3 on lohessa esiintyvän PRV-viruksen muunnos, joka aiheuttaa HSMI:tä muistuttavan infektion sydänlihaksessa ja luustolihaksissa 
sekä myös anemiaa. Johtaa verenkierron vajaatoimintaan. 

 Laboratoriokokeissa PRV-3-virus on tartutettu sekä kirjoloheen että loheen, mutta lohet vaikuttavat olevan vähemmän alttiita tartunnalle 
(Hauge ym., 2017). Kokeissa aiheutettu tartunta johtaa sydäntulehdukseen (mutta kliinistä sairastumista tai kuolemaa ei ole todettu). 

 Merivedessä pidetyissä kirjolohissa ei ole vielä tunnistettu ensisijaisia tartuntoja, mutta PRV-3-virus todennäköisesti leviää merivedessä 
(Hjeltnes ym., 2017). 

 Hoitoa tai rokotetta ei ole saatavilla, ja yleinen PRV-3-virusta koskeva ohje on, että tartunnan saaneiden kalojen käsittelyä on vältettävä. 
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Virusperäinen 
verenvuotose
ptikemiavirus 
(VHSV) 

   Tautia ei ole havaittu Norjassa sitten vuoden 2008 (Hjeltnes ym., 2017). 

 Tauti on Norjassa ilmoituspakon alainen, ja akuutin tautiesiintymän piirteitä ovat korkea kuolleisuus, mulkosilmäisyys, verenvuoto, anemia 
ja poikkeava käyttäytyminen, johon liittyy spiraalimainen uintikuvia (myös pyrähtelevää uintia on havaittu). 

 Taudin hallinta perustuu sen nopeaan tuhoamiseen. 
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Taulukko 3.1.5-2a. Norjassa viljeltyjen kirjolohien tärkeät tarttuvat bakteeriperäiset taudit ja niiden hyvinvointivaikutukset. MV = makea vesi, SV = suolainen vesi. 
 Bakteerit MV SV Hyvinvointivaikutus 
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Yersinia 
ruckeri 

   Norjassa tauti liittyy lähes ainoastaan viljeltyyn loheen (Hjeltnes ym., 2017), mutta muissa Euroopan maissa se katsotaan tärkeäksi myös 
kirjolohen kannalta. 

 Tautia esiintyy yleisimmin makean veden vaiheessa, jonka aikana lohen pikkupoikasissa voidaan havaita akuuttia septikemiaa, joka aiheuttaa 

korkeaa kuolleisuutta (Poppe ym., 1999). 

 Nimitys ”punasuutauti” on peräisin kalan suun ja kurkun alueen ihonalaisesta verenvuodosta, jota esiintyy valtaosassa tapauksista mutta ei 
aina (EFSA, 2008b). 

 Yersinoosia on löydetty takaisinvirtausta käyttävistä vesiviljelyjärjestelmistä. Biokalvossa esiintyvien paikallisten kantojen katsotaan olevan 
ongelma, joka on aiheuttanut toistuvia akuutteja tautitapauksia ja toisinaan korkeaa kuolleisuutta (Bornø ja Linaker, 2015; Hjeltnes ym., 
2017). 

 Yersinoosiesiintymät liittyvät usein stressiin (käsittely, kuljetus, äkilliset osmoottiset muutokset, huono veden laatu jne.), ja ne todetaan usein 
yhdessä muiden infektioiden, kuten saprolegnian tai kidusinfektioiden kanssa (Poppe ym., 1999). 

 Yersinoosi ei ole ilmoituspakon alainen tauti. 
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Flavobacterium 
psychrophilum 

 ()  Kirjolohen katsotaan olevan erityisen altis flavobakterioosille, ja tauti on aiemmin aiheuttanut suuria menetyksiä makean veden vaiheen 
aikana Norjassa (Hjeltnes ym., 2017). 

 Kirjolohen pikkupoikassyndroomana (RTFS) tunnetun systeemisen infektion aiheuttamaa korkeaa kuolleisuutta voidaan havaita tyypillisesti 4–
7 viikon kuluttua ensimmäisestä ruokinnasta (Poppe ym., 1999). Lisäksi voidaan havaita korkkiruuvimaisia uintikuvioita (NVI, 2017). 

 Tautia kutsutaan usein ”bakteeriperäiseksi kylmän veden taudiksi”, sillä sitä esiintyy usein kylmemmissä veden lämpötiloissa (8–14 °C) (EFSA, 
2008b). Lisäksi F. psychrophilum yhdistetään haavaumiin ja evien kulumiin, joilla voi olla vakavia hyvinvointivaikutuksia (EFSA, 2008b). 

 Norjassa tautia on havaittu viime vuosina pääasiassa vuonoissa sijaitsevissa murtovesijärjestelmissä pidetyissä suurikokoisemmissa 
kirjolohissa, joissa infektio aiheuttaa haavaumia ja rakkuloita (Hjeltnes ym., 2017). 

 Norjassa kirjolohissa ja lohissa on havaittu eri bakteerikantoja (NVI, 2017). 

 F. psycrophilumin  aiheuttama systeeminen infektio on Norjassa ilmoituspakon alainen tauti. Sen osalta ilmoitettiin neljä tautipurkausta 
vuonna 2016 (Hjeltnes ym., 2017). Kinoloniantibioottien on todettu tehoavan huonommin bakteerikantoihin (Hjeltnes ym., 2017). 

 Esiintymät voivat olla yhteydessä puutteellisiin ympäristöolosuhteisiin ja stressiin (NVI, 2017). 
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Moritella 
viscosa, 
Tenacibaculu
m spp., 
Aliivibrio 
(Vibrio) 
wodanis 

   Päässä, kyljissä ja evissä esiintyvät haavaumat ovat tyypillisiä hyvinvointiongelmia syksyllä ja talvella. Ne voivat aiheuttaa kuolleisuuden 
lisääntymistä ja myös heikentää tuotetun kalan laatua (Bornø ja Linaker, 2015). 

 Moritella viscosa on tärkeä haavaumien aiheuttaja. Tällaisista haavaumista kärsivissä kaloissa havaitaan usein myös Tenacibaculum spp.- ja 
Aliivibrio (Vibrio) wodanis -bakteereita, mutta niiden mahdolliset dynamiikat ovat epäselviä (Bornø ja Linaker, 2015). 

 Kylmäperäisten haavaumien keskeisimmät hyvinvointinäkökohdat liittyvät haavaumista johtuviin ongelmiin osmoottisessa säätelyssä (Tørud 
ja Håstein, 2008). Lisäksi hyvinvointiin vaikuttaa todennäköisesti kivuliaan taudin krooninen ja usein pitkäkestoinen vaihe, jonka aikana 
haavaumat saattavat läpäistä vatsaontelon tai aiheuttaa verenmyrkytyksen. 

 Alhaiset veden lämpötilat meriveteen siirtämisen yhteydessä ovat mahdollinen riskitekijä. Haavaumia kehittyy näissä olosuhteissa ja kalat 
kuolevat muutaman viikon kuluttua (Bornø ja Linaker, 2015). 

 Niin kutsutut ei-klassiset kylmäperäiset haavaumat ovat harvinaisempia, ja niiden piirteitä ovat korkea kuolleisuus ja syvät haavat suun 
(suumätä), pään, pyrstön ja evien alueella. Erilaisia Tenacibaculum spp. -bakteereita voi esiintyä käytännössä puhtaissa bakteeriviljelmissä 
(Hjeltnes ym., 2017). 

 Täiden hävityksen ja muun käsittelyn aikana tulleet mekaaniset vammat ovat tunnettu riskitekijä kylmäperäisten haavaumien kehittymisen 
osalta, ja haavaumia hoidetaan toisinaan antibiooteilla. Hoitojen onnistuminen vaihtelee. (Bornø ja Linaker, 2015) 
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Taulukko 3.1.5-2b. Norjassa viljeltyjen kirjolohien tärkeät tarttuvat bakteeritaudit ja niiden hyvinvointivaikutukset. MV = makea vesi, SV = suolainen vesi. 
 Bakteerit MV SV Hyvinvointivaikutus 
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(B
K

D
) 

Renibacterium 
salmoninarum 

x x  Taudista on tehtävä ilmoitus Norjassa. 

 Tautia esiintyy lohikaloissa vähäisissä määrin Norjassa vuosittain (Hjeltnes ym., 2017). 

 Kyseessä on yleensä krooninen tauti, joka aiheuttaa ei-kliinisiä infektioita ja vähäistä jatkuvaa kuolleisuutta, joiden määrä on suurimmillaan 

keväällä. 

 Makeassa vedessä munuaisvauriot aiheuttavat ongelmia osmoottisessa säätelyssä (NVI, 2017). 

 Munuainen voi turvota ja siinä voi olla valkoisia kyhmymäisiä haavaumia (joita voi esiintyä myös muissa elimissä). Kaloilla voi myös 
esiintyä anemiaa, silmien ulkonemista ja nesteen kertymistä vatsaonteloon, mikä saattaa viitata verenkierron häiriöihin (NVI, 2017). 

 Tärkein ehkäisevä toimenpide on estää tautien esiintyminen jalostuskannassa. 
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 Vibrio 
salmonicida 
(syn. Allivibrio 
salmonicida) 

 x  Ongelmana lähinnä lohessa, mutta esiintyy myös kirjolohessa. 

 Tautiin liittyy yleensä hitaasti kohoava kuolleisuus, joka voi muuttua vakavaksi, jos tauti jätetään hoitamatta. 

 Tauti on harvinaistunut rokotteen käyttöönoton jälkeen. Rokotteen sivuvaikutusten seurantaa pidetään kalojen hyvinvoinnin kannalta 
tärkeänä (Hjeltnes ym., 2017). 



 

 

Taulukko 3.1.5-3. Norjassa viljeltyjen kirjolohien tärkeät tarttuvat sienitaudit ja niiden hyvinvointivaikutukset. MV = makea vesi, SV = suolainen vesi. 
 Loinen/ 

Sienet 
MV SV Hyvinvointivaikutus 

M
e

ri
tä

i

- in
fe

kt
i

o
 

Lohen täit 
Lepeophtheirus 
salmonis ja 
Caligus elongatus 

   Täit voivat vaurioittaa kalan ihoa syödessään sen pintaa, ja jos täitä on runsaasti, ne voivat aiheuttaa haavaumia. Täiden hävitykseen liittyy 
hyvinvointia koskevia haasteita (Hjeltnes ym., 2017). Tarkempi kuvaus on meritäitä koskevassa kohdassa 3.2.3. 
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 Parvicapsula 
pseudo-
branchicola 

   Parvicapsula-infektio on lohta koskeva ongelma (pääasiassa Norjan pohjoisimmissa maakunnissa). Infektion aiheuttama kuolleisuus voi 
vaihdella vähäisestä vakavaan (Bornø ja Linaker, 2015). 

 Kirjolohet saattavat olla vastustuskykyisempiä, sillä Norjan eläinlääkintäinstituutti ei ole diagnosoinut parvicapsula-infektiota kirjolohissa 
viimeisen vuosikymmenen aikana. Se ei kuitenkaan ole ilmoituspakon alainen tauti. 

 Lohen ensimmäisessä kiduskaaressa (kiduskannen alla) todetaan hyvin tiheässä esiintyviä loisia ja merkittäviä patologisia muutoksia.   
Ensimmäiset kiduskaaret, jotka osallistuvat hapen kuljetukseen silmään ja ionitasapainon hallintaan, voivat olla täysin pois kuluneet tai 
vakavasti vaurioittuneet (NVI, 2017). 

 Lohet, joilla on pitkälle edennyt parvicapsula-infektio, ovat yleensä laihoja ja aneemisia ja niillä on silmäverenvuotoa (Bornø ja Linaker, 2015; 

NVI, 2017). 

 P. psuedobranchicolan elinkaari on monimutkainen, ja sen pääisäntiä ovat monisukasmadot ja väliaikaisia isäntäeläimiä taas kalat. Sitä on 
löydetty luonnonvaraisesta meritaimenesta ja lohesta (Bornø ja Linaker, 2015). 
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D
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Paramoeba 
perurans 

   AGD on nouseva vakava tauti, jota esiintyy viljelyissä lohissa Norjassa. Sitä havaitaan myös kirjolohissa, mutta koska se ei ole ilmoituspakon 
alainen tauti, tautiesiintymien lukumäärää ei tunneta (Hjeltnes ym., 2017). 

 Amebaloiset vahingoittavat kiduksia ja aiheuttavat hengitysvaikeuksia. Makroskooppisesti nähtävissä olevia kidusten muutoksia, kuten 
liman erityksen lisääntymistä, joita voidaan käyttää taudin luokitteluun lohia varten julkaistun kidusten pisteytysasteikon avulla (Taylor ym., 
2009). 

 Hengitysvaikeuksien lisäksi kaloissa voi esiintyä heikkoa ruokahalua, uintiaktiivisuuden vähentymistä ja reaktioiden hitautta (NVI, 2017). 

 Taudin varhaista toteamista pidetään tärkeänä hoidon tehoamisen kannalta. Tautia hoidetaan käyttämällä makeaa vettä tai vetyperoksidia. 
Makea vesi on vähemmän vahingollista ja tehokkaampaa kuin vetyperoksidi, mutta sumppualusten ja mahdollisesti myös makean veden 
saatavuus voi olla rajattua, mikä rajoittaa makean veden käyttömahdollisuutta (Bornø ja Linaker, 2015). 

 AGD-taudista kärsivien kalojen stressinsietokyky on usein alentunut hengitysvaikeuksien vuoksi, ja taudin edetessä hoito itsessään voi olla 
hyvinvointiongelma. 
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Saprolegnia 
parasitica 
Saprolegnia 
diclina 
ja muut 

   Pääasiallisesti ongelmana mätimunissa yhteydessä, mutta havaitaan myös pikkupoikasissa ja poikasissa kidusinfektioiden, evien kulumien tai 
mekaanisten vammojen ja stressin komplikaatioina. Myös makean veden jalostuslaitoksissa pidettävät sukukypsät kalat voivat saada 
tartunnan. 

 Saprolegnia voi vahingoittaa ihon pintakerrosta, mikä johtaa osmoottisen tasapainon häiriöihin ja jopa kuolemaan. 

 Jotta infektio voi kehittyä, kalan immuunitoimintojen on yleensä täytynyt heikentyä esimerkiksi stressin vuoksi, tai kalan lima- tai 
ihokerroksessa täytyy olla vammoja (NVI, 2017). Infektio alkaa yleensä alueilta, jotka eivät ole suomujen peitossa, kuten evien tyvestä tai 
päästä/kiduskansista. Jos infektio leviää kiduksiin, se vaikeuttaa hengitystä, mikä voi johtaa kalan tukehtumiseen ja kuolemaan (NVI, 2017). 

 Mätimunien osalta on välttämätöntä, että paikalla on kuolleita mätimunia, joissa saprolegnioosi kehittyy ja joista sieni voi levitä eläviin 
mätimuniin (NVI, 2017). 

 Saprolegnioosi ei ole ilmoituspakon alainen tauti. Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ovat kaloille aiheutuvan stressin välttäminen ja kalojen 
käsittely mahdollisimman hellävaraisesti esimerkiksi lajittelun ja rokotusten aikana. Hyvä hygienia ja hyvä veden laatu ovat tärkeitä, jotta 
vältetään itiöiden muodostuminen laitoksen vesijärjestelmään. Kuolleet mätimunat on tärkeää poistaa sienen muodostumisen 
ehkäisemiseksi. 
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3.1.6. Vedessä esiintyvät suomut tai veri 

Suomujen irtoaminen ja ihon tai kidusten vammat voidaan joskus havaita veden pinnalla kelluvien 

suomujen tai vedessä olevan veren (”punainen vesi”) perusteella. Vaikka punainen vesi ei välttämättä 

tarkoita, että kalat kuolevat hoidon seurauksena (J. Nilsson, henkilökohtainen viestintä), sitä tulisi 

välttää, sillä se tarkoittaa, että kalat ovat kärsineet vammoja. Kidusten verenvuoto voi johtua 

äkillisestä fyysisestä tai kemiallisesta vahingosta (Poppe ym., 1999), ja sitä on havaittu mekaanisten 

täiden hävityskeinojen käytön yhteydessä (Gismervik, 2017). Lisäksi voidaan löytää kidusten 

verenvuodosta kertovia histopatologisia todisteita, jotka ovat kalojen pyydystämiseen/lopettamiseen 

liittyviä jäänteitä (Poppe ym., 1999). 

Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat  
Todetaan silmämääräisesti, mutta helpompi havaita, jos kalat ovat väriltään vaaleissa, pienissä 

suljetuissa säiliöissä. Infektio on tärkeää tutkia sen lähteen löytämiseksi. 

Indikaattorin vahvuudet  
Tämä on välitön osoitus siitä, että kaloissa on ongelmia, kuten esimerkiksi vammoja. 

Indikaattorin heikkoudet  
Voi olla vaikea arvioida, kuinka vakavia kalan verenvuoto ja vauriot ovat. Näytteiden käsittely ja 

verenvuodon syyn määrittäminen voivat viedä jonkin aikaa. 
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3.2. Yksilökohtaiset hyvinvointi-indikaattorit 

Joitain yksilökohtaisia hyvinvointi-indikaattoreita, THI-indikaattoreita ja LABHI-indikaattoreita voi 

myös olla mahdollista soveltaa ryhmän tasolla niiden käyttötavasta riippuen.  Esimerkiksi on 

suositeltavaa käyttää tiettyjä yksilökohtaisia THI-indikaattoreita, jotta tarkkailija voi saada paremman 

kuvan siitä, kuinka vakava hyvinvointiongelma on kannassa ja kuinka laajalle se on levinnyt. Tällaisten 

THI-indikaattorien esiintymisen/puutteen äkilliset muutokset, jotka todetaan yksinkertaisesti 

tarkkailemalla kalojen ryhmää, voivat kuitenkin olla hyödyllisiä varhaisia varoitusmerkkejä myös 

ilman määritettävissä olevia tietoja. Eräs tällainen indikaattori on nälkiintyminen. Jos passiivisen 

tarkkailun perusteella huomataan, että pinnan tuntumassa ui nälkiintyneitä kaloja, tätä voidaan 

käyttää varhaisena varoituksena mahdollisista hyvinvointiongelmista. Jotta voidaan muodostaa 

yleiskuva nälkiintymisen vakavuudesta, kaloista on kuitenkin otettava järjestelmällinen näyte 

(nälkiintymistä käytetään yksilökohtaisena THI-indikaattorina). Samaa voidaan soveltaa selkäevän 

vaurioihin nuorissa kirjolohissa. Selkäevän vauriot voidaan todeta yksinkertaisesti pinnalta tehtävien 

havaintojen perusteella (kaloissa erottuvat harmaat evät), joita käytetään laadullisena ryhmää 

koskevana THI-indikaattorina. Tämän jälkeen vauriot voidaan kvantifioida kasvatusyksikön kaloista 

otetun näytteen perusteella arvioimalla vaurioiden vakavuus ja esiintyvyys kannassa (yksilökohtainen 

THI-indikaattori). 

 

3.2.1. Kidusten liikenopeus / hapettumisnopeus 

Kalojen kidusten liikenopeus (hengitysnopeus) kohoaa, kun niiden hapen saantitarve kasvaa. Tämä 

voi johtua haastavista veden laatuolosuhteista, joita ovat esimerkiksi veden happitasojen lasku 

(Vigen, 2008), korkeat nitriittitasot (Aggergaard ja Jensen, 2001) tai aineenvaihdunnan 

nopeutuminen, joka johtuu aktiivisuuden tai stressin lisääntymisestä (Sneddon, 2003; Pounder, 2018; 

Altimiras ja Larsen, 2000, Taulukko 3.2-1). Kidusten liikkeen taajuuden lisäksi liikkeen 

heilahduslaajuus ja voima voivat myös kohota, jotta veden virtaus kiduksiin paranee (Zhang ym., 

2013). Viimeksi mainittua tekijää voi kuitenkin olla vaikeampi havainnoida ja kvantifioida. Kidusten 

liikenopeuden kohoaminen on normaalia lisääntyneen aktiivisuuden yhteydessä (kuten ihmisetkin 

hengittävät nopeammin ja syvemmin juostessaan kuin levossa ollessaan). Näin ollen kohonnut 

liikenopeus ei välttämättä viittaa stressiin tai heikentyneeseen hyvinvointiin, mutta odotettua 

suuremmat liikenopeudet voivat osoittaa, että jokin on vialla. Syynä voi olla esimerkiksi alhainen 

happikyllästeisyys, huono veden laatu tai kiduksiin liittyvät ongelmat. 

Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat  
Kidusten liikenopeuden laadullista arviointia, jota tehdään kalojen rutiininomaisen tarkkailun aikana 

sekä päivittäisten viljelytoimien että erilaisten kasvatuskäytäntöjen yhteydessä, voidaan käyttää THI-

indikaattorina. Äkilliset liiketaajuuden muutokset voivat olla osoitus hyvinvoinnin vaarantumisesta. 

Tällaisia muutoksia voidaan tarkkailla veden pinnan yläpuolelta, jos näkyvyys on hyvä, tai 

vedenalaisten kameroiden avulla (esim. Erikson ym., 2016). Muutoksia kannattaa tarkkailla, jos kalat 

uivat hitaasti tai ovat paikallaan. 

Kidusten liikenopeuden muutoksia on vaikea määrittää kvantitatiivisesti laitoksessa, ja yleensä ne on 

arvioitava takautuvasti esim. videotallenteen avulla. Jos kalat ovat verrattain paikallaan, tarkistus 

voidaan tehdä myös silmämääräisesti (esimerkiksi ajastimen avulla), mutta tulosten toistettavuus ja 

luotettavuus eivät välttämättä ole asianmukaisia. Kidusten liikenopeuden kvantitatiivinen analyysi on 

näin ollen LABHI-indikaattori. 
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Absoluuttisten kidusten liikenopeuksien muutokset (ks. taulukko 3.2.1-1) voivat olla ongelmallinen 

LABHI-indikaattori sikäli, että erilaiset veden tilat, virtausnopeudet jne. voivat vaikuttaa absoluuttisiin 

arvoihin. Tekijät ehdottavat paremmaksi LABHI-indikaattoriksi kidusten liikenopeuden 

prosentuaalista muutosta, kun nopeus mitataan ennen jotain toimenpidettä, sen aikana ja sen 

jälkeen. Veden tila ei vaikuta yhtä lailla näihin arvoihin. 

Indikaattorin vahvuudet  
Kidusten liikenopeus on hyvä kalojen hyvinvoinnin indikaattori (Martins ym., 2012). Äkilliset 

muutokset kidusten liikenopeudessa voivat toimia nopeana ja vakaana THI-indikaattorina, joka 

kertoo mahdollisesta hyvinvointiuhasta. Indikaattoria on helppoa tarkkailla eri toimenpiteiden 

yhteydessä sekä veden pinnalta että vedestä käsin, kunhan kalat uivat hitaasti tai ovat verrattain 

paikallaan. 
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Indikaattorin heikkoudet  
Kidusten liikenopeuden kohoaminen voi liittyä sekä myönteisiin kokemuksiin että hyvinvointiuhkiin 

(Martins ym., 2012). Nopeuden kohoaminen voi viitata useisiin eri hyvinvointihaasteisiin, ja tämän 

vuoksi ongelman syiden yksilöinti edellyttää lisätutkimusta. Kidusten liikenopeuden kvantitatiivinen 

arviointi on aikaavievää, minkä vuoksi se luokitellaan LABHI-indikaattoriksi. Jatkossa tämä indikaattori 

voi muuttua kvantitatiiviseksi THI-indikaattoriksi sellaisten teknologisten kehitysaskelten myötä, jotka 

mahdollistavat kidusten liiketaajuuden passiivisen tarkkailun automatisoidun näköön perustuvan 

teknologian tai merkintäjärjestelmien avulla. 

Taulukko 3.2.1-1. Kirjolohen kidusten liikenopeus ennen stressiä ja stressin aikana eri toimenpiteiden 
yhteydessä. 

 
Kalan koko ja 

kehitysvai
he 

(Mahdollinen) kynnysarvo ja viite %:n 
todennäköisyy
s (tyynestä 
tilasta 
stressitilaan) 

Viite 

61 g ± 5 g 
makeassa 
vedessä 

52 lyöntiä/min (levossa) ja 67 lyöntiä/min (sen 
jälkeen, kun huulille ruiskutettiin haitallista 
kemikaalia) 

22,4 % Sneddon, 2003 

138 ± 6 g 
makeassa 
vedessä 

noin 55 lyöntiä/min (häiritsemättä) ja noin 
75 

lyöntiä/min 30 minuuttia käsittelyn jälkeen 

36,4 % Pounder ym., 2018 

138 ± 6 g 
makeassa 
vedessä 

noin 55 lyöntiä/min (häiritsemättä) ja noin 
67–82 lyöntiä/min 30 minuuttia 

nukutuksesta poistamisen jälkeen 

21,8–
49,1 % 

Pounder ym., 2018 

200–300 g 
makeassa 
vedessä 

71 lyöntiä/min (levossa) – ei merkittäviä 
muutoksia Cortlandin 

suolaliuospistoksen 
jälkeen 

0 % Zhang ym., 2013 

200–300 g 
makeassa 
vedessä 

71 lyöntiä/min (levossa) – 149,81 (stressi 
140 mmol/L NH4 HCO3 -pistoksen jälkeen) 

111  % Zhang ym., 2013 

250–380 g 
makeassa 
vedessä 

71±2 lyöntiä/min (levossa) ja 77 ± 3 
lyöntiä/min (ammoniakkipistoksen 
jälkeen) 

7,8 % Zhang ja Wood, 2009 

600–800 g 
makeassa 
vedessä 

77 lyöntiä/min (levossa) ja 100 lyöntiä/min 
(uinnista aiheutuva rasitus) 

33 % Stevens ja Randall, 
1967 

357 ± 19 53,1±3,7 lyöntiä/min (levossa), 106,2 ± 
6,4 lyöntiä/min (stressi) ja palautuminen 

(20 min), 
62±7,7 lyöntiä/min 

50 % Altimiras ja Larsen, 
2000 

441 ± 75 g 
makeassa 
vedessä 

60 lyöntiä/min (levossa) ja 120–130 
lyöntiä/min (stressi) 

53,8 % Shabani ym., 2016 
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3.2.2. Refleksinomainen käyttäytyminen 

Yksinkertaisia refleksi-indikaattoreita, kuten silmien liikettä ja kykyä kääntyä pystyyn, voidaan 

helposti käyttää suorina stressi-indikaattoreina (Davis, 2010). Yleisesti tunnustettu seikka on, että 

tietyt refleksit, kuten sarveiskalvoreaktio, liittyvät selvästi aivotoimintaan, ja niiden palautuminen 

yksi selkeistä toipumisen merkeistä tainnutuksen jälkeen (Anil, 1991) Eläin luokitellaan tajuttomaksi, 

jos se ei reagoi näihin indikaattoreihin (Anil, 1991). Vestibulo-okulaarinen refleksi (VOR-refleksi) on 

vastaava indikaattori. Se on viimeinen refleksi, jonka kala menettää nukutuksessa, ja ensimmäinen, 

joka palaa toipumisen jälkeen (Kestin ym., 2002). On kuitenkin tarpeen kehittää ja todentaa 

lohikaloille (kirjolohi ja lohi) sopivien refleksireaktioiden sarja. Tällä hetkellä tunnettuja 

refleksireaktioita ovat: 

i) silmän pyörähdys (VOR-refleksi, tajuissaan olevien kalojen taipumus kohdistaa silmänsä 

vaakasuoraan tasoon), ii) ns. oikaisurefleksi (kala käännetään selälleen ja katsotaan, oikaiseeko se 

itsensä pystyasentoon kolmen sekunnin sisällä) ja iii) ns. pyrstöön tarttumista koskeva refleksi (kalaa 

tartutaan pyrstöstä ja katsotaan, koettaako se paeta) (esim. Davis, 2010, Pounder ym., 2018). 

 

Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat  
Refleksejä voidaan arvioida yksitellen tai indeksinä (Davis, 2010). Arvioija ei tarvitse räätälöityjä tai 

erikoislaitteita refleksien kvantifiointia varten. Sydämen tai aivojen sähkötoimintaa voidaan seurata 

myös kehittyneempien laitteiden, kuten aivosähkökäyrän (EEG) tai elektrokardiografian (ECG) avulla. 

Näiden laitteiden käyttö ja tulosten tulkinta kuitenkin vaativat erityisosaamista. 

Indikaattorin vahvuudet  
Pitkittyneitä refleksien häiriöitä on käytetty kuolleisuuden ennustamiseen useissa kalalajeissa sekä 

valvotuissa laboratorio-olosuhteissa (Davis, 2010) että viljelylaitosten olosuhteissa (Raby ym., 2015). 

Refleksi-indeksit ovat yksinkertaisia, nopeita ja huokeita, ja työntekijät on suhteellisen helppo 

kouluttaa käyttämään niitä (esim. kaupallisessa tuotantokohteessa). Kalojen koko tai ympäristöön 

sopeutuminen ei vaikuta niihin (Davis, 2010). 

Indikaattorin heikkoudet  
Edellyttää kalan altistamista ilmalle ilman nukutusta. Mekanismeja, jotka yhdistävät refleksit 

kuolleisuusennusteisiin, ei ole tunnistettu. 

 

3.2.3. Meritäit 

Kirjolohessa esiintyy meritäitä, mutta valtaosa kirjallisuudesta käsittelee lohta. Vaikka kirjolohella 

vaikuttaa olevan hieman parempi vastustuskyky täille kuin lohella (Jackson ja Minchin, 1992; Jackson 

ym., 1997; Fast ym., 2002a; O’Donohoe ym., 2016), kumpikin laji reagoi täitartuntaan 

samankaltaisesti (Fast ym., 2002a), ja lohta koskevia tietoja voidaan mahdollisesti soveltaa myös 

kirjoloheen. Norjassa meressä pidettävissä kirjolohissa ja lohissa esiintyy kahta meritäilajia: lohitäi 

(Lepeophtheirus salmonis) ja Caligus elongatus. L. salmonis  on yleisesti suurempi uhka lohen 

terveydelle ja hyvinvoinnille kuin C. elongatus. 

Kirjolohessa keskenkasvuisia ja aikuisia täitä sisältävä täitartunta voi aiheuttaa ensisijaisia 

stressireaktioita, kuten plasman kortisolitasojen kohoamista (Fast ym., 2002a), ja alue, johon täit 

kiinnittyvät, voi tulehtua (Nolan ym., 2000). Lohilla voi esiintyä ensisijaisia stressireaktiota jo, kun täit 

ovat tartuttavassa kopepodiittivaiheessa (täit kiinnittyvät loheen, mutta eivät ole vielä ryhtyneet 

syömään, esim. Finstand ym., 2011). Kirjolohet voivat reagoida vastaavasti, mutta ensisijainen reaktio 
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stressitekijään on vakavampi (Ruane ym., 2000) ja ihossa ja kudoksissa tapahtuu muutoksia (Nolan 

ym., 2000). Lohitäistä kärsivät kirjolohet ovat myös alttiimpia taudinaiheuttajille (Mustafa ym., 2000). 

Suuria määriä täitä sisältävät tartunnat vaikuttavat kielteisesti lohien uintisuoritukseen, kun 

virtausnopeudet ovat suuria (Bui ym., 2016). Käyttäytymisen osalta lohet voivat reagoida 

lohitäitartuntaan hyppimällä vedestä (Furevik ym., 1993). 

Tekijöiden tietojen mukaan ei ole olemassa tietoja raja-arvoista, joiden ylittyessä täitartuntojen 

määrät alkavat aiheuttaa hyvinvointiongelmia kirjolohelle. Näiden tietojen puuttuessa ja sen 

huomioon ottaen, että aiemmissa tutkimuksissa on esitetty, että kirjolohen reaktiot vastaavat lohen 

reaktioita (Fast ym., 2002a), tekijät suosittelevat varoen, että lukija tutustuu lohta koskeviin 

julkaistuihin tietoihin (myös Noble ym., 2018).  Vaikka luonnonvaraisissa lohikaloissa usein esiintyy 

sellaisia määriä täitä, että ne aiheuttavat hyvinvointiongelmia ja kuolevuutta (Holst ym., 2003; 

Torrissen ym., 2013), kaupallisessa vesiviljelyssä täiden määriä valvotaan ja säädellään tiukasti, eikä 

tällaisia määriä juuri koskaan todeta viljellyissä lohissa (Folkedal ym., 2016). Tällaisia määriä voi 

kuitenkin esiintyä joissain yksilöissä, erityisesti nälkiintyneissä kaloissa. Näin ollen, mikäli täiden 

määrät ovat vähäisiä, täiden hävitykseen liittyvät taajaan tehtävät käsittelyt ja hoidot voivat olla 

vakavampi hyvinvointikysymys viljellylle lohelle ja kirjolohelle kuin täit sinällään. 

 

Toisin kuin L. salmonis, norjalaisessa kirjolohessa esiintyvä toinen meritäilaji, C. elongatus  ei esiinny 

vain yhdessä isäntäeläinlajissa vaan useissa eri lajeissa (Revie ym., 2002 lähteineen). Ne eivät yleisesti 

ole yhtä monilukuisia norjalaisissa viljelylaitoksissa kuin L. salmonis, ja ne ovat pienempiä kooltaan 

eivätkä yhtä sitkeitä syöjiä. McKinnon (1993) totesi, että C. elongatus -tartunnasta kärsivien lohien 

immuunijärjestelmä ei juuri reagoinut täihin. Täit syövät kaikissa kehitysvaiheissaan limaa ja 

epiteelisoluja, mutta ne läpäisevät ihon vain harvoin eivätkä yleensä aiheuta isäntäeläimille 

avohaavoja. Kuitenkin on havaittu, että runsaslukuisena C. elongatus on yhteydessä lohissa 

todettuihin haavoihin. Tekijöiden tietojen mukaan sen paremmin lohen kuin kirjolohenkaan osalta ei 

ole olemassa tietoja raja-arvoista, joiden ylittyessä tartuntamäärät alkavat aiheuttaa 

hyvinvointiongelmia. 

Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat  
Täiden laskemista koskeva yksityiskohtainen opas on saatavilla osoitteesta http://lusedata.no. 

Seuraavassa annetaan lyhyt yhteenveto sen keskeisistä tiedoista. On tärkeää varmistaa, että täiden 

laskemista vastaavat työntekijät ovat saaneet soveltuvan koulutuksen ja osaavat tunnistaa 

luotettavasti kaikki täin eri kehitysvaiheet. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että saatavilla on kaikki 

toimenpidettä varten tarvittavat laitteet: täiden laskulomake, sopiva verkko kalojen kiinni 

ottamiseksi, oikea nukutusaine, valkoiset säiliöt näytekaloja varten, siivilä, jolla täit suodatetaan 

säiliöissä olevasta vedestä, käsineet, jotka eivät vahingoita kaloja, riittävä valaistus (otsalamppu 

pimeinä vuodenaikoina) ja haavi yksittäisten kalojen poimimista varten. Näytteenotto on tehtävä 

varovaisesti, jotta kalat eivät vahingoitu, ja siten, että näytekalat ovat edustavia näytteitä ryhmästä. 

Kerralla voidaan rauhoittaa enintään viisi kalaa. Kala rauhoittuu yleensä noin minuutin kuluttua. Se 

on valmis täiden laskentaa varten, kun sen pyrstö ei enää hakkaa, kun se nostetaan vedestä. Jos 

ilman lämpötila on alhainen, kalat tulisi lopettaa rauhoittamisen sijasta, tai laskenta voidaan tehdä 

siten, että kalat ovat upoksissa vedessä. Laskennan aikana kaloja tulisi pidellä varovasti ja käyttää 

käsineitä, jotka eivät vahingoita kalaa. Kukin laskenta täytyy tehdä huolellisesti, varmistaen, että kalat 

ovat hyvässä valaistuksessa ja kirkasta taustaa vasten laskennan tarkkuuden takaamiseksi. Lasketut 

täit tulisi luokitella niiden kehitysvaiheiden mukaan. Vesi täytyy suodattaa, jotta löydetään 

mahdollisesti säiliöön pudonneet täit, ja nämä täit on otettava huomioon, kun lasketaan kaloissa 

http://lusedata.no/
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olevien täiden keskimääräinen määrä. 

Indikaattorin vahvuudet  
Yksinkertaisen koulutuksen jälkeen täiden laskenta ja luokittelu kehitysvaiheiden mukaan on 

suhteellisen helppoa. Täit selvästi vaikuttavat kalojen hyvinvointiin, sillä jo muutama täi voi ärsyttää 

kalaa, ja runsaslukuisina ne voivat aiheuttaa haavoja ja jopa kalan kuoleman. 

Indikaattorin heikkoudet  
Kuten kaikkien sellaisten indikaattorien, jotka perustuvat näytteiden ottamiseen yksittäisistä 

verkkoaltaissa olevissa kaloista, kohdalla, edustavan näytteen ottaminen kaloista on usein hankalaa. 

Näytteeseen sisältyvät kalat eivät välttämättä edusta altaassa vallitsevaa tosiasiallista tilannetta. 

Lisäksi on todennäköistä, että osa täistä irtoaa kalasta sen kiinnioton aikana eikä näitä täitä kirjata 

laskennan aikana. 

 
 

3.2.4. Kidusten vaaleus ja kidusten kunto 

Monet erilaiset organismit ja ympäristöolosuhteet voivat vaikuttaa kiduksiin. Koska kidusten 

tehtävänä on sekä kaasujen vaihto että osmoottinen säätely, ionien vaihto ja typpijätteen eritys, 

kidusvaurioilla voi olla syvällisiä vaikutuksia kalojen terveyteen ja hyvinvointiin. Bakteeri-infektiot, 

loiset, virukset, sienet ja huono veden laatu voivat aiheuttaa kidusongelmia. Kidukset voivat reagoida 

näihin ongelmiin rajallisin tavoin, joihin kuuluu esimerkiksi pintasolujen laajeneminen ja 

lisääntyminen, mikä haittaa kidusten toimintaa. Kidusvauriot voivat tehdä kalan alttiimmaksi 

alhaisille happitasoille, stressille tai rasitukselle. Makeassa vedessä, monet loiset, kuten Ichthyobodo 

necator , Trichodina spp. ja Chilodonella spp. voivat vahingoittaa kiduksia. Monissa tapauksessa 

pääsyynä kuitenkin on huono veden laatu, mikä altistaa kidukset loisille ja lisää vedessä esiintyvien 

mahdollisesti tarttuvien loisten määrää. 

Merivaiheessa kidustauti on yleistymässä entisestään. Kidustauti on monitekijäinen, mutta se voi 

aiheuttaa korkeaa sairaalloisuutta ja kuolleisuutta ja vaikuttaa täten merkittävästi hyvinvointiin. 

Amebisen kidustaudin (AGD) aiheuttajana on meriameba Neoparamoeba perurans. Kidustauti on 

vakava nouseva tauti Norjassa, ja sitä esiintyy myös kirjolohessa (Hjeltnes ym., 2017). Korkeat 

lämpötilat ja korkea suolaisuus lisäävät AGD-tautiesiintymien riskiä, ja näin ollen se ei toistaiseksi ole 

ollut ongelma Norjan pohjoisosissa. AGD-tauti on harvinaisempi myös vuonoissa, joissa veden 

pintakerros on murtovetinen (suolaisuus < 25 tuhannesosaa). Ameba ei selviydy makeassa vedessä. 

(Karlsbakk, 2015). AGD-tauti on kidusinfektio, joka aiheuttaa laajan kidustulehduksen ja vaikeuttaa 

hengitystä. Kliiniset infektiot ilmenevät ruokahalun menetyksenä, letargiana, kalojen 

kokoontumisena pinnalle ja nopeutuneena kidusten liikkeenä (Kent ym., 1989; Munday ym., 1990). 

Jos tapauksia ei hoideta tai tauti etenee pitkälle ennen hoitoa, kuolleisuus voi nousta erittäin 

korkeille tasoille (VKM, 2014). AGD-tartunnat määritetään aluksi pisteyttämällä kiduksissa olevat 

kalpeat limamaiset alueet siten, että 0 pistettä tarkoittaa, että infektiota ei ole ja 5 pisteen infektio 

on vakava (Taylor ym., 2009). 

Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat  
Kidusten makroskooppisen arvioinnin avulla voidaan saada rajallisia tietoja kidusten kunnosta ja 

mahdollisten vaurioiden vakavuudesta. Tietoja voidaan täydentää tutkimalla tuoreita tahroja, mutta 

yleensä vaaditaan histologinen vahvistus. AGD-pisteytysasteikkoa käytetään yleensä sekä tartunnan 

vakavuuden että hoidon tehoamisen seurantaan. Tätä varten vaaditaan kalojen käsittelyä ja 

pisteytyksen arviointia koskeva koulutus. Jos epäillään kidustautia, koulutetun kalojen terveydestä 
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vastaavan ammattilaisen tulisi aina tutkia tapaus mahdollisimman pian. 

Indikaattorin vahvuudet  
Makroskooppinen tutkimus on huokea ja suhteellisen helppo suorittaa asianmukaisen koulutuksen 

perusteella, ja sen avulla voidaan saada osoitus kidustaudin vakavuudesta. AGD-pisteytystä voidaan 

käyttää hoitopäätösten ja arviointien tukena. Histopatologisilla näytteillä saadaan lopullinen 

diagnoosi, ja osa diagnostiikkapalveluista voi toimittaa raportin alle kahdessa päivässä. 

Indikaattorin heikkoudet  
Vaikka makroskooppisilla tutkimuksilla ja tuoreiden tahrojen perusteella voidaan saada viitteitä 

kidusvaurioista, lopullinen arviointi edellyttää histologista tutkimusta. Hoitoviiveet voivat johtaa 

erittäin vakaviin kuolleisuusasteisiin erityisesti AGD-taudin yhteydessä. 

 

3.2.5. Kuntotekijä ja muut kuntoindeksit 

Kuntotekijä (K) on yleisesti hyväksytty työkalu kalojen ravitsemustilan arvioinnissa (Bolger ja Conolly, 

1989; Nash ym., 2006). Kuntotekijä lasketaan seuraavalla kaavalla: K = 100 × paino (g) × pituus (cm)-3. 

Mitä korkeampi arvo K on, sitä pyöreämpi kala on. Kirjolohessa kuntotekijän ja kalan rasva-aineiden 

kokonaismäärän välillä on selkeä positiivinen korrelaatio (Johansson ym., 2000). Kirjolohien 

kuntotekijä voi myös vaihdella vuoden mittaan (esim. Taylor ym., 2006).  Hyvin alhainen kuntotekijä 

voi viitata nälkiintymiseen ja hyvin korkea kuntotekijä taas selkänikamien epämuodostumiin (Choo 

ym., 1991). Yliruokinnan seurauksena kirjolohille voi myös kertyä runsaita määriä vatsarasvaa. 

Tällaisen lihavuuden vaikutukset hyvinvointiin eivät ole selviä mutta se on merkki huonosta rehun 

hallinnasta. 

Koska kuntotekijä on vaihteleva ja muuttuu sekä kehitysvaiheen että vuodenajan mukaan, on vaikeaa 

määritellä tarkkoja arvoja, jotka osoittaisivat hyvinvoinnin huononemisen. Kirjolohelle tehdyissä 

pitkäaikaisissa ruokinnan keskeyttämistä koskevissa tutkimuksissa nuorten kalojen (painon keskiarvo 

noin 55 g) kuntotekijän on todettu laskevan alle arvon 1,0 neljän kuukauden paaston jälkeen 

(Jørgensen ym., 2016). Suuremmille kaloille (painon keskiarvo noin 280 g) tehdyssä 

paastotustutkimuksessa todettiin, että K-arvot laskivat arvoista 1,15–1,2 noin arvoon 1,05 yhdessä 

kuukaudessa ja noin arvoon 0,9 neljässä kuukaudessa (Pottinger ym., 2003). Tekijät esittävät siis, että 

jos tekijän K arvo on noin 1,0 tai tätä pienempi, se voi viitata viljeltyjen kirjolohien nälkiintymiseen. 

Muita asiaan liittyviä mittauksia ovat organosomaattiset indeksit, joilla mitataan kalan koon ja 

tiettyjen sisäelinten välistä suhdetta, esimerkiksi hepatosomaattinen indeksi (maksan ja 

ruumiinpainon välinen suhde, HSI), gonadosomaattinen indeksi (sukurauhasten ja ruumiinpainon 

välinen suhde, GSI), viskerosomaattinen indeksi (kaikkien sisäelinten ja ruumiinpainon välinen suhde, 

VSI) sekä splenosomaattinen indeksi (pernan ja ruumiinpainon välinen suhde, SSI) (ks. Barton, 2002). 

Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat  
Indeksit vaihtelevat suhteellisen ei-invasiivisista (esim. nukutetusta kalasta suoraan otettavat 

mittaukset) tappaviin, kuten organosomaattisiin indekseihin (Sopinka ym., 2016). 

Indikaattorien vahvuudet  
Indikaattorit ovat nopeita, helppoja ja edullisia, ja käyttäjä saa hyvän osoituksen kalojen 

kokonaiskunnosta (Sopinka ym., 2016). Saatavilla on myös joitain ei-tappavia vaihtoehtoja (esim. 

pituus–paino-analyysi, kuntotekijä, suhteellinen paino), ja näitä arvioidaan jo laajasti viljelylaitoksissa. 

Indikaattorien heikkoudet  
Monet tekijät, kuten vuodenaika ja kalan kehitysvaihe, kypsyysvaihe ja sairaudet voivat vaikuttaa 
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kuntoindekseihin (Sopinka ym., 2016). Vaikutuksen täytyy usein olla huomattava, ennen kuin 

poikkeavuuksia voidaan havaita. Käyttäjä saattaa myös tehdä virheellisiä päätelmiä eri menetelmien 

rajallisuuden vuoksi (Sopinka ym., 2016). Niiden avulla ei voida havaita kroonista stressiä, mutta ne 

voivat viitata somaattisten resurssien puutteeseen, mikä voi liittyä stressiin. Organosomaattiset 

indeksit ovat tappavia. 

 
 

3.2.6. Nälkiintymistila 

Yksittäiset kalat voivat laihtua tai nälkiintyä kaikissa tuotantojärjestelmissä. Tämä voi olla seurausta 

erilaisista terveysongelmista tai teoreettisesta ravinnon puutteesta. Nälkiintyneiden kalojen 

ominaisuuksia ovat niiden ulkonäön lisäksi sisäelimiä ympäröivän rasvan puute (tai vähäisyys), 

munuaisen melanisaatio ja käyttäytymiseen liittyvät poikkeavuudet kuten hidas uiminen veden 

pinnassa verkon läheisyydessä tai uiminen yksin etäällä pääparvesta. Lohikalat voivat nälkiintyä 

useista eri syistä, joita ovat muun muassa taudit (Stephen ja Ribble 1995; Kent ja Poppe 2002; Finstad 

ym., 2011; Hjeltnes ym., 2016), stressi (Huntingford ym., 2006) ja käyttäytymiseen liittyvä ympäristö, 

jolle kalat altistuvat (Adams ym., 2000). 

Kitukasvuisuuden syystä riippumatta kalat, jotka jäävät paljon pienemmiksi kuin valtaosa ryhmän 

yksilöistä, saattavat hävitä kilpailussa ravinnosta eivätkä ne välttämättä kykene syömään suurempia 

pellettejä, joiden koko on määritetty kalojen keskimääräisen koon mukaan. Näin ollen, 

nälkiintyneiden yksilöiden selviytymisaste on huono ja niiden esiintymisaste vähenee usein ajan 

myötä (Folkedal ym., 2016). Nälkiintyneet kalat ovat alttiimpia taudeille, ja niiden taipumus pysytellä 

pintavedessä, joka sisältää enemmän taudinaiheuttajia ja merivesissä myös meritäiden toukkia 

(Hevrøy ym., 2003), lisää niiden infektioiden määriä sekä myös toimii tartunnan lähteenä muulle 

kannalle. Koska nälkiintyneet kalat eivät kykene syömään hyvin, niille on vaikeaa antaa ravintoon 

lisättäviä lääkkeitä (Coyne ym., 2006). 

Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat  
Voi olla vaikeaa päätellä, onko kalayksilö vain hoikka mutta elinkelpoinen, vai onko sen tila 

huononemassa peruuttamattomasti. Nälkiintyneet kalat ovat yleensä pieniä sekä pituuden, painon 

että kuntotekijän osalta, sillä niiden ongelmat ilmenevät pian mereen siirtämisen jälkeen. Kalat voivat 

kuitenkin alkaa nälkiintyä myöhemmässä vaiheessa esimerkiksi taudin vuoksi, jolloin niiden pituus 

vastaa keskikokoisia kaloja. Nälkiintyneet kalat uivat yleensä hitaasti veden pinnassa, minkä vuoksi ne 

jäävät todennäköisemmin kiinni näytteenoton aikana. Tämä johtaa niiden määrä yliarviointiin 

(Folkedal ym., 2016). Koska tämä poikkeama on yleisesti kasvattajien tiedossa, nälkiintyneet kalat 

jätetään yleensä pois näytteistä, esimerkiksi täiden laskennan aikana, sillä ne eivät ole edustava 

esimerkki altaan kaloista. Tällaiset käytännöt kuitenkin painottavat näytteistä vastakkaiseen 

suuntaan. Kalat, joilla on ilmeisiä hyvinvointiongelmia, täytyy ottaa mukaan kaikkiin hyvinvointia 

koskeviin arviointeihin. Lisäksi on tarpeen ottaa huomioon yksittäisten nälkiintyneiden kalojen 

hyvinvointi. Niiden kiinniottaminen voi olla vaikeaa, mutta ne tulisi poistaa ja teurastaa 

mahdollisuuksien mukaan. 

Indikaattorin vahvuudet  
Nälkiintyneet kalat voidaan tavallisesti tunnistaa niiden poikkeavasta käyttäytymisestä. Ne on myös 

helppo havaita, sillä ne eristäytyvät pääparvesta lähelle veden pintaa. Nälkiintyneet kalat voivat myös 

olla merkki siitä, että altaassa on muita ongelmia, kuten äkillinen tautiesiintymä (Folkedal ym., 2016). 

Indikaattorin heikkoudet  
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Nälkiintyneiden kalojen osuuden arviointi kaikista verkkoaltaassa olevista kaloista on käytännössä 

mahdotonta, sillä ei ole mitään keinoa ottaa edustavia näytteitä. 

 

3.2.7. Sukukypsyys 

Kirjolohet kutevat luontaisesti keväällä, mutta kalojen kehittymistä ja kutua voidaan edistää tai 

viivyttää valojaksojen säätelyn avulla (Bromage ym., 2001; Davies ja Bromage, 2002; Wilkinson ym., 

2010; Taylor ym., 2008). Lohikalat, kuten kirjolohi, voivat kehittyä sekä makean veden vaiheessa 

(ennenaikainen kehittyminen) tai mereen siirtämisen jälkeen (Fleming, 1998; Kause ym., 2003), mikä 

saattaa olla ongelma kirjolohen vesiviljelyssä (Norberg ym., 2007). Ennenaikaista kehittymistä 

tapahtuu vain koiraissa, mutta myös varhaista kehittymistä meressä tapahtuu enimmäkseen 

koiraissa, jotka kypsyvät naaraita nopeammin. Luonnonvaraiset kehittyvät lohikalat vaeltavat 

merestä jokeen kutua varten, mutta on vaikea sanoa, ilmeneekö myös sukukypsissä tai kehittyvissä 

viljellyissä kirjolohissa käyttäytymiseen liittyvää tarvetta lähteä kutuvaellukselle (vrt. Huntingford 

ym., 2006). Sukukypsyyden kehittymisen aikana lohikalat alkavat sopeutua fysiologisesti hypo-

osmoottiseen ympäristöön (Persson ym., 1998; Makino ym., 2007), ja kehittyvien kirjolohien joukossa 

voi esiintyä korkeaa kuolleisuutta, jos ne alkavat muuttua sukukypsiksi verkkoaltaissa (Albrektsen ja 

Torrissen, 1988). Lisääntymiseen liittyvien hormonien, kuten sukupuolisteroidien, kortisolin ja 

kasvuhormonin, aktiivisuusmuutokset voivat vaikuttaa sukukypsymisvaiheessa olevien kalojen 

immuunijärjestelmään, alentaa niiden vastustuskykyä taudeille ja heikentää niiden yleistä 

terveydentilaa (Taranger ym., 2010 lähteineen). Alentunut immuunipuolustus ja osmoottinen 

säätelykyky sekä käyttäytymiseen liittyvät muutokset voivat johtaa hyvinvoinnin heikkenemiseen ja 

kuolleisuuden lisääntymiseen sukukypsien kirjolohien joukossa. 

Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat   
Kuten myös muita yksilökohtaisia THI-indikaattoreita varten tehtävän näytteenoton yhteydessä, on 

hyvin vaikeaa arvioida sukukypsien kalojen osuutta, sillä niiden käyttäytyminen voi vinouttaa 

näytteitä. 

Indikaattorin vahvuudet  
Sukukypsyydellä voi olla merkittäviä vaikutuksia kalojen hyvinvointiin, ja suuri osuus kaloista voi tulla 

sukukypsiksi, jos varotoimia ei suoriteta esimerkiksi hallitsemalla niiden kehitystä lisävalojen avulla 

tai teurastamalla kalat ennen kuin ne ovat täysin kehittyneitä. 

Indikaattorin heikkoudet  
Jos kypsymisen alkamisen varhainen havaitseminen hormonianalyysin avulla edellyttää, että 

riittävästä ja edustavasta määrästä kalayksilöitä otetaan verinäytteet, jotka lähetetään laboratorioon; 

näin ollen kyseessä on LABHI-indikaattori. GSI-indeksin käyttö sukurauhasten kehittymisen 

havaitsemiseksi edellyttää, että kalat lopetetaan (ks. kohta 3.2.5). 

 

3.2.8. Meriveden vaikutus 

Tutkimuksissa on todettu laajasti, että kirjolohet kasvavat paremmin merivedessä kuin makeassa 

vedessä, ja että meriveteen sopeutumisen onnistumiseen vaikuttavat kalojen koko, siirto-olosuhteet 

ja suolaisuusasteen muutoksen suuruus (Johnston ja Cheverie, 1985; Le Bras ym., 2011). EFSA 

(2008b) toteaa, että kirjolohi saavuttaa euryhaliinin tilan, kun kalat ovat yli 50 gramman painoisia. 

Kaloilla, jotka siirretään 70–100 gramman painoisina, on hyvä selviämisaste, ja ne pystyvät ilmeisesti 

kestämään siirron merelle ollessaan tietyssä smolttiutumisvaiheessa. Kalojen, joita on kasvatettu 

makeassa vedessä, jonka Ca2+-pitoisuus on alhainen, voi olla vaikea sopeutua meriveteen siirron 
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jälkeen. Tätä voidaan korjata ruokkimalla kaloja erikoisrehulla, jonka tarkoituksena on edistää 

ennakkoon kalojen sopeutumista meriympäristöön (Perry ym., 2006). Vaikka osa tätä aihetta 

koskevasta kirjallisuudesta on melko vanhaa, tämä viittaa siihen, että suurikokoisemmat kalat 

selviytyvät ja suoriutuvat muutoksesta paremmin. Pienemmät kalat suoriutuvat paremmin, kun ne 

totutetaan meriympäristöön vähitellen tai meriympäristö ei ole puhdasta merivettä (Landless, 1976b; 

Jackson, 1981; Kiilerich ym., 2011). McKay ja Gjerde (1985) ovat myös todenneet, että kuolleisuus voi 

lisääntyä hiljattain meriveteen siirrettyjen kalojen joukossa, jos suolaisuusaste on hyvin korkea (32 

‰), ja että yli 20 ‰:n suolaisuusaste saattaa hidastaa jalojen kasvua. Kalojen selviytyminen voi myös 

olla heikompaa korkeammissa lämpötiloissa. Erään tutkimuksen mukaan pienten kalojen (7–15 g) 

selviytyminen parani 11 celsiusasteen lämpötilassa 17 celsiusasteeseen verrattuna (Johnsson ja Clark, 

1988). Luonnonvaraiset vaeltavat kirjolohet smolttiutuvat luontaisesti tai valojaksojen säätelyn 

perusteella. Vaikuttaa siltä, että tämä ei koske ainakaan kaikki kasvatetun kirjolohen lajikkeita. 

Valojaksojen säätelyn osalta Morron ynnä muiden (2019) hiljattain tekemässä tutkimuksessa 

testattiin erilaisten valojaksojärjestelmien vaikutuksia siihen, kuinka kirjolohet sopeutuivat 

meriveteen. Artikkelissa todettiin, että sekä olemassa oleva vakiintunut jatkuvaa valoa (LL) käyttävä 

järjestelmä (18 viikkoa) että edistynyt valojaksojärjestelmä (APP) (kuusi viikkoa, joina on 12 h valoa ja 

12 h pimeää, ja tämän jälkeen 12 viikkoa, joina on 24 h valoa ja 0 h pimeää) soveltuvat meriveteen 

sopeuttamiseen. APP-järjestelmässä sopeutumiskausi oli pidempi. Tekijät kuitenkin totesivat, että 

valojakso ei näytä vaikuttavan voimakkaasti kirjolohen sopeutumiseen meriveteen, ja muita 

potentiaalisia ympäristötekijöitä, kuten suolaisuutta tai lämpötilaa, tulisi tarkastella (Morro ym., 

2019). Lisäksi Finstad ym. (1988) osoittivat, että alhainen meriveden lämpötila voi vaikuttaa 

kirjolohen osmoottiseen säätelyyn, ja tämän vuoksi kirjolohien siirtäminen mereen syksyllä olisi 

tehtävä varovasti. Kasvun puute ja alhaisena kroonisesti jatkuva kuolleisuus ovat merkkejä siitä, että 

kalat eivät sopeudu meriympäristöön. 

 

3.2.9. Tukirangan epämuodostumat 

Selkänikamien epämuodostumat yhdistetään tavallisesti viljeltyihin lohikaloihin. Tällaisia 

epämuodostumia on kuitenkin kirjattu sekä luonnonvaraisissa lohikaloissa että muiden kalojen 

kannoissa jo monien vuosien ajan (Howes, 1894; Sambraus ym., 2014; Boglione ym., 2001; Fjelldal 

ym., 2009b). Ottaen huomioon, että luonnonvaraisissa lohikalakannoissa esiintyy selkänikamien 

poikkeavuuksia, voidaan kohtuudella olettaa, että niitä esiintyy taustatasolla myös viljellyissä kaloissa 

(Branson ja Turnbull, 2008). Toisinaan viljellyissä kaloissa on kuitenkin esiintynyt vakavia 

poikkeavuuksia, ja vaikka selkänikamien epämuodostumien torjunta on edistynyt, ne ovat edelleen 

ongelmana lohikalojen viljelyteollisuudessa (Poppe, 2000; Witten ym., 2005, 2009; Deschamps ym., 

2008). Tällä hetkellä yksi suurimmista rajoitteista kirjolohen (Oncorhynchus mykiss) kaupalliselle 

tuotannolle on luurangon epämuodostumien yleisyys (Babaheydari ym., 2016). 

Selkänikamien epämuodostumien yleisyys voi merkittävästi vähentää vesiviljelytuotannon 

tuottavuutta, koska ruhojen luokitus huononee ”ensiluokkaisesta” ”tavalliseen” tai jopa 

”tuotantolaatuun” erityisen vakavissa tapauksissa (Branson ja Turnbull, 2008). Kirjolohien 

selkänikamien epämuodostumat voivat käydä ilmi myöhäisessä tuotantovaiheessa, mikä lisää 

lajitteluun liittyviä kustannuksia (Witten ym., 2006). Muita asiaan liittyviä taloudellisia kustannuksia 

voi syntyä prosessointinopeuden ja -tehokkuuden laskusta, tuoton vähenemisestä ylimääräisen 

leikkaamisen vuoksi sekä lisäjätteestä, joka liittyy silmämääräisesti havaitsemattomiin 

poikkeavuuksiin (Boglione ym., 2001; Witten ym., 2006; Deschamps ja Sire, 2010). 

Sen lisäksi, että selkänikamien epämuodostumilla voi olla merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, ne 
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vaikuttavat myös hyvinvointiin. Hansenin ynnä muiden (2010) mukaan lohessa kasvun hidastuminen 

korreloi voimakkaasti epämuodostuneiden selkänikamien määrän kasvun kanssa. Tätä päätelmää 

tukevat myös aikaisemmat tutkimukset, joissa on ehdotettu, että lohikalojen selkänikamien 

epämuodostumat ovat yhteydessä huonompaan suorituskykyyn, mikä herättää huolia niistä kärsivien 

kalojen hyvinvoinnista (Huntingford ym., 2006; Fjelldal ym., 2009a). Tällä hetkellä ei ole selvää, onko 

selkänikamien epämuodostumista kärsivillä kaloilla kipuja (Branson ja Turnbull, 2008). Ne kalat, joilla 

on vakavia epämuodostumia, ovat kuitenkin epäilemättä huonompia uimaan (Powell ym., 2009), 

eivätkä ne kykene kilpailemaan ravinnosta tasaväkisesti muiden kanssa (Hansen ym., 2010). 

Selkänikamat osallistuvat kalsiumin ja fosforin homeostaasiin (Carragher ja Sumpter, 1991; Persson 

ym., 1994). Lisäksi niillä on kriittisen tärkeä biomekaaninen merkitys, koska lihakset kiinnittyvät niihin 

ja ne mahdollistavat työntövoiman ja joustavuuden liikkeen aikana (Webb, 1975). Epämuodostuneet 

kalat myös vaikuttavat sietävän käsittelyä ja stressiä muita huonommin (Branson ja Turnbull, 2008). 

Julkaistuja todisteita selkänikamien epämuodostumien yhteydestä tartuntatauteihin on hyvin vähän, 

mutta kohtuudella voidaan olettaa, että huono uintikyky voisi johtaa useampiin loistartuntoihin 

(kuten meritäit) ja kalan joutumiseen epäedullisempiin osiin verkkoallasta, mistä saattaisi aiheutua 

vammoja ja niihin liittyviä toissijaisia infektioita (Samsing ym., 2015). 

Vaikka lohikaloille ei ole vielä kehitetty kattavaa selkärangan epämuodostumien luokitusta 

(ihmislääketieteessä käytettävää luokitusta vastaavasti), Witten ym. (2009) ovat kehittäneet 

lohikaloille 20 tyyppiä sisältävän luokitusjärjestelmän. Se perustuu selkärangan röntgenkuviin, ja 

jatkossa sen avulla voitaisiin mahdollisesti määrittää eri epämuodostumien ja tarkkojen etiologioiden 

väliset yhteyden (ks. lisätiedot lähteestä Witten ym., 2009). Aiemmissa tutkimuksissa on myös 

ehdotettu menetelmiä muiden varsinaisten luukalalajien luurangon epämuodostumien luokittelua 

varten (esim. Boglione ym., 2001).  Tällä hetkellä kirjolohelle, kuten lohellekaan, ei ole vielä laadittu 

vakiomuotoista selkänikamien epämuodostumien luokitusjärjestelmää. Kalojen pitkittäissuuntaista 

lyhentymistä on sen sijaan kuvailtu käsitteellä ”selkärangan kompressiosyndrooma” (engl. vertebral 

column compression syndrome, VCCS) (Aubin ym., 2005). Tässä laajassa luokassa kaksi kirjolohessa 

tavallisimmin havaittua epämuodostumaa ovat olleet (a) särkikalaa muistuttava ulkomuoto, joka 

aiheutuu anterioristen ja trunkaalisten nikamien sulautumisesta (Poynton, 1987), ja (b) 

lyhytpyrstöisyys, joka aiheutuu trunkaalisten ja kaudaalisten nikamien sulautumisesta (Aubin ym., 

2005). 

Kalojen selkänikamien epämuodostumiin liittyy joukko mahdollisia riskitekijöitä. Näitä ovat erilaiset 

ravitsemukselliset tekijät (Dabrowski ym., 1990; Cahu ym., 2003; Gorman ja Breden, 2007), 

tartuntataudit (Kent ym., 1989), lämpötilat, joissa mätimunia haudutetaan (Ørnsrud ym., 2004; 

Fitzsimmons ja Perutz, 2006), veden virtaus ja laatu (Divanach ym., 1997), rokotteet (Berg ym., 2006), 

ympäristösaasteet (Sfakianakis ym., 2006) ja triploidisuus (Fjelldal ja Hansen, 2010; Leclercq ym., 

2011; Fraser ym., 2012, 2015). Luurangon epämuodostumat, selkänikamien epämuodostumat 

mukaan luettuina, ovat todennäköisesti seurausta useista osatekijöistä (Vågsholm ja Djupvik, 1998). 

Tämän vuoksi on vaikea liittää tiettyjä riskitekijöitä tiettyihin epämuodostumiin (Aunsmo ym., 

2008b). 

Tutkimuksia, joissa olisi yhdistetty riskitekijöitä nimenomaan kirjolohen selkänikamien 

epämuodostumiin, on tehty varsin vähän. Eräitä tunnistettuja riskitekijöitä ovat kuitenkin vesiviljelyn 

kiertovesijärjestelmät, joissa veden vaihtuvuus on alhainen (RAS-järjestelmät; Davidson ym., 2011), 

triploidisuus (Madsen ym., 2000), Flavobacterium psychrophilum -infektio (Madsen ym., 2001; 

Nematollahi ym., 2003), Myxobolous cerebralis -infektio (Baldwin ym., 2000), tryptofaanin puutos 

(Akiyama ym., 1986), fosforin puutos (Shearer ja Hardy, 1987; Sugiura ym., 2004) sekä C-vitamiinin 
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puutos (Kitamura ym., 1965). Fontagnén ynnä muiden (2009) tutkimuksessa noin 45 prosentissa 

kirjolohen pikkupoikasista, joille syötetyn ravinnon kalsiumpitoisuus oli alhainen, ilmeni ulkoisesti 

erottuvaa kyttyräselkäisyyttä. Kirjolohen pikkupoikasissa, joille syötettiin ravintoa, jossa oli joko 

vähän kalsiumia tai vähän fosforia, ilmeni myös merkittäviä muutoksia luurangon kehityksessä ja 

selkänikamien morfologiassa. Kirjolohen emokalastolle suositellaan ruokavaliota, joka sisältää 200 

IU/g A-vitamiinia (Fontagné, 2009), ja kaupallisissa ruokavalioissa yleistä 20 IU/g:n annosta ei pidetä 

riittävänä turvaamaan tämän lajin A-vitamiinin tarve tässä kehitysvaiheessa.   Ruokavalion sisältämä 

runsas A-vitamiini tukee kirjolohen varhaista kasvua ja lisääntymistä eikä aiheuta luurangon 

epämuodostumia (Fontagné, 2009). Kirjolohen varhaiset kehitysvaiheet ovat myöhempiä 

kehitysvaiheita alttiimpia ruokavalioon liittyvälle hapetusstressille, ja niiden rehuun olisi lisättävä 

sopiva määrä antioksidantteja, kuten E- ja C-vitamiineja, jotta monityydyttymättömiä rasvahappoja 

voidaan suojata rasvahappojen hapettumiselta peroksidiyhdisteiksi (Fontagné, 2009). Lisäksi 

Fontagné (2009) huomauttaa, että ruokavalion sisältämät fosfolipidit ovat tärkeitä varhaisen kasvun 

ja asianmukaisen luiden mineralisoitumisen kannalta. 

Aiemmissa tutkimuksissa korkeat mädin haudontalämpötilat on liitetty lisääntyneeseen 

selkänikamien epämuodostumien esiintymiseen lohessa (Ørnsrud ym., 2004; Fraser ym., 2015). 

Epäedulliset lämpötilat mädin haudonnan aikana ovat tunnettu riskitekijän kirjolohen luurangon 

epämuodostumien suhteen; aiheesta tarvitaan kuitenkin lisätutkimusta. Tutkimus osoittaa, että 

kirjolohen mädin haudontalämpötilan (sekä diploidiset että triploidiset mätimunat) tulisi olla 8–12 oC 

epämuodostumien vähimmäistämiseksi geneettisestä lajikkeesta huolimatta, ja että 10 oC vaikuttaa 

olevan tälle lajille optimaalinen lämpötila (Lein ym., 2009). Samassa tutkimuksessa todettiin, että kun 

mätiä altistettiin kolmelle eri lämpötilalle (6, 10 ja 14 oC), yleisimmät luurangon epämuodostumat 

olivat selkänikamien yhteen sulautuminen tai kompressio (Lein ym., 2009). Kuten muissakin 

lohikalalajeissa, myös kirjolohessa selkänikamien epämuodostumien etiologia on todennäköisesti 

monitekijäinen. 

Tutkimuksessa on käynyt ilmi, että selkärangan kompressio tapahtuu usein myöhäisessä luurangon 

kehitysvaiheessa (Berg ym., 2006), mikä vaikeuttaa etiologian määrittämistä. Tähän vaikuttavista 

biologis-fysiologisista prosesseista tiedetään vain vähän. Wittenin ynnä muiden (2005) tutkimuksessa 

osoitettiin, että lyhytpyrstöisten lohien epämuodostuneissa selkänikamissa esiintyy nikamien 

päätelevyjen muutoksia, sisäänpäin taipuneita nikamien reunoja ja nikamakudosten 

rakennemuutoksia. Tekijät myös esittivät hypoteesin siitä, että muunnettu mekaaninen rasitus olisi 

voinut aiheuttaa luun kasvualueiden muodonmuutoksen ja sen, että rustoiset kudokset olivat 

korvanneet nikamien väliset selkäjänteet (Witten ym., 2005). Toisessa tutkimuksessa Wargelius ym. 

(2010) osoittivat, että matriisi-metalliproteinaasin 13 (MMP-13) säätely vahvistui merkittävästi 

kompressoiduissa nikamissa. Tekijät esittivät, että selkänikamien kompression kehityksen ja 

uudelleenmuotoutumistoiminnan välillä on suhde viljellyssä lohessa. 

 

Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat  
Selkänikamien epämuodostumat voidaan luokitella vähäisistä vakaviin. Röntgenkuvausta käytetään 

vähäisten epämuodostumien havaitsemiseen ja silloin, kun tarvitaan tarkempia kuvauksia 

epämuodostumasta. Kalat kuvataan yleensä kannettavalla röntgenlaitteella, ja epämuodostuneiden 

nikamien lukumäärä ja tyyppi voidaan tunnistaa digitaalisista kuvista. 

Indikaattorin vahvuudet  
Vähäisiä epämuodostumia lukuun ottamatta indikaattoria on helppo havainnoida, ja sillä on suora 
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vaikutus kalojen nykyiseen ja tulevaan hyvinvointiin (ks. kuva 3.2.9-1). 

Indikaattorin heikkoudet  
Kuten edellä mainitaan, useat eri tekijät tai tekijöiden yhdistelmät voivat johtaa selkärangan 

epämuodostumiin. Näin ollen kasvattajan voi olla vaikea löytää syy epämuodostumien 

kehittymiseen.

 
 

Kuva 3.2.9-1. Selkänikaman epämuodostuma suuressa kirjolohessa. Valokuva: James F. Turnbull 

 

3.2.10. Evien vauriot ja evien kunto 

Kirjolohen evät (kuten muidenkin varsinaisten luukalojen evät) koostuvat epiteelipoimusta 

tai -kerroksesta, jota tukee joukko eväpiikkejä (ks. Videler, 1993, Noble ym., 2012b). 

Evävaurioita on luokiteltu monella eri tavalla tekijöiden mieltymysten tai taustojen mukaan (ks. 

Noble ym., 2012b). Turnbull ym. (1996) luokittelivat evävauriot a) kulumiin, b) halkeamiin ja c) 

paksunemiin (mikä sisälsi myös epämuodostuneet evät). Kaikenlaiset evävauriot voivat aiheuttaa 

verenvuotoa joko eväkudoksen sisällä tai kudoksesta (esim. Noble ym., 2012b), ja tämä voidaan 

luokitella omaksi tyypikseen eli d) verenvuodoksi. Turnbull ym. (valmisteilla) ovat ryhtyneet viime 

aikoina luokittelemaan evävaurioita joko aktiivisiksi tai parantuneiksi. Menetetyn kudoksen määrästä 

riippumatta tuoreista haavaumista ilmenee, että kyseessä on jatkuva ongelma, joka tulisi hoitaa, kun 

taas parantuneet evät ovat osoitus aiemmista vaurioista (ks. kuva 3.2.13-2-3). 

Evävauriot ovat tunnustettu hyvinvointiuhka, sillä ne vahingoittavat elävää kudosta (Ellis ym., 2008). 

Lisäksi evässä on kipureseptoreita (Becerra ym., 1983) ja aktiiviset evävauriot (ks. kuva 3.2.13-2-3) 

voivat olla patogeenisen infektion itämisreitti (Turnbull ym., 1996; Andrews ym., 2015; Noble ym., 

2012b lähteineen), sillä ne rikkovat ihon suojakerroksen (Andrews et al., 2015). Evävaurioiden i) 

vakavuuden, ii) yleisyyden ja iii) tyypin ja hyvinvoinnin välistä suhdetta ei kuitenkaan ole selitetty 

selkeästi vesiviljely-ympäristöjen osalta eikä etenkään eri lajien ja kehitysvaiheiden osalta (ks. esim. 

Ellis ym., 2008; Noble ym., 2012b). Riskit ovat myös erilaisia eri kehitysvaiheissa. Vaikka puremilla on 

suuri merkitys evävaurioissa, kyse ei vaikuta olevan pelkästä aggressiivisuudesta, vaan puremiseen 

voi olla monia eri syitä. Monet olosuhteisiin liittyvät seikat voivat johtaa siihen, että kalat alkavat 

purra toisiaan. Näitä seikkoja ovat muun mussa suuret kasvatustiheydet (Ellis ym., 2002 lähteineen) 
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sekä epätasavertainen rehun saanti tai aliruokinta (Moutou ym., 1998). Myös kalan hieroutuminen 

alustaan tai säiliön seinämään voi vaurioittaa kirjolohen rinta- ja vatsaeviä (esim. Bosakowski ja 

Wagner, 1995). Myös Ellis ym. (2002) käsittelevät eräitä veden laatuparametreja ja muita tekijöitä, 

jotka voivat myös vaikuttaa kirjolohen evävaurioihin. 

Näytteenotosta ja analyyttisista näkökohdista sekä evävaurioiden hyvinvointi-indikaattorina 

käyttämisen vahvuuksista ja heikkouksista annetaan yhteenveto jäljempänä ulkoisia morfologisia 

hyvinvointi-indikaattoreita koskevan osuuden lopussa. 
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3.2.11. Suomujen irtoaminen ja ihon kunto 

Tässä käsikirjassa ihon pintakerroksen vauriot määritellään epidermisen kudoksen menetykseksi 

dermiseen/epidermiseen/lihaskudokseen saakka missä tahansa kalan kehon osassa. Niihin voi myös 

liittyä verenvuotoa, haavaumia tai ihonvärin muutoksia (Vågsholm ja Djupvik, 1998). 

Iho suomuineen ja limakerroksineen toimii ensimmäisenä esteenä infektioille. Jo pienikin vamma voi 

toimia infektion reittinä kehoon, ja suuremmat haavat/haavaumat voiva vaarantaa osmoottisen 

säätelyn. Näin ollen ihon pintakerroksen kunnolla voi olla merkittäviä vaikutuksia kalojen 

hyvinvointiin. Ihovaurioiden ja hyvinvoinnin suhde on esitetty aiemmassa katsauksessa (Noble ym., 

2012b). Ihovauriot voivat olla keskeinen THI-indikaattori kasvattajille, sillä ne on helppo havaita ja ne 

kertovat vakavasta hyvinvointiongelmasta. Ihovaurioiden vaikutukset hyvinvointiin ovat kuitenkin 

riippuvaisia sekä vammojen tyypistä, vakavuudesta ja esiintymistaajuudesta että myös mahdollisista 

taudinaiheuttajista, joita kasvatusympäristössä esiintyy. Vaurioita syntyy monella tavalla, joita ovat 

esimerkiksi loiset, itse aiheutettu vahinko kalan kaivautuessa verkkoon, petoeläimet sekä vialliset 

käsittelylaitteet. Kaikki pintahaavaumiin viittaavat merkit tulisi tutkia perusteellisesti. 

Pintahaavaan kerääntyy nopeasti lähiympäristössä olevia bakteereita, joita ovat muun muassa Vibrio 

spp. meriympäristössä ja Aeromonas spp. makeassa vedessä. Pintahaavojen nopeasti kehittyvät 

bakteerikannat voivat vaikeuttaa haavan alkuperäisen aiheuttajan tunnistamista. Bakteerit voivat 

pahentaa olemassa olevaa haavaa, kuten kylmäperäisiä haavaumia (Løvoll ym. 2009), tai tietyt 

bakteerit, kuten Aeromonas salmonicida ja Flavobacterium psychrophilum, voivat aiheuttaa 

haavauman (Bruno ym., 2013). Kalan hyvinvointiin kohdistuvien vaikutusten osalta on 

huomionarvoista, että ihovauriot vahingoittavat elävää kudosta ja ihossa on kipureseptoreita, sillä 

kalan vapaiden hermosolujen verkosto kulkee ihon pintakerroksessa ja sen läheisyydessä (Kotrschal 

ym., 1993). Ihovauriot vaikuttavat lohikalojen fyysisiin hyvinvointitarpeisiin, jotka liittyvät i) 

osmoottiseen tasapainoon, ii) terveyteen ja iii) suojautumista koskevaan käyttäytymistarpeeseen. 

Niiden suhteellinen merkitys kuitenkin vaihtelee kehitysvaiheen mukaan. Ihovauriot otetaan 

huomioon hyvinvoinnin varmistusjärjestelmissä. Viljeltyä kirjolohta koskevien RSPCA:n 

hyvinvointistandardien aiemmassa versiossa (2014) todetaan, että teurastuksen yhteydessä tulisi 

ottaa sadan kalan suuruinen näyte, ja jos 10 prosentilla kaloista on vammoja, olisi ryhdyttävä 

toimenpiteisiin. Käsittelystä aiheutuvat vammat voivat vaikuttaa myös ulkoisiin (ja sisäisiin) 

morfologisiin indikaattoreihin. Esimerkiksi rusennusvammat, jotka ovat tulleet verkosta tai kalan 

jäädessä vahingossa kiinni pumppuventtiiliin, voidaan diagnosoida ihon pintaan ja alla olevaan 

kudokseen jääneen vamman kuviosta. 

 

3.2.12. Silmävauriot ja silmien tila 

Myös silmät voivat vaurioitua monin tavoin. Silmävaurioiden syyt (kuva 3.2.12-1) voivat olla 

monenlaisia (taulukko 3.2.12-2), mutta yleisimpiä ovat mekaaniset vammat (Pettersen ym., 2014). 

Silmät ovat erityisen herkkiä mekaanisille vammoille tai kuivumiselle käsittelyn aikana, sillä ne 

ulkonevat hieman kalan päästä eikä niissä ole silmäluomia tai suojaavaa kosteutusmekanismia. 

Mulkosilmäisyys on tunnistettu epätarkaksi sairauden merkiksi, jota tulisi tutkia tarkemmin. Silmien 

takana on lukuisia verisuonia (suonikalvopunos) sekä silmiä liikuttavia lihaksia ja sidekudosta. Kun 

mikro-organismeja leviää silmien takaiselle alueelle ja kasvaa siellä, tulehtunut kudos tai kertyvä 

neste voivat painaa silmiä ulospäin (Poppe, 1999). Silmät voivat myös työntyä ulospäin osmoottiseen 

paineen aiheuttaman turvotuksen tai kaasukuplataudin seurauksena, kun kudoksiin kertyy kaasua 

(Poppe, 1999). Mulkosilmäisyydestä kärsivien kalojen käsittely voi lisätä uusien vammojen riskiä. Voi 

myös olla haastavaa erottaa toisistaan vammoja, jotka syntyvät silmien ulkonemisen vuoksi, ja 
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vammoja, jotka aiheuttavat silmien ulkonemista. Kaikki silmävauriot voivat edetä silmän 

puhkeamiseen, mikä aiheuttaa silmän rakenteen kokoon painumisen (näivettynyt silmä). Tässä 

vaiheessa vamman etiologian määrittäminen on hyvin vaikeaa. Jos havaitaan yksittäinen kala, jonka 

iho on väriltään muita tummempi, tämä voi myös olla merkki sokeudesta. 
 

 
 

Kuva 3.2.12-1. Mulkosilmäisyys nuoressa kirjolohessa. Valokuva: James F. Turnbull 

Kaihilla tarkoitetaan silmän mykiön sameutta ((Tröße ym., 2009; Neves ja Brown, 2015). Vakavan 

kaihin katsotaan olevan peruuttamaton mykiösäikeiden vaurio (Waagbø ym., 2003), mutta 

osmoottisen paineen muutosten aiheuttama mykiön sameus voi myös olla korjattavissa (Iwata ym., 

1987, lohikalat). Altistuminen toistuvalle stressille voi herkistää mykiön myöhemmin kehittyvälle 

kaihille (Bjerkås ja Sveier, 2004). Kaihi voi johtaa näön heikkenemiseen tai sokeuteen (Neves ja 

Brown, 2015), mikä voi vaikuttaa välttelykäyttäytymiseen ja myös kalan kykyyn hankkia ravintoa, sillä 

kalan voi olla vaikea löytää rehupellettejä tai välttää mahdollisia vaaroja (Noble ym., 2012b; Pettem 

ym., 2018). Kaihilla on myös yhteys kohonneeseen alttiuteen toissijaisille taudeille ja kuolleisuuden 

lisääntymiseen terveisiin kaloihin verrattuna (ks. Pettersen ym., 2014 lähteineen, esim. Breck ja 

Sveier, 2001; Ersdal ym., 2001; Waagbø ym., 2010; Remø ym., 2011). Silmien kuntoa käytetään 

laatuindikaattorina, ja kaihista kärsivillä kaloilla esiintyy usein tummia värinmuutoksia, jonka vuoksi 

ne voidaan luokitella alempaan laatuluokkaan (Neves ja Brown, 2015). 

Kaihin kehittymiseen on liitetty useita tekijöitä, joita ovat muun muassa ravitsemukselliset 

puutostilat, osmoottisen tasapainon häiriöt, veden lämpötilan vaihtelut (Bjerkås ym., 2001), silmän 

loisinfektiot, toksiset tekijät, ultraviolettisäteily, mykiösäikeisiin kohdistuva hapetusstressi, 

geneettinen alttius, nopea kasvu ja veden suolaisuuden nopeat muutokset (katsaus lähteessä Bjerkås 

ja Sveier, 2004). Kaihin esiintyvyys viljellyssä lohessa on liitetty histidiinin vähäisyyteen lohien rehussa 

(Breck ym., 2003, 2005; Waagbø ym., 2010). Tämä on yhteydessä veri- ja luujauhon poistamiseen 

rehusta sekä kasviöljyjen käytön lisääntymiseen lohien rehussa (Waagbø ym., 2003; Bjerkås ja Sveier, 

2004). Makean veden tuotantovaiheessa alkaneen kaihin kehityksen on osoitettu jatkuvan 

meriveteen siirron jälkeen (Bjerkås ym., 2001). Remø ym. (2017) vertasi kaihin syntymistä sekä 

kirjolohissa että lohissa, jotka oli kasvatettu merivedessä kahdessa eri lämpötilassa (13 oC ja 19 oC). 
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Tutkimuksen lopuksi kaihia esiintyi lähes 100 prosentissa lohista ja noin 50 prosentissa kirjolohista 

veden lämpötilasta riippumatta. Kaihin vakavuus oli kolminkertainen lohissa kirjolohiin verrattuna 

(Remø ym., 2017). Metabolomisessa profiloinnissa havaittiin eroja mykiön aineenvaihdunnassa ja 

koostumuksessa näiden kahden lajin välillä, mikä voi selittää havaitut erot (Remø ym., 2017). 
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Taulukko 3.2.12-2. Silmävammat, kehitys ja riskitekijät 
 

Silmä- 
vammat 

 
Riskitekijät 

 
Vaikutus hyvinvointiin 

 
Riskin minimointikeinot 

 
Viitteet 

Vammat – Käsittely Mahdollisesti kivulias. Alipainepumppu Noble ym., 

mekaaniset Verkkoon 
ajaminen 
Pumppaus 
Lajittelu 

Toissijaiset 
infektiot. 
Mahdollinen näön menetys. 

manuaalisen verkkoon 
ajamisen / 
nostoverkkojen sijaan. 
Yksilöllinen verkkoon 
ajaminen. 

2012b 
Pettersen 
ym., 2014 
Gismervik 
ym., 

   Käsittelylaitteiden 2016 

   suunnittelun optimointi Chervova, 
1997 
Sneddon, 
2009 

Mulko- Mikro-organismit Riippuu Riippuu Poppe, 
1999 

silmäisyys Sydämen ja verisuonten 
tai osmoottisen paineen 
säätelyn häiriöt 

etiologiasta, mutta aina 
merkki hyvinvoinnin 
vaarantumisesta. 

etiologiasta. Noble ym., 
2012b 
Pettersen 
ym., 2014 

 Vamma Näön menetyksen riski   

 Kaasukuplatauti ja lisä-   

  vammat   

Puhjenneet 
silmät 

Useita tekijöitä, esim. 
ruokailurutiinit 

Oletettavasti kivulias. 
Toissijaiset infektiot. 
Näön menetys 

Riippuu riskitekijöistä. Jos 
asia liittyy ruokintaan, 
ruokinta on optimoitava 
(useita ruokintakertoja, 
hajautetut 
alueet) 

Noble ym., 
2012b 

 

Sneddon, 
2003 

Imumadot Diplostomum spp. 
Makeassa vedessä, 
elinkaareen sisältyy 
kaloja syöviä lintuja ja 
etanoita 

Näön menetys  Poppe, 
1999 

Verenvuoto Vammat, infektiot, Riippuu Vältetään vammoja, Pettersen 
ym., 

(epäsuora) Parvicapsula 
pseudobranchicola. 

vakavuudesta ja 
laajuudesta. 

torjutaan loiset tai 
infektiot. 

2014 
Hjeltnes 
ym., 
2016 

Vammat – Veden laatu Kipu ja heikentynyt Riippuu Hofer ja 

Ärsytys Kemiallinen 
Lämpöön 
liittyvä 
Toksinen 

näkö syystä, muun muassa 
lääkkeiden yliannostus 

Gatumu, 
1994 
Pettersen 
ym., 2014 

 UV-valo    
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3.2.13. Kiduskansien epämuodostumat 

Kiduskansilla on tärkeä rooli kalan hengitysmekanismeissa, sillä ne ovat osa posken 

pumppausmekanismia, joka parantaa varsinaisten luukalojen hengityksen tehokkuutta. 

Epämuodostumia, kuten typistyneet, puuttuvat ja vääntyneet kiduskannet, on yhdistetty vesiviljelyn 

tehotuotanto-olosuhteisiin (Koumoundouros ym., 1997). 

Kiduskansien epämuodostumien etiologia on enimmäkseen tuntematon, mutta niiden syinä pidetään 

ensisijaisesti puutteellisia kasvatusolosuhteita, ruokavalion puutteita ja saasteita (Eriksen ym., 2007) 

erityisesti varhaisissa kehitysvaiheissa. Kirjallisuus ei sisällä selkeää tietoa etiologiasta, sillä 

epämuodostumien patogeneesiä ei ole käsitelty tutkimuksissa. Tutkimuksissa on todettu, että 

viljelyolosuhteet vaikuttavat ensimmäisen ruokinnan jälkeen kehittyviin epämuodostumiin enemmän 

kuin geneettiset tekijät (Sadler ym., 2001). Askorbiinihapon puutos voi johtaa typistyneisiin 

kiduskansiin kirjolohessa (Halver ym., 1969), ja jos ruokavalio ei sisällä riittävästi fosforia, kirjolohen 

kiduskannet voivat kehittyä poikkeuksellisen pehmeiksi (Deschamps et al., 2016). Lisäksi Eriksen ym. 

(2007) ovat osoittaneet, että myös emosukupolven kokemat syntymää edeltävät olosuhteet voivat 

aiheuttaa kiduskansien poikkeavuuksia. Toinen hypoteesi on, että kiduskannet vaurioituvat kiivaan 

rehusta kilpailemisen aikana. Kalojen kilpaillessa rehusta kala, joka saa pelletiin suuhunsa, pakottaa 

liian veden pois avointen kiduskansien kautta ennen kuin se nielaisee pelletin. Tämä jättää 

kiduskannet alttiiksi muille kaloille, jotka uivat nopeasti muita pellettejä kohti suut avoimina. 

Diagnostisista tapausaineistoista ilmenee kiduskansien reunoihin tulleita vammoja, mutta hypoteesin 

tueksi ei ole empiiristä todistusaineistoa. 

Kiduskansien epämuodostumat saattavat heikentää kalan kykyä pumpata vettä kiduksiin ja altistavat 

kalat hyvinvointiongelmille, jos kala lisäksi altistuu riittämättömälle veden laadulla, vähähappisille 

olosuhteille ja lisääntyneelle hapen tarpeelle (Ferguson ja Speare, 2006). Pitääkseen yllä riittävää 

nesteen virtausta kidusten läpi, epämuodostumista kärsivien kalojen täytyy uida nopeammin ja pitää 

yllä suurempia uintinopeuksia (Branson, 2008), mikä lisää entisestään hengittämiseen kuluvan 

energian määrää. Tästä aiheutuva energiavaje voi vaikuttaa kyseessä olevan kalan kasvun 

tehokkuuteen (Standal ja Gjerde, 1987; Burnley ym., 2010). Lisäksi kiduskansien epämuodostumat 

voivat häiritä makean veden kalojen normaalia ionien ottotasapainoa (McCormick, 1994). 

Puuttuvat tai typistyneet kiduskannet (kuva 3.2.13-1) jättävät siivilähampaat alttiiksi ulkoisille 

vammoille, mikä voi syynä esiin jääneessä kiduskudoksessa havaittuihin poikkeavuuksiin (Pettersen 

ym., 2014). Ei tiedetä varmasti, ovatko kidusvauriot seurausta kontaktista ulkoisiin rakenteisiin vai 

kiduksiin kohdistuneista epätavallisista virtauskuvioista. Kiduskansien vauriot ovat yhteydessä 

kuolleisuusasteiden kohoamiseen, alttiuteen taudeille ja näin ollen eläinten hyvinvoinnin 

heikentymiseen (Eriksen ym., 2007). Lisäksi on kuitenkin osoitettu, että lohilla, joilla on typistyneet 

kiduskannet, voi olla huomattavasti alhaisempi kuolleisuusriski bakteeriperäisen munuaistaudin 

esiintymän aikana verrattuna kaloihin, joiden kiduskannet ovat normaalit (Burnley ym., 2010). 

Selkeää syytä tähän yhteyteen ei vielä tiedetä. Kiduskansien kulumia on aiemmin käytetty kirjolohen 

THI-indikaattorina (Noble ym., 2012c). 
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Kuva 3.2.13-1. Kirjolohi, jolla on typistynyt kiduskansi. Valokuva: Chris Noble  

Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat evävaurioita, ihovaurioita, silmävaurioita ja 

kiduskansien vammoja koskevia morfologisia hyvinvointi-indikaattoreita varten  
Morfologiset THI-indikaattorit voidaan arvioida laadullisesti ryhmään perustuvina THI-indikaattoreina 

veden pinnalta käsin, jos näkyvyys on hyvä tai kalat uivat lähellä pintaa. Niitä voidaan arvioida myös 

reaaliaikaisesti kameroiden avulla. Äkilliset esiintymisen muutokset voivat olla osoitus hyvinvoinnin 

vaarantumisesta. Vaikka näiden THI-indikaattoreiden esiintyminen/puute voi sinällään toimia 

varhaisena varoitusjärjestelmänä hyvinvointiuhkien varalta, sen perusteella ei voida arvioida 

tarkkaan ongelman vakavuutta tai esiintymistaajuutta kannassa. 

Ulkoisten THI-indikaattoreiden kvantitatiiviset arvioinnit voidaan suorittaa suhteellisen nopeasti 

viljelylaitoksessa, mutta ne ovat tällä hetkellä riippuvaisia näytteenotosta ja kalojen käsittelystä 

manuaalisesti. Näytteenottomenetelmän on oltava sellainen, että vältetään kalojen vahingoittumista. 

Tarkkailijan täytyy myös varmistaa, että näytekalat ovat edustava otos koko kannasta. Tämä on 

aikaavievää ja työlästä, ja siitä aiheutuu häiriötä kaloille. Se saattaa myös haitata muita työtehtäviä, 

kuten ruokintaa. Sekä teollisuuden toimijat että tutkijat käyttävät tällä hetkellä monia morfologisten 

THI-indikaattoreiden kvantifiointiin tarkoitettuja pisteytysasteikkoja, mikä tarkoittaa, että 
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viitearvojen määritys, tarkastukset ja viljelylaitosten ja tutkimusten vertailu voi olla ongelmallista. 

FISHWELL-käsikirjassa esitetään yhtenäistettyä pisteytysasteikkoa (taulukot 3.2.13-2-1, 3.2.13-2-2 

ja 3.2.13-2-3) joka on ensisijaisesti suunnattu kasvattajille. Sen tarkoituksena on auttaa heitä 

arvioimaan hyvinvointia ja havaitsemaan nopeasti mahdolliset viljelylaitoksessa esiintyvät 

hyvinvointiongelmat. Pisteytysasteikko on yhdistetty vammojen pisteytysasteikoista, joita käytetään 

Salmon Welfare Index Model -mallissa (SWIM) (Stien ym., 2013), Norjan eläinlääkintäinstituutin (NVI) 

(Grøntvedt ym., 2015; Gismervik ym., 2016) kehittämästä vammojen pisteytysasteikosta ja muista 

asteikoista, joita ovat kehittäneet J. F. Turnbull (Stirlingin yliopisto) sekä J. Kolarevic ja C. Noble 

(Nofima). 

 

Tässä ehdotetulla asteikolla vakioidaan 13 erilaisen indikaattorin pisteytys pistearvolla 0–3: 

i) nälkiintyminen, ii) ihoverenvuodot, iii) vammat/haavat, iv) suomujen irtoaminen, v) silmän 

verenvuodot, vi) mulkosilmäisyys, vii) kiduskansien vauriot, viii) kuonovammat, ix) tukirangan 

epämuodostumat, x) yläleuan epämuodostuma, xi) alaleuan epämuodostuma, xii) tämänhetkiset 

evävauriot, xiii) parantuneet evävauriot. 

Seuraavassa pisteytysasteikossa on käytetty lohta koskevan FISHWELL-käsikirjan (Noble ym., 2018) 

kuvia, sillä niissä kuvaillut vaivat koskevat myös kirjolohta. 

Asteikossa käytetyt kuvat toimivat esimerkkeinä kustakin vakavuusluokasta. Suosituksena on, että 

erityisesti selkä-, pyrstö- ja rintaeviä tarkkaillaan evävaurioiden varalta. Koska kirjolohen tukirangan 

epämuodostumille ei ole vielä kehitetty kattavaa luokitusta, jollainen ihmislääketieteessä jo on, 

tekijät ehdottavat, että käytetään yksinkertaistettua pisteytysasteikkoa, joka vastaa viljeltyä 

kirjolohta koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa (RSPCA, 2018a) käytettyä asteikkoa. 

Kaihivauriot luetellaan käyttämällä olemassa olevaa ja laajasta käytettyä pisteytysasteikkoa välillä 0–

4 (Wall ja Bjerkås, 1999) (ks. kuva 3.2.13-3). Pisteytysmenetelmällä määritetään kaihin alue suhteessa 

koko mykiön pinta-alaan (katsomalla mustuaisen läpi mustuaisen / näköhermon nystyn akselia 

pitkin). Suuria määriä kaloja voidaan arvioida nopeasti vähäisillä laitteilla, jotta saadaan käsitys 

ongelman vakavuudesta. Mikäli mahdollista, valikoitu määrä kaloja tulisi tutkia pimennetyissä 

olosuhteissa (ja paremmilla laitteilla), jotta kaihin sijainti, tyyppi, kehitys ja syyt voidaan määrittää 

tarkemmin. Näin ei kuitenkaan voida määrittää kaihin paksuutta, mikä voi olla tärkeä tieto, joka tulisi 

merkitä muistiin erikseen (T. Wall, henkilökohtainen viestintä). 

Ulkoisten morfologisten hyvinvointi-indikaattorien (evävauriot, ihovauriot, silmävauriot, 

kiduskansien vammat ynnä muut) vahvuudet  
Ulkoiset vammat ovat välitön merkki kalojen huonosta hyvinvoinnista (Noble ym., 2012b). Jos 

vammojen esiintymistaajuus ja vakavuus lisääntyvät äkillisesti, tämä voi olla nopea ja vankka THI-

indikaattori, joka kertoo huonosta hyvinvoinnista ja piilevästä ongelmasta, joka on tutkittava 

kiireellisesti. Vammoja on helppo tarkkailla useiden eri toimenpiteiden aikana sekä veden pinnalta 

että veden alla, kunhan kalat uivat hitaasti tai ovat verrattain paikallaan (ryhmään perustuvina THI-

indikaattoreina), sekä myös rutiininomaisen näytteenoton, kuten näytteiden punnituksen tai täiden 
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laskennan aikana (yksilökohtaisina THI-indikaattoreina). Elävien kalojen kohdalla arviointi voidaan 

tehdä suhteellisen nopeasti. 

Ulkoisten morfologisten hyvinvointi-indikaattorien (evävauriot, ihovauriot, silmävauriot, 

kiduskansien vammat ynnä muut) heikkoudet  
Vammoilla voi olla useita mahdollisia syitä, ja ongelmaa on tämän vuoksi tutkittava tarkemmin 

vamman alkuperäisen syyn selvittämiseksi. Ulkoisten vammojen laadullinen arviointi edellyttää, että 

kaloja käsitellään ja niistä otetaan näytteitä. Tämä voi olla aikaavievää erityisesti suurissa ja syvissä 

kasvatusjärjestelmissä, joissa kalan kiinni saamiseen voi kulua jonkin aikaa. Lisäksi yksilökohtaisen 

THI-indikaattorin tietojen käsittely vie aikaa, ennen kuin kasvattaja voi saada tarvittavat tiedot 

lisätoimenpiteitä varten. Tulevaisuudessa teknologiset keinot, joilla vammoja voidaan tarkkailla 

passiivisesti (esim. automaattisen näköön perustuvan teknologian avulla), voivat parantaa 

morfologisten THI-indikaattoreiden toiminnallista käytettävyyttä. 



 

Taulukko 3.2.13-2-1. Morfologinen asteikko keskeisten ulkoisten vammojen luokitusta varten. 

Taso 0: Tästä THI-indikaattorista on vain vähän tai ei merkkejä, eli tilanne on normaali (ei kuvaa). 

Taso 1 (vähäisiä merkkejä) – taso 3 (selkeitä merkkejä THI-indikaattorista). (Kuva: C. Noble, D. 

Izquierdo-Gomez, L. H. Stien, J. F. Turnbull, K. Gismervik, J. Nilsson. Valokuvat: K. Gismervik, L. H. 

