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Loppuraportti  

Pikkulimaskan viljely vesiviljelylaitoksessa (PIKKULI), hankenumero 45339 

Tiivistelmä 

Tuensaaja Luonnonvarakeskus (LUKE) 

Rahoittaja Kainuun ja Koillismaan Kalaleader, Euroopan meri- ja 
kalatalousrahasto (EMKR) 

Yhteistyökumppanit Kalankasvatus Vääräniemi Oy, Raisioagro 

Kustannukset 54 919 € 

Aikataulu 31.3.2017 – 31.12.2019 

Kohderyhmä Kalankasvatus, rehuteollisuus, kasvinviljely, viranomaiset ja 
tutkijat  

Tavoitteet Hankkeen avulla halutaan tutkia voiko pikkulimaskasta tulla uusi, 
ympäristön kannalta kalanviljelylaitoksen ravinnetasetta 
parantava ja taloudellisesti kannattava viljelytuote. 

Toimenpiteet Pikkulimaskan 

 kerääminen luonnosta ja esikasvatus 

 kasvatusaltaiden kunnostaminen Oudonjoen 
kalankasvatuslaitoksella  

 viljely- ja talveutustoimet 

 sadonkorjuu ja analysointi 

Tulokset Kalankasvatus Vääräniemi Oy:n Taivalkosken Oudonjoen 
laitokselle rakennettiin kasvatusaltaat vesitysjärjestelmineen 
pikkulimaskan kasvatusta varten. Teknisesti järjestelmä toimi 
hyvin. 

 Ajatus ravinteiden poistamisesta pikkulimaskalla Taivalkoskella 
oli toimiva, vaikka satotasot jäivät vaatimattomiksi. Suurin syy oli 
purku-uoman veden alhaisessa ravinnepitoisuudessa. Jotta 
ravinteiden poistuminen olisi merkittävää, olisi allaskapasiteettia 
kasvatettava moninkertaiseksi.  Sen lisäksi kasvatusveden 
ravinnepitoisuutta olisi kyettävä kasvattamaan. Tämä kävi ilmi, 
kun altaiden ravinnetasoa nostettiin keinotekoisesti.  

 Vaikka tuotto jäi vaatimattomaksi – osittain säätilan vuoksi - oli 
tuotetun pikkulimaskan laatu hyvä. Koostumuksen puolesta se 
soveltui rehun raaka-aineeksi tai lannoitteeksi pellolle. 
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1. TAUSTA JA TAVOITE 

TAUSTA. Kalanviljely Suomessa on pääosin kirjolohen viljelyä. Viljelyssä käytettävä rehu 

on kuivarehua, joka sisältää huomattavia määriä rasvaa ja valkuaisaineita l. proteiineja. 

Proteiini on perinteisesti ollut eläinperäistä, eli käytännössä kalajauhoa, joka on 

pääosin tuotettu Pohjanmereltä pyydetystä villakuoreesta. Toissijaisena proteiinina on 

alettu käyttää kasviproteiineja, erityisesti soijaa tai auringonkukkarouhetta. 

Käytännössä tämä on aiheuttanut sen, että kalanviljelyn ravinteet on tuotu Suomeen 

ulkomailta, eli ravinnetase tuottaa vesistöihimme ulkopuolisia ravinteita. 

Suomessa ravinnetaseongelmaa on saatu osin korjattua ns. Itämerirehulla, kun 

Kasnäsissä aloitti silakasta kalajauhoa valmistava tehdas vuonna 2016. Sisävesien 

osalla ongelma on kuitenkin entisellään. Esimerkiksi särkikalat eivät käy rehun raaka-

aineeksi, koska ne sisältävät liikaa fosforia. 

Osin ylläkuvatuista syistä sisävesien kalanviljelyä ei ole voitu kehittää. Myöskään 

ravinteiden talteenottoa ei ole onnistuttu kehittämään. Kalanviljelyn ravinnetase on 

kehittynyt pääosin rehujen kehittymisen ansiosta. Kalanviljelyn vesistöihin päästämä 

ravinnemäärä on vähentynyt huomattavasti, mutta edelleen isot kalanviljelylaitokset 

ovat suuria pistekuormittajia ja niiden ravinnepäästöt näkyvät paikallisesti. 

Kirjolohen kokonaistuotanto Suomessa 2015 oli noin 10 miljoonaa kiloa. Tästä 

sisävesillä tuotettiin noin 2,5 miljoonaa kiloa, ja Kainuun osuus tästä liki 1,2 miljoonaa 

kiloa. Yhdessä Kainuu ja Koillismaa kattavat yli puolet sisävesien viljelyn kilomäärästä. 

Merkittävyys kalanviljelyssä on kuitenkin tätä suurempi, sillä sisävesissä kasvatetaan 

erityisesti poikasia, jotka jatkokasvatetaan merellä teuraskokoon. 

Kainuun ja Koillismaan alueella vesiviljelyn arvo on todennäköisesti huomattavasti 

suurempi kuin kalastuksen alkutuotannon ja jalostuksen arvo yhteensä. Tätä on 

vaikeaa kuitenkin aukottomasti todistaa, sillä tilastoja kalastuksesta tai jalostuksesta ei 

ole helposti saatavilla. 

Jotta kalanviljely voisi edelleen kehittyä, tarvitaan keinoja ravinnepäästöjen 

vähentämiseen ja kompensoimiseen. Muualla Suomessa on ravinnepäästöjen 

sitomiseen mietitty ratkaisuksi esimerkiksi kasvinviljelyä kiertovesilaitoksen yhteydessä 

tai levien viljelyä. Nämä kuitenkin soveltuvat nimenomaan kiertovesikasvatuksen 

yhteyteen. Toistaiseksi kiertovesilaitokset ovat kehittyvää teknologiaa. Kainuussa tai 

Koillismaalla ei tällaisia kiertovesilaitoksia toistaiseksi ole.  

Levien viljelyssä on keskitytty mikroleviin, joissa ongelmana on myös sadonkorjuun 

käytettävän tekniikan kehittäminen, sillä mikroskooppisen pienien levien 

suodattaminen vedestä edellyttää kehittynyttä ja kallista tekniikkaa. 

Pikkulimaska on luonnonvarainen kelluva kasvi, jota voidaan viljellä ulkona ja satoa 

korjata tiheällä haavilla joko manuaalisesti tai automatisoidusti. Optimilämpötila 
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viljelylle saavutetaan Suomessa helposti myös Koillismaan korkeudella, eikä 

testaamiseen tarvita suurta kehityspanosta. Pikkulimaska kasvaa Keski-Lappiin saakka, 

mutta se ei viihdy karuissa tai virtaavissa vesissä. 

Monikäyttöinen pikkulimaska kykenee vähentämään vesistöstä sekä typpi- että 

fosforiravinteita, ja se kelpaa sellaisenaan rehuksi kasviravintoa käyttäville eläimille ja 

jalostettuna myös lihansyöjille. Kasvi kelpaa myös ihmisen ruokavalioon sellaisenaan 

tai jalostettuna. Yksi käyttömahdollisuus on energian tuotanto biokaasuttamalla tai 

käyttö viherlannoitteena pelloilla. Biokaasuksesta saatava biokaasu voidaan käyttää 

sellaisenaan lämmitykseen tai jalostaa liikenteen polttoaineeksi.   

