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Virikekasvatuksen historiaa

• Ajatus virikekasvatukseen on lähtenyt oletuksesta, jotta 
lohikalojen huonoon istutustulokseen olisi syy poikasten heikko 
valmius selviytyä luonnossa.

• Tilanteen parantamiseksi RKTL Kainuun kalantutkimusasemalla 
on aloitettu kehittämään virikekasvatusta 2007 vuodesta lähtien.

• Kasvatusaltaan lisärakenteilla ja olosuhteita aika ajoin 
muuttamalla istukkaat pyritään totuttautumaan 
luonnonmukaisempiin olosuhteisiin ja yllättäviin ympäristön 
muutoksiin.

• Virikekasvatuksella on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia 
kalojen hyvinvointiin (kuolleisuus, evävauriot, sairastuminen)  ja 
selviytymiseen luonnossa (uintikyky).



Kesän 2019 virikekasvatuskokeen tarkoitus
• Tarkoitus selvittää, miten käytännön laajamittaisessa poikastuotannossa  

virikekasvatus toimii.

• Verrataan virikekasvatuksen ja standardikasvatuksen eroja 
kuolleisuuteen, kalojen kasvuun, sairastuvuuteen ja päivittäiseen 
kalojen hoitotyöhön.

• PVO-Vesivoima Oy ja Kemijoki Oy ovat toivoneet, että Voimalohi Oy 
mukana virikekasvatuskokeissa.



Virikekasvatuskoe 2019

•Pekka Hyvärinen (LUKE) laatii koe-ohjelman kesälle 2019.

•Käytetyt poikaset Luken Ohtaojan laitokselta peräisin olevaa merilohen 
viljeltyä Iijoen kantaa. Yhteensä 110 000 kpl  1-v. merilohia.

•Koeasetelma

-4 x Standardi: Olosuhteet poikasilla altaissa, kuten Raasakan
normaalikasvatuksessa.

-4 x Kevytvirike: 1 kpl kivikori altaassa, jossa kiviä n.5 litraa ja kivien 
koko n.40-80 mm.

-4 x Vahvavirike: 3 kpl kivikoria altaassa, joissa 5 litraa kiviä/kori ja 
kivien koko n.40-80 mm. Tässä koe-asetelmassa lisäksi muutettiin altaan 
tuloveden virtaussuuntaa satunnaisesti.



Koe-altaat

• 14           15            16            17            18           19            20            21           22            23 24             25  

• Virikekasvatusaltaat 8 m² lasikuitualtaita.

• Koealtaat samalla rivillä.

vahvakevyt stand kevyt vahva stand kevyt vahva stand kevyt vahva stand



Lähtötilanne virikekasvatuskokeeseen

•Standardi ( altaat 16,19,22,25 ):

- Poikaset startattu 1,25 m² kaukaloissa, ei virikkeitä.
- 9 100 kpl / allas.

- Keskipaino 0,56 g.

•Kevytvirike ( altaat 14,17,20,23 ):

- Poikaset startattu 1,25 m² kaukaloissa, ei virikkeitä.
- 9 100 kpl / allas.
- Keskipaino 0,48 g.

•Vahvavirike ( altaat 15,18,21,24 ):

- Poikaset startattu 4 m² altaissa, joissa 3 kpl kiviryhmiä / allas.

- 9 100 kpl / allas.
- Keskipaino 0,48 g.



Virikekasvatuskokeen tulokset 2019

Merilohi / Iijoki viljelty

Tulokset ajalta: 26.6-1.10.2019

Lähtömäärä: 9 100 kpl / allas

Kylvetykset
Virike         Altaat     Lähtöpaino    Loppupaino    Pituus          Kuoll.%          Lääkitykset Suola          Form.

Standardi 4             0,561 g.              5,30 g.           8,75 cm         3,03 %                     2                        6               1
0,525 - 0,573              4,04 - 6,08            8,1 - 9,2                2,0 - 5,3

Kevytvirike 4             0,484 g.              5,78 g.           8,87 cm         2,48 %                     2                        6               1
0,478 – 0,492             5,39 – 5,96            8,0 – 9,1               2,0 – 3,8

Vahvavirike 4             0,475 g.              6,20 g.           8,97 cm         1,76 %                     2                        7               3
0,422 – 0,569             5,68 – 7,05            8,7 – 9,3               1,4 – 2,2



Pohdintoja…

•Altaiden puhdistuksessa ei ollut juuri eroa ensimmäisen 
kuukauden aikana.

•Elokuun aikana alkoi vahvanvirikkeen altaiden puhdistus työllisti 
1,6 kertaa enemmän ajallisesti kuin muut ryhmät.
- Standardi n.2,5 min / allas,  kevyt virike n.3 min / allas ja 

vahvavirike n. 4min / allas.

•Kivet täytyy olla kivikoreissa.

•Kivikorien tuotekehittelyä täytyy parantaa.
- Sopivan harva verkko, jotta kalat eivät jää kiinni.
- Jämäkkä , jotta hyvä käsitellä.
- Pienet jalakset.
- Minkä malliset kivikorit?



Kiitos!