Stien, J. Nilsson, C. Noble, J. F. Turnbull, P. A. Sæther, I. K. Nerbøvik, I. Simion, B. Tørud, 

B. Klakegg, R. Andersen, C. Karlsen, K. J. Merok, F. Gregersen) 
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Taulukko 3.2.13-2-2. Morfologinen asteikko keskeisten ulkoisten vammojen määritystä ja luokitusta 

varten. Taso 0: Tästä THI-indikaattorista on vain vähän tai ei merkkejä, eli tilanne on normaali (ei 

kuvaa). Taso 1 (vähäisiä merkkejä) – taso 3 (selkeitä merkkejä THI-indikaattorista). (Kuva: C. Noble, 

D. Izquierdo-Gomez, L. H. Stien, J. F. Turnbull, K. Gismervik, J. Nilsson. Valokuvat: K. Gismervik, L. H. 

Stien, J. Nilsson, C. Noble, J. F. Turnbull, P. A. Sæther, I. K. Nerbøvik, I. Simion, 

B. Tørud, B. Klakegg, R. Andersen, C. Karlsen, K. J. Merok, F. Gregersen) 
 

1 HUOM. Kalanpoikasten kohdalla ”yhden pienen haavan” tulisi olla alle yhden senttimetrin mittainen. 
Vatsaontelon läpäisevät haavat pisteytetään arvoon 3) koosta riippumatta. 
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Taulukko 3.2.13-2-3. Morfologinen asteikko keskeisten ulkoisten vammojen määritystä ja luokitusta 

varten. Taso 0: Tästä THI-indikaattorista on vain vähän tai ei merkkejä, eli tilanne on normaali (ei 

kuvaa). Taso 1 (vähäisiä merkkejä) – taso 3 (selkeitä merkkejä THI-indikaattorista). On tärkeää 

erotella toisistaan parantuneet vammat ja avoimet vammat. Avoimet vammat osoittavat, että 

kyseessä on jatkuva ongelma, joka on korjattava (Kuva: J. F. Turnbull, C. Noble, D. Izquierdo- Gomez, 

L. H. Stien, K. Gismervik, J. Nilsson. Valokuvat: J. F. Turnbull) 
 

 
 
 
 

 

 

0. Ei kaihia 1. Kaihi peittää 
alle 10 % mykiön 

läpimitasta 

2. Kaihi peittää 

10–50 % mykiön 
läpimitasta 

3. Kaihi peittää 

50–75% mykiön 
läpimitasta 

4. Kaihi peittää yli 

75% mykiön 
läpimitasta 

 
Kuva 3.2.13-3. Morfologinen asteikko lohikalojen silmäkaihin luokitusta varten. Teksti artikkelista 

”Wall, T. ja Bjerkås, E. 1999. A simplified method of scoring cataracts in fish. Bulletin of the European 

Association of Fish Pathologists 19(4), 162–165. Copyright, 1999” European Association of Fish 

Pathologists -organisaation luvalla. Kuva: David Izquierdo-Gomez. Valokuvat artikkelista ”Bass, N. ja 

Wall, T. (ei julkaisuaikaa) A standard procedure for the field monitoring of cataracts in farmed 

Atlantic salmon and other species. BIM, Irish Sea Fisheries Board, Dun Laoghaire, Co. Dublin, Ireland, 

2 s.” T. Wallin luvalla. 
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3.2.14. Vatsaontelon elimet 

Tulehdus on epäspesifinen reaktio kudosvaurioon. Tulehdus voi kehittyä lukuisten tekijöiden 

seurauksena, joita ovat muun muassa tartuntaa aiheuttavat mikrobit, loiset, mekaaniset vauriot, 

altistuminen äärimmäisille lämpötiloille ja haitalliset kemikaalit (esim. Roberts ja Rodger, 2012; 

Pettersen ym., 2014). Tartunnanaiheuttajat pääsevät elimistöön usein suoliston kautta, mikä voi 

johtaa suoliston tulehtumiseen ja verenvuotoon (Poppe, 1999; Lumsden, 2006). Kirjolohien 

altistaminen erityyppisille ravintoaineille tai sellaisille ravintoaineiden määrille, joihin ne eivät ole 

tottuneet, voi myös johtaa suolistotulehdukseen (esim. Blaufuss ym., 2019). Tyypillisiä osoituksia 

akuutista tulehduksesta ovat elinten värimuutokset ja turvotus, verenvuodot ja kuolio (esim. 

Pettersen ym., 2014). Melaniinikertymät ovat myös merkki kroonisesta tulehdusreaktiosta (Agius ja 

Roberts, 2003). Tulehdus ja elinten toimintojen heikentyminen voivat olla yhteydessä myös 

sairauteen ja suorituskyvyn alenemiseen (Pettersen ym., 2014). Kirjolohet kärsivät sairaudesta, joka 

tunnetaan kirjolohen gastroenteriittinä. Se käyttäytyy tarttuvan taudin tavoin ja sitä esiintyy 

yleisimmin tehotuotantojärjestelmissä (Del-Pozo ym., 2010). Monet taudit voivat vaikuttaa myös 

muihin vatsaontelon elimiin ja aiheuttaa erilaisia silmämääräisesti havaittavissa olevia 

ulkonäkömuutoksia. Jos useammassa kuin yhdessä kalayksilössä havaitaan sisäisiä poikkeavuuksia, 

niistä tulisi tehdä perusteellinen diagnostinen tutkimus. 

Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat  
Vatsaontelon elinten makroskooppisella arvioinnilla tarkkailija voi löytää osoituksia tietyistä taudeista 

tai loisista tai yleisemmin esimerkiksi verenkiertohäiriöistä tai vatsakalvontulehduksesta. 

Vatsaontelon elinten histopatologinen tutkimus voi olla tärkeää diagnoosin tukemiseksi. Lisäksi 

voidaan tarvita muita testejä mahdollisten taudinaiheuttajien löytämiseksi. Vaikka monien tautien 

määrittämiseen vaaditaan diagnostinen tutkimus, koulutettu henkilökunta pystyy usein 

määrittämään todennäköisimmän kuolinsyyn ulkoisten ja sisäisten makroskooppisten havaintojen 

perusteella tautiesiintymän tai eräiden paikallisten tautien yhteydessä (Aunsmo ym., 2008a). 

Indikaattorin vahvuudet  
Silmämääräisesti erottuvien sisäisten poikkeavuuksien toteaminen on nopea ja ratkaiseva osoitus 

taudista, joka yleensä vaikuttaa kielteisesti hyvinvointiin. Lopullinen diagnoosi edellyttää usein 

histopatologiaa sekä muita tietolähteitä. 

Indikaattorin heikkoudet  
Vatsaontelon elimiä on helpointa ja hyödyllisintä tarkastella ja diagnosoida vasta lopetetuissa 

kaloissa, mikä tarkoittaa, että kalat täytyy lopettaa ennen tutkimusta. 
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 3.2.15. Rokotuksiin liittyvä patologia 

Norjan vesiviljelyalalla lohikalojen rokotukset ovat huomattavasti vähentäneet historiallisesti 

tärkeiden bakteeritautien esiintyvyyttä. Tämän seurauksena kuolleisuusasteet ovat laskeneet 

huomattavasti, antibioottien käyttö on vähentynyt ja eläinten hyvinvointi on parantunut (esim. 

Hjeltnes ym., 2017). Rokotteet ja rokotustoimenpiteet voivat kuitenkin vaikuttaa kielteisesti 

hyvinvointiin. Yleinen yhteisymmärrys asiasta on, että nykyisillä rokotustuloksilla kalojen rokotuksista 

on enemmän hyötyä kuin haittaa sekä kalojen terveyden että niiden hyvinvoinnin kannalta (Midtlyng, 

1997; Berg ym., 2006; Evensen, 2009). Tällä hetkellä ei ole olemassa kirjolohien rokotusta koskevaa 

velvoitetta. 

Norjassa valtaosa kirjolohista ja lohista rokotetaan vatsaonteloon pistettävillä öljypohjaisilla 

monitehorokotteilla (Brudeseth ym., 2013). Ensimmäiset öljypohjaiset rokotteet tulivat markkinoille 

1990-luvun alussa, jolloin rokotteen annostilavuus oli 0,2 millilitraa. Viime vuosina uusien, 

annoksiltaan pienempien rokotteiden käyttö on kuitenkin yleistynyt. Öljypohjainen adjuvantti toimii 

antigeenivarastona ja ärsytyksen lähteenä kalan reaktion stimuloimiseksi ja pitkäkestoisen 

vaikutuksen aikaansaamiseksi. Adjuvantti voi myös edistää mahdollisia kielteisiä sivuvaikutuksia 

ärsyttävän ja tulehdusta ehkäisevän vaikutuksensa vuoksi. Rokoteformulaatteihin vuosien aikana 

tehdyt muutokset johtuvat pyrkimyksestä tasapainottaa tehokkuus ja haitalliset sivuvaikutukset. 

Sivuvaikutusten vakavuudessa on vaihtelua sekä eri rokotteiden välillä että saman rokotteen eri 

käyttökertojen välillä (Poppe ja Breck, 1997). Rokotuksen tuloksiin voivat vaikuttaa seuraavat tekijät: 

rokotustekniikka, veden lämpötila rokotuksen aikana (Sommerset ym., 2005; Raida ja Buchmann, 

2008), kalojen koko rokotushetkellä (Berg ym., 2006), hygienia (Olsen ym., 2006), kalojen 

terveydentila sekä yksilölliset erot siinä, kuinka kalat reagoivat rokotteeseen (Midtlyng ja Lillehaug, 

1998). Huom. Osa edellä mainituista lähteistä koskee lohta, mutta vaikutuksia voidaan soveltaa myös 

kirjoloheen. 

Rokotteiden laajamittainen käyttö sekä niiden myönteiset ja mahdollisesti myös kielteiset 

sivuvaikutukset tekevät rokotuksista tekijän, jolla on suuria vaikutuksia kalojen hyvinvointiin Norjan 

vesiviljelyalalla. Norjan eläinlääkintäinstituutin tekemän kyselytutkimuksen mukaan (Hjeltnes ym., 

2016) 60,9 % vastaajista ilmoitti, että rokotteiden sivuvaikutukset ovat vähäinen terveysongelma 

kaloille, kun taas 58,7 % vastasi, että vain muutamat tällaisessa yhteydessä syntyneet vammat 

ylittivät pistemäärän 3 Speilbergin asteikolla (ks. taulukko 3.2.15-1 ja kuva 3.2.15-2). Rokotteiden 

sivuvaikutukset ovat lieventyneet siitä, kun ensimmäiset öljypohjaiset rokotteet tulivat markkinoille, 

mutta rokottaminen voi edelleen olla kaloille stressaavaa. Villumsen ym. (2015) esittävät ja 

käsittelevät yhtä esimerkkiä mahdollisesti vakavista rokotteen sivuvaikutuksista ja niiden 

seuraamuksista kirjolohen osalta ja Poppe ja Breck (1997) taas lohen osalta. Kalan vatsaontelossa 

esiintyvien näkyvien muutosten lisäksi kirjolohessa ilmeneviä rokotteiden sivuvaikutuksia voivat olla 

ruokahalun heikentyminen (Rønsholdt ja McLean, 1999; Vendrell ym., 1999), kasvun hidastuminen 

(Rønsholdt ja McLean, 1999) sekä selkänikamien epämuodostumat (Ellis ym., 1997). Rokotuksen 

mahdollisten sivuvaikutusten minimoimiseksi on tärkeää seurata sivuvaikutuksia, työskennellä 

rokoteformulaattien jatkuvien parannusten hyväksi, etsiä vaihtoehtoisia adjuvantteja (Villumsen ym., 

2017) ja optimoida rokotustoimenpiteitä. 
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Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat  
Rokotteiden sivuvaikutusten esiintymisaste kalayksilöissä arvioidaan usein ns. Speilbergin asteikon 

(Midtlyng ym. 1996) mukaan (ks. taulukko 3.2.15-1 ja kuva 3.2.15-2). Speilbergin asteikkoa käytetään 

laajasti hyvinvointi-indikaattorina Norjassa lohen vesiviljelyalalla. Asteikko on esitetty kuvassa 3.2.15-

2 Lars Speilbergin luvalla. Speilbergin asteikkoa on käytetty myös kirjolohelle (Holten-Andersen ym., 

2012; Chettri ym., 2015). Asteikko perustuu silmämääräiseen arviointiin kalan vatsaontelossa olevien 

kliinisten muutosten laajuudesta ja sijainnista. Asteikossa kuvaillaan vatsakalvontulehdukseen 

liittyvät muutokset, elinten ja vatsanpeitteiden väliset kiinnikkeet ja melaniinikertymät (ks. myös 

Pettersen ym., 2014 lähteineen). Speilbergin asteikolla pistemäärää 3 tai enemmän pidetään yleisesti 

epätoivottuna. 

Indikaattorin vahvuudet  
Yksinkertainen, nopea ja edullinen käyttää. 

Indikaattorin heikkoudet  
Kaloja täytyy lopettaa. Indikaattori voi olla subjektiivinen (eikä objektiivinen), ja tarvitaan 

asianmukainen koulutus, jotta tulokset ovat luotettavia tai vertailukelpoisia eri kohteiden kesken.  Eri 

rokotetyyppien tehokkuus ja sivuvaikutukset voivat vaihdella, mutta vastaavaa vaihtelua voi esiintyä 

myös saman rokotteen sisällä (Poppe ja Breck, 1997). 

Taulukko 3.2.15-1. Speilbergin asteikko artikkelista ”Midtlyng ym., 1996, Experimental studies on the 

efficacy and side-effects of intraperitoneal vaccination of Atlantic salmon (Salmo salar L.) against 

furunculosis. Fish & Shellfish Immunology 6, 335–350. © 1996” Elsevierin luvalla. Asteikko on 

kehitetty alun perin lohelle, mutta sitä on käytetty myös kirjolohta koskevissa tutkimuksissa (esim. 

Holten-Andersen ym., 2012; Chettri ym., 2015). 
 

Pistem
äärä 

Vatsaontelon silmämääräinen ulkonäkö Vammojen vakavuus 

0 Ei näkyviä vioittumia Ei mitään 

1 Hyvin vähäisiä kiinnikkeitä, jotka ovat yleisimmin paikallisia ja 
lähellä pistoskohtaa. Maallikko ei todennäköisesti havaitse niitä 
sisäelinten poiston aikana 

Ei vatsakalvon himmeyttä tai vain 
vähäistä himmeyttä sisäelinten 
poiston jälkeen 

2 Vähäisiä kiinnikkeitä, jotka saattavat liittää paksusuolen, 
pernan tai pyrstönpuoleiset mahanporttiin liittyvät umpisuolet 
vatsanpeitteisiin. Maallikko voi havaita ne 
sisäelinten poiston aikana 

Vatsakalvo on kokonaan himmeä, 
kun kiinnikkeet 
on irrotettu käsin 

3 Keskisuuria kiinnikkeitä, joita on myös vatsaontelon 
päänpuoleisissa osissa ja jotka ovat osittain liittäneet 
umpisuolet, maksan tai mahalaukun vatsanpeitteisiin. 
Maallikko voi havaita ne 
sisäelinten poiston aikana 

Pieniä näkyviä vioittumia 
sisäelinten poiston jälkeen; 
voidaan poistaa käsin 

4 Laajoja kiinnikkeitä, joissa on granuloomia ja jotka ovat pitkälti 
yhdistäneet sisäelimet toisiinsa niin, että ne näyttävät olevan 
samaa kappaletta. Maallikko todennäköisesti havaitsee ne 
sisäelinten poiston aikana 

Keskivakavia kiinnikkeitä, joita voi 
olla vaikeaa poistaa käsin 

5 Laajalle levinneitä kiinnikkeitä, jotka vaikuttavat lähes kaikkiin 
vatsaontelon sisäelimiin. Vatsakalvo on himmeä ja 
paksuuntunut laajoilta alueilla, ja seläkkeessä saattaa olla 
pesäkemäisiä, ulkonevia ja/tai 
voimakkaasti värjäytyneitä vioittumia tai granuloomia 

Ruhoon jää näkyvää vahinkoa 
sisäelinten poiston ja vioittumien 
irrottamisen jälkeen 

6 Kiinnikkeet ovat vieläkin selkeämpiä kuin asteella 5 ja niissä on 
usein huomattava määrä melaniinia. Sisäelimiä ei voida poistaa 
ilman, että 
seläke vaurioituu 

Ruhoon jää merkittävää vahinkoa 



 

 

   
 

1. Hyvin vähäisiä kiinnikkeitä, jotka ovat yleisimmin 
paikallisia ja lähellä pistoskohtaa. Maallikko ei 
todennäköisesti havaitse niitä sisäelinten poiston 
aikana. 

2. Vähäisiä kiinnikkeitä, jotka saattavat liittää 
paksusuolen, pernan tai pyrstönpuoleiset 
mahanporttiin liittyvät umpisuolet 
vatsanpeitteisiin. Maallikko voi havaita ne 
sisäelinten poiston aikana. 

3. Keskisuuria kiinnikkeitä, joita on myös 
vatsaontelon päänpuoleisissa osissa ja jotka ovat 
osittain liittäneet umpisuolet, maksan tai 
mahalaukun vatsanpeitteisiin. Maallikko voi havaita 
ne sisäelinten poiston aikana. 

 

   
 

4. Laajoja kiinnikkeitä, joissa on granuloomia ja 
jotka ovat pitkälti yhdistäneet sisäelimet toisiinsa 
niin, että ne näyttävät olevan samaa kappaletta. 
Maallikko todennäköisesti havaitsee ne sisäelinten 
poiston aikana 

5. Laajalle levinneitä kiinnikkeitä, jotka vaikuttavat 
lähes kaikkiin vatsaontelon sisäelimiin. Vatsakalvo 
on himmeä ja paksuuntunut laajoilta alueilla, ja 
seläkkeessä saattaa olla pesäkemäisiä, ulkonevia 
ja/tai voimakkaasti värjäytyneitä vioittumia tai 
granuloomia 

6. Kiinnikkeet ovat vieläkin selkeämpiä kuin 
asteella 5 ja niissä on usein huomattava määrä 
melaniinia. Sisäelimiä ei voida poistaa ilman, että 
seläke vaurioituu. 

 

Kuva 3.2.15-2. Speilbergin asteikko lohen vatsaonteloon annettavan rokotteen jälkeisistä vatsaontelon sisäisistä vammoista. Vaikka valokuvissa on lohia, niitä voidaan soveltaa vastaavasti 

myös kirjoloheen. Valokuvat on saatu ja niitä käytetään Lars Speilbergin luvalla. Teksti on julkaisusta ”Midtlyng ym., 1996, Experimental studies on the efficacy and side-effects of 

intraperitoneal vaccination of Atlantic salmon (Salmo salar L.) against furunculosis. Fish & Shellfish Immunology 6, 335–350. © 1996” Elsevierin luvalla. 
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 3.2.16. Kortisoli 
Stressi määritellään yleisesti tilaksi, jossa eliön dynaaminen tasapaino eli homeostaasi on uhattuna 

tai häiriintyy sisäisten tai ulkoisten ärsykkeiden, jotka tavallisesti määritellään stressitekijöiksi, 

toiminnan vuoksi (esim. Iversen ja Eliassen (2009) lähteineen; ks. myös Varsamos ym., 2006 sekä 

Wendelaar Bonga, 1997, 2011). Schreck (2010) kuitenkin suosii laajempaa tulkintaa, jonka mukaan 

stressi on fysiologinen tapahtumien jatkumo, joka käynnistyy, kun eliö yrittää välttää kuoleman tai 

palauttaa homeostaasin uhan edessä. Stressireaktio jaotellaan kolmeen vaiheeseen. 

 Primaarinen stressireaktio sisältää HPI-akselin (hypotalamus-aivolisäke-munuaisakseli) 

aktivoitumisen ja katekolamiinien ja kortisolin erittymisen verenkiertojärjestelmään. 

 Sekundaarinen stressireaktio on glukoosin vapautuminen verenkiertojärjestelmään samalla, 

kun sydämen lyöntitiheys ja hengitystiheys kohoavat ja muita fysiologisia muutoksia 

tapahtuu primaarisen reaktion aikana vapautuneiden hormonien myötä. 

 Tertiaarinen stressireaktio on liiallisen, huonosti hallitun tai jatkuvan stressin myöhemmin 

ilmenevä tulos (koko eläimessä), ja siihen sisältyvät kasvuun ja immuunipuolustukseen 

kohdistuvat haitalliset vaikutukset ja käyttäytymisen muutokset, jotka voivat alentaa eläimen 

selviytymiskykyä. 

Aina ei ole selvää, mitä stressaantuneella eläimellä tarkoitetaan, koska kyseessä voi olla normaali 

reaktio tai huonosti sopiva tertiäärinen reaktio. 

Koska katekolamiinin vapautuminen on nopea ja lyhytkestoinen tapahtuma, katekolamiinien eritystä 

ei voi käyttää primaarista stressireaktiota koskevana indikaattorina. Kortisolin vapautuminen 

varsinaisissa luukaloissa on kuitenkin suhteellisen hidasta, ja kalan verenkierrossa olevan plasman 

kortisolitasoa käytetään näin ollen primaarisen stressireaktion mittaamiseen. Viime vuosiin saakka 

neurofysiologia ja käyttäytyminen ovat olleet tärkeimmät välineet, joilla kalojen hyvinvointia 

tutkitaan tuntemuksiin perustuvan lähestymistavan avulla (Chandroo ym., 2004a, 2004b; Rose, 2002; 

Sneddon, 2006). Myös kortisolia voidaan käyttää tämän lähestymistavan arviointiin. Kestinin (1994) 

varhaisissa tutkimuksissa umpieritteiset stressireaktiot liitettiin kalojen hyvinvoinnin 

neurofysiologisiin näkökohtiin. Kuten ihmisissäkin, kortisoli aktivoituu kaloissa aivojen toiminnan 

perusteella ja plasman kortisolin muutokset voidaan yhdistää kielteisiin kokemuksiin tai 

pelkoreaktioon (Schreck, 1981; Ellis ym., 2012b), vaikka sen yhteyksiä myönteisiin tiloihin ei 

myöskään voida jättää huomiotta (Ellis ym., 2012b). Ellisin ynnä muiden (2012b) tutkimuksessa 

suurin osa tekijöistä katsoi, että kohonneet kortisolitasot liittyvät kaloissa kielteisiin tuntemuksiin. 

Vaikka kortisolitasoja käytetään primaarisen stressireaktion indikaattorina (Barton ja Iwama, 1991; 

Wendelaar Bonga, 1997, 2011) sekä eläinten hyvinvointi-indikaattorina, niitä on tulkittava varoen. 

Sekä myönteiset että kielteiset kokemukset laukaisevat stressireaktion. Se muuttuu vahingolliseksi 

kolmannessa vaiheessa vain, jos stressireaktio on liiallinen tai pitkittynyt tai eläimen fysiologiset 

prosessit eivät hallitse sitä oikein (Maule ym., 1989; Davis, 2006; Iversen ja Eliassen, 2014). On 

tärkeää ymmärtää, että kaikki eläimet kokevat monenlaisia stressitekijöitä osana elämäänsä. Mitään 

normaalia (eli stressaantumatonta) eläintä ei ole olemassa, vaan ainoastaan stressireaktioiden 

voimakkuus ja muoto vaihtelevat. Lisäksi kortisolitaso vaihtelee luontaisesti päivän mittaan sekä eri 

kehitysvaiheissa, yksilöissä ja kannoissa, vaikka stressaavia tilanteita ei syntyisikään (Bry, 1982). Näin 

ollen yksittäisestä kortisolimittauksesta ei saada juurikaan tietoa kalojen hyvinvoinnista, ellei sitä 

yhdistetä muihin tietoihin. 

Tutkimuksissa on ilmennyt, että kalan plasman kortisolin tavallinen perustaso voi olla niinkin alhainen 

kuin 13,8 nM, kun taas kaloilla, joihin vaikuttaa jokin kroonisesti aktiivinen stressireaktio, perustaso 

voi olla yli 27,5 nM (Bury ym., 2007; Choi ym., 2015; Khansari ym., 2019; Merkin ym., 2010; Taylor 

ym., 2007). 
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Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat  
Stressihormoneja, kuten myös kortisolia, mitataan usein käyttämällä joko radioimmunoanalyysia tai 

entsyymivälitteistä vasta-ainemääritystä plasmaan tai kudoksen homogenaatteihin (Sopinka ym., 

2016). Myös ei-invasiivisia menetelmiä voidaan käyttää mittaamalla kortisolia esimerkiksi virtsa-, 

uloste-, suomu- ja vesinäytteistä (Ellis ym., 2013). Ei-invasiiviset menetelmät eivät kuitenkaan ole 

käytännöllisiä useimmissa olosuhteissa. Lisäksi plasman kortisolitasot voivat muuttua nopeasti 

reaktiona haasteisiin. Tämän vuoksi kortisoli tulisi mitata sekä ennen stressitekijän ilmenemistä että 

sen jälkeen, jotta saadaan tietoa kortisolitason suhteellisista muutoksista ja yksilön tilasta (Ellis ym., 

2013; Iversen ja Eliassen, 2012; Iversen ja Eliassen, 2014; Sopinka ym., 2016). 

Indikaattorin vahvuudet  
Kun saatavilla on sekä ennen stressiä että sen jälkeen otetut näytteet tai ryhmää koskevat 

keskimääräiset arvot, kortisolitasojen perusteella voidaan saada tietoa siitä, miten tietyt haasteet, 

kuten käsittely, tai keskenään erilaiset kasvatustilanteet vaikuttavat kaloihin (Barton, 2002; Sapolsky, 

2000). Kortisolin perustasot voivat myös tarjota arvioijalle tietoa siitä, kokeeko eläin kroonista 

stressiä, sekä joissain tapauksissa ennakoida kalan suorituskykyä ja selviytymistä jatkossa (Ellis ym., 

2012b; Iversen ja Eliassen, 2014). 

Indikaattorin heikkoudet  
Yksittäisiä kortisolinäytteitä on vaikea tulkita, eikä korkeita kortisolitasoja voida pitää todisteena 

huonosta hyvinvoinnista ilman lisätietoja. Plasman kortisolin analysointi voi kestää 1–2 päivää jopa 

parhaissa mahdollisissa olosuhteissa, mikä tarkoittaa, että plasman kortisoli on LABHI-indikaattori. 
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Taulukko 3.2.16-1. Yhteenveto erilaisiin ei-invasiivisiin kalojen kortisolin (steroidi) 

seurantamenetelmiin vaikuttavista keskeisistä tekijöistä. Lainattu muokkauksin lähteestä ”Ellis T., 

Sanders, M. B. ja Scott, A. P. 2013. Non-invasive monitoring of steroids in fishes. Wiener Tierarztliche 

Monatsschrift 100, 255–269. Crown Copyright & Austrian Society of Veterinarians (ÖGT), 2013” 

tekijöiden, Austrian Society of Veterinarians -yhdistyksen (ÖGT) ja Crown Copyrightin luvalla. 
 

  
Lima ja 
suomut 

Vesinäytteen 
otto 
Dynaaminen 
(Läpivirtaus) 

 
 

Ulostenäytteen otto 

 
 

Virtsanäytteen otto 

Invasiivisuus Edellyttää 
kiinniottoa 
ja 
käsittelyä; 
voi 
vahingoitta
a 
immuunisuojaa 

Ei-invasiivinen Ei-invasiivinen, mutta 
saattaa edellyttää 
kiinniottoa ja 
käsittelyä; kylkiin 
kohdistuu painetta 
– menetelmästä 
riippuen 

Edellyttää kiinniottoa 
ja käsittelyä; kylkiin 
kohdistuu painetta; 
voi vahingoittaa 
immuunisuojaa 

Näytteenotto Yksinkertain
en, mutta 
vakio- 
käytänteitä ei 
ole vielä 
kehitetty 

Yksinkertainen, 
saatavilla 
julkaistut 
menetelmät 

Viivytetty 
näytteenotto voi 
mahdollistaa 
liuotuksen 

Yksinkertainen, 
mutta 
vakiokäytänteitä ei 
ole vielä kehitetty 

Kohdesteroidin 
odotettu 
pitoisuus 
suhteessa vereen 

Alhaisempi Paljon 
alhaisempi 

Alhaisempi Vastaava 

Soveltuu Yksilöille Kannalle Yksilöille Yksilöille 

Kohdesteroid
in 
metaboliitti 

Vapaa 
(konjugoimato
n steroidi) 

Vapaa 
(konjugoimat
on steroidi) 

Ei vielä määritetty 
Määritykset on 
kohdistettu vapaisiin 
(konjugoimattomiin) 
steroideihin 

Ei vielä määritetty 
Määräykset on 
kohdistettu vapaisiin ja 
konjugoituihin 
steroideihin 

Pitoisuuden 
määritys 
matriisissa 

Ei sovellu 
kaupallisiin 
järjestelmiin 

Ei sovellu 
kaupallisiin 
järjestelmiin 

Ei sovellu 
kaupallisille 
järjestelmiin 

Ei sovellu 
kaupallisille 
järjestelmiin 
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 3.2.17. Osmolaliteetti 
Osmolaliteetilla mitataan nesteeseen liuenneiden hiukkasten määrää, ja suolaisuudella tarkoitetaan 

veteen liuenneen suolan määrää. Makean veden suolaisuus on 0 ‰ ja sen osmolaliteetti 0–

10 mOsm kg-1, ja meriveden suolaisuus on 33–35 ‰ ja sen osmolaliteetti 1 000 mOsm kg-1. 

Suolaisuus ja osmolaliteetti ovat tärkeitä ympäristön ominaisuuksia varsinaisille luukaloille, ja kalat 

säilyttävät verensä osmolaliteettiarvon kapean vaihteluvalin sisällä suolaisuudesta huolimatta. Tämä 

tapahtuu siten, että monet kalan elimet, iho, kidukset, suolisto ja munuaiset hallitsevat ja säätelevät 

vettä ja ioneja kalan kehossa (Marshall ym., 1998; Evans ym., 2005, 2006; Varsamos ym., 2005; Evans 

ja Hyndman, 2006; Evans, 2008). Kalat ovat kehittäneet kolme pääasiallista strategiaa veden ja suolan 

tasapainon ylläpitämiseksi solunulkoisissa nesteissä, kuten veriplasmassa ja suolinesteessä. Nämä 

kolme strategiaa ovat osmoottinen sopeutuminen sekä hyperosmoottinen ja hypo-osmoottinen 

säätely. Osmoottisesti sopeutuvat kalat (limaajat) pitävät elimistön nesteiden osmolaliteetin 

ympäristön osmolaliteettia vastaavana. Hyperosmoottiset kalat (makean veden kalat) pitävät verensä 

osmolaliteetin ympäristöä korkeampana, ja hypo-osmoottiset kalat (suolaisen veden kalat) pitävät 

elimistönsä nesteiden osmolaliteetin ympäristöä alhaisempana. Eräät lohikalat, kuten kirjolohi, ovat 

vaelluskaloja, jotka liikkuvat hypo- ja hyperosmoottisten ympäristöjen välillä vaeltaessaan 

makeavetisistä vesistöistä meriveteen ja takaisin (McCormick, 2013). Taulukossa 3.2.17-1 esitetään 

kalojen ioninen koostumus ja osmolaliteetti. Yleisesti varsinaiset luukalat pyrkivät pitämään 

osmolaliteettinsa vaihteluvälillä 290–340 mOsm kg-1 ympäröivän veden suolaisuudesta huolimatta. 

Pitkään jatkuvat poikkeamat näistä taustoista johtavat kuolemaan (McCormick, 2013). Taylorin ynnä 

muiden (2007) mukaan kirjolohen tyypillinen osmolaliteetti oli makeassa vedessä 320 mOsm kg-1 

sekä diploideissa että triploideissa. Kun kalat altistuivat merivedelle, osmolaliteetti vaihteli arvojen 

320–370 mOsm kg-1 välillä, mikä on vähemmän kuin kirjolohelle tappava raja-arvo 420 mOsm kg-1 

(Alexis et al., 1984). Liebert ja Schreck (2006) totesivat, että kirjolohien osmolaliteetti oli 250–

280 mOsm kg-1 makeassa vedessä ja 300–350 mOsm kg-1 merivedessä. Voi kestää 1–2 viikkoa, ennen 

kuin kirjolohet palaavat normaaliin osmolaliteettiin (320–340 mOsm kg-1) siirtyessään makeasta 

vedestä meriveteen (Liebert ja Schreck, 2006; Taylor ym., 2006, 2007). Lisäksi Finstad ym. (1988) 

osoittivat, että alhainen meriveden lämpötila voi vaikuttaa kirjolohen osmoottiseen säätelyyn, ja 

tämän vuoksi kirjolohien siirtäminen mereen syksyllä olisi tehtävä varovasti. 

Plasman kortisolilla vaikuttaa olevan tärkeä tehtävä kalojen neste- ja kivennäisainetasapainon ja 

energia-aineenvaihdunnan ohjaamisessa. Plasman osmolaliteetein, magnesiumin ja kloridin 

mahdollisia vaihteluita voidaan pitää osana sekundaarista stressireaktiota (Veiseth ym., 2006). 

Plasman osmolaliteetti ja ioninen koostumus voivat olla hyödyllisiä kalan osmoottisen paineen 

säätelykyvyn tarkastelussa (Wendelaar Bonga, 1997; Mommsen ym., 1999). Joissain tutkimuksissa on 

todettu, että plasman osmolaliteetti ja ionipitoisuudet laskevat makeaan veteen sopeutuneissa 

kaloissa ja kohoavat meriveteen sopeutuneissa kaloissa reaktiona stressaaviin tilanteisiin, kuten 

käsittelyyn tai liikkumistilan rajaamiseen (Barton, 2002; Barton ja Iwama, 1991; Iversen ym., 1998; 

Liebert ja Schreck, 2006). Toisissa tutkimuksissa taas ei ole kyetty dokumentoimaan kalojen plasman 

osmolaliteettia (Barton ja Zitzow, 1995) tai kloriditasoja (Barton ym., 2005) suhteessa stressitekijöille 

altistumiseen. Tämä epäjohdonmukaisuus, joka liittyy stressin vaikutuksiin osmoottiseen säätelyyn, 

johtuu todennäköisimmin voimakkaista korvaavista ja hyvin vaihtelevista mekanismeista, joita kalat 

käyttävät tietyissä olosuhteissa (Fiess ym., 2007). 

Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat  
Osmolaliteettia analysoidaan osmometrillä, joka mittaa osmolaliteetin (mOsm kg-1) tai osmolariteetin 
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4 

(mOsm L-1) lähimpään mittayksikköön. Indikaattori on käytettävissä tieteellisissä ja kaupallisissa 

laboratorioissa ja täten se on LABHI-indikaattori. 

Indikaattorin vahvuudet  
Osmolaliteetin muutokset ovat hyödyllinen viite akuutista stressistä (Sopinka ym., 2016), ja 

osmolaliteetti voidaan mitata plasmasta helposti ja edullisesti kaupallisissa laboratorioissa. 

 

Indikaattorin heikkoudet  
Osmolaliteetin tulkitseminen suhteessa pitkäkestoiseen stressialtistukseen voi olla ongelmallista, sillä 

lukuisat tekijät voivat vaikuttaa siihen (McDonald ja Milligan, 1997; Sopinka ym., 2016). Lisäksi 

plasman hankinta analyysia varten edellyttää kalojen kiinniottamista, nukutusta ja verinäytteen 

ottamista. 

 

3.2.18. Ioninen koostumus 

Monien lohikalojen, kuten kirjolohen, muodonmuutos makeassa vedessä elävästä nuoresta kalasta 

meriveteen sopeutuneeseen kalaan sisältää erinäisiä morfologisia, fysiologisia, biokemiallisia ja 

käyttäytymiseen liittyviä muutoksia (esim. Morro ym., 2019). 

Makeassa vedessä kalat ottaa ionit kidusten kautta, mutta merivedessä kiduksia käytetään suolan 

eritykseen. Tämän avulla euryhaliinit varsinaiset luukalat voivat hallita kehonsa sisäistä suola- ja 

vesitasapainoa (Arnesen ym., 1998; Handeland ym., 1998, 2000; Iversen ym., 2009). Kiduksissa olevat 

erikoistuneet solut, joita kutsutaan ionosyyteiksi, tai kloridisolut tai runsaasti mitokondrioita 

sisältävät solut kuljettavat pääasiallisesti ioneja. 

Makean veden vaiheessa kirjolohen natriumtasot voivat vaihdella suurin piirtein välillä 140–155 

mmol L-1 ja kloriditasot taas välillä 111–135 mmol L-1 (Liebert ja Schreck, 2006). Merivedessä ionitasot 

kohoavat hieman ja vaihtelevat noin välillä 150–160 mmol L-1 natriumin (Na+) osalta ja välillä 130–

140 mmol L-1 (Cl-) kloridin osalta (Liebert ja Schreck, 2006). Kirjolohilla vaikuttaa myös kestävän 

kauemmin (jopa 1–2 viikkoa), ennen kuin ne vakauttavat ionisen koostumuksen normaalille 

vaihteluvälille siirtyessään makeasta vedestä meriveteen (Liebert ja Schreck, 2006). 

Useimmat meressä elävät varsinaiset luukalat juovat merivettä korvatakseen osmoottisen 

epätasapainon vuoksi menettämänsä nesteen ja vähentääkseen nestehukan riskiä. Tämän prosessin 

aikana ne poistavat aktiivisesti divalentteja ioneja (esim. Mg2+, Ca2+ and SO 2-) elimistönsä nesteistä 

(Redding ja Schreck, 1983). Plasman magnesiumin (Mg2+) otto on suolen tehtävä ja sen eritys taas 

munuaisen tehtävä (Redding ja Schreck, 1983).  Vaikuttaa siltä, että veren plasman 

magnesiumpitoisuudet ovat enintään 2 mM useimmissa tapauksissa ja kirjolohissa yleensä alle 1 mM 

suolaisuudesta riippumatta (Liebert ja Schreck, 2006). Magnesiumtasapainon muutokset ovat selkeä 

merkki akuutista stressistä (Liebert ja Schreck, 2006). Kokeissa on osoitettu, että kohonneen plasman 

magnesiumin ja stressitekijöille altistumisen jälkeisen kuolleisuuden välillä on vahva korrelaatio 

(Iversen ja Eliassen, 2009; Iversen ym., 2009; Iversen ja Eliassen, 2014; Liebert ja Schreck, 2006; 

Stewart ym., 2016). 
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Taulukko 3.2.18-1. Raportoidut veriplasman normaalin ionisen koostumuksen vaihteluvälit kaloissa 

(Arnesen ym., 1998; Handeland ym., 1998, 2000; Iversen ym., 2009; Edwards ja Marshall 2013). 

 
Pitoisuus (mM kg vedessä-1) 

 Cl- Na+ K+ Mg2+ Ca2+ SO4 Osmolaliteet
ti 

Merivesi 439 513 9,3 50 9,6 29 1050 

Suolaisen veden 
kalat 

180 196 5,1 2,5 2,8 2,7 452 

Makean veden 
kalat 

130 125 2,9 1,2 2,7 - 262 

Lohikalat (makea 
vesi) 

111–135 130–150 2,9 0,9–1,5 2,7 - 290–320 

Lohikalat 
(suolainen vesi) 

135–160 140–175 3,4 1,6–2,0 3,3 - 325–345 

 

Kloridia (Cl-), natriumia (Na+) ja magnesiumia (Mg2+) koskeva näytteenotto ja analyyttiset 

näkökohdatPlasman kloridin ja natriumin analyysi suoritetaan kaupallisesti saatavilla olevilla 

titrauslaitteilla tai mittareilla, jotka mittaavat arvot lähimmän mmol L-1 (mM) tarkkuudella. Kyseisiä 

laitteita on saatavilla monissa smolttilaitoksissa, joissa tehdään 24–72 tunnin merivesikokeita 

(Blackburn ja Clarke, 1989), ja näitä mittauksia voidaan suorittaa myös kaupallisilla laitoksissa 

(Sopinka ym., 2016). Plasman magnesiumanalyysi tehdään kaupallisesti plasman kolorimetristen 

testien avulla tai atomiabsorptiolaitteilla, joilla voidaan mitata magnesiumin arvo lähimmän mmol L-1 

(mM) tarkkuudella. 

Näin ollen plasman kloridi, natrium ja magnesium ovat LABHI-indikaattoreita. 

Indikaattorien vahvuudet  
Ionitasapainon muutokset ovat hyödyllinen viite akuutista stressistä (Sopinka ym., 2016), ja ne 

voidaan mitata plasmasta helposti ja edullisesti kaupallisissa laboratorioissa. 

Indikaattorien heikkoudet  
Ionitasapainon muutosten tulkitseminen suhteessa pitkäkestoiseen stressialtistukseen voi olla 

ongelmallista, sillä lukuisat tekijät voivat vaikuttaa siihen (McDonald ja Milligan, 1997; Sopinka ym., 

2016). Lisäksi plasman hankinta analyysia varten edellyttää kalojen kiinniottamista, nukutusta ja 

verinäytteen ottamista. 

 

3.2.19. Glukoosi 
Kohonnut plasman kortisoli stimuloi glykogenolyysia eli kudokseen varastoituneen glykogeenin 

muuntamista glukoosiksi, joka vapautuu verenkiertoon (Barton ja Iwama, 1991). Plasman 

glukoosiarvon kohoaminen on täten suhteellisen hidas reaktio stressitekijään; lohella se on 

huipussaan noin 3–6 tunnin kuluttua (Olsen ym., 2003). Reaktio kuitenkin riippuu myös kalan 

ruokinnan tilasta. Lohen plasman glukoositasot voivat kohota perustasoon nähden kaksinkertaisiksi 

neljän tunnin kuluttua akuutista stressistä (tiivistäminen ja takaa-ajo 15 minuutin ajan), mutta ne 

yleensä palaavat perustasoille paljon nopeammin (kahdessa tunnissa) paastotetuissa kaloissa kuin 

ruokituissa kaloissa. Ruokittujen kalojen plasman glukoositasot pysyivät koholla yli 12 tunnin ajan, 
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koska niillä oli enemmän maksaan varastoitunutta glykoseenia (Olsen ym., 2003). Kirjolohesta on 

saatu vastaavia tuloksia (Olsen ym., 2005). Eräissä tutkimuksissa stressiä edeltävien plasman 

glukoositasojen on todettu olevan korkeampia ruokituissa (5,5–6 mmol L-1) kuin paastotetuissa (1,5–

2 mmol L-1) kirjolohissa (Farbridge ja Leatherland, 1992), mutta toisissa tutkimuksissa näin ei käynyt 

(Olsen ym., 2005). Hiilihydraattipitoisella rehulla ruokittujen kirjolohien plasman glukoositasot olivat 

korkeampia (11 mmol L-1) kuin kirjolohissa, joiden rehussa oli vähän hiilihydraatteja (3 mmol L-1); 

lohissa rehun koostumus ei vaikuttanut glukoositasoon yhtä lailla (Krogdahl ym., 2004). Plasman 

glukoositasot voivat nousta arvoon 150 mg/100 ml, kun kala altistuu stressitekijälle (Pottinger ja 

Carrick, 1999). Glukoositaso voi vaihdella välillä 50–150 mg/100 ml, kun kirjolohia paastotetaan 3–

9 päivän ajan (Bermejo-Poza ym., 2017). Lisäksi kalan veren plasman glukoosiarvoissa voi esiintyä 

suurta vaihtelua (erityisesti petokaloissa), ja näin ollen se voi olla huono indikaattori sekundaarisen 

stressin ja aineenvaihdunnan tilan osalta (Mommsen ym., 1999). 

Kohonneita plasman glukoositasoja voidaan käyttää akuutin stressin mittarina, mutta tasoja tulisi 

verrata stressiä edeltäviin tasoihin eikä minkäänlaisiin vakiotasoihin, sillä plasman glukoosi riippuu 

myös rehusta, ruokinnan tilasta ja muista tekijöistä (taulukko 3.2.19-1). 
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Taulukko 3.2.19-1. Esimerkkejä kirjolohen plasman glukoositasoista erilaisten ruokintasuunnitelmien 

käytön jälkeen sekä ennen stressaavia käsittelyitä ja niiden jälkeen. Useimmat glukoosiarvot on 

arvioitu käyristä, ja osa arvoista on muunnettu muista mittayksiköistä. 
 

Vaihe Ruokinnan tila Käsittely Glukoosi 
(mmol L

-1
) 

Viite 

 
130 g 

 
Ruokittu 

 
Ennen stressiä 

 
5,8 

Farbridge ja 
Leatherland, 1992 

 
130 g 

 
Paastotettu 

 
Ennen stressiä 

 
1,7 

Farbridge ja 
Leatherland, 1992 

Makea vesi, 
570 g 

Ruokittu 
vähän 
hiilihydraatteja 

 
Ennen stressiä 

 
5 

 
Krogdahl ym., 2004 

Makea vesi, 
570 g 

Ruokittu 
runsaasti 
hiilihydraatteja 

 
Ennen stressiä 

 
11 

 
Krogdahl ym., 2004 

 
100 g 

  
Häiriö * 3 

 
5,6 

Barton ja Schreck, 
1987 

Makea vesi, 
360 g 

 
Ruokittu 

Tiivistetty ja ajettu 15 
minuutin ajan 

 
0,8 

 
Olsen ym., 2005 

Makea vesi, 
360 g 

 
Paastotettu 

Tiivistäminen ja ajo 
15 minuutin ajan 

 
0,6 

 
Olsen ym., 2005 

 
130 g 

 
Ruokittu 

 
Ajettu 5 minuutin ajan 

 
7,2 

Farbridge ja 
Leatherland, 1992 

 
130 g 

 
Paastotettu 

 
Ajettu 5 minuutin ajan 

 
4,4 

Farbridge ja 
Leatherland, 1992 

Makea vesi, 
400 g 

 
Ruokittu 

pidetty 3 tunnin 
ajan 50 litran 
tankissa 

 
8,9 

Pottinger ja Carrick, 
1999 

 

 

3.2.20. Laktaatti 
Laktaatti on soluissa tapahtuvan adenosiinitrifosfaattien (ATP) anaerobisen tuotannon (glykolyysi) 

tuote. Glykolyysi tapahtuu, kun saatavilla ei ole riittävästi happea, jotta solut voisivat käyttää 

aerobista aineenvaihduntaa. Laktaatin tuotantoa voi kuitenkin tapahtua myös aerobisissa 

olosuhteissa (esim. Brooks, 2018). Syynä tähän voi olla veden happiarvojen lasku (Remen ym., 2012) 

tai raskas fyysinen rasitus (Milligan ja Girard, 1993). Koska laktaattia tuotetaan pääasiassa 

lihassoluissa, kestää jonkin aikaa, ennen kuin se näkyy veressä, ja reaktio tapahtuu muutaman tunnin 

viiveellä. Tyypillinen laktaattiarvon kohoaminen stressaavan tapahtuman vuoksi tapahtuu 1–2 tuntia 

tapahtuman jälkeen, ja useimmiten eläin toipuu 6–12 tunnin kuluttua (Liebert ja Schreck, 2006). 

Plasman laktaatin huippuarvo mahdollisten stressitekijöiden aikana vaihtelee välillä 2–20 mmol L-1 

(Olsen ym., 2005; Liebert ja Schreck, 2006; López-Luna ym., 2013; Shabani ym., 2016). Tämä on 

suhteellisen alhainen arvo verrattuna tasoihin, joita on mitattu voimakkaan rasituksen ja ilmalle 

altistumisen jälkeen (> 20 mmol L-1) useissa lohikalalajeissa (Liebert ja Schreck, 2006; Olsen ym., 

1995; Pagnotta ja Milligan, 1991; Schreck ym., 1976; Wood ym., 1990). Laktaatti on pääasiallisesti 

merkki lihasten korkeasta aktiivisuustasosta, mikä liittyy usein stressiin. 

 

Taulukko 3.2.20-1. Esimerkkejä kirjolohen plasman laktaattitasoista erilaisten ruokintasuunnitelmien 

käytön jälkeen sekä ennen stressaavia käsittelyitä ja niiden jälkeen. Useimmat laktaattiarvot on 
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arvioitu käyristä, ja osa arvoista on muunnettu muista mittayksiköistä. 
 

Vaihe Ruokinnan 
tila 

Käsittely Plasman
 laktaa
tti (mmol L

-1
) 

Viite 

Makea vesi, 150- 
350 g 

Paastotettu Ennen stressiä 0,83 Milligan ja Girard 1993 

Makea vesi, 360 g Ruokittu Ennen stressiä 0,3 Olsen ym. 2005 

Makea vesi, 360 g Paastotettu Ennen stressiä 0,3 Olsen ym. 2005 

100 g Ruokittu Ennen stressiä 2,4 Barton ja Schreck 
1987 

Makea vesi, 360 g Ruokittu Tiivistetty ja ajettu 15 
minuutin ajan 

1,8 Olsen ym. 2005 

Makea vesi, 360 g Paastotettu Tiivistetty ja ajettu 15 
minuutin ajan 

2,6 Olsen ym. 2005 

Makea vesi, 150- 
350 g 

Paastotettu Ajettu 5 minuutin ajan 16,5 Milligan ja 
Girard, 1993 

Makea vesi, 150- 
350 g 

Paastotettu Ennen stressiä 0,83 Milligan ja Girard, 
1993 

Makea vesi, 93 ± 7 
g (keskiarvo ± keskiarvon 
keskivirhe) 

Paastotettu Ennen stressiä n. 1,7–1,9 López-Patiño ym, 2014 

Makea vesi, 93 ± 7 g 
(keskiarvo ± keskiarvon 
keskivirhe) 

Paastotettu 15–45 minuuttia 
viisiminuuttisen 
käsittelystressin jälkeen 

n. 3,5–4,5 López-Patiño ym, 2014 

Makea vesi, 332 ± 
34 g (keskiarvo ± 
keskiarvon keskivirhe) 

Paastotettu paastotettu 3–9 päivän ajan n. 1,8–3,6 Bermejo-Poza ym, 2017 

Makea vesi, 215,0 

± 22.6 g (keskiarvo ± 
keskiarvon keskivirhe) 

Paastotettu Paastotus ennen teurastusta 13–20 López-Luna ym., 2013 

Merivesi, n. 60 g Ruokittu Vasta siirretty meriveteen 
(25 ‰) 

n. 5,5–9,0 Liebert ja Schreck, 2006 

Merivesi, n. 400 
–1000 g 

Paastotettu Levossa n. 7 % Ucrit 0,62 Thorarensen ym., 1996 

Merivesi, n. 400 
–1000 g 

Paastotettu 
yli 24 h 

Kriittinen uintinopeus n. 
98 % Ucrit 

1,95 Thorarensen ym., 1996 

 

Glukoosia ja laktaattia koskeva näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat  
Glukoosi- ja laktaattitasot voidaan määrittää käyttämällä kolorimetrisiä testejä esim. plasmaan 

(Sopinka ym., 2016). Ne voidaan mitata myös suoraan verestä kannettavilla instrumenteilla (Sopinka 

ym., 2016), jotka on jo pidemmän aikaa sitten todettu sopiviksi kannettaviksi välineiksi näiden 

indikaattoreiden mittausta varten (Wells ja Pankhurst, 1999). Tämä tarkoittaa, että glukoosi ja 

laktaatti luokitellaan THI-indikaattoreiksi, ei LABHI-indikaattoreiksi. 

Indikaattorien vahvuudet  
Metaboliitit sopivat hyvin kalojen reaktioiden arviointiin lukuisten toimenpiteiden ja stressitekijöiden 

(Barton, 2002; Sopinka ym., 2016), kuten käsittelyn, yhteydessä (esim. käyttämällä laktaattia, Wood 

ym., 1990). Indikaattoreita on helppo käyttää viljelylaitoksessa ja niitä voidaan mitata huokeasti 

kannettavilla välineillä. 

Indikaattorien heikkoudet  
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Myös muut tekijät kuin stressireaktiot vaikuttavat glukoosi- ja laktaattitasoihin.   Tämä tarkoittaa, 

että tulosten tulkinta voi olla haasteellista, ja näitä indikaattoreita on paras käyttää tiettyjä 

stressitekijöitä koskevien lyhytkestoisten reaktioiden arviointiin pitkäkestoisten reaktioiden sijaan. 

 

3.2.21. Kuolonkankeuden esiintymisaika ja lihasten pH-arvo 

Kuolonkankeudella (rigor mortis) tarkoitetaan kuolleen eläimen jäykistymistä kuoleman jälkeen. 

Kankeus kestää, kunnes lihassoluissa olevien aktiini- ja myosiiniproteiinien tiukat siteet löystyvät 

entsyymien vaikutuksesta. Kuolonkankeutta edeltävä aika riippuu useista tekijöistä, muun muassa 

stressireaktiosta. Esimerkiksi käsittelystä aiheutuva voimakas stressireaktio yleensä lyhentää 

kuolonkankeutta edeltävää aikaa. Verenkierron pysähtyminen kuoleman jälkeen aiheuttaa 

monimutkaisen prosessien sarjan kalan lihaksissa. Heti kuoleman jälkeen lihakset ovat pehmeitä ja 

joustavia ja aineenvaihduntaprosessit ovat yhä käynnissä. Lihassolujen kataboliset prosessit jatkuvat 

niin kauan kuin käytettävissä on energiaa. Kun jäljellä oleva happi loppuu, ATP:stä riippuvainen 

anaerobinen aineenvaihdunta alkaa. Tämä johtaa maitohapon kertymiseen ja pH-arvon laskuun. Kun 

pH-arvo laskee tietylle tasolle, glykogeenin muuntaminen maitohapoksi häiriintyy eikä prosessia 

synny enää uutta energiaa adenosiinitrifosfaatteja varten, jolloin tuotanto päättyy lopulta täysin 

(Robb, 2001). Kangistuminen siis alkaa, kun adenosiinitrifosfaattitaso laskee vähimmäisarvoonsa 

(Robb, 2001). Lihaskudokset supistuvat ensisijaisen supistumisvaiheen aikana. Tätä seuraa 

toissijainen jäykistymisvaihe, jonka aikana supistumiskykyiset proteiinit myosiini ja aktiini sitoutuvat 

pysyvästi yhteen (Tornberg ym., 2000; Kiessling ym., 2006). Täydessä kuolonkankeusvaiheessa lähes 

kaikki myosiinipäät luovat yhteyden aktiiniin (Schmidt-Nielsen, 1997; Murray, 1999). 

Kangistumisprosessin ajoittumiseen ja voimakkuuteen vaikuttavat kolme pääasiallista tekijää ovat 

lihaksissa olevat glykogeenivarastot ja lihasten pH-arvo ja lämpötila (Hulland, 1992). Nämä kolme 

tekijää ovat riippuvaisia laajasta joukosta teurastusta edeltäviä ja sen jälkeisiä olosuhteita. Sekä 

pitkäkestoinen nälkiintyminen että tiivistämisen ja pumppauksen aikainen stressi voivat vähentää 

lihasten glykogeenitasoja kirjolohessa ja lohessa (Mørkøre ym., 2008; Merkin ym., 2010). Kalat voivat 

reagoida stressitekijälle altistumiseen klassisella  taistele tai pakene -reaktiolla.  Tähän tyypillisesti 

liittyy lihasten nopea supistuminen, ja se voi johtaa anaerobiseen aineenvaihduntaan. Jos kaloille 

annetaan mahdollisuus toipua normaaleissa olosuhteissa, aerobinen aineenvaihdunta ja normaali 

pH-arvo palaavat. Jos kalat kuitenkin altistetaan stressitekijälle välittömästi ennen teurastusta, 

anaerobiset olosuhteet vallitsevat, sillä kalat eivät saa mahdollisuutta toipua ennen kuin niiden 

verenkierto lakkaa (Stien ym., 2005).  Stressaantuneiden lohikalojen kangistumisprosessi alkaa siis 

lihasten ollessa jo happamassa tilassa ja etenee nopeammin stressaantuneissa lohikaloissa 

verrattuna kaloihin, jotka eivät koe stressiä (Stien ym., 2005; Mørkøre ym., 2008; Merkin ym., 2010). 

Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat  
Kuolonkankeusindeksi (Bito ym., 1983) on yksinkertainen tapa seurata kuolonkankeuden 

kehittymistä koko kalassa. Kala sijoitetaan pöydälle siten, että sen pyrstöpuoli roikkuu pöydän reunan 

yli. Tämän jälkeen indeksi lasketaan kuolonkankeusindeksinä (%) = 100 × (L0-Lt)/L0), jossa L0  on 

pyrstöevän tyven ja pöydän korkeuden välinen etäisyys ja Lt  on tämä etäisyys aikana t. Kun ala on 

täysin jäykistynyt, tämä etäisyys lähestyy arvoa 0. Toinen menetelmä, jolla voidaan mitata koko kalan 

kuolonkankeus, on lihasten kovuuden kokeileminen ulkopuolelta. Tämä voidaan tehdä käsin, mutta 

saatavilla on kannettavia välineitä, joilla saadaan objektiivisemmat mitat. Tieteellisissä tutkimuksissa 

kankeutta mitataan usein seuraamalla yksittäisten lihasten isometristä ja/tai isotonista jännitettä 
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(Stien ym., 2006). Seläkkeen kankeutta seurataan usein tarkkailemalla, kuinka nopeasti ja missä 

määrin se supistuu kangistumisen aikana, tai mittaamalla lihaksen pH-arvo laittamalla lihakseen 

elektrodi. Kuolonkankeuden lopussa lihas pehmenee, seläke lakkaa supistumasta ja lihaksen pH-arvo 

vakautuu. 

Indikaattorin vahvuudet  
Akuutti stressireaktio aiheuttaa nopean ja voimakkaan kuolonkankeuden kehityksen. Tämän vuoksi 

vakaville stressitekijöille altistuminen ennen teurastusta on helppo havaita. Indikaattoria voidaan 

seurata kustannustehokkailla keinoilla, joita ovat muun muassa kuolonkankeusindeksi, lihasten 

kovuus, seläkkeen supistuminen tai yksinkertaisesti kalan jäykkyyden manuaalinen arviointi. 

 

Indikaattorin heikkoudet  
Kuolonkankeuden alkaminen ja kesto ovat erittäin riippuvaisia säilytyslämpötilasta. Tarkkojen 

tietojen saamiseksi kala on testattava useaan kertaan, jotta voidaan luoda kuolonkankeuden 

kehittymistä koskeva käyrä. Lihasten kovuuden arviointi kalaa painelemalla vaikuttaa lihasten 

rakenteeseen, ja jos samaa kohtaa painellaan taajaan, tämä voi johtaa epätarkkoihin tuloksiin. 

Muutospsrosessit alkavat välittömästi teurastuksen jälkeen, ja tämän vuoksi seuranta on tärkeä 

aloittaa heti oikean nollapisteen määrittämiseksi erityisesti lihasten pH-arvolle (Kristoffersen ym., 

2006). Tämä on keskeinen heikkous, jos teurastuksen jälkeisiä lihasten pH-arvoja käytetään yksinään 

hyvinvointi-indikaattorina. 

 

3.2.22. Lima 

Kalan lima on suojakerros, joka toimii biokemiallisena rajapintana kalan ja sen ympäristön välillä 

(Castro ja Tafalla, 2015). Se peittää kaikki kehon pinnat, jotka ovat joko i) kosketuksissa ympäristön 

kanssa tai ii) kosketuksissa ulkoisesta ympäristöstä tulevien kohteiden kanssa, kuten suoli, kidukset ja 

iho (Castro ja Tafalla, 2015). Lima on liitetty useisiin kalan toimintoihin, kuten hengityskaasujen 

vaihtoon, tautien vastustuskykyyn, lisääntymiseen, ionien ja veden säätelyyn, kemialliseen ja 

fyysiseen suojautumiseen, kemialliseen viestintään ja uintisuoritukseen (Shephard, 1994). 

Limakudokset ovat rakenteellisesti samankaltaisia, vaikka niiden paksuus ja koostumus voivat 

vaihdella sijainnin ja myös esimerkiksi immunologisten, fysiologisten ja ympäristöön liittyvien 

olosuhteiden mukaan (Castro ja Tafalla, 2015). Vaikka limakudosten tehtävät vaihtelevat, niillä 

kaikilla on samankaltainen mikroanatominen rakenne (Peterson, 2015). 

Limaa tuottavat lähinnä limasolut tai pikarisolut, mutta myös muut erityssolut ja ei-erityssolut voivat 

osallistua sen tuotantoon. Pikarisolut tuottavat isoja solun sisäisiä limarakkuloita, joiden sisältö 

vapautuu solun pinnalla epiteelissä (Elliott, 2011). Liman tuotantonopeus riippuu ihon limasolujen 

lukumäärästä ja rakenteesta sekä niiden uusiutumis-/vaihtuvuusnopeudesta (Landeira-Dabarca ym., 

2014). Lima on monimutkainen matriisi, joka koostuu monista osista, pääasiassa vedestä (noin 95 %) 

ja musiineista (Salinas ja Parra, 2015; Van der Marel ym., 2010). Sanahuja ja Ibarz (2015) toteavat, 

että musiinit ovat glykoproteiineja, joita peittää tiheä kerros O-sidoksisia oligosakkarideja. Lisäksi 

lima sisältää pienempiä määriä muita aineita, kuten eräitä immuunitekijöitä (Fast ym., 2002b; Castro 

ja Tafalla, 2015). Liman koostumus vaihtelee, ja siihen voivat vaikuttaa lukuisat tekijät, kehitysvaihe, 

stressi, happamuus, suolaisuus sekä infektiot mukaan luettuina (Sanahuja ja Ibarz, 2015). Koska lima 

sisältää runsaasti solu- ja nesteosia, sillä on merkittävä asema kalan immuunijärjestelmässä (Sveen 

ym., 2016). 
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Fast ynnä muut (2002b) totesivat, että kirjolohella oli merkittävästi paksumpi ihon pintakerros ja 

suurempi limasolujen tiheys kuin hopealohella ja lohella. Liman viskositeetti voi myös olla 

merkittävästi suurempi merivedessä kuin makeassa vedessä (Roberts ja Powell, 2005). Limasolujen 

kokoon ja tiheyteen voivat kuitenkin vaikuttaa ympäristötekijät, esimerkiksi kohonnut suolaisuus 

(Shephard, 1994), korkeat nitraattitasot, alhainen happitaso (Vatsos ym., 2010), alhainen pH-arvo tai 

happamalle ympäristölle altistuminen (Berntssen ym., 1997; Ledy ym., 2003) sekä taudinaiheuttajien 

esiintyminen (Nolan ym., 1999) myös silloin, kun patogeenipaine on vähäinen (Van der Marel ym., 

2010). Limasolujen määrä lisääntyy alkuun ärsytyksen seurauksena, mutta ne vähenevät tai kuluvat 

pois ajan myötä (Roberts, 2012). 

Loisten osalta meritäistä (Lepeophtheirus salmonis) kärsivien kirjolohien ihon limaproteiinien 

koostumuksen analyysissa ilmeni kohonnutta lysotsyymien toimintaa (Fast ym., 2002b). Caligus 

rogercresseyi -meritäin (Chilessä, Gonzálezissa and Carvajalissa lohikalojen viljelylaitoksissa 

vuonna 2003 todettu meritäi) aiheuttama tartunta lisää limaa tuottavien solujen määrää kirjolohen 

ihon pintakerroksessa ja kiduksissa (Rojas ym., 2018). Toisen ulkoloisen, Neoparamoeba peruransin, 

joka aiheuttaa amebista kidustautia (AGD), on osoitettu laukaisevan paikallisen reaktion kirjolohen 

kiduksissa (Roberts ja Powell, 2005), mutta ei koko kehoon vaikuttavaa reaktiota. 

Kasvatuskäytäntöjen osalta on todettu, että ruokinnan lopettamisen kaltaiset toimenpiteet voivat 

vaikuttaa kirjolohen limakerrokseen ja sen koostumukseen (Heming ja Paleczny, 1987). Myös 

ravitsemuksellisten osatekijöiden on osoitettu muuttavan limaa koskevia parametreja (esim. 

Hoseinifar ym., 2015; Shakoori ym., 2019). Stressitekijät, kuten kuljetus, voivat myös lisätä liman 

tuotantoa ihossa ja estää mikrobien geenien ilmentymistä kirjolohessa (Tacchi ym., 2015). 

Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat  
Viime vuosina useissa tutkimuksissa on pyritty tunnistamaan mahdollisia liman biomerkkiaineita ja 

tekniikoita, joiden avulla voitaisiin seurata kalojen fysiologiaa, genetiikkaa, terveyttä ja hyvinvointia 

(De Mercado ym., 2018; Easy ja Ross, 2009, 2010; O’Byrne-Ring ym., 2003; Pittman ym., 2013; Provan 

ym., 2013; Sanahuja ja Ibarz, 2015; Valdenegro-Vega ym., 2014; Vatsos ym., 2010). Jotkin 

menetelmistä ovat ei-invasiivisia ja keskittyvät pääasiassa iholiman koostumukseen (De Mercado 

ym., 2018; Easy ja Ross, 2009, 2010; Sanahuja ja Ibarz, 2015; Valdenegro-Vega ym., 2014). Osa 

menetelmistä taas edellyttää kalojen lopettamista ja histologisten ihonäytteiden valmistelua, jotta 

limasolut ja niiden koko voidaan kvantifioida tarkemmin (Pittman ym., 2013; Vatsos ym., 2010). 

Tällä hetkellä kalojen terveyspalveluiden ja kalankasvattajien saatavilla on erilaisten kudosten 

limakalvoja koskeva analyysimenetelmä, jossa käytetään histologisia näytteitä ja jonka avulla pitäisi 

olla mahdollista määrittää kalan limaan liittyvät syy-seuraussuhteet ja niiden seuraamukset kalojen 

hyvinvoinnin kannalta (Quantidoc, 2017). Tämä menetelmä on perusteellinen ja vertailukelpoinen 

ajan/paikan, sukupuolen ynnä muiden osalta (Quantidoc, 2017). Lisäksi kalojen ihon liman kortisolin 

määrittämistä varten on mukautettu kortisolin mittaamiseen ihmisen syljestä tarkoitetut ELISA-

tarvikkeet. Ne ovat saatavilla tutkimustarkoituksiin (TECOmedical AG, 2016). 

Koska liman sisältö ja limakalvosolujen lukumäärä ovat riippuvaisia fysiologisesta tilasta, 

ympäristöolosuhteista, ravitsemustilasta, sukupuolesta ja sijainnista kehossa (ks. edellä), on hyvin 

tärkeää, että kaikki nämä tekijät otetaan huomioon, kun limaa käytetään hyvinvointi-indikaattorina. 

Koska liman erityksen lisääntyminen on yhdistetty tiettyihin stressaaviin tilanteisiin, esim. kalojen 

käsittelyyn ja tainnutukseen ennen näytteenottoa, näytteenoton vaikutuksia liman eritykseen on 

kyseenalaistettu (Koppang ym., 2015). Samat tutkijat ovat näin olleen päätelleet, että limakerroksen 
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tutkiminen ilman, että kaloja häiritään tai altistetaan stressille, saattaa olla hyvin haasteellista. 

Erilaisten näytteenottomenetelmien vaikutuksia liman koostumukseen ja limakalvosolujen tilaan olisi 

hyödyllistä tutkia tarkemmin. Myös limakalvokudoksen näytteenottopaikka täytyy vakioida, kun 

vertaillaan eri käsittelytapoja tai yksilöitä (Pittman ym., 2013). Lisäksi on osoitettu, että kun ihon 

limaa erittäviä soluja kvantifioidaan histologisilla menetelmillä, limaa erittävien solujen kokoon voivat 

vaikuttaa leikkauskohta, näytteen kalkkikato, kiinnitysaine ja näytteen leikkaustaso, kun taas limaa 

erittävien solujen tiheys kestää kyseisiä menetelmiä paremmin (Pittman ym., 2011, 2013). Koska 

limakalvoja koskeva analyysi on riippuvainen ulkoisesta laboratorioanalyysista ja korkeatasoisesta 

erityisosaamisesta, tekijät ovat luokitelleet sen LABHI-indikaattoriksi. 

Indikaattorin vahvuudet  
Lima on fyysinen, biokemiallinen ja biologinen suojakerros, joka suojaa kaloja taudinaiheuttajilta ja 

reagoi sekä sisäsyntyisiin että ulkoisiin tekijöihin. Limakerrosten tilan perusteella voidaan saada 

arvokasta tietoa kalojen tilasta, ja näin ollen se on tärkeä terveys- ja hyvinvointi-indikaattori. Lisäksi 

hiljattain tehdyssä tutkimuksessa on ilmennyt, että ihon pintakerroksen vaihtuvuuden 

merkkiaineiden kohonnut esiintyvyys on lupaava kalojen kroonista stressiä koskeva indikaattori 

(Perez-Sanchez ym., 2017). Erään toisen viimeaikaisen tutkimuksen (De Mercado ym., 2018) mukaan 

kirjolohen limasta voidaan kvantifioida kortisolia, laktaattia ja hapetusstressiä ilmaisevia 

merkkiaineita. 

 

Indikaattorin heikkoudet  
Limasuojakerroksen analyysi tehdään nykyään laboratorioissa. Se vie aikaa, ja tämän vuoksi 

indikaattori on luokiteltava LABHI-indikaattoriksi. Tämän lisäksi tietojen tulkitsemiseksi on 

dokumentoitava yksityiskohtaiset tiedot kalan fysiologisesta tilasta, ravitsemustilasta, 

terveydentilasta, ympäristöolosuhteista, sukupuolesta ja koosta. Näytteenottomenetelmää on myös 

harkittava, sillä se voi vaikuttaa tuloksiin. Ainoa kaupallisesti saatavilla oleva limasuojakerroksen 

luonnehdintaa koskeva menetelmä edellyttää kalojen lopettamista ja histologisten näytteiden 

valmistelua. Jatkossa voitaisiin suosia passiivisempia menetelmiä. 
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Ympäristöön perustuvat hyvinvointi-indikaattorit 
 

Kalojen hyvinvointi liittyy läheisesti niiden ympäristöön, mikä käsittää laajimmillaan sekä veden 

laadun että myös infrastruktuurin ja käsittelyn. Ympäristötekijöistä otettavia mittauksia voidaan 

käyttää välillisinä hyvinvointi-indikaattoreina eläinten mieltymystä ja eri ympäristötekijöitä, kuten 

lämpötilaa ja happitasoja, koskevia sietokyvyn raja-arvoja koskevan tieteellisen tietämyksen 

perusteella. Valtaosa kirjallisuudesta kuitenkin liittyy ympäristöparametrien vaikutuksiin 

tuottavuuteen tai selviytymiseen hyvinvoinnin sijasta. Lisäksi monet ympäristöparametrit vaikuttavat 

toisiinsa, ja niiden vaikutukset riippuvat kalojen tilasta. Näin ollen on usein vaikea määritellä raja-

arvoja, joilla voidaan suojella hyvinvointia tai jotka vaarantavat sen. Kirjolohen osalta veden laadun 

vaikutuksia kalojen hyvinvointiin käsittelevässä katsauksessa (MacIntyre ym., 2008) todettiin, että 

tällä hetkellä ei ole saatavilla vankkoja tieteellisiä tietoja siitä, millaiset veden laatuparametrit ovat 

asianmukaisia viljelylaitosten toiminnallisissa olosuhteissa, ja että joidenkin parametrien kohdalla 

voitaisiin ottaa käyttöön veden laatua koskevat raja-arvot, mutta ne olisivat vaihteluvälejä eivätkä 

yksittäisiä arvoja. Lisäksi pitäisi kehittää vakioidut mittauskäytännöt. Tämän käsikirjan 

painopistealueena ovat ympäristöön perustuvat hyvinvointi-indikaattorit, jotka ovat toiminnallisia, 

hyvin todennettuja ja yleisiä eli hyödyllisiä useimmissa viljelyolosuhteissa. Näihin sisältyvät veden 

laatua kuvailevat tekijät sekä kasvatusjärjestelmää tai -käytäntöjä kuvailevat tekijät (taulukko 4-1). 

Taulukko 4-1. Luettelo ympäristöön perustuvista hyvinvointi-indikaattoreista sekä niistä kirjolohen 

hyvinvointarpeista, joihin indikaattorit vaikuttavat suoraan. KJ ja KK = Kasvatusjärjestelmät ja 

kasvatuskäytännöt. 
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 4.1. Veden laatuun perustuvat hyvinvointi-indikaattorit 

 

4.1.1. Lämpötila 

Kalat ovat vaihtolämpöisiä, ja niiden fysiologisten ja aineenvaihduntajärjestelmien täytyy sopeutua 

niille tarjottuun lämpötilan vaihteluväliin. 1970- ja 1980-luvun kirjallisuudessa ja myös myöhemmissä 

tutkimuksissa (esim. Kluger ym., 1987; Boltaña ym., 2013, Rey ym., 2015) esitetään, että kalat 

kykenevät ja joissain olosuhteissa niiden täytyy hallita elimistönsä lämpötilaa valitsemalla 

lämpimämpi tai viileämpi vesi. Käyttäytymiseen perustuvaa lämmönsäätelyä on todettu myös 

lohikaloissa (Oppedal ym., 2011a). Lämpötila vaikuttaa useisiin tekijöihin, ja EFSAn (2008a) mukaan 

äärimmäisten lämpötilojen keskeisiä vaikutuksia ovat aineenvaihduntanopeuden muutokset, 

hengitysvaikeudet, veren pH-arvon epätasapaino, osmoottisen paineen säätelyhäiriöt sekä 

kyvyttömyys sietää käsittelyä. Vakioidut käyttäytymiseen liittyvät perusteet kriittisistä lämpötiloista 

aiheutuvalle stressille yhdistetään tasapainon menetykseen, äkillisiin liikepyrähdyksiin ja taajaan 

tapahtuviin törmäyksiin säiliön seiniin, joita seuraa kieriminen ja nopeat hengitysliikkeet (Elliott ja 

Elliott, 1995). Lisäksi jotkin näistä fysiologisista reaktioista voivat pahentua, kun veteen liuenneen 

hapen pitoisuus laskee veden lämpötilan kohotessa. 

Kirjolohien suosima lämpötila vaihtelee eri kehitysvaiheissa, ja ne voivat sopeutua 0–22 celsiusasteen 

lämpötilaan (Ihssen, 1986).  Kwain ja McCauley (1978) totesivat, että vanhemmat kirjolohet suosivat 

viileämpiä vesiä. FAO 

(http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Oncorhynchus_mykiss/en) suosittelee 9–

21 celsiusasteen lämpötiloja kirjolohien kasvatusta varten, ja Jobling (1994) suosittelee 16–

18 celsiusastetta optimaalisen kasvun varmistamiseksi. Toisten tekijöiden mukaan kasvun kannalta 

optimaalinen lämpötila on 13–19 celsiusastetta, kun happiolosuhteet ovat normaalit, ja kalat suosivat 

16 celsiusasteen lämpötilaa (Schurmann ym., 1991). Tämä on myös se lämpötilan vaihteluväli, joka 

kirjolohet suosivat poikasesta aikuisuuteen (Coutant, 1977). Alanärä (1996) totesi lisäksi, että 

kirjolohien ruokahalu on parhaimmillaan 15–16 celsiusasteessa. Kirjolohet voivat sietää lämpötilan 

nopean kohoamisen 14 celsiusasteesta 19 celsiusasteeseen, mutta vastaava lasku 14:sta 

9 celsiusasteeseen kohottaa plasman kortisolitasoja (Wagner ym., 1997). Kiessling ym., (2007) ovat 

myös todenneet, että kirjolohien nopea jäähdyttäminen 0,5 celsiusasteeseen voi laukaista vakavan 

stressireaktion; kalojen vatsa täyttyy vedellä, mikä nostaa plasman osmolaliteettia. EFSAn (2008b) 

mukaan muutoksia edeltävää sopeutumista, lämpötilan muutosnopeutta, kalalajiketta ja muita 

tekijöitä koskevien eroavuuksien vuoksi lämpötilan nopeiden muutosten vaikutuksille stressiin ei 

voida määrittää selkeitä raja-arvoja. Tämän osion lopussa kuitenkin käsitellään lämpötilan nopeiden, 

lyhytkestoisten muutosten mahdollisia vaikutuksia kalojen hyvinvointiin lämpimällä vedellä tehtävän 

täihoidon yhteydessä. 

Mätimunat: Kirjolohet kutevat luontaisesti keväällä ja sietävät hieman korkeampia veden lämpötiloja 

kuin lohet. Kalat voivat tuottaa mätimunia alle 15 celsiusasteen lämpöisessä vedessä, ja korkeammat 

lämpötilat lisäävät kudosvaurioiden ja kehityshäiriöiden riskiä (EFSA, 2008b lähteineen). Lämpötilan 

alemmat ääriarvot ovat hieman epäselviä, mutta EFSAn (2008b) mukaan edes 0 celsiusasteen 

lämpötila ei ole mädille vahingollinen. Viljeltyä kirjolohta koskevissa RSPCA:n 

hyvinvointistandardeissa (RSPCA, 2018b) suositellaan munasoluille ja ruskuaispussipoikasille 1–

10 celsiusasteen lämpötilaa. Lisäksi Poppe ym. (2007) toteavat, että kirjolohen mädintuotannon 

kannalta optimaalinen lämpötila on 10 celsiusastetta ja ne sietävät 8–12 celsiusasteen lämpötilaa. 

Pikkupoikaset ja poikaset suosivat 7–13 celsiusasteen lämpötilaa (Woynarovich ym., 2011), ja 

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Oncorhynchus_mykiss/en
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viljeltyä kirjolohta koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa (RSPCA, 2018b) suositellaan 

pikkupoikasille 1–12 celsiusasteen lämpötilaa. 

Kasvuvaiheessa olevat kalat suosivat noin 16 celsiusastetta ja niille sopiva vaihteluväli on 13–

19 celsiusastetta, kun happiolosuhteet ovat normaalit (Schurmann ym., 1991), mutta tämä mieltymys 

ja vaihteluväli voivat muuttua hypoksisissa olosuhteissa. Yli 19 celsiusasteen lämpötilat meri- tai 

murtovedessä voivat johtaa korkeaan kuolleisuuteen (EFSA, 2008b). Sutterlinin ja Stevensin (1992) 

tutkimuksen mukaan altaissa pidetyt kirjolohet, joiden keskimääräinen paino oli noin 1,9 kg, suosivat 

noin 13 celsiusasteen lämpötilaa 7–17 celsiusasteen vaihteluvälillä, kun niitä pidettiin kerrostuneissa 

vesissä. Viljeltyä kirjolohta koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa (RSPCA, 2018b) suositellaan 

kasvuvaiheessa oleville kaloille 1–16 celsiusasteen lämpötilaa. 

Lämminvesihoito: Lämpimään veteen (29–34 celsiusastetta) perustuvia kylpyhoitoja voidaan käyttää 

kirjolohen täiden hävityksessä. Tutkimuksesta ilmenee, että kalojen altistaminen tällaisille 

lämpötiloille voi aiheuttaa kipua lohikaloille. Ashley ym. (2007) tutkivat kylmyyden ja lämmön 

vaikutuksia nuorten kirjolohien päässä oleviin erityyppisiin kipureseptoreihin. Kipureseptorit eivät 

reagoineet kylmyyteen mutta sen sijaan ne reagoivat lämpöön. Erän reseptorityypin 

(polymodaalinen) lämpötilaa koskevan keskimääräisen raja-arvon todettiin olevan 29 celsiusastetta 

(20–37 celsiusasteen vaihteluvälillä). Toisen tyypin (mekaanis-terminen) lämpötilaa koskeva 

keskimääräinen raja-arvo oli 33 

celsiusastetta (22–40 celsiusasteen vaihteluvälillä) aivoihin välitettävien impulssien osalta. Myös 

kultakalan (Carassius auratus) lämmön välttämistä koskevat raja-arvot on todettu tutkimuksessa 

(Nordgreen ym., 2009). 

Taulukko 4.1.1-1. Kirjolohen suosimat lämpötilan vaihteluvälit eri kehitysvaiheissa. 
 

Vaihteluv
äli (°C) 

 Viitteet 

Mätimunat 9 - 14 Roberts and Sheperd, 1974 
 0 - 16 Jonsson and Finstad, 1995 
  < 15 EFSA, 2008b 
 8 - 12 Poppe ym., 2007 
 1 - 10 RSPCA, 2018b 

Pikkupoikaset/p
oikaset 

7 - 13 Woynarovich ym., 2011 

 1 - 12 RSPCA, 2018b 

Kasvuvaiheessa 
olevat kalat 

13 - 16 Schurmann ym., 1991 

 7 - 17 Sutterlin ja Stevens, 1992 
 7 - 20 Woynarovich ym., 2011 
 16 - 18 Jobling, 1994 
  < 19 EFSA, 2008b 
 1 - 16 RSPCA, 2018b 

  

Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat  
Säiliöissä vesi on yleensä hyvin sekoittunutta ja lämpötila voidaan mitata mistä tahansa kohdasta 

vedessä. Verkkoaltaissa, joissa lämpötila vaihtelee syvyyden ja ajan mukaan (Oppedal ym., 2011a), 

lämpötila olisi mitattava koko altaan syvyydeltä. Lämpötilan mittaaminen syvyyksistä, joissa ei ole 

kaloja, voi antaa tietoa kalojen syvyydellisen jakauman syistä, sillä kalat yleensä pysyttelevät 

suosimissaan lämpötiloissa (Oppedal ym., 2011a). Verkkoaltaissa vertikaaliset lämpötilaprofiilit 
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voidaan mitata käyttämällä CTD-luotainta (lämpötila-suolaisuusluotain) yhdessä muita ympäristöön 

perustuvia indikaattoreita, kuten suolaisuutta ja happea, mittaavien lisäanturien kanssa. 

Indikaattorin vahvuudet  
Lämpötila on huokea ja helppo mitata, ja se vaikuttaa moniin kirjolohen käyttäytymistä, hyvinvointia 

ja suorituskykyä koskevaan näkökohtaan ja myös selittää niitä. Lisäksi se vaikuttaa muihin 

hyvinvointi-indikaattoreihin, kuten happeen, tauteihin ja loisiin. 

Indikaattorin heikkoudet  
Monissa tuotantojärjestelmissä liian alhaisen tai korkean lämpötilan muuttaminen on vaikeaa tai jopa 

mahdotonta, joskin korkeiden lämpötilojen kohdalla voidaan käyttää lisähappea. 

 

4.1.2. Suolaisuus 

Lohikalat käyttävät osmoottista säätelyä ja pitävät yllä suhteellisen jatkuvaa veren ionitasoa, jonka 

arvo on suunnilleen 250–300 mOsm eli noin 10 ppt (McCormick ym., 1989). Nuoret kirjolohet 

kasvatetaan makeassa vedessä. Ne ovat hyperosmoottisia ja ottavat aktiivisesti ioneja ja erittävät 

vettä. Mereen kasvamaan siirretyt kalat puolestaan ovat hypo-osmoottisia, ja niiden täytyy juoda 

vettä ja erittää ioneja. EFSA (2008b) toteaa, että kirjolohi saavuttaa euryhaliinin tilan, kun kalat ovat 

yli 50 gramman painoisia. Kaloilla, jotka siirretään 70–100 gramman painoisina, on hyvä 

selviämisaste, ja ne pystyvät ilmeisesti kestämään siirron merelle ollessaan tietyssä 

smolttiutumisvaiheessa. Kalojen, joita on kasvatettu makeassa vedessä, jonka Ca2+-pitoisuus on 

alhainen, voi olla vaikea sopeutua meriveteen siirron jälkeen. Tätä voidaan korjata ruokkimalla kaloja 

erikoisrehulla, jonka tarkoituksena on edistää ennakkoon kalojen sopeutumista meriympäristöön 

(Perry ym., 2006). Tätä aihetta koskeva kirjallisuus on melko vanhaa, mutta siitä ilmenee, että 

suurikokoisemmat kalat selviytyvät ja suoriutuvat muutoksesta paremmin. Pienemmät kalat 

suoriutuvat paremmin, kun ne totutetaan meriympäristöön vähitellen tai meriympäristö ei ole 

puhdasta merivettä (Landless, 1976b; Jackson, 1981; Kiilerich ym., 2011). McKay ja Gjerde (1985) 

ovat myös todenneet, että kuolleisuus voi lisääntyä hiljattain meriveteen siirrettyjen kalojen 

joukossa, jos suolaisuusaste on hyvin korkea (32 ‰), ja että yli 20 ‰:n suolaisuusaste saattaa 

hidastaa jalojen kasvua. Kalojen selviytyminen vaikuttaa olla heikompaa korkeammissa lämpötiloissa. 

Erään tutkimuksen mukaan pienten kalojen (7–15 g) selviytyminen parani 11 celsiusasteen 

lämpötilassa 17 celsiusasteeseen verrattuna (Johnsson ja Clark, 1988). Luonnonvaraiset vaeltavat 

kirjolohet sopeutuvat meriveteen luontaisesti tai valojaksojen säätelyn perusteella. Vaikuttaa siltä, 

että tämä ei koske ainakaan kaikki kasvatetun kirjolohen lajikkeita. Lisäksi Finstad ym. (1988) 

osoittivat, että alhainen meriveden lämpötila voi vaikuttaa kirjolohen osmoottiseen säätelyyn, ja 

tämän vuoksi kirjolohien siirtäminen mereen syksyllä olisi tehtävä varovasti. Kasvun puute ja 

alhaisena kroonisesti jatkuva kuolleisuus ovat merkkejä siitä, että kalat eivät sopeudu 

meriympäristöön. Suolaisuus vaikuttaa myös emokannan selviytymiseen; eräässä tutkimuksessa 

merivedessä kasvatetun emokannan koiraiden kuolleisuusaste oli 100 prosenttia (Albrektsen ja 

Torrissen, 1988). Tekijät esittävät, että murtovesi (10–17 ‰) oli parasta sekä emokannan että 

mätimunien selviytymisen kannalta (Albrektsen ja Torrissen, 1988). 

Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat  
Vaikka vaikuttaakin siltä, että suolaisuudella ei ole merkittävää vaikutusta suurikokoisten kirjolohien 

hyvinvointiin, pääsy murtoveteen voi olla hyödyllistä pienempien kalojen siirtämisen yhteydessä sekä 

emokantaa varten (Albrektsen ja Torrissen, 1988). AGD-taudista ja meritäistä kärsivät kalat voivat 

myös hyötyä pääsystä murtovesikerrokseen (Oldham ym., 2016, lohi). Paras tapa määrittää, onko 
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kohteessa murtovesikerrosta (sekä sen syvyys) on CTD-luotaimen käyttäminen. Tämä voidaan 

tavallisesti tehdä proomusta, sillä suolaisuusprofiili on suhteellisen vakaa viljelylaitoksen alueella eikä 

se vaihtele verkkoaltaiden välillä. CTD-luotaimella saadaan lämpötilaa ja suolaisuutta koskevat 

korkean resoluution tiedot, jotka lasketaan johtokyvyn mittauksista ja joissa esitetään mahdollisten 

suolaisuuden siirtymien tarkat sijainnit. 

Indikaattorin vahvuudet  
Helppo mitata, ja murtovesikerroksen tiedetään usein olevan hyödyksi kalojen hyvinvoinnin kannalta. 

Indikaattorin heikkoudet  
Jos murtovesikerrosta ei ole, tämä ei välttämättä tarkoita, että hyvinvointi heikkenee. Vaikka paikalla 

olisikin murtovesikerros, se on usein hyvin kylmä, minkä vuoksi kalat eivät välttämättä voi käyttää 

sitä. 

 

4.1.3. Happi 
Koska kalat ovat vaihtolämpöisiä, niiden aineenvaihduntanopeus ja hapentarve lisääntyvät 

korkeammissa lämpötiloissa (Brett, 1979; Fry, 1971; Pörtner, 2010; Pörtner ja Farrell, 2008; Remen 

ym., 2013; Barnes ym., 2011). Kun happikyllästeisyys laskee, aineenvaihdunnan laajuus supistuu, ja 

happikyllästeisyyden alittaessa tietyn arvon (DOmaxFI) kalojen ruokahalu ja rehun nauttiminen 

vähenevät (Remen ym., 2016). Kun happikyllästeisyys on arvon DOmaxFI yläpuolella, käyttäytymisessä 

ja ruokahalussa ei tapahdu muutoksia ja voidaan olettaa, että kalojen hengitystarpeet täyttyvät. 

Rajoittavan happikyllästeisyysarvon (LOS) alapuolella kalat eivät enää pysty pitämään yllä aerobista 

aineenvaihduntaa. Kyllästeisyys tulisi aina pitää LOS-arvon yläpuolella. Kun happikyllästeisyys on 

arvojen DOmaxFI ja LOS välillä, kalojen hengittäminen on rajallista, ja vaikka kalat selviävät, tämä 

vaikuttaa kielteisesti niiden hyvinvointiin. Jos tällaiset tasot kestävät vain lyhyen aikaa (joitain 

tunteja, esim. toimenpiteiden aikana), hyvinvointiin kohdistuvat vaikutukset eivät ole vakavia eivätkä 

pitkäkestoisia, mutta niitä tulisi silti välttää mahdollisuuksien mukaan. LOS-arvo kohoaa kalojen 

aktiivisuustasojen kohoamisen myötä, esimerkiksi jos kalat menevät paniikkiin tai niitä tiivistetään, 

mikä voi tapahtua viljelytoimenpiteiden aikana. Näin ollen olisi vältettävä happikyllästeisyystasoja, 

jotka vastaavat LOS-arvoja kalojen ollessa keskimääräisen aktiivisia. 

Tekijöiden tietojen mukaan kirjolohen osalta ei ole olemassa yksityiskohtaisia tietoja 

happikyllästeisyystasoista, joissa DOmaxFI-arvoja voidaan ylläpitää. Remen ym. (2016) kuvailevat 

kyseisenlaiset tasot lohen osalta.  Magnoni ym. (2018), Glencross (2009) ja Pedersen (1987) ovat 

raportoineet yleisluontoisempia tietoja happitasojen vaikutuksista ruokahaluun kirjolohissa (ks. 

jäljempänä). 

Shi ym. (2018) ovat raportoineet alhaisimmat happikyllästeisyystasot, joilla aerobista 

aineenvaihduntaa voidaan pitää yllä (LOS-arvot). Nämä arvot mitattiin joukosta paastotettuja 

diploidisia ja triploidisia kirjolohia, joiden koko oli noin 15–130 grammaa, 13–25 celsiusasteen 

lämpötiloissa (ks. tarkemmat tiedot taulukossa 4.1.3.1). Tutkijat kuitenkin myös totesivat, että 

ruokinta voi vaikuttaa alhaisten happitasojen sietokykyyn ja että tutkimuksessa saadut 

paastotettujen kirjolohien hapensietokykyä koskevat arvot voivat olla alhaisempia kuin ruokittuja 

kaloja koskevat LOS-arvot, mikä kävi ilmi, kun tutkijat vertailivat omia lohta koskevia LOS-arvojaan 

Remenin ynnä muiden (2016) vastaaviin tietoihin. 
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Taulukko 4.1.3-1. Noin 15–130 gramman painoisten paastotettujen diploidisten ja triploidisten 
kirjolohien rajoittava happikyllästeisyysarvo (LOS) (DO-tasojen yksikkönä mg L-1). Lainattu Springer 
Naturen luvalla artikkelista: Shi, K., Dong, S., Zhou, Y., Gao, Q., Li, L., Zhang, M. ja Sun, D. (2018) 
Comparative Evaluation of Toleration to Heating and Hypoxia of Three Kinds of Salmonids. Journal of 
Ocean University of China 17(6), 1465–1472. [14] Copyright 2018. 

 

 

 
Lämpötila 

LOS: diploidi LOS: triploidi 

Kalan 
koko 

Kalan 
koko 

16 g 40 g 79 g 131 g 16 g 39 g 79 g 130 g 

13 4,7 4,4 4,2 3,2 4,1 3,9 3,6 3,1 
17 5,0 5,1 4,9 3,8 4,3 4,2 4,0 3,4 
21 5,4 5,3 5,2 4,5 4,8 4,7 4,2 3,6 
25 5,9 5,6 5,3 4,8 5,0 4,8 4,5 4,0 

 

Muissa tietolähteissä kirjolohen kasvuun vaadittavat vähimmäishappitasot vaihtelevat merkittävästi 

välillä 4–9 mg L-1 tutkimuksesta riippuen (Davis, 1975; Pedersen ym., 1987; Ellis ym., 2002 

lähteineen). RSPCA (2018b) suosittelee yli 70 %:n kyllästeisyyttä enintään 12 celsiusasteessa 

pikkupoikasille ja enintään 16 celsiusasteessa kasvuvaiheessa oleville kaloille. Kiinnostava seikka on, 

että 70 %:n kyllästeisyys 16 celsiusasteessa vastaa hyvin läheisesti lohelle sopivaa DOmaxFI-arvoa 

vastaavassa lämpötilassa (Remen ym., 2016). EFSAn (2008b) suosituksen mukaan ulos virtaavan 

veden happitasojen tulisi olla yli 5 mg L-1.  Pedersen (1987) on tehnyt toisen tutkimuksen, jossa 

käytettiin 100 gramman painoisia kaloja 15 celsiusasteen lämpötilassa. Tutkimuksen mukaan rehun 

nauttimisen kannalta kriittinen happitaso oli 6 mg L-1 ja ruokinnan tehokkuuden ja kasvunopeuden 

kannalta taas 7 mg L-1; arvot vastaavat noin 60 %:n ja 70 %:n ilmakyllästeisyyttä. 

 

Kirjolohien altistaminen ylikyllästeisyydelle (130 %) voi johtaa alhaisiin hematokriittiin ja punasolujen 

kokonaispitoisuuksiin, mutta se ei vaikuta rehun muuntamiseen tai kasvuun verrattuina kirjolohiin, 

joita pidetään 100 %:n tai 65 %:n kyllästeisyystasoissa (Caldwell ja Hinshaw, 1994). Ylikyllästeisyyden 

kohottaminen 150 %:iin johti kuitenkin korkeampiin kuolleisuuksiin Yersinia ruckeri -bakteeria 

koskevassa kokeessa verrattuna kaloihin, jotka altistettiin 100 %:n ja 70 %:n DO-kyllästeisyyksille 

(Caldwell ja Hinshaw, 1995). 

Mätimunat: Kirjolohen vaatima happitaso riippuu erinäisistä näkökohdista, joita ovat esimerkiksi 

mätimunien koko, mädin kehitysvaihe sekä veden lämpötila. Näin ollen lohikalojen mätimunien 

hapensaantia koskevista vaatimuksista on vaikea esittää yleisiä toteamuksia (Crisp, 1996). Aiemmin 

on todettu, että kirjolohen mätimunien selviytymisaste oli 100 %, kun happitasot olivat 7,1–7,8 mg L-1 

ja veden virtausnopeus mätimunien kohdalla oli yli 95 cm h−1 (Crisp, 1996 lähteineen). Jos happitasot 

ovat liian alhaisia haudonnan aikana, seurauksena voi olla poikasten ennenaikainen kuoriutuminen 

(Latham ja Just, 1989), poikasten kuoriutuminen pienempikokoisina sekä mahdolliset morfologiset 

vaikutukset (Crisp ym., 1996 lähteineen), joilla voi puolestaan olla kielteisiä vaikutuksia kalojen 

hyvinvointiin myöhemmin niiden elämän aikana. RSPCA (2018b) suosittelee yli 90 %:n kyllästeisyyttä 

ulos virtaavassa vedessä munasoluille ja ruskuaispussipoikasille. 

Pikkupoikaset ja poikaset: LOS-arvoa koskevat tiedot poikasten osalta eri lämpötiloissa on annettu 

taulukossa 4.1.3-1 (ks. noin 15 gramman ja 40 gramman painoisia kaloja koskevat sarakkeet 

paastotettujen diploidisten ja triploidisten kirjolohien osalta). Tekijöiden tietojen mukaan saatavilla ei 
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ole tietoja happipitoisuuksista, joissa kalojen ruokahalu säilyy eri lämpötiloissa. Kokemus kuitenkin 

viittaa siihen, että happivaatimukset eivät vaihtele suuresti verrattuna kasvuvaiheessa oleviin kaloihin 

(ks. jäljempänä). Esimerkiksi Poulsen ym., (2011) totesivat, että kirjolohen poikaset (noin 

12 grammaa), joita pidettiin 17–19 celsiusasteen lämpötilassa, viettivät merkittävästi vähemmän 

aikaa vedessä, jossa liuenneen hapen pitoisuus oli enintään 80 %, kun niille annettiin mahdollisuus 

myös viettää aikaa vedessä, jossa liuenneen hapen pitoisuus oli 100 %. Kalat myös uivat merkittävästi 

nopeammin vedessä, jossa liuenneen hapen pitoisuus oli enintään 40 %, ja vähensivät vierailujen 

määrää veteen, jonka liuenneen hapen pitoisuus oli 30 % (Poulsen ym., 2011). Viljeltyä kirjolohta 

koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa (RSPCA, 2018b) suositellaan pikkupoikasille ja poikasille 

yli 70 %:n happikyllästeisyyttä enintään 12 celsiusasteen lämpötilassa. 

Kasvuvaiheessa olevat kalat: Alhaisimmat happikyllästeisyydet, joissa paastotetut kasvuvaiheessa 

olevat kirjolohet voivat pitää yllä aerobista aineenvaihduntaa eri lämpötiloissa, on annettu 

taulukossa 4.1.3-1. Lisäksi Magnonin ynnä muiden (2018) mukaan 14 celsiusasteessa pidettyjen, noin 

115 gramman painoisten kirjolohien rehun nauttiminen ja kasvunopeus vähenivät merkittävästi, kun 

liuenneen hapen tasoa laskettiin arvosta 7,9 mg L-1 arvoon 4,5 mg L-1. Glencross (2009) totesi vielä, 

että noin 55 gramman painoisten kirjolohien ruokahalu ja kasvunopeus laskivat alle puoleen, kun 

liuenneen hapen pitoisuus oli 42 %, verrattuna 87 %:n pitoisuuteen. Pedersenin (1987) 

yleisluontoisemmassa tutkimuksessa käytettiin 100 gramman painoisia kaloja 15 celsiusasteen 

lämpötilassa. Tutkimuksen mukaan rehun nauttimisen kannalta kriittinen happitaso oli 6 mg L-1 ja 

ruokinnan tehokkuuden ja kasvunopeuden kannalta taas 7 mg L-1; arvot vastaavat noin 60 %:n ja 

70 %:n ilmakyllästeisyyttä. Vertailun vuoksi taulukossa 4.1.3-2 annetaan alhaisin happikyllästeisyys, 

joka ei vaikuta kielteisesti ruokahaluun (DOmaxFI), ja alhaisin happikyllästeisyys, jossa kalat voivat pitää 

yllä aerobista aineenvaihduntaa (LOS), smolttivaihetta vanhemmille lohille eri lämpötiloissa. Viljeltyä 

kirjolohta koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa (RSPCA, 2018b) suositellaan kasvuvaiheessa 

oleville kaloille yli 70 %:n happikyllästeisyyttä enintään 16 celsiusasteen lämpötilassa. 

Taulukko 4.1.3-2. Alhaisin happikyllästeisyys, jossa rehun nauttiminen pysyy suurimmillaan (DOmaxFI), 

ja rajoittava happikyllästeisyys (LOS) smolttivaihetta vanhemmille lohille (300–500 grammaa). Tiedot 

lähteestä Remen ym. (2016). 
 