TAVOITE. Hankkeen avulla tutkitaan voiko pikkulimaskasta tulla uusi, ympäristön 

kannalta kalanviljelylaitoksen ravinnetasetta parantava ja taloudellisesti kannattava 

viljelytuote. Hankkeen tuloksena halutaan – käytännön kokemuksen ohella saada: 

1. Menetelmätietoa toimivista käytännöistä, allasjärjestelmästä ja 

kustannuksista pienissä vesiviljely-yksiköissä yhteistuotantona kalanviljelyn 

kanssa. 

2. Tietoa ravinteiden sitoutumisesta kasvatusaltaan vedestä pikkulimaskaan. 

Tämä on merkittävää kalankasvatuslaitosten toiminnan suunnittelun ja 

lupavalmistelun kannalta. 

3. Analyysitietoa pikkulimaskan ravitsemuksellisista arvoista alueellamme 

kasvatettuna. Erityisesti proteiinipitoisuus on vaihdellut paljon eri 

tutkimuksissa kasvatuspaikan mukaan. Tieto on olennainen tuotteen 

myyntiarvon ja käyttömahdollisuuksien kannalta. 

4. Sadonkorjuu- ja kuivatusohjeet sekä uutta tietoa pikkulimaskaproteiinin 
soveltuvuudesta kalanrehuksi.  
 

5. Arvio, voidaanko ravinteiden kierrätyksellä kompensoida uusien ravinteiden 
käyttöä kalankasvatuksessa. 

 
6. Pikkulimaskan talvehtimiskokeen tulokset. Tieto on tärkeä kasvatus- ja 

istutussuunnitelmien tekemisessä. 
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2. HANKKEET TOIMENPITEET 
 
I. Pikkulimaskakantojen kerääminen luonnosta ja niiden esikasvatus 

 

 Kerätään ja eristetään Kainuun-Koillismaan alueella menestyviä, 
luonnonvaraisia, talvehtineita kantoja kasvatuskokeisiin 

 Esikasvatetaan eristettyjä pikkulimaskakantoja kalanviljelylaitoksen 
purkuvedessä tai ravinnevakioidussa kasvatusliuoksessa ulkoaltaiden 
kesäkasvatuskoetta varten. Esikasvatusta tarvitaan, jotta kasvustoa 
saadaan useita neliömetrejä (kymmeniätuhansia yksilöitä), jotta ulkoaltaat 
ehtivät täyttyä ja saalista päästään keräämään loppukesän aikana.  

 Toteuttaja: Luke 
 

II. Oudonjoen kalankasvatuslaitoksen lietealtaan muuttaminen pikkulimaskan 
kasvatusaltaaksi 

 

 Muutostyön kohteena oleva vanha lieteallas kasvaa tällä hetkellä pajukkoa. 
Se poistetaan ja altaat ja uomat puhdistetaan 

 Kunnostuksella voidaan saada yhteensä arviolta 4000 m2 allastilaa.  

 Pumppauslinjaston rakentaminen kalankasvatusaltaiden poistovedestä 
pikkulimaska-altaaseen, sen läpi ja sieltä takaisin purku-uomaan (Kuva 1.) 

 Rakentamisen aputyön tekee Kalankasvatus Vääräniemi Oy 
vastikkeettomana työnä 
 

Tässä toimenpiteessä ympäristöluvassa (liite) mainittuja poistoveden 
johtamisen menettelyjä ei ohiteta, vaan osa vedestä kierrätetään pikkulimaskan 
kasvatusaltaiden kautta. Kasvatusaltaat eivät lisää ympäristökuormitusta, eli 
ympäristöluvan tai vesitalousluvan ehdoista ei poiketa. Koeviljelyssä olevat 
altaat ovat vesitettynä myös nykyisin, eli uutta vesialuetta ei synny tai muutu 
maa-alueeksi, minkä vuoksi vesilain mukaista lupaa ei ole tarve muuttaa. 
Allasalueella tehtävät perkaustoimet vastaavat alueen ennallistamista 
aiempaan, luvitettuun käyttötarkoitukseensa. Toimenpiteestä voidaan tehdä 
koetoimintailmoitus Aluehallintovirastoon, jos paikallinen 
ympäristöviranomainen niin edellyttää. 

 
 
III. Pikkulimaskan viljelytoimet Oudonjoella kalanviljelylaitoksella 

 

 Ensimmäisessä vaiheessa altaisiin istutetaan Luken sisätiloissa 
esikasvatetut pikkulimaskat. Kun biomassa täyttää ensimmäisen altaan, osa 
siitä siirretään seuraavaan altaaseen. Näin jatketaan, kunnes haluttu määrä 
altaita on kasvanut umpeen. Kasvun edistymistä havainnoidaan koko 
kasvukauden. Tietoa käytetään laadittaessa pikkulimaskan 
ulkoviljelyohjeita 
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 Altaiden vedenkorkeuden ylläpito ja tarvittavat pumppaukset  

 Kasvatusaltaan veden lämpötilaa ja korkeutta tarkkaillaan 

 Toteuttaja: Kalankasvatus Vääräniemi Oy 
 

IV. Pikkulimaskan sadonkorjuu, kuivatus ja varastointi Oudonjoella 
 

 Pikkulimaskasatoa korjataan talteen, kun kasvusto täyttää kasvualtaan 

 Biomassa kerätään haavilla ja sitä levitetään kuivatusalustoille ja kuivataan 
riittävästi. Kuivattu pikkulimaska säilötään paperisäkkeihin.  

 Toteuttaja: Kalankasvatus Vääräniemi Oy 
 

V. Pikkulimaskan talveutus ja ylläpitoviljely Luke Kainuussa 
 

 Talven yli jatkuvalla emokasvien kasvatuksella ja viikottaisella hoidolla 
sisätiloissa varmistetaan, että seuraavana keväänä ulkokasvatus saadaan 
ajoissa käyntiin riittävällä kasvimäärällä, esim. 5 m2 kasvustoa 

 Mikäli pikkulimaskan talvehtiminen ei Oudonjoella onnistu, keväällä 
käytetään talvikasvatuksesta saatuja emokasveja, esim. 100 000 yksilöä 

 

 Toteuttaja: Luke 
 

VI. Vesi- ja pikkulimaskanäytteiden ottaminen 
 

Tulovesi-

putki 

Purku-

uoma 

Alavesiallas 

Kasvatus-

uomat 

Ylävesiallas 

Kuva 1. Pikkulimaskan kasvatusaltaat Oudonjoella. Altaan osat: Ylävesiallas, osastoihin 
jaettavat kasvatusuomat, alavesiallas, putkistot. Punaiset nuolet ilmaisevat veden 
kulkusuunnan. 
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 Otetaan pikkulimaska- ja vesinäytteitä kasvatusaltaista, joissa 
pikkulimaskan ravintona on purku-uoman vesi 

 Saadaan käsitys kuinka paljon pikkulimaska voi poistaa ravinteita 
purkuvedestä ennen sen palauttamista luontoon 

 Toteuttaja: Kalankasvatus Vääräniemi Oy  
 

VII. Vesi- ja pikkulimaskanäytteiden analysointi 
 

 Näytteistä voidaan määrittää esimerkiksi pääravinteet, hivenaineet, 
proteiinipitoisuus, aminohappokoostumus, hiilihydraattipitoisuus- ja 
koostumus, rasvapitoisuus ja rasvahappokoostumus, betaglukaanin määrä.  
 

