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Uudistuva kalatalous
Kalataloudessa on käynnissä useita uudistuksia ja havaittavia muutoksia toimintaympäristössä. Kalatalousalueet ovat toimineet pian kolme vuotta ja kalatalouden
aluehallintoa hoitavat ELY-keskukset muuttivat rakennettaan. Kalastuslain toimeenpanon keskeinen osa kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat valmistuvat
tämän vuoden lopulla. Suunnitelmien arvioinnin ja hyväksymisen jälkeen suunnitelmien toimeenpano uudistaa kalavarojen hoidon perusteellisesti. Kalastuksen järjestäminen nousee ensisijaiseksi toimenpiteeksi. Suunnitelmiin
sisältyy monia uusia elementtejä kuten vaelluskalakantojen hoidon järjestäminen, kaupalliseen kalastukseen

ja kalastusmatkailuun soveltuvat alueet. Toimenpiteiden
vaikutusten seurannalla ja suunnitelman päivityksellä on
suuri painoarvo.
Kalavarojen hoidon ja käytön suunnittelussa on mahdollisuus osallistavaan toimintatapaan. Kalatalousalueissa ja kalatalouden alueellisissa yhteistyöryhmissä on
edustettuna toimialan keskeiset sidosryhmät, jotka tuovat
oman asiantuntemuksensa suunnitelmien valmisteluun
ja arviointiin. Kalastuslain sisältämä mahdollisuus yhteistyöryhmien työskentelyyn sähköisessä ympäristössä
on toteutunut vaiheittain. ELY-keskusten rakentamassa
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Sauna-työtilassa suunnitelmaluonnokset ovat nähtävinä
ja kommentoitavina. Pandemian aiheuttama nopea siirtyminen etätyöskentelyyn avasi lisää mahdollisuuksia.
Poikkeuslailla kalatalousalueiden kokouksia voitiin järjestään etäyhteyksillä. Sähköinen työskentely vaatii uuden
oppimista; sähköinen toimintaympäristö näyttääkin kokoustoiminnassa tulleen ainakin osittain jäädäkseen.
Hallitusohjelmaan sisältyy useita vapaa-ajan kalataloutta ja kalavarojen hoitoa koskevia kirjauksia kuten vapaaajan kalatalouden kehittämisstrategian toimeenpano ja
kalastusmatkailun toimenpideohjelman päivittäminen.
Vaelluskalaohjelmaan sisältyvä Nousu-ohjelma on edennyt vauhdikkaasti. Merkittäviä kalojen nousuesteitä on
poistettu julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä ensisijaisesti patoja purkamalla.
Muutokset yhteiskunnan kehityksessä ja toimintaympäristön vaikuttavat monella tapaa vapaa-ajan kalastukseen.
Luonnonvarakeskuksen uusimman selvityksen mukaan

vapaa-ajan kalastuksen virkistysarvo on ollut kasvussa,
vaikka samaan aikaan kalastuksen määrä on hienoisesti
laskenut. Kalastustavoissa muutos näkyy vapakalastuksen lisääntymisenä samalla kun pyydyskalastus on puolittunut 2000-luvulla. Vapaa-ajan kalastuksen saalis on
laskemaan päin ja keskittyy entistä harvempiin lajeihin.
Ilmaston lämpeneminen ja kalastustapojen muutos on
lisännyt petokalojen mm. kuhan määrää ja kokoa, joka
houkuttaa vapakalastajia entistä enemmän.
Kala elintarvikkeena on lisännyt arvostustaan. Kalanjalostus on haluttu tuoda samalle viivalle investointituissa
muun elintarviketeollisuuden kanssa. Kotimaisen kalan
edistämisohjelma tavoittelee kalan lisääntyviä terveyshyötyjä, lisääntyvää omavaraisuutta ja ilmastovaikutuksia. Vajaasti hyödynnetyille kalalajeille on haettu käyttöä
jopa vuosikymmeniä vähäisin tuloksin mutta nyt uusia
laadukkaita ja edullisiakin tuotteita on alkanut tulla markkinoille. Kaupalliset kalastajat ovat monipuolistaneet kalastustaan ja uusia kalastajia on tullut alalle.
Kalatalouden näkymät ovat hyvät. Hyvää tulevaa vuotta
kaikille lukijoille.
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Kalastuksenvalvojan tietojen ja ammattitaidon ajantasaisena säilymisen varmistamiseksi on kalastuksenvalvojaksi hyväksyminen voimassa enintään kymmenen vuotta.
Hyväksynnän voi uusia aikaisintaan vuotta ennen nykyisen kortin voimassaolon umpeutumista. Ensimmäiset nykymuotoiset kalastuksenvalvojat on hyväksytty touko-/kesäkuussa 2012, joten hyväksynnän uusiminen alkaa olla
näiden valvojien osalta ajankohtaista.