Lämpötila DOmaxFI LOS 

7 42 % 24 % 
11 53 % 33 % 
15 66 % 34 % 
19 76 % 40 % 
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Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat  
Happikyllästeisyys voi vaihdella vesistössä sekä paikan että ajan mukaan, ja 

happikyllästeisyysmittaukset olisi tehtävä sellaisessa paikassa ja sellaisena hetkenä, jonka 

happikyllästeisyyden oletetaan olevan alhaisimmillaan. Säiliöissä poistoaukon kohdalla oleva vesi on 

virrannut kalojen ohitse, ja sen happikyllästeisyys on tavallisesti alhaisin. Verkkoaltaissa alhaisin 

happikyllästeisyys todetaan yleensä syvyydessä, jossa kalojen tiheys on suurin, alavirran puolella ja 

erityisesti, kun virtaama on pienimmillään luoteen ja vuoksen välillä (esim. Oppedal ym., 2011a). Sekä 

hapen liukoisuus veteen että kalojen hapentarve riippuvat lämpötilasta, ja näin ollen lämpötila tulisi 

mitata yhdessä happitason kanssa. Happitaso mitataan ihanteellisesti vertikaalisena profiilina CTD-

luotaimen avulla yhdessä muiden ympäristöön perustuvien indikaattoreiden, kuten lämpötilan ja 

suolaisuuden, mittausten kanssa. Eräisiin verkkoaltaissa käytettäviin kamerajärjestelmiin on myös 

integroitu happimittarit. Happiluotaimia tulisi valvoa ja ne tulisi kalibroida säännöllisesti. Kun niitä 

pidetään ilmassa, niiden osoittaman kyllästeisyysarvon tulisi olla 100 %. 

Tällä hetkellä on olemassa erilaisia näkemyksiä siitä, tulisiko liuenneita kaasuja mitata osapaineena 

sen sijaan, että yksikkönä on mg L-1 tai kyllästeisyys. Viljelylaitoksissa tavallinen käytäntö kuitenkin 

on, että mittausyksikkönä on mg L-1 tai kyllästeisyys, joten tässä käsikirjassa ei käsitellä muita 

näkemyksiä. Ne saatetaan sisällyttää tuleviin laitoksiin.  

Indikaattorin vahvuudet  
Helppo ja nopea mitata ja tulkita. 

Indikaattorin heikkoudet  
Happitaso voi vaihdella suuresti ajasta ja paikasta riippuen, ja jos mittaus tehdään väärässä paikassa 

tai väärään aikaan, alhaiset tasot voivat jäädä huomaamatta. 

 

4.1.4. Hiilidioksidi 
Korkea hiilidioksidipitoisuus on keskeinen huolenaihe makeassa vedessä tapahtuvan tuotantovaiheen 

aikana, jolloin on havaittu korkean hiilidioksidipitoisuuden toksisia vaikutuksia (pitoisuuden ollessa 

20–100 mg L-1) muista veden parametreista ja kalojen aineenvaihdunnasta/koosta riippuen (Rosten 

ym., 2004). Vesiviljelyn tuotantolaitoksissa vallitsevat hiilidioksidipitoisuudet ovat paljon korkeampia 

kuin luonnonvaraisten kalojen nykyisin kokemat pitoisuudet tai edes pessimistisimmissä 

ilmastonmuutosmalleissa ennustetut tasot (Ellis ym., 2017). Liuetessaan veteen hiilidioksidi 

muodostaa hiilihappoa, ja korkeat hiilidioksidipitoisuudet alentavat veden pH-arvoa erityisesti, jos 

veden emäksisyys on alhainen (Fivelstad, 2013). Kalojen veren hiilidioksidipitoisuus korreloi 

voimakkaasti veden hiilidioksidipitoisuuden kanssa (Fivelstad, 2013), ja jos veren hiilidioksidipitoisuus 

kohoaa, hapenkuljetuskyky taas laskee (Wood ja Jackson, 1980). Kalat sopeutuvat kohonneisiin 

plasman hiilidioksiditasoihin kohottamalla plasman bikarbonaattipitoisuutta, mikä alentaa plasman 

kloridipitoisuutta (Fivelstad, 2013). Lisäksi hiilidioksiditasot vaikuttavat muihin veden 

laatuparametreihin. Hiilidioksiditasojen kohominen johtaa pH-arvon alenemiseen, mikä voi lisätä 

alumiinin toksisuutta. Vaikka hiilidioksiditasoihin viitataan vesiviljelyalalla usein yksiköllä mg L-1, 

kyseisen yksikön käyttöön liittyy tiettyjä varauksia, sillä se esittää osapaineen epälineaarisella tavalla, 

johon vaikuttavat lämpötila ja suolaisuus (Ellis ym., 2017). 

Kalojen reaktiot hiilidioksidiin ovat hyvin vaihtelevia ja niissä esiintyy selkeitä lajin sisäisiä eroja 
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(Tucker ym., 2019) jopa geneettisesti identtisissä kannoissa (Sadoul ym., 2017). Kirjolohta koskevaa 

kirjallisuutta on kuitenkin rajallisesti, ja tekijät esittävät tässä käsikirjassa tietoja, jotka on johdettu 

muista lohikaloista, erityisesti lohesta, jota valtaosa olemassa olevasta tutkimustyöstä koskee. 

Danley ym. (2005) ovat tehneet aiemmin tutkimusta noin 260 gramman painoisilla kirjolohilla. 

Tutkimuksen mukaan hiilidioksiditasoilla ~34 mg L-1 ja ~49 mg L-1 oli merkittäviä haitallisia vaikutuksia 

kasvuun ja plasman kloriditasoihin noin 12 viikon kroonisen altistumisen jälkeen verrattuna kaloihin, 

joita pidettiin noin 22 mg L-1 hiilidioksiditasoissa. Kohonneet hiilidioksiditasot eivät kuitenkaan 

vaikuta kuolleisuuteen (Danley ym., 2005). Goodin ynnä muiden (2010) tutkimuksessa taas käytettiin 

kirjolohia, joiden koko vaihteli noin 60 grammasta myyntikokoon. Niitä pidettiin kiertovesisäiliöissä, 

joissa hiilidioksiditasot olivat noin 8 mg L-1 tai noin 24 mg L-1, kuuden kuukauden ajan, ja merkittäviä 

kasvuun tai kuolleisuuteen kohdistuvia vaikutuksia ei todettu. Näytekaloista ei myöskään löydetty 

nefrokalsinoosia kummassakaan hiilidioksiditasossa (Good ym., 2010). Hafs ym. (2012) totesivat, että 

hiilidioksiditasojen ollessa noin 49 mg L-1 kasvuvaiheessa olevien kalojen (aloituspaino 300–500 g) 

kasvu oli heikompaa verrattuna kaloihin, joita kasvatettiin hiilidioksidipitoisuudessa, joka oli noin 

30 mg L-1. Tutkimuksen mukaan kirjolohelle suositeltava hiilidioksiditaso on alle 30 mg L-1. Muiden 

kirjolohta koskevien suositusten osalta RSPCAn (2018b) munasoluille, ruskuaispussipoikasille ja 

kasvuvaiheessa oleville kaloille suosittelema hiilidioksiditaso on alle 10 mg L-1. 

Lohen osalta (viikkoja tai kuukausia kestävällä) pitkäaikaisella altistumisella kohonneille 

hiilidioksiditasoille saattaa olla kielteisiä vaikutuksia nuorten lohien kasvuun (Fivelstad ym., 2007; 

Hosfeld ym., 2008). Makeassa vedessä pidetyt lohen smoltit reagoivat kohonneisiin 

hiilidioksiditasoihin (noin 20 mg L-1) nopeuttamalla hengitystaajuuttaan (Fivelstad ym., 1999). Tämä 

reaktio on kuitenkin väliaikainen kroonisen altistumisen aikana, mikä viittaa siihen, että smoltit 

sopeutuvat kohonneisiin hiilidioksidipitoisuuksiin (Fivelstad ym., 2003; Hosfeld ym., 2008). Tämä 

viittaa fysiologiseen sopeutumiseen, mutta kohonneen hiilidioksiditason seurauksena voi olla 

pitkäaikainen (kuukausia) punasolujen turpoaminen (Fivelstad ym., 2003). Hiilidioksidin aiheuttaman 

vaikutuksen laajuus riippuu lämpötilasta. Fivelstad ym., (2007) totesivat, että korkeista 

hiilidioksidipitoisuuksista aiheutuva painonnousun hidastuminen oli paljon vähäisempää 

15 celsiusasteessa (noin 30 % kasvun heikkeneminen) kuin 5 celsiusasteessa, jossa kasvua ei 

tapahtunut juuri lainkaan, kun kalat altistettiin hiilidioksiditasolle 43 mg L-1 47 päivän ajaksi. Lisäksi 

pitkäaikaisella altistumisella (viikkoja tai kuukausia) kohonneille hiilidioksiditasoille saattaa olla 

kielteisiä vaikutuksia smolttivaihetta vanhempien lohien kasvuun (Fivelstad ym., 1998). Kun 

smolttivaiheen ohittaneita lohia pidettiin 15–16 celsiusasteen lämpötilassa merivedessä, jonka 

hiilidioksidipitoisuus oli 10,6 mg L-1, tämä ei vaikuttanut veren parametreihin (plasman kloridi, 

plasman natrium ja hematokriitti) tai kasvuun. Hiilidioksidipitoisuuden arvon ollessa 26 mg L-1 

plasman kloridi väheni, ja arvossa 44 mg L-1 plasman natrium ja pH-arvo kohosivat ja plasman kloridi, 

hapen kulutus ja kasvu vähenivät (Fivelstad ym., 1998). 

Hiilidioksidin haitalliset vaikutukset ovat riippuvaisia muista tekijöistä, erityisesti veden 

emäksisyydestä (Summerfelt ym., 2000), ja tämän vuoksi yleisiä turvallisia tasoja on vaikea määrittää. 

Hiilidioksidin suositeltavat enimmäistasot kirjolohelle: 

 < 10 mg L-1 (Wedemeyer, 1996; RSPCA, 2018b). 

 < 30 mg L-1 (Hafs ym., 2012). 
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 Good ym., (2010) totesivat, että noin 8 mg L-1:n tai noin 24 mg L-1:n hiilidioksiditasoissa 

kuuden kuukauden ajan kasvatettujen kirjolohien kasvussa tai selviytymisessä ei havaittu 

eroja. Tekijöiden mukaan veden takaisinkierrätystä käyttäviä vesiviljelyjärjestelmiä 

suunnittelevat insinöörit voisivat määrittää veden pumppausnopeudet siten, että 

hiilidioksidikertymän määräksi säädetään 24 mg/L, minkä avulla voitaisiin vähentää 

kiinteitä ja vaihtelevia kustannuksia ja parantaa laitoksen tuottavuutta (verrattuna 

toimintaan hiilidioksiditasolla 10 mg/L) ilman, että kalojen yleinen suorituskyky vaarantuu. 

Hiilidioksidin haitalliset vaikutukset ovat kuitenkin riippuvaisia muista tekijöistä, kuten liuenneen 

hapen määrästä, pH-arvosta ja emäksisyydestä (Noble ja Summerfelt 1996), ja tämän vuoksi yleisiä 

turvallisia tasoja on vaikea määrittää. 

Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat  
Hiilidioksidia tulisi mitata säännöllisin väliajoin makean veden vaiheen aikana tai maalle sijoitetun 

kirjolohien tuotannon yhteydessä, erityisesti kun biomassaa on paljon ja veden virtaus järjestelmissä 

on rajoitettua tai kun veden vaihtuvuusnopeus on alhainen. Hiilidioksidimittaukset tulisi tehdä 

mieluiten säiliön poistoaukon kohdalta. Hiilidioksidi voidaan mitata kannettavilla laitteilla, 

linjakytketyillä itsenäisillä laitteilla tai laajempiin seurantajärjestelmiin liitetyillä antureilla.  

Hiilidioksidin mittaamiseen on olemassa kaksi pääasiallista tapaa: 1) suorat mittaukset 

hiilidioksidimittareilla tai 2) epäsuorat mittaukset, esimerkiksi laskeminen pH-arvon ja emäksisyyden 

perusteella (esim. Moran ym., 2010 lähteineen). Vaihtoehtoisesti akkreditoidut laboratoriot voivat 

toimittaa tilannekuvan. 

 

Hiilidioksidin suoraan mittaamiseen tarkoitetut laitteet ovat kalliimpia, niiden vasteaika on pidempi ja 

ne ovat riippuvaisia suuremmasta veden virtausnopeudesta mittausten aikana, mutta niillä saadaan 

suorat ja tarkemmat mittaustulokset. Epäsuora menetelmä on huokeampi, mutta se riippuu pH-

arvon tarkasta mittauksesta. Lisäksi vedessä olevista emäksisyyteen vaikuttavista aineista aiheutuvat 

häiriöt voivat heikentää tämän menetelmän tarkkuutta ja tehdä siitä epäluotettavan, jos vesi on 

hyvin pehmeää ja hapanta. 

Indikaattorin vahvuudet  
Veren hiilidioksidipitoisuudet korreloivat voimakkaasti veden hiilidioksidipitoisuuksien kanssa ja 

niiden perusteella voidaan saada tietoa kalojen fysiologisesta tilasta. 

Indikaattorin heikkoudet  
Epäsäännöllisillä tai yksittäisillä hiilidioksidimittauksilla voidaan saada ainoastaan tilannekuva 

tuotanto-olosuhteista ilman, että voidaan määrittää kroonista altistumista tai kaloihin kohdistuvia 

pitkäaikaisia seurauksia. 

 

4.1.5. pH-arvo 

Makean veden pH-arvo (vety-ionit: H+) korreloi useimmissa tapauksissa veden kovuuden kanssa 

(liuenneen kalsiumin pitoisuus). Happamalla vedellä voi olla lukuisia erilaisia kielteisiä vaikutuksia 

kirjolohiin. Näitä ovat muun muassa kidusten kalsiumkato (Ye ym., 1991); ammoniakin erittyminen ja 

ammoniakin toksisuus (Wright ja Wood, 1985; Randall ja Wright 1989); veren asidoosi (McDonald 
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ym., 1980); hiilidioksidin ja hapen kuljetus (Randall, 1991). Hapan vesi on myös yhteydessä alumiinin 

toksisuuteen liittyvien ongelmien lisääntymiseen, joskin alumiinin toksisuuden ja pH-arvon suhde on 

monimutkainen (esim. Havas ja Rosseland, 1995). 

Sade ja lumen sulaminen vapauttavat happoja ja laimentavat veden kalsiumpitoisuutta, mikä 

aiheuttaa pH-arvon luontaista vaihtelua. Tällainen vaihtelu voi kohottaa epäorgaanisen 

monomeerisen alumiinin määrää ja lisätä kuolleisuutta makean veden vaiheessa (Henriksen ym., 

1984). EFSAn (2008b lähteineen) mukaan pH-arvon ollessa alle 4 kirjolohien kuolleisuus voi olla 

merkittävää ja pH-arvon ollessa 4,5–5,5 voi esiintyä ei-tappavia vaikutuksia. Jos veden pH-arvo on 

alhainen, tämä voi heikentää kirjolohen uintikykyä (Ye ja Randall, 1991). Stefanssonin ynnä muiden 

(2007) mukaan kirjolohilla esiintyy osmoottisen paineen säätelyä koskevia ongelmia, kun pH-arvo on 

alle 4,6. 

Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat  
Veden pH-arvon mittaaminen on helppoa ja se voidaan tehdä useiden erityyppisten pH-mittareiden 

avulla. Anturi on kuitenkin tärkeä kalibroida valmistajan eritelmien mukaisesti. pH-asteikko on 

logaritminen. 

Indikaattorin vahvuudet  
Helppo ja nopea mitata. 

Indikaattorin heikkoudet  
Epäsäännöllisillä tai yksittäisillä pH-arvon mittauksilla voidaan saada ainoastaan tilannekuva 

tuotannosta, ja taso voi vaihdella paikan ja ajakohdan mukaan. Jos pH-arvo mitataan väärästä 

paikasta tai väärään aikaan, alhaisia tasoja ei välttämättä havaita. pH-arvon muutos ei yleensä riitä 

tietyn tuotantoa koskevan ongelman tunnistamiseen. Lisäksi on otettava muita THI- ja LABHI-

indikaattoreita, kuten happea, raskasmetalleja, hiilidioksidia ja ammoniakkitypen kokonaispitoisuutta 

koskevat näytteet, jotta varmistetaan, että saadaan käsitys pH-arvon muutosten mahdollisista 

vaikutuksista. 
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 4.1.6. Kaasun kokonaispaine, hapen ja typen ylikylläisyys 

Kaasun kokonaispaine (TGP) on paine, joka vastaa liuenneiden kaasujen osapaineita ja vesihöyryn 

osapainetta tietyssä lämpötilassa. Kaasun kokonaispaine on suositeltu esitettävän kaasun 

kokonaispaineen ja ilmakehän paineen (ΔP) erotuksena (APHA/AWWA/WEF, 1992). Rogersin (2005) 

mukaan yleisin tapa ilmoittaa kaasun kokonaispaine on kuitenkin prosenttiosuutena paikallisesta 

ilmakehän paineesta (TGP%). Tilanteissa, joissa yhden tai useamman veteen liuenneen kaasun 

osapaine ylittää niiden osapaineen ilmakehässä, tuloksena on ylikyllästeisyys (Shrimpton ym., 1990; 

Hjeltnes ym., 2012). Ylikyllästeisyyttä voi esiintyä järvissä ja joissa luonnonilmiönä tai veden 

lämpenemisen tai fotosynteesin vuoksi, tai se voi aiheutua ihmisen toiminnasta, esimerkiksi 

voimalaitospatojen lämpimistä purkuvesistä ja turbiineista (Gültepe ym., 2011; Skov ym., 2013). 

Ylikyllästeisyyttä voi tapahtua myös vesiviljelyjärjestelmissä barometrisen ilmanpaineen äkillisten 

muutosten, lämpötilan kohoamisen tai liiallisen hapen lisäämisen johdosta (Colt, 1986; Hjeltnes ym., 

2012). 

Altistuminen korkeille kaasun kokonaispaineille katsotaan kirjolohen hyvinvointiriskiksi (RSPCA, 

2018b). Lisäksi on osoitettu, että korkeat kaasun kokonaispaineen tasot ja typen ylikyllästeisyys 

aiheuttavat kaasukuplatautia, joka johtuu kaasukuplien muodostumisesta verisuonistossa ja johtaa 

puolestaan erilaisiin patologioihin ja fysiologisiin muutoksiin (esim. Weitkamp ja Katz, 1980). Myös 

hapen ylikyllästeisyyden on osoitettu liittyvän kaasukuplatautiin muissa tutkimuksissa (Edsall ja 

Smith, 1991; Machova ym., 2017). 

Kaasukuplataudin oireita ovat muun muassa i) silmän ja silmän alueen sekä evien tyven verenvuoto, 

ii) mulkosilmäisyys, iii) kaasukuplien kertyminen kylkiviivan kohdalle (mitä pidetään yhtenä 

ensimmäisistä kaasukuplataudin kliinisistä merkeistä lohikaloissa), iv) uimarakon paineen 

lisääntyminen, mikä voi johtaa rakon puhkeamiseen, v) kuplien muodostuminen sydämessä ja 

verenkiertoelimistössä, mikä estää verenkiertoa ja johtaa lopulta kuolemaan, vi) kuplien 

muodostuminen kiduksiin ja poskionteloon, mikä estää veden virtausta ja johtaa kalan 

tukehtumiskuolemaan, vii) ilman kertyminen ihon alle kehon pinnalla sekä viii) kasvun 

heikkeneminen (katsaus lähteissä Gültepe ym., 2011 sekä Skov ym., 2013). 

Hapen ylikyllästeisyyden vaikutuksista kaasukuplatautiin voidaan todeta, että Machova ym. (2017) 

tekivät tapaustutkimuksen, jossa kaasukuplatauti liitettiin jopa 136-prosenttiseen hapen 

ylikyllästeisyyteen, mikä aiheutti kuolleisuutta kirjolohissa. Kirjolohien altistaminen 200-prosenttisille 

hapen paineille ja 120-prosenttisille kaasun kokonaispaineille, kun typen paine pidettiin noin 

100 prosentissa, aiheutti myös kaasukuplataudin neljän päivän kuluessa altistumisen alkamisesta ja 

50 prosentin kuolleisuuden 20 päivän kuluessa (Edsall ja Smith, 1991). 

Kaasukuplatautia koskevien kaasun kokonaispaineen vaikutusten osalta Gültepen ynnä muiden 

(2011) tutkimuksessa todettiin, että kun 200 gramman painoiset kirjolohet altistettiin 115-

prosenttiselle kaasun kokonaispaineelle, niissä esiintyi kaasukuplataudin merkkejä verrattuna 104-

prosenttiseen kaasun kokonaispaineeseen. Näihin merkkeihin sisältyivät ihon pintakerroksen 

tummuminen, mulkosilmäisyys, silmien verenvuoto, kaasukuplat kiduskansissa, merkittävästi 

kohonneet i) hapen osapaine, ii) hiilidioksidin osapaine, iii) karboksihemoglobiinin tasot ja iv) 
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bikarbonaatti-ionien pitoisuudet sekä uintiaktiivisuuden lisääntyminen, paniikkikohtaukset ja 

hiilihappoanhydraasientsyymien aktiivisuuden väheneminen silmän mykiössä. Norjan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan kaasun kokonaispaine ei saisi ylittää 100 prosenttia. 

Mitä tulee typpikyllästeisyyteen lohikaloissa, kuten lohessa ja kirjolohessa, kielteisiä vaikutuksia on 

havaittu, kun typpitasot ylittävät 102 prosenttia (Lekang, 2007). Lekang (2007) suosittelee raja-

arvoksi alle 100,5 % N2. Myös Wedemeyerin (1997) mukaan typpikyllästeisyyden tulisi olla alle 110 % 

tehotuotantojärjestelmissä.  Skov kollegoineen (2013) on tarkastellut typen ylikyllästeisyyden 

vaikutuksia nuoriin kirjolohiin sekä yksinään että yhdessä kohonneen kaasun kokonaispaineen 

kanssa. Tutkijat totesivat, että kun kalat altistettiin enintään 103-prosenttiselle kaasun 

kokonaispaineelle typpikyllästeisyyden ollessa 104,5–107,6 %, tämä vaikutti kielteisesti energian 

ottoon ja energian kulutukseen. Pelkällä typen ylikyllästeisyydellä (102,4–105,2 %) ilman 

kokonaiskaasujen ylikyllästeisyyttä (kokonaispaine noin 100 %) ei ollut samoja vaikutuksia. 

Vaikutukset, jotka havaittiin kaasun kokonaispaineen ollessa 103 % ja typen ollessa ylikyllästeisellä 

tasolla, katosivat 25 päivän sisällä altistumisen päättymisestä. 

Näin ollen on tärkeä seurata kaasun kokonaispainetta sekä happi- ja typpipitoisuuksia ja näiden 

parametrien välisiä suhteita, sillä ne voivat vaikuttaa kielteisesti kirjolohen hyvinvointiin. Koska 

saatavilla on vain vähän tietoa siitä, kuinka kirjolohet sietävät kaasun kokonaispaineen, hapen ja 

typen ylikyllästeisyyttä ja asiaan liittyy paljon epävarmuutta, tekijät suosittelevat, että edellä 

mainittuja arvoja käytetään ohjeellisina, ei ehdottomina raja-arvoina. 

 

4.1.7. Ammoniakkitypen kokonaispitoisuus 

Ammoniakkia (NH3) syntyy proteiinien katabolian seurauksena, ja sitä kutsutaan usein 

ionisoitumattomaksi ammoniakiksi (Thorarensen ja Farrell, 2011). Ammoniakki reagoi veden kanssa 

ja muodostaa ammoniumionin (NH+). Ammoniakkitypen kokonaispitoisuus (TAN) viittaa ammoniakin 

(NH) ja ammoniumin (NH+) kokonaismäärään. Ammoniakin ja ammoniumin välinen reaktio toimii 

molemmin päin, ja se, kuinka suuri osa ammoniakista muuttuu ammoniumiksi, riippuu ensisijaisesti 

pH-arvosta ja vähemmissä määrin lämpötilasta ja suolaisuudesta. NH3/NH+-suhde pienenee 

lämpötilan ja pH-arvon laskiessa ja suolaisuuden kohotessa (Boyd, 2000). Kasvatusaltaiden vedessä ja 

kalojen elimistön nesteissä suurin osa ammoniakin kokonaispitoisuudesta muodostuu ammoniumista 

(Thorarensen ja Farrell, 2011). Makeassa vedessä suurin osa kalojen tuottamasta ammoniakista 

erittyy suodattumalla kidusten kautta. Veden ammoniakin kokonaispitoisuuden kohoaminen 

kuitenkin vähentää ammoniakin erittymistä kidusten kautta, mikä kohottaa kalojen plasman 

ammoniakin kokonaispitoisuutta (Thorarensen ja Farrell, 2011). Merivedessä kidusten epiteelin 

läpäisevyys ammoniumionien kannalta on merkittävää, ja näin ollen veden NH+-pitoisuudet saattavat 

vaikuttaa merivedessä olevan ammoniakin toksisuuteen (Ip ym., 2001).  Kohonneet veden 

ammoniakkitasot joko vähentävät ammoniakin erittymistä kaloista tai johtavat ammoniakin netto-

ottoon ympäristöstä (Randall ja Tsui, 2002). 

Ammoniakilla on toksinen vaikutus keskushermostoon, ja se voi myös olla haitallista entsyymien ja 

kalvojen vakauden, kidusten terveyden ja osmoottisen paineen säätelyn tehokkuuden kannalta.  

Ammoniakkitasojen kohoamisella voi olla lyhytaikainen haitallinen vaikutus syömiseen ja 
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uintiaktiivisuuteen, se voi lisätä hengitysnopeutta ja aiheuttaa kaloissa tasapainon menetystä ja jopa 

kuolemia (Thorarensen and Farrell, 2011 liitteineen). Pitkäaikaiset vaikutukset havaitaan 

kasvusuorituksen heikkenemisenä ja kalojen elinvoimaisuuden ja hedelmällisyyden laskuna 

(Thorarensen and Farrell, 2011 liitteineen). 

Kohonneille ammoniakkipitoisuuksille altistumisen seuraukset riippuvat altistuneiden eläinten 

stressitasoista, uintiaktiivisuudesta ja ruokinnan tilasta (Randall ja Tsui, 2002). Kirjolohen valkoisen 

lihaskudoksen ammoniakkitasot voivat nousta rasituksen jälkeen (Mommsen ja Hochachka, 1988), ja 

kirjolohen kriittisessä uintinopeudessa on havaittu merkittävä (lineaarinen) lasku, joka liittyy veden 

ammoniakkitasojen kohoamiseen (Wicks ym., 2002). Rasituksesta aiheutuva kehon sisäisten 

ammoniakkitasojen kohoaminen lisää kalojen alttiutta akuutille ammoniakkimyrkytykselle. 

Akuuteissa toksisuustesteissä ilmeni, että arvo LC50 oli merkittävästi korkeampi levossa olevissa 

kirjolohissa kuin uivissa kirjolohissa (Randall ja Tsui, 2002). Wicks ja Randall (2002a) osoittivat, että 

ruokitut kirjolohet ovat vähemmän herkkiä ulkoiselle ammoniakille kuin ruokkimattomat kalat ja että 

paastotus voimistaa ammoniakin toksisuutta. Buckingin ja Woodin (2008) tutkimuksessa todettiin 

väliaikainen ruokailun jälkeinen plasman ammoniakkitason kohoaminen, joka oli enimmillään kolme 

kertaa lepoarvoja korkeampi 12 tuntia ruokailun jälkeen ja pysyi koholla vielä 24 tunnin kuluttua. 

Samat tutkijat havaitsivat, että plasman ammoniakkitasojen kohoaminen korreloi lisääntyneen 

ammoniakin erityksen kanssa, joka oli kaksi–kolminkertainen 12 tunnin ja 48 tunnin kuluttua 

ruokailusta. Kirjolohen osalta ruokailun ammoniakkimyrkytykseltä suojaavien vaikutusten katsottiin 

johtuvan lisääntyneestä glutamiinin tuotannosta ja varastoitumisesta lihaksiin (Wicks ja Randall, 

2002b). Wood (2004) on osoittanut, että krooninen altistuminen ei-tappaville ammoniakkitasoille 

(PNH3 ~23 µtorr) voi stimuloida kasvua, muuntotehokkuutta ja proteiinien tuotantoa ilman, että 

rehun kulutus lisääntyi vastaavasti, kun nuoria kirjolohia ruokittiin kylläisyyteen saakka, mutta ei 

silloin, kun kirjolohien rehuannosta rajoitettiin. Sekä kortisolin suihkutus että suurempien tiheyksien 

aiheuttama stressi voivat pahentaa ammoniakin toksisuutta kirjolohissa (Randall ja Tsui, 2002). 

Altistuminen korkeammille pH-arvoille (pH 10) vähentää ammoniakin tuotantoa kirjolohissa (Wilson 

ym., 1998), ja altistuminen ei-tappaville hopeapitoisuuksille lisää plasman ammoniakkipitoisuuksia 

(McGeer ja Wood, 1998). 

Kun varhaisissa kehitysvaiheissa olevia kirjolohia altistettiin kroonisesti ammoniakille pH-arvossa 

7,75 ja 11,4 celsiusasteen lämpötilassa, tuloksista ilmeni, että ammoniakille altistuminen ei 

vaikuttanut kuoriutumisen onnistumiseen eikä ruskuaispussipoikasten selviytymiseen, mutta sillä oli 

merkittävä ja haitallinen vaikutus uimakykyisten pikkupoikasten kasvuun, biomassaan ja 

selviytymiseen, kun tasot olivat 16,8 mg NH3-N L-1, verrattuna tasoihin 7,44 mg NH3-N L-1 (Brinkman, 

2009). Ammoniakki haittasi ruskuaispussipoikasten kehittymistä uimakykyisiksi, mutta ne vaikuttivat 

toipuvan ympäristössä, jossa ammoniakkitaso oli enintään 7,44 NH3-N L-1. Krooninen pitkäaikainen 

altistuminen ei-tappaville ammoniakkitasoille vaikuttaa kirjolohen morfologisiin ja fysiologisiin 

parametreihin, mutta vaikutuksen laajuus riippuu kehitysvaiheesta. Poikaset ja aikuiset kalat ovat 

erityisen herkkiä altistumiselle (Vosyliene ja Kazlauskiene, 2004). Poikasten hengityskapasiteettiin (ja 

näin ollen kasvuun) vaikuttivat jo alhaiset NH3-pitoisuudet (0,006–0,18 mg L-1 NH3). Aikuisten 

kirjolohien altistuminen pitoisuuksille, jotka vaihtelivat välillä 0,012–0,092mg L-1 NH3, ei vaikuttanut 

kielteisesti niiden kasvuun (Vosyliene ja Kazlauskiene, 2004). Lisäksi ammoniakin toksisuudella oli 
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kielteisiä vaikutuksia punasolujen muodostumiseen (nuorten kalojen punasolujen prosenttiosuus 

laski) sekä poikasissa että aikuisissa kaloissa, kun tasot olivat 

vähintään 0,024mg L-1 NH3. Se vaikutti kielteisesti myös valkosolujen muodostumiseen aikuisissa 
kaloissa, kun tasot olivat välillä 0,024–0,09 mg L-1 NH3 (Vosyliene ja Kazlauskiene, 2004). 

Tutkimuksessa, jonka aiheena oli akuutti ammoniakin toksisuus hautomossa kasvatetuissa, 0,1–

2,6 kilogramman painoisissa kirjolohissa (Thurston ja Russo, 1983), tekijät määrittivät mediaaliset 

tappavat pitoisuudet 96 tunnin altistumiselle (96 tunnin LC50), kun ionisoitumattoman ammoniakin 

määrä oli 0,16–1,1 mg L-1 (ammoniakkitypen kokonaismäärä oli 11–48 mg L-1). Herkkyys ammoniakille 

väheni ruskuaispussipoikasista nuoriin kaloihin ja kasvoi taas aikuisissa kehitysvaiheissa. Toksisuus 

väheni, kun lämpötila nousi 12 celsiusasteesta 19 celsiusasteeseen (Thurston ja Russo, 1983). 

Ammoniakin toksisuuteen kirjolohissa vaikuttaa sekä ammoniakille altistumisen taajuus että sen 

kesto (Milne ym., 2000). Kirjolohet voivat selviytyä ja toipua 24 tuntia kestävästä altistumiselta alle 

0,5 milligramman NH3-N-pitoisuuksille, mutta korkeampien pitoisuuksien kohdalla kalat kykenivät 

toipumaan vain, jos altistumisaika oli yksi tunti (Milne ym., 2000). Kun kirjolohia altistettiin 

yhdistelmälle, jossa oli 500 µM ammoniakkia ja 600 µM nitriittiä, kalojen kuolleisuusaste oli korkea 

(Vedel ym., 1998). Vaikka molemmat toksiinit aiheuttivat merkittäviä fysiologisia vaurioita, nitriitin ja 

ammoniakin toksisuudella ei todettu olevan yhteisvaikutuksia. Becken ynnä muiden (2019) 

tutkimuksen mukaan enintään 0,05 mg  L-1:n ionisoitumattoman ammoniakin-N pitoisuuksilla oli vain 

vähäisiä vaikutuksia kirjolohen fysiologiaan ja kidusten terveyteen. Suorituskykyyn ja evien kuntoon 

kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia ei todettu. Kiertovesisäiliöissä ei havaittu, että ammoniakin ja 

kiintoaineiden lisääntymisen yhdistelmä olisi aiheuttanut merkityksellisiä kalojen terveyteen ja 

suorituskykyyn kohdistuvia vaikutuksia (Becke ym., 2019). 

Altistuminen ammoniakin-N kokonaistasoille, jotka olivat 700 µmol L-1 (laboratorio-olosuhteissa) ei 

estänyt valtahierarkioiden muodostumista kirjolohien keskuudessa, mutta kalojen aggressiivisuus 

väheni sen seurauksena. Tasolla 1 200 µmol L-1 aggressiivisuus väheni merkittävästi, ja tasolla 

1 500 µmol L-1 sitä ei esiintynyt lainkaan. Hierarkioita ei myöskään muodostunut, kun kalat altistettiin 

tasolle 1 500 µmol L-1 viiden päivän ajan (Grobler ja Wood, 2018). Kirjolohet kuitenkin sopeutuivat 

ammoniakkiin, sillä todetut käyttäytymistä koskevat ja fysiologiset muutokset hävisivät ajan myötä ja 

aggressiivisuus ja fysiologia palasivat vertailutasoille (Grobler and Wood, 2018). 
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Ionisoittumattoman ammoniakin suositeltavat enimmäistasot: 

 Euroopan elintarviketurvallisuusviraston (2008b) mukaan kirjolohen osalta suositeltava 

ionisoitumattoman ammoniakin enimmäispitoisuus on 0,012 mg L-1. 

 Timmonsin ja Ebelingin (2007) mukaan kirjolohen osalta suositeltava ionisoitumattoman 

ammoniakin enimmäispitoisuus on 0,0125 mg L-1. 

 Viljeltyä kirjolohta koskevien RSPCA:n hyvinvointistandardien (RSPCA, 2018b) mukaan 

ionisoitumattoman ammoniakin pitoisuus tulisi pitää pienempänä kuin 0,025 mg L-1 

takaisinvirtausta käyttävissä vesiviljelyjärjestelmässä pidettävien ruskuaispussipoikasten, 

pikkupoikasten ja kasvuvaiheessa olevien kalojen osalta. 

Becke ym. (2019) ovat kuitenkin esittäneet, että edellä mainitut tasot ovat alhaisia, sillä Becke ym. 

eivät havainneet kielteisiä vaikutuksia suorituskykyyn tai hyvinvointiin, kun tasot olivat 

keskimäärin enintään 0,03 mg L-1. 

Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat  
Ammoniakki on toksisempaa suolavedessä (lähinnä korkeamman pH-arvon vuoksi), mutta sen 

pitoisuus voi olla korkeampi järjestelmissä, joissa veden vaihtuvuus on vähäistä, mikä on yleisempää 

makean veden alueilla. Ammoniakista voi aiheutua ongelmia myös, jos vesiviljelyn 

kiertovesijärjestelmien suodatinjärjestelmät eivät toimi tehokkaasti. Ammoniakkinäytteet tulisi 

analysoida heti näytteenoton jälkeen. Muussa tapauksessa ne voidaan suodattaa ja pakastaa 

tuoreina −20 celsiusasteessa myöhempää analyysia varten. Ammoniakki mitataan tavallisesti 

fotometripenkkiä hyödyntävillä menetelmillä. Vaihtoehtoisesti ammoniakin mittaukseen on saatavilla 

myös linjakytkettyjä laitteita, kuten ioniselektiivisiä elektrodeja, kaasuilmaisimia tai amperometrisiä 

ilmaisimia. Linjakytketyt ratkaisut perustuvat lähinnä niiden käyttöön muilla aloilla (juomavesi, 

jätevesi tai likavesi), ja niiden tarkkuus ja mittausasteikot eivät aina sovellu vesiviljelyyn. 

Fotometrisissä menetelmissä käytetään ammoniakkiin reagoivia aineita ja mitataan tuloksena 

saatavat värimuutokset. Fotometrisiä menetelmiä käytettäessä käyttäjän tulisi a) tietää, mitä 

ammoniakin muotoa mitataan, b) laatia vakiokäyrä käyttämällä tunnettuja pitoisuuksia koskevia 

standardiarvoja, c) ottaa huomioon mahdolliset tulokseen vaikuttavat muut aineet (esim. jos 

kiintoaineiden kokonaismäärä on yli 5 mg L-1, näyte tulisi suodattaa) ja d) ottaa aina huomioon 

lämpötilan ja suolaisuuden vaikutukset. Ammoniakkia tulisi seurata jatkuvasti järjestelmissä, joissa 

veden vaihtuvuus on vähäistä, kuljetuksen aikana sekä tapauksissa, joissa veden virtaus on rajallista 

ja kasvatusyksiköiden sisältämän biomassan määrä on suuri. 

Indikaattorin vahvuudet  
Ammoniakki on myrkyllistä kirjolohille. Sitä voi kertyä niiden vereen ja kudoksiin ja tämä voi lopulta 

johtaa kuolemaan. Jos ammoniakkitasot ylittävät suositellut raja-arvot, kalojen hyvinvointi 

vaarantuu. 

Indikaattorin heikkoudet  

Ammoniakkitasapaino toksisemman ionisoitumattoman ammoniakin ja ionisoidun ammoniakkitypen 

(NH4+-N) välillä riippuu pH-arvosta, lämpötilasta ja suolaisuudesta. Ammoniakkitypen 

kokonaispitoisuuden mittauksilla, joissa ei huomioida muita veden laatuparametreja, ei saada 

riittävää tietoa ammoniakin toksisuudesta. 
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 4.1.8. Nitriitti ja nitraatti 
EFSA (2008) toteaa makean veden tuotantojärjestelmien osalta, että nitriitit eivät tavallisesti ole 

ongelma läpivirtausta käyttävissä vesiviljelylaitoksissa (joissa typpijätteet huuhtoutuvat pois 

asianmukaisesti) tai riittävän hapetetussa vedessä, jossa nitriitin hapetusaste ylittää ammoniakin 

hapetusasteen. Vesiviljelyn kiertovesijärjestelmien biosuodattimissa olevat Nitrobacter-bakteerit 

muuttavat nitrifikaation avulla nitriitin nopeasti nitraatiksi (joka on merkittävästi vähemmän toksista) 

(Lewis Jr. ja Morris, 1986). Veressä oleva nitriitti reagoi hemoglobiinin sisältämän raudan kanssa ja 

vähentää hemoglobiinin hapenkuljetuskykyä (EFSA, 2008a; Thorarensen ja Farrell, 2011). 

Nitriitin toksisuus riippuu useista tekijöistä, kuten kalojen lajista ja koosta, veden laadusta (pH-arvo, 

happitaso, lämpötila, kationit ja anionit), altistumisen kestosta ja yksittäisten kalojen herkkyydestä 

(Kroupova ym., 2005). Usein mainittu tärkein yksittäinen tekijä on kloridipitoisuus. 

Makeassa vedessä kirjolohi on yksi nitriitin toksisuudelle herkimmistä lajeista, koska se ottaa kloridia 

nopeasti kehoonsa kiduksien kautta (Svobodova ym., 2005). Nitriitin otto ja sietokyky voivat myös 

vaihdella suuresti yksittäisten kirjolohien välillä (Stormer ym., 1996; Aggergaard ja Jensen, 2001; 

Jensen, 2003; Svobodova ym., 2005), ja kalat voidan määritellä joko herkiksi tai sietokykyisiksi tämän 

vaihtelun perusteella. Nitriittiä kerääntyy nopeammin herkkiin kaloihin. Niissä ilmenee 

voimakkaampia fysiologisia muutoksia ja ne kuolevat nopeammin kuin sietokykyisemmät kalat 

(Stormer ym., 1996; Aggergaard ja Jensen, 2001; Jensen, 2003). Tämä liittyy merkittävästi 

kohonneeseen nitriittien sisään virtaamiseen kidusten kautta herkemmissä yksilöissä (Zachariasen, 

2001). 

Nitriitillä on voimakas yhtymistaipumus kidusten kloridin ottomekanismiin, ja jos ympäröivässä 

vedessä on nitriittiä, se voi sitoutua kiduksissa kloridin/bikarbonaatin (Cl-/HCO -) kuljetusaineeseen 

kloridi-ionien sijaan, mikä mahdollistaa kyseisen anionin oton ja kertymisen kehoon (Jensen, 2003). 

Kidusten kautta tapahtuva nitriitin otto johtaa nitriitin kertymiseen solunulkoisiin nesteisiin, ja 

kertymän vakavuus riippuu nitriitin ja ympäristön kloridin pitoisuuksista (Jensen, 2003). Kirjolohen 

plasman nitriittitasot voivat saavuttaa millimolaarisia pitoisuuksia, jos ympäristön nitriitti- ja 

kloridipitoisuudet ovat mikromolaarisella vaihteluvälillä. Kalat voivat sietää samoja veden 

nitriittipitoisuuksia, jos niille tarjotaan riittävät kloridipitoisuudet (Jensen, 2003). 

Jensenin (2003) laatiman nitriittiä koskevan katsauksen mukaan plasman kloridia poistuu enemmän 

kuin plasman nitriittitaso kohoaa, kun kirjolohet altistetaan nitriitille. Tämä voi johtua muiden ionien, 

kuten nitraatin, laktaatin, bikarbonaatin ja toisinaan epäorgaanisten fosfataasien lisääntymiseen, 

mikä tarkoittaa, että anionien kokonaismäärä ei muutu (Jensen ym., 1987; Stormer ym., 1996). 

Nitriitille altistuminen vaikuttaa myös kaliumtasapainoon, erityisesti herkemmissä yksilöissä, 

stimuloimalla yleistä kaliumkatoa luustolihaksissa ja punasoluissa, mutta ei sydänlihaksessa (Stormer 

ym., 1996). Tästä aiheutuu merkittävää solunulkoisen kaliumin tason kohoamista (Stormer ym., 

1996). 

Nitriitin kertyminen punasoluihin hapettaa hemoglobiinia methemoglobiiniksi, joka ei voi sitoa 

itseensä happea (Jensen, 2003). Kun veren nitriittipitoisuudet kasvavat, myös methemoglobiinin 

osuus kasvaa ja kokonaishapenkuljetuskyky laskee (Lewis Jr. ja Morris, 1986). Ruskeat kidukset tai 

veri ovat selkeä osoitus korkeista methemoglobiinitasoista (Lewis Jr. ja Morris, 1986). 

Methemoglobiinin enimmäisabsorptio on noin 635 nm spektrin optisella alueella (Kroupova ym., 

2005). Nitriitille altistumisen aikana veren methemoglobiinitasot tasapainottuvat methemoglobiinin 

syntymisen ja sen methemoglobiini-reduktaasin kautta hemoglobiiniksi muuttumisen välille (Lewis Jr. 

ja Morris, 1986). Methemoglobiinin kertyminen on nopeampaa nitriitille herkissä kirjolohissa. 
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Kertymisnopeus ja muut fysiologiset muutokset ovat keskeisiä hyvinvointiuhkien, kuten 

ennenaikaisen kuolleisuuden, kannalta (Stormer ym., 1996; Jensen, 2003). Eri kirjolohiyksilöissä 

methemoglobiinin määrä voi olla 6–100 prosenttia kokonaishemoglobiinista (Hofer ja Gutumu, 

1994). Nitriitille herkissä kirjolohissa, joiden methemoglobiinitasot ovat korkeita, silmän 

verkkokalvoon kohdistuu vakavia vaikutuksia, jotka vaihtelevat yksittäisten verkkokalvon 

hermosolujen kuoliosta koko verkkokalvon tuhoutumiseen (Hofer ja Gatumu, 1994). Nitriitille 

altistuminen johtaa myös hengitysnopeuden tihenemiseen ja nopeaan ja pitkäkestoiseen sydämen 

lyöntitiheyden nousuun, joka ilmenee kirjolohissa ennen methemoglobiinin tai solunulkoisen 

kaliumin tason kohoamista (Aggergaard ja Jensen, 2001). Myös sydämen lyöntitiheyden vaihtelu 

vähenee nitriitille herkissä yksilöissä (Aggergaard ja Jensen, 2001). 

Nitriitille altistuminen voi myös lisätä kirjolohen alttiutta taudeille. Esimerkiksi tutkimuksessa, jossa 

kirholohet altistettiin ensin 24 tunnin ajaksi nitriitille (0,24 mg L-1 NO-) ja sen jälkeen Saprolegnia 

parasiticalle, tämä tekijöiden yhdistelmä kohotti tartunnan saaneiden kalojen osuutta 100 prosentilla 

vertailuryhmään verrattuna (Carballo ja Munoz, 1991; Carballo ym., 1995). Tutkimuksessa, jossa neljä 

erikokoista kirjolohta (2–235 grammaa) altistettiin akuutille toksiselle nitriittitasolle, todettiin, että 

neljässä päivässä keskimääräisesti tappava pitoisuus (LC50) oli 0,19–0,39 mg L-1 NO2–N (Russo ym., 

1974). Kun 18,9-grammaisia kirjolohia altistettiin keskipitkällä aikavälillä (28 päivää) tasoille, jotka 

olivat 0,01–3 mg L-1 NO -, tämä vaikutti hematologiaan, veren kemiaan, kasvuun, selviytymiseen ja 

kidusten histologiaan, ja alhaisimmissa nitriitin altistuspitoisuuksissa havaittiin merkittäviä 

fysiologisia muutoksia (Kroupova ym., 2008). Arvioiden mukaan pitoisuus, jossa vaikutuksia ei ollut, 

oli 0,01 mg L-1 NO-, ja alhaisin pitoisuus, jossa vaikutuksia havaittiin, oli 0,2 mg L-1 NO-. 

Kirjolohet voivat tehdä nitriitin myrkyttömäksi hapettamalla sen myrkyttömäksi nitraatiksi, kun 

solunulkoisen nitraatin pitoisuudet nousevat millimolaarisiin arvoihin (Jensen, 2003). Detoksikaatio 

tapahtuu osittain maksassa, jossa kirjolohen maksasolut hapettavat nitriittiä nitraatiksi, sekä myös 

hapetetuissa kirjolohen punasoluissa (Doblander ja Lackner, 1997). Nitriitin toksisuutta voidaan 

ehkäistä myös lisäämällä makeaan veteen kloridia. Suositeltava Cl-: NO2-N painosuhde kirjolohelle on 

> 20:1 (Timmons ja Ebeling, 2007). Useista muista kalalajeista saatujen tulosten (Svobodova ym., 

2005) perusteella on esitetty, että nykyisiä suosituksia tulisi arvioida uudelleen. EFSA (2008b) ja 

Norjan elintarviketurvallisuusviranomainen (Hjeltnes ym., 2012) suosittelevat, että kirjolohen 

tuotannossa nitriittitasot pidetään pienempinä kuin 0,1  mg L-1 NO2-  ja että nitriittitypen 

enimmäistaso olisi 16–33 mg L-1 (Nordin ja Pommen, 2009). Aiemmin on todettu, että kirjolohien 

altistuminen nitriitin (600 µM) ja ammoniakin (500 µM) yhdistelmälle johtaa korkeaan 

kuolleisuuteen, mutta tällaisilla seoksilla ei ole havaittu olevan yhteisvaikutuksia fysiologisiin 

parametreihin. Kullakin nitriittiyhdisteellä oli kuitenkin useita kielteisiä vaikutuksia veren fysiologiaan 

(Veden ym., 1998). 

Nitraatti (NO3-) on nitrifikaation lopputuote, ja sitä esiintyy luonnossa yhdessä muiden epäorgaanisen 

typen ionisten muotojen kanssa vesistöekosysteemeissä, joihin sitä päätyy esimerkiksi pinta- ja 

pohjavesien valuman mukana, ilmansaastelaskeumana tai orgaanisen aineen biologisen hajoamisen 

myötä. Nitraatin esiintyminen voi johtua myös ihmisen toiminnasta, esimerkiksi kotieläintaloudesta, 

teollisuusjätteestä ja jätevesipäästöistä (Camargo ym., 2005). Nitraattipitoisuudet voivat olla jopa 

25 mg L-1 NO3-N pintavesissä ja 100 mg L-1 NO3-N pohjavesissä, ja takaisinvirtausta käyttävissä 

vesiviljelyjärjestelmissä, joissa on hyvä hapetu, NO3-N-pitoisuudet voivat olla jopa 500 mg L-1 

(Camargo ym., 2005). Nitraatti ei ole yhtä toksista kuin nitriitti ja ammoniakki osittain siksi, että 

kidusten nitraatinläpäisevyys on alhainen (Camargo ym., 2005). Nitraatin mahdollisia vaikutuksia 

viljeltyihin kaloihin ei ole dokumentoitu yhtä kattavasti kuin ammoniakin ja nitriitin vaikutuksia. 

Sellaisten takaisinvirtausta käyttävien vesiviljelyjärjestelmien, joissa veden vaihtumisnopeus on 
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alhainen, käyttö on kuitenkin edistänyt kiinnostusta turvallisten nitriittipitoisuuksien tunnistamiseen 

viljellyissä kaloissa. Nitraatin ensisijainen mahdollisesti toksinen vaikutus on hemoglobiinin 

muuntuminen methemoglobiiniksi eli muodoksi, joka ei kuljeta happea (Camargo ym., 2005). 

Nitraatin toksisuus voimistuu nitraattipitoisuuksien kasvaessa sekä altistumisen keston myötä. 

Makean veden kalat ovat herkempiä nitraatin toksisuudelle kuin merilajit (Camargo ym., 2005). 

Westin (1974) totesi, että kirjolohen poikasia koskeva nitraatin 96 tunnin LC50-arvo on 1 364 mg L-1 

NO3-N ja suositteli, että i) suurin sallittu kroonisen altistumisen taso on 57 mg L-1 ja ii) terveyden ja 

kasvun tehokkuuden kannalta paras altistumisen taso on 5,7 mg L-1 NO3-N. Muissa tutkimuksissa on 

raportoitu nitraatin ei-tappavista vaikutuksista lohikalojen mätimuniin ja pikkupoikasiin tasoilla, jotka 

ovat alle 25 mg L-1, ja kroonisesti toksisista vaikutuksista tasoilla, jotka ovat alle 200 mg L-1 (katsaus 

lähteessä Davidson ym., 2014). Kirjolohen poikasissa, jotka altistettiin pitoisuudelle 14 mg L-1 NO3-N 

kahdeksan päivän ajaksi, ilmeni passiivista nitraatin ottoa samalla, kun kyseisen yhdisteen pitoisuudet 

plasmassa pysyivät muuttumattomina eikä elektrolyyttitasapainossa tai hematologiassa tapahtunut 

muutoksia (katsaus lähteessä Camargo ym., 2005). Taulukossa 4.1.8-1 annetaan yleiskatsaus nitraatin 

toksisuudesta kirjolohelle makeassa vedessä. 

Taulukko 4.1.8-1. Nitraatin toksisuuden pitoisuudet kirjolohelle (Oncorhynchus mykiss) makeassa 

vedessä.  LOEC = alhaisin havaittu vaikuttava pitoisuus; NOEC = ei havaittua vaikuttavaa pitoisuutta; 

NOAEL = ei havaittua haitallista vaikutustasoa; h = tuntia; pv = päivää. Taulukko lainattu artikkelista 

”Camargo, J. A., Alonso, 

A. ja Salamanca, A. (2005) Nitrate toxicity to aquatic animals: a review with new data for freshwater 

invertebrates. Chemosphere 58(9), 1255–1267. © 2005.” Elsevierin luvalla. 
 

Kehitysvaihe Nitraattitypen pitoisuus 
(mg NO3-N L-1) ja 
altistumisen kesto 

Viitteet 

Poikaset 1355 (96 h LC50) Westin, 1974 

Mätimunat (vaelluskalan) 1,1 (30 pv LOEC) Kincheloe ym., 1979 

Pikkupoikaset (vaelluskalan) 4,5 (30 pv NOEC) Kincheloe ym., 1979 

Mätimunat (muun kuin 
vaelluskalan) 

1,1 (30 päivää NOEC) Kincheloe ym., 1979 

Mätimunat (muun kuin 
vaelluskalan) 

2,3 (30 pv LOEC) Kincheloe ym., 1979 

Pikkupoikaset (muun kuin 
vaelluskalan) 

1,1 (30 pv NOEC) Kincheloe ym., 1979 

Pikkupoikaset (muun kuin 
vaelluskalan) 

2,3 (30 pv LOEC) Kincheloe ym., 1979 

Poikaset 14,0 (8 pv NOAEL) Stormer ym., 1996 

 

Arvioitaessa lämpötilan (5, 10 ja 15 celsiusastetta) vaikutuksia nitraatin toksisuuteen kirjolohessa 

todettiin, että nitraatti oli toksisempaa, kun käytettiin aineenvaihdunnan kannalta optimaalista 

lämpötilaa eli 15 celsiusastetta (96 h LC50 , 1 690 mg NO - L-1, Canadian Council of Ministers of the 

Environment, 2012a). Baker ym. (2017) arvioivat hiljattain nitraatin toksisuutta suhteessa veden 

kovuuteen. Kirjolohen pikkupoikasia (0,3–0,6 grammaa) altistettiin akuuteissa toksisuustesteissä 

nitraatille, kun veden kovuusasteet olivat arvojen 11 mg L-1 (pehmeä vesi) ja 164 mg L-1 CaCO3  (kova 

vesi) välillä. 96 tunnin LC50-tasot kohosivat lineaarisesti arvosta 808 mg L-1 NO3-N arvossa 11 mg L-1 

CaCO3 arvoon 1 913 mg L-1 NO3-N arvossa 164 mg L-1 CaCO3. Näistä tiedoista käy ilmi, että veden 

kovuus vaikuttaa akuuttiin nitraatin toksisuuteen kirjolohissa. 



10
0 

 

Nuorissa kirjolohissa, jotka altistettiin ei-tappaville NO3-N-pitoisuuksille (30 ja 90 mg L-1 NO3-N) 
takaisinvirtausta käyttävässä vesiviljelyjärjestelmässä, ilmeni merkittävästi enemmän sivuttaista 
uintiliikettä pitoisuudessa 90 mg L-1 NO3-N pitoisuuteen 30 mg L-1 NO3-N verrattuna (Davidson ym., 
2014). Tutkimuksen tekijät päättelivät, että 80–100 mg L-1 NO3-N-pitoisuuksilla oli kroonisia 
hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia nuoriin kirjolohiin, ja suosittelivat NO3-N-pitoisuuden 
enimmäisarvoksi 75 mg L-1 vesiviljelyn kiertovesijärjestelmissä pidettäville kirjolohille. 

Suositeltavat pitoisuuden enimmäisarvot 

 Nitriitti: EFSA (2008b) ja Norjan elintarviketurvallisuusviranomainen (Hjeltnes ym., 2012) 

suosittelevat, että kirjolohen tuotannossa nitriittitasot pidetään pienempinä kuin 0,1 mg L-1 

NO2-. Lisäksi RSPCA (2018b) suosittelee, että vesiviljelyn kiertovesijärjestelmissä 

nitraattipitoisuudet pidetään pienempinä kuin 0,2 mg L-1 kaikissa kirjolohen 

kehitysvaiheissa (munasolut, ruskuaispussipoikaset, pikkupoikaset ja kasvuvaiheessa 

olevat kalat). Nitriitille altistumisen osalta ei anneta ohjeita suositeltavista kloriditasoista. 

Tällä hetkellä Norjan elintarviketurvallisuusviranomainen ei ole myöskään antanut ohjeita 

kloridia koskevista vaatimuksista suhteessa NO2-:n pitoisuuksiin. 

 Nitraatti: 75 mg L-1 (Davidson ym., 2014). Tällä hetkellä RSPCAn (2018b) suosittelema 

enimmäisarvo vesiviljelyn kiertovesijärjestelmissä pidettäville kirjolohille on 50 mg L-1 

pikkupoikasille/poikasille ja kasvuvaiheessa oleville kaloille. Munasoluja ja 

ruskuaispussipoikasia koskevia raja-arvoja ei ole ilmoitettu. 

 

Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat  
Nitriittityppeä (NO2-N) voi kertyä järjestelmiin, joissa veden vaihtuvuus on vähäistä (esim. vesiviljelyn 

kiertovesijärjestelmät. NO2-N-pitoisuuksia olisi näin ollen seurattava säännöllisesti. Nitriittityppi (NO3-

N) ei ole toksista tämänhetkisissä kaupallisissa olosuhteissa, joissa jopa 25 prosenttia järjestelmän 

veden kokonaistilavuudesta vaihtuu päivittäin ja NO3-N laimenee. 

Molempia typpiyhdisteitä mitataan fotometrisillä menetelmillä ja tarvikkeilla ammoniakkia 

vastaavasti. Mittaustarvikkeissa käytetään nitriitin reaktiota sulfanilamidin kanssa, jossa syntyy 

värillinen diatsonium v/500–550 nm. Nitraattianalyysia varten se pelkistetään nitriitiksi kadmiumilla 

(eli voimakas nitriittitausta voi aiheuttaa virheitä). Nitriittimittausten tarkkuutta voidaan parantaa 

käyttämällä automatisoituja kolorimetrisiä menetelmiä (0,005–10 mg L-1). 

Nitriittimittausten yhteydessä tulisi noudattaa seuraavia suosituksia: 1) mittaajan tulisi tietää, 

kumpaa nitriittiyhdistettä mitataan (nitriitti tai nitriittityppi); 2) tulisi laatia vakiokäyrä käyttämällä 

tunnettuja pitoisuuksia; 3) näytteet tulisi suodattaa, jos kiintoaineiden kokonaismäärä on suuri; 4) 

sulfidi ja metallit voivat haitata mittauksia. Nitraattimittauksissa: 1) tulisi käyttää vakiokäyrää; 2) 

näytteet tulisi suodattaa, jos kiintoaineiden kokonaismäärä on suuri; 3) nitriitti ja Cl- voivat haitata 

mittauksia, mikä on tärkeää merivesinäytteiden analysoinnin yhteydessä. 

Indikaattorin vahvuudet  
Nitriitti on myrkyllistä lohikaloille ja saattaa johtaa kuolemaan. Nitriitti ilmaisee vesiviljelyn 

kiertovesijärjestelmien bioreaktoreissa tapahtuvan nitrifikaatioprosessin tilan. 

Indikaattorin heikkoudet  
Lohikalat voivat sietää suositukset ylittäviä pitoisuuksia, kun saatavilla on riittävästi kloridia. Näin 

ollen kloridi olisi mitattava yhdessä nitriitin kanssa, jotta saadaan tietää, onko kalojen hyvinvointi 

uhattuna. 
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4.1.9. Sameus ja kiintoaineiden kokonaismäärä 

Sameus viittaa veden kirkkauteen ja kiintoaineiden kokonaismäärä (TSS) vedessä oleviin 

kiintoaineisiin, ja vaikka nämä kaksi parametria liittyvät toisiinsa, ne eivät aina korreloi voimakkaasti. 

Esimerkiksi veden kirkkauteen voivat vaikuttaa sekä liuenneet aineet että kiintoaineet. Koska 

kiintoaineet ovat usein pääasiallinen syy sameuteen, näitä kahta parametria käsitellään usein 

yhdessä (Robertson-Bryan, Inc., 2006). Lisääntynyt sameus saattaa haitata kalojen tarkkailua 

säiliöissä ja verkkoaltaissa. Tämä vaikeuttaa kalojen havainnointia ja saattaa heikentää kasvattajan 

kykyä seurata kalojen ruokailua ja arvioida niiden terveydentilaa. Sameuden vaikutukset liittyvät 

näkyvyyden rajoittumista aiheuttavien aineiden luonteeseen. Kirjolohille optimaalisia sameustasoja 

ei ole eritelty, sillä hyväksyttävät tasot olisivat riippuvaisia kiintoaineiden luonteesta. Kiintoaineiden 

kokonaispitoisuutta voidaan kuvailla sellaisten (sekä orgaanisten että epäorgaanisten) hiukkasten 

massana, joiden läpimitta on yli 1 µm ja joita esiintyy tietyssä vesitilavuudessa (esim. Timmons ja 

Ebeling, 2007). Kiintoaineet voivat myös vaikuttaa suureen kemiallisen tai biologisen hapen 

tarpeeseen ja sekä biologiseen likaantumiseen että lietteen muodostumiseen säiliöihin. 

Kiintoaineiden kaloihin kohdistuvat vaikutukset ovat riippuvaisia kalalajista, lämpötilasta altistumisen 

aikana, vedessä olevien saostumien tyypistä (hiukkasten koko ja särmäisyys), saostuman 

epäpuhtauksista, altistumisen kestosta ja toistumistiheydestä sekä sen annostuksesta (katsaus 

lähteessä Kjelland ym., 2015). Saostumien lohikaloihin kohdistuvat vaikutukset luokitellaan tappaviin 

(kuolemat), ei-tappaviin (kudosvauriot tai fysiologiset muutokset) ja käyttäytymiseen liittyviin 

(aktiivisuuden muutokset) Bashin ynnä muiden (2001) katsauksen mukaan. 

 

Kirjolohi on luokiteltu lajiksi, joka ei siedä saostumista (Chapman ym., 2014), ja sen kaikkein herkin 

kehitysvaihe on hedelmöittymisen ja mätimunien kovettumisen välinen vaihe (Scannell ja Jacobs, 

2001). Kirjolohen mätiä koskevan 48 päivän LC40-arvon on todettu olevan 7 mg L-1 TSS (Canadian 

Council of Ministers of the Environment, 2012b). Lisäksi on todettu, että kirjolohen syöntiaktiivisuus 

laskee jyrkästi, kun sameus ylittää 70 Jackobsin sameusyksikköä (JTU) (katsaus lähteessä Kjelland ym., 

2015). Lisääntynyt sameus myös heikentää kirjolohen uintisuoritusta (Ucrit) ja aiheuttaa muutoksia 

aerobisessa (glukoosin kohoaminen) ja anaerobisessa aineenvaihdunnassa (laktaatin lasku) (Berli ym., 

2014). Kuten edellä on mainittu, lisääntynyt sameus haittaa kalojen silmämääräistä havainnointia ja 

voi myös vaikuttaa kalojen kykyyn nähdä rehupelletit. Rowen ynnä muiden (2003) tutkimuksessa 

kuitenkin todettiin, että enintään 160 NTU:n sameustasot eivät vähentäneet nuorten kirjolohien 

rehun nauttimista, mikä viittaa siihen, että kalat saattavat käyttää muita aisteja kuin näköaistia, 

kuten kylkiviivajärjestelmää, ruokailun aikana sameissa vesissä. 

Hienojakoisilla kiintoaineilla tai kiintoaineilla, joiden hiukkaset ovat karkeita, voi olla kielteisiä 

vaikutuksia kidusten terveyteen ja toimintaan, mikä vaarantaa hapen siirtymisen ja tarjoaa 

kasvualustan taudinaiheuttajille (Timmons ja Ebeling, 2007). Aiemmin on todettu, että kirjolohien 

altistuminen seokselle pysyviä kiintoaineita (kaoliini ja piimaa) aiheutti jonkin verran kuolleisuutta, 

kun kiintoaineiden kokonaismäärän (TSS) arvo oli 90 mg L-1, ja kuolleisuus lisääntyi merkittävästi, kun 

kalat altistuivat jatkuvasti arvolle 270 mg L-1. Kuolemia ei havaittu, kun kirjolohet altistettiin 

553 milligrammalle L-1 kipsiä neljän viikon ajaksi ja kun kalat altistuivat 200 milligrammalle L-1 

kiintoaineita, jotka olivat peräisin hiilenpesulaitoksesta. Savesta aiheutuva 25 NTU:n sameus 

kuitenkin vaikutti kielteisesti nuorten kirjolohien kasvuun (katsaus lähteessä Robertson-Bryan, Inc., 

2006). Kiintoaineiden kokonaismäärän vaiheittainen kohottaminen 30 milligrammaan L-1 

(keskimääräinen sameus 14,5 NTU) neljän viikon aikana kiertovesijärjestelmässä ei vaikuttanut 

stressiä ilmaiseviin merkkiaineisiin, hematologisiin parametreihin (leukosyyttien määrä, hematokriitti, 

punasoluindeksit) eikä kirjolohien kidusten terveyteen (Becke ym., 2017). Pitkäaikainen (18 viikkoa) 
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altistuminen samalle kiintoaineiden kokonaispitoisuudella ei myöskään vaikuttanut kirjolohien 

suorituskykyyn, terveyteen ja fysiologiaan (Becke ym., 2018). Becken ynnä muiden (2019) myöhempi 

tutkimus tukee näitä tuloksia. Sen mukaan kiintoaineiden kokonaismäärän ollessa enintään 70 mg L-1 

13 viikon ajan ei todettu vaikutuksia kirjolohien hyvinvointiin, terveyteen ja kasvusuoritukseen. 

Kyseinen kiintoaineiden kokonaismäärä kuitenkin lisäsi sameutta, mikä vaikutti 

syömiskäyttäytymiseen ja lisäsi bakteeripitoisuutta (Becke ym., 2019). 

Tutkija eivät ole yksimielisiä hyväksyttävästä kiintoaineiden kokonaispitoisuuden ehdottomasta raja-

arvosta (Timmons ja Ebeling, 2007), mutta lohelle on ehdotettu ylärajaa 15 mg L-1 (Thorarensen ja 

Farrell, 2011) ja kirjolohelle taas aiemmin ylärajaa 25 mg L-1  Becke ym. (2019) kuitenkin esittävät, 

että tämä yläraja on liian alhainen (ks. edellä). RSPCA (2018b) suosittelee kirjolohen kaikkia 

kehitysvaiheita koskevaksi kiintoaineiden enimmäispitoisuudeksi alle 25 mg L-1 muissa kuin 

tulvaolosuhteissa. Erillisiä sameutta koskevia suosituksia ei anneta. EFSAn (2008b) päätelmänä on, 

että vedessä olevien kiintoaineiden fyysiset ominaisuudet ja kokonaismäärät ovat merkityksellisiä 

kirjolohen kiduksiin ja ihoon kohdistuvien mahdollisten kielteisten vaikutusten määrittämisen 

kannalta, mutta EFSA ei anna kiintoaineiden enimmäispitoisuuksia, sillä hiukkasten koko ja muoto 

vaikuttavat kyseiseen parametriin. 

Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat  
Sameudella mitataan sellaisten hiukkasten (koko vaihtelee välillä 0,004 nm – 1,0 mm) määrää, jotka 

vähentävät valon tunkeutumista vesimassaan. Sameutta voidaan kvantifioida 1) Secchi-levyn tai 

näkösyvyysmittarien avulla esim. verkkoaltaissa tai 2) sameusmittarien (optoelektroniset mittarit) 

avulla, joilla mitataan sironneen valon voimakkuus 90 asteen kulmassa ja saadaan mittaustulos 

nefelometrisissä sameusyksiköissä (NTU). Näytteet tulisi pitää pimeässä paikassa ennen analyysia ja 

sameusmittari tulisi kalibroida ennen näytteen analysointia. Sameus voidaan mitata Yhdysvaltain 

ympäristönsuojeluviraston (US EPA) menetelmällä: 

180.1 ”Determination of turbidity by nephelometry”: 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-08/documents/method_180-1_1993.pdf 

 

Kiintoaineiden kokonaispitoisuus mitataan käyttämällä ympäristötieteellistä menetelmää ESS 

Method 340.2: ”Total Suspended Solids, (Dried at 103-105 oC)”: 

http://www.cyanopros.com/refs/epa_tss.pdf. Suuret vedenalaiset tai kelluvat hiukkaset ja merivesi 

voivat haitata kiintoaineiden kokonaispitoisuuden mittauksien tarkkuutta. Analyyttisten 

vertailuarvojen käyttöä suositellaan. 

Indikaattorin vahvuudet  
Veden sameus voidaan korreloida muiden veden laatuparametrien kanssa, esim. orgaanisen aineen 

vuoksi lisääntynyt sameus voi kohottaa veden lämpötilaa ja vähentää liuenneen hapen 

kyllästeisyyttä. Sameus ja kiintoaineet (TSS) voivat huonontaa veden laatua, tukkia laitteita, 

vahingoittaa kalojen kiduksia ja sisältää taudinaiheuttajia. Nämä parametrit tulisi näin ollen mitata ja 

korreloida muihin THI-indikaattoreihin. 

Indikaattorin heikkoudet  
Veden sameuden ja TSS-arvon vaikutukset kalojen hyvinvointiin riippuvat kiintoaineen hiukkasten 

luonteesta. Tämän vuoksi turvallisia tasoja on vaikeaa määrittää yleispätevästi. 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-08/documents/method_180-1_1993.pdf
http://www.cyanopros.com/refs/epa_tss.pdf
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4.2. Kasvatusjärjestelmiä tai kasvatuskäytäntöjä kuvailevat hyvinvointi-
indikaattorit 

 

4.2.1. Veden virtausnopeus 

Säiliöissä veden alhainen virtausnopeus voi rajoittaa kasvatusyksiköiden itsepuhdistustoimintoja ja 

rehujätteen ja ulosteen huuhtoutumista ulos, ja näin ollen myös veden laatua, jolle kalat altistuvat. 

Verkkoaltaissa veden virtausnopeus vaikuttaa veden vaihtumisnopeuteen, ja virtausnopeuden 

vaikutus veden laatuun riippuu useista tekijöistä, kuten altaan koosta, biomassasta ja biologisesta 

likaantumisesta. Jos vedensaanti on kasvatustiheyden kannalta riittämätöntä alhaisen 

virtausnopeuden vuoksi tai muista syistä, kuten likaantuneiden verkkojen tai seisovan veden vuoksi, 

seurauksena voi olla hypoksia (esim. Vigen, 2008). Lisäksi virtausnopeus voi vaikuttaa verkkoaltaan 

tilavuuteen vääristämällä sen muotoa, vaikka tämä on yhteydessä verkkoon ja tukirakenteisiin sekä 

biologisen likaantumiseen asteeseen. 

Veden virtausnopeus vaikuttaa kalojen uintisuoritukseen. Säiliöissä kalat joko jokseenkin säilyttävät 

asemansa säiliön kylkiin tai pohjaan nähden tai uivat veden virtausta vastaan. Verkkoaltaissa olevat 

kalat uivat suhteessa sekä muuttuvaan veden virtausnopeuteen ja verkon sijaintiin. Jos veden 

virtausnopeudet ovat suurempia kuin suurin uintinopeus, jota kalat pystyvät pitämään yllä, kalat 

väsyvät eivätkä pysty säilyttämään asemaansa tai siirtyvät virtauksen mukana sellaisiin säiliön tai 

verkkoaltaan osiin, joissa olosuhteet eivät välttämättä ole niille optimaalisia. Koska tietty 

virtausnopeus on suhteellinen kehon kokoon nähden, virtausnopeus ilmaistaan usein ”kehon 

pituutena s-1” absoluuttisten arvojen (cm s-1) sijasta. Siinä missä absoluuttinen uintinopeus (cm s-1) 

kohoaa kalan koon mukana, suhteellinen uintikyky (kehon pituus s-1) yleensä laskee kalan pituuden 

mukana. Uintinopeus kohoaa lämpötilan myötä tiettyyn termiseen optimiarvoon saakka; hyvin 

korkeissa lämpötiloissa uintikyky heikkenee (Brett, 1964, 1965; Peake, 2008). 

Kriittisellä uintinopeudella (Ucrit) mitataan aerobista maksimisuoritusta, ja se mitataan käyttämällä 

vaiheittain kohotettavia nopeuksia uintitunneliin sijoitettavissa hengitysmittareissa, kunnes kala 

uupuu (Brett, 1964; Beamish, 1978; Hammer, 1995; Farrell, 2007). Kala kykenee pitämään kriittistä 

uintinopeutta yllä vain lyhyen aikaa (minuutteja), mikä tarkoittaa, että pitkäkestoinen uiminen on 

mahdollista vain merkittävästi alhaisemmilla nopeuksilla (alle 70 % Ucrit), jolloin liikkeen anaerobinen 

osatekijä ei kasva liian korkeaksi (Burgetz ym., 1998). Ucrit  on standardoitu uintisuorituksen mitta, 

jota arvioidaan erittäin keinotekoisessa ympäristössä. Se ei näin ollen ole suoraan sovellettavissa 

viljelylaitosolosuhteisiin ja sitä tulisi tulkita varoen. Kalat voivat uida huomattavasti kriittistä 

uintinopeutta nopeammin lyhyissä pyrähdyksissä (sekunteja). Käytännössä kalojen uintikuvio 

muodostuu usein pyrähdyksistä ja liu’uista virtausnopeuksien kasvaessa. Ucrit-mitan rajoitukset 

korostuvat tässä edelleen. Ucrit-mittaa käsitellään kuitenkin usein kirjallisuudessa, ja tämän vuoksi se 

mainitaan tässä yhteydessä. 

Rasituksella on usein myönteinen vaikutus lohikaloihin, ja se voi parantaa kasvua ja proteiinien 
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kertymistä, vahvistaa kalan sydäntä ja vilkastuttaa verenkiertoa sekä parantaa erilaisia fysiologisia 

tekijöitä. Vaikka korkeat virtausnopeudet olisivat selvästi alhaisempia kuin Ucrit, niillä voi kuitenkin 

olla kielteisiä vaikutuksia kasvuun. Kirjolohen optimaalisen kasvun kannalta suositeltava 

virtausnopeus on 0–1 kehon pituutta s-1 (Farrell ym., 1991; Houlihan ja Laurent, 1987). Larsenin ynnä 

muiden (2012) tuoreemmassa tutkimuksessa esitetään, että virtausnopeus, jonka arvo on 0,9 kehon 

pituutta s-1, edistää parveilua ja vähentää epäsäännöllisen käyttäytymisen toistumistiheyttä 

verrattuna siihen, että kirjolohia pidetään seisovassa vedessä. Lisäksi McKenzien ynnä muiden (2012) 

mukaan virtausnopeus, jonka arvo on 0,9 kehon pituutta s-1, paransi toipumisaikoja sen jälkeen, kun 

kirjolohet oli altistettu akuutille tiivistämiseen liittyvälle stressitekijälle, verrattuna seisovassa vedessä 

pidettyihin kaloihin. Muiden lohikalojen kohdalla liian alhaiset virtausnopeudet voivat aiheuttaa 

evien puremiseen ja aggressiivisuuteen liittyviä ongelmia (Solstorm ym., 2015, 2016). Aktiivisen 

uimisen ylläpitäminen kannassa voi parantaa kasvua ja rehun muuntamista energiaksi, sillä kalat 

käyttävät enemmän energiaa paikkansa säilyttämiseen ja vähemmän sosiaaliseen kanssakäymiseen 

(esim. Christiansen ja Jobling, 1990). Anaerobinen liike, joka liitetään usein erityisen aggressiiviseen 

sosiaaliseen vuorovaikutukseen, on huomattavasti vähemmän tehokasta energian käytön kannalta 

(Marras ym., 2011). 

Suositelluissa virtausnopeuksissa on laajaa vaihtelua, ja jopa suositeltujen arvojen yhteys kalojen 

kokemuksiin on monimutkainen (Taguchi ja Liao, 2011). Samalla virtausnopeudella ei ole samoja 

vaikutuksia eri järjestelmissä (Johansson ym., 2014). Virtausnopeuksia koskevat tiukat suositukset 

eivät näin ollen ole välttämättä hyödyllisiä, ja virtausnopeus on parempi säätää sellaiseksi, että kalat 

uivat aktiivisesti mutta niiden ei tarvitse ponnistella säilyttääkseen paikkansa eivätkä ne ajaudu 

taaksepäin virtauksen voimasta. 

Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat  
Säiliöissä veden virtausnopeus vaihtelee riippuen etäisyydestä seinään; se on suurimmillaan seinän 

vieressä ja alhaisempi säiliön keskiosassa.  Vesi on usein pyörteistä, ja sitä voi olla vaikea mitata 

virtausmittareilla. Vaihtoehtoinen tapa mitata virtausnopeus on käyttää kelluvaa esinettä ja mitata 

sen kierrosaika säiliön ympäri nopeuden laskemiseksi. Mittauksen aikana on varmistettava, että 

esineen etäisyys säiliön seinästä pysyy suhteellisen vakaana kierroksen ajan. Säiliön veden virtauksen 

määrittämisessä voidaan käyttää nyrkkisääntönä sitä, että kalojen pitäisi säilyttää paikkansa 

suhteessa säiliön seinään, ja jos ne ajautuvat eteenpäin, virtaus on liian heikko, mutta jos ne 

ajautuvat taaksepäin, virtaus on liian voimakas. 

 
Verkkoaltaissa virtausnopeus vaihtelee muun muassa vuoroveden mukaan eikä sitä ole mahdollista 

säätää. Virtaus on yleensä hitaampi verkkoaltaan sisällä kuin sen ulkopuolella (Johansson ym., 2014), 

ja muun muassa biologinen likaantuminen voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon virtaus hidastuu. Näin 

ollen virtauksen nopeus ja suunta tulisi mitata sekä altaiden ulko- että sisäpuolelta. 

Indikaattorin vahvuudet  
Veden virtausnopeus voi olla erittäin tärkeä kalojen hyvinvoinnin kannalta erityisesti verkkoaltaissa, 

joissa veden virtaus on tärkeää veden vaihtuvuuden kannalta ja se voi vaihdella suuresti eri aikoina. 

Alhaisesta veden virtausnopeudesta voi seurata hypoksia, erityisesti jos kalojen tiheys on suuri ja 
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lämpötila korkea. Jos veden virtausnopeus on liian suuri, verkkoaltaan muoto voi vääristyä, altaan 

tilavuus voi pienentyä ja kalat voivat uupua, erityisesti pienemmät yksilöt, joiden absoluuttinen 

uintikyky on alhaisempi. 

Indikaattorin heikkoudet  
Veden virtaus tulisi mitata oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Se vaihtelee päivän mittaan vuorovesien 

mukaan. Lisäksi vuoroveden voimakkuus vaihtelee kuun vaiheen mukaan; vuorovedet ovat 

voimakkaimmillaan keväällä. Myös tuuli voi vaikuttaa veden virtaukseen. Näin ollen voi olla 

haastavaa saada tarkat mitat kriittisestä veden virtausnopeudesta viljelylaitoksessa. 

 

4.2.2. Valaistus 

Makea vesi: Valo vaikuttaa useisiin lohikalojen endokriinisiin prosesseihin, lohen smolttiutuminen 

(Berge ym., 1995) ja sukukypsyys (Hansen ym., 1992) mukaan luettuina. Kirjolohen kohdalla 

smolttiutuminen ei ole yhtä selkeä vaihe ja meriveden sietokyky riippuu enemmän kalan koosta (ks. 

kohta 3.2.8). Valoisan ajan pidentyminen vaikuttaa myönteisesti kirjolohen kasvuun makean veden 

vaiheessa (Taranger ym, 2000; Taylor ym, 2005, 2007) ja parantaa meriveden sietokykyä kalan koosta 

riippumatta (Wagner, 1974; Taranger ym, 2000), mikä lyhentää makean veden vaiheen kestoa. Lisäksi 

on todettu, että 1 600 luksin valovoimakkuudet voivat parantaa kalojen kasvua makean veden 

vaiheessa verrattuna kaloihin, joita kasvatettiin 100 luksin valossa (Cho, 1992). Morron ynnä muiden 

(2019) hiljattain tekemässä tutkimuksessa testattiin erilaisten valojaksojärjestelmien vaikutuksia 

siihen, kuinka kirjolohet sopeutuivat meriveteen. Artikkelissa todettiin sekä olemassa oleva 

vakiintunut jatkuvaa valoa (LL) käyttävä järjestelmä (18 viikkoa) että edistynyt valojaksojärjestelmä 

(APP) (kuusi viikkoa, joina on 12 h valoa ja 12 h pimeää, ja tämän jälkeen 12 viikkoa, joina on 24 h 

valoa ja 0 h pimeää) soveltuvat meriveteen sopeuttamiseen. APP-järjestelmässä sopeutumiskausi oli 

pidempi. Tekijät kuitenkin totesivat, että valojakso ei näytä vaikuttavan voimakkaasti kirjolohen 

sopeutumiseen meriveteen, ja muita potentiaalisia ympäristötekijöitä, kuten suolaisuutta tai 

lämpötilaa, tulisi tarkastella (Morro ym., 2019). Jatkuvalla valolla on todettu olevan kielteisiä 

vaikutuksia nuorten lohien neurologiseen kehitykseen (Ebbesson ym., 2007). Äkilliset 

valovoimakkuuden muutokset voivat käynnistää kirjolohissa akuutin stressireaktion, johon liittyy 

paniikkikäyttäytymistä, erityisesti, jos valot sammutetaan yhtäkkiä (Mork ja Gulbrandsen, 1994). 

Tämä reaktio voi kiihdyttää lohien hapenkulutusta (Folkedal ym., 2010), mutta kalat voivat tottua 

tähän reaktioon viikon sisällä (Folkedal ym., 2010). 

Merivesi: Valoisan ajan pidentyminen vaikuttaa myönteisesti kasvuun merivesivaiheessa (Taylor ym., 

2006). Kirjolohet kutevat luontaisesti keväällä ja valoisan ajan pidentyminen kevään ajan keskitalvesta 

alkaen aiheuttaa varhaisemman kudun kuin vertailuryhmissä (katsaus lähteessä Bromage ym., 2001). 

Jos tätä lähestymistapaa sovelletaan yksivuotiaisiin kaloihin, se voi kuitenkin estää kudun tai 

viivästyttää sitä seuraavana vuonna (Davies ja Bromage, 2002). Lisäksi päivän pituuden muuttuminen 

vaikuttaa olevan paljon tärkeämpi tekijä kalan kehittymisen kannalta kuin päivänvalo sinällään 

(Bromage ym., 2001). Vallitseva valo on eräs tärkeimmistä parametreista, jotka ohjaavat 

verkkoaltaissa pidettävien lohien pystysuuntaista sijaintia. Tässä yhteydessä valovoimakkuuden ja 

lämpötilan pystysuuntaiset vaihteluasteet ovat keskeisiä tekijöitä kalojen uintisyvyyden kannalta (ks. 
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katsaus lähteessä Oppedal ym., 2011a). Kun lohia kasvatetaan luonnollisissa valojärjestelmissä, ne 

uivat tyypillisesti lähemmäs veden pintaa öisin ja laskeutuvat aamulla syvemmälle altaaseen, missä ne 

uivat päiväaikaan (Oppedal ym., 2011a). Valo-olosuhteiden vaikutusta altaissa pidettävien kirjolohien 

uintikäyttäytymiseen on tutkittu paljon vähemmän. Pinnalta tuleva valo käynnistää päiväaikaa 

muistuttavaa käyttäytymistä myös yöllä (Oppedal, 1995), ja kirjolohien käyttäytymisreaktio 

vedenalaisiin valoihin vastaa todennäköisesti lohissa todettua reaktiota.     

Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat  
Kalan havainto valoisan ajan pituudesta vaikuttaa hormonaaliseen kehitykseen, ja tämän vuoksi on 

tärkeä käyttää valojärjestelmiä, jotka eivät vaikuta kielteisesti näiden prosessien haluttuihin 

lopputuloksiin. Jos keinovalaistuksen tarkoituksena on käyttäytymiseen, esimerkiksi uintiin, 

vaikuttaminen, prosessi tunnetaan paremmin lohen osalta. Lohen kohdalla on käytettävä sopivaa 

valovoimakkuutta ja spektriä, jotta voidaan välttää kalojen sukukypsyys (Stien ym., 2014). 

Indikaattorin vahvuudet  
Valovoimakkuutta ja valoisan ajan pituutta voidaan säädellä lisäämällä tai vähentämällä valaisimien 

määrää viljelylaitoksessa tai muuttamalla valaisimien voimakkuutta ja/tai väriä. 

Indikaattorin heikkoudet  
Kalojen kokemaan valovoimakkuuteen voi myös vaikuttaa niiden etäisyys valonlähteestä, veden 

kirkkaus ja kalojen tiheys viljelyjärjestelmässä (kuinka paljon kalat varjostavat toisiaan). Kun 

käytetään keinotekoisesti pidennettyjä luonnollisia valojaksoja, kalan tulkintaan valoisan ajan 

pituudesta vaikuttaa sekä luonnollisen valon että keinovalon säteilyvoimakkuus (Hansen ym., 2017). 
 

 4.2.3. Kasvatustiheys 

Kasvatustiheydellä (johon voidaan viitata myös ”tiheytenä”) tarkoitetaan yleensä kalojen tiheyttä 

kasvatusjärjestelmässä tiettynä ajankohtana (Ellis ym., 2002), ja se ilmoitetaan yksikkönä kg m-3. 

Kasvatustiheys on monimutkaisessa vuorovaikutuksessa kalojen hyvinvoinnin kanssa. Tähän liittyy 

monia toisiinsa vaikuttavia parametreja, kuten kehitysvaihe, veden laatu, veden virtausnopeus, 

sosiaalinen vuorovaikutus, rehun hallinta, hallinnointikäytännöt ja kasvatusjärjestelmän valinta (esim. 

Turnbull ym., 2008). Suuren kasvatustiheyden mahdolliset kielteiset vaikutukset eivät aina johdu 

kalojen tiheydestä sinällään, vaan heikentyneestä veden laadusta (Hosfeld ym., 2009; Thorarensen ja 

Farrell, 2011) ja vähäisemmästä rehun saatavuudesta (Boujard ym., 2002), jotka ovat yhteydessä 

suurempiin tiheyksiin. Hyvinvointitarpeita, joihin kasvatustiheys vaikuttaa suoraan tai välillisesti, ovat 

muun muassa i) hygienia, ii) veden laatu, iii) käyttäytymisen hallinta, iv) sosiaaliset yhteydet ja v) 

lepo. Kattavampi kuvaus kasvatustiheyden mahdollisista vaikutuksista kirjolohen hyvinvointiin on 

saatavilla Ellisin ynnä muiden (2002) laatimassa perusteellisessa katsauksessa. 

Vaikka on selkeästi olemassa riski, että joko hyvin suuri tai hyvin alhainen kasvatustiheys heikentää 

hyvinvointia, on vaikea määrittää sellaisia kasvatustiheyden vähimmäis- ja enimmäistasoja, jotka 

suojaisivat hyvinvointia. Tietty kasvatustiheys voi johtaa hyvään tai huonoon hyvinvointiin eri 

olosuhteissa. Suositeltava lähestymistapa on kalojen käyttäytymisen ja kunnon seuranta. 

Käyttäytymistä voi olla hyvin vaikea arvioida tai kuvailla kvantitatiivisesti viljelyolosuhteissa, ja tämä 
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riippuu tietoon perustuvista havainnoista. Kaloissa tulisi mieluiten ilmetä rauhallista käyttäytymistä 

siten, että nopeaa kaoottista liikettä tai liiallisia reaktioita häiriöihin ei juuri esiinny. Ruokailun tulisi 

olla innokasta mutta ei kiihkeää. Osoituksia evien, silmien ja kiduskansien vammoista tulisi olla 

erittäin vähän (RSPCA, 2014). Kirjallisuuden ja nykyisten käytäntöjen perusteella RSPCA (2018b) 

suosittelee hyväksyttäväksi raja-arvoksi, että ensimmäisen ruokinnan ja säiliöissä kasvattamisen 

yhteydessä kalojen kasvatustiheys ei ylitä 60 kg m-3. Yleensä kasvatustiheys pidetään alhaisemmalla 

tasolla nuorempien kalojen osalta, ja sitä lisätään tuotantojakson loppua kohden. Aiemmin julkaistut 

kirjolohen kasvatustiheyttä koskevat suositukset ovat erittäin vaihtelevia jopa saman kehitysvaiheen 

osalta. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että kasvatustiheyden vaikutukset hyvinvointiin ovat 

monimutkaisia ja niihin liittyy monia toisiinsa vaikuttavia parametreja (esim. Turnbull ym., 2008). Ellis 

ym. (2002) esittävät hyvän esimerkin tästä ja tarkastelevat joitain kyseisiä parametreja eri 

kasvatusjärjestelmien kannalta. Raportoidut vaihteluvälit olivat i) 4–55 kg m-3 verkkoaltaissa, ii) 40–

267 kg m-3 säiliöissä ja iii) 8–160 kg m-3 uoma-altaissa (ks. Ellis ym., 2002 lähteineen). 

Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat  
Keskitiheys vesiviljely-yksikössä voidaan laskea biomassana tilavuutta kohden (kg/m3). Usein 

saatavilla on kuitenkin vain arvio verkkoaltaan tilavuudesta, ja myös kalojen epätasainen 

jakautuminen kasvatusyksikössä vaikuttaa kalojen kokemaa tosiasialliseen tiheyteen (Oppedal ym., 

2011b). Verkkoaltaissa kalojen tiheys tietyllä syvyysalueella voidaan mitata hydroakustiikan avulla 

(Oppedal ym., 2011b). 

 

Indikaattorin vahvuudet  
Tuotantotiheys voidaan arvioida varsin tarkasti, jos kasvattajalla on käytössään hyvä biomassan 

valvonta ja hyvä arvio vesitilavuudesta. 

Indikaattorin heikkoudet  
Kalojen hyvinvoinnin ja kasvatustiheyden välinen suhde on monimutkainen ja siihen vaikuttavat 

monet tekijät, muun muassa veden laatu, kalojen käyttäytymiseen liittyvät vuorovaikutustilanteet ja 

rehun saatavuus (ks. Turnbull, ym., 2008). Näin ollen kasvatustiheyttä täytyy käyttää yhdessä muiden 

indikaattoreiden kanssa kalojen hyvinvointia tarkasteltaessa (Turnbull ym., 2005). Lisäksi 

kasvatustiheys voi vaihdella suuresti kasvatusyksikön sisällä, ja vaikka kalojen keskitiheys on 

kohtalainen, yksikössä voi esiintyä korkeita paikallisia tiheyksiä, jotka lisäävät paikallisen hypoksian 

riskiä (Vigen 2008). 

4.2.4. Pääsy pinnalle 

Lohikalat ovat rakkosuisia, eli niillä on avoin uimarakko, jonka ne täyttävät uimalla veden pintaan ja 

haukkomalla ilmaa sisäänsä. Koska rakko tyhjenee ilmasta, kalojen täytyy myös täyttää se uudelleen 

säännöllisin väliajoin säilyttääkseen kelluvuutensa (Dempster ym., 2009; Korsøen ym., 2009). Jos 

lohikaloilla ei ole pääsyä veden pinnalle, ne uivat ylöspäin kallistuneessa asennossa nopein 

pyrstöniskuin ja suuremmalla nopeudella korvatakseen kelluvuuden puutetta tai, mikäli tämä on 

mahdollista, ne saattavat levätä säiliön pohjalla (Tait, 1960; Korsøen ym., 2009). Lohien kelluvuus 
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kärsii ensimmäisestä päivästä, jona ne joutuvat olemaan upoksissa (Dempster ym., 2009); kelluvuus 

vähenee huomattavasti kolmen viikon kuluttua (Korsøen ym., 2009) ja ensimmäiset merkit 

hyvinvoinnin heikentymisestä ilmestyvät (Korsøen ym., 2012a). Kuuden viikon upoksissa olon jälkeen 

lohissa voidaan havaita vakavampia merkkejä, kuten selkänikamien kompressiota (Korsøen ym., 

2009). Kirjolohien upoksissa oloa ei ole tutkittu yhtä tarkasti, mutta sen vaikutukset saattavat vastata 

lohissa esiintyviä vaikutuksia (Fosseidengen ym., 1982). Minkään ikäisiä kirjolohia ei saisi estää 

täyttämästä uimarakkoaan yli viikon ajan. Kirjolohen tuotannossa tällä hetkellä käytettävissä 

kasvatusyksiköissä luonnollinen veden pinta varmistaa ilman saannin. Jos verkkoaltaat ovat veden 

alla, kalojen käytettävissä on oltava muita reittejä veden pinnalle, esimerkiksi snorkkeli tai riittävän 

suuria ilmalla täytettyjä kupuja. Tällaisia vaihtoehtoisia ilman saantitapoja on kehitteillä lohille (Stien 

ym., 2016b; Korsøen ym., 2012b), mutta niitä ei ole vielä testattu kirjolohilla. 

Näytteenotto ja analyyttiset näkökohdat  
Sen arvioimiseksi, onko kalojen ilman saanti ollut riittävää upoksissa olon aikana, voidaan arvioida 

kalojen aktiivisuutta veden pinnassa niiden pinnalle pääsyn jälkeen. Korkeat aktiivisuustasot 

viittaavat siihen, että ilman saantia on rajoitettu. Kalojen altaan pintaan tuomisen jälkeen tekemien 

hyppyjen ja kierähdysten lukumäärä laskee ajan myötä, kun enenevä osa kaloista on voinut täyttää 

ilmarakkonsa. Näin ollen aktiivisuutta veden pinnassa on tärkeä mitata vakioituna ajankohtana 

pintaan tuomisen jälkeen. Pinnassa tapahtuvan aktiivisuuden määrä voi myös vaihdella parven 

käyttäytymisen mukaan tai sellaisten stressitekijöiden vuoksi, jotka säikyttävät kalat pintaa kohti (Bui 

ym., 2013). Näin ollen pinnassa tapahtuvaa aktiviisuutta on tärkeä mitata riittävän ajanjakson, 

esimerkiksi kahden tunnin, ajan, jotta näyte on edustava. Hyppyjen ja kierähdysten lukumäärä 

muunnetaan tyypillisesti arvoksi hyppyä kaloja-1. Yksinkertaisin tapa mitata pinnassa tapahtuvaa 

aktiivisuutta on hyppyjen ja kierähdysten lukumäärän laskeminen käyttämällä käsilaskureita, mutta 

myös kameroihin ja automaattiseen kuva-analyysiin perustuvaa havainnointia on kehitetty (Jovanović 

ym, 2016). 

Indikaattorin vahvuudet  
Avoimissa kasvatusyksiköissä kirjolohilla on tavallisesti pääsy veden pintaan, jota on helppo seurata. 

Indikaattorin heikkoudet  
Riittävän ilman saannin turvaaminen ilmakupujen avulla upoksissa olon aikana voi olla teknisesti 

haastavaa suurten ilmamäärien voimakkaan kelluvuuden vuoksi. Kirjolohia koskevia vaatimuksia, 

kuten riittävää pinta-alaa, ei tunneta. Kun pinnassa tapahtuvaa aktiivisuutta arvioidaan pintaan 

tuomisen jälkeen, aktiivisuuteen voivat vaikuttaa myös muut tekijät kuin ilmarakon täyttötarve, 

esimerkiksi kaloissa olevien täiden määrä (Furevik ym., 1993) tai syömismotivaatio. Aktiivisuus myös 

usein tapahtuu pyrähdyksittäin ja taukoaa välillä, mikä voi johtaa liian korkeisiin tai alhaisiin 

laskelmiin, erityisesti jos laskemisaika on lyhyt. Jos ryhmän koko on suuri ja aktiivisuustasot ovat 

korkeita, kalojen pintaantulokertojen määrästä voi olla vaikea pitää lukua. 
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Aikaavievät THI- ja LABHI-indikaattorit 
• Yksityiskohtainen kuvaus näytekalojen tilasta, 

vammojen vakavuus ja esiintymistaajuus, 
taudit, epämuodostumat jne. 

• Veri- ja ulostenäytteet jne. 
• Vesiparametrien yksityiskohtaiset mittaukset 
• Menettelyitä, viljelyjärjestelmiä, 

käsittelykeinoja jne. koskeva 
yksityiskohtainen katsaus 

Yksinkertaiset ja nopeat THI-indikaattorit 
• Ympäristöön liittyvät parametrit 
• Kalojen silmämääräinen havainnointi 
• Etsitään THI-indikaattorin äkillisiä muutoksia 
• Subjektiivinen arviointi 

 

Passiiviset THI-
indikaattorit: 
Havaintoihin ja 
järjestelmiin 
perustuvat 

THI- ja LABHI-indikaattorit 
 

5.1. THI- ja LABHI-indikaattoreiden käyttö viljelylaitoksessa 

THI-indikaattoreiden tarkoituksena on tarjota kasvattajalle käytännöllinen työkalu, jota voidaan 

käyttää tuotantolaitoksessa. LABHI-indikaattorit ovat muualla käytettäviä indikaattoreita, jotka 

antavat kasvattajalle perusteellisen osoituksen kalojen hyvinvoinnin tilasta kohtuullisessa ajassa. 

Koska kalojen hyvinvointiin vaikuttavat useiden parametrien ja näkökohtien yhdistelmät, ei ole 

olemassa yhtä THI- tai LAHBI-indikaattoria, jolla saadaan selkeä osoitus kalojen hyvinvoinnin 

vaarantumisesta. Useimmissa tapauksissa, joissa usea THI-indikaattori (sekä hyvinvointi- ja LABHI-

indikaattori) on normaalin vaihteluvälin ulkopuolella, ne toimivat yhdessä osoituksena siitä, että 

kalojen hyvinvointi on vaarantunut tuotantolaitoksessa ja on aika ryhtyä toimenpiteisiin. Kuvassa 5.1-

1 esitetään, kuinka THI- ja LABHI-indikaattoreita voidan käyttää viljelylaitoksessa. Tarkoituksena on, 

että THI- ja LABHI-indikaattoreiden negatiiviset muutokset osataan tunnistaa mahdollisimman 

varhain ja tarpeelliset muutokset voidaan tehdä, ennen kuin kalojen hyvinvointi heikentyy. 
 

Ensisijainen taso 

 

Toissijainen taso 

 

 

 
 
 
Kolmas taso 

Ei riittävästi tietoa? 
 
 
 
 

 

 
Kuva 5.1-1. Kuinka kasvattaja voi käyttää THi- ja LABHI-indikaattoreita varhaisina varoitusmerkkeinä hyvinvoinnin 

vaarantumisesta (Kuva: C. Noble, L. H. Stien ja M. H. Iversen). 

Manuaaliset THI- ja 
LABHI-indikaattorit, 
joihin liittyy kalojen 
käsittely 

LABHI-indikaattorit, 
joiden yhteydessä 
näytteenotto 
edellyttää 
asiantuntemusta 
(kalojen terveydestä 
vastaava 
henkilökunta jne.) 