VIII. Tulosten laskeminen ja raportointi 
 
Toteuttaja: Luke 
 

IX. Hankehallinnointi 
 
Toteuttaja: Luke 
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Kuva 2. Pikkulimaskan kasvatusaltaat Kalankasvatus Vääräniemi Oy:n Oudonjoen laitoksella 

Taivalkoskella syksyllä 2017. Ilmakuva ensimmäisen pikkulimaskasadon aikaan kesällä 2018. 

3 TULOKSET 
 

RAKENTAMINEN JA ISTUTUKSET 2017. Kalankasvatus Vääräniemi Oy:n Oudonjoen 

laitoksen yhteyteen kunnostettiin pikkulimaskan kasvatusta varten kaksi käytöstä 

poistettua maapohjaista kasvatusallasta.  Ajatuksena oli käyttää laitoksen purku-

uoman vettä ja ravinteita pikkulimaskan kasvatukseen.    

Vettä pumpattiin pikkulimaska-altaiden yläpuoliseen varastoaltaaseen kerran tunnissa 

kuution verran, josta se johdettiin painovoimaisesti syöttöputkilla molempiin limaska-

altaisiin erikseen.  Altaiden purkuputki syötti vetensä viereiseen vanhaan 

lietealtaaseen.  Limaska-altaiden vesimäärää säädettiin ja ylläpidettiin muuttamalla 

syöttö- ja purkuputken asentoa.  

 

Käyttöön saatiin kaksi allasta, jotka olivat kooltaan 50 m x 6 m, eli pinta-alaltaan 300 

m2. Vedenpinnan korkeudesta riippuen kasvatuspinta-ala oli vähintään 250 m2 ja 

keskimääräinen vesisyvyys 70 cm kummassakin altaassa. Altaat olivat noin metriä 

alempana kuin ympäröivä maanpinta. 
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Altaiden sijainti on hyvä. Siinä toteutui kaksi kasvatuspaikalle asetettua tärkeää tekijää: 

suoja suoralta tuulelta ja matala vesi. Kasvatuksen alkuvaiheessa tarvittava altaiden 

osastointi pieniksi kasvualueiksi toteutettiin ”öljypuomeilla”, eli Finnfoamista tehdyillä, 

altaan poikki vedettävillä kelluvilla puomeilla.  

 

Altaiden saavutettavuus oli hyvä, eli sen äärelle pääsi hyvin kulkuneuvoilla, mistä on 

hyötyä sekä istuksia, kasvun seurantaa ja varsinkin kasvuston keräämistä ajatellen. 

Altaiden kuvia on esitetty Kuvassa 2. 

 

Käytössä oli myös lasikuitualtaita (3 m2) vertailukasvatuksia varten. Niihin vesi 

pumpattiin uppopumpulla tarpeen mukaan. Mahdollinen vesiylimäärä poistui 

ylivuotoputkista.  

 

Altaiden valmistuttua niihin siirrettiin noin 20 kg lähialueelta löydettyä ja kerättyä 

pikkulimaskaa. Alueen oman kannan löytyminen oli merkki siitä, että pikkulimaska 

ylipäätään kasvaa näillä korkeuksilla, mikä hankkeen suunnitteluvaiheessa oli yksi 

kynnyskysymys kokeilun etenemiselle.  Toinen tärkeä näkökulma oli, ettei biomassaa 

mielellään tuoda muilta alueilta, jolla minimoidaan mahdollista kasvitautien siirtymistä 

alueiden välillä, vaikka kyseessä onkin luonnonvarainen kasvi. 
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KENTTÄKOKEET 2018. Ensimmäisenä kasvatuskautena, keväällä 2018, voitiin 

todeta, että edellisenä syksynä altaisiin istutetut pikkulimaskat olivat talvehtineet 

hyvin. Altaan pohjasta laskettiin viisitoista parin kämmenen kokoista talvehtinutta 

kasvustoa.  

Toukokuun toiselle viikolla vallitsi vuodenaikaan nähden lämmin sää, jolloin 

vuorokauden keskilämpötila oli yli 10 astetta parin viikon ajan. Yhdessä tuulelta 

suojaisan, matalan altaan ja esteettömän auringonpaisteen ansiosta, allasveden 

pintalämpötilan nopeasti 15 asteeseen, vaikka ympärillä olevan ilman lämpötila oli 

useita paljon matalampi.  

Varsin nopeasti tehtiin havainnot ensimmäisistä uusista pikkulimaskoista, joita nousi 

sinne tänne vedenpintaan, ja jotka kiinnittyivät matalan rantaan.  

Altaiden kasvuala pysytteli pitkään pienenä, eikä sitä voitu lisätä, koska tässä vaiheessa 

kevättä uusia istukkaita ei ollut mistään saatavissa. Pinta-alan laajeneminen alkoi 

altaan reunoilta, jossa pikkulimaska sai tarvitsemaansa lämpöä ja tukea. 

Kesäkuun alkuun sattunut viileä jakso hidasti kasvua ja se virisi vasta kesäkuun 

puolessa välissä. Tässä vaiheessa voitiin tehdä tarvittavat lisäistutukset, jotta 

olosuhteiden niin salliessa allas saataisiin täyteen viimeistään heinäkuun alussa.  

Kasvuala pysyi kuitenkin vaatimattomana verrattuna Vuokatissa sijaitsevaan 

verrokkialtaaseen (Luken Pahkopuron peltoalue). Tämä ei sinällään ollut yllättävää sen 

tiedon kanssa, että Oudonjoen laitoksen purku-uoman veden tiedettiin olevan 

ravinteiden suhteen vaatimatonta, varsinkin keväällä, jolloin rehumäärät laitoksella 

ovat vielä pieniä.  

Päivälämpötilat nousivat kesäkuun alusta kuun puoleen väliin mennessä yli 

kymmeneen asteeseen, mutta pikkulimaskan kasvuala ei vieläkään lähtenyt selkeään 

nousuun. Tässä vaiheessa päätettiin muuttaa koejärjestelyä siten, että toiseen isoon 

altaaseen annettiin pieni ravinnelisä. Tämä sen vuoksi, että hankkeen yhtenä 

tavoitteena oli todentaa, onko suuren biomassan tuottaminen Taivalkosken 

korkeuksilla edes mahdollista. Verrokiksi otettiin lasikuituallas, jossa kasvatusta 

jatkettiin pelkän purku-uoman vedellä (Kuva 3). Kesäkuun puolesta välistä aina 

heinäkuun alkuun saakka vallitsi kaunis kesäinen sää, jolloin päivälämpötilat 

Oudonjoella olivat ylimmillään +20 °C. Tästä lämpötilat kuitenkin edelleen nousivat ja 

tuloksena oli  ”intiaanikesä”, sillä heinäkuusta aina elokuun toiselle viikolla asti 

lämpötilat pysyivät päivisin hellelukemissa. Elettiin pikkulimaskan kasvatuksen kulta-

aikaa. (Kuva 4). 
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Hyvästä ja lämpimästä säästä nauttivat pikkulimaskan ohella myös alueen vesilinnut, 

jotka runsaslukuisine poikueineen tuottivat tutkijoille epämiellyttävän yllätyksen juuri, 

kun ensimmäisen kunnon pikkulimaskasadon saanti näytti jo varmalta. Juuri, kun 

kasvualaksi oli arvioitu 30 m2, kasvusto hävisi yhden viikonlopun aikana. Ilmiölle ei 

aluksi keksitty syytä, eikä hävinneitä kasveja löydetty edes alapuolisesta lietealtaasta. 