Selvityksessä on myös mahdollisuus hyväksynnän uusimiseen netin kautta, mutta sen toteutumisesta ei ole
vielä varmuutta. Kalastuksenvalvojan kokeen järjestämisestä ja valvonnasta vastaa ELY-keskus ja tulemme
tiedottamaan kalastuksenvalvojia sekä kalatalousalueita
kalastuksenvalvojien uudelleen hyväksyntää varten järjestettävistä kokeista. Kalatalouden Keskusliitolla on ollut
suunnitteilla loppuvuodesta aiheeseen liittyvän koulutuksen järjestäminen.

Itse kalastuslaki on muuttunut vuonna 2015, jonka lisäksi
valvontatilanteisiin on tullut paljon uutta sovellettavaa, kuten menettämisseuraamus sekä kalojen rauhoitusajat ja
sallitut pyyntimitat. Syyt ammattitaidon ajantasaisuuden
varmistamiseen ovat ihan todellisia.

Kalastuksenvalvojan
kelpoisuusvaatimukset
Kalastuksenvalvojaksi hyväksytään oikeustoimikelpoinen, rehelliseksi ja luotettavaksi tunnettu henkilö, joka on
henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva.
Hyväksymisen edellytyksenä on lisäksi, että henkilö on
hyväksytysti suorittanut Kalastuslain 104 §:ssä säädetyn
kalastuksenvalvojan kokeen.

Miten voin hakea
hyväksynnälle jatkoa?
Kalastuksenvalvojan hyväksynnän saanut henkilö voi
hakea hyväksynnän uusimista ELY-keskukselta. Hyväksyntä voidaan uusia, jos kalastuksenvalvojan kelpoisuusvaatimukset edelleen täyttyvät ja jos hakija on suorittanut uudestaan 104 §:ssä tarkoitetun kalastuksenvalvojan
kokeen. Kokeen on tarkoitus todentaa, että kalastuksenvalvoja on omaksunut esimerkiksi lainsäädännössä tapahtuneet muutokset ja että hän on edelleen tietoinen
asemaansa liittyvistä toimivaltuuksista ja velvollisuuksista. Kalastuksenvalvojaksi hyväksyminen vaatii siis kaikkien näiden edellytysten täyttymistä. Jos edellytykset
täyttyvät, tulee hyväksynnästä tehdä myönteinen päätös.
Hyväksymiseen ei siis liity viranomaisen tarkoituksenmukaisuusharkintaa, vaan kaikkien on suoritettava uudestaan kalastuksenvalvojan koe ja täytettävä myös muut
kelpoisuusvaatimukset.
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Kalastuksenvalvojien hyväksynnän
uusiminen käsillä

Kalastajien maksamilla
kalastonhoitomaksuilla edistettiin jälleen
kestävää kalataloutta
VUONNA 2021 JÄRVI-SUOMEN ALUEELLA OLI KÄYTETTÄVISSÄ KALATALOUDEN EDISTÄMISEEN NOIN 2,5 MILJOO-

TEKSTI: MIIA MUHONEN

NAA EUROA

Kalatalouden edistämiseen vuosittain käytettävät määrärahat kertyvät kalastajien maksamista kalastonhoitomaksuista. Vuonna 2021 kalastonhoitomaksuista kertyneitä varoja oli käytettävissä valtakunnallisesti yhteensä
8 900 000 euroa. Pohjois-Savon ELY-keskus jakoi näistä
varoista kevään 2021 aikana Järvi-Suomen alueen kalatalousviranomaisena Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa,
Keski-Suomessa, Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä,
Pirkanmaalla ja Pohjois-Karjalassa yhteensä noin 2,5
miljoonaa euroa. Varoja myönnettiin yleisavustuksina kalatalousaluetoimintaan ja hankeavustuksina erilaisille kalataloutta edistäville hankkeille sekä korvauksina vesialueiden omistajille.

Järvi-Suomen 55 kalatalousalueelle myönnettiin vuonna
2021 yhteensä 539 150 euroa yleisavustuksina kalatalousaluetoimintaan. Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhteisöjä, joiden perustamisesta ja tehtävistä on säädetty kalastuslaissa. Kalatalousalueet kehittävät alueensa
kalataloutta ja edistävät jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi. Kunkin kalatalousalueen saama toiminta-avustus määräytyy
maa- ja metsätalousministeriön asetuksen laskentaperusteiden mukaisesti. Kalatalousalueiden saaman toimintaavustuksen keskiarvo oli Järvi-Suomessa 9 803 euroa.
Kalataloutta edistäviin alueellisiin hankkeisiin PohjoisSavon ELY-keskus myönsi vuonna 2021 yhteensä 538
755 euroa. Kaikkiaan ELY-keskus rahoitti 155 hanketta.
ELY-keskusten vuoden 2021 hankehaun erityispainopisteinä olivat luontaisten kala- ja rapukantojen monimuotoisuuden turvaaminen, kalastusharrastuksen edistäminen
ja kalastuksen valvonta. Suurin osa
Järvi-Suomen vuoden 2021 hankeavustuksista kohdennettiin kalakantojen ja kalastuksen tilan tutkimukseen
ja seurantaan, kun taas lukumäärältään eniten tuettiin kalastuksen valvontahankkeita. Tukea saivat myös
reilu 30 hanketta, joissa edistetään
lasten ja nuorten kalastusharrastusta. Kaikki tukea keväällä 2021 saaneet hankkeet ovat nähtävissä ELYkeskuksen 27.5.2021 julkaiseman
tiedotteen liitteessä: sttinfo.fi/tiedote/
jarvi-suomeen-myonnettiin-kalastonhoitomaksuista-kertyneista-varoistanoin-111-miljoonaa-euroa-avustuksiajarvi-suomi?publisherId=69817869&r
eleaseId=69910503