Ei riittävästi tietoa? 

 
Päätös 

LABHI-indikaattorit, jotka edellyttävät 
erityistaitoja 
• Kalan terveydentilan diagnosointi 
• Näytteet taudinaiheuttajien (bakteerit, 

virukset jne.) tunnistamiseksi 
• Viljelylaitosta/järjestelmää koskeva tekninen 

analyysi 

 
Päätös 

 
Päätös 



 

  

5.2. Hyvinvointi-indikaattoreiden toiminnallinen toteutettavuus 

Tekijät ovat laatineet yksinkertaistetun pisteytysasteikon, joka perustuu kunkin hyvinvointi-

indikaattorin näytteenotto- ja analyysinäkökohtiin (joita tarkastellaan edellä osan A kohdissa 3 ja 4) ja 

jonka avulla indikaattorit voidaan luokitella THI- tai LABHI-indikaattoreiksi. 1 = voidaan suorittaa 

viljelylaitoksessa, 2 = voidaan suorittaa viljelylaitoksessa, mutta edellyttää asiantuntemusta tai 

tietojen lisäanalyysia ja/tai erityislaitteita, 3 = näytteet voidaan ottaa viljelylaitoksessa, mutta ne on 

analysoitava laboratoriossa kasvattajan hyväksymässä määräajassa, 4 = ei voida käyttää 

viljelylaitoksessa tai edellyttää tällä hetkellä pitkäkestoista laboratorioanalyysia. Jos indikaattorin 

pistemäärä on 2 tai vähemmän, se on THI-indikaattori, jos 3, se on LABHI-indikaattori, ja jos 4, se ei 

ole kumpikaan, mutta siitä voi olla hyötyä tutkimuksen yhteydessä. 

Taulukossa 5.2-1 esitetään ympäristöön perustuvien indikaattoreiden pisteytys, taulukossa 5.2-2 

ryhmään perustuvien indikaattoreiden pisteytys ja taulukossa 5.3-3 yksilökohtaisten indikaattoreiden 

pisteytys. Kukin taulukko sisältää myös hyvinvointi-indikaattoreita, joita ehdotettiin mahdollisiksi 

hyvinvointi-indikaattoreiksi, mutta ne eivät sisältyneet mihinkään käsikirjan osissa B ja C käsitellyistä 

tuotantojärjestelmistä tai käsittelykäytännöistä, joten niitä ei myöskään esitelty osassa A (ks. 

viimeinen sarake). 

Lämpötilan, suolaisuuden, hapen, hiilidioksidin, pH-arvon, sameuden, valaistuksen ja 

kasvatustiheyden katsotaan olevan suhteellisen helppoja mitata (taulukko 5.2-1). Sameutta mitataan 

usein erityisten anturien avulla, jotka vaativat huomattavasti huoltoa, mutta sameutta voidaan 

mitata myös laskemalla vakioitu valkoinen levy (Secchi-levy) veteen ja toteamalla, kuinka syvällä 

vedessä levy näkyy pinnalle. 

Taulukko 5.2-1. Yleiskatsaus kaikista ympäristöön perustuvista hyvinvointi-indikaattoreista sekä 
niiden luokittelu THI- ja LABHI-indikaattoreihin. Tarkemmat tiedot yksinkertaistetusta 
pisteytysasteikosta on annettu kuvassa 5.1-1. Käytössä = THI-/LABHI-indikaattori, joka soveltuu 
käsikirjan osaan B tai C. Pisteytys: 1 = voidaan käyttää viljelylaitoksessa, 2 = voidaan käyttää 
viljelylaitoksessa, mutta edellyttää asiantuntemusta tai tietojen lisäanalyysia ja/tai erityislaitteita, 3 = 
näytteet voidaan ottaa viljelylaitoksessa, mutta ne on analysoitava laboratoriossa kasvattajan 
hyväksymässä määräajassa, 4 = ei voida käyttää viljelylaitoksessa tai edellyttää tällä hetkellä 
pitkäkestoista laboratorioanalyysia. 

 

 Pistemäärä 
Hyvinvoi
nti-
indikaatt
ori 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 THI-
indikaattori 

LABHI-
indikaattori 

Käytössä 

Lämpötila      ×  × 

Suolaisuus      ×  × 
Happi      ×  × 

CO2      ×  × 

pH-arvo ja emäksisyys      ×  × 

Ammoniakkitypen kokonaispitoisuus     ×  × 

Kaasun kokonaispaine ja kaasun 
ylikyllästeisyys 

    ×  × 

Nitriitti ja nitraatti     ×  × 
Sameus      ×  × 

Veden virtausnopeus     ×  × 

Valaistus      ×  × 

Kasvatustiheys      ×  × 

Ammoniakki     ×  × 

Kiintoaineiden kokonaismäärä     × × 

Raskasmetallit   × 
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Kuolleisuusaste, pinnassa tapahtuva aktiivisuus, ruokahalu, kasvu ja vedessä olevien suomujen tai 
veren tarkkailu katsottiin suhteellisen helppokäyttöisiksi indikaattoreiksi (taulukko 5.2-2), vaikka 
vedessä olevien suomujen määrä voi olla vaikea määrittää. Käyttäytymistä voidaan tarkkailla 
kameran avulla ja jossain määrin myös veden pinnalta käsin. Käyttäytymisen tarkka luokittelu ja 
määrittäminen edellyttää kuitenkin kokemusta. 

 

Taulukko 5.2-2.  Yleiskatsaus kaikista eläinryhmiin perustuvista hyvinvointi-indikaattoreista sekä 
niiden luokittelu THI- ja LABHI-indikaattoreihin. Tarkemmat tiedot yksinkertaistetusta 
pisteytysasteikosta on annettu kuvassa 5.1-1. Käytössä = THI-/LABHI-indikaattori, joka soveltuu 
käsikirjan osaan B tai C. Pisteytys: 1 = voidaan suorittaa viljelylaitoksessa, 2 = voidaan suorittaa 
viljelylaitoksessa, mutta edellyttää asiantuntemusta tai tietojen lisäanalyysia ja/tai erityislaitteita, 3 = 
näytteet voidaan ottaa viljelylaitoksessa, mutta ne on analysoitava laboratoriossa kasvattajan 
hyväksymässä määräajassa, 4 = ei voida käyttää viljelylaitoksessa tai edellyttää tällä hetkellä 
pitkäkestoista laboratorioanalyysia. 

 

Pistemäärä 
Hyvinvointi-
indikaattori 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 THI-
indikaattori 

LABHI-
indikaattori 

Käytössä 

Kuolleisuusaste      ×  × 

Käyttäytyminen     ×  × 

 Poikkeava käyttäytyminen     ×  × 

 Aggressiivisuus     ×  × 

 Heikkenevä kaiku     ×  × 

Ruokahalu      ×  × 

Kasvu     ×  × 

Sairaus/terveydentila     × × 

Nälkiintyneet kalat     ×  × 

Vedessä esiintyvät suomut ja veri      ×  × 

 

Useimmat yksilökohtaiset indikaattorit on suhteellisen helppo arvioida kaloista (taulukko 5.2-3). 
Sydämeen ja verisuoniin liittyvät reaktiot, nkaα1a ja nkaα1b, magnesium ja natrium, kloridi ja 
osmolaliteetti ovat kuitenkin kaikki LABHI-indikaattoreita, eikä niitä käytetä käsikirjan myöhemmissä 
osioissa (taulukko 5.2-3). Lopetuksen onnistumisen määrittäminen aivosähkökäyrän (EEG) tai 
elektrokardiografian (ECG) avulla edellyttää edistyneitä tieteellisiä laitteita ja/tai erityisosaamista. 
Näin ollen nämä indikaattorit eivät ole käytettävissä teurastamon päivittäisen toiminnan puitteissa. 
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Taulukko 5.2-3. Yleiskatsaus kaikista eläimiin perustuvista hyvinvointi-indikaattoreista sekä niiden 
luokittelu THI- ja LABHI-indikaattoreihin. Tarkemmat tiedot yksinkertaistetusta pisteytysasteikosta on 
annettu kuvassa 5.1-1. Käytössä = THI-/LABHI-indikaattori, joka soveltuu käsikirjan osaan 2 tai 3. 
Pisteytys: 1 = voidaan suorittaa viljelylaitoksessa, 2 = voidaan suorittaa viljelylaitoksessa, mutta 
edellyttää asiantuntemusta tai tietojen lisäanalyysia ja/tai erityislaitteita, 3 = näytteet voidaan ottaa 
viljelylaitoksessa, mutta ne on analysoitava laboratoriossa kasvattajan hyväksymässä määräajassa, 4 
= ei voida käyttää viljelylaitoksessa tai edellyttää tällä hetkellä pitkäkestoista laboratorioanalyysia. 

 

Pistemäärä 
Hyvinvointi-
indikaattori 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 THI-
indikaattori 

LABHI-
indikaattori 

Käytössä 

Kidusten liikenopeus     ×  × 

Silmän pyörähdys (VOR-refleksi)      ×  × 

Aivosähkökäyrä ja elektrokardiografia     

Meritäit      ×  × 

Kidusten vaaleus ja kidusten kunto     ×  × 

Kuntoindeksit      ×  × 

 Kuntotekijä      ×  × 

 Hepatosomaattinen indeksi      ×  × 

 Kardiosomaattinen indeksi      ×  × 

Ulkoiseen morfologiaan liittyvät 
hyvinvointi-indikaattorit 

     ×  × 

 Nälkiintymistila      ×  × 

 Sukukypsyyden tila      ×  × 

 Sopeutuminen meriveteen     ×  × 

 Selkänikamien epämuodostumat      ×  × 

 Evien vauriot ja evien kunto      ×  × 

 Suomujen irtoaminen ja ihon 
kunto 

     ×  × 

 Kuonon ja leuan vammat      ×  × 

 Silmäverenvuoto ja silmien tila      ×  × 

 Kiduskannen epämuodostuma      ×  × 

 Käsittelystä aiheutuvat vammat      ×  × 

Rehu suolistossa      ×  × 

Vatsaontelon elimet     ×  × 

Rokotuksiin liittyvä patologia     ×  × 

Veren kortisoli     × × 

Veren ioninen koostumus     × × 

Veren glukoosi     ×  × 

Veren laktaatti     ×  × 

Lihasten pH-arvo     ×  × 

Lihasten laktaatti    × 

Lihasten glukoosi    × 

Rigor mortis -aika      ×  × 

Mikromorfologia   × 

Sydämeen ja verisuoniin liittyvät 
reaktiot 

  × 

nkaα1a ja nkaα1b   × 

Magnesium ja natrium   × 
Kloridi       ×  

Osmolaliteetti      ×   



 

  

5.3. Esimerkkiskenaario hyvinvoinnin arvioinnista – opas THI- ja LABHI-

indikaattoreiden tulkintaan 

Kun kasvattaja alkaa havaita nälkiintyneitä kaloja, a) jotka ovat kitukasvuisia, b) joiden kuntotekijä on 

erittäin alhainen (eli ne ovat laihoja), c) joiden ulkonäkö on yleisesti huono ja b) jotka käyttäytyvät 

poikkeavasti, esimerkiksi uivat hitaasti lähellä verkkoa pinnan tuntumassa tai uivat yksin etäällä 

pääparvesta, kasvattajan on aika ryhtyä toimenpiteisiin. Kuten luvussa 3.2.6 mainitaan, nälkiintymistä 

voi esiintyä viljelylaitoksessa useasta todennäköisestä syystä. Ensimmäiseksi kasvattajan täytyy pyrkiä 

tunnistamaan hyvinvointiongelman alkuperä. Jos tämä tapahtuu merivedessä suoritettavassa 

kasvatusvaiheessa, tärkeitä kysymyksiä voivat olla a) oliko kala täysin sopeutunut meriveteen? ja b) 

tapahtuiko tämä merellä sijaitsevaan kohteeseen kuljettamisen jälkeen (stressiperäisyys)? Jos 

kasvattaja pystyy selvittämään hyvinvointiongelman todennäköisen syyn, sen korjaaminen parantaa 

verkkoaltaassa olevien kalojen hyvinvointia vähentämällä nälkiintyneiden kalojen lukumäärää. Jos 

ongelma kuitenkin jatkuu tai jopa pahenee, kasvattajan on suoritettava toissijaiset arvioinnit, joihin 

liittyy kalojen aktiivinen tutkiminen. Tähän vaiheeseen sisältyy nälkiintyneiden kalojen käsittely, jotta 

ongelman vakavuus voidaan arvioida. Näin kasvattaja saa parempia kvantitatiivia tietoja, jotta hän voi 

tehdä parempaan tietoon perustuvan päätöksen hyvinvointiongelmasta. Mikäli tämä ei riitä eivätkä 

kasvattajan suorittamat toissijaiset toimenpiteet paranna hyvinvointia, saatetaan tarvita 

viljelylaitoksen ulkopuolista asiantuntemusta. Tähän voi sisältyä ruumiinavaus ja erilaisten näytteiden 

lähettäminen laboratiorioihin ja eläinlääkintähenkilökunnalle. Lisäksi tämä voi tarkoittaa edistyneitä 

kunnostustoimia ja hoitoja ongelman korjaamiseksi (ks. kuva 5.3-1) tai äärimmäisessä tapauksessa 

kalojen teurastamista. 
 
 

  
 

Kuva 5.3.1. THI- ja LABHI-indikaattoreiden käyttäminen viljelylaitoksessa varhaisina varoitusmerkkeinä (kuva: C. 
Noble ja 

L. H. Stien) 
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 5.4. Tulevat THI- ja LABHI-indikaattorit 

Tämän käsikirjan tekijät ovat pyrkineet tarjoamaan yleiskatsauksen sellaisista hyvinvointi-

indikaattoreista, joita voidaan käyttää viljeltyjen kirjolohien hyvinvoinnin arvioimiseen. Vaikka 

saatavilla on tällä hetkellä jo joukko THI- ja LABHI-indikaattoreita, joilla voidaan mitata ja arvioida 

kalojen hyvinvointia, muita indikaattoreita kehitetään parhaillaan tai niitä voidaan kehittää 

tulevaisuudessa. 

Mahdollisen hyvinvointi-indikaattorin tunnistamisen ja sen viljelylaitoksessa käyttämisen välillä on 

useita vaiheita. Mitä vaiheita on käytävä läpi, jotta olemassa oleva aikaavievä tai erityisosaamista 

vaativa hyvinvointi-indikaattori voidaan muuttaa LABHI- tai THI-indikaattoriksi? Kuinka LABHI-

indikaattoreita voidaan muuttaa THI-indikaattoreiksi? Kuinka THI-indikaattoreista voidaan tehdä kala- 

ja käyttäjäystävällisempiä? Mitä uusia hyvinvointi-indikaattoreita on suunnitteilla, esimerkiksi 

genomiikan, proteomiikan tai metabolomiikan kaltaiset korkean kapasiteetin tekniikat?  Tai 

aineenvaihdunnan tilan toiminnallinen arviointi tai sydämen toiminnan etämittaus? Jotkin hyvin 

arvokkaat yksilökohtaiset THI-indikaattorit, kuten ulkoisten vammojen tai kalan terveyden pisteytystä 

koskevat indikaattorit, edellyttävät yleensä, että arvioija ottaa kalan kiinni ja käsittelee sitä (ja 

mahdollisesti häiritsee muita kaloja kiinnioton aikana). Tämä voi vaikuttaa arvioitavan kalan ja 

muiden kasvatusjärjestelmässä olevien kalojen hyvinvointiin. Kala voidaan myös joutua lopettamaan 

näytteiden ottamista tai analyysin loppuun suorittamista varten. Voidaanko nämä toimenpiteet 

muuttaa passiivisiksi ja sellaisiksi, että käsittelyä ei tarvita? Konenäköön perustuvien järjestelmien 

teknologinen kehitys voi tarkoittaa, että kalojen hyvinvointia voidaan arvioida ja dokumentoida 

reaaliaikaisesti ilman, että kaloja täytyy käsitellä. 

Käyttäytymiseen liittyvien hyvinvointi-indikaattoreiden kvantitatiivinen analyysi voi myös olla 

monimutkaista ja hyvin aikaavievää. Ei-invasiivisilla, passiivisilla näköön tai akustiikkaan perustuvilla 

seurantajärjestelmillä voitaisiin mahdollisesti seurata kalojen käyttäytymisen muutoksia reaaliajassa. 

Tekijöiden tietojen mukaan tällaisia järjestelmiä ei kuitenkaan ole vielä kehitetty tälle tasolle kalojen 

seurannan osalta. Kaukomittaukseen perustuvilla järjestelmillä voidaan myös saada tietoa kalojen 

käyttäytymisestä (esim. yksittäisten kalojen uintiaktiivisuuden arviointi biologisten tietojen 

keruulaitteilla), vaikka tällä hetkellä tähän liittyy kalojen merkitseminen ja järjestelmillä voidaan 

seurata vain pientä osaa kalakannasta. Näitä teknologioita voi olla mahdollista kehittää edelleen 

yhteistyössä kasvattajien kanssa tehtävän monitieteellisen tutkimuksen perusteella. Teknologian 

ammattilaisten kehittämillä algoritmeilla saatetaan pystyä yksilöimään tekijöitä, jotka antavat 

viitteitä hyvinvoinnista mutta joita tarkkailija ei pysty välittömästi havaitsemaan. Lisäksi olemassa 

olevia mutta harvoin käytettyjä käyttäytymiseen liittyviä hyvinvointi-indikaattoreita, kuten kalojen 

refleksitilan arviointia, voidaan kehittää edellään paremmin viljelylaitoksiin sopiviksi. 

Fysiologisia hyvinvointi-indikaattoreita, kuten glukoosi ja laktaatti, voidaan mitata viljelylaitoksessa 

kannettavien mittauslaitteiden avulla, vaikka tulosten tulkinta ei olekaan yksinkertaista. Muiden 

veren parametrien mittaamiseen tarkoitettujen kannettavien mittareiden edelleen kehittymisen 

myötä THI-indikaattoreiksi sopivien fysiologisten indikaattoreiden lukumäärä kasvaa, kun nykyisiä 

LABHI-indikaattoreita voidaan ryhtyä käyttämään viljelylaitoksissa. Muita fysiologisia hyvinvointi-

indikaattoreita, kuten kortisolia, saatetaan pystyä arvioimaan paremmin kentällä esim. suomujen 

kortisolin arvioinnin perusteella (ks. osan A kohta 3.2.16). 

Näitä mahdollisia hyvinvointi-indikaattoreita voidaan sisällyttää tämän käsikirjan myöhempiin laitoksiin. 
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 5.5. Yleiskatsaus osassa A käsiteltyihin ja osissa B ja C käytettyihin THI- ja LABHI-
indikaattoreihin 

Seuraavassa kuvassa on yhteenveto, jossa esitetään kaikki osassa A käsitellyt hyvinvointi-, THI- ja LABHI-indikaattorit. 

Osissa B (kasvatusjärjestelmät) ja C (toimenpiteet) on kuvasta laaditut taulukot, joissa esitetään 

kasvattajalle erilaisiin tuotantotilanteisiin sopivat THI- ja LABHI-indikaattorit. 
 

 

Kuva 5.5-1. Yhteenveto käsikirjan osassa A käsitellyistä hyvinvointi-, THI- ja LABHI-indikaattoreista. 

Indikaattorit on jaettu ympäristöön perustuviin ja eläimiin perustuviin hyvinvointi-indikaattoreihin. 

Eläimiin perustuvat hyvinvointi-indikaattorit on jaettu edelleen ryhmään perustuviin ja 

yksilökohtaisiin indikaattoreihin. 
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Yhteenveto pisteytysasteikoista 
 

Seuraavassa annetaan yhteenveto tässä käsikirjassa käytetyistä pisteytysasteikoista. 

Tässä käsikirjassa ehdotetaan yhtenäistettyä pisteytysasteikkoa (taulukot 6.1-1, 6.1-2, 6.1-3) joka 

on ensisijaisesti suunnattu kasvattajille. Sen tarkoituksena on auttaa heitä arvioimaan hyvinvointia 

ja havaitsemaan nopeasti mahdolliset viljelylaitoksessa esiintyvät hyvinvointiongelmat. 

Pisteytysasteikko on yhdistetty vammojen pisteytysasteikoista, joita käytetään Salmon Welfare Index 

Model -mallissa (SWIM) (Stien ym., 2013), Norjan eläinlääkintäinstituutin (NVI) (Grøntvedt ym., 2015; 

Gismervik ym., 2016) kehittämästä vammojen pisteytysasteikosta ja muista asteikoista, joita ovat 

kehittäneet J. F. Turnbull (Stirlingin yliopisto) sekä J. Kolarevic ja C. Noble (Nofima). 

Tässä ehdotetulla asteikolla vakioidaan 13 erilaisen indikaattorin pisteytys pistearvolla 0–3: 

i) nälkiintyminen, ii) ihoverenvuodot, iii) vammat/haavat, iv) suomujen irtoaminen, v) silmän 

verenvuodot, vi) mulkosilmäisyys, vii) kiduskansien vauriot, viii) kuonovammat, ix) tukirangan 

epämuodostumat, x) yläleuan epämuodostuma, xi) alaleuan epämuodostuma, xii) tämänhetkiset 

evävauriot, xiii) parantuneet evävauriot. 

Seuraavassa pisteytysasteikossa on käytetty lohta koskevan FISHWELL-käsikirjan (Noble ym., 2018) 

kuvia, sillä niissä kuvaillut vaivat koskevat myös kirjolohta. 

Asteikossa käytetyt kuvat toimivat esimerkkeinä kustakin vakavuusluokasta. Suosituksena on, että 

erityisesti selkä-, pyrstö- ja rintaeviä tarkkaillaan evävaurioiden varalta. Koska kirjolohen tukirangan 

epämuodostumille ei ole vielä kehitetty kattavaa luokitusta, jollainen ihmislääketieteessä jo on, 

tekijät ehdottavat, että käytetään yksinkertaistettua pisteytysasteikkoa, joka vastaa viljeltyä 

kirjolohta koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa (RSPCA, 2018a) käytettyä asteikkoa. 

Kaihivauriot luetellaan käyttämällä olemassa olevaa ja laajasta käytettyä pisteytysasteikkoa välillä 0–

4 (lainattu lähteestä Wall ja Bjerkås, 1999) (ks. kuva 6.2). Pisteytysmenetelmällä määritetään kaihin 

alue suhteessa koko mykiön pinta-alaan (katsomalla mustuaisen läpi mustuaisen / näköhermon 

nystyn akselia pitkin).  Suuria määriä kaloja voidaan arvioida nopeasti vähäisillä laitteilla, jotta 

saadaan käsitys ongelman vakavuudesta. Mikäli mahdollista, valikoitu määrä kaloja tulisi tutkia 

pimennetyissä olosuhteissa (ja paremmilla laitteilla), jotta kaihin sijainti, tyyppi, kehitys ja syyt 

voidaan määrittää tarkemmin. Näin ei kuitenkaan voida määrittää kaihin paksuutta, mikä voi olla 

tärkeä tieto, joka tulisi merkitä muistiin erikseen (T. Wall, henkilökohtainen viestintä). 

Rokotteiden sivuvaikutusten esiintymisaste yksittäisissä kaloissa arvioidaan usein ns. Speilbergin(. 

1996) mukaan (ks. taulukko 6.3 ja kuva 6.4). Speilbergin asteikkoa käytetään laajasti hyvinvointi-

indikaattorina Norjan vesiviljelyalalla, erityisesti lohen mutta myös kirjolohen osalta. Asteikko 

perustuu silmämääräiseen arviointiin kalan vatsaontelossa olevien kliinisten muutosten laajuudesta 

ja sijainnista. Asteikossa kuvaillaan vatsakalvontulehdukseen liittyvät muutokset, elinten ja 

vatsanpeitteiden väliset kiinnikkeet ja melaniinikertymät (ks. myös Pettersen ym., 2014 lähteineen). 

Speilbergin asteikolla pistemäärää 3 tai enemmän pidetään yleisesti epätoivottuna. 



 

Taulukko 6.1-1. Morfologinen asteikko keskeisten ulkoisten vammojen määritystä ja luokitusta 

varten. Taso 0: Tästä THI-indikaattorista on vain vähän tai ei merkkejä, eli tilanne on normaali (ei 

kuvaa). Taso 1 (vähäisiä merkkejä) – taso 3 (selkeitä merkkejä THI-indikaattorista). (Kuva: C. Noble, 

D. Izquierdo-Gomez, L. H. Stien, J. F. Turnbull, K. Gismervik, J. Nilsson. Valokuvat: 

K. Gismervik, L. H. Stien, J. Nilsson, C. Noble, J. F. Turnbull, P. A. Sæther, I. K. Nerbøvik, I. Simion, B. 

Tørud, B. Klakegg, R. Andersen, C. Karlsen, K. J. Merok, F. Gregersen) 
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Taulukko 6.1-2. Morfologinen asteikko keskeisten ulkoisten vammojen määritystä ja luokitusta 

varten. Taso 0: Tästä THI-indikaattorista on vain vähän tai ei merkkejä, eli tilanne on normaali (ei 

kuvaa). Taso 1 (vähäisiä merkkejä) – taso 3 (selkeitä merkkejä THI-indikaattorista). (Kuva: C. Noble, 

D. Izquierdo-Gomez, L. H. Stien, J. F. Turnbull, K. Gismervik, J. Nilsson. Valokuvat: 

K. Gismervik, L. H. Stien, J. Nilsson, C. Noble, J. F. Turnbull, P. A. Sæther, I. K. Nerbøvik, I. Simion, B. 

Tørud, B. Klakegg, R. Andersen, C. Karlsen, K. J. Merok, F. Gregersen) 
 

1 HUOM. Kalanpoikasten kohdalla ”yhden pienen haavan” tulisi olla alle yhden senttimetrin 

mittainen. Vatsaontelon läpäisevien haavojen pistemääräksi on määritettävä 3 niiden koosta 

riippumatta. 
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Taulukko 6.1-3. Morfologinen asteikko keskeisten ulkoisten vammojen määritystä ja luokitusta 

varten. Taso 0: Tästä THI-indikaattorista on vain vähän tai ei merkkejä, eli tilanne on normaali (ei 

kuvaa). Taso 1 (vähäisiä merkkejä) – taso 3 (selkeitä merkkejä THI-indikaattorista). On tärkeää 

erotella toisistaan parantuneet vammat ja avoimet vammat. Avoimet vammat osoittavat, että 

kyseessä on jatkuva ongelma, joka on korjattava (Kuva: J. F. Turnbull, C. Noble, D. Izquierdo-Gomez, 

L. H. Stien, K. Gismervik, J. Nilsson. Valokuvat: J. F. Turnbull) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

0. Ei kaihia 1. Kaihi peittää 

alle 10 % mykiön 

läpimitasta 

2. Kaihi peittää 

10–50 % mykiön 

läpimitasta 

3. Kaihi peittää 

50–75% mykiön 

läpimitasta 

4. Kaihi peittää yli 

75% mykiön 

läpimitasta 

 
Kuva 6.2. Morfologinen asteikko lohikalojen silmäkaihin määritystä ja luokitusta varten. Teksti 

artikkelista ”Wall, T. ja Bjerkås, E. 1999. A simplified method of scoring cataracts in fish. Bulletin of 

the European Association of Fish Pathologists 19(4), 162–165. Copyright, 1999” European Association 

of Fish Pathologists -organisaation luvalla. Kuva: David Izquierdo-Gomez.  Valokuvat artikkelista 

”Bass, N. ja Wall, T. (ei julkaisuaikaa) A standard procedure for the field monitoring of cataracts in 

farmed Atlantic salmon and other species. BIM, Irish Sea Fisheries Board, Dun Laoghaire, Co. Dublin, 

Ireland, 2 s.” T. Wallin luvalla. 
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Taulukko 6.3. Speilbergin asteikko artikkelista ”Midtlyng ym., 1996, Experimental studies on the 

efficacy and side-effects of intraperitoneal vaccination of Atlantic salmon (Salmo salar L.) against 

furunculosis. Fish & Shellfish Immunology 6, 335–350. © 1996” Elsevierin luvalla. Asteikko on 

kehitetty alun perin lohelle, mutta sitä on käytetty myös kirjolohta koskevissa tutkimuksissa (esim. 

Holten-Andersen ym., 2012; Chettri ym., 2015). 
 

Pistem
äärä 

Vatsaontelon silmämääräinen ulkonäkö Vammojen vakavuus 

0 Ei näkyviä vioittumia Ei mitään 

1 Hyvin vähäisiä kiinnikkeitä, jotka ovat yleisimmin paikallisia ja 
lähellä pistoskohtaa. Maallikko ei todennäköisesti havaitse niitä 
sisäelinten poiston aikana 

Ei vatsakalvon himmeyttä tai vain 
vähäistä himmeyttä sisäelinten 
poiston jälkeen 

2 Vähäisiä kiinnikkeitä, jotka saattavat liittää paksusuolen, pernan 
tai pyrstönpuoleiset mahanporttiin liittyvät umpisuolet 
vatsanpeitteisiin. Maallikko voi havaita ne 
sisäelinten poiston aikana 

Vatsakalvo on kokonaan himmeä, 
kun kiinnikkeet 
on irrotettu käsin 

3 Keskisuuria kiinnikkeitä, joita on myös vatsaontelon 
päänpuoleisissa osissa ja jotka ovat osittain liittäneet 
umpisuolet, maksan tai mahalaukun vatsanpeitteisiin. 
Maallikko voi havaita ne 
sisäelinten poiston aikana 

Pieniä näkyviä vioittumia 
sisäelinten poiston jälkeen; 
voidaan poistaa käsin 

4 Laajoja kiinnikkeitä, joissa on granuloomia ja jotka ovat pitkälti 
yhdistäneet sisäelimet toisiinsa niin, että ne näyttävät olevan 
samaa kappaletta. Maallikko todennäköisesti havaitsee ne 
sisäelinten poiston aikana 

Keskivakavia kiinnikkeitä, joita voi 
olla vaikeaa poistaa käsin 

5 Laajalle levinneitä kiinnikkeitä, jotka vaikuttavat lähes kaikkiin 
vatsaontelon sisäelimiin. Vatsakalvo on himmeä ja 
paksuuntunut laajoilta alueilla, ja seläkkeessä saattaa olla 
pesäkemäisiä, ulkonevia ja/tai 
voimakkaasti värjäytyneitä vioittumia tai granuloomia 

Ruhoon jää näkyvää vahinkoa 
sisäelinten poiston ja vioittumien 
irrottamisen jälkeen 

6 Kiinnikkeet ovat vieläkin selkeämpiä kuin asteella 5 ja niissä on 
usein huomattava määrä melaniinia. Sisäelimiä ei voida poistaa 
ilman, että 
seläke vaurioituu 

Ruhoon jää merkittävää vahinkoa 



 

 

   
 

1. Hyvin vähäisiä kiinnikkeitä, jotka ovat yleisimmin 
paikallisia ja lähellä pistoskohtaa. Maallikko ei 
todennäköisesti havaitse niitä sisäelinten poiston 
aikana. 

2. Vähäisiä kiinnikkeitä, jotka saattavat liittää 
paksusuolen, pernan tai pyrstönpuoleiset 
mahanporttiin liittyvät umpisuolet 
vatsanpeitteisiin. Maallikko voi havaita ne 
sisäelinten poiston aikana. 

3. Keskisuuria kiinnikkeitä, joita on myös 
vatsaontelon päänpuoleisissa osissa ja jotka ovat 
osittain liittäneet umpisuolet, maksan tai 
mahalaukun vatsanpeitteisiin. Maallikko voi havaita 
ne sisäelinten poiston aikana. 

 

   
 

4. Laajoja kiinnikkeitä, joissa on granuloomia ja 
jotka ovat pitkälti yhdistäneet sisäelimet toisiinsa 
niin, että ne näyttävät olevan samaa kappaletta. 
Maallikko todennäköisesti havaitsee ne sisäelinten 
poiston aikana 

5. Laajalle levinneitä kiinnikkeitä, jotka vaikuttavat 
lähes kaikkiin vatsaontelon sisäelimiin. Vatsakalvo 
on himmeä ja paksuuntunut laajoilta alueilla, ja 
seläkkeessä saattaa olla pesäkemäisiä, ulkonevia 
ja/tai voimakkaasti värjäytyneitä vioittumia tai 
granuloomia 

6. Kiinnikkeet ovat vieläkin selkeämpiä kuin 
asteella 5 ja niissä on usein huomattava määrä 
melaniinia. Sisäelimiä ei voida poistaa ilman, että 
seläke vaurioituu. 

 

Kuva 6.4. Speilbergin asteikko lohen vatsaonteloon annettavan rokotteen jälkeisistä vatsaontelon sisäisistä vammoista. Vaikka valokuvissa on lohia, niitä voidaan soveltaa vastaavasti myös 

kirjoloheen. Valokuvat on saatu ja niitä käytetään Lars Speilbergin luvalla. Teksti on lainattu julkaisusta ”Midtlyng ym., 1996, Experimental studies on the efficacy and side-effects of 

intraperitoneal vaccination of Atlantic salmon (Salmo salar L.) against furunculosis. Fish & Shellfish Immunology 6, 335–350. © 1996” Elsevierin luvalla. 
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1.1 Kirjolohen tuotanto maalla sijaitsevissa läpivirtausjärjestelmissä 
Tässä osassa määritetään THI- ja LABHI-indikaattorit, jotka sopivat käytettäviksi maalla sijaitsevissa 

läpivirtaukseen perustuvissa vesiviljelyjärjestelmissä. Perinteisissä läpivirtausjärjestelmissä käytetään 

samaa vettä vain kerran, eli se kulkee järjestelmän läpi ja tämän jälkeen se lasketaan pois. 

Kasvatusjärjestelmän läpi virtaava vesi tuo kaloille happea ja vie veteen liuenneet ja kiintoaineina 

olevat jätteet pois järjestelmästä. Vesi otetaan joesta, järvestä tai pohjavesikaivoista, kierrätetään 

viljelylaitoksen läpi ja käsitellään yleensä päästölupien mukaisesti ennen kuin se lasketaan takaisin 

vesiympäristöön. Lisäksi käytetään veden lisähapetusta. Suurin osa kirjolohen kehitysvaiheista 

tapahtuu maalla sijaitsevissa läpivirtausjärjestelmissä (mätimunista kasvuvaiheessa oleviin kaloihin). 

Osa kaloista kuitenkin kasvatetaan makean veden verkkoaltaissa ja osa siirretään murtovesi- tai 

merivesialtaisiin kasvuvaihetta varten. 
 

1.2 Kalojen hyvinvointiin liittyvät haasteet 
Eräät haasteet, joita kalojen hyvinvointiin voi kohdistua läpivirtausjärjestelmissä, liittyvät 

bioturvaamiseen, veden saatavuuteen, ympäristöllisten tekijöiden vaihteluihin sekä 

kasvatustoimenpiteisiin 

Ympäristö: 

 Veden saanti. Läpivirtausjärjestelmät ovat avoimia järjestelmiä, joissa kasvatussäiliöiden läpi 

kulkee suuria määriä vettä päivittäin. Vaikka syöttövettä voidaan käsitellä jossain määrin 

(esim. UV-käsittely tai suodattimet), tämä ei estä taudinaiheuttajien pääsyä järjestelmään tai 

mahdollisesti toksisten veden laatuparametrien vaihtelua kasvatusympäristössä. 

Läpivirtausjärjestelmät ovat haavoittuvaisia, ja ympäristössä tapahtuvat muutokset voivat 

vaikuttaa niihin. Tiettyjä ulkoisia uhkia voidaan seurata ja toisia taas voidaan lieventää 

varotoimenpiteillä, mutta esimerkiksi äkillistä odottamatonta myrkyllisten levien kukintaa on 

vaikea välttää tai hallita menestyksekkäästi. Läpivirtausjärjestelmien veden saanti ja veden 

laatu määrittävät sen biomassan määrän, joka voidaan tuottaa siten, että kaikki kriittiset 

veden laatuparametrit säilyvät hyvinä. Syöttöveden laatu (lämpötila, pH-arvo, 

metallipitoisuus, hiukkaspitoisuus jne.) voi muuttua vuodenaikojen mukaan, ja tämä voi 

vaikuttaa kalojen hyvinvointiin. Tämän vuoksi on erittäin tärkeä seurata ja dokumentoida 

syöttöveden laadun muutoksia ajan mittaan, jotta voidaan estää mahdolliset haitalliset 

vaikutukset kalojen terveyteen ja hyvinvointiin. Vaikka läpivirtausjärjestelmän kapasiteettia 

voidaan lisätä hapetuksen avulla, järjestelmässä saavutetaan lopulta raja, jonka kohdalla joko 

suodatus ja takaisinkierrätys tai veden vaihtuvuuden lisääminen on välttämätöntä jätteen 

kertymisen vuoksi. 

 Riittämätön hapetus. Happi on ensisijainen veden laatuindikaattori, joka voi rajoittaa 

kirjolohen tuotantoa läpivirtausjärjestelmissä. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että 

järjestelmässä olevat kirjolohet tarvitsevat ja kuluttavat paljon happea, hapen liukoisuus 

veteen on suhteellisen alhainen ja veteen liuenneet happivarannot ovat rajalliset [1]. Kaikissa 

nykyaikaisissa vesiviljelylaitoksissa veteen lisätään happea biomassan tuotantotehokkuuden 

tukemiseksi. Happea on lisättävä sitä enemmän, mitä enemmän biomassaa järjestelmässä 
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on. Jos näin ei tehdä, seurauksena voivat olla vähähappiset olosuhteet, jotka vaikuttavat ajan 

mittaan kirjolohien kasvuun ja hyvinvointiin. Happea lisäämällä saatetaan kuitenkin luoda 

hapella ylikyllästettyä vettä (yli 100 %:n O2-kyllästeisyys). Läpivirtausjärjestelmissä, joissa 

erityinen veden virtaus voi olla alhainen ja joihin voi kertyä metaboliitteja (esimerkiksi 

hiilidioksidiaja ammoniakkityppeä kokonaispitoisuutena), hapen ylikyllästeisyys voi johtaa 

kalojen hengityksen hidastumiseen ja hengitysperäiseen asidoosiin. Jos saatavilla olevan 

liuenneen hapen (DO) määrä laskee nopeasti, tämä voi aiheuttaa metabolisen alkaloosin ja 

vaikuttaa nopeasti veren pH-arvoon [2]. Kuolemia voi tapahtua saatavilla olevan hapen 

nopean vähenemisen vuoksi esimerkiksi hapen täydennysjärjestelmän toimintahäiriön 

seurauksena tai sen jälkeen, kun kalat on siirretty viljelylaitoksesta, jossa on korkeat 

happitasot, tai 12–24 tuntia kestäneen kuljetuksen jälkeen, jonka aikana liuenneen hapen 

tasot olivat korkeat. 

 

 Hiilidioksidipitoisuudet. Ympäröivään veteen liuenneen hiilidioksidin pitoisuudet ovat 

ensisijaisesti seurausta läpivirtausjärjestelmässä tapahtuvasta kalojen aineenvaihdunnasta 

[3], vaikka myös syöttöveden hiilidioksiditasoilla  voi olla merkitystä [4]. Korkeat 

hiilidioksidipitoisuudet voivat vaikuttaa kielteisesti kalojen tuotantoon, terveyteen ja 

hyvinvointiin, kun niitä pidetään läpivirtausjärjestelmissä, mutta täsmälliset vaikutukset ovat 

riippuvaisia järjestelmän erityisolosuhteista (ks. [4] lähteineen). Norjassa lohikalojen 

tuotantoa koskeva lakisääteinen raja-arvo on 15 mg L-1, ja hiilidioksidipitoisuuksien pitäminen 

kyseisen raja-arvon alapuolella on usein haasteellista monissa maalla sijaitsevissa 

läpivirtausjärjestelmissä. Esimerkiksi 96:n norjalaisen tuotantojärjestelmän, joissa pidettiin 

lohen smoltteja, vesilähteiden veden laatua koskevassa tutkimuksessa ilmeni, että 

30 prosentissa laitoksista keskimääräiset hiilidioksidipitoisuudet ylittivät suositusarvot [5]. 

Ongelma on erityisen keskeinen järjestelmissä, joissa veden ilmastus (jonka yhteydessä 

hiilidioksidia voidaan poistaa vedestä) on korvattu puhtaan hapen ruiskutuksella 

syöttöveteen. Vaikka hapen ruiskutus on paljon tehokkaampi tapa pitää hiilidioksiditasot 

optimaalisina ja mahdollistaa tehotuotanto, sen avulla ei voida tasapainottaa järjestelmässä 

olevia muita kaasuja. Kaasujen poisto vedestä, alhaiset veden vaihtuvuusnopeudet tai 

syöttöveden hiilidioksidipitoisuudet johtavat siihen, että pitoveteen kerääntyy hiilidioksidia. 

Norjan vedet ovat pehmeitä ja niiden emäksisyys on alhainen. Tämän vuoksi hiilidioksidin 

kertyminen voi laskea nopeasti veden pH-arvoa, mikä lisää metallien toksisuuden (esim. 

alumiinin toksisuus) riskiä, ja tämä puolestaan voi laskea veren hapenkuljetuskykyä ja 

heikentää kasvua [6]. Asentamalla perinteisiin läpivirtausjärjestelmiin erilaisia hiilidioksidin 

poistoyksiköitä voidaan tehokkaasti lieventää korkeasta hiilidioksidipitoisuudesta aiheutuvaa 

riskiä kalojen hyvinvoinnille. Vaikka poistojärjestelmien asennus voi aluksi tulla kalliiksi, 

sijoitus voi kannattaa pitkällä aikavälillä, sillä kalojen suorituskyky ja tuotannon tehokkuus 

voivat parantua (ks. Noble ym., [4], lohta koskeva tapaustutkimus). Vesiviljelyn 

tuotantolaitoksissa vallitsevat hiilidioksidipitoisuudet ovat paljon korkeampia kuin 

luonnonvaraisten kalojen nykyisin kokemat pitoisuudet tai edes pessimistisimmissä 

ilmastonmuutosmalleissa ennustetut tasot. Tutkijat ovat vasta aivan hiljattain alkaneet 
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ymmärtää kyseisten tasojen seurauksia [7]. 

 Veden virtausnopeus nuorten kirjolohien kasvatussäiliöissä määrittyy yleensä 

vaihtoon käytettävissä olevan vesimäärän [5], itsepuhdistustoimintoja koskevien vaatimusten 

ja säiliön hapetuksen [8] perusteella. Rajoitettu veden saanti voi näin ollen vaikeuttaa kalojen 

biologisten tarpeiden kannalta riittävän veden virtausnopeuden saavuttamista. Veden 

virtausnopeuden säätäminen sen vuoksi, että kaloille voidaan tarjota esim. optimaalisista 

uintiolosuhteista ja harjoittelusta saatavat hyödyt, ei näin ollen ole keskeinen vaatimus 

maalla sijaitsevissa läpivirtausjärjestelmissä tapahtuvan tuotannon aikana. Virtausnopeutta 

voidaan kuitenkin lisätä keskittämällä ja ohjaamalla sisään virtaavaa vettä. Se vaikuttaa myös 

kalojen käyttäytymiseen, mukaan luettuina eräät ei-toivottu käyttäytymismallit, kuten evien 

pureminen [9, 10]. 

 Metallien, erityisesti alumiinin ja raudan, tiedetään aiheuttavan kroonisia tai jaksottaisia 

toksisuuteen liittyviä ongelmia. Alumiini on erityisen ongelmallista vesissä, joiden pH-arvo on 

alhainen, ja se vaikuttaa erityisesti kiduksiin. Alumiinin toksisista vaikutuksista on saatavilla 

runsaasti aineistoa [11]. Raudan toksisuus riippuu Fe (II) -atomin hapettumisesta Fe 

(III) -atomiksi, mihin vaikuttavat lämpötila, pH-arvo ja ionivahvuus [12]. Molemmat metallit 

voivat olla toksisia, kun makeaa vettä, jossa on liuenneita metalleja, sekoitetaan meriveteen 

[6]. Mahdollista alumiinin toksisuutta hoidetaan kolmella menetelmällä: 

i) veteen lisätään rajallinen määrä merivettä, ii) veteen lisätään piidioksidia tai iii) veteen 

lisätään molempia aineita. Rauta voi oksidoitua hapen tai otsonin kanssa, jos veden viipymä 

kestää kauemmin [5]. 
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Bioturvaaminen: 

 Bioturvaamisella tarkoitetaan mahdollisten taudinaiheuttajien poistamista, ja se on 

olennaista hyvän terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Bioturvaamiseen liittyvät riskit ovat 

tavallisia useimmissa tuotantojärjestelmissä. Niitä aiheuttavat kalat, väliaikaiset 

isäntäeläimet sekä laitteet. Läpivirtausjärjestelmissä riskinä on kuitenkin myös se, että veden 

mukana kulkeutuu taudinaiheuttajia viljeltyihin tai luonnonvaraisiin kalakantoihin. Kussakin 

viljelylaitoksessa tulisi olla yksityiskohtainen bioturvaamista koskeva suunnitelma, joka on 

laadittu yhteistyössä muiden vesilähteen käyttäjien kanssa. 

 Bioturvaaminen (tai infektioiden torjuminen) on yhteydessä myös hygieniakäytäntöihin (jotta 

estetään infektioiden leviäminen laitoksissa ja laitosten välillä), ja hygienia on otettava 

huolellisesti huomioon kaloja siirrettäessä. 

 Kasvatuslaitoksen vesi on myös bioturvaamiseen liittyvä riski, ja se voi toimia 

taudinaiheuttajien tartuntavektorina esim. roiskeiden kautta. Taudinaiheuttajat, kuten 

bakteerit ja virukset, voivat levitä tällä tavoin [13], ja sienten itiöt voivat levitä myös ilman 

välityksellä [esim. 14]. 

 Kussakin kasvatuslaitoksessa tulisi olla omat laitteistonsa, ja niiden jakamista tai siirtämistä 

laitosten välillä tulisi välttää. Jos jakaminen tai siirtäminen on välttämätöntä, käyttäjän on 

noudatettava hyviä desinfiointikäytäntöjä (esim. laitteiden puhdistus/desinfiointi/kuivaus). 

Kasvatustoimenpiteet: 

 Ympäristön päivittäinen valvonta ja tietojen kirjaaminen ja tulkinta on olennainen osa 

tehokasta laitoksen hallinnointia.  Veden laadun järjestelmällistä seurantaa käsitellään myös 

Norjan vesiviljelysäädöksissä (§ 22. Vannkvalitet og overvåking 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-17-822). Seurantatoimien tarpeellisuus ja 

luonne riippuvat järjestelmän ja sen fyysisen ympäristön luonteesta.  Mitä raskaammin 

järjestelmää kuormitetaan, sitä suurempaa joukkoa muuttujia on seurattava ja, myös 

seurantatiheyttä voi olla tarpeen kohottaa.  Erityisiin ympäristöihin tai vuodenaikoihin voi 

liittyä erityisiä riskejä, kuten lumen sulamiseen liittyvä pH-arvon aleneminen. On tärkeä 

tietää, mitkä ympäristöön liittyvät parametrit voivat vaikuttaa kielteisestä järjestelmässä 

pidettävien kirjolohien hyvinvointiin.  Tärkeimmät valvottavat veden laatuparametrit ovat 

happi ja lämpötila, mutta myös pH-arvon, typpiyhdisteiden ja hiilidioksidin säännöllistä tai 

määräajoin tehtävää mittaamista suositellaan. 

 Läpivirtausjärjestelmissä kalojen käsittely sisältää tiivistämisen, pumppauksen, lajittelun, 

rokotuksen ja kuljetuksiin liittyvän käsittelyn. Käsittelytoimenpiteet voivat aiheuttaa stressiä 

ja mekaanisia vammoja ja lisätä kalojen infektioriskiä. Kaloja tulisi käsitellä mahdollisimman 

vähän, ja käsittely olisi tehtävä siten, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa ja 

stressiä. Lisätietoa näiden toimenpiteiden vaikutuksista hyvinvointiin on tämän käsikirjan 

osassa C. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-17-822
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Ympäristöön 
perustuvat 
THI-indikaattorit 

• Happi 

• Lämpötila 

• Suolaisuus 

• Veden virtausnopeus 

• pH-arvo 

• Hiilidioksidi 

• Kasvatustiheys 

• Valaistus 

• Kiintoaineiden 
kokonaismäärä 

• Sameus 

• Kaasun kokonaispaine 

 
 
 
 
 
 

Ryhmään perustuvat 
THI-indikaattorit 

• Ruokahalu 

• Kuolleisuus 

• Kasvu 

• Käyttäytyminen 

• Nälkiintyneet kalat 

• Sairaus/terveydentila 

 
 
 
 
 

 
Yksilökohtaiset THI-
indikaattorit 

• Nälkiintymistila 

• Kuntotekijä 

• Suomu- ja 
ihovauriot 

• Silmävauriot 

•Kidusten vaaleus 
ja kidusten kunto 

• Selkänika
mien 
epämuodo
stumat 

• Kiduskansien vauriot 

• Suun/leuan vauriot 

• Evävauriot 

• Elinten  

• Kuntotekijä 

• Nefrokalsinoosi 

• Rehu suolistossa 

1.3 Toiminnalliset hyvinvointi-indikaattorit 
Läpivirtausjärjestelmiin tarkoitetut THI-indikaattorit jaetaan kolmeen pääryhmään: ympäristöön 

perustuvat THI-indikaattorit, eläinryhmään perustuvat THI-indikaattorit ja yksilökohtaiset THI-

indikaattorit (kuva 1.3-1). 
 

Kuva 1.3-1. Yleiskatsaus maalla sijaitseviin läpivirtausjärjestelmiin sopivista THI-indikaattoreista. 

Ympäristöön perustuvat THI-indikaattorit koskevat kasvatusympäristöä ja ryhmään perustuvat THI-

indikaattorit koko kalakantaa, ja yksilökohtaiset THI-indikaattorit perustuvat näytteiden ottoon 

yksittäisistä kaloista. Valokuvat ja kuvitus: Jelena Kolarevic, Chris Noble ja James F. Turnbull. 
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1.4 Ympäristöön perustuvat THI-indikaattorit 
Suositeltavat veden laatuparametrit ovat erilaisia kehitysvaiheesta riippuen. Alkiot ja 

ruskuaispussipoikaset ovat muita vaiheita haavoittuvaisempia. Veden laadun osalta saatavilla on 

suhteellisen vähän kirjallisuutta veden laadun ja kirjolohen hyvinvoinnin mahdollisista keskinäisistä 

vaikutuksista [15]. Kirjallisuudessa viitataan kirjolohelle optimaalisiin tasoihin, mutta suurin osa niistä 

perustuu raja-arvoihin, joiden kohdalla havaitaan merkittäviä kielteisiä tuotantovaikutuksia. 

Taulukko 1.4-1 Viljeltyä kirjolohta koskevien RSPCA:n hyvinvointistandardien [16] perusteella (John 

Avizieniusin luvalla). Näitä standardeja on noudatettava, kun vesi kierrätetään takaisin, mutta niitä 

tulisi käyttää tavoitearvoina läpivirtausjärjestelmissä. Vaihtoehtoiset lähteet on ilmoitettu. 

 
Veden laatuparametri Munasolut / 

Ruskuaispussipoikaset 
Pikkupoikasista kasvuvaiheessa oleviin 
kaloihin 

O2 (mg L-1) vähintään 7,0 7,0 
O2 (kyllästeisyys %) vähintään 
poistoaukon kohdalla 

90 70 

NH3 ammoniakki (mg L-1) < 0,025 (< 0,02*) < 0,025 (< 0,02*) 
CO2 (mg L-1) < 10 (< 2§) < 10 (< 2§) 

Lämpötila (oC) väh.–enint. 1–10 1–12 (pikkupoikaset/poikaset) 1–16 
(kasvuvaiheessa olevat kalat) (< 21§) 

pH-arvo väh.-enint. 7–8 (6,5–8,5§) 7–8 (6,5–8,5§) 
Sameus (mg L-1) < 25,0 < 25,0 
Nitriitti (mg L-1) < 0,2 < 0,2 
Nitraatti (mg L-1) ei sovelleta < 50 
Alumiini (mg L-1), epävakaa 0,075* 0,075* 

 
*Wedemeyer, [17] 

§FAO (http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Oncorhynchus_mykiss/en) 

Happi on tärkein veden laatuparametri, joka voi rajoittaa tuotantoa läpivirtausjärjestelmissä. Kalan 

hapentarve voi vaihdella kehitysvaiheiden välillä, mutta hapen kulutus kasvaa lämpötilan myötä, sillä 

kalan aineenvaihdunta vilkastuu tosiasiallisesti. Tärkeimmät hapen käyttöä määrittävät tekijät ovat 

kalan koko, lämpötila, stressi, aktiivisuus (uiminen, ruokailu) ja kehitysvaihe. Hiljattain julkaistussa 

artikkelissa [18] annetaan yksityiskohtaisia tietoja kirjolohta koskevista rajoittavista 

happikyllästeisyysarvoista (LOS) eri lämpötiloissa ja erikokoisten kalojen osalta (taulukko 1.4-2). LOS-

arvo on vähimmäistaso, jossa kalat pystyvät pitämään yllä riittävää hengitystä. Tätä alhaisemmat 

arvot ovat siis tappavia. Taulukossa 1.4-2 annetut LOS-arvot on mitattu paastotetuista kaloista, ja 

happitasojen on mahdollisesti oltava korkeampia kalojen ollessa kylläisiä [18] tai stressaavien 

tilanteiden, kuten tiivistämisen, aikana. Happitasojen olisi näin ollen aina oltava huomattavasti LOS-

arvoja korkeammat. Yleisenä ennakoivana ohjeena suositellaan, että happikyllästeisyystasot olisivat 

yli 80 prosenttia. Tämä perustuu Poulsenin ynnä muiden tietoihin [19]. Myös viljeltyä kirjolohta 

koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa suositellaan vähimmäisarvoksi 70%/ 7 mg L-1 kaikille 

kehitysvaiheille pikkupoikasista kasvuvaiheessa oleviin kaloihin [16]. 

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Oncorhynchus_mykiss/en)
http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Oncorhynchus_mykiss/en)
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Taulukko 1.4-2. Noin 15–130 gramman painoisten paastotettujen diploidisten ja triploidisten 
kirjolohien rajoittava happikyllästeisyysarvo (LOS) (DO-tasojen yksikkönä mg L-1). Lainattu Springer 
Naturen luvalla artikkelista: Shi, K., Dong, S., Zhou, Y., Gao, Q., Li, L., Zhang, M. ja Sun, D. (2018) 
Comparative Evaluation of Toleration to Heating and Hypoxia of Three Kinds of Salmonids. Journal of 
Ocean University of China 17(6), 1465–1472. [18] Copyright 2018. 

 

 

 
Lämpötila 

LOS: diploidi LOS: triploidi 
Kalan 
koko 

Kalan 
koko 

16 g 40 g 79 g 131 g 16 g 39 g 79 g 130 g 

13 4,7 4,4 4,2 3,2 4,1 3,9 3,6 3,1 
17 5,0 5,1 4,9 3,8 4,3 4,2 4,0 3,4 
21 5,4 5,3 5,2 4,5 4,8 4,7 4,2 3,6 
25 5,9 5,6 5,3 4,8 5,0 4,8 4,5 4,0 

 

Lämpötila. Lohikalat voivat sopeutua 0–22 celsiusasteen lämpötiloihin [20], mutta kirjolohen 

lämpötilamieltymykset voivat vaihdella kalan kehitysvaiheen mukaan. Lämpötilat tulisi kaikin keinoin 

pyrkiä pitämään optimaalisella vaihteluvälillä. Siinä vaiheessa, kun lämpötila on edennyt ääriarvoihin 

(ylä- tai alarajalle) tai tappavaksi, kalojen hyvinvointi on jo vaarantunut. 

Kalat voivat tuottaa mätimunia alle 15 celsiusasteen lämpöisessä vedessä, ja korkeammat lämpötilat 

lisäävät kudosvaurioiden ja kehityshäiriöiden riskiä [21 lähteineen]. Lämpötilan alemmat ääriarvot 

ovat hieman epäselviä, mutta EFSAn [21] mukaan edes 0 celsiusasteen lämpötila ei ole mädille 

vahingollinen. Viljeltyä kirjolohta koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa [16] suositellaan 

munasoluille ja ruskuaispussipoikasille 1–10 celsiusasteen lämpötilaa. Poppe ym. 

[22] toteavat lisäksi, että kirjolohen mädintuotannon kannalta optimaalinen lämpötila on 

10 celsiusastetta ja ne sietävät 8–12 celsiusasteen lämpötilaa. Epäedulliset lämpötilat mädin 

haudonnan aikana ovat tunnettu riskitekijän kirjolohen luurangon epämuodostumien suhteen; 

aiheesta tarvitaan kuitenkin lisätutkimusta. Kuten muissakin lohikalalajeissa, myös kirjolohessa 

selkänikamien epämuodostumien etiologia on todennäköisesti monitekijäinen. 

Pikkupoikaset ja poikaset suosivat 7–13 celsiusasteen lämpötiloja [23], ja kirjolohta koskevissa 

RSPCA:n hyvinvointistandardeissa [16] suositellaan pikkupoikasille 1–12 celsiusasteen lämpötilaa. 

Lisäksi on esitetty, että kasvuvaiheessa olevat kirjolohet suosivat noin 16 celsiusasteen lämpötilaa 

13–19 celsiusasteen vaihteluvälillä olosuhteissa, joissa happipitoisuus on normaali [24]. Kirjolohta 

koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa suositellaan kasvuvaiheessa oleville kaloille 1–

16 celsiusasteen lämpötilaa [16]. 

Lämpötilan muutoksia olisi myös seurattava ja suuria tai nopeita muutoksia vältettävä 

mahdollisuuksien mukaan. Boyd ja Tucker [25] suosittelevat, että lämpötilan muutosten 

enimmäisnopeuden olisi oltava 0,5 oC min-1 kaikkien yli 5 celsiusasteen muutosten osalta, jotta kalat 

eivät kärsi lämpöshokista. 

Suolaisuus riippuu kalan elinvaiheesta. Kirjolohi pystyy kasvamaan täysin makeavetisessä 

ympäristössä tai siirtymään täysin suolaiseen veteen. EFSA [21] toteaa, että kirjolohi saavuttaa 

euryhaliinin tilan, kun kalat ovat yli 50 gramman painoisia. Kaloilla, jotka siirretään 70–100 gramman 

painoisina, on hyvä selviytymisaste, ja ne pystyvät ilmeisesti kestämään siirron merelle ollessaan 
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tietyssä smolttiutumisvaiheessa. Kalojen, joita on kasvatettu makeassa vedessä, jonka Ca2+-pitoisuus 

on alhainen, voi olla vaikea sopeutua meriveteen siirron jälkeen. Tätä voidaan korjata ruokkimalla 

kaloja erikoisrehulla, jonka tarkoituksena on edistää ennakkoon kalojen sopeutumista 

meriympäristöön [26]. Vaikka kirjallisuutta aiheesta on vähän, jotkin todisteet viittaavat siihen, että 

suolaisuus voi vaikuttaa kirjolohen ruokahaluun. Esimerkiksi McKayn ja Gjerden [27] tutkimuksessa 

todettiin, noin 50–150 gramman painoisten kalojen ruokahalu väheni merkittävästi 10 prosentin tai 

korkeammassa suolaisuusasteessa verrattuna kaloihin, jotka oli kasvatettu nollan prosentin 

suolaisuusasteessa. 
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Hiilidioksidi on huolenaiheena erityisesti läpivirtausjärjestelmissä makeassa vedessä tapahtuvien 

kehitysvaiheiden aikana. Sen liukoisuus vähenee, kun lämpötila ja suolaisuus kohoavat. On olemassa 

todisteita siitä, että hiilidioksidin toksisuus kohoaa alhaisessa happipitoisuudessa sekä myös 

alhaisemmissa lämpötiloissa ja alhaisten pH-arvojen vallitessa (katsaus lähteessä Thorarensen ja 

Farrell [28]). Osan A kohdassa 4.1.4 on annettu yhteenveto hiilidioksidin kielteisistä vaikutuksista 

kirjoloheen. Danley ym.[29] ovat tehneet aiemmin tutkimusta noin 260 gramman painoisilla 

kirjolohilla. Tutkimuksen mukaan hiilidioksiditasoilla ~34 mg L-1 ja ~49 mg L-1 oli merkittäviä haitallisia 

vaikutuksia kasvuun ja plasman kloriditasoihin noin 12 viikon kroonisen altistumisen jälkeen 

verrattuna kaloihin, joita pidettiin noin 22 mg L-1 hiilidioksiditasoissa. Kohonneet hiilidioksiditasot 

eivät kuitenkaan vaikuttaneet kuolleisuuteen [29]. Goodin ynnä muiden [3] tutkimuksessa taas 

käytettiin kirjolohia, joiden koko vaihteli noin 60 grammasta myyntikokoon. Niitä pidettiin kuuden 

kuukauden ajan kiertovesisäiliöissä, joissa hiilidioksiditasot olivat noin 8 mg L-1 tai noin 24 mg L-1. 

Näytekaloista ei myöskään löydetty nefrokalsinoosia kummassakaan hiilidioksiditasossa [3]. Hafs ym. 

[30] totesivat, että hiilidioksiditasojen 

ollessa noin 49 mg L-1 kasvuvaiheessa olevien kalojen (aloituspaino 300–500 g) kasvu oli heikompaa 

verrattuna kaloihin, joita kasvatettiin hiilidioksidipitoisuudessa, joka oli noin 30 mg L-1. Tutkimuksen 

mukaan kirjolohelle suositeltava hiilidioksiditaso on alle 30 mg L-1. Muiden kirjolohta koskevien 

suositusten osalta RSPCA:n [16] munasoluille, ruskuaispussipoikasille ja kasvuvaiheessa oleville 

kaloille suosittelema hiilidioksiditaso on alle 10 mg L-1. Myös Wedemeyerin [17] suosittelema arvo on 

alle 10 mg L-1. 

pH-arvo on ongelmallinen maalla sijaitsevissa läpivirtauslaitoksissa Norjassa, missä syöttöveden pH-

arvo voi olla alle 6. Tällaiset olosuhteet voivat olla kirjolohelle erittäin haitallisia, sillä metallien, 

erityisesti alumiinin, toksisuus lisääntyy happamassa ympäristössä. pH-arvoa kohotetaan lisäämällä 

veteen joko merivettä, kalkkia tai silikaattia [6]. Meriveden lisääminen voi kuitenkin vaarantaa 

järjestelmän bioturvaamisen, ja merivesi on tärkeä käsitellä suodattimilla ja UV-valolla. Lisäksi 

syöttöveden pH-arvo ja metallipitoisuudet voivat heilahdella vuodenajasta riippuen, ja kemikaalien 

annostelua tulisi mukauttaa näiden muutosten perusteella. Annostelujärjestelmää voidaan 

hallinnoida paremmin, jos pH-arvo mitataan säännöllisesti ja aiemmat tiedot säilytetään. Lisäksi 

Norjan vedet ovat pehmeitä ja niiden emäksisyys on alhainen. pH-arvon muutokset voivat olla hyvin 

nopeita ja vaikuttaa kielteisesti kirjolohien hyvinvointiin. pH-arvo kohoaa myös pitoveteen kertyvän 

hiilidioksidin määrän myötä, joten sopiva veden vaihtuvuus on tarpeen sen varmistamiseksi, että 

veden hiilidioksiditasot pysyvät alhaisina. EFSA [21 lähteineen] esittää, että kirjolohia tulisi kasvattaa 

pH-arvon vaihteluvälillä 5,0–9,0 ja toteaa, että jos pH-arvo on alle 4, seurauksena voi olla merkittävää 

kuolleisuutta, ja jos pH-arvo on 4,5–5,5, tästä voi aiheutua ei-tappavia vaikutuksia. 

Veden virtausnopeuteen säiliöissä vaikuttavat veden virtaama (hydraulinen viipymä), tuloaukon ja 

poistoaukon rakenne ja kalojen läsnäolo säiliöissä. Hyvin dokumentoitu seikka on, että jos veden 

virtausnopeus on joko liian suuri tai liian pieni, tämä voi vaikuttaa kielteisesti terveyteen, 

hyvinvointiin ja suorituskykyyn. Kirjallisuudessa ei kuitenkaan ole selkeää yhteisymmärrystä 

ihanteellisesta veden virtausnopeudesta. Tutkimuksissa on todettu, että kirjolohissa, jotka uivat jopa 

kolme kehon mittaa sekunnissa ja jotka oli ruokittu kylläisiksi, kasvu ja rehun muuntaminen 

energiaksi vastasivat pienemmissä virtausnopeuksissa oleskelevia kirjolohia [31]. Toisissa 

tutkimuksissa taas suositellaan, että virtausnopeuden olisi 0–1 kehon mittaa sekunnissa optimaalisen 

kasvun varmistamiseksi [32, 33]. Larsenin ynnä muiden [34] tuoreemmassa tutkimuksessa esitetään, 
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että virtausnopeus, jonka arvo on 0,9 kehon pituutta s-1, edistää parveilua ja vähentää 

epäsäännöllisen käyttäytymisen toistumistiheyttä verrattuna siihen, että kirjolohia pidetään 

seisovassa vedessä. Lisäksi McKenzien ynnä muiden [35] mukaan virtausnopeus, jonka arvo on 

0,9 kehon pituutta s-1, paransi toipumisaikoja sen jälkeen, kun kirjolohet oli altistettu akuutille 

tiivistämiseen liittyvälle stressitekijälle, verrattuna seisovassa vedessä pidettyihin kaloihin. Käytännön 

kokemuksen mukaan virtausnopeuden olisi oltava riittävän suuri, että kaloja kannustetaan uimaan 

koordinoidusti virtausta vastaan sen sijaan, että ne huuhtoutuvat taaksepäin tai pyörivät kömpelössä 

kuviossa. Tällainen jatkuva koordinoitu uiminen voidaan yhdistää lohikaloissa alhaisempiin 

aggressiivisuustasoihin ja vähäisempiin evävaurioihin (esim. [36] lohen osalta, [37] nieriän osalta). 



 



PUUTTEET TIEDOISSA: Läpivirtausjärjestelmissä kasvatettavia kirjolohia koskevia optimaalisia 

valo-olosuhteita (voimakkuus ja aallonpituus) ei tunneta. 

Valo. Läpivirtausjärjestelmissä kasvatettavien kirjolohien optimaalisen suorituskyvyn ja hyvinvoinnin 

kannalta parasta valon laatua (voimakkuus ja aallonpituus) ei vielä tunneta tarkasti. Selkeitä 

todisteita kuitenkin on siitä, että valo ja valojakso vaikuttavat sekä kypsymiseen että kasvuun [38]. 

Valoisan ajan pidentyminen vaikuttaa myönteisesti kirjolohen kasvuun makean veden vaiheessa [39, 

40] ja parantaa meriveden sietokykyä kalan koosta riippumatta [41] mikä lyhentää makean veden 

vaiheen kestoa. Meriveteen sopeutumista voidaan edistää valojakson säätelyn avulla [Morro ym., 

42], mutta tekijöiden mukaan tämä tekijä ei vaikuta olevan keskeisin sopeutumiseen vaikuttava 

seikka ja muita mahdollisia ympäristöön liittyviä tekijöitä, kuten suolaisuutta tai lämpötilaa, olisi 

myös tarkasteltava [42]. Viljeltyä kirjolohta koskevien RSPCA:n hyvinvointistandardien mukaan 

säiliöiden kannet olisi poistettava vähintään 12 tuntia ennen meriveteen siirtämistä, jotta kalat voivat 

tottua mahdollisesti suurempiin valovoimakkuuksiin, joille ne altistuvat verkkoaltaissa, eikä kaloja 

saisi altistaa nopeille valovoimakkuuden muutoksille [16]. 
 

Kasvatustiheys liittyy vain välillisesti hyvinvointiin ravinnon saannin, veden laadun ja sosiaalisen 

vuorovaikutuksen kautta. Näin ollen kasvatustiheyttä ei pidä käyttää ainoana hyvää tai huonoa 

hyvinvointia ilmaisevana indikaattorina. Huonon hyvinvoinnin riski kuitenkin kasvaa, 

kasvatustiheyden ollessa joko suurempi tai hyvin alhainen. Alhaisissa tiheyksissä voidaan havaita 

reviiritietoisempaa käyttäytymistä. Viljeltyä kirjolohta koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa 

[16] todetaan, että ensimmäisen ruokinnan yhteydessä ja kasvuvaiheessa olevien kalojen säiliöissä, 

uoma-altaissa ja lammissa suurin kasvatustiheys ei saa olla yli 60 kg m-3. Aiemmassa versiossa 

RSPCA:n standardeista [43] seurattiin muita yksilökohtaisia THI-indikaattoreita, kuten evä-, silmä- ja 

kiduskansivammoja, suhteessa kasvatustiheyteen ja todettiin, että kasvattajan tulisi pitää 

kasvatustiheydet lähellä korkeinta tasoa, jos tällaisia vammoja havaitaan alle 10 prosentissa 

kalakannasta. Käytännössä kasvattajat pitävät yleensä nuorempien kalojen kasvatustiheydet 

alhaisempina. Erilaisten kasvatustiheyksien vaikutukset eri hyvinvointiparametreihin on tiivistetty 

osan A luvussa 4.2.3. 

Sameudella mitataan veden kirkkautta. Kirjolohen osalta ei ole saatavilla hyväksyttäviä sameustasoja, 

sillä sameuden mahdolliset vaikutukset ovat riippuvaisia lämpötilasta altistumisen aikana, vedessä 

olevien saostumien tyypistä (hiukkasten koko ja särmäisyys]), saostuman epäpuhtauksista, 

altistumisen kestosta ja toistumistiheydestä sekä sen annostuksesta (katsaus lähteessä Kjelland ym., 

[44). Sameuden on todettu vaikuttavan kirjolohien syöntiaktiivisuuteen, uintisuoritukseen, 

aineenvaihduntaan ja näköön (katsaus lähteessä Kjelland ym., [44]; ks. myös lisätiedot osassa A). 

Tutkimuksissa on todettu esimerkiksi, että syöntiaktiivisuus laskee jyrkästi, kun sameus ylittää 

70 Jackobsin sameusyksikköä (JTU) (katsaus lähteessä Kjelland ym., [44]). Rowe ynnä muut [45] 

kuitenkin raportoivat, että enintään 160 nefelometrisen sameusyksikön (NTU) sameustasot eivät 

vaikuttaneet nuorten kirjolohien syöntimääriin ja muilla aisteilla kuin näköaistilla, kuten 

kylkiviivajärjestelmällä, voi olla merkitystä ruokailun aikana sameissa vesissä. Lisääntynyt sameus 

myös estää kalojen tarkkailun säiliöissä ja saattaa vaikuttaa veden laatuun, sillä hyvin sameassa 

vedessä on vähemmän liuennutta happea. 

PUUTTEET TIEDOISSA: kirjolohelle optimaalisia sameustasoja ei ole määritetty (ja 

ne ovat riippuvaisia myös kiintoaineiden tyypistä). 
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PUUTTEET TIEDOISSA: Kirjolohelle optimaalisia kiintoaineiden kokonaispitoisuuksia ei ole 
määritetty. 

Kiintoaineiden kokonaispitoisuutta voidaan kuvailla sellaisten (sekä orgaanisten että 

epäorgaanisten) kiintoaineiden massana, joiden hiukkasten läpimitta on yli 1 µm ja joita esiintyy 

tietyssä vesitilavuudessa [46]. Kiintoaineet vaikuttavat hapenkulutukseen, biologiseen 

likaantumiseen ja lietteen muodostumiseen. Hienojakoisilla kiintoaineilla voi olla kielteisiä 

vaikutuksia kidusten terveyteen ja toimintaan, mikä vaarantaa hapen siirtymisen ja tarjoaa 

kasvualustan taudinaiheuttajille [46]. Tutkijat eivät ole yksimielisiä hyväksyttävästä kiintoaineiden 

kokonaispitoisuuden ehdottomasta raja-arvosta [46], mutta lohelle on ehdotettu ylärajaa 15 mg L-1 

[28] ja RSPCA [16] suosittelee kirjolohen kaikkia kehitysvaiheita koskevaksi kiintoaineiden 

enimmäispitoisuudeksi 

alle 25 mg L-1 muissa kuin tulvaolosuhteissa. Erillisiä kiintoaineiden kokonaispitoisuutta koskevia 

suosituksia ei anneta. Becke ym. [47] kuitenkin esittävät, että tämä yläraja on liian alhainen. He 

totesivat, että tietyissä olosuhteissa (kiertovesijärjestelmissä) enintään 70 milligramman L-1 

kiintoaineiden kokonaispitoisuudet eivät vaikuttaneet kirjolohien hyvinvointiin, terveyteen tai 

kasvusuoritukseen. Nämä pitoisuudet kuitenkin lisäsivät veden sameutta, mikä vaikutti 

syömiskäyttäytymiseen ja lisäsi bakteeripitoisuutta. On tärkeä muistaa, että kiintoaineiden 

kokonaispitoisuuden vaikutukset kirjolohen hyvinvointiin riippuu kiintoaineiden kokonaismäärästä ja 

ominaisuuksista. Tämän vuoksi on vaikea asettaa ehdotonta kiintoaineiden kokonaispitoisuuden 

ylärajaa, joka olisi kirjolohen kannalta hyväksyttävä (ks. myös EFSA [21]). 

 

 

Kaasun kokonaispaine, hapen ja typen ylikyllästeisyys. Hjeltnesin ynnä muiden [48] mukaan 

ylikyllästeisyys on tila, jossa yhden tai useamman veteen liuenneen kaasun osapaine ylittää 

ilmakehän paineen. Äkilliset lämpötilan muutokset, paineen aleneminen tai liiallinen hapetus ovat 

kaikki tyypillisiä syitä kaasun ylikyllästeisyyteen vesiviljelyjärjestelmissä. Ylikyllästeisyys on kirjolohelle 

hyvinvointiriski [16]. Lämpötilan kohoaminen voi johtua esimerkiksi siitä, että erilämpöisiä vesiä on 

sekoittunut säiliössä, ja äkilliset paineen muutokset voivat aiheutua 

esimerkiksi sään muutoksista ja syöttövedessä olevasta jäästä. Veden sisältämien kaasujen 

kokonaispainetta käytetään sekä veden kokonaispaineen määrittämiseen että veteen liuenneen 

typen määrän ja kyllästeisyysasteen (%) määrittämiseen. Jos typpikyllästeisyys on yli 100 prosenttia, 

aiemmassa tutkimuksessa on todettu, että kaloille voi kehittyä kaasukuplatauti [49]; samojen 

tutkijoiden mukaan kaasun kokonaispaine on kuitenkin tärkeämpi tekijä kuin pelkkä typpikyllästeisyys 

[49]. Myös hapen ylikyllästeisyys voi olla kirjolohen kaasukuplatautiin vaikuttava tekijä [50, 51]. 

Pikkupoikaset vaikuttavat olevan aikuisia kaloja herkempiä ylikyllästeisyyden vaikutuksille. Kaasun 

ylikyllästeisyydelle altistumisen ensimmäiset ulkoiset oireet alkavat ilmetä joitain tunteja altistumisen 

jälkeen. Niitä ovat tyypillisesti evissä, pyrstössä, kiduskansissa ja päässä erottuvat kuplat [48]. 

Oireiden vakavuus liittyy läheisesti ylikyllästeisyyden prosenttimäärään, O2: N2-suhteeseen ja 

altistumisaikaan (esim. [48]). 

Hapen ylikyllästeisyyden vaikutuksista kaasukuplatautiin voidaan todeta, että altistuminen 200-

prosenttiselle hapen paineelle ja 120-prosenttiselle kaasun kokonaispaineelle, kun typen paine 

pidettiin noin 100 prosentissa, aiheutti kaasukuplataudin enintään neljän päivän altistumisen jälkeen 

ja 50 prosenttia kirjolohista kuoli 20 päivän kuluessa [50]. Machova ym. [51] raportoivat 

tapaustutkimuksesta, jossa kaasukuplatauti liitettiin enintään 136-prosenttiseen hapen 

ylikyllästeisyyteen, mikä aiheutti kuolleisuutta kirjolohissa. 
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Kaasukuplatautia koskevien kaasun kokonaispaineen vaikutusten osalta Gültepen ynnä muiden [52] 

tutkimuksessa todettiin, että kun 200 gramman painoiset kirjolohet altistettiin 115-prosenttiselle 

kaasun kokonaispaineelle, niissä esiintyi kaasukuplataudin merkkejä verrattuna 104-prosenttiseen 

kaasun kokonaispaineeseen. Näihin merkkeihin sisältyivät ihon pintakerroksen tummuminen, silmien 

verenvuoto, mulkosilmäisyys, kaasukuplat kiduskansissa, merkittävästi kohonneet i) hapen osapaine, 

ii) hiilidioksidin osapaine, iii) karboksihemoglobiinin tasot ja iv) bikarbonaatti-ionien pitoisuudet sekä 

uintiaktiivisuuden lisääntyminen, paniikkikohtaukset ja hiilihappoanhydraasientsyymien aktiivisuuden 

väheneminen silmän mykiössä. Norjan elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan kaasun 

kokonaispaine ei saisi ylittää 100 prosenttia. 
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PUUTTEET TIEDOISSA: Kirjolohen sietämien kaasun kokonaispaineen ja hapen ja typen 

ylikyllästeisyyden ylärajoihin liittyy edelleen paljon epävarmuutta ja tietoa tarvitaan lisää (ks. 

myös tämän käsikirjan osan A kohta 4.1.6). 

Typen ylikyllästeisyyden kohdalla kielteisiä vaikutuksia on havaittu lohessa ja kirjolohessa, kun typen 

pitoisuudet ovat yli 102 prosenttia [53]. Lekang [53] suositteli, että typen pitoisuus pidetään alle 

100,5 prosentissa. Wedemeyerin [54] mukaan typen (N2) kyllästeisyyden tulisi olla alle 110 % 

tehotuotantojärjestelmissä. Skov ym.[55] ovat tarkastelleet typen (N2) ylikyllästeisyyden vaikutuksia 

nuoriin kirjolohiin sekä yksinään että yhdessä kohonneen kaasun kokonaispaineen kanssa. Tutkijat 

totesivat, että kun kalat altistettiin enintään 103-prosenttiselle kaasun kokonaispaineelle 

typpikyllästeisyyden ollessa 104,5–107,6 %, tämä vaikutti kielteisesti energian ottoon ja energian 

kulutukseen. Pelkällä typen ylikyllästeisyydellä (102,4–105,2 %) ilman kokonaiskaasujen 

ylikyllästeisyyttä (kokonaispaine noin 100 %) ei ollut samoja vaikutuksia. Vaikutukset, jotka havaittiin 

kaasun kokonaispaineen ollessa 103 % ja typen ollessa ylikyllästeisellä tasolla, katosivat 25 päivän 

sisällä altistumisen päättymisestä. 

Koska siihen, kuinka kirjolohet sietävät typen ylikyllästeisyyttä, liittyy paljon epävarmuutta, tekijät 

suosittelevat, että edellä mainittuja arvoja käytetään ohjeellisina, ei ehdottomina raja-arvoina. 

Kaasun kokonaispainetta olisi tarkkailtava säännöllisesti, sillä meriveden lisääminen makeaan veteen 

sekä kevättulvat ja ankarat sääolosuhteet kasvattavat typen ylikyllästeisyyden riskiä- 

Kuten edellä mainitaan, typpi voi kuitenkin olla vain yksi monista tekijöistä, jotka vaikuttavat kaasun 

ylikyllästeisyydelle altistuneiden kalojen hyvinvointiin, ja kaasun kokonaispaineeseen olisi 

kiinnitettävä enemmän huomiota kuin typpikyllästeisyyteen [49]. Koska asiaan liittyy edelleen paljon 

epävarmuutta, kaasukuplataudin osalta on tärkeä ottaa huomioon sekä kaasun kokonaispaine että 

hapen ja typen ylikyllästeisyys. 

 

 
Taulukko 1.4.1-3 Läpivirtausta käyttävissä vesiviljelyjärjestelmissä käytettäviksi sopivat ympäristöön perustuvat THI-
indikaattorit. 

 

THI-indikaattori Asiaankuuluva kehitysvaihe 

Lämpötila Mätimunat, pikkupoikaset, poikaset ja kasvuvaiheessa olevat kalat. 
Erityisen 
tärkeä ensimmäisen ruokinnan aikana 

Happi Mätimunat, pikkupoikaset, poikaset ja kasvuvaiheessa olevat kalat. 
Virtausnopeus Mätimunat, pikkupoikaset, poikaset ja kasvuvaiheessa olevat kalat. 
pH-arvo Pikkupoikaset, poikaset ja kasvuvaiheessa olevat kalat. 
CO2 Pikkupoikaset, poikaset ja kasvuvaiheessa olevat kalat. 
Kasvatustiheys Pikkupoikaset, poikaset ja kasvuvaiheessa olevat kalat. 
Valaistus Pikkupoikaset, poikaset ja kasvuvaiheessa olevat kalat. 
Sameus Pikkupoikaset, poikaset ja kasvuvaiheessa olevat kalat. 
Kaasun kokonaispaine Pikkupoikaset, poikaset ja kasvuvaiheessa olevat kalat. 
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Veden laadun mittaaminen 
läpivirtausjärjestelmissä: 

 Seurataan jatkuvasti käyttämällä 

linjakytkettyjä antureita tai 

kannettavien mittauslaitteiden, 

laboratoriolaitteiden ja -tarvikkeiden 

ja akkreditoitujen laboratorioiden 

avulla tehtäviä kiinteän pisteen 

mittauksia 

 Seurataan käyttämällä samaa 

aikapistettä suhteessa 

läpivirtausjärjestelmän valo- ja 

ruokintaolosuhteisiin 

 Mitataan aina samasta kohdasta 

läpivirtausjärjestelmässä 

 Oikea näytteenottomenetelmä on 

olennainen 

 Noudatetaan akkreditoitujen 

laboratorioiden antamia menettelyitä 



jotka altistuvat biologiselle 
likaantumiselle, 
on erittäin tärkeä huoltaa 

Varmistetaan, että käyttäjä tietää, 

mitä typpiyhdistettä mitataan milläkin 

keinolla (ammoniakkitypen 

kokonaispitoisuus (TAN), NO2-N tai 

NO2, NH4 -N tai NH4, NH3-N tai NH3) 

+ 

+ 



 

1.5 Ryhmään perustuvat THI-indikaattorit 
Monet näistä ryhmään perustuvista THI-indikaattoreista ovat suorituskykyyn perustuvia 

indikaattoreita, kuten kasvu ja selviytyminen, ja vaikka ne ovat rajallisia, ne ovat oikein käytettyinä 

hyödyllisiä työkaluja. 

Ruokahalu on perusteellinen, passiivinen THI-indikaattori säiliökasvatuksessa, ja se voi toimia 

varhaisena varoitusmerkkinä mahdollisista hyvinvointiongelmista [56]. Läpivirtausjärjestelmissä 

ruokahalun laskua voidaan arvioida laadullisesti tarkastelemalla kalojen ruokailukäyttäytymistä 

silmämääräisesti (heikko reaktio rehuun tai jopa rehupelleteistä kieltäytyminen, kun niitä tarjotaan). 

Lisäksi ruokahalun laskua voidaan mitata seuraamalla rehujätettä [57]; seurannan tulisi olla jatkuvaa. 

Ruokahalua voivat heikentää i) huono veden laatu [esim. 58, 59], ii) ympäristöolosuhteet, kuten 

valoisan ajan pituus (sekä luonnonvalo [60] että keinovalo [61], iii) kasvatustoimenpiteet, kuten 

käsittely [62], iv) tautipurkaukset [63] ja v) stressi [64] sekä lukuisat muut tekijät. Ruokahalu voi myös 

vaihdella suuresti päivän mittaan ja päivästä toiseen [65, 66]. Tämä vaihtelevuus sekä ruokahaluun ja 

ruokailuun vaikuttavien tekijöiden suuri määrä voivat vaikeuttaa tiettyjä päivittäisiä rehumääriä 

koskevien suositusten antamista. Tarkat suositukset eivät välttämättä ole myöskään toivottavia. 

Pelleteistä kieltäytyminen ja heikko ruokahalu voivat myös tarkoittaa, että kalat ovat kylläisiä (tai 

yliravittuja) tai niitä ruokitaan aikoina, joina ne eivät halua syödä. Nämä seikat täytyy ottaa 

huomioon, kun ruokahalua käytetään THI-indikaattorina. 

Kuolleisuus on kirjattava päivittäin (ks. myös [16]). Tehokkaat järjestelmät, joilla kuolleet kalat 

voidaan kerätä kustakin säiliöstä, ovat edellytyksenä kalojen suorituskyvyn seuraamiselle 

vesiviljelyjärjestelmissä. Säiliöiden entistä suuremmat koot ja se, että säiliöiden pohjaa ei voida 

välttämättä tarkkailla silmämääräisesti, saattavat vaikeuttaa kuolleiden kalojen tarkkojen määrien 

kirjaamista päivittäin. Jos mahdollista, kuolinsyy tulisi määrittää ja kirjata, ja kuolleita kaloja 

säilytetään usein tarkempaa analyysia varten tai kalojen terveydestä vastaavat työntekijät voivat 

tarkastaa ne. Kalojen selviytymisen heikentyminen on eräs vakaimmista hyvinvoinnin huononemisen 

merkeistä ja myös yksi herkimmistä indikaattoreista, joiden avulla saadaan varhaista tietoa kannoissa 

puhkeavista tautiesiintymistä. Näin ollen kuolleisuusasteiden kirjaaminen ja seuranta ja niiden 

muutoksiin reagointi ovat olennainen osa terveyden ja hyvinvoinnin hallintaa. 

Vesiviljelyjärjestelmissä selviytymisasteen parantuminen ei juuri koskaan liity hyvinvoinnin 

huononemiseen. Vaikka selviytymisasteen parantuminen ei sellaisenaan ole osoitus hyvästä 

hyvinvoinnista, parempi selviytyminen voidaan liittää parannuksiin monilla laitosviljelyn, ympäristön 

ja tautien torjunnan osa-alueilla. Parempi selviytyminen voi olla todiste myönteisistä hyvinvointiin 

liittyvistä muutoksista, kun se yhdistetään muihin indikaattoreihin. 

Kasvuun voivat vaikuttaa useammat tekijät, kuten ravitsemus ja taudit, sosiaalinen vuorovaikutus 

[67, 68], veden laatu ja krooninen stressi [esim. 69], ja sitä voidaan kvantifioida esimerkiksi tietyn 

kasvunopeuden ja/tai termisen kasvukertoimen avulla. Kasvunopeuden käyttäminen THI-

indikaattorina riippuu siitä, että kaloista voidaan saada hyvä, edustava näyte. Yleisen kasvunopeuden 

lisäksi olisi seurattava kasvun vaihtelua, sillä kasvun laaja vaihtelu voi olla merkki epätasaisesta ruoan 

saannista, piilevistä terveysongelmista tai muista epäkohdista. Kuten edellä mainitaan, pitkällä 

aikavälillä kasvunopeudet vaihtelevat vuodenajan, kehitysvaiheen, tuotantojärjestelmän ja 

ruokavalion mukaan. Näin ollen voi olla parempi käyttää akuutteja kasvunopeuden muutoksia THI-

indikaattorina tietyn kasvatusyksikön tai järjestelmän sisällä. Äkillisiä muutoksia kalojen kasvussa 

voidaan käyttää ennakkovaroitusjärjestelmänä mahdollisten ongelmien varalta, erityisesti, jos 

kasvattajalla on perusteelliset kasvun seurantakäytännöt. 

 

 

 

 



 

Käyttäytyminen. Poikkeamat kalojen käyttäytymisessä voivat olla varhainen merkki riittämättömistä 

olosuhteista [70, 71]. Käyttäytyminen on yleisluontoinen indikaattori, ja useat eri tekijät voivat olla 

syynä siinä esiintyviin poikkeamiin. Vähentynyt liikeaktiivisuus voi olla myös reaktio huonoihin 

ympäristöolosuhteisiin, kuten alhaisiin happitasoihin [72] tai alhaisiin happitasoihin / korkeisiin 

ammoniakkitasoihin [73]. Uintiaktiivisuuden vilkastuminen ja hajanainen uinti voivat myös olla 

reaktio käsittelyyn liittyvään stressitekijään, kuten tiivistämiseen [74]. Jäsentelemätön uinti häkin tai 

säiliön pohjalla voi ilmentää akuuttia stressiä [esim. 71, 72]. Säiliöissä kasvatustiheys voi vaikuttaa 

uintiaktiivisuuteen.   Anras ja Lagardère [71] totesivat, että kalat, joiden tiheys oli alle 30 kg/m3, uivat 

enimmäkseen kehämäisessä kuviossa päiväsaikaan ja olivat vähemmän aktiivisia yöllä verrattuina 

kaloihin, joiden tiheys oli 136 kg/m3 ja jotka uivat jäsentelemättömissä kuvioissa päiväsaikaan ja 

olivat suhteellisen aktiivisia myös yöllä. Aggressiivisuus voi olla ongelma kirjolohissa [75, 76, 77] ja 

sitä voidaan seurata laadullisesti tai määrällisesti tarkkailemalla kaloja silmämääräisesti. Selkäevän 

vauriot ovat yleisimpiä evävaurioita [78, 79] ja vaikka ne eivät aina liity aggressiivisuuteen, ne ovat 

osoitus vahinkoa aiheuttaneesta kanssakäymisestä ja niitä on helppo havainnoida 

läpivirtausjärjestelmissä, joissa veden sameus on vähäistä. Ongelmana voi olla tällaisten haavaumien 

vakavuuden ja yleisyyden määrittäminen pinnalta tehtyjen havaintojen perusteella. Monissa 

tapauksessa tämä on helpompi tehdä tutkimalla kaloista otettua näytettä (ks. osan A kohta 3.2.10 

(evävauriot)). 

Pienen mittakaavan kokeellisissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että rehun hallinnalla voidaan 

vaikuttaa kirjolohien käyttäytymiseen. McFarlane ym. [80] totesivat, että aktiivisuustasot ovat 

alhaisimmillaan, kun kalat ruokitaan kylläisiksi, kohoavat, kun kalat ruokitaan kylläisiksi mutta niitä 

stressataan tiivistämällä ne kahdesti viikossa, ja ovat korkeimmillaan, kun kaloja ruokitaan 

paastotusta ja kylläiseksi ruokkimista vuorottelevan suunnitelman mukaan (kaloja paastotettiin 

viikon ajan ja sen jälkeen ne ruokittiin kylläisiksi viikon ajan). Tämä oli erityisen ilmeistä, kun kaloja 

paastotettiin, sekä ruokinnan uudelleen aloittamisen varhaisissa vaiheissa verrattuna kaloihin, jotka 

ruokittiin johdonmukaisesti kylläisiksi, tai kaloihin, joihin sovellettiin kylläiseksi ruokkimista ja 

stressille altistamista koskevaa suunnitelmaa [80]. Muissa tutkimuksissa on ilmennyt, että kirjolohissa 

esiintyy hyvin energistä syömiskäyttäytymistä, ja ne voivat olla hyvin kilpailullisia ruokinta-aikoina 

[esim. 76, 81]. Uintinopeuksia voidaan näin ollen käyttää mahdollisena THI-indikaattorina, joka viittaa 

rehusta kilpailun lisääntymiseen. 

Nälkiintyneiden kalojen yleisyys. Nälkiintyneet kalat pysyttelevät yleensä lähellä pintaa muista 

erillään tai ryhmän reunamilla. Nälkiintyneet kalat ovat kitukasvuisia kaloja, jotka tekevät useimmin 

kuolemaa ja jotka tulisi poistaa lajitteluprosessin tai muun käsittelytoimen aikana, mikäli tämä on 

mahdollista. Näiden kalojen hyvinvointi voi olla heikkoa pitkän aikaa ennen niiden kuolemaa, ja ne 

voivat myös toimia tautien leviämisvektorina terveempiin kaloihin [82 lohen osalta, mutta koskee 

vastaavasti myös kirjolohta]. Näiden kuolevien tai nälkiintyneiden kalojen esiintymistä olisi 

seurattava [82] ja jos niiden esiintymistiheydessä tapahtuu muutoksia, tätä olisi pidettävä varhaisena 

varoittavana indikaattorina ja sen osalta tulisi ryhtyä toimenpiteisiin. 

Kalojen terveydestä vastaavat työntekijät seuraavat säännöllisesti kalojen tauteja/terveydentilaa 

(THI- ja LABHI-indikaattori), jotta voidaan määrittää tiettyjen sairauksien yleisyys kannassa ja 

kuolleisuuden tai sairastumisten mahdolliset syyt. Lopulliseen diagnoosiin tarvitaan usein 

kudosnäytteitä ja muualla tehtäviä analyyseja (jotka luokitellaan LABHI-indikaattoreiksi), mutta 

kokeneet työntekijät voivat määrittää paikan päällä viljelylaitoksessa joitain ulkoisia merkkejä 

taudeista, jotka aiheuttavat hyvinvointiriskin, mikä voi nopeuttaa mahdollisiin tautiesiintymiin 

reagointia. Makean veden vaiheessa ja merivesivaiheessa kirjolohessa tavattavia sairauksia koskeva 

yleiskatsaus on esitetty tämän käsikirjan osan A kohdassa 3.1.5. 

 

 

 



 

Taulukko 1.5-1Läpivirtausta käyttävissä vesiviljelyjärjestelmissä käytettäviksi sopivat ryhmään perustuvat THI-
indikaattorit 

 

THI-indikaattori Asiaankuuluva kehitysvaihe 

Ruokahalu ja syömiskäyttäytyminen Pikkupoikaset, poikaset ja kasvuvaiheessa 
olevat kalat 

Kasvu Pikkupoikaset, poikaset ja kasvuvaiheessa 
olevat kalat 

Kuolleisuus Pikkupoikaset, poikaset ja kasvuvaiheessa 
olevat kalat 

Käyttäytyminen (uiminen, 
aggressiivisuus) 

Pikkupoikaset, poikaset ja kasvuvaiheessa 
olevat kalat 

Nälkiintyneet kalat Poikaset ja kasvuvaiheessa olevat kalat 
Taudit/terveydentila Pikkupoikaset, poikaset ja kasvuvaiheessa 

olevat kalat 



 

1.6 Yksilökohtaiset THI-indikaattorit 
Yksilökohtaiset THI-indikaattorit ja niiden merkityksellisyys eri kehitysvaiheissa on esitetty taulukossa 1.6-1. 

Kirjolohen morfologisia hyvinvointi-indikaattoreita voidaan tarkastella läpivirtausjärjestelmissä ilman, 

että kaloja täytyy lopettaa. Suosituksena on, että tiettyjä hyvinvointi-indikaattoreita seurataan koko 

tuotantojakson ajan läpivirtausjärjestelmissä. Näitä ovat evävauriot, ihon kunto, silmävauriot, 

kiduskansien tila, kuntotekijä, selkänikamien epämuodostumat ja suun ja leuan vauriot. 

Nälkiintymistila. Nälkiintyneet kalat ovat kitukasvuisia kaloja, jotka tekevät useimmin kuolemaa ja 

jotka tulisi poistaa lajitteluprosessin tai muun käsittelytoimen aikana, mikäli tämä on mahdollista 

makeassa vedessä. Kuolevat kalat on helppo tunnistaa niiden ulkomuodon (ne ovat laihoja ja niiden 

kuntotekijä on alhainen) ja käyttäytymisen (ne uivat pinnan tuntumassa) perusteella. 

Suomujen irtoaminen ja ihon kunto. Suomujen irtoamisen ja ihossa olevien vammojen ja haavojen 

esiintymistä, vakavuutta ja esiintymistiheyttä tulisi valvoa säännöllisesti. Ne voivat usein olla osoitus 

käsittelyyn liittyvistä ongelmista. Koska lima ja suomut suojaavat kalaa ympäristöltä ja toimivat 

suojakerroksina, niiden irtoaminen voi aiheuttaa infektioita ja häiriöitä osmoottisen paineen 

säätelyssä. Haavojen paraneminen riippuu lämpötilasta ja ympäristöolosuhteista sekä haavan 

ominaisuuksista, esimerkiksi sen syvyydestä [esim. 83]. Toisinaan haavat voivat parantua suhteellisen 

nopeasti, mutta on myös osoitettu, että niiden paraneminen saattaa kestää yli kolme kuukautta [84]. 

Muissa kirjolohta koskevissa tutkimuksissa (joissa haavojen syvyys vaihteli noin kolmesta 

millimetristä aina lihaskudosten syvyyteen) todettiin, että suomut eivät kasvaneet takaisin edes 

vuoden kuluessa [83]. 

Silmävauriot. Silmät ovat hyvin alttiita mekaanisille vammoille, mikä johtaa verenvuotoihin ja 

kuivumiseen käsittelyn aikana. Mulkosilmäisyys on usein epätarkka merkki sairaudesta, kun taas kaihi 

tai silmän mykiön sumentuminen voi johtua useista syistä, joita ovat muun muassa ravitsemukselliset 

tekijät ja loisinfektiot. Selkeät silmävauriot voivat olla seurausta siitä, että kala on joutunut 

kosketuksiin laitteiden kanssa säiliössä tai sen yläpuolella. Tämän käsikirjan osan A kohdassa 3.2.12 

on annettu yleiskatsaus erityyppisistä silmävaurioista ja niiden vaikutuksista kalojen hyvinvointiin. 

Suun ja leuan vaurioita voi syntyä käsittelytoimenpiteiden (tiivistäminen, pumppaus, haaviin 

ottaminen; ks. lisätiedot käsikirjan osasta C) yhteydessä tai kalojen joutuessa kosketuksiin toistensa 

tai säiliön seinien kanssa. 

Selkänikamien epämuodostumat syntyvät varhain kalan elämässä, mutta saattavat ilmetä vasta 

myöhemmin. Niitä voivat aiheuttaa muun muassa ravitsemusongelmat, hautomon 

kasvatusolosuhteet tai geneettiset tekijät [esim. 85, 86]. Selkänikamien epämuodostumat voivat 

haitata kalojen uintia ja liikkuvuutta, mikä heikentää niiden kykyä kilpailla ravinnosta ja altistaa ne 

vammoille. Tämän käsikirjan osan A kohdassa 3.2.9 on tarkempaa tietoa aiheesta. 

Kiduskansien vauriot ja kidusten kunto. Kiduskansien vaurioihin sisältyvät typistyminen, 

kiduskansien puuttuminen, vääntyneet kiduskannet ja pehmeät kiduskannet. Näitä vaurioita syntyy 

erityisesti aikaisissa kehitysvaiheissa makean veden vaiheessa, ja niiden syynä voivat olla 

riittämättömät kasvatusolosuhteet ja puutteet ruokavaliossa (ks. osan A kohta 3.2.13). Kiduskannen 

vauriot haittaavat kiduskansien tuottamaa hengitystehokkuutta ja voivat tehdä kalan herkemmäksi 

alhaiselle happikyllästeisyydelle tai haavoittuvaisemmaksi tilanteissa, joissa hapen tarve kasvaa, 

kuten stressin tai rasituksen aikana.  Käytännön kokemuksen perusteella vaikuttaa siltä, että suurin 

osa kiduskansien vaurioista tapahtuu varhain kalojen elämässä, mutta ne voivat käydä helpommiksi 

havaita, kun kalat kasvavat. Kiduskansien vauriot voivat altistaa kidukset vammoille käsittelyn aikana. 