Ainostaan pieniä rippeitä oli jäljellä siellä täällä. Maaston tarkastuksen yhteydessä 

huomattiin kuitenkin valtava määrä hiekkaan painuneita räpylän jälkiä. Silloin 

ymmärrettiin paitsi se, että pikkulimaskat olivat siirtyneet ”parempiin suihin”, eli 

kasvavien telkkäpoikueiden ravinnoksi myös se, miksi pikkulimaskan englanninkielinen 

nimi on duckweed (Kuva 4.). Muilla Luken luonnonvaraisen pikkulimaskan 

tarkkailupaikoilla vesilintuongelmaa ei ollut. 

 

 

Kuva 3. Pikkulimaska täyttää altaan 2018 
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Telkkien vuoksi hankkeen koeasetelmaa jouduttiin nopeasti muuttamaan. Jäljellä oleva 

pikkulimaskakasvusto päätettiin suojata verkkojen avulla. Suojaustyön päätteeksi 

kasvustoa vahvistettiin vielä lisäistutuksella, jotta kasvukauden aikana ehdittäisiin 

saada mahdollisimman suuri kokonaissaalis. Tämäkään koe ei ollut menestys, sillä 

telkät yhdessä tavien ja sinisorsien kanssa murtautuivat verkkojen lomasta ja söivät 

toisen sadon yhdessä yössä. 

Kolmas kasvatuskoe käynnistyi heinäkuun neljännellä viikolla. Koeasetelmalla haluttiin 

selvittää, millainen saalis voitaisiin saada jäljellä olevan kasvukauden aikana. Isoon 

altaaseen annettiin jälleen ravinnelisä, kun taas lasikuituallas sai pelkkää purku-uoman 

vettä.  

Taulukon I mukaisessa kokeessa isosta altaasta oli käytössä noin 80 m2 rajattu ala. Näin 

siksi, että kasvukauden kääntyessä lopuilleen allas tulisi mahdollisimman nopeasti 

täyteen ja toisaalta siksi, että rajatulta alueelta olisi helpompi arvioida kulloistakin 

pikkulimaskan peittämää alaa. Kasvun vauhdittamiseksi altaaseen annettiin NPK-

lannoitetta, jotta liukoisen typen määrä saataisiin tasolle 1 mg/l. Koska altaan vesi 

vaihtui hitaasti koko ajan ja altaan tilavuutta ei voitu tarkasti arvioida, ei tarkkaa 

typpipitoisuutta voitu laskea. Kasvatuskokeen tulokset on esitetty taulukossa I. 

 

 

Kuva  4. Pikkulimaskan kasvatus lasikuitualtaissa ja räpylänjälkiä hiekassa. 
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Taulukko I. Pikkulimaskan kasvu Oudonjoella heinäkuussa 2018 

Pääallas, (80 m
2
:n osa*), purku-uoman vesi 
+ lannoitus 

Lasikuituallas (3 m
2
), purku-uoman vesi 

Päivä Peitto % Peitto % Keskilämpötila, °C 

1 10 10 19 

2 10 10 20 

3 10 10 20 

4 10 10 22 

5 10 10 23 

6 10 10 21 

7 10 10 15 

8 12 10 18 

9 15 10 21 

10 20 12 21 

11 30 12 23 

12 40 13 23 

13 50 14 23 

14 67 15 18 

15 80 15 17 

16 90 15 15 

17 100 16 13 

18 100 16 12 

19 100 16 15 

20 100 16 19 
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Koe onnistui kaikkien edeltävien vastoinkäymisten jälkeen hyvin.  Tuloksista nähdään, 

että lisäravinnetta saaneet limaskat tuottivat selvästi suuremman sadon pelkkää 

purku-uoman vettä saaneeseen kasvustoon verrattuna. Kasvukäyrien ja 

laboratoriotulosten perusteella arvioitiin, että lisäravinnetta saanut allas tuotti 

hehtaarisadoksi muutettuna 22 tn/ha/koekausi tuoretta pikkulimaskaa, ja pelkällä 

purku-uomavedellä kasvatettu 5 tn/ha/koekausi. 

Laboratorioanalyysien avulla selvitettiin Oudonjoen pikkulimaskan peruskoostumus. 

Näytteistä analysoitiin kuiva-ainepitoisuus, raakavalkuainen, raakarasva, hiilihydraatit 

(laskennallinen) ja tuhka. Analyysien tulos on esitetty taulukossa II. Lasikuitualtaasta ei 

saatu laboratoriotulosta. 

 

Taulukko II. Oudonjoen ison altaan pikkulimaskan peruskoostumus 2018 

Peruskoostumus % 

Kuiva-ainetta, josta 8,20 

Raakavalkuainen 21,00 

Raakarasva 2,50 

Hiilihydraatit (laskennallinen) 65,00 

Tuhka 11,50 

 

TALVEUTUSTOIMET. Vesilintuongelman selvittämisen jälkeen kasvukausi oli edennyt jo 

liian pitkälle, ettei kokeen jatkaminen ollut enää tarkoituksenmukaista. Siksi kauden 

viimeiset kenttätoimenpiteet kohdistettiin pikkulimaskan talveutustoimiin. Se oli 

tärkeää, jotta keväällä olisi mahdollisimman suuri populaatio tuottamassa uusia 

limaskoita, ja jotta seuraavan kauden sato saataisiin mahdollisimman suureksi.   

Keinotekoista talveutusta kokeiltiin jo syksyllä 2017.  Siinä pikkulimaskan annettiin 

muodostaa normaali talvikasvusto muoviseen kasvatuslaatikkoon ja jäätyä siihen. 

Jäätynyt harkko limaskoineen talvehti lumen alla, josta se kevään tullen paljastui ja suli 

hiljalleen takaisin kasvatusastiaansa. Päivien lämmetessä kasvu käynnistyi normaaliin 

tapaan. Havaintojemme mukaan noin 20 - 60 % kasvustoista heräsi henkiin keväällä 

2018. Menetelmällä on suuri merkitys, jos kasvustoja halutaan siirtää uuteen 

kasvatuspaikkaan heti keväällä. Kuvassa 6. on jäädytettyjä pikkulimaskakuutioita, 

niiden siivuttamista moottorisahalla sisäkasvatusta varten ja sulavaa talvehtinutta 

kasvustoa. 
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Kuva 6. Pikkulimaskajääkuutioiden sahaus ja sulavaa talvehtinutta kasvustoa. 
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KENTTÄKOKEET 2019. Toisen altaan suojaus. Edellisen kesän kokemusten 

perusteella oli selvää, että toinenkin iso allas oli suojattava vesilinnuilta aitaamalla ja 

kattamalla se verkolla. Työ saatiin valmiiksi ennen vesilintupoikueiden kuoriutumista. 