Kidusten tarkastaminen voi antaa viitteitä kalan kidusten kunnosta. 
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Evävauriot ovat osoitus kasvatusympäristössä esiintyvistä ongelmista. Yleisimpiä ovat selkäevän 

vauriot [78]. Ne voivat liittyä veden virtausnopeuteen, ruokintatiheyteen tai jakaumaan ja muihin 

tekijöihin [esim. 9, 87, 88]. Myös muut evät voivat vaurioitua kalojen välisessä kanssakäymisessä tai 

niiden joutuessa kosketuksiin kasvatussäiliön tai muiden rakenteiden kanssa. Evissä on kaikki 

vaurioiden havaitsemiseen tarvittavat hermojärjestelmät, ja täten evien vammat voivat aiheuttaa 

kipua, mutta myös toimia infektion reitteinä kehoon ja haitata kalan uintisuoritusta ja liikkuvuutta 

[9]. 

Vammojen pisteytysasteikot (lohikaloista otettujen valokuvien perusteella) on annettu tämän 

asiakirjan lopussa esim. seuraavia vammoja varten: ihoverenvuodot, vammat/haavat, suomujen 

irtoaminen, silmän verenvuodot, kiduskansien vauriot, kuonon vauriot, tämänhetkiset ja 

parantuneet evävauriot. 

Rehu suolistossa. Suolistossa oleva rehu viittaa usein siihen, että kirjolohi on syönyt viimeisten yhden 

tai kahden päivän aikana [65], mutta tämä riippuu kalan koosta ja lämpötilasta. Lopetettujen kalojen 

vatsa ja suolisto on helppo tarkistaa rehun varalta. 

Elinindekseillä kuvaillaan elimen koon ja kehon koon välistä suhdetta, ja ne voivat myös olla 

yhteydessä hyvinvointiin (ks. lisätiedot osan A kohdasta 3.2.5). Yleisimmin mitattavat indeksit ovat 

hepatosomaattinen indeksi (HSI) eli maksan ja kehon koon välinen suhde sekä kardiosomaattinen 

indeksi (CSI) eli sydämen ja kehon koon välinen suhde. 

Kuntotekijä (K). Kuntotekijää voidaan seurata eri tavoin kalan kunnon subjektiivisesta arvioinnista 

aina painon ja pituuden perusteella tehtäviin laskelmiin. Kuntotekijä (K) lasketaan kaavalla 100 x 

kehon paino (g) x kehon pituus (cm)-3. Vaikka kalakannan kuntotekijät olisivatkin yleisesti hyvät, 

joukossa voi olla laihoja tai jopa nälkiintyneitä kaloja, joilla joko on jokin piilevä sairaus tai ne eivät ole 

onnistuneet sopeutumaan tarjottuun rehuun. Koska kuntotekijä (K) on vaihteleva ja muuttuu sekä 

kehitysvaiheen että vuodenajan mukaan, on vaikeaa määritellä tarkkoja arvoja, jotka osoittaisivat 

hyvinvoinnin huononemisen [82]. Kirjolohelle tehdyissä pitkäaikaisissa ruokinnan keskeyttämistä 

koskevissa tutkimuksissa nuorten kalojen (painon keskiarvo noin 55 g) kuntotekijän on todettu 

laskevan alle arvon 1,0 neljän kuukauden paaston jälkeen [89]. Suuremmille kaloille (painon 

keskiarvo noin 280 g) tehdyssä paastotustutkimuksessa todettiin, että K-arvot laskivat arvoista 1,15–

1,2 noin arvoon 1,05 yhdessä kuukaudessa ja noin arvoon 0,9 neljässä kuukaudessa [90]. Tekijät 

esittävät siis, että jos tekijän K arvo on noin 1,0 tai tätä pienempi, se voi viitata viljeltyjen kirjolohien 

nälkiintymiseen. Yliruokinnan seurauksena kirjolohille voi myös kertyä runsaita määriä vatsarasvaa.  

Tällaisen lihavuuden vaikutukset hyvinvointiin eivät ole selviä, mutta se on merkki huonosta rehun 

hallinnasta. 

Nefrokalsinoosi on sairaalloinen elinmuutos, joka on toistaiseksi ollut yhteydessä liuenneen hiilidioksidin korkeisiin 
pitoisuuksiin 

[91] ja johon liittyy mineralisoituneiden kalsiumkertymien muodostuminen munuaiskudokseen; 

kertymät voidaan nähdä paljaalla silmällä tai tuntea munuaista leikatessa. Nefrokalsinoosia koskeva 

pisteytysasteikko on tällä hetkellä todentamisvaiheessa. 

Taulukko 1.6-1 Läpivirtausta käyttävissä vesiviljelyjärjestelmissä käytettäviksi sopivat yksilökohtaiset THI-
indikaattorit 

 

 THI-indikaattori Asiaankuuluva kehitysvaihe 

Evä, iho, silmä, suu, kiduskansi, kidus 
vammat 

Pikkupoikaset, poikaset ja kasvuvaiheessa 
olevat kalat 

Selkänikamien epämuodostumat Pikkupoikaset, poikaset ja kasvuvaiheessa 
olevat kalat 

Nälkiintymistila Poikaset ja kasvuvaiheessa olevat kalat 
Rehu suolistossa Poikaset ja kasvuvaiheessa olevat kalat 
Elinindeksit Poikaset ja kasvuvaiheessa olevat kalat 
Kuntotekijä Poikaset ja kasvuvaiheessa olevat kalat 
Nefrokalsinoosi Poikaset ja kasvuvaiheessa olevat kalat 
Rehu suolistossa Pikkupoikaset, poikaset ja kasvuvaiheessa 

olevat kalat 
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2 Verkkoaltaat 
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2.1 Lohikalojen kasvatus verkkoaltaissa 
Vuonna 2018 norjalaisiin verkkoallaslaitoksiin siirrettiin yli 17 miljoonaa kirjolohta (Norjan 

kalastusasioiden osasto). Eräs ilmeinen etu kalan kasvattamisessa verkkoaltaissa on, että luonnolliset 

vesivirtaukset tuovat verkkoaltaisiin uutta vettä ja täydentävät happivarantoja, tarjoavat kaloille 

luonnollisesti virtaavan elinympäristön ja poistavat rehuhiukkaset ja ulosteen. Tyypillinen norjalainen 

verkkoallas on läpimitaltaan 40–50 metriä ja sen verkko on noin 10–50 metrin syvyinen (tilavuus 

16 000–130 000 kuutiometriä). Verrattuna maalla sijaitsevissa säiliöissä viljeltyihin kaloihin, joiden 

tiheydet säiliöissä ovat suuret ja joiden vesiympäristö on suhteellisen yhdenmukainen, verkkoaltaissa 

pidettävillä lohilla ja lohilla on suhteellisen paljon liikkumavapautta ja ne voivat liikkua ylös ja alas 

altaassa löytääkseen itselleen mieluisimman vesiympäristön [92, 93]. Eräs suurimmista haasteista 

verkkoallasviljelyssä on, että kasvattajilla ei juuri ole mahdollisuutta parantaa olosuhteita, kun veden 

laatu on riittämätön, ja lisäksi kalojen hoitaminen voi olla vaikeaa, kun niissä todetaan merkkejä 

taudeista ja hyvinvoinnin heikentymisestä.  Selkeä ja ajantasainen käsitys kalojen hyvinvoinnin tilasta 

voi kuitenkin toimia ohjeena kasvattajalle, kun hän tekee päätöksiä täiesteteknologioiden käytöstä, 

kalojen käsittelyssä (esim. täiden hävitys) tai kalojen teurastuksen aikaistamisesta tai siirtämisestä 

tuonnemmaksi. Käsitys kalojen hyvinvoinnista voi myös tukea päätöksentekoa sen osalta, milloin 

kohteeseen on turvallista tuoda lisää kaloja; jos siellä jo olevissa kaloissa havaitaan merkkejä 

heikentyneestä hyvinvoinnista tai kohteessa on tautiriski, nämä riskit voivat vaarantaa myös uudet 

kalat. 
 

2.2 Kalojen hyvinvointiin liittyvät haasteet 
Haastava vesiympäristö: Kirjolohet kuljetetaan tyypillisesti verkkoaltaisiin sumppualuksissa ja 

päästetään altaisiin putkien kautta. Altaissa niiden täytyy kohdata täysin uusi ympäristö ja uusia 

haasteita, ja kuolleisuus yleensä lisääntyy siirtoa seuraavien ensimmäisten viikkojen aikana [94]. 

Suurempia menetyksiä voi tapahtua, jos kalat ovat sairaita, ne ovat altistuneet haastaville 

kuljetusolosuhteille tai jos osa kannasta ei ole fysiologisesti valmis sopeutumaan meriveteen. 

Norjassa maan pohjoisosissa sijaitseviin viljelylaitoksiin siirretyt kalat voivat altistua pitkäkestoisesti 

hyvin kylmälle vedelle, siinä missä etelämpänä sijaitseviin viljelylaitoksiin siirretyt kalat saattavat 

altistua kausille, joina vesi on liian lämmintä (yli 19 celsiusastetta, [21]). Viljelylaitoksen sijainti joko 

rannikolla olevassa vuonossa tai avomerellä vaikuttaa myös haasteisiin, joita kirjolohet kohtaavat 

mereen siirron jälkeen. Koska verkkoaltaan läpi virtaa jatkuvasti vettä, kirjolohien täytyy myös kestää 

ajoittaisia muutoksia, jotka aiheutuvat vuorovesivirtauksista, makean veden valumista, myrskyistä ja 

kasvi- tai eläinplanktonin kumpuamisesta tai kukinnasta (ks. kuva 2.2-1). Vuonoissa sijaitsevissa 

verkkoaltaissa veden laatu voi kerrostua voimakkaasti pystysuunnassa ja muuttua merkittävästi 

päivän mittaan vuorovesivirtausten vuoksi. Vakavasti hypoksisia olosuhteita (hapen kyllästeisyys 

laskee jopa 30 prosenttiin voi esiintyä jopa tunnin ajan luoteen ja vuoksin välissä (kuva 2.2-2). 

Rannikolla sijaitsevien viljelylaitosten veden laatu on yleensä suhteellisen tasainen, mutta myös niihin 

voi kohdistua voimakkaita ja vaihtelevia veden virtausnopeuksia ja niihin voi kummuta kylmempää 

vettä, jossa liuenneen hapen pitoisuudet ovat alhaisempia [93]. Syvissä vuonoissa, joissa on matala 

kynnys ja huono veden vaihtuvuus, syvässä vedessä voi jopa olla toksista rikkivetyä. Kumpuamista voi 

tapahtua vuonoissa talvella, kun vuonoon virtaava kylmä vesi nostaa syvällä olevan veden ylöspäin, 
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tai myrskyjen aikana, kun voimakkaat tuulet työntävät pintavettä rantaa kohti ja saavat syvällä olevan 

veden nousemaan sen alta. 

Haitalliset eliöt: Kasvi- ja eläinplankton voivat aiheuttaa sameuden ja happipitoisuuksien kausittaista 

vaihtelua. Vaikka kasviplankton tuottaa happea päiväaikaan, sekä kasvi- että eläinplankton voivat 

kuluttaa runsaasti happea yön aikana ja aiheuttaa merkittävää happikatoa verkkoaltaissa (kuva 2.2-

1). Jotkin kasvi- ja eläinplanktonit voivat myös vahingoittaa kalojen kiduksia [95] ja uuden veden 

virtaaminen verkkoaltaaseen voi altistaa kalat muille taudinaiheuttajille tai haitallisille eliöille, kuten 

myrkyllisille leville, viruksille, bakteereille, loisille tai polttiaiseläimille, kuten meduusoille. Bakteerien 

ja virusten lisäksi myös meritäiden tarttuvat kehitysvaiheet ovat osa eläinplanktonia ja muodostavat 

viljeltyä kirjolohta koskevan hyvinvointihaasteen [96]. Kyse ei ole vain siitä, että runsaslukuisina täit 

voivat suoraan vahingoittaa kaloja, vaan myös siitä, että usein toistuvat täiden hävitystoimenpiteet 

voivat olla hyvin stressaavia ja aiheuttaa vammoja suurelle osuudelle kaloista tai jopa johtaa niiden 

kuolemaan [97]. Toinen Norjassa viime vuosina merkittäväksi ongelmaksi muodostunut loinen on 

alkueläin Neoparamoeba perurans, joka aiheuttaa amebista kidustautia (AGD). Myös kirjolohet voivat 

sairastua tautiin [98]. 
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Kuva 2.2-1. Länsi-Norjassa sijaitsevassa vuonossa mitattu lämpötila (°C), happikyllästeisyys (%), 
suolaisuus (ppt) ja fluoresenssi (µg L-1). Veden kumpuamista tapahtui kesäkuussa ja myös huhti–
toukokuussa, ja sen seurauksena alle 10 metrin syvyyteen syntyivät äkilliset ja pitkäkestoiset heikot 
happiolosuhteet. Niinä vuodenaikoina, joina päivät ovat pitkiä ja valotasot korkeita, suurina 
pitoisuuksina esiintyvät kasviplanktonit (mitataan fluoresenssina) ovat hapen nettotuottajia ja 
voivat aiheuttaa hapen ylikyllästeisyyttä. Syyskuussa kasviplankton on hapen nettokuluttaja ja 
aiheuttaa happikyllästeisyyden laskua (tiedot: Kjetil Frafjord- Cargill Innovation). Kuva: Lars H. 
Stien, julkaisematon, käytetään tekijän luvalla. 
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Kuva 2.2-2. Esimerkki vähähappisista olosuhteista verkkoaltaassa vuoksin ja luoteen välissä. Kuvitus 
muokkauksin 
lähteestä [99]. 

 

Mahdollisesti vaarallinen ympäristö: Kalojen viljely luonnollisessa ympäristössä voi tarkoittaa, että 

kirjolohet ovat alttiita petoeläimille, kuten hylkeille ja linnuille. Jos virtaukset ovat voimakkaita ja 

verkko on painotettu puutteellisesti, verkon muoto voi vääristyä, mikä vähentää sen tilavuutta ja voi 

luoda taskuja, joihin kalat jäävät jumiin. 

Stressaavat käsittelytoimenpiteet: Kaloille voi myös aiheutua vammoja ja stressiä 

kasvatustoimenpiteiden aikana, joita ovat esimerkiksi verkkojen puhdistus ja vaihtaminen, kalojen 

tiivistäminen ja lajittelu, täiden laskenta ja täiden hävitystoimenpiteet. Käsittelystä aiheutuneet 

haavat voivat toimia infektioiden reittinä kehoon, ja täit tai ympäristöolosuhteet saattavat haitata 

niiden paranemista. Esimerkkinä mainittakoon, että haavan ominaisuuksien, kuten sen syvyyden, 

lisäksi haavan paraneminen riippuu lämpötilasta [esim. 83]. Toisinaan haavat voivat parantua 

suhteellisen nopeasti, mutta on myös osoitettu, että niiden paraneminen saattaa kestää yli kolme 

kuukautta [83, 84]. Muissa kirjolohta koskevissa tutkimuksissa (joissa haavojen syvyys vaihteli noin 

kolmesta millimetristä aina lihaskudosten syvyyteen) todettiin, että suomut eivät kasvaneet takaisin 

edes vuoden kuluessa [83]. Käsikirjan osassa C on lisätietoa kalojen hyvinvoinnista käsittelyn ja 

muiden tavallisten kasvatustoimenpiteiden yhteydessä. 
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Ympäristö 
perustuvat THI-
indikaattorit 

• Lämpötila 

• Happi 

• Suolaisuus 

• Veden 
virtausnopeus 

• Valaistus 

• Kasvatustiheys 

• Sameus ja 
kiintoaineiden 

 
 
 
 

 
Ryhmään perustuvat 
THI-indikaattorit 

• Ruokahalu 

•Kasvu 

• Kuolleisuus 

• Poikkeamat 
normaalista 
käyttäytymisestä 

• Nälkiintyneet kalat 

• Sairaus/terveydentila 

 
 
 
 

 
Yksilökohtaiset THI-
indikaattorit 

• Nälkiintymistila 

• Suomujen 
irtoaminen ja ihon 
kunto 

• Silmien kunto 

• Epämuodostumat 

• Sopeutu
minen 
merivetee
n 

• Evävauriot 

• Kiduskansien vauriot 

• Suun/leua
n vauriot 

• Hepatosomaattinen 
indeksi (HSI) 

• Kardiosomaattinen 
indeksi (CSI) 

• Kuntotekijä 

• Kidusten kunto 

• Meritäit 

2.3 Toiminnalliset hyvinvointi-indikaattorit 
Verkkoaltaita koskevat THI-indikaattorit on jaettu kolmeen pääryhmään: ympäristöön perustuviin 

välillisiin THI-indikaattoreihin, eläinryhmiin perustuviin THI-indikaattoreihin ja yksittäisiin eläimiin 

perustuviin THI-indikaattoreihin (kuva 2.3-1). 
 

 

Kuva 2.3-1. Yleiskatsaus tarkoitukseen sopivista THI-indikaattoreista verkkoaltaita varten. 

Ympäristöön perustuvat THI-indikaattorit koskevat kasvatusympäristöä ja ryhmään perustuvat THI-

indikaattorit koko kalakantaa, ja yksilökohtaiset THI-indikaattorit perustuvat näytteiden ottoon 

yksittäisistä kaloista. Valokuvat ja kuvitus: Lars H. Stien and Chris Noble. 
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2.4 Ympäristöön perustuvat THI-indikaattorit 
Lämpötila on keskeinen tekijä, joka vaikuttaa verkkoaltaissa pidettyjen kirjolohien pystysuuntaiseen 

jakautumiseen altaassa [92]. Kirjolohet suosivat noin 16 celsiusastetta ja niille sopiva vaihteluväli on 

13–19 celsiusastetta, kun happiolosuhteet ovat normaalit [24], mutta tämä mieltymys ja vaihteluväli 

voivat muuttua vähähappisissa olosuhteissa. Alanärä [100] on todennut, että kirjolohien ruokahalu 

on parhaimmillaan 15–16 celsiusasteessa. Lisäksi Sutterlin ja Stevens [92] totesivat, että altaissa 

pidetyt kirjolohet, joiden keskimääräinen paino oli noin 1,9 kg, suosivat noin 13 celsiusasteen 

lämpötilaa 7–17 celsiusasteen vaihteluvälillä, kun niitä pidettiin olosuhteissa, joissa veden lämpötila 

oli kerrostunut. Yli 19 celsiusasteen lämpötilat meri- tai murtovedessä voivat johtaa korkeaan 

kuolleisuuteen [21], vaikka kirjolohet voivat sopeutua 0–22 celsiusasteeseen [20] sillä edellytyksellä, 

että happitasot ovat riittävän korkeat ja että lämpötila muuttuu vaiheittain esim. [25]. 

Verkkoaltaassa vallitsevat happitasot ovat riippuvaisia ympäröivän meriveden kyllästeisyystasosta 

sekä siitä, kuinka nopeasti virtaus ja kalojen aktiivisuus tuovat altaaseen uutta merivettä ja siitä, 

kuinka paljon happea altaassa olevat kalat tai plankton kuluttavat. Kirjolohien aineenvaihdunta 

vilkastuu lämpötilan kohotessa ja näin ollen ne tarvitsevat enemmän happea korkeammissa 

lämpötiloissa. Kalan hapentarve voi vaihdella kehitysvaiheiden välillä, mutta hapen kulutus kasvaa 

lämpötilan myötä, sillä kalan aineenvaihdunta vilkastuu tosiasiallisesti. Tärkeimmät hapen käyttöä 

määrittävät tekijät ovat kalan koko, lämpötila, stressi, aktiivisuus (uiminen, ruokailu) ja kehitysvaihe. 

Hiljattain julkaistussa artikkelissa [18] annetaan yksityiskohtaisia tietoja kirjolohta koskevista 

rajoittavista happikyllästeisyysarvoista (LOS) eri lämpötiloissa ja erikokoisten kalojen osalta 

(taulukko 2.4.-2). LOS-arvo on vähimmäistaso, jossa kalat pystyvät pitämään yllä riittävää hengitystä. 

Tätä alhaisemmat arvot ovat siis tappavia. Taulukossa 2.4-2 annetut LOS-arvot on mitattu 

paastotetuista kaloista, ja happitasojen on mahdollisesti oltava korkeampia kalojen ollessa kylläisiä 

[18] tai stressaavien tilanteiden, kuten tiivistämisen, aikana. Happitasojen olisi näin ollen aina oltava 

huomattavasti LOS-arvoja korkeammat. Yleisenä ennakoivana ohjeena suositellaan, että 

happikyllästeisyystasot olisivat yli 80 prosenttia. Tämä perustuu Poulsenin ynnä muiden tietoihin 

[19]. Myös viljeltyä kirjolohta koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa suositellaan 

vähimmäisarvoksi 70%/ 7 mg L-1 kaikille kehitysvaiheille pikkupoikasista kasvuvaiheessa oleviin 

kaloihin [16]. 

Taulukko 2.4-2. Noin 15–130 gramman painoisten paastotettujen diploidisten ja triploidisten 
kirjolohien rajoittava happikyllästeisyysarvo (LOS) (DO-tasojen yksikkönä mg L-1). Lainattu Springer 
Naturen luvalla artikkelista: Shi, K., Dong, S., Zhou, Y., Gao, Q., Li, L., Zhang, M. ja Sun, D. (2018) 
Comparative Evaluation of Toleration to Heating and Hypoxia of Three Kinds of Salmonids. Journal of 
Ocean University of China 17(6), 1465–1472. [18] Copyright 2018. 

 

 

 
Lämpötila 

LOS: diploidi LOS: triploidi 

Kalan 
koko 

Kalan 
koko 

16 g 40 g 79 g 131 g 16 g 39 g 79 g 130 g 

13 4,7 4,4 4,2 3,2 4,1 3,9 3,6 3,1 
17 5,0 5,1 4,9 3,8 4,3 4,2 4,0 3,4 
21 5,4 5,3 5,2 4,5 4,8 4,7 4,2 3,6 
25 5,9 5,6 5,3 4,8 5,0 4,8 4,5 4,0 
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Norjan rannikkovesissä suolaisuusasteet ovat yleensä noin 33 ‰, mutta makean veden valumat 

voivat vaikuttaa vuonoissa sijaitseviin verkkoaltaisiin ja synnyttää halokliinin, joka koostuu 

paksuudeltaan ja suolaisuudeltaan vaihtelevasta murtovesikerroksesta ja jonka alla on 

suolaisuudeltaan normaalia vettä (ks. kuva 2.2-1 [93 lähteineen]). EFSA [21] toteaa, että kirjolohi 

saavuttaa euryhaliinin tilan, kun kalat ovat yli 50 gramman painoisia. Kaloilla, jotka siirretään 70–

100 gramman painoisina, on hyvä selviämisaste, ja ne pystyvät ilmeisesti kestämään siirron merelle 

tietyn ajanjakson ulkopuolella. Kalojen, joita on kasvatettu makeassa vedessä, jonka Ca2+-pitoisuus on 

alhainen, voi olla vaikea sopeutua meriveteen siirron jälkeen. Tätä voidaan korjata ruokkimalla kaloja 

erikoisrehulla, jonka tarkoituksena on edistää ennakkoon kalojen sopeutumista meriympäristöön 

[26]. Pienemmät kalat suoriutuvat paremmin, kun ne totutetaan meriympäristöön vähitellen tai 

meriympäristö ei ole puhdasta merivettä [101, 102, 103]. Kasvun puute ja alhaisena kroonisesti 

jatkuva kuolleisuus ovat merkkejä siitä, että kalat eivät sopeudu meriympäristöön. Sutterlinin ja 

Stevensin [92] mukaan verkkoaltaissa pidetyt kirjolohet, jotka oli kasvatettu kerrostuneissa vesissä, 

suosivat alle 25 ppt:n suolaisuusasteita ja yli 10 celsiusasteen lämpötilaa. Kalat välttelivät aktiivisesti 

suolaisempia ja viilempiä syviä vesiä. Lisäksi McKay ja Gjerde [27] totesivat, että alle 20 ‰:n 

suolaisuusasteet voivat olla haitallisia tuotannon (kasvu, ruokahalu, kuolleisuus) kannalta noin 50–

150 gramman painoisille kirjolohille, jotka altistettiin 0–32 ‰:n suolaisuusasteille 12 viikon ajaksi. 

Sameutta ja fluorensenssia käytetään vain harvoin hyvinvointi-indikaattoreina verkkoaltaissa, mutta 

ne voivat antaa viitteitä planktonin esiintymisestä ja happikyllästeisyyden äkillisiä muutoksia 

koskevasta riskistä (kuva 2.2-1). Jotkin vedessä olevat hiukkaset voivat myös vaurioittaa kalojen 

kiduksia, mikä altistaa ne infektioille, ja eräät levät ja eläinplanktonit ovat suoraan haitallisia kaloille 

[95]. Myös korkea sameus voi haitata kasvattajan kykyä tarkkailla kaloja ja arvioida niiden ruokailua. 

Veden virtausnopeus on ensisijaisesti välillinen hyvinvointi-indikaattori. Kun vesi virtaa verkkoaltaan 

läpi, se täydentää happitasoja ja voi huuhtoa pois ja laimentaa metaboliittien ja hiukkasten, kuten 

ulosteen ja syömättä jääneen rehun, pitoisuuksia [15]. Hyvin dokumentoitu seikka on, että jos veden 

virtausnopeus on joko liian suuri tai liian pieni, tämä voi vaikuttaa kielteisesti terveyteen, 

hyvinvointiin ja suorituskykyyn. Kirjallisuudessa ei kuitenkaan ole selkeää yhteisymmärrystä 

ihanteellisesta veden virtausnopeudesta. Jos virtaukset ovat liian nopeita, ne voivat haitata kalojen 

kykyä säilyttää paikkansa parvessa ja äärimmäisissä tapauksissa uuvuttaa kalat. Aika, jonka kirjolohet 

pystyvät pitämään yllä nopeaa uintiliikettä, riippuu ensisijaisesti niiden yleiskunnosta ja koosta sekä 

veden lämpötilasta. Tutkimuksissa on todettu, että kirjolohien, jotka uivat jopa kolme kehon pituutta 

sekunnissa ja jotka ruokittiin kylläisiksi, kasvu ja rehun muuntaminen energiaksi vastasivat hitaammin 

uivien kalojen kasvua ja rehun muuntamista [31]. Muissa tutkimuksissa suositellaan, että 

optimaalisen kasvun saavuttamiseksi virtausnopeuksien tulisi olla 0–1 kehon pituutta sekunnissa [32, 

33]. Larsenin ynnä muiden [34] tuoreemmassa tutkimuksessa esitetään, että virtausnopeus, jonka 

arvo on 0,9 kehon pituutta s-1, edistää parveilua ja vähentää epäsäännöllisen käyttäytymisen 

toistumistiheyttä verrattuna siihen, että kirjolohia pidetään seisovassa vedessä. Lisäksi McKenzien 

ynnä muiden [35] mukaan virtausnopeus, jonka arvo on 0,9 kehon pituutta s-1, paransi toipumisaikoja 

sen jälkeen, kun kirjolohet oli altistettu akuutille tiivistämiseen liittyvälle stressitekijälle, verrattuna 

seisovassa vedessä pidettyihin kaloihin. Muiden lohikalojen kohdalla liian alhaiset virtausnopeudet 

voivat aiheuttaa evien puremiseen ja aggressiivisuuteen liittyviä ongelmia [104, 105). Aktiivisen 
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uimisen ylläpitäminen kannassa voi parantaa kasvua ja rehun muuntamista energiaksi, sillä kalat 

käyttävät enemmän energiaa paikkansa säilyttämiseen ja vähemmän sosiaaliseen kanssakäymiseen 

[esim. 37). 

Kasvatustiheys on ensisijaisesti hallinnollinen käytäntö (kasvattaja käyttää hyvinvointi-indikaattoreita 

ja THI-indikaattoreita päättääkseen, onko kasvatustiheys kaloille sopiva) eikä hyvinvointi-indikaattori. 

Se voidaan luokitella välilliseksi hyvinvointi-indikaattoriksi, mutta tästä keskustellaan edelleen. Lisäksi 

se riippuu useista muuttujista, joita ovat muun muassa kehitysvaihe, veden laatu, veden 

virtausnopeus, rehun saatavuus ja ruokintajärjestelmä, kasvatusjärjestelmä ja uset muut 

kasvatustoimenpiteet [75]. Varmaa kuitenkin on, että joko liian alhaiset tai liian suuret 

kasvatustiheydet voivat haitata kirjolohen hyvinvointia [35, 106]. Viljeltyä kirjolohta koskevissa 

RSPCA:n hyvinvointistandardeissa suositellaan, että alle 100 gramman painoisten, verkkoaltaissa 

pidettävien kalojen kasvatustiheyksien tulisi olla alle 10 kg m-3, laitoksen yleisten kasvatustiheyksien 

tulisi olla alle 15 kg m-3 ja allaskohtaisten tiheyksien alle 17 kg m-3 [16]. Tiheyksillä, jotka ovat 

pienempiä kuin norjalainen raja-arvo 25 kg m-3, ei uskota olevan merkittäviä vaikutuksia lohikalojen 

hyvinvointiin [82]. Verkkoaltaissa käytettävä kasvatustiheys on näin ollen ensisijaisesti välillinen 

hyvinvointi-indikaattori, sillä esimerkiksi biomassan kasvu altaan sisällä lisää hypoksian riskiä 

lämpiminä kausina ja veden vaihtuvuuden ollessa vähäistä. Se voi myös pidentää tiettyjen 

toimenpiteiden, kuten täiden hävityksen, kestoa ja tehdä niistä stressaavampia. Koska vesivirtaus 

kulkee pidemmän matkan ja kulkee suuremman kalojen muodostaman biomassa läpi suuressa 

altaassa kuin pienemmässä altaassa, huomioon tulisi ottaa verkkoaltaan alavirran puolella olevalla 

sivulla vallitsevat happikyllästeisyystasot. 

Verkkoaltaan valo-olosuhteet vaihtelevat syvyyden, vuorokaudenajan, sään ja vuodenajan mukaan. 

Valoisan ajan pidentyminen vaikuttaa myönteisesti kasvuun merivesivaiheessa [107]. Kirjolohet 

kutevat luontaisesti keväällä ja valoisan ajan pidentyminen kevään ajan keskitalvesta alkaen 

aiheuttaa varhaisemman kudun kuin vertailuryhmissä [katsaus lähteessä 108]. Jos tätä 

lähestymistapaa sovelletaan yksivuotiaisiin kaloihin, se voi kuitenkin estää kudun tai viivästyttää sitä 

seuraavana vuonna [109]. Lisäksi päivän pituuden muuttuminen vaikuttaa olevan paljon tärkeämpi 

tekijä kalan kehittymisen kannalta kuin päivänvalo sinällään [108]. Valo-olosuhteiden vaikutusta 

altaissa pidettävien kirjolohien uintikäyttäytymiseen ei ole tutkittu yhtä paljon kuin lohien kohdalla.  

Kirjolohet myös säilyttävät päiväaikaisen uintiaktiivisuutensa ja -käyttäytymismallinsa, kun ne 

altistetaan yöaikaisille valo-olosuhteille. Joissain tapauksissa tämä saattaa kuitenkin johtaa suuriin 

tiheyksiin pinnan tuntumassa [110], ja kirjolohien käyttäytymisreaktio vedenalaisiin valoihin on 

todennäköisesti samankaltainen kuin lohien. Viljeltyä kirjolohta koskevien RSPCA:n 

hyvinvointistandardien mukaan säiliöiden kannet olisi poistettava vähintään 12 tuntia ennen 

meriveteen siirtämistä, jotta kalat voivat tottua mahdollisesti suurempiin valovoimakkuuksiin, joille 

ne altistuvat verkkoaltaissa, ja verkkoaltaiden on oltava riittävän syvät, jotta UV-säteily ei vahingoita 

kaloja [16]. 
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Veden laadun mittaaminen verkkoaltaissa 

 Verkkoaltaissa tehtävien veden laadun mittausten tavoitteena on 

i) tuntea kalojen tosiasiallisesti kokema veden laatu 

ii) saada yleiskäsitys koko verkkoaltaassa vallitsevasta veden laadusta 

 Tämän vuoksi on mittaukset on tärkeä tehdä syvyyksissä, joissa valtaosa kaloista 

oleskelee, ja mittaustuloksia on saatava veden pinnalta aina verkkoaltaan pohjaan 

saakka. Jälkimmäinen tavoite on erittäin tärkeä sen kannalta, että kalojen 

käyttäytymistä voidaan tulkita oikein, sekä esimerkiksi kalojen pystysuuntaisen 

jakauman selvittämiseksi. 

 Altaassa olevat kalat eivät vaikuta lämpötilaan ja suolaisuuteen, jotka voidaan näin 

ollen mitata altaan ulkopuolelta. Tämä voidaan tehdä joko CTD-luotaimen avulla, jolla 

saadaan profiili koko altaan syvyydeltä, tai useampien eri syvyyksiin asetettavien 

anturien avulla. 

 Happitasot ja sameus voivat olla huomattavan erilaisia verkkoaltaan sisällä ja sen 

ulkopuolella. Nämä parametrit olisi siis mitattava verkkoaltaan sisällä. Jos mahdollista, 

happi tulisi mitata välittömästi alavirtaan verkkoaltaasta. Koska virtauksen suunta 

vaihtelee usein, tämä edellyttää joko anturien siirtämistä tai anturien asentamista 

useampaan kohtaan vaakatasolla. Järkevä ja kohtuullinen ratkaisu voi olla, että mittaus 

tehdään aina verkkoaltaan keskipisteessä ja uudelleen verkkoaltaan merkityksellisten 

syvyyksien vaihteluvälillä. Tekijöiden tietojen mukaan ei ole olemassa parhaita 

käytäntöjä koskevia suosituksia siitä, kuinka veden laatua olisi parasta mitata 

nykyisissä ja kehittyvissä laajamittaisissa tuotantojärjestelmissä. 

 Sameutta voidaan mitata helposti Secchi-levyn avulla. Kuvioton valkoinen ja pyöreä 

levy, jonka halkaisija on 30 cm (12 tuumaa), kiinnitetään sauvan tai köyden päähän ja 

lasketaan hitaasti veteen. Secchi-syvyys on syvyys, jossa levy ei ole enää näkyvissä, ja 

sitä käytetään mittaamaan veden läpinäkyvyyttä. 

 Virtausnopeutta voidaan nykyisin mitata reaaliajassa verkossa käyttämällä 

kaupallisesti saatavilla olevaa teknologiaa viljelylaitoksessa ja sen läheisyydessä. 
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2.5 Ryhmään perustuvat THI-indikaattorit 
Ruokahalu eli kalan taipumus tai halukkuus syödä [111] on perusteellinen, passiivinen THI-

indikaattori verkkoaltaissa, ja se voi toimia varhaisena varoitusmerkkinä mahdollisista 

hyvinvointiongelmista [56]. Pelleteistä kieltäytyminen ja heikko ruokahalu voivat myös tarkoittaa, 

että kalat ovat kylläisiä (tai yliravittuja) tai niitä ruokitaan aikoina, joina ne eivät halua syödä. Nämä 

seikat täytyy ottaa huomioon, kun ruokahalua käytetään THI-indikaattorina. Ruokahaluun ja 

ruokailuun voivat vaikuttaa lukuisat tekijät, joita ovat muun muassa päivän pituus [60], 

happikyllästeisyys [58], kalojen terveydentila [63], ulkoloisten määrä [112] ja stressi [64]. Kirjolohen 

ruokahalun laaja vaihtelevuus päivän mittaan ja päivästä toiseen tunnetaan hyvin (esim. [65]). Tämä 

vaihtelevuus sekä ruokahaluun ja ruokailuun vaikuttavien tekijöiden suuri määrä voivat vaikeuttaa 

tiettyjä päivittäisiä rehumääriä koskevien suositusten antamista. Tarkat suositukset eivät välttämättä 

ole myöskään toivottavia. Monet kasvattajat seuraavat nykyisin ruokahalua ja syömiskäyttäytymistä 

siirrettävien vedenalaisten kameroiden avulla. He käyttävät kalojen käyttäytymistä ja syömättä 

jääneiden pellettien esiintymistä osoituksina ruokahalusta ja kylläisyydestä. Näitä tietoja 

täydennetään edeltäviltä päiviltä saaduilla kalojen ruokailua koskevilla tiedoilla ja niiden perustana 

käytetään myös veden laatuparametreja (happi, lämpötila jne.) ja veden tilaa (virtausnopeus, jos 

saatavilla) koskevia tietoja. 

Kasvu. Kalojen kasvunopeudet ovat joustavia ja niihin voivat vaikuttaa monet tekijät, kuten 

ravitsemus ja taudit, sosiaalinen vuorovaikutus [67, 68], veden laatu ja krooninen stressi [esim. 69]. 

Tästä huolimatta akuutteja heikon kasvun kausia, joiden aikana kasvu on odotettua/normaalia tasoa 

hitaampaa (vaikka tämä riippuu suuresti viljelylaitoksesta), voidaan käyttää THI-indikaattorina [56]. 

Tämän THI-indikaattorin laatu on kuitenkin riippuvainen perusteellisista ja säännöllisistä 

punnituksista tai biomassaa koskevista arvioista. Kuten edellä on mainittu, kasvunopeudet 

vaihtelevat pitkällä aikavälillä, joten äkillisiä muutoksia kasvunopeudessa voi olla parasta käyttää THI-

indikaattorina tietyn kasvatusyksikön tai -järjestelmän sisällä. Äkillisiä muutoksia kalojen kasvussa 

voidaan käyttää ennakkovaroitusjärjestelmänä mahdollisten ongelmien varalta, erityisesti, jos 

kasvattajalla on perusteelliset kasvun seurantakäytännöt. 

Kuolleisuus on laajimmin käytetty ryhmään perustuva hyvinvointi-indikaattori verkkoallasviljelyssä, ja 

kaikki norjalaiset kasvattajat velvoitetaan keräämään kuolleet kalat verkkoaltaista päivittäin, mikäli 

mahdollista, ja ilmoittamaan kuolleiden kalojen lukumäärä Norjan kalastusasioiden osaston 

hallinnoimaan tietokantaan kerran kuussa. Lohelle on kehitetty useita vakiokuolleisuuskäyriä [97, 

113, 114], ja olemassa on myös norjalaisilta kasvattajilta saatuihin tietoihin perustuva lohen 

vakiokuolleisuuskäyrä [94]. Kuvassa 2.5-1 esitetyt kirjolohen kuolleisuuskäyrät perustuvat samoihin 

periaatteisiin ja tietoaineiston parametreihin kuin Stienin ynnä muiden [94] käyrä. Kirjolohien 

päivittäisen kuolleisuuden mediaani oli 0,02 %, ja vuosina 2009–2015 mereen siirrettyjen kirjolohien 

yhteenlaskettu kokonaiskuolleisuus tuotannon aikana oli 15 prosenttia, mikä osoittaa, että tuotanto 

pysyy enimmäkseen vihreällä alueella (kuva 2.5-1). Kun kuolleisuus on odotettua suurempaa 

(keltainen tai punainen alue), tämä osoittaa, että jokin on vialla ja kasvattajan tulisi tutkia mahdolliset 

syyt, joiden perusteella on ryhdyttävä toimenpiteisiin. 
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Kuva 2.5-1. Verkkoaltaissa pidettyjen kirjolohien vakiokuolleisuuskäyrä suhteessa kalojen kokoon 

(perustuu Norjan kalanviljelyalan toimijoiden vuosiluokista 2009–2015 ilmoittamiin tietoihin). Kaikista 

havainnoista 75 prosenttia on vihreällä alueella ja ne voidaan luokitella normaaleiksi, ja viisi 

prosenttia on punaisella alueella, jolloin ne luokitellaan poikkeaviksi. 

Nälkiintyneiden kalojen yleisyys. Yksittäiset kalat voivat laihtua tai nälkiintyä kaikissa 

tuotantojärjestelmissä. Mereen siirtäminen altistaa kalat täysin uudelle ja vaihtelevalle ympäristölle, 

mikä aiheuttaa stressiä ja voi saada jotkin kalayksiköt lopettamaan syömisen. Nälkiintyneet kalat 

pysyttelevät yleensä lähellä pintaa muista erillään tai ryhmän reunamilla. Merivaiheessa ne on 

helpointa huomata varhain mereen siirtämisen jälkeen. Näiden kalojen hyvinvointi voi olla heikkoa 

pitkään ennen kuin ne kuolevat, ja koska nälkiintyminen on yhteydessä loiskuormitukseen 

kirjolohessa, ne voivat myös toimia tautien tartuntavektorina muihin terveempiin kaloihin [115]. 

Näiden kuolevien tai nälkiintyneiden kalojen esiintymistä olisi seurattava [82] ja jos niiden 

esiintymistiheydessä tapahtuu muutoksia, tätä olisi pidettävä varhaisena varoittavana indikaattorina 

ja sen osalta tulisi ryhtyä toimenpiteisiin. 

Poikkeamat normaalista odotetusta käytöksestä ovat vakiintuneita sairauden ja puutteellisen 

hyvinvoinnin merkkejä.  Pinnan tuntumassa oleskelevat nälkiintyneet kalat ovat eräs esimerkki tästä, 

mutta käyttäytymismuutokset voivat myös olla hienovaraisempia ja koskea koko kantaa. Näin ollen 

kalankasvattajien on tärkeä seurata kalojen käyttäytymistä ja tutustua kannan normaaliin 

käyttäytymiseen eri kokoisina, eri ympäristöolosuhteissa ja eri vuodenaikoina. Loheen verrattuna 

verkkoaltaissa pidettyjen kirjolohien käyttäytymistä ei ole tutkittu yhtä kattavasti. 

Hyvinvointi-indikaattori: Kuolleisuus 
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Seuraavana on yhteenveto eräistä verkkoaltaissa havainnoiduista kirjolohen käyttäytymismalleista: 

 Sutterlinin ja Stevenin [92] tutkimuksen mukaan aikuiset kirjolohet (noin 1,9 kg), joita 

pidettiin verkkoaltaissa lämpötilaltaan ja suolaisuudeltaan kerrostuneissa vesissä, suosivat 

selkeästi alle 25 ppt:n suolaisuusasteita ja noin 13 celsiusasteen lämpötiloja ja välttelivät 

aktiivisesti viileämpiä ja syvempiä vesiä, joissa suolaisuus oli korkeampi. Kirjolohien suosima 

lämpötila voi myös vaihdella 3–4 celsiusastetta vuorokauden mittaan. 

 Sutterlinin ynnä muiden [116] aikaisemmissa tutkimuksissa todettiin, että kirjolohen ja lohen 

käyttäytyminen verkkoaltaissa voi olla varsin erilaista. Lohella esiintyi parvimaista 

uintiaktiivisuutta kehäkuviossa, mutta kirjolohella ei ilmennyt johdonmukaista kehässä 

uimista tai kierrosliikettä (vaikka tämä saattoi johtua työntekijöiden läsnäolosta 

tarkkailuaikoina). Phillipsin [117] tekemän toisen tutkimuksen mukaan kirjolohella esiintyi 

kehämäistä uintia, kun kalojen käyttäytymistä seurattiin vedenalaisen videokuvan avulla. 

Lisäksi Phillips totesi, että häkeissä pidettävät kirjolohet saattavat kokoontua lähelle pintaa, 

niiden aktiivisuus saattaa vähentyä seisovassa vedessä ja ne saattavat muodostaa 

polarisoituja parvia ja pysyä paikallaan, kun veden virtausnopeus on suurempi. 

Tutkimuksesta ilmenee myös, että lohilla esiintyi aggressiivista vuorovaikutusta takaa-ajon ja 

syöksähdysten muodossa. Ruokailu oli myös samanaikaista osassa havainnoitua ryhmää tai 

koko ryhmässä, jos yhden tai useamman kalan syöntikäyttäytyminen oli riittävän nopeaa, 

että sen lajitoverit reagoivat siihen. Tämä todettiin myös Brännäsin ja Alanärän [81] 

verkkoaltaissa pidettyjä kirjolohia koskevassa tutkimuksessa, jossa kaikki kalat reagoivat, kun 

altaaseen laskettiin rehua. 

 Lisäksi Sutterlin ym. [116] raportoivat, että altaassa pidetyt kirjolohet voivat ehdollistua 

viljelylaitoksen henkilökunnan läsnäoloon ja mukauttaa uintikäyttäytymistään rehun 

ennakoinnin mukaan. 

 Säiliöissä tehdyssä pienen mittakaavan kokeellisissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että rehun 

hallinnalla voidaan vaikuttaa kirjolohien käyttäytymiseen. McFarlane ym. [80] totesivat, että 

aktiivisuustasot ovat alhaisimmillaan, kun kalat ruokitaan kylläisiksi, kohoavat, kun kalat 

ruokitaan kylläisiksi mutta niitä stressataan tiivistämällä ne kahdesti viikossa, ja ovat 

korkeimmillaan, kun kaloja ruokitaan paastotusta ja kylläiseksi ruokkimista vuorottelevan 

suunnitelman mukaan (kaloja paastotettiin viikon ajan ja sen jälkeen ne ruokittiin kylläisiksi 

viikon ajan). Tämä oli erityisen ilmeistä, kun kaloja paastotettiin, sekä ruokinnan uudelleen 

aloittamisen varhaisissa vaiheissa verrattuna kaloihin, jotka ruokittiin johdonmukaisesti 

kylläisiksi, tai kaloihin, joihin sovellettiin kylläiseksi ruokkimista ja stressille altistamista 

koskevaa suunnitelmaa [80]. Vaikka tämäntyyppistä käyttäytymistä on havainnoitu säiliöissä, 

sitä voi esiintyä myös verkkoaltaissa. Muissa tutkimuksissa on ilmennyt, että kirjolohissa 

esiintyy hyvin energistä syömiskäyttäytymistä, ja ne voivat olla hyvin kilpailullisia ruokinta-

aikoina [esim. 81 verkkoaltaiden osalta, 82 säiliöiden osalta]. Uintinopeuksia voidaan näin 

ollen käyttää mahdollisena THI-indikaattorina, joka viittaa rehusta kilpailun lisääntymiseen. 

Kalojen terveydestä vastaavat työntekijät seuraavat säännöllisesti kalojen tauteja/terveydentilaa 

(THI- ja LABHI-indikaattori), jotta voidaan määrittää tiettyjen sairauksien yleisyys kannassa ja 

kuolleisuuden tai sairastumisten mahdolliset syyt. Ratkaisevaan diagnoosiin tarvitaan usein 

kudosnäytteitä ja muualla tehtäviä analyyseja (jotka luokitellaan LABHI-indikaattoreiksi), mutta 

kokeneet työntekijät voivat määrittää paikan päällä viljelylaitoksessa joitain ulkoisia merkkejä 

taudeista, jotka aiheuttavat hyvinvointiriskin, mikä voi nopeuttaatautiesiintymiin reagointia. 

Merivesivaiheessa kirjolohessa tavattavia sairauksia koskeva yleiskatsaus on esitetty tämän käsikirjan 

osan A kohdassa 3.1.5. 
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Kirjolohen käyttäytymisen mittaaminen verkkoaltaissa: 

 Kalojen käyttäytymisestä voidaan saada hyvä yleiskyvä syötteellä varustettujen 

siirrettävien kameroiden avulla. Lukuisat tutkimukset ovat yhdistäneet esimerkiksi 

uintinopeuden ja uintinopeuden muutokset lämpötilagradientteihin [92] tai 

ruokintasuunnitelmien välisiin eroihin [80]. Uintinopeus voi myös muuttua ruokailun 

aikana suhteessa kalan ruokahaluun ja nälän tunteeseen. Lisäksi äkilliset 

uintinopeuden muutokset voivat olla reaktio kasvatusjärjestelmän läheisyydessä 

oleviin petoeläimiin tai haitallisiin vesiolosuhteisiin (ks. Martins ym. [118] lähteineen). 

Vaikka laadulliset muutokset kalojen käyttäytymisessä voivat olla hyvä THI-

indikaattori, kasvattajan on kuitenkin tutkittava tällaisia muutoksia tarkemmin 

voidakseen yhdistää ne tiettyyn hyvinvointiriskiin. 

 Kalojen käyttäytymisessä esiintyvien muutosten määrällinen määrittäminen käsin on 

työlästä. Prosessia voitaisiin nopeuttaa teknologisella edistyksellä, jonka avulla tiedot 

myös saataisiin helpommin ja nopeammin kasvattajan käyttöön toimenpiteitä varten. 

Pinkiewicz ym. 

[119] ovat kehittäneet järjestelmän, jolla voidaan määrittää verkkoaltaissa pidettyjen 

lohien uintinopeudet, mutta tekijöiden tietojen mukaan järjestelmä ei ole yleisesti 

saatavilla. Jatkossa muut teknologiset edistysaskeleet voivat tehdä kvantitatiivisesta 

käyttäytymisanalyysista kasvattajien saatavilla olevan vahvan THI-indikaattorin. 

 Kaikuluotainjärjestelmistä, joilla kasvattaja voi saada yleiskuvan kalojen 

pystysuuntaisesta jakautumisesta verkkoaltaassa, voi olla hyötyä kasvattajille siten, 

että niillä voidaan luoda pitkän aikavälin tietoja kalojen jakautumisesta ja odotettua 

käyttäytymistä koskevista poikkeuksista, ja näitä tietoja voidaan käyttää THI-

indikaattorina.  Kvantitatiivisten tietojen luominen näistä järjestelmistä 

käyttäjäystävällisellä tavalla on kuitenkin työlästä. Lisäksi tietojen perusteella saadaan 

vain suhteellisen kapea vaakasuuntainen näyte kalojen käyttäytymisestä. Tämä ei 

välttämättä ole kovin hyödyllistä läpimitaltaan laajoissa tuotantojärjestelmissä. 
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2.6 Yksilökohtaiset THI-indikaattorit 
Yksilökohtaisilla THI-indikaattoreilla kuvaillaan kalayksilöiden hyvinvointia. Norjassa 

kalankasvattajien on laskettava ja seurattava verkkoaltaissa esiintyvien meritäiden määrää vähintään 

kerran 7 päivässä lämpötilan ollessa vähintään 4 celsiusastetta ja vähintään kerran 14 päivässä 

lämpötilan ollessa alle 4 celsiusastetta (6 § Forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg, 

FOR-2012-12-05-1140 [120]). Täiden laskentaan kuuluu näytteenotto kunkin altaan kaloista, kunkin 

kalan rauhoittaminen ja kalassa olevien täiden huolellinen laskeminen ja niiden luokittelu eri 

kehitysvaiheisiin.  Nordlandissa, Tromssassa ja Finnmarkissa kustakin altaasta on otettava 

20 satunnaista kalaa sisältävä näyte viikon 19 maanantaista viikon 26 sunnuntaihin saakka. Tämän 

ajanjakson ulkopuolella riittää, että kustakin altaasta otetaan 10 kalan näyte. Nordlandin 

eteläpuolella ajanjakso, jona kasvattajan on otettava 20 kalaa sisältävä näyte, alkaa viikon 14 

maanantaina ja jatkuu viikon 21 sunnuntaihin saakka. Lisäksi säädöksissä edellytetään, että kalat on 

otettava kiinni rahenuotalla tai muulla keinolla, jolla varmistetaan, että kalanäyte on edustava.  

Täiden laskenta tarjoaa näin ollen mahdollisuuden myös kunkin näytekalan ulkonäköön perustuvien 

hyvinvointi-indikaattoreiden seurantaan. 

Vammojen pisteytysasteikot (lohikaloista otettujen valokuvien perusteella) on annettu tämän 

asiakirjan lopussa esim. seuraavia vammoja varten: ihoverenvuodot, vammat/haavat, suomujen 

irtoaminen, silmän verenvuodot, kiduskansien vauriot, kuonon vauriot, tämänhetkiset ja 

parantuneet evävauriot. 

Nälkiintymistila. Kuolevat kalat on helppo tunnistaa niiden ulkomuodon (ne ovat laihoja ja niiden 

kuntotekijä on alhainen) ja käyttäytymisen (ne uivat pinnan tuntumassa) perusteella. Ne tulisi poistaa 

altaasta mahdollisuuksien mukaan. 

Suomujen irtoaminen ja ihon kunto. Suomujen irtoamisen ja ihossa olevien vammojen ja haavojen 

esiintymistä, vakavuutta ja esiintymistiheyttä tulisi valvoa säännöllisesti. Koska lima ja suomut 

suojaavat kalaa ympäristöltä ja toimivat suojakerroksina, niiden irtoaminen voi aiheuttaa infektioita 

ja häiriöitä osmoottisen paineen säätelyssä. Haavojen paraneminen riippuu lämpötilasta ja 

ympäristöolosuhteista sekä haavan ominaisuuksista, esimerkiksi sen syvyydestä [83]. Toisinaan 

haavat voivat parantua suhteellisen nopeasti, mutta on myös osoitettu, että niiden paraneminen 

saattaa kestää yli kolme kuukautta [84]. Muissa kirjolohta koskevissa tutkimuksissa (joissa haavojen 

syvyys vaihteli noin kolmesta millimetristä aina lihaskudosten syvyyteen) todettiin, että suomut eivät 

kasvaneet takaisin edes vuoden kuluessa [83]. 

Silmien kunto.  Silmät ovat hyvin alttiita mekaanisille vammoille, mikä johtaa verenvuotoihin ja 

kuivumiseen käsittelyn aikana. Mulkosilmäisyys on usein epätarkka merkki sairaudesta, kun taas kaihi 

tai silmän mykiön sumentuminen voi johtua useista syistä ja on yleisempää myöhemmissä 

kehitysvaiheissa, kuten smolteissa ja smolttia seuraavissa vaiheissa. Tämän käsikirjan osan A 

kohdassa 3.2.12 on annettu yleiskatsaus silmävaurioista ja niiden vaikutuksista kalojen hyvinvointiin. 

Suun ja leuan vaurioita voi syntyä käsittelytoimenpiteiden (tiivistäminen, pumppaus, haaviin 

ottaminen; ks. lisätiedot käsikirjan osasta C) yhteydessä. 

Selkänikamien epämuodostumat syntyvät varhain kalan elämässä, mutta saattavat ilmetä vasta 

myöhemmin. Niitä voivat aiheuttaa muun muassa ravitsemusongelmat, hautomon 

kasvatusolosuhteet tai geneettiset tekijät [esim. 85, 86]. Selkänikamien epämuodostumat voivat 

haitata kalojen uintia ja liikkuvuutta, mikä heikentää niiden kykyä kilpailla ravinnosta ja altistaa ne 

vammoille. Tämän käsikirjan osan A kohdassa 3.2.9 on tarkempaa tietoa aiheesta. 
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Kiduskansien vauriot. Kiduskansien vaurioihin sisältyvät typistyminen, kiduskansien puuttuminen, 

vääntyneet kiduskannet ja pehmeät kiduskannet. Näitä vaurioita syntyy erityisesti aikaisissa 

kehitysvaiheissa makean veden vaiheessa, ja niiden syynä voivat olla riittämättömät 

kasvatusolosuhteet ja puutteet ruokavaliossa. Kiduskannen vauriot haittaavat kiduskansien 

tuottamaa hengitystehokkuutta ja voivat tehdä kalan herkemmäksi alhaiselle happikyllästeisyydelle 

tai haavoittuvaisemmaksi tilanteissa, joissa hapen tarve kasvaa, kuten stressin tai rasituksen aikana. 

Käytännön kokemuksen perusteella vaikuttaa siltä, että suurin osa kiduskansien vaurioista tapahtuu 

varhain kalojen elämässä, mutta ne voivat käydä helpommiksi havaita, kun kalat kasvavat. 

Kiduskansien vauriot voivat altistaa kidukset vammoille käsittelyn aikana. 

Evävauriot. Evävaurioiden vaikutus hyvinvointiin riippuu sekä tietyistä evistä että kalan 

kehitysvaiheesta. Riskit voivat vaihdella kehitysvaiheen mukaan. Evävauriot ovat osoitus 

kasvatusympäristössä esiintyvistä ongelmista. Yleisimpiä ovat selkäevän vauriot [78]. Ne voivat liittyä 

veden virtausnopeuteen, ruokintatiheyteen tai jakaumaan ja muihin tekijöihin [esim. 9, 87, 88]. Myös 

muut evät voivat vaurioitua kalojen välisessä kanssakäymisessä tai niiden joutuessa kosketuksiin 

kasvatussäiliön tai muiden rakenteiden kanssa. Evissä on kaikki vaurioiden havaitsemiseen tarvittavat 

hermojärjestelmät, ja täten evien vammat voivat aiheuttaa kipua. Evävauriot voivat myös toimia 

infektion reitteinä kehoon ja haitata kalan uintisuoritusta ja liikkuvuutta [9]. 

Elinindekseillä kuvaillaan elimen koon ja kehon koon välistä suhdetta, ja ne voivat myös olla 

yhteydessä hyvinvointiin (ks. lisätiedot osan A kohdasta 3.2.5). Yleisimmin mitattavat indeksit ovat 

hepatosomaattinen indeksi (HSI) eli maksan ja kehon koon välinen suhde sekä kardiosomaattinen 

indeksi (CSI) eli sydämen ja kehon koon välinen suhde. 

Kuntotekijä (K). Kuntotekijää voidaan seurata eri tavoin kalan kunnon subjektiivisesta arvioinnista 

aina painon ja pituuden perusteella tehtäviin laskelmiin. Kuntotekijä (K) lasketaan kaavalla 100 x 

kehon paino (g) x kehon pituus (cm)-3. Vaikka kalakannan kuntotekijät olisivatkin yleisesti hyvät, 

joukossa voi olla laihoja tai jopa nälkiintyneitä kaloja, joilla joko on jokin piilevä sairaus tai ne eivät ole 

onnistuneet sopeutumaan tarjottuun rehuun. Koska kuntotekijä (K) on vaihteleva ja muuttuu sekä 

kehitysvaiheen että vuodenajan mukaan, on vaikeaa määritellä tarkkoja arvoja, jotka osoittaisivat 

hyvinvoinnin huononemisen [82]. Kirjolohelle tehdyissä pitkäaikaisissa ruokinnan keskeyttämistä 

koskevissa tutkimuksissa nuorten kalojen (painon keskiarvo noin 55 g) kuntotekijän on todettu 

laskevan alle arvon 1,0 neljän kuukauden paaston jälkeen [89]. Suuremmille kaloille (painon 

keskiarvo noin 280 g) tehdyssä paastotustutkimuksessa todettiin, että K-arvot laskivat arvoista 1,15–

1,2 noin arvoon 1,05 yhdessä kuukaudessa ja noin arvoon 0,9 neljässä kuukaudessa [90]. Tekijät 

esittävät siis, että jos tekijän K arvo on noin 1,0 tai tätä pienempi, se voi viitata viljeltyjen kirjolohien 

nälkiintymiseen. Yliruokinnan seurauksena kirjolohille voi myös kertyä runsaita määriä vatsarasvaa.  

Tällaisen lihavuuden vaikutukset hyvinvointiin eivät ole selviä, mutta se on merkki huonosta rehun 

hallinnasta. 

Kidusten kuntoa voivat heikentää bakteeri-infektiot, loiset, virukset tai veden huono laatu. Kidusten 

toiminnan heikentyminen vähentää kalan kykyä vaihtaa kaasuja ja erittää jätteitä ja herkistää kalaa 

stressille; pahimmassa tapauksessa kala voi tukehtua kuoliaaksi. Liman ja kiduksissa olevien 

valkoisten täplien pisteytystä käytetään amebisen kidustaudin (AGD) valvonnassa. 

Meritäit ärsyttävät kaloja ja suurina määrinä esiaikuiset ja kasvuvaiheessa olevat täit voivat aiheuttaa 

haavoja ja vakavia tulehdusreaktioita. Viljeltyä kirjolohta koskevien RSPCA:n hyvinvointistandardien 

mukaan täiesiintymien rinnalla olisi seurattava kalojen nälkiintymistilaa sekä haavaumia / haavoja / 

ihon kuntoa ja ruokahalua. Lisäksi kalat, jotka ovat saaneet vakavia vammoja täiden vuoksi, olisi 

lopetettava [16]. 
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Meriveteen sopeutuminen on hyvin tärkeä osa meriveteen siirtämistä. Kaloissa, jotka eivät ole 

sopeutuneet tai ovat sopeutuneet vain osittain merivedessä kasvatukseen, esiintyy osmoottisen 

paineen säätelyyn ja kasvuun liittyviä ongelmat, ja pahimmillaan ne saattavat jopa kuolla. EFSA [21] 

toteaa, että kirjolohi saavuttaa euryhaliinin tilan, kun kalat ovat yli 50 gramman painoisia. Kaloilla, 

jotka siirretään 70–100 gramman painoisina, on hyvä selviämisaste, ja ne pystyvät ilmeisesti 

kestämään siirron merelle ollessaan tietyssä smolttiutumisvaiheessa. Kalojen, joita on kasvatettu 

makeassa vedessä, jonka Ca2+-pitoisuus on alhainen, voi olla vaikea sopeutua meriveteen siirron 

jälkeen. Tätä voidaan korjata ruokkimalla kaloja erikoisrehulla, jonka tarkoituksena on edistää 

ennakkoon kalojen sopeutumista meriympäristöön [26]. Lisäksi McKay ja Gjerde [27] totesivat, että 

vastikään meriveteen siirrettyjen kirjolohien kuolleisuustasot olivat korkeampia lähes täysin 

suolaisessa vedessä (32 ‰) ja että kalojen kasvu heikkeni, kun suolaisuusaste oli yli 20 prosenttia. 

Kasvun puute ja alhaisena kroonisesti jatkuva kuolleisuus ovat merkkejä siitä, että kalat eivät 

sopeudu meriympäristöön. 

Sukukypsyys. Lohikalat, kuten kirjolohi, voivat kehittyä sekä makean veden vaiheessa että mereen 

siirtämisen jälkeen [121, 122] mikä saattaa olla ongelma kirjolohen vesiviljelyssä [123]. Kypsymisen 

aikana kirjolohi käyttää suuren osuuden energiavarannoistaan sukurauhasten kehittymiseen ja 

valmistautuakseen vaeltamaan takaisin jokeen. Näihin valmisteluihin sisältyy makeaan veteen 

sopeutumisen aloittaminen ja osmoottisen paineen säätelykyvyn muutokset. Erilaisten 

lisääntymiseen liittyvien hormonien, kuten sukupuolihormonien, kortisolin ja kasvuhormonin, 

aktiivisuudessa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa sukukypsän kalan immuunijärjestelmään. 

Tämän vuoksi kalan alttius taudeille ja sen terveydentila voivat heiketä (ks. lisätiedot käsikirjan 

osan A kohdassa 3.2.7). 

Rehu suolistossa. Suolistossa oleva rehu viittaa usein siihen, että kirjolohi on syönyt viimeisten yhden 

tai kahden päivän aikana [65], mutta tämä riippuu kalan koosta ja lämpötilasta. Lopetettujen kalojen 

vatsa ja suolisto on helppo tarkistaa rehun varalta. 
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3 Morfologiset asteikot 

kalojen hyvinvoinnin arviointia varten 

eri kasvatusjärjestelmissä 
Seuraavassa annetaan yhteenveto tässä käsikirjassa käytetyistä pisteytysasteikoista. 

Tässä käsikirjassa ehdotetaan yhtenäistettyä pisteytysasteikkoa (taulukot 3.1-1, 3.1-2, 3.1-3) joka 

on ensisijaisesti suunnattu kasvattajille. Sen tarkoituksena on auttaa heitä arvioimaan hyvinvointia 

ja havaitsemaan nopeasti mahdolliset viljelylaitoksessa esiintyvät hyvinvointiongelmat. Asteikko 

kehitettiin alun perin lohelle [124] ja se on mukautettu kirjolohelle. Pisteytysasteikko on yhdistetty 

vammojen pisteytysasteikoista, joita käytetään Salmon Welfare Index Model -mallissa (SWIM) [82], 

Norjan eläinlääkintäinstituutin (NVI) [125, 126] kehittämästä vammojen pisteytysasteikosta ja muista 

asteikoista, joita ovat kehittäneet J. F. Turnbull (Stirlingin yliopisto) sekä J. Kolarevic ja C. Noble 

(Nofima). 

Tässä ehdotetulla asteikolla vakioidaan 13 erilaisen indikaattorin pisteytys pistearvolla 0–3: 

i) nälkiintyminen, ii) ihoverenvuodot, iii) vammat/haavat, iv) suomujen irtoaminen, v) silmän 

verenvuodot, vi) mulkosilmäisyys, vii) kiduskansien vauriot, viii) kuonovammat, ix) tukirangan 

epämuodostumat, x) yläleuan epämuodostuma, xi) alaleuan epämuodostuma, xii) meritäi-infektio, 

xiii) aktiiviset evävauriot, xiv) parantuneet evävauriot. 

Seuraavassa pisteytysasteikossa on käytetty lohta koskevan käsikirjan kuvia, sillä niissä kuvaillut 

vaivat koskevat myös kirjolohta. 

Asteikossa käytetyt kuvat toimivat esimerkkeinä kustakin vakavuusluokasta. Suosituksena on, että 

erityisesti selkä-, pyrstö- ja rintaeviä tarkkaillaan evävaurioiden varalta. Koska kirjolohen tukirangan 

epämuodostumille ei ole vielä kehitetty kattavaa luokitusta, jollainen ihmislääketieteessä jo on, 

tekijät ehdottavat, että käytetään yksinkertaistettua pisteytysasteikkoa, joka vastaa viljeltyä 

kirjolohta koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa [127] käytettyä asteikkoa. 

Kaihivauriot luetellaan käyttämällä olemassa olevaa ja laajasta käytettyä pisteytysasteikkoa välillä 0–

4 [128] (ks. kuva 3.2). Pisteytysmenetelmällä määritetään kaihin alue suhteessa koko mykiön pinta-

alaan (katsomalla mustuaisen läpi mustuaisen / näköhermon nystyn akselia pitkin). Suuria määriä 

kaloja voidaan arvioida nopeasti vähäisillä laitteilla, jotta saadaan käsitys ongelman vakavuudesta. 

Mikäli mahdollista, valikoitu määrä kaloja tulisi tutkia pimennetyissä olosuhteissa (ja paremmilla 

laitteilla), jotta kaihin sijainti, tyyppi, kehitys ja syyt voidaan määrittää tarkemmin. Näin ei kuitenkaan 

voida määrittää kaihin paksuutta, mikä voi olla tärkeä tieto, joka tulisi merkitä muistiin erikseen (T. 

Wall, henkilökohtainen viestintä). 

Rokotteiden sivuvaikutusten esiintymisaste yksittäisissä kaloissa arvioidaan usein ns. Speilbergin 

asteikon [129] mukaan (ks. taulukko 3.3 ja kuva 3.4). Speilbergin asteikkoa käytetään laajasti 

hyvinvointi-indikaattorina Norjan vesiviljelyalalla, erityisesti lohen mutta myös kirjolohen osalta. 

Asteikko perustuu silmämääräiseen arviointiin kalan vatsaontelossa olevien kliinisten muutosten 

laajuudesta ja sijainnista. Asteikossa kuvaillaan vatsakalvontulehdukseen liittyvät muutokset, elinten 

ja vatsanpeitteiden väliset kiinnikkeet ja melaniinikertymät (ks. myös [130] lähteineen). Speilbergin 

asteikolla pistemäärää 3 tai enemmän pidetään yleisesti epätoivottuna. 



 

Taulukko 3.1-1. Morfologinen asteikko keskeisten ulkoisten vammojen määritystä ja luokitusta 

varten. Taso 0: Tästä THI-indikaattorista on vain vähän tai ei merkkejä, eli tilanne on normaali (ei 

kuvaa). Taso 1 (vähäisiä merkkejä) – taso 3 (selkeitä merkkejä THI-indikaattorista). (Kuva: C. Noble, 

D. Izquierdo-Gomez, L. H. Stien, J. F. Turnbull, K. Gismervik, J. Nilsson. Valokuvat: 

K. Gismervik, L. H. Stien, J. Nilsson, C. Noble, J. F. Turnbull, P. A. Sæther, I. K. Nerbøvik, I. Simion, B. 

Tørud, B. Klakegg, R. Andersen, C. Karlsen, K. J. Merok, F. Gregersen) 
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Taulukko 3.1-2. Morfologinen asteikko keskeisten ulkoisten vammojen määritystä ja luokitusta 

varten. Taso 0: Tästä THI-indikaattorista on vain vähän tai ei merkkejä, eli tilanne on normaali (ei 

kuvaa). Taso 1 (vähäisiä merkkejä) – taso 3 (selkeitä merkkejä THI-indikaattorista). (Kuva: C. Noble, 

D. Izquierdo-Gomez, L. H. Stien, J. F. Turnbull, K. Gismervik, J. Nilsson. Valokuvat: 

K. Gismervik, L. H. Stien, J. Nilsson, C. Noble, J. F. Turnbull, P. A. Sæther, I. K. Nerbøvik, I. Simion, B. 

Tørud, B. Klakegg, R. Andersen, C. Karlsen, K. J. Merok, F. Gregersen) 
 

1 HUOM. Nuorten kalojen kohdalla ”yhden pienen haavan” tulisi olla alle yhden senttimetrin mittainen.  

Vatsaontelon läpäisevät haavat 
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Taulukko 3.1-3. Morfologinen asteikko keskeisten ulkoisten vammojen määritystä ja luokitusta 

varten. Taso 0: Tästä THI-indikaattorista on vain vähän tai ei merkkejä, eli tilanne on normaali (ei 

kuvaa). Taso 1 (vähäisiä merkkejä) – taso 3 (selkeitä merkkejä THI-indikaattorista). On tärkeää 

erotella toisistaan parantuneet vammat ja avoimet vammat. Avoimet vammat osoittavat, että 

kyseessä on jatkuva ongelma, joka on korjattava (Kuva: J. F. Turnbull, C. Noble, D. Izquierdo-Gomez, 

L. H. Stien, K. Gismervik, J. Nilsson. Valokuvat: J. F. Turnbull) 
 

 
 
 
 

 

 

0. Ei kaihia 1. Kaihi peittää 
alle 10 % mykiön 

läpimitasta 

2. Kaihi peittää 

10–50 % mykiön 
läpimitasta 

3. Kaihi peittää 

50–75% mykiön 
läpimitasta 

4. Kaihi peittää yli 

75% mykiön 
läpimitasta 

 
Kuva 3.2. Morfologinen asteikko lohikalojen silmäkaihin määritystä ja luokitusta varten. Teksti 

artikkelista ”Wall, T. ja Bjerkås, E. 1999. A simplified method of scoring cataracts in fish. Bulletin of 

the European Association of Fish Pathologists 19(4), 162–165. Copyright, 1999” [128] European 

Association of Fish Pathologists -organisaation luvalla. Kuva: David Izquierdo-Gomez. Valokuvat 

artikkelista ”Bass, N. ja Wall, T. (ei julkaisuaikaa) A standard procedure for the field monitoring of 

cataracts in farmed Atlantic salmon and other species. BIM, Irish Sea Fisheries Board, Dun Laoghaire, 

Co. Dublin, Ireland, 2 s.” [131] T. Wallin luvalla. 
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Taulukko 3.3. Speilbergin asteikko artikkelista ”Midtlyng ym., 1996, Experimental studies on the 

efficacy and side-effects of intraperitoneal vaccination of Atlantic salmon (Salmo salar L.) against 

furunculosis. Fish & Shellfish Immunology 6, 335–350. Copyright 1996” Elsevierin luvalla [129]. 

Asteikko on kehitetty alun perin lohelle, mutta sitä on käytetty myös kirjolohta koskevissa 

tutkimuksissa [esim. 132, 133]. 
 

Pistem
äärä 

Vatsaontelon silmämääräinen ulkonäkö Vammojen vakavuus 

0 Ei näkyviä vioittumia Ei mitään 

1 Hyvin vähäisiä kiinnikkeitä, jotka ovat yleisimmin paikallisia ja 
lähellä pistoskohtaa. Maallikko ei todennäköisesti havaitse niitä 
sisäelinten poiston aikana 

Ei vatsakalvon himmeyttä tai vain 
vähäistä himmeyttä sisäelinten 
poiston jälkeen 

2 Vähäisiä kiinnikkeitä, jotka saattavat liittää paksusuolen, pernan 
tai pyrstönpuoleiset mahanporttiin liittyvät umpisuolet 
vatsanpeitteisiin. Maallikko voi havaita ne 
sisäelinten poiston aikana 

Vatsakalvo on kokonaan himmeä, 
kun kiinnikkeet 
on irrotettu käsin 

3 Keskisuuria kiinnikkeitä, joita on myös vatsaontelon 
päänpuoleisissa osissa ja jotka ovat osittain liittäneet 
umpisuolet, maksan tai mahalaukun vatsanpeitteisiin. 
Maallikko voi havaita ne 
sisäelinten poiston aikana 

Pieniä näkyviä vioittumia 
sisäelinten poiston jälkeen; 
voidaan poistaa käsin 

4 Laajoja kiinnikkeitä, joissa on granuloomia ja jotka ovat pitkälti 
yhdistäneet sisäelimet toisiinsa niin, että ne näyttävät olevan 
samaa kappaletta. Maallikko todennäköisesti havaitsee ne 
sisäelinten poiston aikana 

Keskivakavia kiinnikkeitä, joita voi 
olla vaikeaa poistaa käsin 

5 Laajalle levinneitä kiinnikkeitä, jotka vaikuttavat lähes kaikkiin 
vatsaontelon sisäelimiin. Vatsakalvo on himmeä ja 
paksuuntunut laajoilta alueilla, ja seläkkeessä saattaa olla 
pesäkemäisiä, ulkonevia ja/tai 
voimakkaasti värjäytyneitä vioittumia tai granuloomia 

Ruhoon jää näkyvää vahinkoa 
sisäelinten poiston ja vioittumien 
irrottamisen jälkeen 

6 Kiinnikkeet ovat vieläkin selkeämpiä kuin asteella 5 ja niissä on 
usein huomattava määrä melaniinia. Sisäelimiä ei voida poistaa 
ilman, että 
seläke vaurioituu 

Ruhoon jää merkittävää vahinkoa 



 

 

   
 

1. Hyvin vähäisiä kiinnikkeitä, jotka ovat yleisimmin 
paikallisia ja lähellä pistoskohtaa. Maallikko ei 
todennäköisesti havaitse niitä sisäelinten poiston 
aikana. 

2. Vähäisiä kiinnikkeitä, jotka saattavat liittää 
paksusuolen, pernan tai pyrstönpuoleiset 
mahanporttiin liittyvät umpisuolet 
vatsanpeitteisiin. Maallikko voi havaita ne 
sisäelinten poiston aikana. 

3. Keskisuuria kiinnikkeitä, joita on myös 
vatsaontelon päänpuoleisissa osissa ja jotka ovat 
osittain liittäneet umpisuolet, maksan tai 
mahalaukun vatsanpeitteisiin. Maallikko voi havaita 
ne sisäelinten poiston aikana. 

 

   
 

4. Laajoja kiinnikkeitä, joissa on granuloomia ja 
jotka ovat pitkälti yhdistäneet sisäelimet toisiinsa 
niin, että ne näyttävät olevan samaa kappaletta. 
Maallikko todennäköisesti havaitsee ne sisäelinten 
poiston aikana 

5. Laajalle levinneitä kiinnikkeitä, jotka vaikuttavat 
lähes kaikkiin vatsaontelon sisäelimiin. Vatsakalvo 
on himmeä ja paksuuntunut laajoilta alueilla, ja 
seläkkeessä saattaa olla pesäkemäisiä, ulkonevia 
ja/tai voimakkaasti värjäytyneitä vioittumia tai 
granuloomia 

6. Kiinnikkeet ovat vieläkin selkeämpiä kuin 
asteella 5 ja niissä on usein huomattava määrä 
melaniinia. Sisäelimiä ei voida poistaa ilman, että 
seläke vaurioituu. 

 

Kuva 3.4. Speilbergin asteikko lohen vatsaonteloon annettavan rokotteen jälkeisistä vatsaontelon sisäisistä vammoista. Vaikka valokuvissa on lohia, niitä voidaan soveltaa vastaavasti myös 

kirjoloheen. Valokuvat on saatu ja niitä käytetään Lars Speilbergin luvalla. Teksti on julkaisusta ”Midtlyng ym., 1996, Experimental studies on the efficacy and side-effects of intraperitoneal 

vaccination of Atlantic salmon (Salmo salar L.) against furunculosis. Fish & Shellfish Immunology 6, 335–350. Copyright 1996” Elsevierin luvalla [129]. 
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4 Yhteenvetotaulukko THI- ja 

LABHI-indikaattoreiden 

soveltuvuudesta eri 

kasvatusjärjestelmiin 

Taulukko 4-1. Käsikirjan osassa B käsitellyissä järjestelmissä käytettäviksi suositeltavat tarkastellut 

hyvinvointi-indikaattorit. 

 
  Tuotantojärjestelmät 
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Lämpötila  

Suolaisuus  

Happi  

CO2 

pH-arvo ja emäksisyys 

Kaasun kokonaispaine 

Sameus ja kiintoaineiden kokonaismäärä  

Veden virtausnopeus  

Valaistus  

Kasvatustiheys  
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t Kuolleisuusaste  

Käyttäytyminen  

Ruokahalu 
 Kasvu 







Sairaus/terveydentila  

Nälkiintyneet kalat  
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Kidusten liikenopeus 

Meritäit 

Kidusten vaaleus ja kidusten kunto  

Kuntoindeksit 

 Kuntotekijä 

 Hepatosomaattinen indeksi 
 Kardiosomaattinen indeksi 

 






 







Nälkiintymistila  

Sukukypsyyden tila  

Sopeutuminen meriveteen  

Selkänikaman epämuodostuma  

Evien vauriot ja evien kunto  

Suomujen irtoaminen ja ihon kunto  

Suun/leuan vauriot  

Silmävauriot  

Kiduskansien vauriot  

Nefrokalsinoosi 

Rehu suolistossa  
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1 Hyvinvoinnin seuranta 

eri toimenpiteiden aikana 
 

Käsikirjan tämän osan tavoitteena on 
 

 tiivistää ja tarkastella keskeisiä tieteellisiä löydöksiä, jotka koskevat eri toimenpiteiden aikana 

käytettäviä, tarkoitukseen sopivia THI-indikaattoreita. 

 antaa käytännön tietoa näiden THI-indikaattoreiden optimaalisesta käytöstä sekä käytännön 

kokemukseen perustuvaa tietoa. 

 nostaa esiin tiedoissa olevia puutteita. Yleisesti ottaen norjalaisissa viljelyolosuhteissa 

kirjolohelle sopivista todennetuista hyvinvointi-indikaattoreista on saatavilla melko vähän 

tietoa. Näissä tapauksissa käytetään soveltuvin osin lohta koskevaa yleistä tietämystä. 
 

 



 

1.1 Lajittelu 
Kirjolohia tiivistetään toistuvasti tuotantojakson aikana eri syistä, kuten rokotuksia, kuljetuksia ja 

teurastusta varten. Säiliöissä veden pois laskeminen on tavallinen keino, jolla vähennetään veden 

määrää ja tiivistetään kalat. Ellei sisään virtaavan veden määrää vähennetä, biomassakohtainen 

veden vaihtumisarvo ei muutu. Jos kalojen tiheys kuitenkin on hyvin suuri, vesi ei liiku säiliössä yhtä 

vapaasti ja riski matalahappisten alueiden muodostumisesta kasvaa. Myös stressi lisää hapen 

tarvetta. Verkkoaltaissa kalat tiivistetään käyttämällä rahenuottia tai pakottamalla kalat pienempään 

tilaan nostamalla verkkoallas kokonaan tai osittain. Biomassakohtainen veden vaihtumisarvo 

pienenee, kun kaloja tiivistetään altaissa. Näin ollen alhaisen happitason riski kohoaa, ellei veteen 

lisätä happea [1]. 
 

Kalojen hyvinvointiin liittyvät haasteet 

 Uiminen ja käyttäytymisen hallinta. Tiivistettyjen kalojen mahdollisuudet uida vapaasti ja hallita 

käyttäytymistään ovat rajoitettuja, mikä voi aiheuttaa stressiä. Veden happitasot voivat laskea 

samalla, kun kalojen hapen tarve kasvaa niiden aktiivisuuden myötä. Mekaaninen kontakti 

muihin kalayksilöihin ja kasvatusyksikön rakenteisiin voi vahingoittaa eviä ja ihoa ja johtaa 

suomujen irtoamiseen sekä lohessa [2] että kirjolohessa [3].

 Stressi. Kaikki nämä vaikutukset voivat aiheuttaa stressiä, ja tiivistäminen aiheuttaa kirjolohissa 

stressiin liittyviä fysiologisia reaktioita, kuten kortisolin, glukoosin ja laktaatin kohoamista [4, 5] 

sekä lihasten ja veren pH-arvon laskua [6].

 Kangistumista edeltävä aika ja teurastuslaatu. Korkeat stressitasot ja lihasrasitus tiivistämisen 

aikana voivat myös vaikuttaa haitallisesti lihan laatuun ja aiheuttaa seläkkeen lohkoutumista ja 

koostumuksen pehmeyttä [7]. Stressi myös lyhentää kangistumista edeltävää aikaa ja vaikeuttaa 

fileointiprosessia [4].

 Haavaumat ja kuolleisuus. Tiivistämisestä syntyvät fyysiset vammat voivat aiheuttaa 

ihovaurioita, evävaurioita (esim. [3]) tai jopa kuoleman. Iho- ja evävauriot voivat johtaa 

toissijaisiin infektioihin tai tiivistämisestä aiheutuva stressi voi kiihdyttää kannassa piilevän taudin 

varsinaiseksi tautiesiintymäksi.  Lisäksi tiivistäminen helpottaa taudinaiheuttajien leviämistä.

 Virtausnopeus. Jos verkkoaltaan virtausnopeus on hyvin alhainen, tiivistäminen lisää 

vähähappisuuden riskiä [1]. Voimakkaat virtaukset voivat vetää altaan verkkoa mukanaan ja 

muuttaa altaan muotoa ja tilavuutta. Koska kalojen mahdollisuus hallita omaan käyttäytymistään 

pienenee tiivistämisen aikana, myös niiden kyky sietää suuria virtausnopeuksia vähenee ja ne 

voivat rusentua verkkoa vasten.

Hyvinvointiin liittyvien haasteiden minimointi 

 Stressitasot ja stressistä palautumiseen tarvittava aika yleensä kasvavat tiivistämisen keston 

myötä [3]. Tiivistämisen kesto tulisi pitää mahdollisimman lyhyenä. Viljeltyä kirjolohta koskevien 

RSPCA:n hyvinvointistandardien mukaan tiivistäminen ei saa kestää yli kahta tuntia eikä samaa 

kalaryhmää saa tiivistää useammin kuin i) kaksi kertaa viikossa tai iii) kolme kertaa kuukaudessa, 

ellei vastaava eläinlääkäri edellytä tätä kalojen hyvinvointiin liittyvistä syistä [8]. Lisäksi CIWF:n 

mukaan tiivistämistoimenpiteiden välillä olisi pidettävä 24–48 tunnin tauko, jos toistuva 

tiivistäminen on välttämätöntä [9].



 

 Tiivistämistä ja muuta käsittelyä, joka saattaa vaurioittaa kalojen ihoa, olisi vältettävä alhaisissa 

veden lämpötiloissa, jotta vältetään kylmäperäisten haavaumien kehittymistä ja kuolleisuuden 

lisääntymistä [10].

 Kalat tulee tiivistää vähitellen [9, 11] ja sekä kaloja että toimenpidettä olisi seurattava tarkkaan. 

Lisäksi toimenpidettä on seurattava ja säädettävä hyvinvointi-indikaattorien, esimerkiksi kalojen 

käyttäytymisen, perusteella [12].

 Vähähappisuuden välttämiseksi vettä voidaan hapettaa tiivistämisen aikana.

 Tiivistämisen yhteydessä on tärkeä välttää ”taskuja” tai matalia alueita, joihin kalat saattavat 

jäädä jumiin [13].

 Kun kaloja tiivistetään verkkoaltaissa tai käytetään rahenuottia, verkkojen tulisi olla puhtaat 

mahdollisten veden laatua koskevien ongelmien välttämiseksi [8], ja tiivistämiseen käytetyn 

alueen olisi oltava kapea ja syvä [9, 11], sillä leveä ja matala alue voi lisätä verkkoon hiertymisen 

riskiä, altistaa kalat voimakkaammalle valolle ja kohottaa tiivistetyn parven aktiivisuustasoja [11].
 

  



 

 
 
 
 
 

 
Ympäristöön 
perustuvat 
THI-
indikaattorit 

•Happi 

•Lämpötila 

 
 
 
 
 
 

Ryhmään perustuvat 
THI-indikaattorit 

•Terveydentila 

•Kuolleisuus 

•Punainen vesi 
(suljetuissa tai 
pienemmissä 
säiliöissä) 

•Suomuja vedessä 

•Ruokahalun 
palautumisaika 
tiivistämisen 
jälkeen 
ja kasvu 

 
 
 
 
 
 

Yksilökohtaiset 
THI-
indikaattorit 

•Ihovauriot; 
tyypillisesti 
suomujen 
irtoaminen ja 
verenvuoto; 
verkosta ihoon 
jäävät jäljet 

•Kiduskansien vauriot 

•Kidusten kunto 

•Kuonon vammat 

•Evävauriot 

•Silmävauriot 

•Laktaatti, glukoosi 

•Lihasten pH-arvo 

•Kangistumista edeltävä 
aika 

•Kidusten liikenopeus 

•LABHI-
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Hyvinvoinnin arviointi tiivistämisen aikana 

Fysiologisten parametrien, kuten veren glukoosin ja laktaatin, käyttämiseen hyvinvointi-

indikaattoreina liittyy tiettyjä rajoituksia, sillä ne voidaan havaita veressä vain jonkin aikaa 

(minuutteja tai tunteja) stressireaktion käynnistymisen jälkeen ja niiden arvot riippuvat sekä itse 

tapahtumasta että kalan kunnosta/tilasta (ks. osan A kohdat 3.2.16–3.2.20). Laktaatin ja pH-arvon 

mittauksilla voidaan saada viitteitä stressistä, jos mittaukset toistetaan tiivistystoimenpiteen aikana 

[4] tai jos ne suoritetaan ennen toimenpidettä, sen aikana ja sen jälkeen. Vaikka fysiologisten 

parametrien avulla voidaan saada tietoa, jolla voidaan ohjata parhaita käytäntöjä tulevia 

tiivistämiskertoja varten, niiden perusteella ei voida luotettavasti keskeyttää käynnissä olevaa 

toimenpidettä. 
 

Kuva 1.1-1. Yleiskatsaus tarkoitukseen sopivista THI-indikaattoreista tiivistämistä varten. 

Ympäristöön perustuvat THI-indikaattorit koskevat kasvatusympäristöä ja ryhmään perustuvat THI-

indikaattorit koko kalakantaa, ja yksilökohtaiset THI-indikaattorit perustuvat näytteiden ottoon 

yksittäisistä kaloista. Valokuvat ja kuvitus: K. Gismervik, J. F. Turnbull. 



 

Ympäristöön perustuvat THI-indikaattorit 

Happikyllästeisyys. Kun kalojen tiheys kasvaa ja kalojen aineenvaihdunta nopeutuu stressin ja 

tiivistämisestä aiheutuvan aktiivisuuden lisääntymisen myötä, on olemassa riski, että happipitoisuus 

laskee alhaiselle tasolle. Eräässä hiljattain julkaistussa artikkelissa [14] annetaan yksityiskohtaisia 

tietoja kirjolohta koskevista rajoittavista happikyllästeisyysarvoista (LOS) eri lämpötiloissa ja 

erikokoisten kalojen osalta (osan C taulukko 1.1-2). LOS-arvo on vähimmäistaso, jossa kalat pystyvät 

pitämään yllä riittävää hengitystä. Tätä alhaisemmat arvot ovat siis tappavia. Taulukossa 1.1-2 

annetut arvot on mitattu paastotetuista kaloista, ja happitasojen on mahdollisesti oltava korkeampia 

kalojen ollessa kylläisiä 

[14] tai stressaavien tilanteiden, kuten tiivistämisen, aikana. Happitasojen olisi näin ollen aina oltava 

huomattavasti LOS-arvoja korkeammat. Yleisenä ennakoivana ohjeena suositellaan, että 

happikyllästeisyystasot olisivat yli 80 prosenttia. Tämä perustuu Poulsenin ynnä muiden tietoihin 

[15]. Myös viljeltyä kirjolohta koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa suositellaan 

vähimmäisarvoksi 7 mg L-1 [8]. 

Taulukko 1.1-2. Noin 15–130 gramman painoisten paastotettujen diploidisten ja triploidisten 
kirjolohien rajoittava happikyllästeisyysarvo (LOS) (LOS-tasojen yksikkönä mg L-1). Lainattu Springer 
Naturen luvalla artikkelista: Shi, K., Dong, S., Zhou, Y., Gao, Q., Li, L., Zhang, M. ja Sun, D. (2018) 
Comparative Evaluation of Toleration to Heating and Hypoxia of Three Kinds of Salmonids. Journal of 
Ocean University of China 17(6), 1465–1472. [14] Copyright 2018. 

 

 
Lämpötila (

o
 

C) 

LOS: diploidi LOS: triploidi 

Kalan 
koko 

Kalan 
koko 

16 g 40 g 79 g 131 g 16 g 39 g 79 g 130 g 

13 4,7 4,4 4,2 3,2 4,1 3,9 3,6 3,1 
17 5,0 5,1 4,9 3,8 4,3 4,2 4,0 3,4 
21 5,4 5,3 5,2 4,5 4,8 4,7 4,2 3,6 
25 5,9 5,6 5,3 4,8 5,0 4,8 4,5 4,0 

 
Lämpötila. Kirjolohet voivat sopeutua 0–22 celsiusasteen lämpötiloihin, mutta kirjolohen 

lämpötilamieltymykset voivat vaihdella kalan kehitysvaiheen mukaan. Lämpötilat tulisi kaikin keinoin 

pyrkiä pitämään optimaalisella vaihteluvälillä. Siinä vaiheessa, kun lämpötila on edennyt ääriarvoihin 

(ylä- tai alarajalle) tai tappavaksi, kalojen hyvinvointi on jo vaarantunut. Poikaset suosivat 7–

13 celsiusasteen lämpötiloja [17], ja kirjolohta koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa [8] 

suositellaan poikasille 1–12 celsiusasteen lämpötilaa. Suositus verkkoaltaissa pidettävien 

kasvuvaiheessa olevien kirjolohien pitolämpötilaksi on noin 7–17 celsiusastetta [18]. Muissa 

tutkimuksissa on esitetty, että kasvuvaiheessa olevat kirjolohet suosivat noin 16 celsiusasteen 

lämpötilaa 13–19 celsiusasteen vaihteluvälillä olosuhteissa, joissa happipitoisuus on normaali [19]. 

Kirjolohta koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa [8] suositellaan kasvuvaiheesa oleville kaloille 

1–16 celsiusasteen lämpötilaa. 

 
Vaihtolämpöisten eläinten, kuten kalojen, aineenvaihdunta on riippuvainen ympäristön lämpötilasta. 

Kaikki eliöt tarvitsevat jonkin verran energiaa pitääkseen yllä kehon toimintoja ja pysyäkseen 

hengissä (”ylläpitotarve”). Tämän lisäksi energiaa tarvitaan muihin prosesseihin, kuten fyysisiin 

ponnistuksiin, ympäristön muutosten käsittelyyn jne. Ylläpitotarpeen ylittävä energiamäärä on 

aineenvaihdunnan käytettävissä, ja siitä ilmenee, kuinka paljon energiavaroja jää muuta toimintaa 



 

varten. Kalojen energiavarat ovat korkeimmillaan optimaalisissa lämpötiloissa mutta ne vähenevät 

jyrkästi, kun lämpötila lähestyy alinta ja ylintä ääriarvoa [20]. Näin ollen kalojen on vaikeampi hallita 

stressiä kiihdyttämällä aineenvaihduntaansa alhaisissa ja korkeissa lämpötiloissa. Lisäksi hapen 

liukoisuus vähenee lämpötilan kohotessa, joten lämpimämpi vesi sisältää vähemmän happea kuin 

kylmempi vesi, jonka kyllästeisyysarvo on sama. Alhaiset lämpötilat myös lisäävät kylmäperäisten 

haavaumien riskiä. Laukaisevana tekijänä on usein käsittelystä aiheutunut vamma, joka johtaa 

toissijaisiin bakteeri-infektioihin talviaikaan [21]. 



 

Ryhmään perustuvat THI-indikaattorit 

Terveydentila. Kalojen terveydentilan tulisi olla tiedossa ennen tiivistämistä, jotta voidaan varmistaa, 

että ne kestävät toimenpiteen. 
 

Käyttäytyminen. Kirjolohien käyttäytymisestä tiivistämisen aikana on olemassa vain vähän 

kirjallisuutta. Käyttäytyminen on kuitenkin keskeinen THI-indikaattori. Sekä Compassion in World 

Farming -järjestön Food Business -ohjelma [9] että Humane Slaughter Association -järjestö [11] 

suosittelevat pinnalta tehtyihin havaintoihin perustuvaa tiivistämisasteikkoa (taulukko 1.1-3). Myös 

EFSA [3] mainitsee käyttäytymisen yhtenä keskeisistä seurantakohteista kirjolohien tiivistämisen 

aikana ja toteaa, että kalojen keskuudessa ei pitäisi esiintyä liiallista uintiaktiivisuutta tai taistele tai 

pakene -reaktioita. Tavoitteena on rauhallinen uintikäyttäytyminen. Kirjolohien selkäevät voivat 

rikkoa veden pinnan joissain järjestelmissä normaalin uimisen aikana, ilman että tästä on todettu 

olevan haittaa kaloille, joten tilanteen erityispiirteet on otettava huomioon. Tämä otetaan huomioon 

seuraavassa tiivistämisasteikossa ([11], taulukko 1.1-3, ks. myös kuva 1.1-4). 
 

Taulukko 1.1-3. Humane Slaughter Association -järjestön kehittämä käyttäytymistä koskeva tiivistämisasteikko, 
[11] jonka käyttöä on suositeltu kirjolohen kasvatusta varten [9, 11]. Teksti on lähteestä ”HSA (2016) 
Humane Harvesting of Fish. Humane Slaughter Association. 
https://www.hsa.org.uk/downloads/publications/harvestingfishdownload-updated-with-2016- 
logo.pdf” © 2016 [11] Humane Slaughter Association -järjestön (HSA) luvalla. Sekä HSA että CIWF 
toteavat, että toimijan olisi aina pyrittävä pitämään tiivistämisen intensiteetti tasolla 1 ja tasot 3, 4 ja 
5 eivät ole hyväksyttäviä [9, 11]. 

 

Taso Käyttäytyminen tiivistämisen aikana 

1 Ei kiivasta toimintaa, evät rikkovat toisinaan 

veden pinnan. 

2 Eviä ja kaloja osittain veden pinnan yläpuolella 

koko tiivistetyn parven pinta-alalla. 

3 Eviä ja kaloja osittain veden pinnan yläpuolella 

koko tiivistetyn parven pinta-alalla. Osissa parvea erottuu 

syvemmälle kaivautumista, hengen haukkomista ja kiivasta 

toimintaa. 
4 Koko pinnassa oleva parvi kaivautuu syvemmälle, haukkoo 

henkeään 

ja roiskii vettä kiivaasti. 
5 Koko pinnassa oleva parvi kuhisee ja roiskii kiivaasti. 

 
 

Kun käyttäytymistä seurataan pinnalta, tarkkailija voi kuitenkin saada vain rajallisen yleiskatsauksen 

ryhmän käyttäytymisestä, erityisesti jos valoa on vähän tai näkyvyys on huono. Erikson ym. [22] 

tutkivat lohen kaupallista tiivistämistä teurastusta edeltävässä tilanteessa ja käyttivät kauko-

ohjattavaa alusta, jolla he seurasivat kalojen käyttäytymistä pinnan alla, sekä altaissa ja pinnan 

kohdalla olevia kameroita. Tutkijat eivät havainneet paniikkikäyttäytymistä tiivistämisen aikana.  He 

myös totesivat, että vereen perustuvista LABHI-indikaattoreista, kuten kortisolista ja pH-arvosta, sekä 

laktaattia koskevasta THI-indikaattorista kävi ilmi akuutti stressireaktio, jota he eivät havainneet 

https://www.hsa.org.uk/downloads/publications/harvestingfishdownload-updated-with-2016-logo.pdf
https://www.hsa.org.uk/downloads/publications/harvestingfishdownload-updated-with-2016-logo.pdf
https://www.hsa.org.uk/downloads/publications/harvestingfishdownload-updated-with-2016-logo.pdf
https://www.hsa.org.uk/downloads/publications/harvestingfishdownload-updated-with-2016-logo.pdf


 

kalojen käyttäytymisen perusteella. Muissa tutkimuksissa [4] havaitut kohonneet laktaattitasot 

viittaavat korkeisiin aktiivisuustasoihin tiivistämisen aikana. Paniikkikäyttäytymisessä ja 

uintipyrähdyksissä käytetään valkoista lihaskudosta, mikä kohottaa laktaattitasoja ja voi myös lisätä 

mekaanisten vammojen riskiä. Näin ollen toimijoiden olisi oltava tietoisia siitä, että kalat voivat olla 

stressaantuneita jo ennen kuin paniikkikäyttäytymistä havaitaan. 



 

 
 

Kuva 1.1-4. Uoma-altaassa olevia kirjolohia, joiden selkäevät työntyvät esiin mutta joissa ei esiinny 

merkkejä hyvinvoinnin heikentymisestä. Valokuva: J. F. Turnbull. 
 

Kuolleisuutta tulisi seurata rutiininomaisesti, ja tiivistämisen aikaisten tai sen jälkeisten muutosten 

perusteella voidaan takautuvasti arvioida toimenpiteeseen liittyviä ongelmia tai hyvinvointia koskevia 

uhkia. 
 

Ruokahalun palaaminen. Kalojen ruokahalun palaamisviivettä tulisi seurata huolella tiivistämisen 

jälkeen. Stressireaktion laukeaminen voi johtaa ruokahalun vähenemiseen tai menetykseen [23]. 

Esimerkiksi käsittelyn jälkeistä ruokahalun palaamisviivettä voidaan näin ollen myös käyttää THI-

indikaattorina, sillä se voi osoittaa, kuinka hyvin kalat ovat selvinneet stressitekijästä. Ruokahalua on 

helppo mitata laadullisesti tarkkailemalla kaloja ruokinta-aikaan. 
 

Kasvu. Lyhyt- tai pitkäaikainen stressi voi vaikuttaa kasvuun. Äkillisiä muutoksia kalojen kasvussa 

voidaan käyttää varoitusjärjestelmänä mahdollisten ongelmien varalta, erityisesti, jos kasvattajalla on 

perusteelliset kasvun seurantakäytännöt. 
 

Punainen vesi. Lohta koskeva (mutta kirjoloheen sovellettavissa oleva) käytännön kokemus on 

osoittanut, että kun kaloja tiivistetään suljettuihin ja pienikokoisiin säiliöihin, verenvuoto voidaan 

havaita veden värimuutoksena eli ns. punaisena vetenä. Tämä on aina merkki ongelmasta, ja sen syy 

tulisi tutkia. 
 

Suomuja vedessä. Suomujen irtoamista edeltää aina lima- ja ihokerroksen irtoaminen tai 

vahingoittuminen, mistä seuraa osmoottisen paineen säätelyhäiriöitä ja mahdollisesti toissijaisia 

infektioita (ks. osan A kohta 3.1.6 (ihon kunto)). Kalojen tiivistämisen kärsimät vammat ovat osoitus 

huonosta hyvinvoinnista ja ne tulisi tutkia perusteellisesti. Vammat voivat aiheutua kovakouraisesta 

käsittelystä tai laitevaurioista, esim. ulkonevista tai karkeista reunoista tai hiertymisestän 

tiivistämiseen käytettävää nuottaa varten (ks. lisätiedot osan A kohdasta 3.1.6 (ihon kunto)).   



 

Yksilökohtaiset THI-indikaattorit 

Vaikka näitä parametreja voidaan mitata kalayksilöistä, niitä koskevat päätökset on tehtävä myös 

ryhmän tasolla vertailemalla ennen tiivistämistä ja sen jälkeen saatuja tietoja. 
 

Ihon kunto. Fyysinen kosketus muihin kaloihin, kasvatusyksikköön tai muihin laitteisiin voi aiheuttaa 

erilaisia ihovaurioita, esimerkiksi suomujen irtoamista ja verkosta ihoon jääviä jälkiä.   Pienet 

ihoverenvuodot voidaan yleensä havaita vatsan puolelta. Koska lima ja suomut suojaavat kalaa 

ympäristöltä ja toimivat suojakerroksina, niiden irtoaminen voi aiheuttaa infektioita ja häiriöitä 

osmoottisen paineen säätelyssä. Haavojen paraneminen riippuu lämpötilasta ja 

ympäristöolosuhteista sekä haavan ominaisuuksista, esimerkiksi sen syvyydestä [24, 25]. Toisinaan 

haavat voivat parantua suhteellisen nopeasti, mutta on myös osoitettu, että niiden paraneminen 

saattaa kestää yli kolme kuukautta [25, 26]. Muissa kirjolohta koskevissa tutkimuksissa (joissa 

haavojen syvyys vaihteli noin kolmesta millimetristä aina lihaskudosten syvyyteen) todettiin, että 

suomut eivät kasvaneet takaisin edes vuoden kuluessa [24]. 
 

Kiduskansien vauriot ja kidusten kunto. Kiduskansien vaurioihin sisältyvät rikkoutuneet tai 

typistyneet kiduskannet tai jopa kiduskansien puuttuminen. On tärkeä erottaa toisistaan tiivistämisen 

aikana tapahtuneet akuutit vauriot ja muut kiduskansiin vaikuttavat tekijät, jotka tekevät kiduskannet 

haavoittuvammiksi tiivistämisen aikana. Tarkastamalla kidukset voidaan myös saada viitteitä kidusten 

kunnosta, esimerkiksi mekaanisiin vammoihin liittyvistä verenvuodoista [27] tai huonosta kidusten 

terveydestä. 
 

Kuonon vammat. Kuonon vammoja voi syntyä käsittelytoimenpiteiden aikana, kun kalat painuvat 

säiliön seinää, verkkoa tai muita rakenteita vasten. 
 

Silmävauriot ja silmien tila. Silmät ovat erityisen herkkiä mekaanisille vammoille tai kuivumiselle 

käsittelyn aikana, sillä ne ulkonevat hieman kalan päästä eikä niissä ole silmäluomia tai suojaavaa 

kosteutusmekanismia. Mulkosilmäisyys on tunnistettu epätarkaksi sairauden merkiksi, jota tulisi 

tutkia tarkemmin (ks. osan A kohta 3.2.12). Mulkosilmäisyys lisää mekaanisten vammojen riskiä. 
 

Evävauriot. Fyysisestä kontaktista voi myös aiheutua evien vaurioitumista ja etenkin evien 

halkeamista. Kuten muidenkin vammojen osalta, on tärkeää erottaa toisistaan tiivistämisen aikana 

aiheutuneet aktiiviset vammat ja vanhemmat vammat. 
 

Vammojen pisteytysasteikot (lohikaloista otettujen valokuvien perusteella) on annettu tämän 

asiakirjan lopussa esim. seuraavia vammoja varten: ihoverenvuodot, vammat/haavat, suomujen 

irtoaminen, silmän verenvuodot, kiduskansien vauriot, kuonon vauriot, tämänhetkiset ja 

parantuneet evävauriot. Ulkoisia vammoja voidaan arvioida sekä laadullisesti (tilan muutokset 

ennen havainnointia ja sen jälkeen) että määrällisesti (jos hyvinvointitarkastuksessa vaaditaan 

lisätietoa). 
 

Laktaatti. Pyristely ja uintipyrähdykset lisäävät lihasten anaerobista toimintaa, mikä lisää laktaatin 

määrää veressä [4, 5]. 
 

Lihasten pH-arvo. Stressin/lihasrasituksen lisääntyminen lisää maitohapon tuotantoa, mikä taas 

laskee lihasten pH-arvoa [6]. 
 

Glukoosi. Glukoosia voidaan käyttää tiivistämistä koskevana THI-indikaattorina [28]. Plasman 

glukoosiarvon kohoaminen on suhteellisen hidas reaktio stressiin, ja lohen osalta se on huipussaan 

noin 3–6 tunnin kuluttua [29]. Kirjolohesta on saatu vastaavia tuloksia [5]. Glukoositasot riippuvat 

kuitenkin myös rehusta, ruokinnan tilasta ja muista tekijöistä, ja tämän vuoksi niitä tulisi verrata 

stressiä edeltäviin tasoihin eikä stressin aikaisiin vakiotasoihin. 



 

Kangistumista edeltävä aika. Korkea tai pidentynyt stressi tiivistämisen aikana voi lyhentää 

kangistumista edeltävää aikaa sekä lohessa että kirjolohessa [4, 30]. Veiseth ym. [30] totesivat, että 

aktiivinen uiminen tiivistämisen jälkeen auttoi vähentämään stressiä ja pidensi kangistumista 

edeltävää aikaa lohissa. Lyhentynyttä kangistumista edeltävää aikaa käytetään useimmiten 

teurastusmenettelyn yhteydessä. 
 

Kidusten liikenopeus (”hengitys”) tihenee luonnollisesti, kun kalan aineenvaihdunta vilkastuu 

aktiivisuuden ja stressin myötä. Kidusten liikenopeutta on käytetty tiivistämistä koskevana THI-

indikaattorina lohen osalta [22] sekä kirjolohen kuljetuksen yhteydessä (johon liittyi tiivistäminen, 

käsittely ja kuljetus, [31]. Tutkijat totesivat, että kidusten liikenopeus kasvoi kalojen altistuessa 

stressitekijöille. Kidusten liikenopeuden arviointi on paras suorittaa, kun kalat uivat hitaasti tai ovat 

paikallaan. Sitä ei ole helppo arvioida kalojen tiivistämisen yhteydessä. Kidusten liikenopeuden 

laadullisia muutoksia voidaan havainnoida veden pinnan yläpuolelta, jos näkyvyys on hyvä, tai 

vedenalaisten kameroiden avulla 

(esim. [22]). Kidusten liikenopeuden muutoksia on vaikea määrittää kvantitatiivisesti laitoksessa, ja 

yleensä ne on arvioitava esimerkiksi videotallenteen avulla. Jos kalat ovat verrattain paikallaan, 

tarkistus voidaan tehdä myös silmämääräisesti (esimerkiksi ajastimen avulla), mutta tulokset eivät 

välttämättä ole luotettavia.  Kidusten liikenopeuden kvantitatiivinen analyysi on näin ollen LABHI-

indikaattori. Absoluuttisten kidusten liikenopeuksien muutokset voivat olla ongelmallinen LABHI-

indikaattori sikäli, että erilaiset veden tilat, virtausnopeudet jne. voivat vaikuttaa absoluuttisiin 

arvoihin. Tekijät ehdottavat paremmaksi LABHI-indikaattoriksi kidusten liikenopeuden 

prosentuaalista muutosta, kun nopeus mitataan ennen jotain toimenpidettä, sen aikana ja sen 

jälkeen, sillä näin voidaan osittain välttää tuloksia vääristävät tekijät. 

LABHI-indikaattorit. Plasman kortisoli ei ole THI-indikaattori vaan LABHI-indikaattori. Tiedetään, että 

käsittely aiheuttaa kaloissa stressiä ja johtaa stressireaktioon [4]. Plasman kortisolimittausten avulla 

voidaan havainnoida, kuinka kauan tiivistäminen vaikuttaa kalaan ja milloin se palaa lepotilaan 

toimenpiteen jälkeen (ks. myös osan A kohta 3.2.16). 



 

1.2 Pumppaus  

Pumppausta käytetään laajasti kalojen kuljetuksen ja siirron aikana.  Pumppausta suoritetaan 

enimmäkseen muiden käsittelytoimenpiteiden (esim. tiivistäminen, lajittelu, rokotukset, jotkin 

täihoidot) yhteydessä, mikä johtaa toistuvaan käsittelystä aiheutuvaan stressiin [4]. Sekä nuoret että 

aikuiset kalat pumpataan yleensä alipainepumppujen avulla.  Kalat pumpataan alipaineella (”tyhjiö”) 

putkeen, jonka mittoja tulisi säätää kalojen koon mukaan. Putki rajoittaa kalojen uimista ja jos 

pumppaus lakkaa, veden laatu putkessa voi huonontua nopeasti. Tyhjiö (0,3 

–0,7 baaria aikuisille kaloille) jatkuu, kunnes kaikki kalat ovat pumppukammiossa, josta ne 

työnnetään (1,5–2,0 baaria aikuisille kaloille) ulos ja uuteen putkeen. Pumppaus ei ilmeisesti vaikuta 

lohikaloihin haitallisesti, kun se tehdään oikein [32]. Tutkimuksista on kuitenkin käynyt ilmi, että sekä 

tiivistäminen että pumppaus aiheuttavat kirjolohelle stressiä (esim. [4]) ja lisäksi ne ovat merkittäviä 

uhkia kalojen hyvinvoinnille [3]. Valtaosaan kalojen hoitoihin tai käsittelyyn kehitetyistä uusista 

teknologioista sisältyy pumppausta jossain vaiheessa, ja myös tämä seikka tulisi ottaa huomioon 

uusien teknologioiden hyvinvointiseuraamusten arvioinnissa [10, 33, 34]. 
 

Kalojen hyvinvointiin liittyvät haasteet 

 Pumppausnopeus. Sopivan pumppausnopeuden tulisi ohjata kalat sujuvasti putken läpi ilman, 

että ne pyristelevät. Jos pumppausnopeus on liian alhainen, kalat saattavat kääntyä putkessa ja 

pyrkiä uimaan väärään suuntaan tai pysyä paikallaan putkessa. Liian suuri pumppausnopeus voi 

aiheuttaa yhteentörmäyksiä ja suomujen irtoamista [2, 35]. Pumppausnopeuden tulisi olla 

suurempi kuin kalojen kriittinen uintinopeus (Ucrit) [36] (ks. osan A kohta 4.2.1), jotta estetään se, 

että kalat jäävät paikoilleen putkeen ja uupuvat.

 Korkeus. Pumppauskorkeuden ja lohikalojen hyvinvoinnin suhdetta käsittelevää kirjallisuutta ei 

juuri ole. Lohella tehdyissä kokeissa ei kuitenkaan ole havaittu pumppauskorkeuksiin liittyviä 

kielteisiä vaikutuksia [2, 32]. Useimmat kasvattavat sijoittavat pumput lähelle pumpun 

syöttöaukkoa, ja lopputulos on hyvinvoinnin kannalta hyvä.

 Laitteet. Putken mittojen ja kalojen koon väliset suuret epäsuhdat sekä myös putkessa olevat 

venttiilit ja mutkat (kuva 1.2-1) voivat aiheuttaa kaloille vammoja esimerkiksi kiduskansiin ja 

eviin. Mutkista voi aiheutua myös muita ulkoisia vaurioita kalojen törmäillessä laitteisiin ja 

toisiinsa [3].

 Toistuva pumppaus ja käsittely voi lisätä kalojen stressikuormitusta [4, 32, 37].

 Huonokuntoisten kalojen pumppaus. Pumppaus tulisi suorittaa ainoastaan sellaisille kaloille, 

jotka ovat terveitä ja elinvoimaisia ja kykenevät kestämään toimenpiteen. Sairaita, 

loukkaantuneita tai stressaantuneita kaloja ei pidä pumpata.

 Alipaine (tyhjiö). Pumppauspaineen ja lohikalojen hyvinvoinnin suhdetta käsittelevää 

kirjallisuutta ei juuri ole. Kokeissa, joissa lohia pumpattiin alipaineella, ei ilmennyt kielteisiä 

vaikutuksia tai lohien kärsimiä vammoja [38]. Pumppukammioissa havaittiin toisinaan verta 

(punaista vettä), ja tekijät (Espmark ym. [38] päättelivät, että tämä ei ollut seurausta pelkästä 

alipaineesta vaan kiduskansiin ja kiduksiin tulleista mekaanisista vammoista, jotka aiheutuivat 

suuresta nopeudesta ja yhteentörmäyksistä. Koska uimarakko laajenee ympäröivän paineen 

laskiessa alipainepumpussa, lohikalat vapauttavat ilmaa rakosta [38], mikä vaikuttaa kielteisesti 

kelluvuuteen, kunnes kala on täyttänyt rakon uudelleen. Näin ollen kaloille tulisi antaa 

mahdollisuus päästä helposti veden pintaan pumppauksen jälkeen. EFSAn [3] mukaan 

alipaineventtiili voi aiheuttaa kaloille vammoja. Käyttäjän on huolehdittava siitä, että näin ei käy.



 

 
 

Kuva 1.2-1. Kalat voivat saada vaurioita putken mutkista. Valokuva: Å. M. Espmark 
 

Hyvinvointiin liittyvien haasteiden minimointi 

Useimpia edellä luetelluista riskitekijöistä voidaan lieventää paremmalla tietämyksellä ja 

tietoisuudella parhaista pumppaustavoista. Käyttäjän tulisi varmistaa, että i) laitteet ovat ajan tasalla 

ja ne on huollettu, ii) putket ovat kalojen kokoon nähden sopivat, iii) pumpussa tai putkissa ei ole 

karkeita pintoja, mutkia tai venttileitä, jotka voivat vahingoittaa suurella nopeudella sisään tulevia 

kaloja, iv) kalat eivät juutu pumpun sisälle, jos pumppaus keskeytetään tai lopetetaan ja v) käyttäjä 

voi seurata ja säätää pumppausnopeutta varmistaakseen, että kalat liikkuvat helposti eteenpäin 

pumpussa. 



 

 
 
 
 
 

 
Ympäristö 
THI-indikaattorit 

•Happi 

•Kaloja ei 
jätetä 
pumppuun 
taukojen 
ajaksi/toime
n lopuksi 

•Veden virtausnopeus 

 
 
 
 
 
 

Ryhmään perustuvat 
THI-indikaattorit 

•Terveydentila 

•Käyttäytyminen; 
kalat uivat 
putkessa 
sulavasti/rauhalli
sesti (eivät 
kääntyile tai 
ajaudu 
taaksepäin); ei 
paniikkikäyttäyty
mistä 

•Kuolleisuus 

•Punainen vesi 

•Suomuja vedessä 

•Ruokahalun 
palautumisaika 
pumppauksen 

 
 
 
 
 
 

Yksilökohtaiset 
THI-
indikaattorit 

•Vammat; 
suomujen 
irtoaminen, 
haavat, 
kiduskannet, evät, 
kuonon vauriot 

•Kidusten kunto 

•Laktaatti 

•Lihasten pH-arvo 

•Glukoosi 

•Kangistumista 
edeltävä aika 

•LABHI-
indikaattori: 
plasman 
kortisoli 

Hyvinvoinnin arviointi pumppauksen aikana 
 

Kuva 1.2-2.  Yleiskatsaus tarkoitukseen sopivista THI-indikaattoreista pumppausta varten.  

Ympäristöön perustuvat THI-indikaattorit koskevat kasvatusympäristöä ja ryhmään perustuvat THI-

indikaattorit koko ryhmää, ja yksilökohtaiset THI-indikaattorit perustuvat näytteiden ottoon 

yksittäisistä kaloista. Kuvitus: K. Gismervik, valokuva pumpusta: Å. Espmark, muut valokuvat: J. F. 

Turnbull 
 

Ympäristöön perustuvat THI-indikaattorit 

Happi. Jos pumppaus lopetetaan mistä tahansa syystä, happitaso putken sisällä laskee ja voi nopeasti 

pudota tasoille, jotka ovat kaloille vaarallisia. Eräs esimerkki tilanteesta, jossa pumppaus saatetaan 

lopettaa toistuvasti, on teurastuksen yhteydessä [3]. Jos teurastuslinja on täynnä, teurastus laitos voi 

lopettaa kalojen sisäänoton. Jos yhteydenpito teurastuslinjan ja odotusaltaan välillä ei toimi 

asianmukaisesti, pysähdyksestä ilmoittaminen voi tapahtua viiveellä, jolloin putkeen kertyy kaloja. 

Eräässä hiljattain julkaistussa artikkelissa [14] annetaan yksityiskohtaisia tietoja kirjolohen 

rajoittavista happikyllästeisyysarvoista (LOS) eri lämpötiloissa ja erikokoisten kalojen osalta (taulukko 

1.1-2). LOS-arvo on vähimmäistaso, jossa kalat pystyvät pitämään yllä riittävää hengitystä. Tätä 

alhaisemmat arvot ovat siis tappavia. Taulukossa 1.1-2 annetut LOS-arvot on mitattu paastotetuista 

kaloista, ja happitasojen on mahdollisesti oltava korkeampia kalojen ollessa kylläisiä 

[14] tai stressaavien tilanteiden aikana. Happitasojen olisi näin ollen aina oltava huomattavasti LOS-

arvoja korkeammat. Yleisenä ennakoivana ohjeena suositellaan, että happikyllästeisyystasot olisivat 



 

yli 80 prosenttia. Tämä perustuu Poulsenin ynnä muiden tietoihin [15]. Myös viljeltyä kirjolohta 

koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa suositellaan vähimmäisarvoksi 7 mg L-1 [8]. 

Kaloja ei saa jättää pumppuun taukojen ajaksi tai toimenpiteen lopuksi. Käyttäjän on varmistettava, 

että kalat eivät jää jumiin pumpun sisälle, jos pumppaus lopetetaan, sillä tämä voi johtaa esimerkiksi 

hapenpuutteeseen ja jopa kalojen kuivumiseen. 

 

Veden virtausnopeus. Pumpun sisällä virtaavan veden virtausnopeuden tulisi olla tarpeeksi suuri, 

jotta kalat eivät ui vastavirtaan uupumukseen asti, ja näin ollen virtauksen olisi oltava nopeampi kuin 

kalojen kriittinen uintinopeus [36] (Ucrit, ks. osan A kohta 4.2.1). Toisaalta liian suuri veden 

virtausnopeus voi johtaa kalojen vahingoittumiseen. Nopeuden yläraja-arvo riippuu käytettyjen 

laitteiden ominaisuuksista, kuten mutkien jyrkkyydestä ja riskistä, että kalat osuvat seinämiin 

tullessaan ulos pumpusta jne. Virtausnopeuden mittaaminen letkun sisälle sijoitettavalla 

virtausmittarilla voi olla vaikeaa, mutta arvioimalla sekunnissa virtaavan veden määrä (aika, joka 

kuluu tunnetun tilavuuden täyttymiseen, virtaama kaavassa L s-1), virtausnopeus voidaan laskea 

seuraavasti: 
 

 
 = 

 

10 ∗  
 

   
(3,14 ∗ ( 200 )2) 

 
 

missä V  on virtausnopeus (cm s-1), Flow (virtaama) on virtaama kaavassa L s-1 ja Diameter (halkaisija) 

on letkun halkaisija millimetreinä (mm). 
 

Ryhmään perustuvat THI-indikaattorit 

Terveydentila. Kalojen terveydentilan tulisi olla tiedossa ennen pumppausta, jotta voidaan varmistaa, 

että ne kestävät toimenpiteen. 
 

Kuolleisuutta tulisi seurata tarkkaan ja säännöllisesti pumppauksen jälkeen, jotta voidaan 

takautuvasti arvioida toimeen liittyviä ongelmia tai hyvinvointia koskevia uhkia. 
 

Ruokahalun palaaminen. Kalojen ruokahalun palaamisviivettä tulisi seurata huolella pumppauksen 

jälkeen. Stressireaktion laukeaminen voi johtaa ruokahalun vähenemiseen tai menetykseen [23]. 

Käsittelyn jälkeistä ruokahalun palaamisviivettä voidaan näin ollen myös käyttää THI-indikaattorina, 

sillä se voi osoittaa, kuinka hyvin kalat ovat selvinneet stressitekijästä. Ruokahalua on helppo mitata 

laadullisesti tarkkailemalla kaloja ruokinta-aikaan. 
 

Lyhytaikainen tai krooninen stressi voi vaikuttaa kasvuun. Äkillisiä muutoksia kalojen kasvussa 

voidaan käyttää ennakkovaroitusjärjestelmänä mahdollisten ongelmien varalta, erityisesti, jos 

kasvattajalla on perusteelliset kasvun seurantakäytännöt. 
 

Punainen vesi. Käytännön kokemus on osoittanut, että toisinaan pumppauskammioissa voidaan 

havaita verta (punaista vettä), joka todennäköisesti aiheutuu kidusten verenvuodosta. Punainen vesi 

ei ole koskaan hyvä merkki, ja sen syy tulisi selvittää (ks. lisätiedot osan A kohdassa 3.1 6). 
 

Suomuja vedessä. Tämä viittaa suomujen irtoamiseen ja liman ja ihon vaurioitumiseen, mikä voi 

johtaa häiriöihin osmoottisen paineen säätelyssä sekä toissijaisiin infektioihin. Kaikki pumppauksen 



 

aikana tulleet vammat osoittavat hyvinvoinnin heikentyneen, ja ne olisi tutkittava tarkemmin. 

Kovakourainen käsittely ja puutteellisesti huolletut ja hoidetut laitteet, joissa on ulkonevia ja karkeita 

pintoja, voivat olla syynä vammoihin [3] (osan A kohdassa 3.1.6 on lisätietoja asiasta). 
 

Käyttäytyminen. Jos putki on läpinäkyvä, kalojen käyttäytymistä putken sisällä voidaan tarkkailla 

[38] (Kuva 1.2-3). Kalojen uintiliikkeen tulisi olla sulavaa ja rauhallista. Ei-toivottuun käyttäytymiseen 

kuuluu kalojen pysyminen paikallaan, uiminen ylävirtaan virtausta vastaan tai ajelehtiminen 

taaksepäin. Muita merkkejä poikkeavasta käyttäytymisestä ovat muun muassa kyljellään uivat kalat 

tai hengen haukkominen. Kalojen ei pitäisi olla kovin tiiviisti putkissa tai pumpussa. Kaloja voidaan 

tarkkailla myös joidenkin pumppujen sisällä (esim. kuva 1.2-4). 



 

 
 

Kuva 1.2-3. Kalojen käyttäytymistä pumppauksen aikana voidaan seurata läpinäkyvän putken lävitse. 

Valokuva: Å. M. Espmark 
 
 
 

 

Kuva 1.2-4. Kalojen käyttäytyminen pumpun sisällä. Pumpussa ei saisi esiintyä liikaa 

paniikkikäyttäytymistä eikä punaista vettä. Valokuva: Å. M. Espmark 
 

Yksilökohtaiset THI-indikaattorit 

Ihon kunto. Kalat voivat menettää suomuja ja saada haavoja, jos pumppausnopeus on suuri ja 

laitteita käytetään väärin [2, 35]. Pumppaus voi aiheuttaa käsittelyperäisiä vammoja, kuten viiltoja tai 

rusentumista [3, 10, 34]. Pienet ihoverenvuodot voidaan yleensä havaita vatsan puolelta. Suomujen 

irtoaminen voidaan havaita sekä vedessä olevien irtosuomujen että kaloissa olevien suomuista 

paljaiden alueiden perusteella. Koska lima ja suomut suojaavat kalaa ympäristöltä ja toimivat 

suojakerroksina, niiden irtoaminen voi aiheuttaa infektioita ja häiriöitä osmoottisen paineen 

säätelyssä. Kalojen pumppauksen yhteydessä kärsimät vammat ovat osoitus huonosta hyvinvoinnista 

ja ne tulisi tutkia perusteellisesti. Haavojen paraneminen riippuu lämpötilasta ja 

ympäristöolosuhteista sekä haavan ominaisuuksista, esimerkiksi sen syvyydestä [24, 25]. Toisinaan 

haavat voivat parantua suhteellisen nopeasti, mutta on myös osoitettu, että niiden paraneminen 

saattaa kestää yli kolme kuukautta [25, 26]. Muissa kirjolohta koskevissa tutkimuksissa (joissa 

haavojen syvyys vaihteli noin kolmesta millimetristä aina lihaskudosten syvyyteen) todettiin, että 

suomut eivät kasvaneet takaisin edes vuoden kuluessa [24]. 



 

Kiduskansien vauriot ja kidusten kunto.  Kiduskansien vaurioihin sisältyvät murtuneet, kuluneet ja 

jopa puuttuvat kiduskannet (joista kaksi jälkimmäistä voivat myös olla seurausta aiemmista 

vammoista). Näin ollen on tärkeä erottaa toisistaan akuutit kiduskansien vammat, jotka ovat voineet 

syntyä pumppauksen aikana, ja muut kiduskansiin vaikuttavat tekijät, jotka altistavat kidukset 

vaurioille toimenpiteen aikana. Tarkastamalla kidukset voidaan myös saada viitteitä kidusten 

kunnosta, esimerkiksi mekaanisiin vammoihin liittyvistä verenvuodoista [27] tai huonosta kidusten 

terveydestä. 
 

Kuonon vammat. Kuonon vammoja voi syntyä käsittelytoimenpiteiden aikana, kun kalat painuvat 

verkkoa vasten tai niiden kuono osuu koviin pintoihin. 
 

Silmävauriot ja silmien tila. Silmät ovat erityisen herkkiä mekaanisille vammoille tai kuivumiselle 

käsittelyn aikana, sillä ne ulkonevat hieman kalan päästä eikä niissä ole silmäluomia tai suojaavaa 

kosteutusmekanismia. Mulkosilmäisyys on tunnistettu epätarkaksi sairauden merkiksi, jota tulisi 

tutkia tarkemmin (ks. osan A kohta 3.2.12). Mulkosilmäisyys lisää mekaanisten vammojen riskiä. 
 

Evävauriot. Fyysinen kontakti voi aiheuttaa vammoja [3], kuten evävaurioita ja erityisesti evien 

halkeamia. Evävaurioita on kirjattu lohen pumppauksen aikana, ja ne ovat voineet aiheutua 

yhteentörmäyksistä tai laitteiden virheellisestä käytöstä [2]. Kuten muidenkin vammojen osalta, on 

tärkeää erottaa toisistaan pumppauksen aikana aiheutuneet aktiiviset vammat ja vanhemmat 

vammat. 
 

Vammojen pisteytysasteikot (lohikaloista otettujen valokuvien perusteella) on annettu tämän 

asiakirjan lopussa esim. seuraavia vammoja varten: ihoverenvuodot, vammat/haavat, suomujen 

irtoaminen, silmän verenvuodot, kiduskansien vauriot, kuonon vauriot, tämänhetkiset ja 

parantuneet evävauriot. Ulkoisia vammoja voidaan arvioida sekä laadullisesti (tilan muutokset 

ennen havainnointia ja sen jälkeen) että määrällisesti (jos hyvinvointitarkastuksessa vaaditaan 

lisätietoa). 
 

Laktaatti. Pyristely, paniikki ja uintipyrähdykset lisäävät lihasten anaerobista toimintaa, mikä lisää 

laktaatin määrää veressä [4, 5]. Laktaatti on helppo mitata kannettavalla laitteella, mutta näytteet 

tulisi ottaa noin tunnin kuluttua lihasrasituksesta. Merkin ym. [4] eivät löytäneet kirjolohesta 

merkittävää laktaatin ja pumppauksen välistä yhteyttä sen paremmin lyhyt- kuin pitkäkestoisenkaan 

tiivistämisen jälkeen. Tekijät esittävät tämän mahdollisesti johtuvan siitä, että kalojen stressi oli jo 

saavuttanut korkean tason tai enimmäistason tiivistämisen aikana. 
 

Lihasten pH-arvo. Stressin/lihasrasituksen lisääntyminen lisää maitohapon tuotantoa ja tämä 

puolestaan laskee lihasten pH-arvoa, mikä on osoitettu lohessa pumppauksen ja tiivistämisen jälkeen 

[37]. Kuoleman jälkeen vähitellen tapahtuva pH-arvon lasku on toivottavaa, sillä se pidentää lihan 

säilyvyysaikaa. 
 

Kangistumista edeltävä aika. Ennen teurastusta suoritettava pumppaus voi lyhentää kangistumista edeltävää aikaa 
[4]. 

 

Glukoosi. Glukoosia voidaan käyttää tiivistämistä koskevana THI-indikaattorina [28] ja se voi soveltua 

myös pumppaukseen. Plasman glukoosiarvon kohoaminen on suhteellisen hidas reaktio stressiin, ja 

lohen osalta se on huipussaan noin 3–6 tunnin kuluttua [29]. Kirjolohesta on saatu vastaavia tuloksia 

[5]. Glukoositasot riippuvat kuitenkin myös ruokinnan tilasta, ruokavaliosta ja muista tekijöistä, ja 

tämän vuoksi niitä tulisi verrata stressiä edeltäviin tasoihin eikä stressin aikaisiin vakiotasoihin. 
 

LABHI: Plasman kortisoli ei ole THI-indikaattori vaan LABHI-indikaattori. Tiedetään, että pumppaus 



 

aiheuttaa kaloissa stressiä ja johtaa stressireaktioon [4]. Plasman kortisolimittausten avulla voidaan 

havainnoida, kuinka kauan stressitekijä vaikuttaa kalaan ja milloin se palaa lepotilaan toimenpiteen 

jälkeen (ks. myös osan A kohta 3.2.16). Merkin ym. [4] eivät löytäneet kirjolohesta merkittävää 

kortisolin ja pumppauksen välistä yhteyttä sen paremmin lyhyt- kuin pitkäkestoisenkaan tiivistämisen 

jälkeen. Tekijät esittävät tämän mahdollisesti johtuvan siitä, että kalojen stressi oli jo saavuttanut 

korkean tason tai enimmäistason tiivistämisen aikana. 



 

1.3 Teurastus – tainnutus ja lopetus teurastuksen 

yhteydessä 
Kalojen on oltava tajuttomia verenlaskun aikana ja pysyä tajuttomina kuolemaan saakka. 

Tarkoituksena on estää kaloja tuntemasta kipua ja pelkoa verenlaskun ja kuoleman aikana. Myös se, 

mitä kaloille tapahtuu tuotantoaltaan ja tainnutuksen välillä on kuitenkin tärkeää sekä kalojen 

hyvinvoinnin että tuotteiden laadun kannalta. Tiivistäminen, pumppaus, mahdollisesti alhaiset 

happitasot ja ilmalle altistuminen aiheuttavat kaloille stressiä ja lisäävät loukkaantumisriskiä. Jos kala 

kulkee suurella nopeudella putkessa olevien jyrkkien mutkien kautta, tästä voi aiheutua vammoja ja 

verenvuotoa.  Norjan säädöksissä edellytetään, että laitteet on dokumentoitava hyvinvoinnin 

kannalta ja todettava käyttöön sopiviksi. Ammattitaitoisten työntekijöiden, joilla on riittävä koulutus, 

on käytettävä ja huollettava tainnutukseen ja lopetukseen käytettäviä laitteita ja tarkastettava ne 

[12]. Kalojen hyvinvointi on dokumentoitava valvontamenettelyiden avulla. Norjassa viljeltyjen 

lohikalojen tainnutukseen käytetään nykyisin kahta eri menetelmää: sähkötainnutusta ja 

iskutainnutusta. Nämä menetelmät eroavat toisistaan kalojen hyvinvointiin kohdistuvien 

riskitekijöiden osalta. Sähkötainnutuksessa aivotoiminta katkaistaan sähköllä, jolloin kala menettää 

tajuntansa ja täten myös aistimiskykynsä (kuva 1.3-1). Kaikki eläimet kokevat sähkövirran erittäin 

epämukavaksi, ja tämän vuoksi on tärkeää, että sähkö ohjataan välittömästi aivoihin ja kala tehdään 

heti tajuttomaksi [12]. Iskutainnutuksessa käytetään kovaa iskua kallon lakeen, joka aiheuttaa 

aivotärähdyksen, tajuttomuuden menetyksen ja verenvuotoa elintärkeillä aivojen alueilla. 

Lohikalojen iskutainnutuksessa käytetään iskukappaletta, joka ei läpäise kudoksia [12]. Iskun energia 

määrittyy kappaleen painon ja nopeuden perusteella. Usein kala kuolee aivovaurioon. 

Hätätapauksessa käsin annettavaa iskua varten saatavilla olisi oltava nuija tai kalikka. 

 

 

Kuva 1.3-1. Sähkötainnutuksella tehtävän lohen teurastuksen havainnollistaminen [12]. Sähkövirta 

kulkee metallilevyistä kalan lävitse ja pintaan. Vasemmanpuoleisessa kuvassa levyt koskettavat 

kalaa, ja oikeanpuoleisessa kuvassa on esimerkki, jossa kala on väärin päin laitteessa ja tulee ulos 

pyrstö edellä (hyvän hyvinvoinnin vaatimukset eivät täyty). Kuvitusta käytetään C. M. Mejdellin 

luvalla. 



 

Kalojen hyvinvointiin liittyvät haasteet 

 Yleinen käsittely. Teurastuksen yhteydessä kalat voivat saada vammoja tiivistämisen ja 

pumppauksen aikana (ks. osan C kohdat 1.1 ja 1.2) erityisesti putkessa olevista jyrkistä mutkista 

tai laitteiden terävistä reunoista. Jäljempänä olevassa yksilökohtaisia THI-indikaattoreita 

koskevassa kohdassa käsitellään tällaisten vammojen havaitsemista.

Sähkötainnutus 
 

 Järjestelmissä, joissa kaloja käsitellään ulkona vedestä, käyttäjän tulisi varmistaa, että kalat 

menevät tainnuttimeen pää edellä [39]. Kalojen altistuminen ilmalle vedenpoiston jälkeen ja 

ennen lopettamista täytyy pitää mahdollisimman lyhyenä [3]. Sähkövirran on oltava riittävän 

voimakas, jotta aiottu tainnutusvaikutus saadaan aikaan heti. Tainnutuksen vaikutusten ja kalan 

mahdollisesti kärsimien vammojen välillä on tasapaino. Tehokas tainnutus ei riipu vain 

jännitteestä ja virrasta, vaan myös muista parametreista, kuten taajuudesta (Hz) [13]. Lihasten 

stimulointi sähköllä lyhentää kangistumista edeltävää aikaa.

 Sähkötainnutus on periaatteessa väliaikaista ja kala voi mahdollisesti tulla tajuihinsa sekunneissa 

tai minuuteissa. Tämän vuoksi on tärkeää, että kalasta lasketaan veri asianmukaisesti muutaman 

sekunnin sisällä tainnutuksesta, jotta kala kuolee verenhukkaan ennen kuin tainnutuksen 

vaikutus päättyy [3, 12, 40].

 Järjestelmissä, joissa sähkö kulkee myös kalan sydämen läpi, se voi aiheuttaa sydämen 

rytmihäiriöitä ja sydänpysähdyksen. Sähkötainnutus voidaan myös yhdistää iskuun sen 

varmistamiseksi, että tainnutuksen kesto on riittävän pitkä [12].

 Tainnutusta ja verenlaskua varten tarvittavat valvonta- ja varalaitteet on oltava saatavilla ennen 

verenlaskupaikalle siirtämistä.
 

Iskutainnutus 
 

 Jos isku on liian heikko tai osuu väärään kohtaan kalaa, kala ei välttämättä menetä tajuntaansa 

tai se voi toipua, jos siitä ei lasketa verta nopeasti [12].

 Kone, jolla isku annetaan, on säädettävä kalan koon mukaan. Kalat, jotka ovat liian suuria, 

sukukypsiä tai liian pieniä, on lajiteltava käsin.

 Käyttäjän täytyy varmistaa, että kalat menevät koneeseen yksitellen ja oikein päin [12].

 Järjestelmät, joihin kalat voivat uida, edellyttävät, että kalat ovat hyvässä kunnossa eivätkä 

uuvuksissa. Tällä menetelmällä voidaan saavuttaa hyvin pitkä kangistumista edeltävä aika, jos 

kaloja kohdellaan varoen [12].

 Tainnutusta ja verenlaskua varten tarvittavat valvonta- ja varalaitteet on oltava saatavilla ennen 

verenlaskupaikalle siirtämistä.
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Kuva 1.3-2. Yleiskatsaus tarkoitukseen sopivista THI-indikaattoreista teurastusta varten. Ympäristöön 

perustuvat THI-indikaattorit koskevat tainnutuskoneita ja ympäristöparametreja erilaisissa 

pitosäiliöissä, ryhmään perustuvia THI-indikaattoreita sovelletaan koko ryhmään tarkkailemalla 

teurastustoimenpidettä ja yksilökohtaiset THI-indikaattorit perustuvat näytteiden ottoon yksittäisistä 

kaloista.  Valokuvat ja kuvitus:  K. Gismervik.  Valokuva ryhmään perustuvaa THI-indikaattoria varten:  

C. M. Mejdell. 
 

Ympäristöön perustuvat THI-indikaattorit 

Oikeat sähköparametrit ja -toiminto, jos käytetään sähkötainnutusta. Noudatetaan valmistajan 

käyttöoppaita ja päivitetään käytännön kokemuksen perusteella sillä edellytyksellä, että muutosten 

vaikutuksia kalojen hyvinvointiin seurataan. Ks. myös teurastussäädöksiä koskevat Norjan 



 

viranomaisten ohjeet ja tulkinnat [13]. 

Oikein säädetty isku iskutainnutusta/lopetusta varten. Noudatetaan valmistajan käyttöoppaita ja 

päivitetään käytännön kokemuksen perusteella sillä edellytyksellä, että muutosten vaikutuksia 

kalojen hyvinvointiin seurataan. Varmistetaan, että kone on säädetty kalojen kokoon. 

Happikyllästeisyys ja lämpötila. Käyttäjän täytyy varmistaa, että putkissa ja säiliöissä olevan veden 

laatu on hyvä, ja käytössä olisi oltava happitasojen seurantakäytännöt. Hiljattain julkaistussa 

artikkelissa [14] annetaan yksityiskohtaisia tietoja kirjolohen rajoittavista happikyllästeisyysarvoista 

(LOS) eri lämpötiloissa ja erikokoisten kalojen osalta (taulukko 1.1-2). LOS-arvo on vähimmäistaso, 

jossa kalat pystyvät pitämään yllä riittävää hengitystä. Tätä alhaisemmat arvot ovat siis tappavia. 

Taulukossa 1.1-2 annetut LOS-arvot on mitattu paastotetuista kaloista, ja happitasojen on 

mahdollisesti oltava korkeampia kalojen ollessa kylläisiä [14] tai stressaavien tapahtumien aikana.  

Happitasojen olisi näin ollen aina oltava huomattavasti LOS-arvoja korkeammat.  Yleisenä 

ennakoivana ohjeena suositellaan, että happikyllästeisyystasot olisivat yli 80 prosenttia. Tämä 

perustuu Poulsenin ynnä muiden tietoihin [15]. Myös viljeltyä kirjolohta koskevissa RSPCA:n 

hyvinvointistandardeissa suositellaan vähimmäisarvoksi 7 mg L-1 [8]. Hapen liukoisuus vähenee 

lämpötilan kohotessa, joten lämpimämpi vesi sisältää vähemmän happea kuin kylmempi vesi, jonka 

kyllästeisyysarvo on sama. Lohikalat voivat sopeutua 0–22 celsiusasteen lämpötiloihin [16], mutta 

kirjolohen lämpötilamieltymykset voivat vaihdella kalan kehitysvaiheen mukaan. Lämpötilat tulisi 

kaikin keinoin pyrkiä pitämään optimaalisella vaihteluvälillä. Siinä vaiheessa, kun lämpötila on 

edennyt ääriarvoihin (ylä- tai alarajalle) tai tappavaksi, kalojen hyvinvointi on jo vaarantunut. 

Verkkoaltaissa pidettävien kasvuvaiheessa oleville kirjolohille suositellaan noin 7–17 celsiusasteen 

lämpötilaa [18]. Muissa tutkimuksissa on esitetty, että kasvuvaiheessa olevat kirjolohet suosivat noin 

16 celsiusasteen lämpötilaa 13–19 celsiusasteen vaihteluvälillä olosuhteissa, joissa happipitoisuus on 

normaali [19]. Kirjolohta koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa [8] suositellaan kasvuvaiheessa 

oleville kaloille 1–16 celsiusasteen lämpötilaa. Kirjolohet saattavat reagoida äkillisiin lämpötilan 

muutoksiin, kuten veden lämpötilan kohoamiseen [41] tai alenemiseen [42] esimerkiksi 

nopeuttamalla kidusten liikettä. 
 

Veden pinnan tasoa säiliöissä on seurattava sen varmistamiseksi, että kalat ovat veden peitossa ja 

että kalojen suuntaamiseen käytettävät säiliöt toimivat oikein [39]. 
 

Vedestä poistamisen kesto. Ilmalle altistuminen tulisi pitää mahdollisimman vähäisenä, sillä 

pitkittynyt altistuminen ilmalle voi vahingoittaa kidusten poimuja [43]. Kirjolohta koskevissa RSPCA:n 

hyvinvointistandardeissa suositellaan enintään 15 sekunnin altistumisaikaa [8], ja EFSAn suosituksen 

mukaan altistumisaika tulisi rajoittaa 10 sekuntiin [3]. Eräässä tutkimuksessa myös kävi ilmi, että 

kirjolohen kuolleisuus miltei kaksinkertaistui, kun rasitusta kokevien kalojen ilmalle altistumisen 

kesto piteni 30 sekunnista 60 sekuntiin [44]. 
 

Ryhmään perustuvat THI-indikaattorit 

Terveydentila. Kalojen terveydentila on tunnettava ennen teurastusta. Näin varmistetaan, että 



 

sairaat ja loukkaantuneet kalat teurastetaan mahdollisimman pian [13]. Lisäksi voi olla tarpeen 

säätää teurastusnopeutta kalojen terveydentilan mukaan. 
 

Käyttäytyminen. Kalojen tulisi olla rauhallisia ja niissä ei saisi esiintyä hakkaavaa pyrstön liikettä tai 

äkillisiä liikkeitä eikä uupumuksen merkkejä tai tasapaino-ongelmia uidessa. Kalojen tulisi mennä 

koneeseen oikein (pää edellä ilmassa tehtävää isku-/sähkötainnutusta varten). Suuntaamiseen 

käytettävät säiliöt eivät saa olla liian täynnä, jotta kalat eivät työnnä toisiaan väärään suuntaan [39], 

eikä kaloja saa jättää säiliöön liian pitkäksi aikaa. Kalojen tulisi olla rauhallisia eikä niissä saisi esiintyä 

tahallista liikettä tainnutuksen jälkeen. 
 

Punainen vesi.  Epäasianmukainen tiivistäminen/pumppaus ja kalojen muu käsittely ennen 

teurastusta saattaa aiheuttaa kidusvaurioita tai muita vuotavia haavoja. Eräs merkki tästä voi olla 

veden värjäytyminen, mikä voidaan todeta, kun eläviä kaloja viilennetään jäähdytetyssä merivedessä 

teurastamon säiliöissä. Tämä voi olla erityisen ilmeistä kiertovesisäiliöissä. Punainen vesi ei ole 

koskaan hyvä merkki ja sen syy tulisi selvittää (ks. lisätiedot osan A kohdassa 3.1 6). 
 

Suomuja vedessä.  Tämä viittaa suomujen irtoamiseen ja liman ja ihon vaurioitumiseen, mikä voi 

johtaa häiriöihin osmoottisen paineen säätelyssä sekä toissijaisiin infektioihin. Kalojen 

teurastusprosessissa ennen lopettamista kärsimät vammat ovat osoitus huonosta hyvinvoinnista ja 

ne tulisi tutkia perusteellisesti. Kovakourainen käsittely ja puutteellisesti huolletut ja hoidetut 

laitteet, joissa on ulkonevia ja karkeita pintoja, voivat olla syynä vammoihin [3] (osan A 

kohdassa 3.1.6 on lisätietoja asiasta). 
 

Kalat kuolevat ennen teurastusta. Jos prosessilinjalla havaitaan kuolleita tai kuolevia kaloja ennen 

teurastusta, on pyrittävä löytämään syy tähän. Se voi olla esimerkiksi tiivistämisprosessin ankaruus 

(ks. osan C kohta 1.1). Kuolevat kalat olisi poistettava teurastuslinjalta mahdollisimman pian ja 

teurastettava käsin, sillä riskinä on, että ne eivät mene koneisiin oikealla tavalla. 
 

Yksilökohtaiset THI-indikaattorit 

Asianmukaisen iskun/verenlaskun hallinta. Isku on annettava päälaen keskelle ja hieman silmistä 

taaksepäin. Sen ei pitäisi murtaa kalloa, sillä iskun energia vaimenee osittain sen sijaan, että se 

keskitettäisiin aivoihin, jotta saadaan aikaan tainnuttava isku. Aivojen keskiosien verenvuoto on 

tärkeää toivotun vaikutuksen kannalta, ja se voidaan havaita makroskooppisesti avaamalla kallo ja 

aivot ja tarkastamalla iskukohta silmämääräisesti [12, 13]. Verenlaskun aikana hyvä käytäntö on, että 

valtimo tai valtaosa kiduskaarista katkaistaan molemmilta puolilta [45]. 

Tajuttomuuden valvonta. Käyttäjän tulee varmistaa, että kalat ovat tajuttomia tai kuolleita, ennen 

kuin niistä lasketaan veri tai niille tehdään muita teurastustoimenpiteitä. Yksinkertaisia refleksi-

indikaattoreita, kuten silmien liikettä ja kykyä kääntyä pystyyn, voidaan helposti käyttää suorina 

stressi-indikaattoreina, joita voidaan arvioida joko yksitellen tai indeksinä [46]. Eläin luokitellaan 

tajuttomaksi, jos se ei reagoi näihin indikaattoreihin [47, 48]. Vestibulo-okulaarinen refleksi (VOR-

refleksi) on viimeinen refleksi, joka lakkaa toimimasta kalan nukutuksen aikana, ja ensimmäinen, joka 

palautuu toipumisen jälkeen [49] (ks. kuva 1.3-3)). On tärkeä muistaa, että elävänä jäähdytettyjen 



 

kalojen VOR-refleksi voi olla hyvin hidas. Tajuttomissa kaloissa ei myöskään pitäisi esiintyä 

rytmikkäitä kiduskansien liikkeitä. Jopa täysin tajuton kala saattaa joskus haukkoa henkeä kerran, 

mutta jos tämä tapahtuu useamman kalan kohdalla tai sama kala haukkoo toistuvasti henkeä, kalat 

eivät välttämättä ole tajuttomia. Toinen mahdollinen refleksi on pyrstöön tarttumista koskeva 

refleksi (eli tartutaan kalaa pyrstöstä ja kokeillaan, yrittääkö se paeta [46]) tai kalan ottaminen 

peukalon ja etusormen kynsien väliin. Hoitaja voi myös arvioida, reagoiko kala neulanpistoon huuleen 

tai ihoon ja tarkkailla, pyrkiikö kala kääntymään normaaliin asentoon tai tekemään uintiliikkeitä, jos 

se pannaan veteen. Refleksi-indeksit ovat yksinkertaisia, nopeita ja huokeita, ja työntekijät on 

suhteellisen helppo kouluttaa käyttämään niitä (esim. teurastuslaitoksessa). 



 

 

 
 

Kuva 1.3-3. Havainnollistava kuva a) elävän ja b) kuolleen turskan silmän pyörähdysrekfeksistä. Lainattu 
artikkelista ”Kestin, S.C., 

J.W. Van de Vis and D.H.F. Robb (2002) Protocol for assessing brain function in fish and the 

effectiveness of methods used to stun and kill them. Veterinary Record. 150(10): s. 302–307. 

Copyright 2002”, BMJ Publishing Group Limited -yhtiön luvalla [49]. Jos kala on tajuissaan, se pyrkii 

pitämään silmänsä vaakatasossa, kun sitä liikutellaan puolelta toiselle (A). Jos kala on kuollut tai 

aistimiskyvytön, silmät eivät liiku asennonmuutoksen mukaan (B). 

Äkilliset vammat. Laitteiden toimintahäiriöistä tai kovakouraisesta käsittelystä voi aiheutua 

verenvuotoja (punainen vesi esim. elävien kalojen jäähdytyssäiliössä), evien halkeamat, 

rusennusvammat, verenvuodot, kuonon vammat, silmävauriot ja ihonalaiset mustelmat, jotka 

voidaan tarkistaa silmämääräisesti nahan poistamisen jälkeen [12]. 

Vammojen pisteytysasteikot (lohikaloista otettujen valokuvien perusteella) on annettu tämän 

asiakirjan lopussa esim. seuraavia vammoja varten: ihoverenvuodot, vammat/haavat, suomujen 

irtoaminen, silmän verenvuodot, kiduskansien vauriot, kuonon vauriot, tämänhetkiset ja 

parantuneet evävauriot. Ulkoisia vammoja voidaan arvioida sekä laadullisesti (tilan muutokset 

ennen havainnointia ja sen jälkeen) että määrällisesti (jos hyvinvointitarkastuksessa vaaditaan 

lisätietoa). 
 

Kangistumista edeltävä aika. Vakava tai pitkäkestoinen stressi voi lyhentää odotettua kangistumista 

edeltävää aikaa [4], mikä aiheuttaa ongelma jalostuksen, esim. fileoinnin aikana. Jos kangistumista 

edeltävä aika on lyhyt, asia olisi tutkittava ennen teurastusta tai sen aikana ilmenevien ongelmien 

varalta [12, 50, 51, 52]. 

Lihasten ja veren pH-arvo. Kun kalojen stressitaso on korkea tai lihasrasitus suurta, niiden lihasten 

pH-arvo laskee maitohapon vuoksi. Jos aktiivisuus jatkuu kauan, laktaatti voi myös vaikuttaa veren 

pH-arvoon, mutta veren puskurikyky on hyvä ja pH-arvon lasku erottuu vasta, kun puskurikyky on 

ylittynyt [12]. Jos kalat on ollut stressaantunut tai uuvuksissa ennen teurastusta, se on voinut 



 

kuluttaa lihasten energiavarannot loppuun, mikä saa lihasten pH-arvon laskemaan nopeasti ja 

aiheuttaa voimakkaan kuolonkankeuden. Kuoleman jälkeen vähitellen tapahtuva pH-arvon lasku on 

toivottavaa, sillä se pidentää lihan säilyvyysaikaa. Teurastuksen jälkeistä pH-arvoa ei suositella 

käytettävän ainoana hyvinvointi-indikaattorina. On erittäin tärkeää, että pH-arvoa aletaan seurata 

välittömästi, jotta saadaan oikea nollapiste [53] ja lopullinen pH-arvo. 



 

Nälkiintymistila. Teurastusprosessin aikana nälkiintyneiden kalojen osuus voidaan arvioida 

tarkastelemalla kalan kokoa ja muotoa, vatsarasvaa ja elimiä ympäröivää rasvaa. Näin voidaan saada 

takautuvasti viitteitä kalan kokemuksista. 

Rehu suolistossa. Suolistossa oleva rehu viittaa usein siihen, että kala on syönyt viimeisten yhden tai 

kahden päivän aikana [54], mutta tämä riippuu kalan koosta ja lämpötilasta. Teurastetuista kaloista 

on helppo tarkistaa, onko niiden vatsassa ja suolistossa rehujäämiä. Tarkistuksen avulla voidaan 

arvioida, onko kalojen paastotusaika riittävä pilaantumisen välttämiseksi mutta kuitenkin vain niin 

pitkä kuin hyvinvoinnin kannalta on tarpeen [55]. Osan C kohdassa 1.9 on lisätietoja asiasta. 
 
 

Hyvinvointia koskevat tarkastuskohdat sähkö- ja iskutainnutuksen 

yhteydesä [12, 39] Sähkötainnutus: 

 Tarkistetaan, että kaikki sähköparametrit ovat valmistajan ohjeiden mukaiset.

 Tarkistetaan, että sähkö kulkee kalan pään läpi ennen kaikkia muita kehon osia.

Iskutainnutus: 
 

 Tarkistetaan, että kala menee tainnutuskoneeseen (ja tulee sieltä ulos) oikein päin.

 Tarkistetaan, että pultin isku osuu oikeaan kohtaan aivoja.

 Kirjataan niiden kalojen määrä, joihin isku ei osunut tai joiden kohdalla se osui väärään paikkaan.

 Tarkistetaan ja säädetään kone ja kalojen käyttäytymistä koskeva tilanne 

säiliöissä ja/tai varmistetaan, että kalojen suunnan korjaamiseen on saatavilla 

riittävästi henkilökuntaa.

Molemmissa tapauksissa: 
 

 Tarkistetaan, että kalat ovat rauhallisia ennen tainnutusta, että niissä ei ilmene 

silmän pyörähdysrefleksiä eikä säännöllisiä kiduskannen liikkeitä (hengitys) iskun 

tai tainnutuksen jälkeen ja ennen verenlaskua (jos mahdollista) sekä että kaloista 

lasketaan veri asianmukaisesti ennen kuin ne siirretään verenlaskusäiliöön.

 Tainnutuksen/iskun ja verenlaskun jälkeen otetaan 20 kalaa sivuun ja pannaan 

ne vesisäiliöön. Kaloja tarkkaillaan 10 minuutin ajan. Jos kaloissa näkyy 

väliaikaisen heräämisen merkkejä silmän pyörähdysrefleksin, säännöllisten 

kiduskannen liikkeiden, tasapainon palautumisen tai uimisen muodossa, tämä 

on osoitus riittämättömästä tainnutuksesta tai verenlaskusta. Myös verenlaskua 

varten tehty viilto on tarkistettava. Tainnutusiskun osalta testi voidaan tehdä 

myös kaloille, joista ei ole laskettu verta. Tällöin tarkistetaan, että kalat eivät voi 

elpyä tainnutuksesta.

 Varmistetaan, että verenlaskusäiliöistä tulevat kalat ovat kuolleita, ennen kuin 

niille tehdään seuraava teurastustoimenpide.

 Valvotaan ja pidetään varalla riittäviä varajärjestelmiä/henkilökuntaa 

manuaalista teurastusta varten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.4 Kalayksilöiden ja ryhmien lopetus viljelylaitoksessa 
Kalojen liiallisen stressin tai kärsimyksen välttämiseksi ne on toisinaan tarpeen lopettaa. Tämä voi 

johtua taudeista tai vammoista tai se voidaan tehdä sen jälkeen, kun heikot/pienet yksilöt on lajiteltu 

muista erilleen. Lopettaminen voidaan tehdä myös verinäytteiden ottamiseksi tai emokannan 

teurastamiseksi. Close ym. [56] ovat luetelleet 11 keskeistä perustetta koe-eläinten lopettamiselle 

(ks. taulukko 1.4-1), ja samat perusteet ovat tärkeitä myös kaupallisessa tuotannossa, jossa 

haasteena ovat lisäksi kalojen suuret määrät. Tuotantoeläinten hyvinvoinnista vastaavan 

toimikunnan (FAWC) [45] mukaan eläin on tehtävä välittömästi tajuttomaksi ja kykenemättömäksi 

tuntemaan kipua, tai tajuttomuus on saatava aikaan ilman kipua ja kärsimystä ennen lopettamista. 

Eläin ei myöskään saa tulla tajuihinsa ennen kuolemaa. Lopetustoimenpiteen jälkeen on 

varmistettava, että eläin on kuollut. Tästä säädetään eläinten hyvinvointia koskevassa Norjan laissa 

[57]. 

 
Taulukko 1.4-1. Lopetusta koskevat perusteet. Teksti on lainattu ja muokattu Closen ynnä muiden 

[56] artikkelista ”Close, B., Banister, K., Baumans, V., Bernoth, E.M., Bromage, N., Bunyan, J., Erhardt, 

W., Flecknell, P., Gregory, N., Hackbarth, H., Morton, D. ja Warwick, C. (1996).  Recommendations for 

euthanasia of experimental animals: Part 1. Laboratory Animals, 30(4), s. 293–316. © 1996” Sage 

Publicationsin luvalla. 

 
Closen ynnä muiden[56] määrittämät lopetusta koskevat 
perusteet 

- Toimen on oltava kivuton 

- Toimella on saatava aikaan nopea tajuttomuus ja 
kuolema 

- Toimen on edellytettävä mahdollisimman vähän 
eläimen liikkeen rajoittamista 

- Kiihtymistä on vältettävä 

- Toimen on oltava asianmukainen kalan 

kehitysvaiheen, lajin ja terveyden kannalta 

- Pelko ja psykologinen stressi on pidettävä 
mahdollisimman vähäisinä 

- Toimen on oltava luotettava ja toistettavissa 

- Toimen on oltava peruuttamaton 

- Toimen on oltava helppo suorittaa (pieninä määrinä, 
jos mahdollista) 

- Toimi on käyttäjälle turvallinen ja mahdollisuuksien 

mukaan myös esteettisesti hyväksyttävä 

- Käyttäjät on koulutettava ja heillä on oltava tarvittava 

osaaminen 

 
Seuraavassa on lueteltu kalojen eri kehitysvaiheissa hyväksyttäviä lopetuskeinoja. Vanhemmissa 

lähteissä viitataan jätemyllyn käyttöön pikkupoikasten (alle 2 cm) lopettamiseen (ks. Close ym. [56]), 

mutta tätä ei voida nykyisin pitää hyvänä käytäntönä ilman lisätodisteita. Kalojen lopetus 

maseroimalla ilman, että niitä tainnutetaan ensin, ei ole hyvinvoinnin kannalta hyväksyttävää [58]. 

Maserointia voidaan käyttää sähkötainnutuksen tai nukutuksen jälkeen taudin torjumiseksi 

suoritettavan hätäteurastuksen aikana [40]. Jos kala ei ole tarpeeksi terve tai hyväkuntoinen, että se 

voidaan kuljettaa sumppualuksella teurastamoon, voidaan käyttää paikan päällä tehtävään 

hätäteurastukseen tarkoitettua alusta. Eräs haaste voi olla tällaisten alusten saatavuus esimerkiksi 

tilanteessa, jossa alueella esiintyy vakavaa tautia. Tällaisilla aluksilla sähköllä lopettaminen voi olla 



 

paras vaihtoehto [58]. Sellaisten kalojen hätälopetuksessa, joita ei ole tarkoitettu ihmisten 

ravinnoksi, voidaan käyttää myös perinteisempiä farmakologisia keinoja, kuten nukutusaineen 

lisäämistä suoraan säiliöiden veteen [3]. 

 

 

 

Kalojen hyvinvointiin liittyvät haasteet ja niiden minimointi 

 Jos iskutainnutusta ei tehdä oikein, riskinä on, että kalat ovat tajuissaan verenlaskun aikana. 

Jos kaloja isketään käsin päähän (mieluiten kalikalla), täytyy varmistaa, että isku on riittävän 

voimakas ja kalaa isketään päähän silmien taakse (niin, että isku ei osu silmiin). Verenlasku on 

suoritettava heti iskun jälkeen sen varmistamiseksi, että kala ei herää. Verenlaskun aikana 

hyvä käytäntö on, että valtimo tai valtaosa kiduskaarista katkaistaan molemmilta puolilta 

[45]. 

 Jos lopetuksen yhteydessä täytyy käyttää nukutusaineita, on tärkeä varmistaa veden 

lämpötilan ja kalojen koon kannalta riittävä pitoaika ja annostus, erityisesti jos kyseessä on 

suuria kalamääriä koskeva hätälopetus [45]. 

 Seuraavat menetelmät eivät ole hyväksyttäviä lopetuksessa: i) hiilidioksidilla kyllästetty vesi, 

ii) elävänä jäähdyttäminen ja keskikorkea hiilidioksiditaso ja iii) kidusten leikkaaminen kalojen 

ollessa tajuissaan (FAWC:n mukaan aivokuolemassa voi kestää 4,5–6 minuuttia) [45]. 

 Kun kuolleita kaloja poistetaan säiliöistä tai altaista, on varmistettava, että kaikki yksilöt ovat 

kuolleita. Muutoin riskinä on, että kalat tukehtuvat ilmassa. 

 Kuolevien kalojen osalta yksi suurimmista riskeistä on niiden kiinniotto lopettamisen 

suorittamista varten. Niiden kiinniotto suurissa altaissa voi olla haastavaa, erityisesti, kun 

kasvattaja pyrkii välttämään muiden kalojen stressaantumista tai loukkaantumista 

toimenpiteen aikana. Altaissa on käytetty pieniä veneitä kuolevien kalojen kiinniottamiseksi 

tautipurkausten aikana. Sairaiden kalayksilöiden lajitteluun tarvitaan kuitenkin kiireisesti 

parempia ratkaisuja. 

 
Kalojen eri kehitysvaiheissa hyväksyttävät lopetuskeinot 

 

 Pikkupoikaset – nukutusaineen yliannostus, isku päähän yksittäisen 

poikasen kohdalla; jos kaloja ei lopeteta yksitellen, niitä täytyy tarkkailla, 

kunnes kuolemasta voidaan varmistua 

 Poikaset – nukutusaineen yliannostus tai isku päähän silmien taakse ja 

verenlasku / pään poistaminen [59] 

 Kasvuvaiheessa olevat kalat – nukutusaineen yliannostus tai isku päähän 

ja verenlasku. Teurastusaluksia voidaan hätäteurastukseen (esim. 

sähkötainnutus ja maserointi (EFSA, [3]) 

 Emokanta – nukutusaine ja verenlasku tai nukutusaineen yliannostus 
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•Oikeat 
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•Oikein säädetty 
isku 
iskutainnutusta/lo
petusta varten 

•Veden pinnan taso ja 
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Ryhmään 
perustuvat 
THI-
indikaattorit 

•Terveydentila 

•Käyttäytyminen; 
kalat ovat 
rauhallisia eivätkä 
ne ole uuvuksissa 

•Kalat menevät 
koneeseen oikein 
(pää edellä) 

•Punainen vesi 
(ennen kuin 

 
 
 
 
 

 
Yksilökohtaiset 
THI-
indikaattorit 

•Asianmukaisen 
iskun/verenlasku
n hallinta 

•Ei silmän 
pyörähdysrefleksiä
, pyrstöön 
tarttumista 
koskevaa refleksiä, 
kiduskansien 
liikettä tai pyrstön 
liikettä 

•Varmistetaan, 
että kaikki kalat 
ovat kuolleita (ks. 
”Tajuttomuuden 
valvonta”) 

•Akuutit vammat; 
evät, kuono, ihon 
verenvuoto, 

Hyvinvoinnin arviointi lopetuksen aikana 
 

Kuva 1.4-2. Yleiskatsaus tarkoitukseen sopivista THI-indikaattoreista lopetusta varten. Ympäristöön 

perustuvat THI-indikaattorit koskevat tainnutuskoneita tai nukutusaineen yliannostukseen 

käytettävää kylpyä, ryhmään perustuvat THI-indikaattorit koskevat lopetustoimenpiteen aikana ja 

sen jälkeen tarkkailtavia ja tarkistettavia seikkoja ja yksilökohtaiset THI-indikaattorit perustuvat 

näytteiden ottoon yksittäisistä kaloista refleksien puuttumisen ja tarvittaessa asianmukaisen 

iskun/verenlaskun tarkistamista varten. Kuvitus ja valokuva ympäristöön perustuvasta THI-

indikaattorista: K. Gismervik. Valokuva ryhmään perustuvasta THI-indikaattorista: J. F. Turnbull. Kuva 

yksilökohtaisesta THI-indikaattorista: Lainattu artikkelista ”Kestin, S.C., J.W. Van de Vis ja D.H.F. Robb 

(2002) Protocol for assessing brain function in fish and the effectiveness of methods used to stun and 

kill them. Veterinary Record. 150(10): s. 302–307. Copyright 2002”, BMJ Publishing Group 

Limited -yhtiön luvalla [49]. 



 

Ympäristöön perustuvat THI-indikaattorit 

Oikea sähköjännite ja -toiminto, jos käytetään sähkötainnutusta Noudatetaan valmistajan 

käyttöoppaita ja päivitetään käytännön kokemuksen perusteella sillä edellytyksellä, että muutosten 

vaikutuksia kalojen hyvinvointiin seurataan. Ks. myös teurastusäädöksiä koskevat Norjan 

viranomaisten ohjeet ja tulkinnat [13]. 

Oikein säädetty isku iskutainnutusta/lopetusta varten. Noudatetaan valmistajan käyttöoppaita ja 

päivitetään käytännön kokemuksen perusteella sillä edellytyksellä, että muutosten vaikutuksia 

kalojen hyvinvointiin seurataan. Varmistetaan, että kone on säädetty kalojen kokoon. 

Nukutusaineen annostus, veden pinnan taso ja kalojen tiheys. Nukutusaineiden käytön yhteydessä 

annostus eli tässä tapauksessa yliannostus, riittävän korkea veden pinnan taso ja kalojen tiheys ovat 

tärkeitä tekijöitä kalojen tehokkaan lopettamisen kannalta. Osan C kohdassa 1.6 on tietoa eri 

nukutusaineista. 

Ryhmään perustuvat THI-indikaattorit 

Terveydentila. Sairaat tai loukkaantuneet kalat on käsiteltävä riittävän pian, ja kun päätös kalojen 

lopettamisesta on tehty, se on suoritettava mahdollisimman pian kärsimyksen jatkumisen 

estämiseksi. 
 

Käyttäytyminen. Kalojen tulisi olla rauhallisia ja niissä ei saisi esiintyä hakkavaa pyrstön liikettä tai 

äkillisiä liikkeitä eikä uupumuksen merkkejä tai tasapaino-ongelmia uidessa. Kalojen tulisi mennä 

koneeseen oikein (pää edellä ilmassa tehtävää isku-/sähkötainnutusta varten). Suuntaamiseen 

käytettävät säiliöt eivät saa olla liian täynnä, jotta kalat eivät työnnä toisiaan väärään suuntaan [39] 

tai jää säiliöön liian pitkäksi aikaa. 
 

Jos lopettamiseen käytettävässä kylvyssä on punaista vettä sekä runsaasti suomuja tai muuta 

orgaanista ainesta, tämä on merkki siitä, että veden laatu on heikentynyt, kalat ovat saaneet 

vammoja tai nukutusaineen annos on kulutettu loppuun. 
 

Yksilökohtaiset THI-indikaattorit 

Asianmukaisen iskun/verenlaskun hallinta. Isku on annettava päälaen keskelle ja hieman silmistä 

taaksepäin. Sen ei pitäisi murtaa kalloa, sillä iskun energia vaimenee osittain sen sijaan, että se 

keskitettäisiin aivoihin, jotta saadaan aikaan tainnuttava isku. Aivojen keskiosien verenvuoto on 

tärkeää toivotun vaikutuksen kannalta, ja se voidaan havaita makroskooppisesti avaamalla kallo ja 

aivot ja tarkastamalla iskukohta silmämääräisesti [12, 13]. Verenlaskun aikana hyvä käytäntö on, että 

valtimo tai valtaosa kiduskaarista katkaistaan molemmilta puolilta [45]. 
 

Tajuttomuuden valvonta. Käyttäjän tulee varmistaa, että kalat ovat tajuttomia tai kuolleita, ennen 

kuin niistä lasketaan veri tai ne lopetetaan. Yksinkertaisia refleksi-indikaattoreita, kuten silmien 

liikettä ja kykyä kääntyä pystyyn, voidaan helposti käyttää suorina stressi-indikaattoreina, joita 

voidaan arvioida joko yksitellen tai indeksinä [46]. Eläin luokitellaan tajuttomaksi, jos se ei reagoi 

näihin indikaattoreihin [47, 48]. Vestibulo-okulaarinen refleksi (VOR-refleksi) on viimeinen refleksi, 

joka lakkaa toimimasta kalan nukutuksen aikana, ja ensimmäinen, joka palautuu toipumisen jälkeen 

[49] (ks. kuva 1.3-3). Tajuttomissa kaloissa ei myöskään pitäisi esiintyä rytmikkäitä kiduskansien 

liikkeitä. Jopa täysin tajuton kala saattaa joskus haukkoa henkeä kerran, mutta jos tämä tapahtuu 

useamman kalan kohdalla tai sama kala haukkoo toistuvasti henkeä, kalat eivät välttämättä ole 

tajuttomia. Toinen mahdollinen refleksi on pyrstöön tarttumista koskeva refleksi (eli tartutaan kalaa 

pyrstöstä ja kokeillaan, yrittääkö se paeta [46]) tai kalan ottaminen peukalon ja etusormen kynsien 

väliin. Hoitaja 



 

voi myös arvioida, reagoiko kala neulanpistoon huuleen tai ihoon ja tarkkailla, pyrkiikö kala 

kääntymään normaaliin asentoon tai tekemään uintiliikkeitä, jos se pannaan veteen. Refleksi-indeksit 

ovat yksinkertaisia, nopeita ja huokeita, ja työntekijät on suhteellisen helppo kouluttaa käyttämään 

niitä. 
 
 
 

 

Kuva 1.4-3. Havainnollistava kuva a) elävän ja b) kuolleen turskan silmän pyörähdysrekfeksistä. Lainattu 
artikkelista ”Kestin, S.C., 

J.W. Van de Vis ja D.H.F. Robb (2002) Protocol for assessing brain function in fish and the 

effectiveness of methods used to stun and kill them. Veterinary Record. 150(10): s. 302–307. © 2002”, 

BMJ Publishing Group Limited -yhtiön luvalla [49]. Jos kala on tajuissaan, se pyrkii pitämään silmänsä 

vaakatasossa, kun sitä liikutellaan puolelta toiselle (A). Jos kala on kuollut tai aistimiskyvytön, silmät 

eivät liiku asennonmuutoksen mukaan (B). 

Äkilliset vammat. Laitteiden toimintahäiriöistä tai kovakouraisesta käsittelystä voi aiheutua 

verenvuotoja (punainen vesi esim. elävien kalojen jäähdytyssäiliössä), evien halkeamia, 

rusennusvammoja, verenvuotoa, kuonon vammoja ja ihonalaisia mustelmia, jotka voidaan tarkistaa 

silmämääräisesti nahan poistamisen jälkeen [12]. Kaloja on tärkeä käsitellä varoen myös 

lopetustoimenpiteen aikana, ja kalayksilön saamien akuuttien vammojen arviointi voi antaa viitteitä 

siitä, tulisi toimenpiteisiin tai laitteisiin tehdä korjauksia. 
 

Vammojen pisteytysasteikot (lohikaloista otettujen valokuvien perusteella) on annettu tämän 

asiakirjan lopussa esim. seuraavia vammoja varten: ihoverenvuodot, vammat/haavat, suomujen 

irtoaminen, silmän verenvuodot, kiduskansien vauriot, kuonon vauriot, tämänhetkiset ja 

parantuneet evävauriot. Ulkoisia vammoja voidaan arvioida sekä laadullisesti (tilan muutokset 

ennen havainnointia ja sen jälkeen) että määrällisesti (jos hyvinvointitarkastuksessa vaaditaan 

lisätietoa). 



 

1.5 Kylvyt ja lääkehoidot 
Ennakoiva terveydenhoito on yleensä kalojen hyvinvoinnin kannalta parempi vaihtoehto kuin 

lääkehoidot. Jos ennakointi ei kuitenkaan onnistu ja tarttuva patogeeni leviää kaloihin, lääkehoito voi 

olla asianmukainen vaihtoehto. Tässä kohdassa esitellään lääkehoitojen antamista ja niiden 

mahdollisia sivuvaikutuksia koskevat hyvinvointi-indikaattorit. Nukutusaineista on tietoa käsikirjan 

osan C kohdassa 1.6 ja rokotteista osan C kohdassa 1.7. Lisäksi Norjan 

elintarviketurvallisuusviranomainen on laatinut kalojen terveyden ammattilaisille tarkoitetun erillisen 

lääkeoppaan [60]. 
 

Norjalaisessa vesiviljelyssä käytetään lääkehoitoja eri laajuuksissa ja erilaisia taudinaiheuttajia 

vastaan kalojen elämän aikana. Hyvinvointikysymykset eroavat sen mukaan, kuinka lääke annetaan, 

eli joko kylpyhoitoina, rehun mukana tai pistoksina. Rehun mukana annettaviin hoitoihin liittyvistä 

hyvinvointihaasteista on vain vähän tietoa. Kaloille annetaan pistoksia vain hyvin rajoitetusti, lukuun 

ottamatta rokotuksia, joita käsitellään osan C kohdassa 1.7. Tässä kohdassa käsitellään vain kylpyihin 

liittyviä hyvinvointihaasteita. 
 

Kalojen hyvinvointiin liittyvät haasteet 

Lääkkeiden sivuvaikutuksiin sisältyvät lääkeaineiden haittavaikutukset, jotka Maailman 

terveysjärjestö (WHO) määrittelee lääkeaineesta aiheutuvaksi reaktioksi, joka on haitallinen tahaton 

ja joka on seurausta annoksesta, jota tavallisesti käytetään taudin hoitoon, ennaltaehkäisyyn tai 

diagnosointiin tai fysiologisen toiminnon muokkaamiseen [61]. 
 

 Vesiviljelyn yhteydessä on hyödyllistä erottaa toisistaan lääkkeen itsensä aiheuttamat 

haittavaikutukset ja lääkkeen antotavasta johtuvat haittavaikutukset. 

 Hyväksyttyjen lääkkeiden sivuvaikutukset (optimaalisena annoksena) on dokumentoitu hyvin 

lääkkeiden hyväksymisjärjestelmän puitteissa. Hyväksyttyjen lääkkeiden katsotaan olevan 

hyvien hyvinvointikäytäntöjen mukaisia. Lukuisia yksilöitä hoidetaan kuitenkin usein 

samanaikaisesti suurissa yksiköissä, ja näin ollen on olemassa merkittävä riski siitä, että eri 

kalat altistuvat hoidolle eriävissä määrin. 

 Suurissa tuotantoyksiköissä on myös haasteita, jotka liittyvät sen varmistamiseen, että 

lääkkeen annostelu on yhdenmukaista koko hoitoon käytettävässä vesimäärässä. Jotkin 

lääkeaineet voivat esimerkiksi kiinnittyä säiliön muoviseinään tai vedessä olevat orgaaniset 

aineet absorboivat ne tai tekevät ne tehottomiksi. Jos lääke jakautuu kerroksittain, jotkin 

kalayksilöt voivat välttyä siltä. 

 Tiettyjen lääkkeiden kohdalla ero taudinaiheuttajaan vaikuttavan annoksen ja kaloille 

haitallisen annoksen välillä on suhteellisen suuri (suuri tehomarginaali), mutta toisten 

lääkkeiden osalta tämä ero on pienempi (pieni tehomarginaali). Yleisesti ottaen 

tehomarginaaliltaan pienten lääkkeiden käyttöön liittyy riski vesiviljelyalalla, sillä hoidot 

koskevat suuria kalamääriä. 

 Jos taudinaiheuttaja kehittää resistenssin tietyille lääkehoidoille, tähän saatetaan reagoida 

käyttämällä suurempia annoksia ja/tai useiden lääkkeiden yhdistelmiä. Tätä käytäntöä ei ole 

dokumentoitu riittävästi, ja se todennäköisesti lisää sivuvaikutusten riskiä ja kalojen 

hyvinvoinnin vaarantumista koskevaa riskiä.    Norjassa luvan mukaisista käyttösuosituksista 

poikkeaminen eli annoksen suurentaminen tai lääkkeen käyttö yhdessä muiden lääkkeiden 

kanssa edellyttää poikkeamisen perustelemista tieteellisellä aineistolla. Lisätietoa saa 

ottamalla yhteyttä Norjan elintarviketurvallisuusviranomaiseen [60]. 

 Ennen kylpyhoitoa kalat tiivistetään, lähinnä käytettävän lääkkeen määrän minimoimiseksi 



 

sekä lääkekustannusten ja ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Tämä tehdään nostamalla 

verkko, siirtämällä kalat sumppualukseen tai laskemalla veden pinnan tasoa kalasäiliöissä. 

Tiivistäminen ja mahdollinen pumppaus voi vaikuttaa kielteisesti kalojen hyvinvointiin 

fysiologisten sivuvaikutusten 



 

ja ihon, lihasten ja luiden vaurioiden muodossa [3, 4]. Katso myös osan C tiivistämistä 

koskeva kohta 1.1 ja pumppausta koskeva kohta 1.2. 

 Stressistä ja/tai hypoksiasta aiheutuva kidusten liikenopeuden kiihtyminen saattaa johtaa 

siihen, että kaloihin imeytyy liian paljon lääkettä, mikä lisää yliannostuksen riskiä. 

Hyvinvointiin liittyvien haasteiden minimointi 
 

 Eläinten hyvinvointia koskevan Norjan lain 9 pykälässä [57] todetaan, että eläinlääkinnälliset 

hoidot ja leikkaushoidot on suoritettava siten, että otetaan huomioon eläimen hyvinvointi ja 

suojellaan sen toimintakykyä ja elämänlaatua. Hoidon vaikutukset ja hyödyt on punnittava 

kalojen hyvinvointiin kohdistuvien haittavaikutusten riskin kannalta. Joissain tapauksissa 

kalojen lopetus tai teurastus voi olla hoitoa parempi vaihtoehto. 

 Lääkehoidon tarpeellisuutta koskevassa arvioinnissa tulisi ottaa huomioon seuraavat seikat: 
 Kalojen terveydentila 

 Esitiedot 

 Kidusten kunto 

 Veden laatu 

 Veden kemia ja lämpötila 

 Levien, eläinplanktonin, meduusoiden (merivedessä) esiintyminen 

 Taudinaiheuttajan herkkyys lääkkeelle 

 Hoitohistoria – toistuva hoito samalla vaikuttavalla aineella voi edistää resistenssin 

kehittymistä, lisätä hoidon epäonnistumisen riskiä ja vaikuttaa kaloihin haitallisesti. 

 Kun lääkehoidon antamista koskeva päätös tehdään, hoidon turvallisuutta voidaan parantaa 

hyvällä valmistautumisella. Käyttäjän tulisi varmistaa seuraavat seikat: 

 Saatavilla on kaikki asiaankuuluvat ja tarvittavat laitteet, ja niiden laatu ja määrä ovat 

asianmukaiste 

 Käytetään koulutettua henkilökuntaa, joilla on mieluiten aiempaa kokemusta 

 Saatavilla on hoitosuunnitelma ja menettelyt 

 Saatavilla on toimittajan sekä valtuutetun eläinten terveydestä vastaavan 

henkilökunnan antamat ohjeet tuotteen käytöstä 

 Suoritetaan koehoito pienelle määrälle kaloja sen varmistamiseksi, että hoidolla ei 

ole odottamattomia vaikutuksia sekä sen tehokkuuden tarkistamiseksi 

 Otetaan vesi- ja kidusnäytteet (mahdollisten ongelmien takautuvaa tutkimista varten) 

 Paastotetaan kaloja riittävästi ennen hoitoa 

 Tärkeä toimenpide, jolla lievennetään kalojen hyvinvointiin mahdollisesti kohdistuvia 

kielteisiä vaikutuksia, on se, että ensimmäisenä hoitopäivänä hoidetaan vain yhden yksikön 

(säiliö tai verkkoallas) kalat. Tämä hoito voidaan arvioida kalojen hyvinvoinnin kannalta 

ennen kuin hoito suoritetaan lopuille viljelylaitoksen kaloille. 

 Kaikista asiaankuuluvista tiedoista on pidettävä hoitopäiväkirjaa, jonka avulla varmistetaan 

tarkka lähtökohta hoidon takautuvalle arvioinnille. 

 Jos havaitaan merkkejä hyvinvoinnin heikentymisestä, käynnissä oleva hoito tulisi lopettaa. 

Kaikissa hoitomenettelyissä tulisi siis olla selkeät perusteet sille, milloin ja miten hoito 

lopetetaan, sekä ohjeet siitä, kuinka nopeasti hoitoon käytettävä aine laimennetaan. 
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Ryhmään perustuvat 
THI-indikaattorit 

•Terveydentila 

•Käyttäytyminen; 
rauhallista, ei 
paniikkia tai 
poikkeavaa 
käyttäytymistä 

•Kuolleisuutta ja 
kuolevia kaloja 
tulisi seurata 
hoidon aikana ja 
sen jälkeen 

•Ruokahalun ja 
kasvun 
palautumisaika 

•Punainen vesi 

 
 
 
 
 

 
Yksilökohtaiset 
THI-
indikaattorit 

•Vammat; 
suomujen 
irtoaminen, 
haavat, 
kiduskannet, 
evät, kuono, 
silmävauriot 

•Kidusten kunto 
sekä AGD-
pisteytys 
tarvittaessa 

•Rehu suolistossa 

•Kidusten liikenopeus 

•Kaihi 

•(LABHI-

Hyvinvoinnin arviointi hoidon aikana ja sen jälkeen 
 

Hoitokylpyihin liittyy usein kalojen tiivistäminen ja pumppaus, ja kumpaankin toimenpiteeseen liittyy 

omat hyvinvointiriskinsä ja niiden mittaustavat (ks. osan C kohdat 1.1 ja 1.2). 
 

Kuva 1.5-1. Yleiskatsaus tarkoitukseen sopivista THI-indikaattoreista kylvetyksen ja lääkehoitojen 

aikana. Ympäristöön perustuvat THI-indikaattorit koskevat lääkekylpyä, ryhmään perustuvat THI-

indikaattorit koskevat toimenpiteen aikana ja sen jälkeen tarkkailtavia ja tarkistettavia seikkoja ja 

yksilökohtaiset THI-indikaattorit perustuvat näytteiden ottoon yksittäisistä kaloista tarkkoja 

tutkimuksia varten. Valokuvat ja kuvitus: K. Gismervik 
 

Ympäristöön perustuvat THI-indikaattorit 

Happikyllästeisyys ja muut vettä koskevat parametrit. Kylpyhoidot tapahtuvat yleensä 

tilavuudeltaan rajatussa vesialtaassa, jossa vesi ei vaihdu. Tämän vuoksi on tärkeää lisätä veteen 

happea ja seurata kylvyn happitasoja hoidon aikana. Näin varmistetaan, että kalat saavat riittävästi 

happea, mutta myös ehkäistään hapettumisen nopeutumista niin, että kalat saavat liikaa lääkettä ja 

myrkytysriski kasvaa. Yleisenä ennakoivana ohjeena käytetään tavallisesti sitä, että 

happikyllästeisyystasojen olisi oltava yli 80 prosenttia [15]. Viljeltyä kirjolohta koskevissa RSPCA:n 

hyvinvointistandardeissa suositellaan vähimmäisarvoa 7 mg L-1 [8]. Nykyaikaisia sumppualuksia 

käytetään yleisesti lääkehoitoihin, ja happiarvojen kirjaamisen lisäksi niissä voidaan kirjata 

hiilidioksidiarvot, pH-arvo, lämpötila ja ammoniakkitypen kokonaispitoisuus. Muun muassa lämpötila, 

pH-arvo, suolaisuus ja vastaavat ominaisuudet voivat vaikuttaa NH3: NH 4+-suhteeseen ja näin ollen 

ammoniakin toksisuuteen. Milnen ynnä muiden [62] mukaan kirjolohet voivat sietää akuutteja 

altistumisia (alle 24 tuntia) NH3-N-tasoille, joiden arvo on alle 0,5 mg L-1 (ks. tarkempi kuvaus osan A 

kohdassa 4.1.6). Ammoniakkitypen kokonaispitoisuuden kohoamisen riskin vähentämiseksi kaloja 

tulisi pitää ilman ravintoa ennen käsittelyä (ks. osan C kohta 1.9). Esimerkiksi makeassa vedessä 



 

tapahtuvien hoitojen yhteydessä voi lisäksi olla tarpeen mitata suolaisuutta [63]. 

 

Lämpötila. Lämpötilasuositusten osalta on tärkeää, että luetaan toimittajan ohjeet ja varmistetaan, 

liittyykö lääkkeiden käyttöön tai sekoitussuhteisiin rajoituksia. Lisäksi ympäröivän meriveden 

lämpötila saattaa olla merkityksellinen sen kannalta, kauanko aine pysyy kehossa teurastuksen 

yhteydessä. 
 

Hoidon vahvuus ja kesto. Vaikuttavan aineen pitoisuuksien suora mittaaminen voi olla mahdollista 

tiettyjen vaikuttavien aineiden osalta. Lisäksi on tärkeä tietää kutakin lääkettä koskeva hyväksyttävä 

hoidon kesto. Tätä kestoaikaa on noudatettava ja se on kirjattava. 
 

Tiheys.  Liian suuri tiheys hoidon aikana voi aiheuttaa vammoja (ks. osan C kohta 1.1 (tiivistäminen), 

mutta käyttäjän täytyy myös ottaa huomioon hoitoon käytettävän aineen määrä sekä esim. sen 

mahdolliset ympäristövaikutukset. 
 

Vedestä poistamisen kesto. Ilmalle altistuminen tulisi pitää mahdollisimman vähäisenä, sillä 

pitkittynyt altistuminen ilmalle voi vahingoittaa siivilähampaita [43]. Kirjolohta koskevissa RSPCA:n 

hyvinvointistandardeissa suositellaan enintään 15 sekunnin altistumisaikaa [8], ja EFSAn suosituksen 

mukaan altistumisaika tulisi rajoittaa 10 sekuntiin [3]. Eräässä tutkimuksessa myös kävi ilmi, että 

kirjolohen kuolleisuus miltei kaksinkertaistui, kun rasitusta kokevien kalojen ilmalle altistumisen 

kesto piteni 30 sekunnista 60 sekuntiin [44]. 
 

Ryhmään perustuvat THI-indikaattorit 

Terveydentila. Kalojen terveydentilan tulisi olla tiedossa ennen hoitoa, jotta voidaan varmistaa, että 

ne kestävät toimenpiteen ja hoitoannoksen ja hoidon keston. Eläinlääkärin tai muun kalojen 

terveydestä vastaavan ammattilaisen olisi tehtävä tämä arviointi. 
 

Käyttäytyminen. Kalojen käyttäytymistä on tärkeää tarkkailla veden pinnalla sekä suuremmissa 

yksiköissä myös syvemmällä altaassa/säiliössä. Käyttäytymisen tai ulkonäön muutokset voivat viitata 

hoidon aikana saatuun myrkytyksen tai vammaan. Käyttäytymisen muutoksia ovat esimerkiksi 

tasapaino-ongelmat, hengen haukkominen veden pinnassa, paniikkikäyttäytyminen tai muunlainen 

poikkeava uinti, uinti pystysuunnassa, pään ravistelu ja parven tihentäminen. Lisäksi on tärkeä 

varmistaa, että kalat eivät joudu olemaan liian tiiviissä (ks. osan C kohta 1.1). 
 

Kuolleisuus. Kuolleisuuden lisääntyminen tai kuolevien kalojen havaitseminen hoidon aikana on 

merkki kalojen hyvinvoinnin vakavasta vaarantumisesta, ja hoito olisi lopetettava. Kuolleisuuden 

kohoaminen toimenpiteen jälkeen voi liittyä hoitoon, ja kalojen terveydestä vastaavien 

ammattilaisten tulisi tutkia asia. 
 

Ruokahalun palaaminen. Kalojen ruokahalun palaamisviivettä tulisi seurata huolella hoidon jälkeen. 

Stressireaktion laukeaminen voi johtaa ruokahalun vähenemiseen tai menetykseen [23]. Toimen 

jälkeistä ruokahalun palaamisviivettä voidaan näin ollen myös käyttää THI-indikaattorina, sillä se voi 

osoittaa, kuinka hyvin kalat ovat selvinneet stressitekijästä. Ruokahalua on helppo mitata laadullisesti 

tarkkailemalla kaloja ruokinta-aikaan. 
 

Lyhytaikainen tai krooninen stressi voi vaikuttaa kasvuun. Äkillisiä muutoksia kalojen kasvussa 

voidaan käyttää ennakkovaroitusjärjestelmänä mahdollisten ongelmien varalta, erityisesti, jos 

kasvattajalla on perusteelliset kasvun seurantakäytännöt. 
 



 

Punainen vesi. Vahingoittuneet kidukset tai akuutit haavaumat, joista vuotaa verta, voivat värjätä 

veden punaiseksi, erityisesti, jos vettä kierrätetään. Punainen vesi ei ole koskaan hyvä merkki, ja sen 

syy tulisi selvittää välittömästi (ks. lisätiedot osan A kohdassa 3.1 6). 

 

Yksilökohtaiset THI-indikaattorit 
 

Vammat ja sivuvaikutukset. Tiivistämisen ja pumppauksen aikana aiheutuvan stressin ja vammojen 

lisäksi (ks. käsikirjan osan C kohdat 1.1 ja 1.2) on todettu, että jotkin lääkkeet voivat aiheuttaa kaloille 

muunlaisia vammoja. Tällaista vahinkoa voi aiheutua, koska lääke leviää epätasaisesti hoitoon 

käytettävään vesimäärään. Äärimmäisissä tapauksissa muutokset voidaan todeta makroskooppisesti, 

esimerkiksi jos kyseessä ovat kidus-, silmä- ja ihovauriot, mutta lievemmissä tapauksissa tarvitaan 

histopatologinen tutkimus (LABHI-indikaattori). 
 

Kidusten kunto ja AGD-pisteytys. Lohia varten kehitetty AGD-pisteytys [64] on merkityksellinen AGD-

tautia koskevien kylpyhoitojen kannalta, jotta voidaan arvioida hoidon tehokkuus ja koska AGD-

taudin kaltaiset pitkäkestoiset ongelmat lisäävät kuolleisuusriskiä hoidon aikana [63]. Saadakseen 

kuvan kidusten kunnosta toimija voi pisteyttää kidusten pinnassa olevat muutokset, jotka erottuvat 

valkoisina kohtina (kidusten kokonaispistemäärä). 
 

Suolistossa oleva rehu viittaa usein siihen, että kala on syönyt viimeisten yhden tai kahden päivän 

aikana [54], mutta tämä riippuu kalan koosta ja lämpötilasta. Vatsa ja suolisto tulisi tarkistaa rehun 

jäämien varalta. Tällaisen tarkistuksen avulla voidaan arvioida hoitoa edeltävä paastotusaika tai 

hoidon jälkeinen ruokahalu (ks. myös osan C kohta 1.9). 
 

Kidusten liikenopeus. Selkeät muutokset kidusten liikenopeudessa (kuten hyvin nopeat kiduskannen 

liikkeet) voivat olla osoitus kalojen kokemasta uhasta. Yhdessä muiden indikaattoreiden kanssa tätä 

voidaan käyttää perusteena päätökselle siitä, olisiko hoito lopetettava. 
 

Silmien kunto ja kaihi.  Kylpyhoidot voivat vaikuttaa silmiin ja aiheuttaa esimerkiksi kemiallisista 

aineista johtuvia palovammoja, verenvuotoa ja kuivumista ilmalle altistumisen aikana. Myös kaihin 

seuranta voi olla aiheellista. 
 

Vammojen pisteytysasteikot (lohikaloista otettujen valokuvien perusteella) on annettu tämän 

asiakirjan lopussa esim. seuraavia vammoja varten: ihoverenvuodot, vammat/haavat, suomujen 

irtoaminen, silmän verenvuodot, kiduskansien vauriot, kuonon vauriot, tämänhetkiset evävauriot 

ja kaihi. Ulkoisia vammoja voidaan arvioida sekä laadullisesti (tilan muutokset ennen havainnointia 

ja sen jälkeen) että määrällisesti (jos hyvinvointitarkastuksessa vaaditaan lisätietoa). 



 

1.6 Nukutus 
Kalojen käsittely kohottaa lähes aina kalojen aktiivisuustasoja. Kaikki kalojen toiminta niiden 

käsittelyn ja kiinnioton aikana vaikuttaa niiden fysiologiaan ja käyttäytymiseen, ja 

vahingoittumisriskin lieventämiseksi kalat on usein tehtävä toimintakyvyttömiksi [65]. Kaupalliset 

kirjolohen tuottajat eivät rauhoita tai nukuta kaloja usein. Tyypillinen tuotantojakso kuitenkin sisältää 

lukuisia toimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa kaloille stressiä. Näitä ovat esimerkiksi rokotus, lajittelu, 

käsittely, kuljetus ja erilaiset loisia tai tauteja koskevat hoidot [65, 66, 67, 68, 69, 70]. 

 
Kalat voidaan rauhoittaa tai nukuttaa käyttämällä lääkkeitä, kaasuja, hypotermiaa tai sähkövirtaa [65, 

71].  Nukutusaineen valinta voi riippua a) aineen saatavuudesta (minkä aineiden käyttämiseen on 

lupa), b) aineiden kustannustehokkuudesta, c) aineiden helppokäyttöisyydestä, d) tutkimuksen 

luonteesta (merkityksellisyys tutkimuksen kannalta) sekä e) käyttäjän terveydestä ja turvallisuudesta 

[72]. 

 
Marking ja Meyer [73] luettelevat ihanteellisen nukutusaineen ominaisuudet: 

1. Sen tehoamisajan tulisi olla alle 15 minuuttia ja mieluiten alle 3 minuuttia 

2. Sen edellyttämän toipumisajan tulisi olla lyhyt (alle 5 minuuttia) 

3. Se ei saa olla myrkyllistä kaloille 

4. Se ei saa olla vahingollista käyttäjille ja sen tulisi olla yksinkertaista käsitellä 

5. Sillä ei saisi olla pitkäkestoisia vaikutuksia kalojen käyttäytymiseen tai fysiologiaan 

6. Sen tulisi metaboloitua tai erittyä pois kehosta nopeasti, eikä siitä saisi jäädä kehoon jäämiä. 

Teurastuksen yhteydessä aineen poistumisajan olisi oltava alle yksi tunti 

7. Aineeseen ei saisi liittyä mahdollista toistuvaa altistumista koskevia kumulatiivisia riskejä tai vaikutuksia 

8. Sen tulisi olla kustannustehokas 

 
Näiden ominaisuuksien lisäksi 

9. nukutusaineen tulisi lievittää stressiä ja vähentää kaloihin kohdistuviin muihin 

stressitekijöihin liittyviä riskejä [74, 75, 76, 77, 78, 79]. 
 

Eurooppalaisessa kaupallisessa vesiviljelyssä käytetään pääasiassa kolmea nukutusainetta, jotka ovat 

bentsokaiini, trikaiinimesilaatti ja isoeugenoli. 
 

 Bentsokaiini. Rossin ja Rossin [65] mukaan bentsokaiini on p-aminobentsoehapon ja etanolin 

kiteinen esteri (etyyli-4-aminobentsoaatti). Aine muistuttaa läheisesti trikaiinia, mutta se on lähes 

veteen liukenematon (0,04 % W/v), sillä siinä ei ole sulfonyylisivuryhmää [65]. Se täytyy liuottaa 

asetoniin, etanoliin tai propyleeniglykoliin [65, 71, 76].

 Trikaiinimesilaatti (MS-222, Finquel Vet) on ollut yleisimmin käytetty nukutusaine aina siitä 

lähtien, kun se otettiin käyttöön vuonna 1967 [80, 81]. Makeassa vedessä on käytettävä puskuria 

(esim. natriumbikarbonaatti) neutraalin pH-arvon aikaansaamiseksi. Ilman puskuria pH-arvo voi 

laskea vahingollisen alhaiseksi. Trikaiinimesilaatti liukenee veteen paremmin (x 250) kuin sen 

analogi, bentsokaiini.

 Sekä bentsokaiini että trikaiini ovat paikallisia anestesia-aineita, jotka tukkivat hermosolujen 

natriumkationikanavat ja vähentävät hermojen aktiopotentiaalien siirtymistä [82, 83].

 Isoeugenoli (2-metoksi-4-prop-1-enyylifenoli) sekoitetaan polysorbaattiin 80, joka toimii 

emulgointiaineena. Viimeisten parin vuoden aikana isoeugenolia on testattu laajaan joukkoon eri 

kalalajeja, joihin lukeutuvat myös kirjolohi ja lohi [80, 84, 85]. Iversen ym. [76] löysivät 

isoeugenolista uuden myönteisen vaikutuksen osoittaessaan, että yli 20 milligramman L-1 

annokset isoeugenolia estivät lohen plasman kortisolia kohoamasta enempää.



 

 Ainoat muut nukutusaineet, jolla on todettu olevan vastaavia vaikutuksia, ovat 

etomidaatti/metomidaatti [74, 86]. Kumpaakaan näistä aineista ei kuitenkaan ole hyväksytty 

käyttöön kaupallisessa vesiviljelyssä.

 Eräät nukutusaineet, esimerkiksi trikaiinimesilaatti, ovat voimakkaita stressitekijöitä, jotka 

laukaisevat kirjolohissa stressireaktion [67, 80].
 

Taulukossa 1.6-1 kuvaillaan Schoettgerin ja Julinin [87] määrittämät nukutuksen eri vaiheet. Lisäksi 

Hikase ym. [88] esittivät, että kalat käyvät läpi viisi vaihetta herätessään nukutuksesta. Nämä ovat 

i) kiduskansien liikkeen palautuminen, ii) tasapainon ja uintikyvyn rajallinen palautuminen, iii) täyden 

tasapainon palautuminen, iv) kala reagoi ulkoisiin ärsykkeisiin ja mahdollisesti välttelee niitä ja v) 

kalan normaalit käyttäytymismallit ja uintikyky palautuvat täysin. 
 

Taulukko 1.6-1. Kalojen eri nukutusvaiheet (Schoettger ja Julin, [87]). Lainattu lähteestä ”Schoettger, 

R.A. ja M. Julin (1967) Efficacy of MS-222 as an anesthetic on four salmonids. Invest. Fish Contr., U.S. 

Dept. Int. 13: s. 1–15. Copyright 1967” U.S. Geological Surveyn luvalla. 
 

Vaihe Kuvailutermi Käyttäytymistä koskeva reaktio 

1 Kevyt rauhoitus Reaktiot ulkoisiin ärsykkeisiin lakkaavat osittain. 

2 Syvä rauhoitus Osittainen tasapainon menetys, ei reaktiota ulkoisiin ärsykkeisiin. 

3a. Täysi tasapainon menetys Kala kääntyy yleensä ylösalaisin, mutta pystyy edelleen uimaan. 

3b. Täysi tasapainon menetys Kala ei pysty enää uimaan, mutta reagoi pyrstön varteen kohdistettavaan 
paineeseen. 