Suojausta jouduttiin myöhemmin parantelemaan, koska muutama sorsa löysi tiensä 

suojauksen sisälle. Tämä tapahtui kuitenkin vasta kauden loppupuolella, eikä siitä ollut 

haittaa hankkeen toimille. Kuvassa 7. on suojattu pikkulimaskalampi.  

 

OUDONJOEN SÄÄ. Toisin kuin kesästä 2018, tästä kesästä tuli poikkeuksellisen kylmä.  

Säähavaintojen mukaan parhaan kasvukauden aikana heinäkuussa vuorokauden 

keskilämpötila oli keskimäärin 10 °C alhaisempi kuin 2018. Tämä näkyi paitsi kasvun 

hitautena myös kasvukauden lyhentymisenä. Säätiedot on esitetty kuvassa 8. 

KUVA 7. Limaska-lammen suojaus aidalla ja verkoilla.  
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Kuva 8. Vuorokauden keskilämpötilat Oudonjoella 2018- 2019  

Päivälämpötila
21.6. - 15.8.2019

Päivälämpötila
21.6.- 15.8.2018

Aika, päivää 

 

KASVATUS. Tiedettiin, että purku-uoman vesi riittää ylläpitämään pikkulimaska-

kasvustoja, mutta ei tuottamaan suuria satoja. Sen vuoksi kasvatuskokeet suunniteltiin 

siten, että katetun pääaltaan purku-uomaveteen lisättiin pieni määrä NPK-lannoitetta 

antamaan kasvuvoimaa. Sadosta voitaisiin sitten arvioida, paljonko pikkulimaska 

kykenee ottamaan ravinteita kasvuvedestään. Verrokkina käytettiin lasikuitualtaissa (3 

m2) olevaa kasvustoa, jolle annettiin pelkästään purku-uoman vettä. 

Kasvu eteni alkukaudella normaaliin tapaan, mutta heinäkuun kylmä sää hidastutti 

kasvua selvästi. Kylmän kauden lopulla, heinäkuun viimeisenä päivänä tutkijat tekivät 

yllättävän havainnon: Ison altaan pikkulimaskat olivat käyneet ns. ”talviunille”. Se 

tarkoittaa, että pikkulimaska oli kasvattanut talvehtimismuodon, jonka painuu altaiden 

pohjalle odottelemaan seuraavaa kevättä.  Kuvassa 9. nähdään, kuinka kasvusto on 

laskeutunut pinnasta pohjaan muutamassa päivässä.  Kato näkyy myös pikkulimaskan 

kasvukäyrissä kuvassa 10. jyrkkänä pudotuksena suurimman kasvualan jälkeen. Tämä 

tulos tarkoitti, että vuoden 2019 koe päättyi tähän. Arviomme mukaan talvehtiminen 

tapahtui 6 -7 viikkoa etuajassa. Käsityksemme mukaan se johtui ensitilassa säästä. 

Kaudella 2018 talvehtimisen merkit nähtiin vasta seitsemän viikkoa myöhemmin. Ero 

on merkittävä.  
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Kuva 9. Pikkulimaska vajoaa altaan pohjalle. Ylimmissä kuvissa nähdään 

kasvuston katoaminen muutamassa päivässä heinäkuun lopulla. Alimmassa 

kuvassa, kelluvan lämpömittarin luona näkyy pohjalle laskeutunutta 

pikkulimaskaa. Osa kasvustosta kelluu yhä pinnassa. 
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Kuva 10. Pikkulimaskan  kasvukäyrät Oudonjoella 1.7.-8.8.2019 

Iso allas (50 m2),
Purku-uoman
vesi+lisäravinne

Lasikuituallas (3
m2), purku-uoman
vesi
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ANALYYSIT. Vaikka kasvukausi päättyi yllättäen, saatiin kasvustoista runsaasti biomassaa 
analyysejä varten. Pikkulimaska esikuivattiin aluksi metallisissa verkkopohjaisissa astioissa 
(Kuva 11.) ulkona ja siirrettiin sitten kuivatusuuneihin, jossa niiden annettiin kuivua 60 °C:een 
lämpötilassa 12 tunnin ajan.  

 
Kuivattu pikkulimaska pakattiin paperipusseihin odottamaan laboratorioon lähettämistä. 
Näytteistä analysoitiin perus-, aminohappo- ja rasvahappokoostumus sekä mineraalit ja 
hivenaineet. Peruskoostumukset on esitetty taulukossa III ja Hivenaineet ja mineraalit 
Taulukossa IV.  
 
 

Taulukko III. Oudonjoen pikkulimaskan peruskoostumus 2019 

Peruskoostumus, % 

Kuiva-ainetta 8,2 %, josta Iso allas Lasikuituallas 

Proteiini 20,03 13, 04 

Rasva 2,97 3,61 

Hiilihydraatit (laskennallisesti) 66,02 72,31 

Tuhka 10,98 11,11 

 

 

Kuva 11. Pikkulimaskaa kuivumassa. 
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Taulukko IV. Oudonjoen pikkulimaskan hivenaineet 2019 iso allas, lisäravinne 

Hivenaine g/kg kuiva-ainetta 

Ca 9,92 

K 23,87 

P 3,12 

S 2,93 

Mg 2,32 

Mn 0,07 

Fe 0,02 

Cu 0,03 

Zn 0,03 

 

 

 

 

  

Ala Arg Asp CyS Glu Gly His Ile Leu Lys Met Phe Pro Ser Thr Tyr Val Trp

Series1 57,9 80,2 101, 19,1 93,1 54,2 19,4 39,1 75,3 60,4 14,9 49,1 20,5 48,4 42,1 34,9 51,3 19,7
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TAULUKKO V  . Pikkulimaskan aminohappokoostumus, Iso allas, 
Oudonjoki 2019 
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Kuva 12  . Oudonjoen pikkulimaskan rasvahappokoostumus, mg/g  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko VI. Runsaslukuisimmat rasvahappoa (mg/g näyte) 

Palmitiinihappo   16:0 3,68 

Alfa-linoleenihappo 18:3n-3 3,92 

Linolihappo   18:2n-6 5,89 

Rasvahapot yhteensä   21,20 
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4. TULOSTEN TARKASTELU JA VAIKUTTAVUUS 
 
Tulosten tarkastelussa keskitytään kolmeen asiaan: Allasjärjestelmä, pikkulimaskan 
tuotanto ja typen sidonta sekä tuotetun pikkulimaskan koostumus. 
 
Tulosten tarkastelu on hyvä aloittaa kertaamalla ne olosuhteet, joissa pikkulimaska 
(Lemna minor) viihtyy parhaiten. Tiedetään, että tämä luonnonvarainen kelluskasvi 
vaatii runsasravinteisen kasvuympäristön. Käytännössä se tarkoittaa rehevöityneitä 
vesistöjä. Usein pikkulimaskaa tavataankin viljelysmaiden ja vanhojen kaatopaikkojen 
liepeiltä, missä ylimääräisiä ravinteita huuhtoutuu ympäristön ojiin. Ne tarjoavat 
samalla rauhallisen kasvuympäristön, sillä limaskat eivät viihdy tuulisessa tai kovasti 
virtaavissa paikoissa. Näiden ohella kasvu edellyttää riittävää lämpötilaa ja veden 
pH:ta, vaikka näiden suhteen pikkulimaska ei ole kovin vaativa. Näiden ehtojen on 
täytyttävä myös silloin, jos halutaan kasvattaa limaskaa varta vasten. 
 
Tämän hankkeen yhteydessä rakennettiin akvaponinen systeemi, jossa kalan- ja 
kasvintuotanto kytkettiin toisiinsa. Siinä toisen jäte oli toisen raaka-ainetta. 
Käytännössä systeemi toteutettiin siten, että osa kalanviljelylaitoksen purku-uoman 
vedestä ravinteineen pumpattiin erilliseen allasjärjestelmään pikkulimaskan ravinnoksi. 
Tällä pyrittiin selvittämään minkä verran systeemi voi sitoa ravinteita ja onko tällainen 
konsepti teknis-taloudellisesti mahdollista. Tietojemme mukaan kokeilu on 
ensimmäinen tämän kokoluokan kokeilu Suomessa.  
 
4.1.  Rakentaminen tehtiin Kalankasvatus Vääräniemi Oy:n Taivalkosken Oudonjoen 
laitoksen alueelle, jossa kunnostettiin kaksi vierekkäistä käytöstä poistunutta 
kalanviljelyallasta vesitysjärjestelmineen. Systeemiin kuuluivat ylävesiallas, kaksi 
pikkulimaska-allasta ja alapuolinen lieteallas, johon systeemin läpi mahdollisesti 
virtaava vesi poistui. Vesi pumpattiin purku-uomasta ylävesialtaaseen, josta se kulki 
painovoimaisesti limaska-altaisiin. Käytössä oli myös pieniä lasikuitualtaita, joita 
käytettiin lähinnä vertailukasvatuksiin. 
 
Allasjärjestelmä toimi teknisesti moitteetta, olihan se kunnostettu vahoista 
kalanviljelyaltaista. Käytännöstä saadut kokemukset nostivat kuitenkin esiin kaksi 
asiaa, joita pitää harkita mietittäessä parannusehdotuksia. 
 
Ensimmäinen on altaiden suojaus vesilinnuilta. Niiden potentiaalinen uhka 
tiedostettiin, mutta selvästi aliarvioitiin. Siitä saatiin karvasta oppia kantapään kautta 
kesällä 2018. Tästä viisastuneina kesän 2019 suojaukset tehtiin heti alkukesästä ja ne 
toimivatkin varsin hyvin. Vesilintuongelma ja sen ratkaisemiseksi tehty toisen altaan 
verkotus veivät paitsi hyvän pikkulimaskasadon, myös hankkeen aikaa ja varoja niin 
paljon, että hankkeen aikataulu kaatui heti alussa. Tuensaajan oli haettava hankkeelle 
jatkoaikaa sekä pyydettävä muutosta resurssien uuteen allokointiin, mikä myönnettiin. 
 
Toinen allasjärjestelmään liittyvä huomio koskee ylävesiallasta ja vesitystä. Yläallas on 
kooltaan ja tilavuudeltaan varsin suuri, yli kolminkertainen limaska-altaisiin nähden. Se 
toimii vesivarastona, virtauksen tasaajana ja se lämmittää purku-uomasta pumpattua 
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vettä useilla asteilla, ennen kuin se johdetaan hitaasti limaska-altaisiin. Nämä ovat 
tärkeitä asioita limaskan kasvatuksessa.   
 
Mutta toisaalta, Oudonjoen purku-uoman vesi ei ole koskaan ollut kovin 
ravinnepitoista, sillä sen kokonaistypen määrä tarkkailupisteissä on ollut luokkaa 350 
µg/L ja fosforin 25 µg/L. Purku-uoman suulla pitoisuudet ovat varmasti olleet 
suurempia. Koska purku-uoman vesi viipyi pitkään yläaltaassa ennen limaska-altaisiin 
pääsyä, oli syytä olettaa, että melkoinen osa veden ravinteista käytettiin jo siellä. 
Ylävesialtaan ranta- ja vesikasvillisuus ovat olleet varsin reheviä.  Lisäksi, limaska-altaat 
ovat yhtälailla maapohja-altaita, ja niissäkin ravinteita käyttävät monet muut lajit 
limaskan ohella. Tämän vuoksi tällä koeasetelmalla pikkulimaskan osuutta ravinteiden 
talteenottajana yksistään on mahdoton arvioida.  Paras mittari oli kasvun määrän 
seuraaminen altaissa. Siksi hankkeessa mitattiin pikkulimaskan pinta-alaa ja vasta 
sitten massoja ja muita suureita.  
 
Pikkulimaskan kasvatuksen näkökulmasta nykyisestä allassysteemistä saataisiin pienillä 
muutoksilla alkuperäistä parempi. Käytännössä siihen tarvittaisiin muutama metri 
uutta putkea. Altaiden vesityksessä olisi parempi käyttää panosmenetelmää jatkuvan 
vesityksen sijaan. Kaikki altaissa kasvatukseen tarvittava vesi pumpattaisiin kerralla 
suoraan purku-uomasta ilman, että se kävisi yläaltaassa. Haihtunut ja imeytynyt vesi 
korvattaisiin uudella purku-uomavedellä, kunnes kasvuala täyttyisi limaskasta ja allas 
täytettäisiin uudella vesierällä.  Ja edelleen, sekä ylävesialtaan että alhaalla olevan 
lietealtaan voisi valjastaa limaskan viljelyyn. 
 
Irlannissa on meneillään mielenkiintoinen kokeilu, johon ALLE-projekti kävi 
tutustumassa. Siinä kirjolohta ja ahventa halutaan kasvattaa maapohjaisissa altaissa 
suljetussa vesitysjärjestelmässä. Viisi allasta on liitetty toisiinsa noin 1,5, kilometrin 
mittaisella kanavaverkostolla. Niihin on istutettu limaskoita puhdistamaan 
kalankasvatuksessa käytettävää vettä. Käytännössä kaikki ylimääräinen vesi tulee 
sateena. Oudonjoen ja irlantilaisten hankkeilla on yhtymäkohtia. 
  