4 Nukutus Refleksit lakkaavat toimimasta, ei reaktiota voimakkaisiin ulkoisiin 
ärsykkeisiin. 

5 Selkäytimen toiminta lakkaa 
(kuolema) 

Hengitysliike lakkaa (kuolema). 

 
 

Kalaa ei saisi käsitellä enempää ennen vaihetta 3b tai 4, sillä tämä voi vaurioittaa kalan ihoa ja 

limakerrosta. 



 

Kalojen hyvinvointiin liittyvät haasteet 

 Nukutusaineiden epäasianmukainen käyttö voi sekä aiheuttaa yliannostuksen että vaikuttaa 

kielteisesti kalojen hyvinvointiin [65]. 

 Nukuttaminen edellyttää koulutusta ja kokemusta, ja nukutusaineiden asianmukaisella 

käytöllä voi olla kaloille tappavia seurauksia. 

 Rauhoitusaineiden käyttöön suurissa yksiköissä liittyy haasteita, jotka koskevat 

nukutusaineannoksen levittämistä tasaisesti koko hoitoon käytettävään vesimäärään 

erityisesti, kun käytetään isoeugenolia. 

 Stressistä ja/tai hypoksiasta aiheutuva hengitysnopeuden kiihtyminen saattaa johtaa siihen, 

että kaloihin imeytyy liian paljon nukutusainetta, mikä lisää yliannostuksen riskiä. 

 Yliannostuksen sattuessa kalojen toipumisaika voi olla liian pitkä. Tämä on erityisen tärkeää 

suurissa yksiköissä, sillä nukutetut kalat saattavat maata säiliön pohjalla ja tukkia veden 

poistoaukon, mikä vaikuttaa veden kiertoon. Lisäksi poistoaukon päällä makaavien kalojen 

iho voi vahingoittua, mikä on sinällään hyvinvointiriski ja saattaa myös lisätä toissijaisten 

infektioiden riskiä. 

Hyvinvointiin liittyvien haasteiden minimointi 

Eläinten hyvinvointia koskevan Norjan lain 9 pykälässä [57] todetaan, että eläinlääkinnälliset hoidot ja 

leikkaushoidot on suoritettava siten, että otetaan huomioon eläimen hyvinvointi ja suojellaan sen 

toimintakykyä ja elämänlaatua.   

 Käyttäjien on tunnettava käyttämiensä erityyppisten nukutusaineiden erilaiset kemialliset 

ominaisuudet. 

 Lisäksi käyttäjän tulisi määrittää nukutusaineen optimaalinen annostelu eri veden 

lämpötiloissa siten, että tehoamisaika on alle kolme minuuttia ja toipumisaika 

mahdollisimman lyhyt [65, 73]. 

 Käyttäjien tulisi varmistaa, että nukutustoimenpide suoritetaan mahdollisimman sujuvasti. 

 Lisäksi olisi varmistettava, että nukutuskylpy on hyvin hapetettu. 

 Yliannostuksen välttämiseksi käyttäjien tulisi kokeilla nukutusaineen annostusta yhteen 

kalaan tai pieneen joukkoon kaloja, arvioida tulokset kalojen hyvinvoinnin kannalta ja tehdä 

sitten toimenpide lopuille kaloille. 

 Kiertovesipumpun avulla voidaan varmistaa, että nukutusaine annostuu tasaisesti koko 

hoitoon käytettävään vesimäärään. Tämä voi olla erityisen toivottavaa erittäin liukoisten 

nukutusaineiden, kuten bentsokaiinin ja isoeugenolin kohdalla. 

 Viljeltyä kirjolohta koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa [8] todetaan, että ainoastaan 

sopivan koulutuksen saaneet työntekijät saavat antaa lääkkeen. Kaikkia nukutusaineita tulisi 

käyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

 Jos havaitaan merkkejä hyvinvoinnin heikentymisestä, käynnissä oleva hoito tulisi lopettaa. 

Kaikissa nukutusmenettelyissä tulisi siis olla selkeät perusteet sille, milloin ja miten hoito 

lopetetaan, sekä ohjeet siitä, kuinka nopeasti nukutusaine laimennetaan. Näihin perusteisiin 

voivat sisältyä hidas kidusten liike, toipumisajan pidentyminen, kalojen saamat vammat sekä 

poikkeava käyttäytyminen (ks. kuva 1.6-2). 
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Hyvinvoinnin arviointi nukutuksen aikana ja sen jälkeen 

Kuten edellä todettiin, ihanteellisen nukutusaineen tehoamisajan tulisi olla alle 15 minuuttia 

(mieluiten alle 3 minuuttia) vaiheen 3b/4 saavuttamiseksi ja toipumisajan tulisi olla mahdollisimman 

lyhyt (enintään 5 minuuttia) [73]. 
 

 Jos vaiheen 3b/4 saavuttaminen kestää liian kauan, annosta on suurennettava. 

 Jos vaihe 3b/4 saavutetaan liian nopeasti, annosta on pienennettävä. 

 
Toipumisaika on erittäin tärkeää pitää mahdollisimman lyhyenä, sillä nukutetut kalat vajoavat säiliön 

pohjalle ja saattavat tukkia poistoaukon, mikä vähentää veden kiertoa ja voi vaurioittaa kalojen ihon 

pintakerrosta. 
 
 

Kuva 1.6-2. Yleiskatsaus tarkoitukseen sopivista THI-indikaattoreista nukutusta varten. Ympäristöön 

perustuvat THI-indikaattorit koskevat nimenomaan nukutushoitoa, ryhmään perustuvat THI-

indikaattorit koskevat mahdollisia tarkkailtavia ja nukutuksen aikana tarkistettavia seikkoja ja 

yksilökohtaiset THI-indikaattorit perustuvat näytteiden ottoon yksittäisistä kaloista tarkkoja 

tutkimuksia varten. Kuvitus: M. H. Iversen ja K. Gismervik. Valokuvat: M. H. Iversen ja C. Noble. 
 

Ympäristöön perustuvat THI-indikaattorit 



 

Happikyllästeisyys. Yleisenä ennakoivana varotoimenpiteenä kaikkien nukutuskylpyjen 

happikyllästeisyyden on oltava yli 80 prosenttia [15] ja niitä täytyy ilmastaa tarvittaessa. Viljeltyä 

kirjolohta koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa suositellaan vähimmäisarvoksi 7mg L-1 [8]. Jos 

natriumbikarbonaattia (NaHCO3) käytetään Finquel Vet-nukutusaineen puskurina, suositellaan, että 

kylpyä ilmastetaan vähintään 15 minuutin ajan hiilidioksidin kertymisen vähentämiseksi. 
 

Nukutusainekylpyyn voi kertyä hiilidioksidia, jos ilmastus on riittämätöntä. Erityistä huolellisuutta 

vaaditaan, jos Finquel Vet -nukutusainetta käytetään yhdessä natriumbikarbonaatin (NaHCO3) 

kanssa. Yhteenveto hiilidioksidin kielteisistä vaikutuksista kirjoloheen on annettu osan A kohdassa 

4.1.4. Yhteenvetona voidaan todeta, että Hafs ym. [89] suosittelevat, että hiilidioksiditasojen arvo on 

alle 30 mg L-1, RSPCA [8] suosittelee, että arvo on alle 10 mg L-1, ja myös Wedemeyerin [90] 

suosittelema arvo on alle 10 mg L-1. 
 

Kun makeassa vedessä käytetään trikaiinia, pH-arvo on otettava huomioon ja sitä on seurattava. 

Valmistajat suosittelevat puskuriaineen (kuten natriumbikarbonaatin) käyttöä, jotta voidaan estää 

voimakas pH-arvon aleneminen, joka voi vahingoittaa kaloja. EFSA [91 lähteineen] esittää, että 

kirjolohia tulisi kasvattaa pH-arvon vaihteluvälillä 5,0–9,0 ja toteaa, että jos pH-arvo on alle 4, 

seurauksena voi olla merkittävää kuolleisuutta, ja jos pH-arvo on 4,5–5,5, tästä voi aiheutua 

vähemmän vakavia vaikutuksia. 
 

Veden lämpötila täytyy mitata nukutuksen aikana. Jos lämpötila on yli 10 celsiusastetta, kaloja täytyy 

tarkkailla, sillä siirtymä vaiheesta 4 (nukutus) vaiheeseen 5 (hengityksen pysähtyminen) voi olla 

suhteellisen lyhyt suurilla annoksilla [92] (ks. taulukko 1.6-1). 
 

Ryhmään perustuvat THI-indikaattorit   

Terveydentila. Kalojen terveydentilan tulisi olla hyvä ennen nukutusta, sillä huonokuntoiset kalat 

eivät siedä toimenpidettä yhtä hyvin. Tämä on erityisen tärkeää, jos kaloilla on AGD-tauti tai muita 

tauteja, jotka vaikuttavat kidusten epiteeliin. 

Käyttäytymistä tulisi seurata tarkkaan ennen nukutusta, sen aikana ja sen jälkeen. Kaloja ei saisi 

käsitellä enempää ennen kuin kala on vaiheessa 4 (nukutus) (ks. taulukko 1.6-1). Tämä on erityisen 

tärkeää, kun kalalle tehdään mahdollisesti kivulias toimenpide, kuten rokotus. Kyseisellä 

nukutusaineella ei saavuteta varsinaista kipua lievittävää vaikutusta ennen vaihetta 4 [65, 93]. 

Nukutusaineen annoksen taso voidaan määrittää myös tarkkailemalla käyttäytymistä (ks. 

taulukko 1.6-1). 
 

Kuolleisuus. Kuolleisuutta tulisi seurata tarkkaan ja säännöllisesti nukutuksen aikana ja sen jälkeen, 

jotta voidaan takautuvasti arvioida toimeen liittyviä ongelmia tai hyvinvointia koskevia uhkia. 

Nukutusaineen yliannostus johtaa kuolemaan. 
 

Ruokahalun palaaminen. Kalojen ruokahalun palaamisviivettä tulisi seurata huolella nukutuksen 

jälkeen. Stressireaktion laukeaminen voi johtaa ruokahalun vähenemiseen tai menetykseen [23]. 

Toimen jälkeistä ruokahalun palaamisviivettä voidaan näin ollen myös käyttää THI-indikaattorina, sillä 



 

se voi osoittaa, kuinka hyvin kalat ovat selvinneet stressitekijästä. Ruokahalua on helppo mitata 

laadullisesti tarkkailemalla kaloja ruokinta-aikaan. 
 

Suomuja vedessä. Tämä viittaa suomujen irtoamiseen ja ihon vaurioitumiseen, mikä voi johtaa 

häiriöihin osmoottisen paineen säätelyssä sekä toissijaisiin infektioihin. 
 

Yksilökohtaiset THI-indikaattorit 

Käyttäytymistä tulisi tarkkailla, kun kala on nukutuksessa, sekä myös toipumisen aikana. 

Yksinkertaisia refleksi-indikaattoreita, kuten silmien liikettä ja kykyä kääntyä pystyyn, voidaan 

helposti käyttää suorina stressi-indikaattoreina, joita voidaan arvioida joko yksitellen tai indeksinä 

[46]. Eläin luokitellaan tajuttomaksi, jos se ei reagoi näihin indikaattoreihin [47, 48]. Vestibulo-

okulaarinen refleksi (VOR-refleksi) on viimeinen refleksi, joka lakkaa toimimasta kalan nukutuksen 

aikana, ja ensimmäinen, joka palautuu toipumisen jälkeen [49] (ks. myös kuva 1.3-3). Tajuttomissa 

kaloissa ei myöskään pitäisi esiintyä rytmikkäitä kiduskansien liikkeitä. Jopa täysin tajuton kala 

saattaa joskus haukkoa henkeä kerran, mutta jos tämä tapahtuu useamman kalan kohdalla tai sama 

kala haukkoo toistuvasti henkeä, kalat eivät välttämättä ole tajuttomia. Toinen mahdollinen refleksi 

on pyrstöön tarttumista koskeva refleksi (eli tartutaan kalaa pyrstöstä ja kokeillaan, yrittääkö se 

paeta [46]) tai kalan ottaminen peukalon ja etusormen kynsien väliin. Hoitaja voi myös arvioida, 

reagoiko kala neulanpistoon huuleen tai ihoon ja tarkkailla, pyrkiikö kala kääntymään normaaliin 

asentoon tai tekemään uintiliikkeitä, jos se pannaan veteen. Refleksi-indeksit ovat yksinkertaisia, 

nopeita ja huokeita, ja työntekijät on suhteellisen helppo kouluttaa käyttämään niitä (esim. 

kaupallisessa tuotantokohteessa). 

Käsittelyyn liittyvät vammat. Katso osan C kohdat 1.1 ja 1.2, joissa esitetään tiivistämiseen ja 

pumppaukseen liittyvät THI-indikaattorit. Lyhyenä yhteenvetona voidaan todeta, että yleisimpiä 

merkkejä tiivistämiseen ja pumppaukseen liittyvistä ongelmista ovat erilaiset vammat (kuten 

suomujen irtoaminen, hankaumat ja kiduskansien, silmien, evien ja kuonon vammat), jotka voivat 

myös johtaa toissijaisiin infektioihin. 
 

Vammojen pisteytysasteikot (lohikaloista otettujen valokuvien perusteella) on annettu tämän 

asiakirjan lopussa esim. seuraavia vammoja varten: ihoverenvuodot, vammat/haavat, suomujen 

irtoaminen, silmän verenvuodot, kiduskansien vauriot, kuonon vauriot, tämänhetkiset ja 

parantuneet evävauriot. Ulkoisia vammoja voidaan arvioida sekä laadullisesti (tilan muutokset 

ennen havainnointia ja sen jälkeen) että määrällisesti (jos hyvinvointitarkastuksessa vaaditaan 

lisätietoa). 
 

Kidusten liikenopeutta on seurattava tarkkaan nukutuksen aikana. Selkeät muutokset kidusten 

liikenopeudessa (kuten nopeat ja epäsäännölliset kiduskannen liikkeet) voivat olla merkki 

yliannostuksesta, ja kala täytyy siirtää hapetettuun veteen välittömästi. 
 
 



 

 
Joitain yleisiä käsittelytoimenpiteitä nukutusta varten (mukaan luettuina RSPCA:n 

suositukset, ks. yksityiskohtaiset tiedot viljeltyä kirjolohta koskevista RSPCA:n 

hyvinvointistandardeista[8]). Tietoja käytetään RSPCA:n luvalla. 

Viljeltyä kirjolohta koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa [8] todetaan seuraavaa: 

 Nukutusaineita on käytettävä valmistajan tietolomakkeen mukaan, ellei 

eläinlääkäri toisin määrää. 

 Ainoastaan asianmukaisesti koulutetut työntekijät saavat antaa nukutusaineen 
kaloille. 

 Toipumissäiliön happitasoja on a) seurattava säännöllisesti ja b) pidettävä 

vähintään arvossa 7 mg/litra. 

Muita suosituksia: 

 Happitasojen kyllästeisyys on pidettävä yli 80 prosentissa [15]. 

 Jos Finquel Vet -nukutusaineen puskurina käytetään natriumbikarbonaattia 

(NaHCO3), kylpyjä tulisi ilmastaa vähintään 15 minuutin ajan hiilidioksidin 

kertymisen vähentämiseksi ennen kalojen kylpyyn päästämistä. 

 



 

1.7 Rokotukset 
Lohet ja kirjolohet rokotetaan tuotantojakson varhaisessa vaiheessa. Rokotukset ovat nykyaikaisessa 

vesiviljelyssä tärkeä toimenpide, jolla kaloja suojataan taudeilta ja ehkäistään äkillistä tautien 

esiintymistä. Tehokkaiden ja toimivien rokotusten kehittäminen useita viruksia ja bakteereita vastaan 

on vähentänyt voimakkaasti antibioottien tarvetta 1990-luvulta lähtien [94, 95]. Jotta lohikalojen 

terveys ja hyvinvointi voidaan varmistaa mereen siirtämisen jälkeen, kaikki kalat rokotetaan 

yksitellen. Rokotustoimenpide voi kuitenkin olla mahdollinen stressitekijä [70]. 
 

Kalojen hyvinvointiin 
liittyvät haasteet 

 Kalat altistuvat neljälle mahdollisesti stressaavalle toimenpiteelle rokotuksen aikana. Nämä 

toimet ovat tiivistäminen (ks. osan C kohta 1.1), kuormaus/pumppaus (ks. osan C kohta 1.2), 

nukutus (ks. osan C kohta 1.6) ja rokottaminen.

 Lohikalojen plasman kortisolitasot ovat tyypillisesti koholla vähintään 72 tuntia ja jopa kaksi 

viikkoa rokotuksen jälkeen.  Reaktio johtuu todennäköisimmin tulehdusreaktiosta, jonka 

aiheuttavat rokotteiden sisältävät öljyadjuvantit [96].

 Aikaisemmissa tutkimuksissa on ilmennyt, että jos stressihormonien taso kohoaa ennen 

rokottamista, ne voivat vaikuttaa kielteisesti vasta-aineiden tuotantoon ja rokotteen 

suojavaikutukseen [esim. 97].

 Norjassa yleisin kirjolohien rokotuskeino on vatsaonteloon pistettävä öljypohjainen 

monitehorokote. Ensimmäiset öljypohjaiset rokotteet tulivat markkinoille 1990-luvun alussa. 

Silloin rokotteen annostilavuus oli 0,2 millilitraa. Viime aikoina useimpien rokotetyyppien 

annostilavuutta on pienennetty 0,1 tai 0,05 millilitraan lähinnä vähentämällä adjuvantin 

tilavuutta. Öljypohjainen adjuvantti toimii antigeenivarastona ja edistää tulehdusreaktiota, mikä 

parantaa rokotteen tehokkuutta mutta aiheuttaa kaloille kielteisiä sivuvaikutuksia.

 Rokoteformulaatteihin vuosien aikana tehdyt muutokset johtuvat pyrkimyksestä tasapainottaa 

tehokkuuden ja haitallisten sivuvaikutusten välinen suhde [95].

 Eri rokotetyyppien tehokkuus ja sivuvaikutukset voivat vaihdella, mutta vastaavaa vaihtelua voi 

esiintyä myös saman rokotteen sisällä [esim. 98; lohi].

 Muun muassa seuraavien tekijöiden tiedetään vaikuttavan rokotustoimen tehokkuuteen 

lohikalojen osalta: rokotustekniikka, veden lämpötila rokotuksen aikana [99], kalojen koko 

rokotushetkellä [99], hygienia, terveydentila ja kalayksilöiden väliset erot [100, 101, 102].
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Kuva 1.7-1. Yleiskatsaus tarkoitukseen sopivista THI-indikaattoreista rokotuksia varten. Ympäristöön 

perustuvat THI-indikaattorit koskevat nimenomaan rokotuskäsittelyä, ryhmään perustuvat THI-

indikaattorit koskevat mahdollisia rokotuksen aikana ja sen jälkeen tarkkailtavia ja tarkistettavia 

seikkoja ja yksilökohtaiset THI-indikaattorit perustuvat näytteiden ottoon yksittäisistä kaloista 

tarkkoja tutkimuksia varten. Kuvitus: M. H. Iversen Valokuvat: M. H. Iversen ja A. Lillehaug 
 

Ympäristöön perustuvat THI-indikaattorit 

Katso lisätiedot kohdasta 1.6 (nukutus). 
 

Vedestä poistamisen kesto. Ilmalle altistuminen tulisi pitää mahdollisimman vähäisenä, sillä 

pitkittynyt altistuminen ilmalle voi vahingoittaa siivilähampaita [43]. Kirjolohta koskevissa RSPCA:n 

hyvinvointistandardeissa suositellaan enintään 15 sekunnin altistumisaikaa [8], ja EFSAn suosituksen 

mukaan altistumisaika tulisi rajoittaa 10 sekuntiin [3]. Eräässä tutkimuksessa myös kävi ilmi, että 

kirjolohen kuolleisuus miltei kaksinkertaistui, kun rasitusta kokevien kalojen ilmalle altistumisen 

kesto piteni 30 sekunnista 60 sekuntiin [44]. 
 

Ryhmään perustuvat THI-indikaattorit 

Käyttäytyminen. Poikkeava käyttäytyminen saattaa viitata puutteellisesti suoritettuun rokotukseen, 

sillä esim. stressaantuneet kalat kokoontuvat yleensä tiiviisiin rykelmiin [esim. 103] säiliön tai 

verkkoaltaan pohjalle. Erittäin stressaantuneissa kaloissa voi myös esiintyä pakenemisen ja vilahtelun 



 

kaltaista käyttäytymistä [esim. 103]. 
 

Kuolleisuus. Kuolleisuutta tulisi seurata tarkkaan ja säännöllisesti rokotusta seuraavien kahden 

viikon ajan, jotta voidaan takautuvasti arvioida toimeen liittyviä ongelmia tai hyvinvointia koskevia 

uhkia. 
 

Ruokahalun palaaminen. Kalojen ruokahalun palaamisviivettä tulisi seurata tarkkaan rokotuksen 

jälkeen. Stressireaktion laukeaminen voi johtaa ruokahalun vähenemiseen tai menetykseen [23]. 

Ruokahalun palaamisviivettä voidaan käyttää THI-indikaattorina, sillä se voi osoittaa, kuinka hyvin 

kalat ovat selvinneet stressitekijästä. Ruokahalua on helppo mitata laadullisesti tarkkailemalla kaloja 

ruokinta-aikaan. Lyhytaikainen tai krooninen stressi voi vaikuttaa kasvuun. Äkillisiä muutoksia kalojen 

kasvussa voidaan käyttää ennakkovaroitusjärjestelmänä mahdollisten ongelmien varalta, erityisesti, 

jos kasvattajalla on perusteelliset kasvun seurantakäytännöt. 
 

Yksilökohtaiset THI-indikaattorit 

Käsittelyyn liittyvät vammat. Katso osan C kohdat 1.1 ja 1.2, joissa esitetään tiivistämiseen ja 

pumppaukseen liittyvät THI-indikaattorit. Lyhyesti sanottuna yleisin merkki tiivistämiseen ja 

pumppaukseen liittyvistä ongelmista kalayksilöissä on aluksi fyysiset vammat, joita voivat seurata 

toissijaiset infektiot. 
 

Rehu suolistossa. Rokotusta edeltävän paastojakson tai rokotuksen jälkeisen rehun syönnin 

(välillinen ruokahalu) arvioimiseksi lohia voidaan lopettaa ja niiden ruoansulatuskanava voidaan 

tarkistaa rehun varalta. Kaloja on erityisen tärkeää paastottaa riittävästi ennen rokotusta, sillä 

hygienian täytyy olla mahdollisimman hyvä, kun rokote pistetään vatsaonteloon. Lisäksi vältetään 

pitoveden saastumista ulosteesta. Suolistossa oleva rehu viittaa usein siihen, että kala on syönyt 

viimeisten yhden tai kahden päivän aikana [54], mutta tämä riippuu kalan koosta ja lämpötilasta (ks. 

myös osan C kohta 1.9). 

Vammojen pisteytysasteikot (lohikaloista otettujen valokuvien perusteella) on annettu tämän 

asiakirjan lopussa esim. seuraavia vammoja varten: ihoverenvuodot, vammat/haavat, suomujen 

irtoaminen, silmän verenvuodot, kiduskansien vauriot, kuonon vauriot, tämänhetkiset ja 

parantuneet evävauriot. Ulkoisia vammoja voidaan arvioida sekä laadullisesti (tilan muutokset 

ennen havainnointia ja sen jälkeen) että määrällisesti (jos hyvinvointitarkastuksessa vaaditaan 

lisätietoa). 
 

Rokotteiden sivuvaikutusten pisteyttämiseen tarkoitettu Speilbergin asteikko perustuu kalan 

vatsaontelossa olevien kliinisten muutosten laajuuden ja sijainnin silmämääräiseen arviointiin [101]. 

Speilbergin asteikkoa käytetään laajasti hyvinvointi-indikaattorina Norjassa lohen vesiviljelyalalla. Se 

on esitetty kuvassa 1.7.3 Lars Speilbergin luvalla. Speilbergin asteikkoa on käytetty myös kirjolohelle 

[104, 105]. Siinä kuvaillaan vatsakalvontulehdukseen liittyviä muutoksia, elinten ja vatsanpeitteiden 

välisiä kiinnikkeitä ja melaniinikertymiä [101] (ks. myös osan A kohta 3.2.15 lähteineen). Speilbergin 

asteikolla pistemäärää 3 tai enemmän pidetään yleisesti epätoivottuna (ks. taulukko 

1.7.2 ja kuva 1.7.3 jäljempänä). 



 

Taulukko 1.7.2. Speilbergin asteikko on lainattu julkaisusta ”Midtlyng, P.J., Reitan, L.J. ja Speilberg, L. 

1996 [101], Experimental studies on the efficacy and side-effects of intraperitoneal vaccination of 

Atlantic salmon (Salmo salar L.) against furunculosis. Fish & Shellfish Immunology 6, 335–350. © 

1996” Elsevierin luvalla. Arvioinnit perustuvat vatsaontelon silmämääräiseen ulkonäköön ja 

haavaumien vakavuuteen. Asteikko on kehitetty alun perin lohelle, mutta sitä on käytetty myös 

kirjolohta koskevissa tutkimuksissa [esim. 104, 105]. 
 

Pistem
äärä 

Vatsaontelon silmämääräinen ulkonäkö Vammojen vakavuus 

0 Ei näkyviä vioittumia Ei mitään 

1 Hyvin vähäisiä kiinnikkeitä, jotka ovat yleisimmin paikallisia ja 
lähellä 

pistoskohtaa. Maallikko ei todennäköisesti havaitse niitä 

sisäelinten poiston aikana 

Ei vatsakalvon himmeyttä tai 

vain vähäistä himmeyttä 

sisäelinten poiston jälkeen 

2 Vähäisiä kiinnikkeitä, jotka saattavat liittää paksusuolen, 

pernan tai pyrstönpuoleiset mahanporttiin liittyvät 

umpisuolet vatsanpeitteisiin. Maallikko voi havaita ne 

sisäelinten poiston aikana 

Vatsakalvo on kokonaan 

himmeä, kun kiinnikkeet 

on irrotettu käsin 

3 Keskisuuria kiinnikkeitä, joita on myös vatsaontelon 

päänpuoleisissa osissa ja jotka ovat osittain liittäneet 

umpisuolet, maksan tai mahalaukun vatsanpeitteisiin. Maallikko 

voi havaita ne 

sisäelinten poiston aikana 

Pieniä näkyviä vioittumia 

sisäelinten poiston jälkeen; 

voidaan poistaa käsin 

4 Laajoja kiinnikkeitä, joissa on granuloomia ja jotka ovat pitkälti 

yhdistäneet sisäelimet toisiinsa niin, että ne näyttävät olevan 

samaa kappaletta. Maallikko todennäköisesti havaitsee ne 

sisäelinten poiston aikana 

Keskivakavia kiinnikkeitä, joita 

voi olla vaikeaa poistaa käsin 

5 Laajalle levinneitä kiinnikkeitä, jotka vaikuttavat lähes kaikkiin 

vatsaontelon sisäelimiin. Vatsakalvo on himmeä ja 

paksuuntunut laajoilta alueilla, ja seläkkeessä saattaa olla 

pesäkemäisiä, ulkonevia ja/tai 

voimakkaasti värjäytyneitä vioittumia tai granuloomia 

Ruhoon jää näkyvää vahinkoa 

sisäelinten poiston ja 

vioittumien irrottamisen 

jälkeen 

6 Kiinnikkeet ovat vieläkin selkeämpiä kuin asteella 5 ja 

niissä on usein huomattava määrä melaniinia. Sisäelimiä 

ei voida poistaa ilman, että 

seläke vaurioituu 

Ruhoon jää merkittävää vahinkoa 



 

 

   
1. Hyvin vähäisiä kiinnikkeitä, jotka ovat 
yleisimmin paikallisia ja lähellä pistoskohtaa. 
Maallikko ei todennäköisesti havaitse niitä 
sisäelinten poiston aikana. 

2. Vähäisiä kiinnikkeitä, jotka saattavat liittää 
paksusuolen, pernan tai pyrstönpuoleiset 
mahanporttiin liittyvät umpisuolet 
vatsanpeitteisiin. Maallikko voi havaita ne 
sisäelinten poiston aikana. 

3. Keskisuuria kiinnikkeitä, joita on myös 
vatsaontelon päänpuoleisissa osissa ja jotka ovat 
osittain liittäneet umpisuolet, maksan tai 
mahalaukun vatsanpeitteisiin. Maallikko voi 
havaita ne sisäelinten poiston aikana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Laajoja kiinnikkeitä, joissa on granuloomia ja 
jotka ovat pitkälti yhdistäneet sisäelimet toisiinsa 
niin, että ne näyttävät olevan samaa kappaletta. 
Maallikko todennäköisesti havaitsee ne 
sisäelinten poiston aikana 

5. Laajalle levinneitä kiinnikkeitä, jotka vaikuttavat 
lähes kaikkiin vatsaontelon sisäelimiin. Vatsakalvo on 
himmeä ja paksuuntunut laajoilta alueilla, ja 
seläkkeessä saattaa olla pesäkemäisiä, ulkonevia 
ja/tai voimakkaasti värjäytyneitä vioittumia tai 
granuloomia 

6. Kiinnikkeet ovat vieläkin selkeämpiä kuin 
asteella 5 ja niissä on usein huomattava määrä 
melaniinia. Sisäelimiä ei voida poistaa ilman, että 
seläke vaurioituu. 

 

Kuva 1.7-3. Speilbergin asteikko lohen vatsaonteloon annettavan rokotteen jälkeisistä vatsaontelon sisäisistä vammoista. Vaikka valokuvissa on lohia, niitä 

voidaan soveltaa myös kirjoloheen. Kuva: D. Izquierdo-Gomez. Valokuvat: Lars Speilberg, jonka luvalla kuvat on julkaistu. Teksti on julkaisusta ”Midtlyng, P.J., 

Reitan, L.J. ja Speilberg, L. 1996 [101], Experimental studies on the efficacy and side-effects of intraperitoneal vaccination of Atlantic salmon (Salmo salar L.) 

against furunculosis. Fish & Shellfish Immunology 6, 335–350. Copyright 1996” Elsevierin luvalla. 
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1.8 Kuljetus 
Valtaosa elävien kalojen kuljetuksista suoritetaan joko tiekuljetuksina (kuorma-auto) maateitse tai 

sumppualuksilla meriteitse. Kaloja voidaan kuljettaa myös helikopterilla, mutta tätä kuljetuskeinoa ei 

käsitellä tässä. Kaloja käsitellään ja kuljetetaan niiden kaikissa kehitysvaiheissa mätimunista aina 

kasvuvaiheessa oleviin kaloihin kaupallisen tuotantojakson aikana. Kalat altistuvat neljälle 

mahdollisesti stressaavalle toimelle kuljetustoimenpiteen aikana. Näitä ovat tiivistäminen (ks. osan C 

kohta 1.1), kuormaus/pumppaus (ks. osan C kohta 1.2) sekä kuljetus ja kuormasta purkaminen. 

Elävien kalojen kuljetukseen liittyy useita hyvinvointiriskejä [106]. Kuormaukseen, kuljetukseen ja 

kuormasta purkamiseen liittyvät käsittelytoimet voivat aiheuttaa stressiä ja fyysisiä vammoja, jotka 

voivat johtaa pitkäaikaisiin terveysongelmiin. Lisäksi veden laatu voi huonontua kuljetuksen aikana, 

mikä saattaa vaarantaa kalojen hyvinvoinnin entistä pahemmin. Meriveteen sopeutuneiden 

kirjolohien täytyy myös selviytyä äkillisestä suolaisuusasteen muutoksesta, kun ne siirretään 

makeasta vedestä meriveteen. Kalojen pitäminen kuljetussäiliöissä voi myös vaikuttaa niiden kykyyn 

ilmaista luontaista tai normaalia käyttäytymistä. 

Kalojen hyvinvointiin liittyvät haasteet ja niiden minimointi 

 Kuljetus – tärkeä toipumisvaihe. Aiemmissa lohikaloja koskevissa tutkimuksissa on ilmennyt, 

että varsinainen kalojen kuljetusvaihe voi olla kuljetustoimenpiteen vähiten stressaava vaihe, 

kun kaloja siirretään meriviljelylaitoksista käsittelylaitoksiin [esim. 107, 108]. Lyhyillä 

kuljetusmatkoilla kaloilla ei kuitenkään välttämättä ole riittävästi aikaa toipua [4]. Jos kalat 

eivät saa riittävää mahdollisuutta toipua kuormaus-/purkumenettelyistä (lyhyen 

kuljetusmatkan, huonon sään tai huonon ajokelin/merenkäynnin vuoksi), niiden kyky sietää 

uusia stressitekijöitä voi heikentyä merkittävästi. 

 Sää ja ajokeli/merenkäynti kuljetuksen aikana. Huono sää tai huono ajokeli/merenkäynti 

saattaa vaikuttaa kielteisesti kalojen hyvinvointiin, sillä kaloissa voi esiintyä 

matkapahoinvointia (kaloja käytetään yleisesti selkärankaisten matkapahoinvointia 

koskevissa tutkimuksissa [109]). Koska kalan kylkiviivajärjestelmä on hyvin herkkä [110], 

voidaan olettaa, että tiekuljetus voisi olla kaloille stressaavaa tärinän vuoksi. Aiheesta 

tarvitaan kuitenkin lisätutkimusta. 

 Veden laatu. Eräs potentiaalinen stressitekijä, joka voi vaikuttaa kielteisesti kalojen 

hyvinvointiin kuljetuksen aikana, on huono veden laatu. Veden laatu voi heikentyä 

esimerkiksi, kun sumppualuksella täytyy sulkea venttiilit ja kierrättää vettä aluksen kulkiessa 

alueella, jolla on rajoituksia tautien tai epäsopivien vesiolosuhteiden vuoksi. Näin ollen on 

mahdollista, että jo lyhyen ajan kuluttua kaloille täytyy antaa lisähappea, kun ne on suljettu 

tilaan, jossa olevaa vettä kierrätetään. Tämä voi olla monimutkaisempi haaste kesällä, jolloin 

veden lämpötilat ovat korkeampia ja kalojen aineenvaihdunta on nopeampaa, ja tämä aika 

lyhenee entisestään [111]. Talvella tai olosuhteissa, joissa kalojen pitovesi jäähtyy, tätä aikaa 

voidaan kuitenkin pidentää [111]. Jos happitasoa täydennetään jatkuvasti, elävien kalojen 

säiliöt voidaan pitää suljettuina. Pitoveteen kuitenkin kertyy ammoniakkia ja hiilidioksidia, 

mikä voi käydä haasteelliseksi jossain vaiheessa [esim. 112]. 
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Kuljetukseen liittyvän hyvinvoinnin arviointi  

Käyttäytyminen on vahvistettu hyvinvointi-indikaattori sekä maaeläinten [113] että vesieläinten [23, 

114] tuotannossa. Kalojen käyttäytymisen määrittäminen vesiviljelyolosuhteissa voi kuitenkin olla 

vaikeaa. Sen osalta, kuinka kuljetus vaikuttaa kalojen hyvinvointiin, on kiinnitetty paljon huomiota 

fysiologisiin hyvinvointi-indikaattoreihin, kuten plasman kortisoliin, glukoosiin ja ioneihin [esim. 31, 

115]. Hyvinvoinnin arvioimisesta ennen kuljetusta on tietoa osan C kohdissa 1.1 ja 1.2 (tiivistäminen 

ja pumppaus). 

 

 
Kuva 1.8-1. Yleiskatsaus tarkoitukseen sopivista THI-indikaattoreista kuljetusta varten. Ympäristöön 

perustuvat THI-indikaattorit koskevat nimenomaan kuljetussäiliötä, ryhmään perustuvia THI-

indikaattoreita voidaan tarkkailla ja tarkistaa toiminnan aikana ja yksilökohtaiset THI-indikaattorit 

perustuvat näytteiden ottoon yksittäisistä kaloista. Tiivistämiseen ja pumppaukseen liittyvät keskeiset 

THI-indikaattorit on esitetty kuvissa 1.1.3-1 ja 1.2.3-1. Valokuvat ja kuvitus: K. Gismervik. Valokuva 

ryhmään perustuvaa THI-indikaattoria varten: L. H. Stien 
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Ympäristöön perustuvat THI-indikaattorit 

Happikyllästeisyys. Yleisenä ennakoivana ohjeena käytetään tavallisesti sitä, että 

happikyllästeisyystasojen olisi oltava yli 80 prosenttia [15]. Viljeltyä kirjolohta koskevissa RSPCA:n 

hyvinvointistandardeissa suositellaan vähimmäisarvoa 7 mg L-1 [8]. 

Hiilidioksidia voi kertyä kuljetuksen aikana (suljetuissa säiliöissä tai kun venttiilit suljetaan 

sumppualuskuljetuksissa).  Yhteenveto hiilidioksidin kielteisistä vaikutuksista kirjoloheen on annettu 

osan A kohdassa 4.1.4. Yhteenvetona voidaan todeta, että Hafs ym. [89] suosittelevat, että 

hiilidioksiditasojen arvon olisi oltava alle 30 mg L-1, RSPCA [8] suosittelee, että arvo on alle 10 mg L-1, 

kun vettä kierrätetään, ja myös Wedemeyerin [90] suosittelema arvo on alle 10 mg L-1. 

LABHI: ammoniakkitypen kokonaispitoisuus (TAN). Muun muassa lämpötila, pH-arvo, suolaisuus ja 

vastaavat ominaisuudet voivat vaikuttaa NH3: NH +-suhteeseen ja näin ollen ammoniakin 

toksisuuteen. Milnen ynnä muiden [62] mukaan kirjolohet voivat sietää akuutteja altistumisia (alle 

24 tuntia) NH3-N-tasoille, joiden arvo on alle 0,5 mg L-1 (ks. tarkempi kuvaus osan A kohdassa 4.1.6). 

Ammoniakkitypen kokonaispitoisuuden kohoamisen riskin vähentämiseksi kaloja tulisi pitää ilman 

ravintoa ennen käsittelyä (ks. osan C kohta 1.9). Näin varmistetaan, että kalojen suolisto on täysin 

tyhjä, millä vähennetään riskiä siitä, että veden laatu huononee säiliöihin kertyvän ulosteen vuoksi. 

Kasvatustiheyttä voidaan käyttää indikaattorina kuljetuksen aikana. Norjan laissa (Forskrift om 

transport av akvakulturdyr; FOR-2008-06-17-820) säädetään, että kuljetusaikaa ja -tiheyttä olisi 

säädettävä kalojen hyvinvoinnin suojelemiseksi. Pidemmissä kuljetuksissa on kiinnitettävä enemmän 

huomiota veden laatuun, veden lämpötilaan ja kuljetustiheyteen. Kirjolohta koskevissa RSPCA:n 

hyvinvointistandardeissa [8] todetaan, että tiekuljetuksen aikana kalojen tiheys ei saisi olla yli 160 kg 

m-3 kalojen koosta riippuen (ks. taulukko 1.8-2). 

Taulukko 1.8-2. Erikokoisten kalojen suurimmat sallitut tiheydet tiekuljetuksen aikana (kirjolohta 

koskevat RSPCA:n hyvinvointistandardit, RSPCA [8]). Tietoja käytetään RSPCA:n luvalla. 
 

Kalojen koko 
(grammaa) 

Suurin kasvatustiheys (kg m
-3

) 

1–4 40 

5–19 85 

20–49 95 

50–99 110 

100–224 130 

225–449 140 

450–999 160 

1000 + 150 

 

Lämpötila. Lohikalat voivat sopeutua 0–22 celsiusasteen lämpötiloihin [16], mutta kirjolohen 

lämpötilamieltymykset voivat vaihdella kalan kehitysvaiheen mukaan. Lämpötilat tulisi kaikin keinoin 

pyrkiä pitämään optimaalisella vaihteluvälillä. Siinä vaiheessa, kun lämpötila on edennyt ääriarvoihin 

(ylä- tai alarajalle) tai tappavaksi, kalojen hyvinvointi on jo vaarantunut. Poikaset suosivat 7–

13 celsiusasteen lämpötiloja [17], ja kirjolohta koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa [8] 

suositellaan poikasille 1–12 celsiusasteen lämpötilaa. Suositus verkkoaltaissa pidettävien 

kasvuvaiheessa olevien kirjolohien pitolämpötilaksi on noin 7–17 celsiusastetta [18]. Muissa 

tutkimuksissa on esitetty, että kasvuvaiheessa olevat kirjolohet suosivat noin 16 celsiusasteen 

lämpötilaa 13–19 celsiusasteen vaihteluvälillä olosuhteissa, joissa happipitoisuus on normaali [19]. 



 

Kirjolohta koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa [8] suositellaan kasvuvaiheessa oleville 

kaloille 1–16 celsiusasteen lämpötilaa (osan A kohdassa 4.1.1 on lisätietoja asiasta). Lisäksi hapen 

liukoisuus vähenee lämpötilan kohotessa, joten lämpimämpi vesi sisältää vähemmän happea kuin 

kylmempi vesi, jonka pitoisuusarvo on sama. 



 

Ryhmään perustuvat THI-indikaattorit (ja hyvinvointi-indikaattorit) 

Terveydentila. Kalojen terveydentilan tulisi olla tiedossa ennen lajittelua, jotta voidaan varmistaa, 

että ne kestävät toimenpiteen, sekä minimoida tautien leviämisriskit. 
 

Kuolleisuutta tulisi seurata tarkkaan kuljetuksen aikana ja säännöllisesti kuljetusta seuraavien neljän 

viikon ajan, jotta voidaan seurata ja takautuvasti arvioida toimeen liittyviä ongelmia tai hyvinvointia 

koskevia uhkia. 
 

Ruokahalun palaaminen. Kalojen ruokahalun palaamisviivettä tulisi seurata tarkkaan kuljetuksen 

jälkeen. Stressireaktion laukeaminen voi johtaa ruokahalun vähenemiseen tai menetykseen [23]. 

Toimen jälkeistä ruokahalun palaamisviivettä voidaan näin ollen myös käyttää THI-indikaattorina, sillä 

se voi osoittaa, kuinka hyvin kalat ovat selvinneet stressitekijästä. Ruokahalua on helppo mitata 

laadullisesti tarkkailemalla kaloja ruokinta-aikaan. 
 

Käyttäytymisindikaattorit. Poikkeava käyttäytyminen saattaa viitata puutteellisesti suoritettuun kuljetukseen, sillä 

esim. stressaantuneet kalat kokoontuvat yleensä tiiviisiin rykelmiin [esim. 103] säiliön tai verkkoaltaan 

pohjalle. Erittäin stressaantuneissa kaloissa voi myös esiintyä pakenemisen ja vilahtelun kaltaista 

käyttäytymistä [esim. 103]. 
 

Suomuja kuljetussäiliön vedessä. Tämä viittaa suomujen irtoamiseen ja ihon vaurioitumiseen, mikä 

voi johtaa häiriöihin osmoottisen paineen säätelyssä sekä toissijaisiin infektioihin. 
 

Kuljetuksen jälkeen käytettävät yksilökohtaiset THI-indikaattorit 

Käsittelyyn liittyvät vammat. Osan C kohdissa 1.1 ja 1.2 on kattava kuvaus THI-indikaattoreista, jotka 

liittyvät kuljetusta edeltävään ja sen aikaiseen tiivistämiseen ja pumppaukseen. Lyhyesti sanottuna 

yleisin merkki tiivistämiseen ja pumppaukseen liittyvistä ongelmista kalayksilöissä on erilaiset fyysiset 

vammat, joita voivat seurata pinnalliset infektiot. 
 

Vammojen pisteytysasteikot (lohikaloista otettujen valokuvien perusteella) on annettu tämän 

asiakirjan lopussa esim. seuraavia vammoja varten: ihoverenvuodot, vammat/haavat, suomujen 

irtoaminen, silmän verenvuodot, kiduskansien vauriot, kuonon vauriot, tämänhetkiset ja 

parantuneet evävauriot. Ulkoisia vammoja voidaan arvioida sekä laadullisesti (tilan muutokset 

ennen havainnointia ja sen jälkeen) että määrällisesti (jos hyvinvointitarkastuksessa vaaditaan 

lisätietoa). 
 

Laktaatti. Pyristely, paniikki ja uintipyrähdykset lisäävät lihasten anaerobista toimintaa, mikä lisää 

laktaatin määrää veressä [4, 5]. Laktaatti on helppo mitata kannettavalla laitteella, mutta näytteet 

tulisi ottaa noin tunnin kuluttua lihasrasituksesta. Näytteet tulisi ottaa myös ennen kuormausta 

(ennen stressiä) ja toimituspaikkaan saavuttaessa, sillä laktaattitasojen pitäisi olla lähellä stressiä 

edeltäviä tasoja kuljetuksen lopussa [31]. 
 

Glukoosia voidaan käyttää kuljetusta koskevana THI-indikaattorina [esim. 112]. Plasman 

glukoosiarvon kohoaminen on suhteellisen hidas reaktio stressiin; kirjolohella se on huipussaan noin 

3–6 tunnin kuluttua [116]. Reaktio kuitenkin riippuu ruokinnan tilasta, ruokavaliosta ja muista 

tekijöistä. Glukoositasoja tulisi verrata stressiä edeltäviin tasoihin eikä yleisiin standardeihin. Myös 

glukoosin tulisi olla lähellä stressiä edeltäviä tasoja kuljetuksen lopussa [112]. 
 

Plasman kortisoli ei ole THI-indikaattori vaan LABHI-indikaattori. Tiedetään, että kuljetus aiheuttaa 

kaloille stressiä ja johtaa kirjolohella plasman kortisolitasojen kohoamiseen [31]. Plasman 

kortisolimittausten avulla voidaan havainnoida, kuinka kauan stressitekijä vaikuttaa kalaan ja milloin 

se palaa lepotilaan toimenpiteen jälkeen (ks. myös osan A kohta 3.2.16). 



 

Yleisiä neuvoja kuljetuksen aikaisia käsittelytoimenpiteitä varten 

Viljeltyä kirjolohta koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa [8] on eri kuljetusmuotoja ja 

kehitysvaiheita koskevat perusteelliset ohjeet. Tässä annetaan joitain lyhyitä neuvoja, mutta tekijät 

suosittelevat, että lukija tutustuu RSPCA:n hyvinvointistandardien tarkempiin ohjeisiin. 

 
 
 

Joitain yleisiä käsittelytoimenpiteitä nuorten kalojen kuljetusta varten (RSPCA:n 

suositukset, ks. yksityiskohtaiset tiedot viljeltyä kirjolohta koskevista RSPCA:n 

hyvinvointistandardeista [8]). Tietoja käytetään RSPCA:n luvalla. 

 Kuljetusveden lämpötilan täytyy olla mahdollisimman lähellä kalojen 

lähtöveden lämpötilaa, jotta voidaan minimoida lämpöshokki ja ehkäistä 

tilanne, jossa hapen vapautuminen veteen estyy. Ohjeellisesti ei pidä odottaa, 

että lämpötilaero on yli 3–4 oC. Jos ero on tätä suurempi, kuljetusvettä on 

sekoitettava vastaanottoveteen kalojen sopeuttamiseksi. 
 

Joitain yleisiä käsittelytoimenpiteitä tiekuljetusta varten (RSPCA:n suositukset, ks. 

yksityiskohtaiset tiedot viljeltyä kirjolohta koskevista RSPCA:n 

hyvinvointistandardeista ,[8]). Tietoja käytetään RSPCA:n luvalla. 

 Kuljetussäiliöissä on oltava riittävät eristeet sen varmistamiseksi, että veden 

lämpötila pysyy suhteellisen vakaana kuljetuksen aikana eikä vaihtele yli ± 1,5 
ocelsiusasteen verran kuljetuksen alussa vallinneesta lämpötilasta. 

 Kalojen on annettava asettua ennen lähtöä. 

Joitain yleisiä käsittelytoimenpiteitä lohikalojen sumppualuskuljetuksia varten 

(Iversenin ynnä muiden [67] ja Iversenin ja Eliassenin [117] suositusten perusteella). 

Katso yksityiskohtaiset tiedot mainituista lähteistä. 

 Sen varmistamiseksi, että kaloilla on mahdollisuus toipua kuljetukseen 

liittyvästä mahdollisesta käsittelystressistä: 

o kuljetusreitti ja kuljetuksen ajoitus täytyy määrittää sään ja 

odotetun merenkäynnin mukaisesti siten, että pyritään 

välttämään yli kolmen metrin korkuisia aaltoja [67]. 

o jos kuljetus kestää alle neljä tuntia, kuljetuksen tulisi odottaa vielä 

neljän tunnin ajan toimituspaikassa ennen kuormasta purkamisen 

aloittamista. Näin varmistetaan, että kalat kykenevät toipumaan 

riittävästi kuormauksen aiheuttamasta stressistä [117]. 



 

1.9 Rehun hallinta, aliruokinta ja ruokinnan 

keskeyttäminen 

Tässä kohdassa käsitellään rehun hallinnan vaikutuksia kirjolohen hyvinvointiin. Lajikohtaisia 

todisteita käsitellään kirjolohta koskevien tarkoitukseen sopivien THI- ja LABHI-indikaattoreiden 

esittelyn yhteydessä. Niitä myös täydennetään muita lohikaloja (enimmäkseen lohta) koskevilla 

todisteilla tarvittaessa. 

 
Rehun hallintaan sisältyvät valinnat, joita kasvattajan täytyy tehdä kalojen ruokinnan yhteydessä. 

Perinteisesti rehun hallinnalla tarkoitetaan erityisesti sitä, kuinka kasvattaja antaa ja jakelee rehun 

kaloille [118], eikä rehun ainesosien valintaa (rehun ravintosisältö). Ravintosisältö voi kuitenkin 

vaikuttaa rehun hallintaan esimerkiksi siten, että rehun energiasisältö vaikuttaa siihen, kuinka kauan 

kalat syövät ennen kuin ne tulevat kylläisiksi. Rehun hallintaan kuuluu kuusi keskeistä tekijää: i) 

annoskoko eli paljonko rehua kaloille annetaan; ii) ruokintatiheys eli kuinka usein kaloja ruokitaan 

päivittäin ja eri päivinä, iii) rehun jakelun ajoitus eli milloin kalat ruokitaan; iv) spatiaalinen jakelu eli 

kuinka rehu levitetään; v) ruokintanopeus eli kuinka nopeasti kalat ruokitaan sekä vi) 

ruokintaan/rehujätteen seurantaan tarkoitetun teknologian valinta, jotta annoskokoa voidaan 

mukauttaa. 

 
Rehun hallinnan yhteydessä on otettava huomioon myös aliruokinta (ruokinnan rajoittaminen) ja 

paastotus (ruokinnan keskeyttäminen). Aliruokinnassa kaloja ruokitaan, mutta normaalia 

vähemmän (määrä on vähäisempi kuin rehun nauttimisen enimmäismäärä tai kylläisyystaso ja 

lähempänä ylläpitoannostusta tai sitä pienempi). Paaston yhteydessä kalojen ruokinta lopetetaan 

määräajaksi (tietty määrä päiviä). Tämä voidaan luokitella edelleen i) lyhytaikaiseksi paastoksi (7–

10 päivää, [119]) tai ii) pitkäaikaiseksi paastoksi (yli 10 päivää). 

 
Ruokintanopeus on myös tärkeä tekijä. Monet ruokintateknologiat sallivat kasvattajan hallita 

ruokintanopeutta kattavasti, minkä avulla voidaan vähentää kilpailua ja antaa kaloille riittävästi rehua 

tarvittaessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuva 1.9-1. Rehun syöttöputket kulkevat keskusruokinta-aluksesta kaupallisiin kirjolohen 

kasvatusaltaisiin. Valokuva: Ola Sveen, Svanøy Havbruk AS. 
 



 

Kalojen hyvinvointiin liittyvät haasteet päivittäisessä ruokinnan hallinnassa 

 Kirjolohissa esiintyy hyvin energistä syömiskäyttäytymistä, ja ne voivat olla hyvin kilpailullisia 

ruokinta-aikoina [esim. 120, 121]. 

 Kasvattajien ja muiden sidosryhmien pääasialliset huolet rehun hallinnan hyvinvointivaikutuksista 

liittyvät ennen muuta ruokinnan lopettamiseen ja aliruokintaan. 

 Rehun syöttönopeus voi vaikuttaa kilpailuun [118]. Jos nopeus on liian alhainen, kalat eivät 

välttämättä saa tarpeeksi rehua kasvaakseen parhaalla nopeudella [122]. 

 Myös ruokintatiheys voi vaikuttaa kirjolohen hyvinvointiin, mutta optimaalinen tiheys riippuu 

kalojen koosta. Esimerkiksi on ehdotettu, että kirjolohen poikasia tulisi ruokkia usein, ja tiheyttä 

olisi alennettava kalojen kasvaessa [91]. Tiheys ei kuitenkaan saisi muuttua liian harvaksi kalojen 

kasvaessa suuremmiksi. Jos päivittäinen ruokinta esimerkiksi rajataan yhteen kolmen tunnin 

ruokinta-aikaan, tämä voi lisätä kalojen aggressiivisuutta ja hidastaa selkäevävammoista 

toipumista verrattuna kaloihin, joita ruokitaan kolme kertaa päivässä tai jotka voivat vapaasti 

ruokailla ruokintalaitteilla päiväsaikaan, myös tapauksissa, joissa kalat ruokitaan kylläisiksi (esim. 

90-grammaiset kirjolohet [121]). Gélineau ym. [123] totesivat myös, että jos kaloille järjestetään 

rajallinen pääsy ruokintalaitteisiin, niiden kokoerot lisääntyvät. Toisessa tutkimuksessa 

ehdotettiin, että kiinteiden annosten antaminen kerran tunnissa (verrattuna 10 minuutin välein 

tai jatkuvasti tapahtuvaan ruokintaan) voi lisätä kuolleisuutta ja hidastaa kasvunopeutta [124]. 

Jos ruokintataajuus oli hyvin suuri (32 kertaa tunnissa 18 tunnin aikana verrattuna 8 kertaan 

päivässä 2 x 2 tunnin aikana), tämä kuitenkin haittasi 20-grammaisten kirjolohien kasvua [125], ja 

tekijöiden mukaan tämä johtui osittain siitä, että ruokinta-aikojen suuri määrä aiheutti taajaan 

toistuvaa kilpailua. Muissa lohikaloissa, kuten lohessa, rehun huono levittäminen tilaan voi johtaa 

kalojen koon hajanaisuuteen, sillä kilpailukykyisemmät kalat voivat mahdollisesti estää 

heikompien kilpailijoiden pääsyn rehun äärelle (esim. Thorpe ym., [126]). Kirjolohissa voi 

kuitenkin esiintyä vastaavaa erittäin energistä syöntikäyttäytymistä riippumatta siitä, 

levitetäänkö rehu kapealle vai leveälle alueelle [120]. 

 Ruokintateknologian valinta sekä se, ruokitaanko kaloja kiinteillä annoksilla vai ruokahalua 

vastaavasti, voi vaikuttaa haitallisesti evävaurioihin [127]. Toisessa tutkimuksessa [123] kuitenkin 

todettu, että käsin kylläisiksi ruokittujen kalojen kasvu on parempaa kuin ruokintalaitteella 

ruokittujen. 

Hyvinvointiin liittyvien haasteiden minimointi päivittäisessä ruokinnan hallinnassa 

 Kirjolohissa voi esiintyä runsaasti kilpailua (ja mahdollista aggressiivisuutta) ruokinnan yhteydessä. 

 Kasvattajan tulisi seurata ruokahalua ja syöntikäyttäytymistä (esim. vedenalaisten kameroiden 

avulla) ja annostella rehua reagoiden ruokahalun muutoksiin kullakin ruokintakerralla. 

 Rehu annostellaan siten, että kalat eivät joudu kilpailemaan siitä, ja ruokintavälien tiheys valitaan 

huolella. Jos kaloja ruokitaan joko liian tiuhaan tai liian harvoin, tämä voi haitata hyvinvointia. 

Kehitysvaiheesta riippuen 2–8 ruokintakerran päivässä pitäisi riittää [esim. 121, 125]. Poikasia 

voidaan mahdollisesti ruokkia useammin [91]. 

 Rehu levitetään laajalti veden pinnalle. 



 

Paastotuksen mahdolliset vaikutukset hyvinvointiin 

 On vaikeaa löytää tietoa siitä, onko ruokinnan keskeyttämisen keston ja kalojen hyvinvoinnin 

välillä selkeä ja määritettävissä oleva suhde [ks. 128, 129]. 

 Kalat kykenevät sietämään lyhyt- ja pitkäkestoista ruokinnan keskeyttämistä ja ruokinnan 

rajoittamista [130], ja kirjolohet voivat mukauttaa aineenvaihduntanopeuttaan reaktiona 

ruokinnan keskeyttämiseen [131]. 

 
Paastotusta (ruokinnan keskeyttämistä) koskevat hyvinvointiriskit 

 Kaloja voidaan paastottaa useista tuotannollisista syistä, joista osaan liittyy niille 

ominaisia hyvinvointiriskejä.  Riskit riippuvat monista tekijöistä, kuten kalan koosta, 

kehitysvaiheesta, kunnosta ja sen energiavarastojen koosta ja myös esimerkiksi veden 

lämpötilasta. 

 Ruokinnan keskeyttäminen voi johtaa siihen, että kala käyttää kehoonsa varastoitunutta 

rasvaa ja muita toiminnallisia kudoksia [3, 91]. Paastojakson pituus voi vaikuttaa 

kirjolohen stressireaktioihin. Yhdeksän päivää paastotetuilla kaloilla todettiin 

voimakkaampi stressireaktio kuin kaloilla, joita oli paastotettu kahden päivän ajan [132]. 

Samat tekijät ehdottivat, että teurastusta edeltävän paaston vaikutuksia voitaisiin 

lieventää ruokkimalla kalat joka toinen päivä paastoa edeltävän kuukauden aikana 

päivittäisen ruokinnan sijasta. 

 Paastotus voi heikentää kalojen kuntotekijää ja nälkiinnyttää niitä [129]. 

 Stevensonin [133] mukaan CIWF ja WSPA katsovat, että sellaisten viljeltyjen kalojen, joita 

on aiemmin ruokittu säännöllisesti, pitkäaikaista paastottamista on mahdoton hyväksyä 

hyvinvoinnin kannalta. 

 
Paastotuksesta (ruokinnan keskeyttämisestä) saatavat hyvinvointihyödyt 

 Kaloja voidaan paastottaa useista tuotannollisista syistä, joista osaan liittyy niille 

ominaisia hyvinvointihyötyjä. Tämä riippuu myös monista tekijöistä, muun muassa edellä 

mainituista. 

 Jos kalat altistuvat alhaisille happitasoille tai korkeille veden lämpötiloille, ruokinta 

voidaan keskeyttää aineenvaihdunnan hidastamiseksi ja hapen kulutuksen 

vähentämiseksi. Lyhytkestoiseen paastoon liittyvät mahdolliset hyvinvointihaitat 

korvautuvat sillä, että kaloja suojataan mahdollisesti tappavalta hapenpuutteelta. 

 Lisäksi lyhytkestoinen paasto voi lieventää eräiden kalojen tautien vakavuutta ja vaikutuksia [134]. 

 Kalojen paastotus ennen tiettyjä toimenpiteitä, kuten kylpyhoitoja tai kuljetusta, hidastaa 

niiden aineenvaihduntaa ja voi vähentää kuljetusveteen kertyvän hiilidioksidin ja 

ammoniakin määrää [esim. 91, 135]. 

 

Aliruokinnan mahdolliset vaikutukset hyvinvointiin 

 FAWC:n [136] näkemyksen mukaan aliruokinnan hyvinvointiriskit ovat ainakin lyhyellä aikavälillä 

todennäköisesti pienemmät kuin tasalämpöisten eläinten aliruokinnan riskit. 

 Eräissä kirjolohen kehitysvaiheessa äkilliset aliruokintajaksot tai lyhyt- tai pitkäaikaisempi 

aliruokinta voi olla haitallista hyvinvoinnin kannalta ja aiheuttaa esim. evävaurioita [137]. 

 
Aliruokintaa (ruokinnan rajoittamista) koskevat hyvinvointiriskit 
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 Kalojen ruokintaa voidaan rajoittaa useista tuotannollisista syistä, joista osaan liittyy niille 

ominaisia hyvinvointiriskejä. 

 Alle 50 grammaa painavissa kirjolohissa aliruokinta johtaa epätasapuoliseen rehun 

saantiin [138], mikä saattaa aiheutua lisääntyvästä kilpailusta rehusta. 

 Alle 230 grammaa painavien kirjolohien joukossa aliruokinta lisää ryhmän sisäistä koon vaihtelua [139]. 

 Se myös lisää evävaurioita noin 25-grammaisissa kirjolohissa [137]. 

 Pitkäkestoisen aliruokinnan seurauksena voi olla energiavarastojen loppuun 

kuluttaminen ja ravitsemustilan huonontuminen. Tämä heikentää kuntotekijää ja jopa 

nälkiinnyttää kaloja [129]. 

 

Näin arvioidaan i) paastotukseen, ii) aliruokintaan ja iii) muihin rehun hallintaa 

koskeviin tekijöihin liittyvää hyvinvointia 

Kasvattaja voi käyttää seuraavia ympäristöön ja eläimiin perustuvia THI-indikaattoreita seuratakseen 

i) aliruokinnan, ii) paastotuksen ja myös iii) muiden rehun hallintaa koskevien tekijöiden lyhyt- ja 

pitkäaikaisia vaikutuksia. Vaikka useat ympäristöön perustuvat THI-indikaattorit vaikuttavat 

ruokailuun ja ruokahaluun, tässä käytetään vain kaikkein sopivimpia ympäristöindikaattoreita, ja 

rehun hallinnan osalta keskitytään eläimiin perustuviin indikaattoreihin. 

 

Kuva 1.9-2. Yleiskatsaus tarkoitukseen sopivista THI-indikaattoreista ensisijaisesti paastottamista ja 

aliruokintaa, mutta myös muita rehun hallintaa koskevia tekijöitä varten. Ympäristöön perustuvat 

THI-indikaattorit koskevat kasvatusympäristöä ja ryhmään perustuvilla THI-indikaattoreilla 

arvioidaan ryhmää. Yksilökohtaiset THI-indikaattorit perustuvat näytteiden ottoon yksittäisistä 

kaloista niiden lajittelemiseksi ulkonäön perusteella. Kuvitus: C. Noble ja L. H. Stien. Valokuvat: L. H. 



 

Stien ja Chris Noble. 
 

Ympäristöön perustuvat THI-indikaattorit 

Aineenvaihduntaan kohdistuvien vaikutustensa vuoksi lämpötila voi vaikuttaa sekä ruokahaluun että 

siihen, kuinka kalat kestävät ruokinnan rajoittamista tai keskeyttämistä. Päivittäisen rehun hallinnan 

osalta kalojen ruokahalu vähenee, kun ne lähestyvät niille sopivan lämpötilan ääriarvoja. Kirjolohet 

voivat sopeutua 0–22 celsiusasteen lämpötiloihin 

[16], mutta kirjolohen lämpötilamieltymykset voivat vaihdella kalan kehitysvaiheen mukaan. 

Lämpötilat tulisi kaikin keinoin pyrkiä pitämään optimaalisella vaihteluvälillä. Siinä vaiheessa, kun 

lämpötila on edennyt ääriarvoihin (ylä- tai alarajalle) tai tappavaksi, kalojen hyvinvointi on jo 

vaarantunut. Poikaset suosivat 7–13 celsiusasteen lämpötiloja [17], ja RSPCA:n suositus 

verkkoaltaissa pidettävien kasvuvaiheessa olevien kirjolohien pitolämpötilaksi on noin 7–

17 celsiusastetta [18]. Muut tekijät ovat esittäneet, että kasvuvaiheessa ovat kirjolohet suosivat noin 

16 celsiusasteen lämpötilaa 13–19 celsiusasteen vaihteluvälillä olosuhteissa, joissa happipitoisuus on 

normaali [19]. Kirjolohta koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa [8] suositellaan kasvuvaiheessa 

oleville kaloille 1–16 celsiusasteen lämpötilaa. 
 

Happitasot voivat vaikuttaa kirjolohen rehun nauttimiseen ja ruokahaluun (esim. EFSA [91]), ja myös 

syöminen itsessään voi vähentää happikyllästeisyyden tasoja [140]. Lämpötila ja suolaisuus 

vaikuttavat hapen liukoisuuteen ja näin ollen myös sen saatavuuteen, kun taas kalojen 

hapentarpeeseen vaikuttavat muun muassa kehitysvaihe, ruokinta, aktiivisuustasot ja lämpötila. 

Eräässä hiljattain julkaistussa artikkelissa [14] annetaan yksityiskohtaisia tietoja kirjolohen 

rajoittavista happikyllästeisyysarvoista (LOS) eri lämpötiloissa ja erikokoisten kalojen osalta (taulukko 

1.1-2). LOS-arvo on vähimmäistaso, jossa kalat pystyvät pitämään yllä riittävää hengitystä. Tätä 

alhaisemmat arvot ovat siis tappavia. Taulukossa 1.1-2 annetut LOS-arvot on mitattu paastotetuista 

kaloista, ja happitasojen on mahdollisesti oltava korkeampia kalojen ollessa kylläisiä [14] tai 

stressaavien tilanteiden, kuten tiivistämisen, aikana. Happitasojen olisi näin ollen aina oltava 

huomattavasti LOS-arvoja korkeammat.  Yleisenä ennakoivana ohjeena suositellaan, että 

happikyllästeisyystasot olisivat yli 80 prosenttia. Tämä perustuu Poulsenin ynnä muiden tietoihin 

[15]. Viljeltyä kirjolohta koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa suositellaan vähimmäisarvoksi 

7 mg L-1 [8]. 
 

Suolaisuus riippuu kalan elinvaiheesta. Kirjolohi pystyy kasvamaan täysin makeavetisessä 

ympäristössä tai siirtymään täysin suolaiseen veteen.  EFSA [91] toteaa, että kirjolohi saavuttaa 

euryhaliinin tilan, kun kalat ovat yli 50 gramman painoisia. Kaloilla, jotka siirretään 70–100 gramman 

painoisina, on hyvä selviämisaste, ja ne pystyvät ilmeisesti kestämään siirron merelle ollessaan 

tietyssä smolttiutumisvaiheessa. Vaikka kirjallisuutta aiheesta on vähän, jotkin todisteet viittaavat 

siihen, että suolaisuus voi vaikuttaa kirjolohen ruokahaluun. Esimerkiksi McKayn ja Gjerden [141] 

tutkimuksessa todettin, noin 50–150 gramman painoisten kalojen ruokahalu väheni merkittäväsi 

10 prosentin tai korkeammassa suolaisuusasteessa verrattuna kaloihin, jotka oli kasvatettu nollan 

prosentin suolaisuusasteessa. 

Hiilidioksidi/pH-arvo. Good ym. [142] eivät todenneet kasvun tai rehun nauttimisen vähenemistä 

lohikaloissa, jotka oli kasvatettu vedessä, jonka hiilidioksiditaso oli 24 mg L-1. EFSAn [91] mukaan 

lohikalat tulisi kasvattaa ympäristössä, jonka pH-arvo on 5,0–9,0, ja tällä vaihteluvälillä olevat 

alhaisemmat pH-arvot (esim. ei-tappava pH-arvo 5,2 verrattuna pH-arvoon 6,3) voi jopa lisätä 

ruokahalua joissain tapauksissa [143]. 



 

 

Ryhmään perustuvat THI-indikaattorit 

Käyttäytyminen. Sekä nuorissa [144] että aikuisissa lohikaloissa [145] voi esiintyä aggressiivisuutta. 

Tutkimuksissa on ilmennyt, että aggressiivisuus lisääntyy, kun kalat ovat aliruokittuja, joko 

evävaurioiden vastaavana kasvuna 

[137] tai rehun saannin epätasa-arvoistumisena [138]. 
 

Aliruokinta [esim.146] ja koon vaihtelu [139] voivat vaikuttaa kielteisesti kalojen kasvuun. Tällainen 

kielteinen vaikutus voi olla myös ruokinnan keskeyttämisellä [147]. Äkillisiä muutoksia kalojen 

kasvussa voidaan käyttää ennakkovaroitusjärjestelmänä päivittäiseen rehun hallintaan liittyvien 

ongelmien varalta, erityisesti, jos kasvattajalla on perusteelliset kasvun seurantakäytännöt. 
 

Kuolleisuus saattaa lisääntyä ruokinnan keskeyttämisen jälkeen [148] ja myös ruokintajärjestelmä 

[124] vaikuttaa siihen, joten sitä tulisi seurata huolella ja säännöllisesti. 
 

Terveydentila voi vaikuttaa ruokahaluun (ks. esim. Chin ym. [149]). 
 

Nälkiintyneet kalat. Aliruokinnan tai ruokinnan lopettamisen pitkäaikaisia seurauksia voivat olla 

energiavarojen loppuminen ja huono ravitsemuksellinen tila. Tämä johtaa puolestaan kunnon 

huononemiseen ja 



 

Yksilökohtaiset THI-indikaattorit 

Evävauriot. Yleisin merkki ongelmista, jotka liittyvät aliruokintaan / paastottamiseen / huonoon 

rehun hallintaan, on aluksi morfologinen vahinko, ensisijaisesti nuorissa kirjolohissa esiintyvät 

selkäevän vauriot [esim. 137]. Näissä kehitysvaiheissa myös äkillisiä muutoksia harmaiden selkäevien 

liikkeen tiheydessä (osoitus kohonneesta aggressiivisuudesta) voidaan käyttää laadullisena ryhmään 

perustuvana THI-indikaattorina, sillä sitä voidaan havainnoida käsittelemättä kalaa. 
 

Ihon kunto. Lohikalat voivat menettää suomuja ja saada haavoja kilpaillessaan rehusta. Ihon kuntoa 

voidaan näin ollen käyttää THI-indikaattorina. 
 

Kiduskansien vaurioihin lukeutuvat rikkoutuneet tai typistyneet kiduskannet. Lohen osalta ruokinta 

voi vaikuttaa näihin vaurioihin [150]. Lisäksi on esitetty hypoteesi, jonka mukaan lohikalojen 

kiduskansiin voi tulla vammoja kalojen kilpaillessa rehusta, ja tätä on käytetty THI-indikaattorina 

aiemmissa lohikaloja koskevissa tutkimuksissa [151]. 
 

Vammojen pisteytysasteikot (lohikaloista otettujen valokuvien perusteella) on annettu tämän 

asiakirjan lopussa esim. seuraavia vammoja varten: ihoverenvuodot, vammat/haavat, suomujen 

irtoaminen, silmän verenvuodot, kiduskansien vauriot, kuonon vauriot, tämänhetkiset ja 

parantuneet evävauriot.  Ulkoisia vammoja voidaan arvioida sekä laadullisesti (tilan muutokset 

ennen havainnointia ja sen jälkeen) että määrällisesti (jos hyvinvointitarkastuksessa vaaditaan 

lisätietoa). 
 

Nälkiintymistila ja kuntotekijä. Heikentynyt kuntotekijä voi olla seurausta aliruokinnasta [152], ja 

myös pidempiaikainen ruokinnan keskeyttäminen voi johtaa kuntotekijän huononemiseen tai kalojen 

nälkiintymiseen [153]. Koska kuntotekijä (K) on vaihteleva ja muuttuu sekä kehitysvaiheen että 

vuodenajan mukaan, on vaikeaa määritellä tarkkoja arvoja, jotka osoittaisivat hyvinvoinnin 

huononemisen [114]. Kirjolohelle tehdyissä pitkäaikaisissa ruokinnan keskeyttämistä koskevissa 

tutkimuksissa nuorten kalojen (painon keskiarvo noin 55 g) kuntotekijän on todettu laskevan alle 

arvon 1,0 neljän kuukauden paaston jälkeen [154]. Suuremmille kaloille (painon keskiarvo noin 280 g) 

tehdyssä paastotustutkimuksessa todettiin, että K-arvot laskivat arvoista 1,15–1,2 noin arvoon 1,05 

yhdessä kuukaudessa ja noin arvoon 0,9 neljässä kuukaudessa [153]. Tekijät esittävät siis, että jos 

tekijän K arvo on noin 1,0 tai tätä pienempi, se voi viitata viljeltyjen kirjolohien nälkiintymiseen. 

Yliruokinnan seurauksena kirjolohille voi myös kertyä runsaita määriä vatsarasvaa. Lihavuuden 

vaikutukset hyvinvointiin eivät ole selviä, mutta se on merkki huonosta rehun hallinnasta. 

Suolistossa oleva rehu viittaa usein siihen, että kala on syönyt viimeisten yhden tai kahden päivän 

aikana [54], mutta tämä riippuu kalan koosta ja lämpötilasta. Päivittäin nautitun ravinnon määrän tai 

paastojaksojen arvioimiseksi lohikala voidaan lopettaa ja sen suolisto tarkistaa rehun jäämien osalta. 

Tämä antaa viitteitä myös ruokahalusta ja rehun saannista. 
 

Glukoosi ja laktaatti. Glukoosia voidaan käyttää huonoa rehun hallintaa koskevana THI-

indikaattorina [155]. Plasman glukoosiarvon kohoaminen on suhteellisen hidas reaktio stressiin; 

lohikalalla se voi olla huipussaan noin kuuden tunnin paastottamisen jälkeen ja laskee tämän jälkeen 

[155]. Reaktio kuitenkin riippuu ruokintatilasta, ruokavaliosta ja muista tekijöistä. Glukoositasoja 

tulisi verrata stressiä edeltäviin tasoihin eikä stressin aikaisiin vakiotasoihin. Jos lohikalojen ruokinta 

keskeytetään pidemmäksi aikaa, glukoositasot kuitenkin laskevat verrattuna ruokittuihin 

vertailuryhmiin [153]. Paastottaminen vaikuttaa myös laktaattiin, jonka taso laskee lyhytaikaisesti 

kuuden tunnin paaston jälkeen, mutta yleisesti ottaen laktaattiarvoissa ei ole eroja yhden ja kolmen 

päivän paaston välillä [155]. 

Lihasten pH-arvo. Ruokinnan keskeyttäminen enintään kolmeksi päiväksi ennen teurastusta ei vaikuta lihasten pH-
arvoon [156]. 



 

Paastotusta koskevat viimeisimmät neuvot 

Ruokinnan keskeyttämisen soveltuvaa kestoa koskevat viimeisimmät neuvot vaihtelevat kalojen hyvinvoinnin 
osalta. 

 Viljeltyä kirjolohta koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa [8] suositellaan, että 

kirjolohien ruokkimatta jättämisen kesto ei saisi olla yli 54 astepäivää ilman, että tähän on 

saatu eläinlääkärin tai ylemmän johdon hyväksyntä. Lisäksi täytyy suorittaa hyvinvointiriskien 

arviointi. Standardeissa myös todetaan, että kaikkien paastotusjaksojen jälkeen ruokinta on 

aloitettava uudelleen siten, että 

a) kaloja kannustetaan taas syömään, b) hävikki minimoidaan, c) voidaan osoittaa, että 

kalojen hyvinvointi ei vaarannu (RSPCA [8]). 

 Stephenson [133] ja CIWF [157] suosittelevat 72 tunnin raja-arvoa. 

 FAWC ja HSA ovat ehdottaneet enintään 48 tunnin raja-arvoja [158, 159]. 

 Norjan elintarviketurvallisuusviranomaisella ei ole kiinteitä raja-arvoja paastolle, koska 

tietämystä on rajoitetusta, mutta viranomaisen mukaan paasto tulisi pitää mahdollisimman 

lyhyenä. (Säädöksessä akvakulturforskriften § 27: Fôring todetaan paastosta seuraavaa: ”Fisk 

skal ikke fôres når fôringen er uheldig ut fra hensynet til fiskens velferd, hygiene eller kvalitet. 

Perioden uten fôring skal være så kort som mulig.”) 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-17-822. 

 Lines ja Spence [160] esittävät, että ruokinnan keskeyttäminen 1–5 päiväksi ei 

todennäköisesti vaaranna useiden kalalajien hyvinvointia merkittävällä tavalla. 

 López-Luna ym. [161] ovat esittäneet, että astepäivät voidaan ottaa huomioon 

paastotusjaksojen vaikutusten arvioinnissa, kuten myös Stephenson [133] ja FAWC [136]. 

López-Lunan ynnä muiden 

[161] mukaan 68 astepäivän mittainen paastotusjakso (72 tunnin paasto) ei vaikuttanut 

lohikalojen hyvinvointiin teurastuksen yhteydessä ja pelkällä veden lämpötilalla 

(22,7 astepäivää) oli suurempi vaikutus. EFSA [3] ehdottaa 50 astepäivän rajaa 

paastotukselle, ja Bermejo-Poza ym. 

[131] esittävät noin 17–23 astepäivän paastotusjaksoa (alle 96 tunnin paasto) lohikalojen 

stressireaktion lieventämiseksi teurastuksen yhteydessä. 

 Bermejo-Pozan ynnä muiden [132] mukaan ruokintatiheyden vähentäminen yhteen kertaan 

kahdessa päivässä teurastusta edeltävän kuukauden aikana voi parantaa kalojen 

stressireaktiota kahden viimeisen paastopäivän aikana ennen teurastusta. 

 Bermejo-Pozan ynnä muiden toisessa tutkimuksessa [162] todettiin, että viiden päivän 

paasto (107 astepäivää) ei vaikuta merkittävästä painoon, kuntotekijään tai 

hepatosomaattiseen indeksiin (HSI) vertailuryhmiin verrattuna. Lisäksi tutkimuksessa kävi 

ilmi, että maksan glykogeeni ja jotkin maksan väriparametreista muuttuivat viiden päivän 

paaston jälkeen, mikä osoittaa, että kalat olivat ottaneet käyttöön kehon energiavarastot. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-17-822
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-17-822


 

 

 

 
Puutteet tiedoissa 

 Vaikka kirjolohen paastoa koskeva kirjallisuus on laajempaa ja 

yksityiskohtaisempaa kuin lohen osalta [esim. 131, 132, 154, 156, 162], 

suositukset ovat yhä osittain ristiriitaisia keskenään. Saatavilla olevia 

tietoja on edelleen kehitettävä eri kehitysvaiheiden ja toimenpiteiden 

osalta. 

 Tämän tulevan lähestymistavan tulisi sisältää eripituiset ruokinnan 

keskeytykset eri viljelyolosuhteissa ja erityisesti eri lämpötiloissa (ks. 

López-Luna ym., [161]). 

 Koska kyseisiä tietoja ei ole vielä saatavilla, tekijät ovat määrittäneet 

mahdolliset THI-indikaattorit, joilla voidaan arvioida i) aliruokinnan, ii) 

paastotuksen ja iii) muiden rehun hallintakäytäntöjen vaikutukset kalojen 

hyvinvointiin eri kehitysvaiheissa. 

 Kasvattajat voivat käyttää näitä THI-indikaattoreita arvioidakseen edellä 

mainittujen menettelyiden vaikutukset kalojensa hyvinvointiin. 

 Lisäksi FAWC [136] ehdottaa, että olisi tarpeen kehittää vaihtoehtoisia 

lähestymistapoja käytännölle, jossa ruokinta lopetetaan kokonaisessa 

altaassa, kun vain osa kaloista on tarkoitus siirtää, sekä pitkäaikaiselle 

ruokinnan rajoittamiselle. 



 

1.10 Järjestelmän puhtaanapitomenettelyt, kuten 

säiliöiden ja laitteiden pesu 

Tuotantoyksiköiden ja -laitteiden siivous ja desinfiointi tai puhtaanapito on olennaista 

bioturvaamisen ja hygienian kannalta. Se on myös tärkeää järjestelmien huollon, orgaanisen jätteen 

kertymisen välttämisen ja näin ollen veden laadun kannalta. Ensisijainen puhtaanapitotoimenpide on 

siivous ennen desinfiointia, koska desinfiointiaineet eivät tehoa yhtä hyvin, jos mahdollisesti 

haitallisten organismien suojana on orgaanista ainesta. Lisäksi kuivaaminen ja auringonvalolle 

altistuminen voivat olla tärkeitä tekijöitä puhtaanapidossa. Verkkojen puhdistusjärjestelmiä (osan C 

kohta 2.2.4) käsitellään käsikirjan muissa osissa. 
 

Kalojen hyvinvointiin liittyvät haasteet 

 Puhtaanapito on ensisijaisesti hyödyksi kalojen hyvinvoinnille. Se on hyvinvointiriski vain, jos 

se suoritetaan kalojen ollessa järjestelmässä tai jos vedessä on jäämiä mahdollisesti 

haitallisista aineista. Tällaisessa tapauksessa haasteena ovat fyysiset vauriot, häiriöstä 

aiheutuva stressi ja toksisten kemikaalien vaikutukset. 
 

Hyvinvointiin liittyvien haasteiden minimointi 

 Riskejä voidaan vähentää hyvillä hallintomenettelyillä kuten laitehuollolla, henkilökunnan 

koulutuksen valvonnalla ja osaamisen seurannalla. Puhtaanapitoa varten on oltava vakioidut 

toimintaohjeet ja kirjanpito, jotka koskevat myös kemikaalien turvallista ja tehokasta käyttöä. 

 On olemassa jonkin verran todisteita siitä, että jonkinasteiset säännölliset häiriöt ovat 

vähemmän haitallisia lohikaloille kuin joko hyvin harvinaiset tai jatkuvat häiriöt [163]. Tämä 

voi selittyä tottumisella tai sopeutumisella. 

 Jos kalojen käyttäytymisessä, ulkonäössä tai tuotannossa havaitaan poikkeamia normaalista, 

asia olisi tutkittava. 
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Hyvinvoinnin arviointi puhtaanapidon aikana 

Järjestelmän puhtaanapito tulisi joko suorittaa siten, että kalat eivät ole järjestelmässä, tai järjestää 

siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä. 

 

 

Kuva 1.10-1. Yleiskatsaus tarkoitukseen sopivista THI-indikaattoreista järjestelmän puhtaanapidon 

aikana. Ympäristöön perustuvat THI-indikaattorit koskevat nimenomaan ympäristöä, ryhmään 

perustuvat THI-indikaattorit koskevat mahdollisia tarkkailtavia ja toiminnan aikana tarkistettavia 

seikkoja ja yksilökohtaiset THI-indikaattorit perustuvat näytteiden ottoon yksittäisistä kaloista 

tarkkoja tutkimuksia varten. Valokuva ympäristöön perustuvaa THI-indikaattoria varten: 

http://marineharvest.ca/about/blog-marine-harvest- canada/2012-container-blog/september-6-

2012/. Valokuva ryhmään perustuvaa THI-indikaattoria varten: B. Glencross. Valokuva yksilökohtaista 

THI-indikaattoria varten: C. Noble. 
 

Ympäristöön perustuvat THI-indikaattorit 

Ympäristöön perustuvat THI-indikaattorit liittyvät puhtaanapidon aikana asianmukaisiin 

menettelyihin ja toimiin. Valvontaseikat riippuvat käytetyistä aineista ja toimenpiteestä, mutta niissä 

tulisi seurata valmistajan ohjeita. 
 

Ryhmään perustuvat THI-indikaattorit 

http://marineharvest.ca/about/blog-marine-harvest-canada/2012-container-blog/september-6-2012/
http://marineharvest.ca/about/blog-marine-harvest-canada/2012-container-blog/september-6-2012/
http://marineharvest.ca/about/blog-marine-harvest-canada/2012-container-blog/september-6-2012/


 

Poikkeava käyttäytyminen, myös äkilliset vakavat reaktiot toimenpiteeseen tai kemikaaliin, tulisi 

tutkia. Myös kiihtymyksen tai pako-/välttelykäyttäytymisen jatkuminen on selvitettävä. 
 

Ruokahalun palaaminen. Kalojen ruokahalun palaamisviivettä tulisi seurata tarkkaan järjestelmän 

puhtaanapidon jälkeen. Stressireaktion laukeaminen voi johtaa ruokahalun vähenemiseen tai 

menetykseen [23]. Ruokahalun palaamisviivettä voidaan näin ollen myös käyttää THI-indikaattorina, 

sillä se voi osoittaa, kuinka hyvin kalat ovat selvinneet stressitekijästä. Ruokahalua on helppo mitata 

laadullisesti tarkkailemalla kaloja ruokinta-aikaan. 

 

Kasvun hidastuminen voi olla seurausta rehun nauttimisen vähenemisestä stressin vuoksi tai viite 

muista ongelmista, kuten toksisten aineiden vaikutuksista. 
 

Kuolleisuutta ja kuolevia kaloja tulisi seurata tarkkaan ja säännöllisesti järjestelmän 

puhtaanapitotoimien jälkeen, jotta voidaan takautuvasti arvioida toimiin liittyviä ongelmia tai 

hyvinvointia koskevia uhkia. Kalojen terveyden asiantuntijoiden [esim. 164] tulisi tutkia asia. 
 

Terveydentila. Kalojen terveydentilan täytyy olla tiedossa ennen järjestelmän puhtaanapitoa, jotta 

puhtaanapitoa voidaan tehostaa tartuntatautien varalta (esim. kaksinkertainen desinfiointi ja 

pidempi tyhjänä pito 

/ kuivuminen). 
 

Yksilökohtaiset THI-indikaattorit 

Morfologiset vammat. Laitteissa tai toimenpiteissä ilmenevät ongelmat voivat erilaisia morfologisia 

vammoja, kuten silmävammoja, suomujen irtoamista tai kuono- ja evävammoja. 
 

Vammojen pisteytysasteikot (lohikaloista otettujen valokuvien perusteella) on annettu tämän 

asiakirjan lopussa esim. seuraavia vammoja varten: ihoverenvuodot, vammat/haavat, suomujen 

irtoaminen, silmän verenvuodot, kiduskansien vauriot, kuonon vauriot, tämänhetkiset ja 

parantuneet evävauriot. Ulkoisia vammoja voidaan arvioida sekä laadullisesti (tilan muutokset 

ennen havainnointia ja sen jälkeen) että määrällisesti (jos hyvinvointitarkastuksessa vaaditaan 

lisätietoa). 
 

Toissijaiset infektiot. Järjestelmästä (makea tai suolainen vesi) riippuen puhtaanapidon aikana 

tulleista vammoista saattaa aiheutua toissijaisia infektioita. Toisinaan suhteellisen lievät vammat 

voivat johtaa vakaviin infektioihin. Eläinlääkintäasiantuntijan tulisi aina tutkia infektion merkit. 
 

Kidusten kunto. Jotkin puhtaanapitokemikaalit voivat vaurioittaa kiduksia. Poikkeava käyttäytyminen 

voi viitata ongelmaan, mutta patologisia muutoksia saattaa myös olla tarpeen tarkastella 

silmämääräisessä tai post mortem -tutkimuksessa. 

 
 

  



 

1.11 Lajittelu 

Lajittelua tehdään useista eri syistä, ja se voi olla olennaista kalojen terveyden ja hyvinvoinnin 

kannalta. Lajittelun avulla voidaan esimerkiksi varmistaa, että kalojen koko on yhdenmukainen ennen 

rokotusta, poistamalla pienet tai poikkeavat kalat ja myös valitsemalla teurastettavat kalat. 

Riippumatta siitä, kuinka huolella lajittelu suoritetaan, se on kaloille stressaava ja mahdollisesti 

haitallinen toimenpide. Kalat tulisi siis lajitella vain, kun se on välttämätöntä. Yleisesti kaloja tulisi 

käsitellä mahdollisimman vähän. 
 

Lajittelua voidaan tehdä usein eri tavoin tuotantojakson aikana. Pienten kalojen ollessa kyseessä se 

voidaan tehdä käsin, lajittelukoneiden avulla tai passiivisesti joustavien verkkopaneeleiden tai 

vastaavien avulla. Lajittelu voidaan tehdä myös verkkoaltaissa käyttämällä sumppualuksia. 
 

Kalojen hyvinvointiin liittyvät haasteet 

Lajittelua koskevia riskejä ovat muun muassa lajittelua edeltävään ruokinnan keskeytykseen (ks. 

osan C kohta 1.9), tiivistämiseen (osan C kohta 1.1), pumppaukseen (osan C kohta 1.2) ja 

sumppualukseen siirtoon (osan C kohta 1.8) liittyvät riskit sekä mahdolliset fyysiset vammat ja 

hypoksia, joka on seurausta altistumisesta ilmalle tai vedelle, jonka liuenneen hapen pitoisuus on 

alhainen. Flosin ynnä muiden [165] aiemman tutkimuksen mukaan lajittelu vaikuttaa merkittävästi 

kirjolohien stressitasoihin jopa 10 tuntia tapahtuman jälkeen. Toimenpiteen aiheuttama stressi ja 

fyysiset vammat voivat lisätä toissijaisten infektioiden riskiä, kuten kylmäperäisiä haavaumia 

(Moritella spp.) suolavedessä (etenkin alhaisissa lämpötiloissa) ja sienitulehduksia (Saprolegnia spp.) 

makeassa vedessä. 

Sopivan kokoisilla aukoilla varustetuilla verkoilla tai paneeleilla (kuva 1.11-1) tehtävään passiiviseen 

lajitteluun liittyvät riskit ovat samankaltaisia kuin lajittelua (osan C kohta 1.1) koskevat riskit, lukuun 

ottamatta sitä, että kalat, jotka ovat lähes aukkojen kokoisia, saattavat jäädä kiinni aukkoihin (ks. 

jäljempänä). Passiivinen lajittelu voi olla vähemmän haitallista hyvinvoinnin kannalta, sillä yleensä 

ruokintaa ei keskeytetä eikä kaloja pumpata tai käsitellä. 
 

 

Kuva 1.11-1. Passiivinen lajittelujärjestelmä Valokuvat otettu Grading Systems (UK) Ltd -yrityksen 

Flexi-Panel-laitteella. Niiden käyttöön on saatu yrityksen lupa. 



 

Hyvinvointiin liittyvien haasteiden minimointi 

Lajittelun tarvetta olisi pyrittävä vähentämään kaikin keinoin. Lajittelun (tai sen tekemättä 

jättämisen) syy tulisi kirjata, jotta toimenpiteitä voidaan arvioida jälkikäteen. Kalojen lajittelukertojen 

määrää voidaan vähentää suunnittelemalla esim. alkuperäiset kasvatustiheydet huolellisesti. 

Henkilökunnalla olisi oltava asianmukainen koulutus, ja lajittelussa tulisi seurata yksityiskohtaista 

suunnitelmaa ja vakioituja toimintaohjeita riittävän valvonnan alaisuudessa. Kaikkia laitteita täytyy 

huoltaa ja valvoa riittävällä tavalla ja niiden on oltava tehtävään sopivia. Esimerkiksi kalaputkissa on 

oltava mahdollisimman vähän liitoksia. Lajittelusta on pidettävä kirjaa, ja kirjanpitoa on verrattava 

mahdollisiin myöhemmin ilmeneviin ongelmiin. 

Seuraavia on vältettävä: 
 

 Ulkonevat reunat 

 Terävät reunat 

 Karheat pinnat 

 Kuivat pinnat 

 Äkilliset suunnan muutokset 

 Pitkät pudotukset pois vedestä 

Veden laatua tulisi seurata kaikissa lajittelukoneissa ja sen tulisi olla korkea. Aika, jonka kalat ovat 

poissa vedestä, tulisi pitää mahdollisimman lyhyenä erityisesti korkeissa tai alhaisissa lämpötiloissa 

tai kun ilmankosteus on vähäistä. Aina kun mahdollista, lajittelua tulisi välttää korkeissa ja alhaisissa 

lämpötiloissa. Viljeltyä kirjolohta koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa [8] suositellaan, että 

vähintään 90 prosenttia kaloista tulisi olla vähintään 1,3 kg:n painoisia. 
 

Suunnitellun rutiininomaisen lajittelun yhteydessä kaloille tulisi tehdä terveystarkastus sen 

varmistamiseksi, että ne ovat riittävän terveitä kestääkseen lajittelutoimenpiteen (ks. myös viljeltyä 

kirjolohta koskevat RSPCA:n hyvinvointistandardit [8]). Esimerkiksi kidusmuutokset voivat altistaa 

kalat alhaisista liuenneen hapen määristä aiheutuville vaurioille. 
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Hyvinvoinnin arviointi lajittelun aikana 

Lajitteluun voi liittyä useita erilaisia käsittelytoimenpiteitä, kuten ruokinnan keskeytys (osan C 

kohta 1.9), tiivistäminen (osan C kohta 1.1), pumppaus (osan C kohta 1.2) ja sumppualukseen 

siirtäminen (osan C kohta 1.8) tai näiden yhdistelmä. Mainituissa kohdissa on lisätietoa näihin 

toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä ja niiden lieventämisestä sekä sopivista THI-indikaattoreista. 
 

 

Kuva 1.11-2. Yleiskatsaus tarkoitukseen sopivista THI-indikaattoreista lajittelua varten. Ympäristöön 

perustuvat THI-indikaattorit koskevat nimenomaan lajitteluympäristöä, ryhmään perustuvat THI-

indikaattorit koskevat mahdollisia tarkkailtavia ja toimenpiteen aikana tarkistettavia seikkoja ja 

yksilökohtaiset THI-indikaattorit perustuvat näytteiden ottoon yksittäisistä kaloista tarkkoja 

tutkimuksia varten. Kuva: J. F. Turnbull ja K. Gismervik, valokuvat: J. F. Turnbull 
 

Ympäristöön perustuvat THI-indikaattorit 

Laitteiden säätö kalojen koon perusteella. Kalat eivät saa jäädä kiinni järjestelmään. 
 

Vedestä poistamisen kesto. Ilmalle altistuminen tulisi pitää mahdollisimman vähäisenä, sillä 

pitkittynyt altistuminen ilmalle voi vahingoittaa siivilähampaita [43]. Kirjolohta koskevissa RSPCA:n 

hyvinvointistandardeissa suositellaan enintään 15 sekunnin altistumisaikaa [8], ja EFSAn suosituksen 

mukaan altistumisaika tulisi rajoittaa 10 sekuntiin [3]. Eräässä tutkimuksessa myös kävi ilmi, että 

kirjolohen kuolleisuus miltei kaksinkertaistui, kun rasitusta kokevien kalojen ilmalle altistumisen 

kesto piteni 30 sekunnista 60 sekuntiin [44]. 
 

Veden laatua sekä liuenneen hapen tasoja tulisi seurata kaikissa lajitteluun liittyvissä laitteissa tai 



 

pitolaitoksissa. Eräässä hiljattain julkaistussa artikkelissa [14] annetaan yksityiskohtaisia tietoja 

kirjolohen rajoittavista happikyllästeisyysarvoista (LOS) eri lämpötiloissa ja erikokoisten kalojen osalta 

(taulukko 1.1-2). LOS-arvo on vähimmäistaso, jossa kalat pystyvät pitämään yllä riittävää hengitystä. 

Tätä alhaisemmat arvot ovat siis tappavia. Taulukossa 1.1-2 annetut LOS-arvot on mitattu 

paastotetuista kaloista, ja happitasojen on mahdollisesti oltava korkeampia kalojen ollessa kylläisiä 

[14] tai stressaavien tilanteiden, kuten tiivistämisen, aikana. Happitasojen olisi näin ollen aina oltava 

huomattavasti LOS-arvoja korkeammat. Yleisenä ennakoivana ohjeena suositellaan, että 

happikyllästeisyystasot olisivat yli 80 prosenttia. Tämä perustuu Poulsenin ynnä muiden tietoihin 

[15]. Myös viljeltyä kirjolohta koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa suositellaan 

vähimmäisarvoksi 7 mg L-1 [8]. 

Ilman lämpötila ja ilmankosteus. Käsin tai koneellisesti tehtävän lajittelun yhteydessä täytyy välttää 

liian korkeita tai alhaisia lämpötiloja sekä aikoja, joina ilmankosteus on vähäistä. 
 

Lämpötila. Kirjolohet voivat sopeutua 0–22 celsiusasteen lämpötiloihin [16], mutta kirjolohen 

lämpötilamieltymykset voivat vaihdella kalan kehitysvaiheen mukaan. Lämpötilat tulisi kaikin keinoin 

pyrkiä pitämään optimaalisella vaihteluvälillä. Siinä vaiheessa, kun lämpötila on edennyt ääriarvoihin 

(ylä- tai alarajalle) tai tappavaksi, kalojen hyvinvointi on jo vaarantunut. Poikaset suosivat 7–

13 celsiusasteen lämpötiloja [17], ja kirjolohta koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa [8] 

suositellaan poikasille 1–12 oC:n lämpötilaa. Verkkoaltaissa pidettävien kasvuvaiheessa olevien 

kirjolohien suositeltava pitolämpötila on noin 7–17 celsiusastetta [18]. Muissa tutkimuksissa on 

esitetty, että kasvuvaiheessa olevat kirjolohet suosivat noin 16 celsiusasteen lämpötilaa 13–

19 celsiusasteen vaihteluvälillä olosuhteissa, joissa happipitoisuus on normaali [19]. Kirjolohta 

koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa [8] suositellaan kasvuvaiheessa oleville kaloille 1–

16 celsiusasteen lämpötilaa. Osan A kohdassa 4.1.1 on lisätietoja asiasta.   

Tiheys. Lajittelun aikana on tärkeää välttää liian suuria kalojen tiheyksiä. 
 

 Ryhmään perustuvat THI-indikaattorit 

Lajitteluun jälkeen on tavallista, että kaloilla kestää jonkin aikaa, kun ne asettuvat normaaleihin 

käyttäytymismalleihinsa. Tämä riippuu myös järjestelmästä. Ryhmään perustuvat THI-indikaattorit 

liittyvät poikkeavan käyttäytymisen jatkumiseen. 
 

Terveydentila. Kalojen terveydentilan tulisi olla tiedossa ennen lajittelua, jotta voidaan varmistaa, 

että ne kestävät toimenpiteen. Muun muassa kidusten kunto on tärkeää tarkistaa. 
 

Käyttäytyminen. Lajittelun jälkeen kaloja on tarkkailtava poikkeavan käyttäytymisen, kuten jatkuvan 

kiihtymyksen, letargian tai poikkeavan parveilun ja uimisen varalta. 
 

Kuolleisuutta ja kuolevia kaloja tulisi seurata tarkkaan ja säännöllisesti lajittelun jälkeen, jotta 

voidaan takautuvasti arvioida toimiin liittyviä ongelmia tai hyvinvointia koskevia uhkia. Kalojen 

terveyden asiantuntijoiden [esim. 164] tulisi tutkia asia. 
 

Ruokahalun palaaminen. Jos vähentynyt syöminen jatkuu, se voi viitata lajittelusta johtuviin 

vammoihin tai stressiin ja sitä tulisi seurata huolellisesti [23]. Ruokahalua on helppo mitata 

laadullisesti tarkkailemalla kaloja ruokinta-aikaan. 
 

Kasvu. Jos ruokinta keskeytetään ennen lajittelua, kasvun hidastuminen jonkin verran on normaalia, 

mutta jos se on liiallista tai jatkuu kauan, se voi viitata ongelmiin. 



 

Yksilökohtaiset THI-indikaattorit 

Morfologiset vammat. Laitteissa tai toimenpiteissä ilmenevät ongelmat voivat erilaisia morfologisia 

vammoja, kuten silmävammoja, suomujen irtoamista tai kuono- ja evävammoja. 
 