Kustannuksista. Oudonjoelle rakennetun allasjärjestelmän hintaa ja 
käyttökustannuksia on vaikea arvioida, koska konsepti toiminut kuin ajoittain niin kuin 
ajateltiin.  Materiaalikustannukset muodostuivat putkituksista, aidoista, tolpista, 
aitatolpan jaloista, köysistä, verkoista sekä pientarvikkeista. Niihin on käytetty noin 
4 000 € kahden kesän aikana. Todellisia henkilötyömääriä on vaikea arvioida, koska 
aikaa kului paljon vesilintuongelman hoitamiseen. Normituotannossa ajankäytön on 
arveltu olevan noin tunti/viikko viiden kuukauden ajan vuodessa käsittäen valvonnan, 
sadonkorjuun, kuivatuksen ja häiriötilanteiden poiston. Perusvalvonnan voi tehdä 
etänä riistakameralla. 
 
 
4.2. Pikkulimaskan tuotantomäärät ja typensitomiskyky 
Etukäteispohdinnoissa Kalankasvatus Vääräniemi Oy:n kanssa mietittiin kokeessa 
tarvittavan allaskapasiteetin määrää. Se kytkeytyy suoraan typen ja fosforin 
sidontakapasiteettiin. Lähtökohtaisesti, mitä isompi allas sitä enemmän ravinteita 
siirtyy kasveihin. Koska hankkeen budjetti oli rajallinen, niin katsottiin, että noin 500 
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m2:n allasjärjestelmä riittää tähän demonstraatioon.  Jos on tarvetta, allaskapasiteettia 
voi lisätä. 
 
Taulukkoon VII on koottu mitattuja ja laskennallisia malleja Oudonjoen pikkulimaskan 
tuotannosta. Laskelma pohjautuu pelkällä purku-uoman vedellä kasvatettuun 
pikkulimaskaan. Taulukko vastaa osittain kysymykseen ”Miten typensidontaa voidaan 
lisätä?”.  Aikaisemmista tuloksista käy ilmi, että lisäravinteiden antaminen nostaa 
satotasoa huomattavasti. Siksi Oudonjoellakin tulee miettiä miten satoa voitaisiin 
kasvattaa (Taulukko XI).   
 
Osion” A” ylimmällä rivillä on hankkeen mittausten perusteella laskettu tuotto, jonka 
mukaan hehtaarituotto on 5 000 kg/ha. Kasvuala on 500 m2 (eli molemmat nykyiset 
altaat) ja mittausten mukainen proteiinipitoisuus 13,04 %. Vesitys tapahtuu 
ylävesialtaan kautta ja pikkulimaskat istutetaan joka kesä uudestaan.  
 
Toisella rivillä on laskelma, jossa alueen kaikki allaskapasiteetti olisi käytössä ja 
kolmannella laskelma, jos alaa olisi käytettävissä kokonainen hehtaari. 
 
Osiossa ”B” on mallinnus, jossa allassysteemiä on muutettu. Siinä purku-uoman vesi 
johdetaan suoraan limaska-altaisiin, jottei ravinteita häviäisi yläaltaaseen. 
  
Osiossa ”C” on mallinnus tilanteesta, jossa purku-uoman lietettä tiivistetään edellisten 
toimenpiteiden lisäksi. 

 
 
 

Taulukko VII. Mallinnus typen sitoutumisesta limaskaan 
  A. nykytila: kaksi pientä allasta, vesitys ylävesialtaan kautta, limaska istutettava joka kesä 

uudestaan, proteiinia 13,04 % 

  
Allasala (m2) 

Tuore limaska 
(kg) 

Kuiva-aine 
(kg) 

Valkuaista 
(kg) 

Sitoutunut 
typpi (kg) 

Nykyiset altaat 500 250 21 2,7 0,4 

Kaikki altaat 5 000 2500 205 26,7 4,3 

Hehtaari 10 000 5000 410 53,5 8,6 

 
     

B. Monivuotinen talvehtinut pikkulimaska, ei ylävesiallasta, tuotto 15 000 kg/ha, proteiinia 
18% 

Nykyiset altaat 500 750 62 11,1 1,8 

Kaikki altaat 5 000 7500 615 110,7 17,7 

Hehtaari 10 000 15000 1230 221,4 35,5 

  
 

 
  

C. Monivuotinen talvehtinut pikkulimaska, ei ylävesiallasta, konsentroitu liete, tuotto 25 000 
kg/ha/a, proteiinia 25% 

Nykyiset altaat 500 1250 103 25,6 4,1 

Kaikki altaat 5 000 12500 1025 256,3 41,1 

Hehtaari 10 000 25000 2050 512,5 82,1 
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Taulukon mukaan nykymallin tuotto ja typensidonta ovat vaatimattomia. Jos systeemin 
pinta-ala voitaisiin laajentaa hehtaariksi, sitoutuisi typpeä jo lähes 9 kg, mikä sekin on 
vielä pientä. 
 
Kun altaisiin saadaan pysyvä talvehtiva pikkulimaska-kanta ja vesi johdetaan suoraan 
pikkulimaskoille, typensitomiskyky nousisi lähes 5-kertaiseksi. Tämä vastaisi jo lähes 
Vuokatin tarkkailupaikan tilannetta. 
 
Jos altaisiin tulevan veden ravinnepitoisuus nostetaan pitoisuuteen 1 mg/L, nousisivat 
tuottotasot ja typensidonta muutamaan kymmeneen kiloon kasvukaudella. Luken 
Vuokatissa tekemien havaintojen mukaan 1-5 mg N/L tuottaa jo kohtuullista kasvua. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että jos ravinteiden sitoutumista pikkulimaskaan 
halutaan lisätä, on allasjärjestelmää muutettava. Nykyisellään kasvatusalaa voidaan 
nostaa ehkä 5 000 m2:iin, mutta se edellyttäisi aitausten rakentamista. Ja, jos altaisiin 
pumpataan 2-3 kertaa nykyistä väkevämpää lietettä, voisi systeemin typensidontakyky 
kasvaa muutamaan kymmeneen kiloon kasvukaudella. Sillä olisi merkitystä laitoksen 
päästöihin. 
 
 
4.3. Oudonjoen pikkulimaskan koostumus 
Vaikka pikkulimaskan satotasot olivat vaatimattomia, oli Oudonjoella tuotetun 
pikkulimaskan laatu hyvä. Koostumusta verrataan Luken ALLE-hankkeen vastaaviin 
analyyseihin. 
 
Peruskoostumus. Taulukoista VIII ja XI huomataan, että ravinteiden saatavuudella oli 
suora yhteys valkuais- ja hiilihydraattipitoisuuksiin: Jos proteiinipitoisuus laskee, 
hiilihydraattipitoisuus nousee, ja päinvastoin. Rasva- ja tuhkapitoisuuksiin olosuhteilla 
ei ollut yhtä selvää kytkentää.  
 
Aminohappokoostumus oli suomalaiselle pikkulimaskalle tyypillinen.  Se noudatteli 
karkeasti soijan ja nurmirehun koostumusta. Ainoa merkittävä ero huomattiin 
glutamiinin pitoisuudessa: soijassa sitä oli kaksinkertainen määrä. Muiden 
aminohappojen kohdalla erot olivat pienempiä. Kasvuolosuhteiden vaikutus näkyi 
myös aminohappokoostumuksessa (Taulukko XII). Tämän suhteen Oudonjoen limaska 
asettui hyvin Paltamon ja Vuokatin limaskoiden ruotuun: niukkaravinteisessa 
kasvuympäristössä arginiinin ja proliinin pitoisuudet laskivat selvästi, kun taas 
kysteiinin nousi. Ilmiön merkitystä ei osattu tässä vaiheessa selittää. 
 