Vammojen pisteytysasteikot (lohikaloista otettujen valokuvien perusteella) on annettu tämän 

asiakirjan lopussa esim. seuraavia vammoja varten: ihoverenvuodot, vammat/haavat, suomujen 

irtoaminen, silmän verenvuodot, kiduskansien vauriot, kuonon vauriot, tämänhetkiset ja 

parantuneet evävauriot. Ulkoisia vammoja voidaan arvioida sekä laadullisesti (tilan muutokset 

ennen havainnointia ja sen jälkeen) että määrällisesti (jos hyvinvointitarkastuksessa vaaditaan 

lisätietoa). 
 

Toissijaiset infektiot. Järjestelmästä (makea tai suolainen vesi) riippuen lajittelun aikana tulleista 

vammoista saattaa aiheutua toissijaisia infektioita. Toisinaan suhteellisen lievät vammat voivat johtaa 

vakaviin infektioihin. Eläinlääkintäasiantuntijan tulisi aina tutkia infektion merkit. 



 

1.12 Elävien kalojen tutkiminen 
 

Toimenpiteet, joissa kalat poistetaan yksiköistä, tarkastetaan ja palautetaan elävinä 

Viljelylaitoksessa on usein tarpeen ottaa näytteitä elävistä kaloista. Näytteenoton syynä voi olla 

meritäiden laskeminen, kidusten kunnon arviointi, ulkoisten vammojen ja epämuodostumien 

arviointi, punnitus jne. Tällä hetkellä nämä tutkimukset tehdään pääosin manuaalisesti ja 

samankaltaisin keinoin. Jatkossa osa näistä testeistä voidaan kyetä tekemään teknologian avulla 

automaattisesti ja poistamatta kaloja vedestä. 
 

Kalojen hyvinvointiin liittyvät haasteet 

Tutkimusta varten on tärkeää saada edustava näyte kaloista. Suurissa yksiköissä, joissa kalayksilöitä 

on paljon, kaloja saatetaan joutua tiivistämään sen varmistamiseksi, että näyte on suhteellisen 

edustava. Tiivistäminen on hyvinvointiriski (ks. osan C tiivistämistä koskeva kohta 1.1). Jos suuri 

määrä kaloja tiivistetään yhteen, tämä tarkoittaa, että paljon useammat kalat altistuvat 

hyvinvointiriskeille kuin vain näytteenottoon tarvittavat kalat. 
 

Tiivistämisen jälkeen kalat yleensä nostetaan haavilla nukutuskylpyyn (ks. osan C kohta 1.6). Kun kala 

on nukutettu, se yleensä nostetaan ylös vedestä ja tutkitaan, minkä jälkeen se palautetaan 

kasvatusyksikköön. Nykyisin on saatavilla joitain järjestelmiä, joissa kalat voidaan tutkia vedessä 

(esim. täiden laskemisen yhteydessä). Elävien kalojen tutkimiseen liittyvät mahdolliset 

hyvinvointiriskit on lueteltu jäljempänä taulukossa 1.12-1. 
 

Useissa kirjolohta koskevissa tutkimuksissa on osoitettu, että kalojen käsittelyyn liittyy vammojen ja 

stressien riski [esim. 165, 166, 167]. Lohikalat ovat sopeutuneet elämään vedessä, missä ne ovat 

käytännössä painottomia ja joutuvat vain harvoin kosketuksiin kiinteiden esineiden kanssa. Niiden 

luuranko ja iho eivät ole sopeutuneet haavilla nostamisen ja muiden käsittelytoimien aiheuttamaan 

rasitukseen, ja tällaiset toimet voivat helposti vahingoittaa kaloja [26]. Kalojen käsittelyn sietokyky 

vaihtelee kehitysvaiheen, koon, veden ja ilman lämpötilan, terveydentilan, laitteiden ja 

käsittelytoimen mukaan. 
 

Ilmalle altistumiseen liittyvistä hyvinvointiriskeistä on olemassa varsin vähän tieteellistä kirjallisuutta. 

Ilmalle altistuminen tulisi kuitenkin pitää mahdollisimman vähäisenä, sillä pitkittynyt altistuminen 

ilmalle voi vahingoittaa siivilähampaita [43]. Kirjolohta koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa 

suositellaan enintään 15 sekunnin altistumisaikaa [8], ja EFSAn suosituksen mukaan altistumisaika 

tulisi rajoittaa 10 sekuntiin [3]. Eräässä tutkimuksessa myös kävi ilmi, että kirjolohen kuolleisuus 

miltei kaksinkertaistui, kun rasitusta kokevien kalojen ilmalle altistumisen kesto piteni 30 sekunnista 

60 sekuntiin [44]. 



 

Taulukko 1.12-1. Elävien kalojen käsittelyyn tutkimusten aikana liittyvät hyvinvointiriskit. Taulukko: K. 

V. Nielsen ja K. Gismervik 
 

Toimenpide: Riski Kasvava riski 

Tiivistäminen Ks. osan C kohta 1.1 
Tiivistäminen 

 

Nosto käsihaavilla Ulkoiset vammat: 
limakerros, iho, suomut, 
evät, silmät 

Nostohaavin muotoilu ja sopivuus kalan kokoon 
Liian suuri silmäkoko 

Vaurioitunut haavi 
Haavissa on liian monta kalaa kerralla 

 Sisäiset vammat Haavissa on liian monta kalaa kerralla 

Rauhoittaminen, 
ks. osan 
C kohta 1.6 

Rauhoitusaineen yliannostus 
myrkytys 

Poikkeamat käyttöohjeista/lääkemääräyksestä 
(annos ja/tai pitoaika) 

 Puutteellinen rauhoitus voi 
lisätä loukkaantumisriskiä 

Poikkeamat käyttöohjeista/lääkemääräyksestä 

Voimankäyttö voi olla tarpeen 

Riski kalan menettämisestä 

 Ulkoiset vammat Tilan puute rauhoitussäiliössä lisää 
loukkaantumisriskiä 

 Veden laatu Nukutuskylvyn kierrätys 
Suurempi määrä kaloja 

Tutkimus Ulkoiset ja sisäiset vammat Väärä nostotekniikka 
Puutteellinen nukutus 
Karheapintaiset käsineet 

 Ilmalle altistuminen – Iho- ja 
kidusvauriot 
(kylmettyminen/kuivuminen
), hypoksia 

Alhainen/korkea ilman lämpötila, alhainen 
ilmankosteus ja tuuliset olosuhteet 
Ilmalle altistumisen kesto enintään 15 s, ellei kaloja 
ole nukutettu (RSPCA, [8]) 

Palauttaminen 
kasvatusyksikköön 

Ulkoiset vammat, jos kalat 
heitetään tai siirretään 
haavilla 

Törmäys esim. lintuverkkoon matkalla veteen 
Nostohaavin muotoilu ja kunto 

Yleisesti Stressi Lämpötilat, jotka ovat lähellä lämpötilan 
vaihteluvälin 
alinta ja ylintä ääriarvoa 

 Pitkäkestoiset vaikutukset Vaikea arvioida kaupallisessa mittakaavassa 

 
 

Hyvinvointiin liittyvien haasteiden minimointi 

Yleisesti ottaen elävien kalojen käsittelyssä käytettävät laitteet tulisi suunnitella siten, että 

varmistetaan kalojen hyvinvoinnin säilyminen. Laitteita täytyy käyttää siten, että kaloihin kohdistuva 

riski on mahdollisimman pieni. Kalat eivät saisi joutua kosketuksiin terävien reunojen, karheiden tai 

imukykyisten pintojen tai solmujen (verkko/haavi) kanssa eikä niihin saa kohdistua painetta, 

jännitettä (pyrstöstä nostaminen), tarpeetonta tiivistämistä jne. Kaloja on mahdollisuuksien mukaan 

aina käsiteltävä vedessä. Jos kalojen hyvinvointia ei voida varmistaa tutkimuksen aikana, kalat tulisi 

lopettaa nukutuksen/tainnutuksen jälkeen (ja ennen tutkimusta) 



 

 
 
 
 
 

 
Ympäristöön 
perustuvat 
THI-
indikaattorit 

•Ks. osan C 
tiivistämistä 
koskeva kohta 1.1 
ja nukutusta 
koskeva kohta 1.6 

•Veden 
happitaso 

•Vedestä poistamisen 
kesto 

 
 
 
 
 

 
Ryhmään 
perustuvat THI-
indikaattorit 

•Käyttäytyminen 

•Ruokahalun 
palautumisaika 

•Terveydentila 

•Kuolleisuus 

•Suomuja vedessä 

•Punainen vesi 

•Ks. myös 
osan C 
tiivistämistä 
koskeva 
kohta 1.1 ja 
nukutusta 
koskeva 
kohta 1.6 

 
 
 
 
 
 

Yksilökohtaiset 
THI-indikaattorit 

•Erilaiset 
käsittelystä 
aiheutuvat 
vammat: 
ihovauriot; 
suomujen 
irtoaminen; 
silmävauriot; 
kuonon vammat; 
evävauriot 

•Kidusten kunto 
(ADG-pisteytys) 

•Kidusten liikenopeus 

•Refleksit, 
silmien liike 

•Kuntotekijä 

Hyvinvoinnin arviointi 
 

Kuva 1.12-2. Yleiskatsaus tarkoitukseen sopivista THI-indikaattoreista elävien kalojen tutkimista 

varten. Ympäristöön perustuvat THI-indikaattorit koskevat käsittely-ympäristöä ja ryhmään 

perustuvat THI-indikaattorit taas hyvinvointia ryhmän tasolla. Yksilökohtaiset THI-indikaattorit 

perustuvat näytteiden ottoon yksittäisistä kaloista. Valokuvat ja kuvitus: K. Gismervik. Valokuva 

ympäristöön perustuvaa THI-indikaattoria varten: L. H. Stien 
 

Ympäristöön perustuvat THI-indikaattorit 

Happi. Kaloille riittävien happitasojen seuranta ja varmistaminen on tarpeen sekä tiivistämisen (ks. 

osan C kohta 1.1), nukutuksen (osan C kohta 1.6) että toipumisen aikana. Yleisenä ennakoivana 

ohjeena käytetään tavallisesti sitä, että happikyllästeisyystasojen olisi oltava yli 80 prosenttia [15]. 

Viljeltyä kirjolohta koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa suositellaan vähimmäisarvoksi 7 mg 

L-1 [8]. 

Vedestä poistamisen kesto. Ilmalle altistuminen tulisi pitää mahdollisimman vähäisenä, sillä 

pitkittynyt altistuminen ilmalle voi vahingoittaa siivilähampaita [43]. Kirjolohta koskevissa RSPCA:n 



 

hyvinvointistandardeissa suositellaan enintään 15 sekunnin altistumisaikaa [8], ja EFSAn suosituksen 

mukaan altistumisaika tulisi rajoittaa 10 sekuntiin [3]. Eräässä tutkimuksessa myös kävi ilmi, että 

kirjolohen kuolleisuus miltei kaksinkertaistui, kun rasitusta kokevien kalojen ilmalle altistumisen 

kesto piteni 30 sekunnista 60 sekuntiin [44]. Ilmalle altistumisen kesto on erityisen kriittinen 

korkeissa tai alhaisissa lämpötiloissa ja ilmankosteuden ollessa vähäistä. Mikäli mahdollista, elävät 

kalat tulisi tutkia vedessä. 



 

Ryhmään perustuvat THI-indikaattorit 

Koska näytteitä otetaan yleensä suhteellisen pienestä määrästä kaloja verrattuna vesiviljely-yksikössä 

olevaan kokonaismäärään, toimenpiteen pitkäaikaisia seurauksia voi olla vaikea arvioida. Jos 

näytteenotossa käytettyjen kalojen määrä on suuri, voi olla tarpeen tarkkailla kaikkia seuraavassa 

lueteltuja tekijöitä. 
 

Ruokahalun palaaminen. Kalojen ruokahalun palaamisviivettä tulisi seurata tarkkaan käsittelyn 

jälkeen. Stressireaktion laukeaminen voi johtaa ruokahalun vähenemiseen tai menetykseen [23]. 

Käsittelyn jälkeistä ruokahalun palaamisviivettä voidaan näin ollen myös käyttää THI-indikaattorina, 

sillä se voi osoittaa, kuinka hyvin kalat ovat selvinneet stressitekijästä. Ruokahalua on helppo mitata 

laadullisesti tarkkailemalla kaloja ruokinta-aikaan. 
 

Käyttäytyminen.  Kuten tiivistämisen ja käsittelyn yhteydessä, kalojen paluuta tavanomaiseen 

käyttäytymiseen voidaan käyttää laadullisena THI-indikaattorina. Lajittelun jälkeen kaloja on 

tarkkailtava poikkeavan käyttäytymisen, kuten jatkuvan kiihtymyksen, letargian, poikkeavan 

parveilun ja uimisen (esim. kyljellään uimisen tai hengen haukkomisen veden pinnalla) varalta. 

Käsittelyn yhteydessä on tärkeää arvioida kalojen käyttäytymistä tiivistämisen aikana (ks. osan C 

kohta 1.1) ja niiden tajunnantilaan nukutuksen aikana (ks. osan C kohta 1.6). 
 

Terveydentila, kuolleisuus ja tautien esiintyminen. Eläviä kaloja tutkitaan usein terveydentilan 

arvioimiseksi. Tämä voi liittyä esimerkiksi kidusten terveyteen, täiden laskemiseen, ulkoisten 

vammojen ja epämuodostumien arviointiin tai pinnan lähellä uivien kuolevien kalojen tutkimiseen. 

Lisääntynyt kuolleisuus voi olla tärkein syy, jonka vuoksi otetaan yhteyttä eläinlääkäriin tai kalojen 

terveydestä vastaaviin työntekijöihin. Tämän vuoksi on tärkeää, että kuolleisuutta seurataan tarkkaan 

ja säännöllisesti päivittäin. Jos kala täytyy lopettaa 

esimerkiksi huonon terveydentilan vuoksi, kalojen terveydestä vastaavan ammattilaisen tulisi tutkia 

se [esim. 164]. Kun kalat päästetään takaisin kasvatusyksikköön nukutuksen ja tutkimuksen jälkeen, 

vaarana on, että toimi itsessään voi lisätä kuolleisuutta. Kuolleisuutta tulisi seurata tarkkaan ja 

säännöllisesti elävien kalojen tutkimisen jälkeen, jotta voidaan seurata ja arvioida toimenpiteeseen 

liittyviä ongelmia tai hyvinvointia koskevia uhkia. Kalat, jotka on palautettu kasvatusyksikköön mutta 

eivät toivu kohtuullisessa ajassa, on nostettava vedestä ja lopetettava mahdollisimman pian. Jos kala 

on nukutuksessa liian kauan tai kärsii vakavia vammoja käsittelyn aikana, se voi olla parempi lopettaa 

tutkimuksen aikana. 

Suomuja vedessä. Tämä viittaa suomujen irtoamiseen ja liman ja ihon vaurioitumiseen, mikä voi 

johtaa häiriöihin osmoottisen paineen säätelyssä sekä toissijaisiin infektioihin. 
 

Punainen vesi. Käytännön kokemus on osoittanut, että kun lohia tiivistetään suljettuihin ja 

pienikokoisiin säiliöihin, verenvuoto voidaan havaita veden värimuutoksena eli ns. punaisena vetenä. 

Sitä on havaittu nukutuksen yhteydessä pienemmissä ja suljetuissa säiliöissä, ja se erottuu parhaiten 

vaaleamman värisissä yksiköissä.  Vaikka punainen vesi ei välttämättä tarkoita, että käsittely on 

kaloille kuolemaksi (Nilsson, henkilökohtainen viestintä), se ei ole koskaan hyvä merkki ja sen syy 

tulisi tutkia (ks. lisätiedot osan A kohdasta 3.1.6). Punaisen veden on havaittu johtuvan esimerkiksi 



 

kidusverenvuodosta, joka on todettu mekaaniseen täiden hävitykseen liittyvän kalojen pisteytyksen 

[27] aikana. Tämä oli perusteena toimenpiteeseen välittömästi tehdyille muutoksille. 

Lisätutkimukseksi voidaan harkita täydentävää histopatologista näytteenottoa (LABHI-indikaattori). 
 

  



 

Yksilökohtaiset THI-indikaattorit 

Ulkoiset vammat. Joutuminen kosketuksiin muiden kalayksilöiden tai laitteiden kanssa saattaa 

aiheuttaa erilaisia ihovaurioita. Tämän vuoksi kaloja on tärkeää tarkkailla ulkoisten vammojen 

varalta, erityisesti jos tämäntyyppiseen tutkimukseen on liittynyt äkillisiä muutoksia. Huomiota 

kiinnitetään ihoon, suomujen irtoamiseen, eviin (esim. evissä oleviin tuoreisiin halkeamiin tai 

verenvuotoon), silmiin, kuonoon, kiduskansiin ja kiduksiin. 

 

Kidusten kunto ja AGD-pisteytys. Yleisesti voi olla aiheellista pisteyttää kidusten varsinaisella 

pinnalla havaitut muutokset, jotka erottuvat valkoisina kohtina (kidusten kokonaispistemäärä).  

Lisäksi voi olla hyvä määrittää kidusten AGD-pisteytys. Kidusten verenvuotoa tulisi seurata myös 

mekaanisten vammojen osalta [27]. Kiduksia on tärkeä käsitellä erittäin varovasti tutkimuksen 

aikana, jotta ne eivät vahingoitu itse toimenpiteen vuoksi. 
 

Vammojen pisteytysasteikot (lohikaloista otettujen valokuvien perusteella) on annettu tämän 

asiakirjan lopussa esim. seuraavia vammoja varten: ihoverenvuodot, vammat/haavat, suomujen 

irtoaminen, silmän verenvuodot, kiduskansien vauriot, kuonon vauriot, tämänhetkiset ja 

parantuneet evävauriot. Ulkoisia vammoja voidaan arvioida sekä laadullisesti (tilan muutokset 

ennen havainnointia ja sen jälkeen) että määrällisesti (jos hyvinvointitarkastuksessa vaaditaan 

lisätietoa). 
 

Kidusten liikenopeus. Selkeät muutokset kidusten liikenopeudessa (kuten hyvin nopeat kiduskannen 

liikkeet) voivat olla osoitus kalojen kokemasta uhasta. Tätä tulisi arvioida koko toimenpiteen ajan. 
 

Tajuttomuuden valvonta. Yksinkertaisia refleksi-indikaattoreita, kuten silmien liikettä ja kykyä 

kääntyä pystyyn, voidaan helposti käyttää suorina stressi-indikaattoreina, joita voidaan arvioida joko 

yksitellen tai indeksinä [46]. Eläin luokitellaan tajuttomaksi, jos se ei reagoi näihin indikaattoreihin 

[47, 48]. Vestibulo-okulaarinen refleksi (VOR-refleksi) on viimeinen refleksi, joka lakkaa toimimasta 

kalan nukutuksen aikana, ja ensimmäinen, joka palautuu toipumisen jälkeen [49] (ks. osan C kuva 1.3-

3). Tajuttomissa kaloissa ei myöskään pitäisi esiintyä rytmikkäitä kiduskansien liikkeitä. Jopa täysin 

tajuton kala saattaa joskus haukkoa henkeä kerran, mutta jos tämä tapahtuu useamman kalan 

kohdalla tai sama kala haukkoo toistuvasti henkeä, kalat eivät välttämättä ole tajuttomia. Toinen 

mahdollinen refleksi on pyrstöön tarttumista koskeva refleksi (eli tartutaan kalaa pyrstöstä ja 

kokeillaan, yrittääkö se paeta [46]) tai kalan ottaminen peukalon ja etusormen kynsien väliin. Hoitaja 

voi myös arvioida, reagoiko kala neulanpistoon huuleen tai ihoon ja tarkkailla, pyrkiikö kala 

kääntymään normaaliin asentoon tai tekemään uintiliikkeitä, jos se pannaan veteen. Refleksi-indeksit 

ovat yksinkertaisia, nopeita ja huokeita, ja työntekijät on suhteellisen helppo kouluttaa käyttämään 

niitä. 
 

Kuntotekijä lasketaan kalojen painon ja pituuden perusteella (ks. osan A kohta 3.2.5). Hyvin alhainen 

kuntotekijä voi viitata rehun niukkuuteen (ks. osan C kohta 1.9) ja muihin tekijöihin, esimerkiksi 

terveysongelmiin. Hoitajan tulisi ottaa huomioon kalojen ulkonäkö (muoto, koko), jolla voi myös olla 

merkitystä. Esimerkiksi kaloilla, joiden kuntotekijä on hyvin korkea, voi olla selkärangan 



 

 
Puutteet tiedoissa 

Eräs mahdollinen tuleva THI-indikaattori on alhaisissa lämpötiloissa tapahtuvaan ilmalle 

altistumiseen liittyvä ihon pintakerroksen kuivuminen/jäätyminen. Tekijät eivät löytäneet 

aihetta koskevaa tieteellistä kirjallisuutta, mutta sen käyttöä mahdollisena THI-

indikaattorina olisi tutkittava. 

epämuodostumia (ks. lisätiedot ja lähteet osan A kohdassa 3.2.5). Jos paino ja pituus mitataan 

elävistä kaloista, on tärkeää ottaa huomioon ilmalle altistumisen kesto (ks. vedestä poistamisen 

kesto). 
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1.13 Yhteenvetotaulukot eri toimenpiteisiin sopivista 

THI- ja LABHI-indikaattoreista 

 
Taulukko 1.13-1. Yhteenveto ympäristöön perustuvista THI- ja LABHI-indikaattoreista, jotka sopivat eri 

käsittelytoimenpiteisiin 
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Hyvinvointi-indikaattori 
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Lämpötila            

Suolaisuus             

Happi            

CO2            

pH-arvo ja emäksisyys            

Ammoniakkitypen kokonaispitoisuus             

Veden virtausnopeus             

Kasvatustiheys             

Vedestä poistamisen kesto            

Pitoaika 
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Taulukko 1.13-2. Yhteenveto ympäristöön perustuvista ja yksilökohtaisista THI- ja LABHI-

indikaattoreista, jotka sopivat eri käsittelytoimenpiteisiin 
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Käyttäytyminen 

 Vatsa ylöspäin 

 Tasapainon menetys 

 Poikkeava uinti 

 Lajittelu Asteikko 

 Hengen haukkominen 
pinnassa 

 Uinti pystysuunnassa 

 Pään ravistelu 

 Parven tihentäminen 

 Aggressiivisuus 
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Käsittelystä aiheutuvat vammat            

 Suomujen irtoaminen ja ihon 
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 Suun ja leuan vauriot            

 Evien vauriot ja evien kunto            

 Silmäverenvuodot ja silmien 
tila 

           

 Ihoverenvuodot             

Kaihi 

Refleksit, silmien liike            

AGD-pisteytys            

Kidusten vaaleus ja kidusten kunto            

Kidusten liikenopeus            

Kiduskansien vauriot            

Kuntotekijä            

Kuolevat kalat            

Nälkiintymistila             

Oikein säädetty isku             

iskutainnutusta/-lopetusta varten   

Rokotuksiin liittyvä patologia 
(Speilbergin asteikon mukainen 



pistemäärä)  

Rehu suolistossa             

Lihasten pH-arvo             
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pH-arvo 



 

2 Hyvinvoinnin arviointi uusien 

teknologioiden kehittämisen aikana 
Käsikirjan tämän osan tavoitteena on tiivistää ja tarkastella keskeisiä tieteellisiä löydöksiä, jotka 

koskevat mahdollisia tarkoitukseen sopivia THI-indikaattoreita, joita voidaan käyttää kalojen 

käsittelyyn ja kalankasvatuksen toimenpiteisiin liittyvien uusien teknologioiden dokumentoinnissa. 
 

2.1 Ensimmäiset huomioitavat seikat ja THI-/LABHI-

työkalut uusia teknologioita varten 
Vesiviljelyalalla kehitetään jatkuvasti uusia teknologioita, joiden tavoitteena on tuotannon ja kalojen 

käsittelyn parantaminen. Erityisesti täiden hävitysteknologiassa on tapahtunut nopeaa kehitystä ja 

innovointia muutaman viime vuoden aikana. Norjan lainsäädännössä mainitaan selkeästi, että sekä 

teknologian toimittaja että kasvattaja ovat vastuussa sen varmistamisesta, että laitteet ovat 

ympäristöystävällisiä. Teknologisten innovaatioiden kaikissa kehitysvaiheissa on otettava huomioon 

kalojen biologia. Vaiheittain tehtävässä hyvinvoinnin dokumentoinnissa tulisi ottaa huomioon 

Replace, Reduce and Refine -periaate eli periaate, jonka mukaan vanhaa teknologiaa korvataan, 

teknologian määrää vähennetään ja sen toimintaa parannetaan (kuva 2.1-1 jäljempänä). Norjan 

lainsäädännön mukaan uusi teknologia on testattava ja arvioitava kalojen hyvinvoinnin kannalta 

sopivaksi, ennen kuin se otetaan kaupalliseen käyttöön. Tämä lähestymistapa edellyttää usein lupien 

hakemista asianmukaisen hyvinvointilainsäädännön mukaisesti. 
 
 

Kuva 2.1-1 Ehdotettu vaiheittainen hyvinvointia koskeva dokumentaatio konseptista kaupalliseen 

tuotantoon käyttämällä Replace, Reduce and Refine -periaatetta (alun perin laboratorioeläintieteen 

käsite) uuden teknologioiden kehittämisen aikana. Norjan lainsäädännön mukaan uusi teknologia on 

testattava ja arvioitava kalojen hyvinvoinnin kannalta sopivaksi, ennen kuin se otetaan kaupalliseen 

käyttöön. Kuvitus lähteestä Gismervik ym., [168] K. Gismervikin luvalla. 



 

Näkökohdat, jotka kasvattajan tulee ottaa huomioon 

Seuraavien seikkojen tarkistaminen ennen uuden teknologian hankkimista: 

 Onko teknologiaa koskevaa hyvinvointidokumentaatio saatavilla? 

 Jos ei: Norjan lakien ja määräysten mukaisesti kyseinen dokumentaatio on oltava 

olemassa [169] (ks. kuva 2.1-1) 

 Jos kyllä: 

 Tarkistetaan, onko kalojen hyvinvointitarpeiden varmistamiseksi tarvittavat asianmukaiset 

THI- ja LABHI-indikaattorit dokumentoitu. Yksi tarkastuslista on saatavilla tästä linkistä: 

http://www.imr.no/filarkiv/2015/06/skjema_for_velferdsvurdering_av_ny_teknologi_i_op 

pdrett_v1_0.pdf/nn-no. 

 Tässä käsikirjassa on luettelot mahdollisesti tarkoitukseen sopivista THI- ja LABHI-

indikaattoreista (ks. esim. osan C kohta 1.13). 

 Kasvattajan tulee tarkistaa, että dokumentaation on laatinut puolueeton taho, joka on kalojen 
hyvinvoinnin asiantuntija. 

 Tarkistetaan, onko saatavilla käyttöohjeita, joissa kuvaillaan, kuinka kalojen hyvinvointi 

varmistetaan toimenpiteen aikana, ja esitellään kalojen koosta, terveydentilasta ja muista 

tekijöistä johtuvat rajoitukset. 

 Lisäksi tarkistetaan tarvittaessa, käsitelläänkö asiakirjoissa kalojen tuntemaan kipuun 

liittyviä kysymyksiä. 

Seuraavat seikat tulisi tarkistaa ennen uuden teknologian käyttämistä: 

 Onko mahdolliset riskit tunnistettu ja asianmukaiset hyvinvointitoimet toteutettu? 

 Onko käytössä toimintatavat, joilla varmistetaan, että kalojen hyvinvointi otetaan 

huomioon ennen teknologian käyttöä, sen aikana ja sen jälkeen? 

 Onko olemassa perusteet, joissa kuvaillaan, milloin toimenpide täytyy keskeyttää tai perua 

hyvinvointia koskevien huolien vuoksi? 

Seuraavat seikat tarkistetaan käytön aikana: 

 Kirjataanko kalojen hyvinvointia koskevat tiedot käytön aikana ja sen jälkeen? 

 Onko olemassa dokumentaatio, jonka perusteella voidaan optimoida menettelyjä käytön 

aikana ja ehkäistä huonoa hyvinvointia? 

Ensimmäiset huomioitavat seikat uuden teknologian arvioinnin yhteydessä: 

Sen välttämiseksi, että kalat vahingoittuvat käsittelyn aikana, tutustutaan osan C kohdissa 1.1 

(tiivistäminen) ja 1.2 (pumppaus) lueteltuihin THI-indikaattoreihin. Esimerkiksi on tärkeää tarkistaa, 

että putkissa tai vedenpoistojärjestelmissä ei ole jyrkkiä kulmia tai muita äkillisiä suunnan muutoksia, 

joissa kalat voivat saada vammoja. Lisäksi tarkistetaan ja poistetaan terävät tai ulkonevat reunat, 

karheat pinnat, kuivat tai pudotukset, jotka voivat vahingoittaa kaloja. Vältetään myös tiloja, joissa 

kalat voivat rusentua, jäädä jumiin tai kärsiä vammoja. Vedestä poistaminen on tärkeää pitää 

mahdollisimman lyhyenä. Yleisesti ottaen kalojen vedestä poistaminen on haitallisempaa sekä 

alhaisissa että korkeissa lämpötiloissa sekä ilmankosteuden ollessa vähäinen. 

Perusdokumentaation osalta todettakoon, että mitä uudempaa teknologia on, sitä laajempaa 

testauksen tulisi olla. Tavoitteena on, että käytetään parhaiten sopivia valikoimaan kuuluvia THI- ja 

LABHI-indikaattoreita. Joidenkin THI-indikaattoreiden kynnys-/raja-arvojen määrittäminen voi olla 

vaikeaa, sillä niihin voivat vaikuttaa lämpötila, geenit, ympäristö, kehitysvaihe ja mittausepävarmuus 

http://www.imr.no/filarkiv/2015/06/skjema_for_velferdsvurdering_av_ny_teknologi_i_oppdrett_v1_0.pdf/nn-no
http://www.imr.no/filarkiv/2015/06/skjema_for_velferdsvurdering_av_ny_teknologi_i_oppdrett_v1_0.pdf/nn-no
http://www.imr.no/filarkiv/2015/06/skjema_for_velferdsvurdering_av_ny_teknologi_i_oppdrett_v1_0.pdf/nn-no
http://www.imr.no/filarkiv/2015/06/skjema_for_velferdsvurdering_av_ny_teknologi_i_oppdrett_v1_0.pdf/nn-no


 

[170]. Ennen hoitoa tai käsittelyä, sen aikana ja sen jälkeen havaittavia muutoksia voidaan kuitenkin 

käyttää lähtökohtana. Erilaisten vammojen määrittämiseen tarkoitetut morfologiset asteikot on 

kuvailtu tarkemmin osan C kohdassa 3. Eräitä merkittävimpiä käsittelyn aikaisia riskejä ovat kalojen 

kärsimät vammat, huono veden laatu sekä itse toimenpiteestä aiheutuva stressi. 



 

2.2 Kuvaus seurantaa ja pisteytystä koskevista uusista 

teknologioista ja soveltuvista THI-indikaattoreista 
2.2.1 Mekaaninen ja lämpöön perustuva täiden hävitys 

Viime vuosikymmenen aikana on kehitetty erilaisia täiden hävitykseen tarkoitettuja mekaanisia ja 

lämpöön perustuvia teknologioita, joissa ei käytetä kemikaaleja. Monia on myös edelleen kehitteillä. 

Nämä täiden hävityskeinot voidaan luokitella hävitystekniikan mukaan seuraavasti: 

 Meriveden lämpötilan säätäminen (esim. Thermolicer ja Optilicer) 

 Huuhtelu kuohuvalla merivedellä (esim. Flatsetsundin täidenhävityslaite ja Hydrolicer) 

 Pehmeät harjat ja huuhtelu (esim. Skamik) 

Keinojen tehokkuutta täiden hävityksessä on tärkeää arvioida suhteessa niiden vaikutuksiin kalojen 

hyvinvointiin (katso erityiset riskit jäljempänä kalojen hyvinvointia koskevia haasteita käsittelevästä 

kohdasta). Kalojen hyvinvointiin vaikuttavat kuitenkin monet tekijät, kuten tiivistäminen, kalojen 

terveydentila, veden lämpötila ja tekniset säädöt [27]. Merivedellä huuhtelu ja veden lämpötilan 

säätäminen on aiemmin katsottu hyväksyttäviksi keinoiksi kalojen hyvinvoinnin kannalta alustavan 

testauksen aikana [33, 34]. Vuosina 2016 ja 2017 kuitenkin todettiin, että mekaanisella ja lämpöön 

perustuvalla täiden hävityksellä on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia kalojen hyvinvointiin 

lääkehoitoihin verrattuna [21, 171]. Lisäksi on todettu, että kirjolohella on kipureseptoreita 

(haitallisiin ärsykkeisiin reagoivia reseptoreita), jotka reagoivat esim. lämpöön, paineeseen ja 

kemiallisiin ärsykkeisiin [172, 173]. 

Potentiaalisena ongelmana on, että kaikki hyvinvointia koskeva dokumentaatio ei ole laajasti 

saatavilla tieteellistä arviointia varten ja että keskeiset saatavilla olevat tiedot liittyvät teknologian 

kehittämisvaiheisiin [33, 34, 174]. 

Mekaaninen ja lämpöön perustuvia täiden hävityskeinoja ja niihin liittyviä THI-indikaattoreita 

koskevista saatavilla olevista hyvinvointitiedoista on annettu yleiskatsaus taulukossa 2.2.1-3. 



 

Kalojen hyvinvointiin liittyvät haasteet 

 Kaikkien mekaanisten ja lämpöön perustuvien täiden hävityskeinojen yhteisenä piirteenä on, 

että kaloja täytyy käsitellä ensin tiivistämällä ne (ks. osan C kohta 1.1) ja sen jälkeen 

pumppaamalla ne eri putkien läpi (ks. osan C kohta 1.2), joissa on erilaiset 

vedenpoistolaitteet, erilämpöiset vesikylvyt tai huuhdontajärjestelmät, tai käyttämällä 

harjoja. Kalojen tiivistämisen ja pumppauksen on ehdotettu olevan hyvinvointia koskevia 

riskitekijöitä mekaanisen ja lämpöön perustuvan täiden hävityksen yhteydessä [21, 33, 34]. 

Lisäksi Gismervik ym. ovat todenneet, että tiivistäminen on keskeinen riskitekijä mekaanisen 

ja lämpöön perustuvan täiden hävityksen yhteydessä [168]. 

 Kaikesta tästä käsittelystä voi aiheutua kaloille suoria vammoja, stressiä toimen aikana ja sen 

jälkeen, liman vähenemistä/irtoamista ja toissijaisia infektioita. Se voi myös johtaa 

kuolleisuusasteen kohoamiseen [27, 33, 171, 175]. Kidukset, silmät ja kuono ovat erityisen 

haavoittuvaisia. Silmissä ja kuonossa on myös runsaasti kipureseptoreita, joilla kala havaitsee 

haitallisia, kudosta vaurioittavia ärsykkeitä ja jotka liittyvät kipuaistimukseen [173, 176]. 

Alhaisemmissa lämpötiloissa kylmäperäisten haavaumien riski kasvaa [21] (ks. lisätietoja 

osan A taulukosta 3.1.5-2). 

 Vuonna 2017 lohikaloissa todettiin aivoverenvuotoa ja kitalaen ja silmien verenvuotoa 

lämpöön perustuvan täiden hävityksen jälkeen. Tämä saattaa liittyä paniikkikäyttäytymiseen, 

jota on havaittu kaloissa hoitokylvyn aikana ja sen jälkeen [177]. 

 Kalojen yleinen terveydentila on tärkeää arvioida ennen toimeen ryhtymistä, sillä sairaat kalat 

kestävät käsittelyä huonommin [175]. Gismervikin ynnä muiden [168] tekemän tutkimuksen 

mukaan kalan terveydentila oli yksi keskeisistä riskitekijöistä. 

 Yleisesti ottaen monet kalojen terveyden asiantuntijat ovat todenneet, että lämpöön 

perustuvan täiden hävityksen jälkeen kuolleisuus on kohonnut äkillisesti [21, 177]. Tätä 

tukevat myös viranomaisille ilmoitetut kuolleisuusluvut [175, 178]. Lisäksi lämpöön 

perustuvan täiden hävityksen jälkeen on havaittu korkeaa kuolleisuutta erityisesti, kun kaloilla 

oli todettu amebinen kidustauti (AGD) ja/tai kidusten ärsytys [33]. 

 Veden laatu kammiossa, jossa veden lämpötilaa on säädetty, voi myös olla riskinä kalojen 

hyvinvoinnille lämpöön perustuvan täiden hävityksen aikana. Kammiossa on kirjattu korkeita 

ammoniakkipitoisuuksia ja veden sameutta, minkä oletetaan olevan kaloille stressaavaa. Tästä 

tarvitaan kuitenkin lisätietoa [33]. Hoitokylvyssä on myös mitattu kaasun ylikylläisyyttä [177]. 

 Kidusten verenvuoto ja suomujen irtoaminen on myös tunnistettu hyvinvointia heikentäviksi 

riskitekijöiksi mekaanisen täiden hävityksen yhteydessä [27], ja laitteiden oikea säätäminen on 

tärkeää. Lisäksi on tärkeää tietää, minkä kokoisille kaloille tekniikat sopivat [10, 27]. 

 Jos kirjolohien kanssa pidetään puhdistajakaloja, myös niiden hyvinvointi tulee ottaa 

huomioon mekaanisen ja lämpöön perustuvan täiden hävityksen aikana, muun muassa kun ne 

otetaan kiinni ja poistetaan ennen vedestä poistamisen / täiden hävityksen suorittamista 

[174, 177]. 



 

Taulukko 2.2.1-1. Svåsand ym. [179] yksilöivät nämä kalojen hyvinvointiin liittyvät riskitekijät ja 

mahdolliset seuraukset mekaanisen täiden hävityksen yhteydessä. Taulukko on käännetty ja sitä on 

muokattu lähteestä Svåsand ym. [179] L. H. Stienin luvalla. 
 

Riskitekijä Lähde Seuraus 

Sietokyvyn 
aleneminen 

Kalan terveyden vaarantuminen Kuolleisuuden lisääntyminen 

Tiivistäminen Verkon nostaminen ja pumppaus Stressi, lisääntynyt hapen tarve, 
murskautumisvammat, evävauriot ja 
haavat. 
Toissijaiset infektiot 

Fyysiset vammat Pumppausjärjestelmän epäkohdat 
esim. terävät reunat ja mutkat 

Iskuvammat, evävauriot, kidusten 
vauriot ja haavat. Toissijaiset 
infektiot 

Fyysiset vammat Vedestä poistamisesta aiheutuvat vammat ja haavat. Toissijaiset 
infektiot 

Ylikuumeneminen Kaloja pidetään liian kauan 
kuumennetussa vedessä 

Lämpöstressi ja kuolleisuus 

 

Hyvinvointiin liittyvien haasteiden minimointi 

  Kalojen terveyden tulisi olla hyvä ennen toimenpidettä. Jos kannassa esiintyy tauteja, tulisi harkita 

muita vaihtoehtoja (esim. häkissä tehtävät käsittelyt, käsittelyn siirtäminen myöhemmäksi, 

biologinen täiden hävitys, teurastuksen mahdollisuus jne.). Täikäsittelyä ei kuitenkaan 

välttämättä voida myöhäistää kovin kauaa. Tämä johtuu säädöksistä sekä siitä, että jos täitä on 

paljon, niillä voi olla vakavia vaikutuksia hyvinvointiin (ks. osan A kohta 3.2.3). Teknologiset 

ratkaisut, joilla estetään täitä kiinnittymästä kaloihin, voivat olla tärkeitä työkaluja täiden 

hävityksen hyvinvointivaikutusten vähentämisessä [171]. 

 Seurataan veden painetta ja virtausta, kalojen tiheyttä käsittely-yksikössä (paino tai lukumäärä 

minuutissa/tunnissa), veden lämpötilaa käsittelykammioissa sekä toimen etenemisnopeutta. 

Laaditaan selkeät ohjeet hyväksyttävästä kalojen koosta, terveydentilasta, lämpötiloista, 

nälkiintymisajoista jne. [27, 33, 34, 174]. Varmistetaan, että kalat eivät takerru järjestelmään 

hitaampien liikejaksojen tai taukojen aikana [27, 174]. 

 Optimoidaan tiivistäminen ja pumppaaminen (ks. osan C kohdat 1.1 ja 1.2). 

 Varmistetaan, että täiden hävitystoimeen sisältyy jaksoja, joiden aikana käytetään aktiivisesti THI-

indikaattoreita hyvinvoinnin arvioimiseksi (kuva 2.2.1-2). Gismervik ym. [27] havaitsivat, että 

lohien mekaanisen täiden hävityksen aikana kärsimien akuuttien ulkoisten vammojen 

pisteytyksen avulla voidaan varmistaa, että laitteet on säädetty oikein. Suosituksena oli, että 

otetaan säännöllisesti näytteet ennen menettelyä, sen aikana ja sen jälkeen. Näin seurataan 

esimerkiksi kidusten verenvuotoa, suomujen irtoamista ja ihon pintakerroksen verenvuotoa (sekä 

muita seikkoja) samalla, kun tarkistetaan täiden hävityksen tehokkuus. 

 Varmistetaan myös, että teknologiaan sisältyvät tehokkaat täiden keräyskeinot, sillä 

kuumennettu vesi tai huuhtelu ei tapa täitä [27, 34, 174]. Täiden kerääminen käsittelyveden 

suodatuksen avulla on tärkeää tartuntojen nopean uusiutumisen välttämiseksi, sillä tällöin 

kaloista pitäisi hävittää täit pian uudelleen [27]. 

 Käyttämällä kameravalvontaa häkissä, johon kalat palautetaan, voidaan paremmin havaita 



 

 
 
 
 
 
 
 

Ympäristöön 
perustuvat THI-
indikaattorit 

•Happi (> 80 %) 

•Lämpötila ja 
pitoaika 

•pH-arvo 

•CO2 

•(LABHI: TAN) 
•Vedestä 
poistamise
n kesto1 

 
 
 
 
 
 

Ryhmään perustuvat THI-
indikaattorit 

•Terveydentila 

•Käyttäytyminen 

•Kuolema (ja syy) 

•Punainen vesi 

•Tulo pää/pyrstö 
edellä (jos seikalla 
on väliä) 

•Ruokahalu 

•Kasvu 1 

•Suomuja vedessä 

 
 
 
 
 
 
 

Yksilökohtaiset 
THI-indikaattorit 

•Suomujen 
irtoaminen, 
ihoverenvuoto, 
evävauriot, kuonon 
vammat 

•Silmien kunto 
ja vammat 

•Verenvuoto 
aivoissa ja 
kitalaen alueella 
sekä tukirangan 
vammat 

•Kidusten 
kunto/verenvu
oto 

•Täit ja täiden 
hävityksen 
tehokkuus 

•Rehu 
suolistossa 
1 

•(Laktaatti, glukoosi) 

•(LABHI-
indikaattorit: 
kidusten 
histologia, 
kortisoli 
plasmassa) 

poikkeava käyttäytyminen ja mahdolliset kuolemat mahdollisimman pian. [174]. 

 Toimi tulisi tehdä, kun ympäröivän meriveden lämpötilat ovat sopivia. Sitä ei tule tehdä 

esimerkiksi talvella, sillä riskinä on, että kaloille kehittyy kylmästä aiheutuva haavaumia. 

 Lämpöön perustuvan täiden hävityksen yhteydessä varmistetaan optimaalinen veden laatu ja 

veden vaihtuminen kuumennettavissa käsittelykammioissa. Niistä on kirjatta korkeita 

ammoniakkipitoisuuksia ja veden sameusarvoja [33]. Käsittelykylvyssä on myös mitattu kaasun 

ylikylläisyyttä [177]. 

 Lämpöön perustuvan täiden hävityksen yhteydessä on varmistettava oikea lämpötila ja 

altistusaika [33, 34], jotka saattavat vaihdella ympäröivän meriveden lämpötilan mukaan [34, 

177]. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota kalojen kipuaistimusten, paniikkireaktioiden ja 

kärsimyksen kannalta kriittisiin lämpötiloihin [177]. 

 Jos kirjolohien kanssa pidetään puhdistajakaloja, myös niiden hyvinvointi täytyy ottaa huomioon. 

Mekaaniseen ja lämpöön perustuvaan täiden hävitykseen liittyvän hyvinvoinnin arviointi 
 



 

Kuva 2.2.1-2. Yleiskatsaus THI- ja LABHI-indikaattoreista, jotka voivat sopia mekaaniseen ja lämpöön 

perustuvan täiden hävitykseen. Ympäristöön perustuvat THI-indikaattorit koskevat 

kasvatusympäristöä ja ryhmään perustuvat THI-indikaattorit taas ryhmää. Yksilökohtaiset THI-

indikaattorit perustuvat näytteiden ottoon yksittäisistä kaloista. 1Perustuu yleiseen tietoon, ei 

kuvailtu lohikalojen osalta saatavilla olevissa hyvinvointitiedoissa. Sulkeissa olevat THI-indikaattorit 

ovat kaikkein merkityksellisimpiä kehittämisvaiheessa tai näytteenoton aikana. Valokuvat ja kuvitus: 

K. Gismervik. 

 

Ympäristöön perustuvat THI-indikaattorit 

Happikyllästeisyys Toisistaan eroavien happikyllästeisyyden tasojen vaikutukset hengitykseen 

vaihtelevat lämpötilan mukaan. Hiljattain julkaistussa artikkelissa [14] esitellään yksityiskohtaisia 

tietoja kirjolohen rajoittavista happikyllästeisyysarvoista (LOS) eri lämpötiloissa ja erikokoisten 

kalojen osalta (osan C taulukko 1.1-2). LOS-arvo on vähimmäistaso, jossa kalat pystyvät pitämään yllä 

riittävää hengitystä. Tätä alhaisemmat arvot ovat siis tappavia. Taulukossa 1.1-2 annetut arvot on 

mitattu paastotetuista kaloista, ja happitasojen on mahdollisesti oltava korkeampia kalojen ollessa 

kylläisiä [14] tai stressaavien tilanteiden aikana. Happitasojen olisi näin ollen aina oltava 

huomattavasti LOS-arvoja korkeammat.   Yleisenä ennakoivana ohjeena suositellaan, että 

happikyllästeisyystasot olisivat yli 80 prosenttia. Tämä perustuu Poulsenin ynnä muiden [15] 

tietoihin. Kirjolohta koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa suositellaan vähimmäisarvoksi 7 mg 

L-1 [8]. Tasot eivät saa koskaan lähestyä LOS-arvoa (osan C tauluko 1.1-2). Mekaanisen ja lämpöön 

perustuvan täiden hävityksen yhteydessä tiivistämisen (etenkin kesäaikaan) aikaiset ja 

kuumennettavissa käsittelykammioissa (lämpöön perustuva täiden hävitys) vallitsevat happitasot 

voivat olla merkittäviä. 

Lämpötila. Pitoajan, lämpötilan ja veden laatuparametrien mittaukset kuumennettavissa 

vesikammioissa ovat tärkeitä. Liian korkeat lämpötilat ja kalojen pitäminen lämpimässä vedessä liian 

kauan voivat vaikuttaa hyvinvointiin [179] ja johtaa kuolemiin. Toimittajan tulisi ilmoittaa lämpötilan 

enimmäisraja-arvot. Alhaiset lämpötilat puolestaan lisäävät haavaumien riskiä. Laukaisevana tekijänä 

on usein käsittelystä tullut vamma, joka johtaa toissijaisiin infektioihin, joita aiheuttavat muun 

muassa Moritella viscosa- ja Vibrio spp. -bakteerit talviaikaan (ks. osan A taulukosta 3.1.5-2 lisätiedot 

kylmästä aiheutuvista haavaumista) [21, 180]. 
 

Hiilidioksidia voi kertyä käsittelykammioihin, jos vesi virtaa järjestelmässä liian hitaasti tai jos 

järjestelmän suunnittelu ei tue järjestelmään kohdistuvaa biologista kuormaa. Tämä on tärkeää 

testata kehittämisvaiheessa [34]. Yhteenveto hiilidioksidin kielteisistä vaikutuksista kirjoloheen on 

annettu osan A kohdassa 4.1.4. Yhteenvetona voidaan todeta, että Hafs ym. [89] suosittelevat, että 

hiilidioksiditasojen arvon olisi oltava alle 30 mg L-1, RSPCA 

[8] suosittelee, että arvo on alle 10 mg L-1, kun vettä kierrätetään, ja myös Wedemeyerin [90] suosittelema arvo on 
alle 10 mg L- 

1. 
 

Myös pH-arvoa täytyy seurata. EFSA [91 lähteineen] ehdottaa, että kirjolohia tulisi kasvattaa pH-

arvon vaihteluvälillä 5,0–9,0 ja toteaa, että jos pH-arvo on alle 4, seurauksena voi olla merkittävää 

kuolleisuutta, ja jos pH-arvo on 4,5–5,5, tästä voi aiheutua vähemmän vakavia vaikutuksia. 

 



 

4 

LABHI: ammoniakkitypen kokonaispitoisuus (TAN). Muun muassa lämpötila, pH-arvo, suolaisuus ja 

vastaavat ominaisuudet voivat vaikuttaa NH3: NH +-suhteeseen ja näin ollen ammoniakin 

toksisuuteen. Milnen ynnä muiden [62] mukaan kirjolohet voivat sietää akuutteja altistumisia (alle 

24 tuntia) NH3-N-tasoille, joiden arvo on alle 0,5 mg L-1 (ks. tarkempi kuvaus osan A kohdassa 4.1.6). 

Ammoniakkitypen kokonaispitoisuuden kohoamisen riskin vähentämiseksi kaloja tulisi pitää ilman 

ravintoa ennen käsittelyä (ks. osan C kohta 1.9). Näin varmistetaan, että kalojen suolisto on täysin 

tyhjä, millä vähennetään riskiä siitä, että veden laatu huononee säiliöihin kertyvän ulosteen vuoksi. 

Vedestä poistamisen kesto. Ilmalle altistuminen tulisi pitää mahdollisimman vähäisenä, sillä 

pitkittynyt altistuminen ilmalle voi vahingoittaa kidusten poimuja [43]. Kirjolohta koskevissa RSPCA:n 

hyvinvointistandardeissa suositellaan enintään 15 sekunnin altistumisaikaa [8], ja EFSAn suosituksen 

mukaan altistumisaika tulisi rajoittaa 10 sekuntiin [3]. Eräässä tutkimuksessa myös kävi ilmi, että 

kirjolohen kuolleisuus miltei kaksinkertaistui, kun rasitusta kokevien kalojen ilmalle altistumisen 

kesto piteni 30 sekunnista 60 sekuntiin [44]. Ilmalle altistumisen kesto on erityisen kriittinen 

korkeissa tai alhaisissa lämpötiloissa ja ilmankosteuden ollessa vähäistä. 



 

Ryhmään perustuvat THI-indikaattorit 

Kalojen terveydentila olisi tunnettava ennen käsittelyä, sillä on hyvin tiedossa, että mekaanisen ja 

lämpöön perustuvan täiden hävityksen kaltaiset toimet voivat aiheuttaa korkeaa kuolleisuutta 

sairaiden tai heikkojen kalojen joukossa [33, 175]. 
 

Kuolleisuutta tulisi seurata tarkkaan ja säännöllisesti täiden hävityksen jälkeen, jotta voidaan 

takautuvasti arvioida toimeen liittyviä ongelmia tai hyvinvointia koskevia uhkia. Kuolleisuuden syiden 

määrittäminen on tärkeää, jotta tekniikkaa voidaan säätää tarvittaessa tai toimenpiteitä mukauttaa 

käytön aikana. 
 

Käyttäytyminen. Tiivistämiseen ja pumppaukseen liittyviä käyttäytymistä koskevia THI-indikaattoreita käsitellään 
osan C kohdissa 1.1 ja 

1.2. Kalojen uintiliikkeen tulisi olla sulavaa ja rauhallista. Kalojen ei pitäisi pyristellä, eikä pumpussa 

saa olla punaista vettä. Paniikkikäyttäytyminen ja nopea uinti lisäävät mekaanisten vammojen riskiä, 

kun kalat menevät käsittelykammioihin ja poistuvat niistä. Osaa käyttäytymisestä voidaan myös 

seurata letkuun/käsittelykammioon asennetuilla kameroilla. Kuten tiivistämisen ja käsittelyn 

yhteydessä, kalojen paluuta tavanomaiseen käyttäytymiseen voidaan käyttää laadullisena THI-

indikaattorina myös tämän toimen jälkeen. 
 

Punainen vesi. Käytännön kokemus on osoittanut, että kun vaelluspoikasia vanhempia lohia 

tiivistetään suljettuihin ja pienikokoisiin säiliöihin, verenvuoto voidaan havaita veden värimuutoksena 

eli ns. punaisena vetenä [27]. Punainen vesi ei ole koskaan hyvä merkki, ja sen syy tulisi selvittää (ks. 

lisätiedot osan A kohdassa 3 ja osan C kohdassa 1.1.2). 
 

Sisääntulo pää/pyrstö edellä (soveltuvissa tapauksissa, riippuu tekniikasta).  Jotkin täiden 

hävityslaitteet on suunniteltu siten, että kalat syötetään niihin tietyllä tavalla (joko pää tai pyrstö 

edellä) vammojen välttämiseksi. Tässä tapauksessa henkilökunta voi seurata suuntien noudattamista 

ja laskea kaloja kameroiden avulla. 

Ruokahalun palaaminen. Kalojen ruokahalun palaamisviivettä tulisi seurata tarkkaan mekaanisen 

täiden poiston jälkeen. Stressireaktion laukeaminen voi johtaa ruokahalun vähenemiseen tai 

menetykseen [23]. Toimen jälkeistä ruokahalun palaamisviivettä voidaan näin ollen myös käyttää 

THI-indikaattorina, sillä se voi osoittaa, kuinka hyvin kalat ovat selvinneet stressitekijästä. Ruokahalua 

on helppo mitata laadullisesti tarkkailemalla kaloja ruokinta-aikaan. 
 

Lyhytaikainen tai krooninen stressi voi vaikuttaa kasvuun. Äkillisiä muutoksia kalojen kasvussa 

voidaan käyttää ennakkovaroitusjärjestelmänä mahdollisten ongelmien varalta, erityisesti, jos 

kasvattajalla on perusteelliset kasvun seurantakäytännöt. 
 

Suomut vedessä/suodattimessa. Tämä viittaa suomujen irtoamiseen ja liman ja ihon 

vaurioitumiseen, mikä voi johtaa häiriöihin osmoottisen paineen säätelyssä sekä toissijaisiin 

infektioihin. 
 

Yksilökohtaiset THI-indikaattorit 

Näiden teknologioiden yhteydessä vammat ovat yksi yleisimmistä merkeistä, jotka viittaavat 

huonoon hyvinvointiin. Vammoja tulisi seurata ennen toimenpiteitä, niiden aikana ja niiden jälkeen, 



 

jotta voidaan ryhtyä asianmukaisiin toimiin. Kaloja ei saa jättää täiden hävityslaitteeseen taukojen 

ajaksi tai toimenpiteen lopuksi. 
 

Ihon kunto. Joutuminen kosketuksiin muiden kalayksilöiden, putkien tai muiden laitteiden kanssa 

saattaa aiheuttaa erilaisia ihovaurioita. Pienet ihoverenvuodot voidaan yleensä havaita vatsan 

puolelta. Suomujen irtoaminen voidaan havaita sekä vedessä olevien irtosuomujen että kaloissa 

olevien suomuista paljaiden alueiden perusteella. Huono käsittely voi johtaa liman irtoamiseen. 

Koska lima ja suomut suojelevat kalaa ympäristöltä ja toimivat suojakerroksina, niiden irtoaminen voi 

aiheuttaa infektioita ja häiriöitä osmoottisen paineen säätelyssä.  

 

Kiduskansien vauriot ja kidusten kunto. Tähän sisältyvät rikkoutuneet tai typistyneet kiduskannet tai 

jopa kiduskansien puuttuminen. On tärkeää erottaa toisistaan toimenpiteen aikana syntyneet 

äkilliset vammat ja muut seikat, joiden vuoksi kidukset ovat haavoittuvampia täiden hävityksen 

aikana. Saadakseen kuvan kidusten kunnosta toimija voi pisteyttää kidusten pinnassa olevat 

muutokset, jotka erottuvat valkoisina kohtina (kidusten kokonaispistemäärä). Jos epäillään amebista 

kidustautia (AGD), voi olla asianmukaista suorittaa myös AGD-pisteytys.  Vakava amebisen 

kidustaudin esiintymä voi pahentaa kuolleisuusriskiä käsittelyn aikana [63]. Lisäksi tulisi seurata 

kidusten verenvuotoa mekaanisten vammojen osalta [27]. 

Kuonon vammoja saattaa syntyä, kun kalat painuvat verkkoa vasten tai iskeytyvät koviin pintoihin. 
 

Evävauriot. Fyysisestä kontaktista voi myös aiheutua evien vaurioitumista ja etenkin evien 

halkeamista. Kuten muidenkin vammojen osalta, on tärkeää erottaa toisistaan toimenpiteen aikana 

aiheutuneet äkilliset vammat ja vanhemmat vammat. 
 

Silmien kunto. Silmät ovat alttiita mekaanisille vammoille, ja jos kaloja käsitellään ulkona vedestä, on 

olemassa verenvuodon ja kuivumisen riski. Mulkosilmäisyys on tunnistettu epätarkaksi sairauden 

merkiksi, jota tulisi tutkia tarkemmin (ks. osan A kohta 3.2.12). Mulkosilmäisyys lisää mekaanisten 

vammojen riskiä. 
 

Aivojen tai kitalaen alueen verenvuoto. Vuonna 2017 lohissa havaittiin aivojen, kitalaen alueen ja 

silmien verenvuotoa lämpöön perustuvan täiden hävityksen yhteydessä [177]. Kalojen terveydestä 

vastaavat palvelut totesivat ongelman terveiltä vaikuttaneiden suurikokoisten kalojen 

ruumiinavauksissa kuoleman jälkeen sekä myös kliinisenä oireena kuolevissa kaloissa, jotka kerättiin 

toimenpiteen jälkeen. Kaloissa on havaittu paniikkikäyttäytymistä käsittelykylvyssä olon aikana ja sen 

jälkeen, ja tämän mahdollisista vaikutuksista kalojen kärsimiin vammoihin on keskusteltu [177]. 

Aivojen ja kitalaen alueen verenvuotoja (ja tukirangan vammoja/verenvuotoa) voidaan tutkia päivän 

aikana kuolleiden kalojen ruumiinavausten, kuolevien kalojen ja mahdollisen satunnaisen 

näytteenoton perusteella, jotta saadaan lisätietoa ongelman laajuudesta. 

Vammojen pisteytysasteikot (lohikaloista otettujen valokuvien perusteella) on annettu tämän 

asiakirjan lopussa esim. seuraavia vammoja varten: ihoverenvuodot, vammat/haavat, suomujen 

irtoaminen, silmän verenvuodot, kiduskansien vauriot, kuonon vauriot, tämänhetkiset ja 

parantuneet evävauriot. Ulkoisia vammoja voidaan arvioida sekä laadullisesti (tilan muutokset 

ennen havainnointia ja sen jälkeen) että määrällisesti (jos hyvinvointitarkastuksessa vaaditaan 

lisätietoa). 
 



 

Täit ja täiden hävitysvaikutus. Koska tarkoituksena on täiden hävittäminen, vaikutusta tulisi seurata 

laskemalla kaloissa olevat täit ennen toimenpidettä, sen aikana ja sen jälkeen. Vaikutuksen on oltava 

riittävän tehokas, jotta vältetään käsittelyn toistamista lyhyen ajan sisällä, mutta tässä on 

vastapainona otettava huomioon kaloihin kohdistuvat haitalliset vaikutukset. 
 

Rehu suolistossa. Jotta voidaan arvioida täiden hävitystä edeltävän ruokinnan keskeyttämisen kestoa 

ja myös toimenpiteen jälkeistä ruokailun määrää (ruokahalua koskevana välillisenä indikaattorina), 

kaloja voidaan lopettaa ja vatsalaukku ja suolisto tulisi tarkistaa rehun jäämien varalta. Suolistossa 

oleva rehu viittaa usein siihen, että kala on syönyt viimeisten yhden tai kahden päivän aikana [54], 

mutta tämä riippuu kalan koosta ja lämpötilasta (ks. myös osan C kohta 1.9). 
 

Laktaatti. Pyristely ja uintipyrähdykset lisäävät lihasten anaerobista toimintaa, mikä lisää laktaatin 

määrää veressä [4, 5]. 

 

Glukoosi. Glukoosia voidaan käyttää tiivistämistä koskevana THI-indikaattorina [28]. Plasman 

glukoosiarvon kohoaminen on suhteellisen hidas reaktio stressiin, ja lohen osalta se on huipussaan 

noin 3–6 tunnin kuluttua [29]. Kirjolohesta on saatu vastaavia tuloksia [5]. Glukoositasot riippuvat 

kuitenkin myös rehusta, ruokinnan tilasta ja muista tekijöistä, ja tämän vuoksi niitä tulisi verrata 

stressiä edeltäviin tasoihin eikä stressin aikaisiin vakiotasoihin. 
 

Glukoosin ja laktaatin kaltaisilla indikaattoreilla voidaan myös ohjata tulevia parhaiden käytäntöjen 

mukaisia toimenpiteitä, mutta ne eivät voi toimia merkkinä siitä, että käynnissä oleva toimenpide on 

keskeytettävä hyvinvointisyistä. 
 

LABHI-indikaattorit: Plasman kortisoli ja kidusten histologia. Tiedetään, että käsittely aiheuttaa 

kaloissa stressiä ja johtaa stressireaktioon [4]. Plasman kortisolimittausten avulla voidaan 

havainnoida, kuinka kauan käsittelystä johtuva stressi vaikuttaa kalaan ja milloin se palaa lepotilaan 

toimenpiteen jälkeen [166] (ks. myös osan A kohta 3.2.16). Kidusten kunnon lisäksi kidusten 

histologia voi olla merkityksellinen mekaanisten vammojen arvioinnissa (ks. myös osan A 

kohta 3.2.4). 
 

  



 

Taulukko 2.2.1-3. Kirjolohelle käytettäviä lämpöön perustuvia täiden hävityskeinoja koskevat 

olemassa olevat hyvinvointitiedot sekä niihin liittyvät THI- ja LABHI-indikaattorit 
 

Viite Tekniikka Periaate Häkkien 
lukumäärä / 
kohteet / 
lämpötila 

Kalojen 
lukumä
ärä (ja 
koko) 

Täiden 
hävitykse
n 
jälkeinen 
seuranta-
aika 

Käytetyt THI- 
ja LABHI-
indikaattorit 

Täiden 
hävitysteho
kkuus (%) 
M = 
liikkuvat 
nymfit 
(motiles), F 
= 
täysikasvui
set naaraat, 
C = nymfit 
(chalimus-
vaihe) 

Grøntvedt 

ym., [33] 

Thermolicer 30–34 ⁰C 

(25–30 s) 

1 häkki 

(seurataan 

tarkasti) /1 

kohde 

50 694 

kirjolohi, 

noin 2,5 kg 

3 viikkoa Ympäristöön 

perustuvat: 

ammoniakki, 

nitriitti, nitraatti, 

pH-arvo, sameus 

Ryhmään 

perustuvat: 

kuolleisuus ja 

ruokahalu 

Yksilökohtaiset: 

kidukset, 

suomujen 

irtoaminen, 

kuonon, silmien 

ja evien vauriot, 

haavat, 

ihoverenvuodot, 

AGD-pistemäärä, 

kidusten 

kokonaispistemä

ärä, kaihi, täit 

LABHI: kidusten 

histologia 

M (75–100 %) * 

 
* lohi mukaan luettuna 

 

 

C (0 %) 

Roth ym., 

[34] 

Optilicer 28-34⁰C (20– 

30 s) 

Useita Useita 4 viikkoa 

(kuolleisuu

s) 

Ympäristöön 

perustuvat 

CO2, 

O2, 

kokonaishappipit

oisuus, 

ammoniakki 

Ryhmään 

perustuvat: 

kuolleisuus 

Yksilökohtaiset: 

kidukset, 

suomujen 

irtoaminen, 

kuonon, 

silmien ja evien 

vauriot, haavat 

vatsan 

verenvuoto, 

LABHI: 

kidusten histologia 

M (58–100 %) 
 

C (0 %) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mekaanista ja lämpöön perustuvaa täiden hävitystä koskevat puutteet tiedoissa 

 
 Mekaaniset ja lämpöön perustuvat täiden hävitysteknologiat ovat suhteellisen 

uusia, ja niiden käyttö lisääntyy nopeasti. 

 Tietämys kasautuvan stressin kertymisestä, käsittelystä ja ympäristötekijöistä 
useiden täiden hävitystapahtumien aikana on puutteellista. Jos näiden 
teknologioiden käytössä ilmenee ongelmia, tämä voi vaikuttaa kielteisesti 
hyvinvointiin, mistä voi olla kaloille vakavia seurauksia [21]. Tietämyksen puute 
koskee myös puhdistajakaloja. 

 Perustason viitearvot, jotka koskevat kuumennetulla vedellä käsittelyn yläraja-
arvoja ja kestoa ja niiden vaikutuksia kalojen hyvinvointiin, ovat riittämättömiä 
kirjolohen kannalta. Lisäksi viitearvot täytyy suhteuttaa ympäröivän veden 
lämpötiloihin [177, 178, 181, 182]. 

 Tietoa puuttuu korkeiden sameus- ja ammoniakkiarvojen osalta. Myös kaasun 

ylikylläisyydestä kuumennetuissa vesikäsittelyissä, joissa kaloja pidetään lyhyen 

ajan (alle yksi minuutti) on puutteellisesti tietoa [34, 39, 40]. 

 Vuonna 2017 lohissa havaittiin aivojen, kitalaen alueen ja silmien verenvuotoa 

lämpöön perustuvan täiden hävityksen yhteydessä [177]. Ongelman laajuus sekä 

se, onko erilaisten lämpöön perustuvien täiden hävityslaitteiden tai laitteiden 

asetusten välillä eroja, on epäselvää. 

 Muihin mekaanisiin täiden hävitysjärjestelmiin liittyvästä aivoverenvuodon riskistä 

on vain vähän tietoa [177]. 

 Kirjolohelle tehtävän mekaanisen täiden hävityksen hyvinvointinäkökohdista 

ei ole juurikaan saatavilla dokumentaatiota [27, 183]. 



 

 
 
 
 
 
 

Mahdolliset 
ympäristöön 
perustuvat 
THI-
indikaattorit 

•Laseriskujen 
määrä 
aikayksikössä? 

•Sameus? 

 
 
 
 
 
 

Mahdolliset 
ryhmään 
perustuvat 
THI-
indikaattorit 

•Käyttäytyminen; 
kalat eivät 
välttele 
toiminnassa 
olevia lasereita? 

•Kuolleisuus? 

•Kasvu? 

•Ruokahalu? 

 
 
 
 
 

Mahdolliset 
yksilökohtaiset 
THI-
indikaattorit 

•Vammat? 

•Käyttäytyminen: 
rauhallinen 
uintiliike, ei 
reaktiota, kun 
laser osuu kalaan? 

•Täit ja täiden 
hävitystehokkuu
s? 

•LABHI-
indikaattorit: 
histologia ja 
plasman kortisoli? 

2.2.2 Optinen täiden hävitys (laser) 

Tässä tekniikassa käytetään kameranäkymää ja lasereita, joilla ammutaan jatkuvasti merihäkeissä 

pidettävien lohien ja kirjolohien mahdollisia täitä.  Tämän passiivisen, häkeissä käytettävän täiden 

hävitysteknologian mahdollisiin etuihin kuuluu, että kaloja ei tarvitse tiivistää eikä käsitellä eikä 

ruokintaa tarvitse keskeyttää. Tuottajan mukaan sen tietoon ei ole tullut vammoja tai hävikkiä sen 

jälkeen, kun teknologia kaupallistettiin vuonna 2014 (ks. http://en.stingray.no/). Tuottaja ilmoittaa 

myös, että kalojen käyttäytymistä tarkkailtiin teknologian varhaisemmissa kehittämisvaiheissa, eikä 

lasereilla ole kielteisiä vaikutuksia lohien näköön. Tämän käsikirjan julkaisuhetkellä ei kuitenkaan 

ollut avoimesti saatavilla hyvinvointitietoja (raportteja/artikkeleita). Lisätietoa teknologiasta on 

tuottajan verkkosivustolla. 

Hyvinvoinnin arviointi optisten täiden hävityslaitteiden käytön yhteydessä. 

Koska tieteellistä tietoa ei ole saatavilla, kuvassa 2.2.2-1 on annettu yhteenveto yleisistä neuvoista. 
 

 

Kuva 2.2.2-1. Yleiskatsaus THI- ja LABHI-indikaattoreista, jotka voivat soveltua täiden 

laserkäsittelyyn. Perustuu yleisiin neuvoihin dokumentaation puutteessa. Ympäristöön perustuvat 

THI-indikaattorit koskevat kasvatusympäristöä ja ryhmään perustuvat THI-indikaattorit taas ryhmää. 

Yksilökohtaiset THI-indikaattorit perustuvat näytteiden ottoon yksittäisistä kaloista. Kuvitus: K. 

Gismervik, valokuva ryhmään perustuvasta THI-indikaattorista: L. H. Stien. Muut valokuvat Stingrayn 

luvalla www.stingray.no 

http://en.stingray.no/
http://www.stingray.no/


 

Mahdolliset ympäristöön perustuvat THI-indikaattorit 

Laseriskujen määrä aikayksikössä ja sameus? Tarkemmat kuvaukset on esitetty tietojen puutteita koskevassa 
kohdassa. 

 

Mahdolliset ryhmään perustuvat THI-indikaattorit 

Käyttäytyminen? Tarkistetaan, että kalat eivät vastusta laseraluetta. Tietoa tiivistymisestä voidaan saada 
kameroiden kautta. 

 

Kuolleisuus? Kuten kaikkien uusien teknologioiden kohdalla, mahdollista kuolleisuutta tulisi seurata 

ja sen syyt tutkia. 
 

Kasvu? Lyhytaikainen tai krooninen stressi voi vaikuttaa kasvuun. Äkillisiä muutoksia kalojen kasvussa 

voidaan käyttää ennakkovaroitusjärjestelmänä mahdollisten ongelmien varalta, erityisesti, jos 

kasvattajalla on perusteelliset kasvun seurantakäytännöt. 
 

Ruokahalu? Akuutti ruokahalun menetys on yleinen hyvinvointi-indikaattori, ja teknisten laitteiden 

tarkistamisesta voi olla apua, jos ruokahalun menetykseen ei ole muita ilmeisiä syitä. 
 

Mahdolliset yksilökohtaiset THI-indikaattorit 

Vammat? Tarkistamalla kalayksilöt esim. ihoon ja silmiin tulleiden mahdollisten vammojen varalta 

täiden laskemisen tai muiden toimenpiteiden yhteydessä (ks. osan C kohta 1.12) voidaan kirjata 

tietoihin, että teknologia ei vahingoita kaloja makrotasolla. 
 

Vammojen pisteytysasteikot (lohikaloista otettujen valokuvien perusteella) on annettu tämän 

asiakirjan lopussa esim. seuraavia vammoja varten: ihoverenvuodot, vammat/haavat, suomujen 

irtoaminen, silmän verenvuodot, kiduskansien vauriot, kuonon vauriot, tämänhetkiset ja 

parantuneet evävauriot.  Ulkoisia vammoja voidaan arvioida sekä laadullisesti (tilan muutokset 

ennen havainnointia ja sen jälkeen) että määrällisesti (jos hyvinvointitarkastuksessa vaaditaan 

lisätietoa). 
 

Käyttäytyminen? Kameroiden avulla voidaan varmistaa, että teknologia ei vaikuta kalojen 

käyttäytymiseen. Tarkkailussa tulisi ilmetä, että kalat uivat rauhallisesti eivätkä reagoi, kun laserisku 

osuu niihin. 
 

Täit ja täiden hävitystehokkuus? Täiden määriä olisi seurattava sen varmistamiseksi, että teknologia 

toimii aiotulla tavalla, ja jos täiden määrä lisääntyy, on suoritettava toimenpiteitä. 
 

LABHI-indikaattorit:  Plasman kortisoli ja kidusten histologia?  Plasman kortisolin perusteella 

voidaan mitata stressiä kontrolloiduissa kokeissa. Vähemmän näkyviä vammoja voidaan todeta esim. 

ihon ja silmien histologian ja vastaavien LABHI-indikaattoreiden perusteella. 



 

 
 

 

 
Optista täiden hävitystä koskevat puutteet tiedoissa 

 
Käsikirjan laatimishetkellä tekijöillä ei ole tietoa laseriin perustuvien täiden 

hävityskeinojen hyvinvointivaikutuksia koskevista dokumentoiduista tiedoista.

Laitteista käy ilmi, montako laseriskua ne antavat aikayksikössä. Toistaiseksi on 

epäselvää, voidaanko tätä tietoa käyttää sen tarkistamiseksi, toimiiko laite oikein. 

Veden sameus saattaa myös haitata teknologian tehokkuutta täitä ammuttaessa. 

Mahdollisten vaikutusten kynnysarvoja ei tunneta.

Teknologia myös tuottaa kirkasta valoa käytö aikana. Tietoa siitä, voiko tämä 

aiheuttaa kaloille pelkoa tai stressiä, ei ole avoimesti saatavilla olevissa 

dokumenteissa. Ainoa tieto on valmistajan ilmoitus siitä, että kalojen on todettu 

käyttäytyvän normaalisti.

Laserteknologian tiedetään aiheuttavan silmävammoja ihmisille [184]. Koska tekijät 

eivät ole löytäneet dokumentoitua tietoa teknologian mahdollisista vaikutuksista 

kirjolohen silmiin ja kehoon, tätä on tarkasteltava mahdollisena riskinä 

hyvinvointiarviointien yhteydessä.



 

2.2.3 Verkkojen puhdistuslaitteet 

Vesiympäristössä eliöitä ja jätettä kertyy kaikille pinnoille. Kertymän nopeus ja luonne riippuu 

vuodenajasta, valon määristä ja sijainnista. Jos kirjolohien verkkohäkkien pinnalle kasvaa eliöitä, tällä 

voi olla useita kielteisiä vaikutuksia. Seurauksena voi olla veden vaihtumisen väheneminen verkon 

läpi ja sen myötä liuenneen hapen pitoisuuksien väheneminen [185, 186]. Veden virtausvastus voi 

myös kasvaa, mikä saattaa johtaa verkkojen vääntymiseen tai rasittaa fyysisiä rakenteita ja 

kiinnitysköysiä [187]. Verkon pinnalla kasvavat eliöt käyttävät saatavilla olevaa liuennutta happea ja 

vähentävät sen määrää entisestään [188, 189], päästävät veteen jätöksiä ja voivat toimia tartuntojen 

kasvualustana [190, 191, 192]. Verkon pinnalla kasvavat eliöt voivat myös toimia luonnollisena 

ravinnonlähteenä puhdistajakaloille, mikä vähentää niiden täiden syöntiä [193]. 
 

Koska meriverkkojen eliönestojärjestelmät ovat teholtaan rajoitettuja, verkot täytyy puhdistaa edellä 

kuvailtujen haittavaikutusten välttämiseksi. Yleinen ratkaisu ovat verkkojen puhdistuslaitteet 

tai -järjestelmät (kuva 2.2.3-1), joiden koko voi vaihdella kaksipäisistä laitteista, joita yhden henkilön 

on helppo käyttää, aina suurempiin järjestelmiin, joita varten tarvitaan nostureita tai kauko-

ohjattavia aluksia. Näissä järjestelmissä käytetään suihkuilla luotavaa hydrostaattista painetta, jolla 

puhdistussuuttimet pakotetaan verkkoa vasten, minkä jälkeen lika ja eliöstöt poistetaan pyöriviin 

kiekkoihin kiinnitetyillä korkeapaineisilla vesisuihkuilla (kuva 2.2.3-2). Alueilla ja vuodenaikoina, joilla 

verkkoihin kertyy paljon eliöstöä, verkot saatetaan joutua puhdistamaan jopa kerran viikossa. Pieni 

joukko kasvattajia uittaa edelleen kalat uuteen häkkiin ja vaihtaa tai kuivaa likaantuneen verkon.  

Tämä voi olla vähemmän haitallista kaloille, mutta useimmissa tapauksissa se on käytännössä 

mahdotonta. 
 

 

Kuva 2.2.3-1. Esimerkki AKVAn verkonpuhdistuslaitteesta, jossa on neljä puhdistuspäätä. Valokuva ja julkaisulupa: 

N. Ribeiro. 



 

 

Kuva 2.2.3-2. Esimerkki AKVAn verkonpuhdistuslaitteesta käytössä verkossa, jossa on suhteellisen 

vähän eliöstöä. Valokuva ja julkaisulupa: N. Ribeiro. 
 

Kalojen hyvinvointiin liittyvät haasteet 

 Jos verkkoja ei puhdisteta tarpeen vaatiessa, tästä aiheutuu monia haitallisia seurauksia, kuten 

edellä on kuvattu. Verkkojen puhdistamisesta voi kuitenkin aiheutua myös kalojen hyvinvointiin 

liittyviä haasteita. 

 Nämä haasteet liittyvät luonteeltaan verkoissa olevan lian ja eliöstön määrään ja luonteeseen ja 

veden virtaussuuntaan ja -nopeuteen. 

 Verkkojen puhdistuksen yhteydessä voidaan usein havaita, että kalat uivat ilmeisen 

häiriintymättä verkosta pestyn jätteen läpi. Toisinaan kalat vaikuttavat hermostuvan jätteestä ja 

saattavat pyrkiä välttämään sitä. 

 Epäillään, että jotkin verkoista pois huuhtoutuvista eliöistä voivat olla haitallisia kalojen 

kiduksille. Eliöiden, joissa on polttiaissoluja, tai hydromeduusojen kaltaisten nematokystien 

katsotaan olevan suurin riski. Aihetta koskevia tutkimushankkeita on käynnissä, mutta siitä on 

saatavilla hyvin vähän julkaistua tietoa [194, 195, 196]. Bloecherin ynnä muiden [196] 

viimeaikaisesta tutkimuksesta kuitenkin ilmenee, että Ectopleura larynx -hydromeduusan 

polttiaissolut saattavat pysyä aktiivisina verkosta pois pestyn jätteen seassa ja ärsyttää kalojen 

kiduksia. 
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Mahdolliset 
yksilökohtaiset 
THI-
indikaattorit 

•Vammat? 

•Kidusten 
kunto ja 
LABHI: 
histologia? 

Hyvinvointiin liittyvien haasteiden minimointi 

Koska verkon puhdistus on tällä hetkellä välttämätöntä valtaosassa verkkohäkkejä käyttävistä 

meriviljelylaitoksista, ainoana vaihtoehtona on pyrkiä minimoimaan mahdolliset haittavaikutukset. 
 

 Tämä voidaan saada aikaan puhdistamalla verkot, kun veden virtaus on riittävän hidas, että 

puhdistaminen on mahdollista, mutta tarpeeksi nopea, että jäte poistuu sen mukana ja 

puhdistettava häkki ja laitoksen muut häkit likaantuvat mahdollisimman vähän. 

 Käytännössä tämä ei ole aina mahdollista, sillä monissa laitoksissa häkkejä on puhdistettava jatkuvasti. 

 Säännöllisen puhdistuksen etuna on, että se vähentää häkkeihin kiinnittyvien eliöiden määrää ja 

näin ollen myös veteen vapautuvan jätteen määrää. Eliöiden kertymisen estäminen voi olla 

vieläkin tärkeämpää, jos verkon pinnalla on polttiaiseläinten yhdyskunta, mutta tekijöiden 

tietojen mukaan tämän käytännön kokemuksen tueksi ei vielä ole olemassa tieteellisiä tietoja. 

 Lisäksi riskejä voidaan vähentää hyvillä hallintomenettelyillä kuten hyvällä laitehuollolla, 

henkilökunnan koulutuksen valvonnalla ja osaamisen seurannalla. Laitoksella tulisi olla vakioidut 

toimintaohjeet ja kirjalliset perustelut sille, puhdistetaanko verkot vai ei. 

 Kaikki viitteet haittavaikutuksista tulisi tutkia, mukaan luettuna kalojen kidusten patologinen 

arviointi. 
 

Hyvinvoinnin arviointi verkon puhdistuksen aikana 

Kalojen hyvinvoinnin arviointi verkon puhdistuksen aikana perustuu samanaikaisesti pinnalta tai 

kamerajärjestelmien avulla tehtäviin havaintoihin sekä ryhmään perustuvien ja yksilökohtaisten 

hyvinvointi-indikaattoreiden arviointiin puhdistuksen jälkeen. Näin voidaan tunnistaa ongelmia ja 

mahdollistaa niiden välttäminen tai lieventäminen jatkossa. 
 

Kuva 2.2.3-3. Yleiskatsaus mahdollisista THI- ja LABHI-indikaattoreista, jotka voivat soveltua 

verkkojen puhdistukseen. Perustuu yleisiin neuvoihin dokumentaation puutteessa. Ympäristöön 

perustuvat THI-indikaattorit koskevat nimenomaan ympäristöä, ryhmään perustuvia THI-

indikaattoreita voidaan tarkkailla ja tarkistaa toiminnan aikana ja yksilökohtaiset THI-indikaattorit 

perustuvat näytteiden ottoon yksittäisistä kaloista. Kuva: J. F. Turnbull ja K. Gismervik. Valokuva: N. 

Ribeiro, J. F. Turnbull ja K. Gismervik. 
 

  



 

Mahdolliset ympäristöön perustuvat THI-indikaattorit 

Liiallisia jätekertymiä? Vaikka suuret tai tiheät jätekertymät, jotka liikkuvat kaloja kohti tai 

ympäröivät niitä, voivat olla osoitus mahdollisesta ongelmasta, jätteestä aiheutuva riski riippuu sekä 

sen tiheydestä että sen koostumuksesta. 
 

Mahdolliset ryhmään perustuvat THI-indikaattorit 

Epätavallista käyttäytymistä? Kalojen kiihtyneisyys tai se, että ne liikkuvat jatkuvasti pois verkosta 

siivotun jätteen luota, voi olla osoitus siitä, että jätteen seassa on ärsyttävää materiaalia. 
 

Ruokahalu? Syömisen väheneminen voi ilmentää puhdistustoimista johtuvaa vahinkoa tai stressiä ja 

sitä tulisi seurata huolellisesti [23]. Viljelylaitoksista saatu käytännön kokemus [196] viittaa siihen, 

että puhdistustoimista voi joissain tapauksissa aiheutua ruokahalun menetystä. Tekijöiden tietojen 

mukaan tämän käytännön kokemuksen tueksi ei vielä ole olemassa tieteellisiä tietoja. 
 

Kasvu? Kasvun väheneminen voi johtua rehun syönnin vähenemisestä stressin vuoksi, tai se voi 

viitata vakavampiin ongelmiin, kuten kliinisesti merkittäviin kidusvaurioihin [197]. 
 

Sairaalloisuus, kuolleisuus tai taudit? Vakavissa tapauksissa kalat saattavat sairastua ja kuolla tai ne 

täytyy poistaa häkistä. Kalojen terveyden asiantuntijoiden [esim. 164] tulisi tutkia asia. 
 

Mahdolliset yksilökohtaiset THI-indikaattorit 

Vammat? Jos kalojen täytyy harjoittaa ylenmääräistä pakenemista tai välttelyä, ne voivat 

vahingoittua fyysisestä kosketuksesta muihin kaloihin, häkin seinämistä tai muista laitteista. Tällainen 

vahinko voi johtaa ihovaurioihin sekä suomujen irtoamiseen ja kuonon tai evien vaurioihin. 
 

Vammojen pisteytysasteikot (lohikaloista otettujen valokuvien perusteella) on annettu tämän 

asiakirjan lopussa esim. seuraavia vammoja varten: ihoverenvuodot, vammat/haavat, suomujen 

irtoaminen, silmän verenvuodot, kiduskansien vauriot, kuonon vauriot, tämänhetkiset ja 

parantuneet evävauriot. Ulkoisia vammoja voidaan arvioida sekä laadullisesti (tilan muutokset 

ennen havainnointia ja sen jälkeen) että määrällisesti (jos hyvinvointitarkastuksessa vaaditaan 

lisätietoa). 
 

Kidusten kunto ja LABHI: histologia? Verkon puhdistuksen jälkeen kaloissa voi esiintyä merkkejä 

kidusten muutoksista, joihin lukeutuvat sekä käyttäytymiseen liittyvät merkit että silmämääräisessä 

tai post mortem -tutkimuksessa löydetyt patologiset muutokset (tutkimus voidaan tehdä 

makroskooppisesti, suoraan mikroskoopilla tai histologisesti vaikeammin erottuvien vammojen 

tarkistamiseksi) [195, 196]. 

Verkkojen puhdistusrobotteja koskevat puutteet tiedoissa 

 Tekijöiden tietojen mukaan käsikirjan laatimishetkellä ei ole saatavilla 

julkaisuja, jotka käsittelevät verkkojen puhdistusrobottien mahdollisia 

haitallisia vaikutuksia kalojen hyvinvointiin, ja verkkojen puhdistuksen 

mahdollisia vaikutuksia koskevia julkaisuja on saatavilla vain rajoitetusti 

[194, 195, 196]. 



 

3 Morfologiset asteikot 

kalojen hyvinvoinnin arvioimiseksi 

erilaisten toimien aikana 

Seuraavassa annetaan yhteenveto tässä käsikirjassa käytetyistä pisteytysasteikoista. 
 

Tässä käsikirjassa ehdotetaan yhtenäistettyä pisteytysasteikkoa (taulukot 3.1-1, 3.1-2, 3.1-3) joka 

on ensisijaisesti suunnattu kasvattajille. Sen tarkoituksena on auttaa heitä arvioimaan hyvinvointia 

ja havaitsemaan nopeasti mahdolliset viljelylaitoksessa esiintyvät hyvinvointiongelmat. 

Pisteytysasteikko on yhdistetty vammojen pisteytysasteikoista, joita käytetään Salmon Welfare Index 

Model -mallissa (SWIM) [114], Norjan eläinlääkintäinstituutin (NVI) [10, 33] kehittämästä vammojen 

pisteytysasteikosta ja muista asteikoista, joita ovat kehittäneet J. F. Turnbull (Stirlingin yliopisto) sekä 

J. Kolarevic ja 

C. Noble (Nofima). 
 

Tässä ehdotetulla asteikolla vakioidaan 13 erilaisen indikaattorin pisteytys pistearvolla 0–3: 
 

i) nälkiintyminen, ii) ihoverenvuodot, iii) vammat/haavat, iv) suomujen irtoaminen, v) silmän 

verenvuodot, vi) mulkosilmäisyys, vii) kiduskansien vauriot, viii) kuonovammat, ix) tukirangan 

epämuodostumat, x) yläleuan epämuodostuma, xi) alaleuan epämuodostuma, xii) tämänhetkiset 

evävauriot, xiii) parantuneet evävauriot. 

Seuraavassa pisteytysasteikossa on käytetty lohta koskevan FISHWELL-käsikirjan kuvia, sillä niissä 

kuvaillut vaivat koskevat myös kirjolohta. 
 

Asteikossa käytetyt kuvat toimivat esimerkkeinä kustakin vakavuusluokasta. Suosituksena on, että 

erityisesti selkä-, pyrstö- ja rintaeviä tarkkaillaan evävaurioiden varalta. Koska kirjolohen tukirangan 

epämuodostumille ei ole vielä kehitetty kattavaa luokitusta, jollainen ihmislääketieteessä jo on, 

tekijät ehdottavat, että käytetään yksinkertaistettua pisteytysasteikkoa, joka vastaa viljeltyä 

kirjolohta koskevissa RSPCA:n hyvinvointistandardeissa [198] käytettyä asteikkoa. 
 

Kaihivauriot luetellaan käyttämällä olemassa olevaa ja laajasta käytettyä pisteytysasteikkoa välillä 0–

4 [199] (ks. kuva 3.2). Pisteytysmenetelmällä määritetään kaihin alue suhteessa koko mykiön pinta-

alaan (katsomalla mustuaisen läpi mustuaisen / näköhermon nystyn akselia pitkin). Suuria määriä 

kaloja voidaan arvioida nopeasti vähäisillä laitteilla, jotta saadaan käsitys ongelman vakavuudesta. 

Mikäli mahdollista, valikoitu määrä kaloja tulisi tutkia pimennetyissä olosuhteissa (ja paremmilla 

laitteilla), jotta kaihin sijainti, tyyppi, kehitys ja syyt voidaan määrittää tarkemmin. Näin ei kuitenkaan 

voida määrittää kaihin paksuutta, mikä voi olla tärkeä tieto, joka tulisi merkitä muistiin erikseen (T. 

Wall, henkilökohtainen viestintä). 
 

Rokotteiden sivuvaikutusten esiintymisaste yksittäisissä kaloissa arvioidaan usein ns. Speilbergin 

asteikon [101] mukaan (ks. taulukko 3.3 ja kuva 3.4). Speilbergin asteikkoa käytetään laajasti 

hyvinvointi-indikaattorina Norjan vesiviljelyalalla, erityisesti lohen mutta myös kirjolohen osalta. 

Asteikko perustuu silmämääräiseen arviointiin kalan vatsaontelossa olevien kliinisten muutosten 

laajuudesta ja sijainnista. Asteikossa kuvaillaan vatsakalvontulehdukseen liittyvät muutokset, elinten 

ja vatsanpeitteiden väliset kiinnikkeet ja melaniinikertymät ([101], ks. myös [200] lähteineen). 

Speilbergin asteikolla pistemäärää 3 tai enemmän pidetään yleisesti epätoivottuna. 
 
 

  



 

Taulukko 3.1-1. Morfologinen asteikko keskeisten ulkoisten vammojen määritystä ja luokitusta 

varten. Taso 0: Tästä THI-indikaattorista on vain vähän tai ei merkkejä, eli tilanne on normaali (ei 

kuvaa). Taso 1 (vähäisiä merkkejä) – taso 3 (selkeitä merkkejä THI-indikaattorista). (Kuva: C. Noble, 

D. Izquierdo-Gomez, L. H. Stien, J. F. Turnbull, K. Gismervik, J. Nilsson. Valokuvat: 

K. Gismervik, L. H. Stien, J. Nilsson, C. Noble, J. F. Turnbull, P. A. Sæther, I. K. Nerbøvik, I. Simion, B. 

Tørud, B. Klakegg, R. Andersen, C. Karlsen, K. J. Merok, F. Gregersen) 
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Taulukko 3.1-2. Morfologinen asteikko keskeisten ulkoisten vammojen määritystä ja luokitusta 

varten. Taso 0: Tästä THI-indikaattorista on vain vähän tai ei merkkejä, eli tilanne on normaali (ei 

kuvaa). Taso 1 (vähäisiä merkkejä) – taso 3 (selkeitä merkkejä THI-indikaattorista). (Kuva: C. Noble, 

D. Izquierdo-Gomez, L. H. Stien, J. F. Turnbull, K. Gismervik, J. Nilsson. Valokuvat: 

K. Gismervik, L. H. Stien, J. Nilsson, C. Noble, J. F. Turnbull, P. A. Sæther, I. K. Nerbøvik, I. Simion, B. 

Tørud, B. Klakegg, R. Andersen, C. Karlsen, K. J. Merok, F. Gregersen) 
 

 
1 HUOM. Kalanpoikasten kohdalla ”yhden pienen haavan” tulisi olla alle yhden senttimetrin mittainen. 
Vatsaontelon läpäisevien haavojen pistemääräksi 

on määritettävä 3 niiden koosta riippumatta 



 

Taulukko 3.1-3. Morfologinen asteikko keskeisten ulkoisten vammojen määritystä ja luokitusta 

varten. Taso 0: Tästä THI-indikaattorista on vain vähän tai ei merkkejä, eli tilanne on normaali (ei 

kuvaa). Taso 1 (vähäisiä merkkejä) – taso 3 (selkeitä merkkejä THI-indikaattorista). On tärkeää 

erotella toisistaan parantuneet vammat ja avoimet vammat. Avoimet vammat osoittavat, että 

kyseessä on jatkuva ongelma, joka on korjattava (Kuva: J. F. Turnbull, C. Noble, D. Izquierdo-Gomez, 

L. H. Stien, K. Gismervik, J. Nilsson. Valokuvat: J. F. Turnbull) 
 

 
 
 
 
 
 

 

0. Ei kaihia 1. Kaihi peittää 
alle 10 % mykiön 
läpimitasta 

2. Kaihi peittää 

10–50 % mykiön 
läpimitasta 

3. Kaihi peittää 

50–75% mykiön 
läpimitasta 

4. Kaihi peittää yli 

75% mykiön 
läpimitasta 

 
 

Kuva 3.2. Morfologinen asteikko lohen ja muiden lajien silmäkaihin määritystä ja luokitusta varten. 

Teksti artikkelista ”Wall, T. ja Bjerkås, 1999, A simplified method of scoring cataracts in fish. Bulletin 

of the European Association of Fish Pathologists 19(4), 162–165. © 1999” [199] European 

Association of Fish Pathologists -organisaation luvalla. Kuva: David Izquierdo-Gomez. Valokuvat 

artikkelista ”Bass, N. ja Wall, T. (ei julkaisuaikaa) A standard procedure for the field monitoring of 

cataracts in farmed Atlantic salmon and other species. BIM, Irish Sea Fisheries Board, Dun Laoghaire, 

Co. Dublin, Ireland, 2 s.” [201] T. Wallin luvalla. 



 

Taulukko 3.3. Speilbergin asteikko artikkelista ”Midtlyng ym., 1996, Experimental studies on the 

efficacy and side-effects of intraperitoneal vaccination of Atlantic salmon (Salmo salar L.) against 

furunculosis. Fish & Shellfish Immunology 6, 335–350. © 1996” [101] Elsevierin luvalla. Asteikko on 

kehitetty alun perin lohelle, mutta sitä on käytetty myös kirjolohta koskevissa tutkimuksissa [esim. 

104, 105]. 
 

Pistem
äärä 

Vatsaontelon silmämääräinen ulkonäkö Vammojen vakavuus 

0 Ei näkyviä vioittumia Ei mitään 

1 Hyvin vähäisiä kiinnikkeitä, jotka ovat yleisimmin paikallisia ja 
lähellä pistoskohtaa. Maallikko ei todennäköisesti havaitse niitä 
sisäelinten poiston aikana 

Ei vatsakalvon himmeyttä tai 
vain vähäistä himmeyttä 
sisäelinten poiston jälkeen 

2 Vähäisiä kiinnikkeitä, jotka saattavat liittää paksusuolen, 
pernan tai pyrstönpuoleiset mahanporttiin liittyvät 
umpisuolet vatsanpeitteisiin. Maallikko voi havaita ne 
sisäelinten poiston aikana 

Vatsakalvo on kokonaan 
himmeä, kun kiinnikkeet 
on irrotettu käsin 

3 Keskisuuria kiinnikkeitä, joita on myös vatsaontelon 
päänpuoleisissa osissa ja jotka ovat osittain liittäneet 
umpisuolet, maksan tai mahalaukun vatsanpeitteisiin. 
Maallikko voi havaita ne 
sisäelinten poiston aikana 

Pieniä näkyviä vioittumia 
sisäelinten poiston jälkeen; 
voidaan poistaa käsin 

4 Laajoja kiinnikkeitä, joissa on granuloomia ja jotka ovat pitkälti 
yhdistäneet sisäelimet toisiinsa niin, että ne näyttävät olevan 
samaa kappaletta. Maallikko todennäköisesti havaitsee ne 
sisäelinten poiston aikana 

Keskivakavia kiinnikkeitä, joita 
voi olla vaikeaa poistaa käsin 

5 Laajalle levinneitä kiinnikkeitä, jotka vaikuttavat lähes kaikkiin 
vatsaontelon sisäelimiin. Vatsakalvo on himmeä ja 
paksuuntunut laajoilta alueilla, ja seläkkeessä saattaa olla 
pesäkemäisiä, ulkonevia ja/tai 
voimakkaasti värjäytyneitä vioittumia tai granuloomia 

Ruhoon jää näkyvää vahinkoa 
sisäelinten poiston ja 
vioittumien irrottamisen 
jälkeen 

6 Kiinnikkeet ovat vieläkin selkeämpiä kuin asteella 5 ja niissä on 
usein huomattava määrä melaniinia. Sisäelimiä ei voida poistaa 
ilman, että 
seläke vaurioituu 

Ruhoon jää merkittävää vahinkoa 



 

 

   
 

1. Hyvin vähäisiä kiinnikkeitä, jotka ovat yleisimmin 
paikallisia ja lähellä pistoskohtaa. Maallikko ei 
todennäköisesti havaitse niitä sisäelinten poiston 
aikana. 

2. Vähäisiä kiinnikkeitä, jotka saattavat liittää 
paksusuolen, pernan tai pyrstönpuoleiset 
mahanporttiin liittyvät umpisuolet 
vatsanpeitteisiin. Maallikko voi havaita ne 
sisäelinten poiston aikana. 

3. Keskisuuria kiinnikkeitä, joita on myös 
vatsaontelon päänpuoleisissa osissa ja jotka ovat 
osittain liittäneet umpisuolet, maksan tai 
mahalaukun vatsanpeitteisiin. Maallikko voi havaita 
ne sisäelinten poiston aikana. 

 

   
 

4. Laajoja kiinnikkeitä, joissa on granuloomia ja 
jotka ovat pitkälti yhdistäneet sisäelimet toisiinsa 
niin, että ne näyttävät olevan samaa kappaletta. 
Maallikko todennäköisesti havaitsee ne sisäelinten 
poiston aikana 

5. Laajalle levinneitä kiinnikkeitä, jotka vaikuttavat 
lähes kaikkiin vatsaontelon sisäelimiin. Vatsakalvo 
on himmeä ja paksuuntunut laajoilta alueilla, ja 
seläkkeessä saattaa olla pesäkemäisiä, ulkonevia 
ja/tai voimakkaasti värjäytyneitä vioittumia tai 
granuloomia 

6. Kiinnikkeet ovat vieläkin selkeämpiä kuin 
asteella 5 ja niissä on usein huomattava määrä 
melaniinia. Sisäelimiä ei voida poistaa ilman, että 
seläke vaurioituu. 

Kuva 3.4. Speilbergin asteikko lohen vatsaonteloon annettavan rokotteen jälkeisistä vatsaontelon sisäisistä vammoista. Vaikka valokuvissa on lohia, niitä voidaan soveltaa myös kirjoloheen. 

Valokuvat on saatu ja niitä käytetään Lars Speilbergin luvalla. Teksti on toisinto julkaisusta ”Midtlyng ym., 1996, Experimental studies on the efficacy and side-effects of intraperitoneal 

vaccination of Atlantic salmon (Salmo salar L.) against furunculosis. Fish & Shellfish Immunology 6, 335–350. Copyright 1996” [101] with permission from Elsevier. 
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