Rasvahappokoostumusta tarkasteltaessa huomattiin, että Oudonjoen limaskan 
koostumus oli verrokkien kanssa hyvin samanlainen. Kolme runsaslukuisinta 
rasvahappoa olivat samat: palmitiinihappo, alfalinoleenihappo ja linolihappo. Kaikki 
ovat hyvin yleisiä. Alfalinoleenihappo on ihmiselle välttämätön ja toimii omega-3-
rasvahappojen valmistuksen lähtöaineena. Linolihappo on ihmiselle välttämätön 
omega-6-rasvahappo (Kuva 13). 
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Hivenaineiden ja mineraalien osalta Oudonjoen limaskasta on vain (Taulukko X) ison 
altaan analyysitulos, ei pelkällä purku-uomavedellä kasvatetusta lasikuitualtaan 
limaskasta. Yleisenä havaintona voidaan todeta, että pikkulimaskalla on taipumus 
kerätä itseensä suuria määriä liuenneita kaksiarvoisia kationeita. Tällöin on vaara, että 
kasvi kerää itseensä myös raskasmetalleja. Siksi limaskan kasvuympäristöllä on suuri 
merkitys pikkulimaskan käyttökohdetta mietittäessä. Ominaisuudesta voi olla myös 
hyötyä joissakin sovelluksissa. 
 
Taulukko VIII. Oudonjoen pikkulimaskan peruskoostumus 2018 ja 2019 

Peruskoostumus kuiva-aineessa, % 

 2018 2019 

iso allas, 
lisäravinne 

iso allas, 
lisäravinne 

lasikuituallas, 
purku-uoman 

vesi 

Proteiini 21,00 20,03 13, 04 

Rasva 2,50 2,97 3,61 

Hiilihydraatit (laskennallisesti) 65,00 66,02 72,31 

Tuhka 11,50 10,98 11,11 

 
 
Taulukko IX. Oudonjoen pikkulimaskan hivenaineet 2019 iso allas, lisäravinne 

Hivenaine g/kg kuiva-ainetta 

Ca 9,92 

K 23,87 

P 3,12 

S 2,93 

Mg 2,32 

Mn 0,07 

Fe 0,02 

Cu 0,03 

Zn 0,03 

 
 
Taulukko X. Oudonjoen pikkulimaskan hivenaineet 2019 iso allas, lisäravinne 

Hivenaine g/kg kuiva-ainetta 

Ca 9,92 

K 23,87 

P 3,12 

S 2,93 

Mg 2,32 

Mn 0,07 

Fe 0,02 

Cu 0,03 

Zn 0,03 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että koostumuksensa perusteella pikkulimaska sopii 
rehun raaka-aineeksi. 
 
 

 
 
 
 
  

Helsinki,
kasvih.

Kemiö,
kasvih.

Vuokatti
, syksy

Paltamo,
syksy

Oudonjo
ki 2018

Oudonjo
ki 2019

Oudonjo
ki 2019
,lasikuit

u

Hiilihydr. 46,3 46,5 71,1 77,3 65,0 66,0 72,31

Valkuainen 34,5 31,9 13,1 9,8 21,0 20,03 13,04

Rasva 6,1 6,9 3,9 4,9 2,5 2,97 3,61

Tuhka 13,2 14,7 11,9 8,0 11,5 10,98 11,11
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Taulukko XI. Vertailu kasvuolosuhteiden vaikutuksesta pikkulimaskan 

peruskoostumukseen (g / 100 g kuiva-ainetta) 
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Ala Arg Asp CyS Glu Gly His Ile Leu Lys
Me

t
Phe Pro Ser Thr Tyr Val Trp

Helsinki 53 113 110 10 89 53 19 35 69 55 15 50 41 41 37 32 46 18

Kemiö 55 116 115 11 88 53 19 35 71 59 15 50 41 42 38 34 49 19

Vuokatti 2019 56 62 101 19 100 49 17 39 75 56 14 47 12 48 45 32 50 19

Paltamo 59 57 89 29 100 55 22 42 80 66 17 50 6 56 46 40 55 22

Oudonjoki 2019 66 54 94 26 88 62 20 44 83 65 14 48 5 55 45 37 56 20
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Taulukko XII. Pikkulimaskan aminohappokoostumuksen vertailu 
kasvuolosuhteiden mukaan (g/kg proteiinia) 
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Rasvahappo 

KUVA 13. Pikkulimaskan rasvahappokoostumusten 
vertailu 

VUOKATTI aver.

PALTAMO aver.

Oudonjoki
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5.  TALOUDELLINEN TOTEUMA 
 
Hankkeelle on haettu yhteensä kolme muutosta.  Pääasiassa ne liittyivät hankeajan 
jatkamiseen. Ensimmäinen muutostarve syntyi heti ensimmäisenä kasvatuskesänä 
2018, jolloin vesilinnut pilasivat suunnitelmat täysin. Ongelman korjaamisessa syntyi 
runsaasti sekä rakennusmateriaali- että matkakustannuksia, joita ei voitu ennalta 
arvata. Siksi myös rahoituksen kulueriä oli muutettava, vaikka itse budjetti pysyi 
alkuperäisenä.  Taulukossa XIII. On esitetty talouden toteuma. 
 
Taulukko XIII. Toteutuneet kustannukset 

  Kululaji Hyväksytyt (€) Toteutuneet (€) 

Henkilöstökustannukset (palkat sivukuluineen) 34 330,00 34882,32 

Matkakulut 3 050,00 2889,87 

Koneet, laitteet ja tarvikkeet 4 867,00 4036,9 

Ostopalvelut 3 043,00 1825,33 

Vastikkeeton työ 4 480,00 4330,25 

Kiinteämääräinen rahoitus (15% palkkakuluista) 5 149,00 5232,35 

Kustannukset yhteensä 54 919,00 53 066,77 

 
 
 
6.  VIESTINTÄ 
 
Pikkuli-hanke on ollut esillä mediassa seuraavasti: 
 
Luken uutissivulla: https://www.luke.fi/uutinen/pikkulimaskan-viljely-on-kiertotaloutta-
parhaimmillaan/ 
 
YOUTUBE –videona https://www.youtube.com/watch?v=-z8mamM7Ypw 
 
Luken englanninkielisessä asiakaslehdessä LEIAssa  
https://issuu.com/mttelo/docs/leia-2-2018-web 
 
Hanketta on esitelty myös  Saksan Weidenissa FARNET-seminaarissa syksyllä 2017. 
 
Ylivoimaisesti tehokkain julkisuuden väline on ollut Youtube-tili. Sen johdosta on tullut 
yhteydenottoja Espanjasta, Ruotsista, Irlannista, Tsekistä, Skotlannista ja 
Ahvenanmaalta. Yhteistyö irlantilaisten kanssa on viriämässä. 
 
 
Raportin laati 
Pasi Laajala 
Tutkija 
Luonnonvarakeskus 
pasi.laajala@luke.fi 
+358 29 532 6296 
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