Pohjois-Savon ELY-keskuksen myöntämien
alueellisten hankeavustusten kohdentuminen erityyppisiin hankkeisiin vuonna 2021.
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Valtakunnallisista kalastonhoitomaksuvaroista noin 36 %
kohdennetaan yleiskalastusoikeuksien hyödyntämiseen
sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä kalavesien omistajille maksettaviin korvauksiin. Kyseessä on
omistajalle hänen omaisuutensa käytön rajoittamisesta
maksettava korvaus, jonka käyttökohteisiin varat myöntävä viranomainen ei voi vaikuttaa. ELY-keskus myöntää
varat kalatalousalueille, jotka jakavat korvaukset edelleen
alueensa vesialueiden omistajille. Maa- ja metsätalousministeriön sekä ELY-keskusten korvausvarojen jakoperusteena on kalastuslain mukaisesti viehekalastusrasitus,
joka on selvitetty ELY-keskuksittain ja kalatalousalueittain
Luonnonvarakeskuksen tekemässä tutkimuksessa ”Viehekalastusrasitus kalatalousalueilla” (Eskelinen ja Mikkola 2019). Kalatalousalueet puolestaan vastaavat viehekalastusrasituksen määrittämisestä omalla alueellaan.

Kalastonhoitomaksuvaroista myönnettävien avustusten hakuaika on yleensä vuodenvaihteessa, ja hauista
ilmoitetaan maa- ja metsätalousministeriön sekä ELYkeskusten verkkosivuilla. Avustuksia valtakunnallisiin kalataloutta edistäviin hankkeisiin ja neuvontapalveluiden
järjestämiseen myöntää maa- ja metsätalousministeriö.
Avustuksia alueellisiin kalataloutta edistäviin hankkeisiin
sekä yleisavustuksia kalatalousaluetoimintaan myöntävät
kalatalousasioista vastaavat ELY-keskukset eli PohjoisSavon, Lapin ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset.
Vuoden 2022 hanke- ja yleisavustusten haku avataan
15.12.2021 ja avustuksia voi hakea 31.1.20222 asti.
Lisätietoja ELY-keskusten avustuksista on saatavissa:

Onko kalastuksenvalvojakorttisi vielä
voimassa?
Suurin osa voimassa olevista kalastuksenvalvojakorteista vanhenee kolmen seuraavan vuoden aikana. Vaatimus
koulutuksesta tuli kalastuslakiin vuonna 2012. Tästä lakimuutoksesta johtuen, tulevina vuosina on odotettavissa
ruuhkaa uusittavien kalastuksenvalvojakorttien myöntämisessä. Kalastuksenvalvojakortin hakuprosessi on nyt
uudistettu ja sen voi hoitaa sähköisesti. Korttien uusiminen vaatii koulutuksen ja koe on sama huolimatta siitä,
onko hakemassa ensimmäistä kertaa kalastuksenvalvojaksi vai onko kortti vanhenemassa. Tämä menettely takaa sen, että valvonta noudattaa ajantasaista lainsäädäntöä.
Kalastuksenvalvojakokeeseen voi nyt ilmoittautua etukäteen myös sähköisellä lomakkeella. Samalla haetaan hyväksyntää kalastuksenvalvojaksi ja

kalastuksenvalvojakorttia. ELY-keskus tekee koetulokseen perustuen päätöksen ja toimittaa uuden kalastuksenvalvojakortin.
Uudella sähköisellä lomakkeella hakija tunnistautuu omilla verkkopankkitunnuksillaan ja liittää valvojakorttiin tarvittavan digikuvan hakemuksen liitteeksi. Lomakkeella
kysytään myös, onko hakija jo sopinut koeajasta ELYkeskuksen kanssa, muussa tapauksessa hakijaan otetaan yhteyttä koetilaisuuden järjestämiseksi. Usein koulutustapahtumien yhteydessä järjestetään koetilaisuus,
jolloin sähköinen lomake nopeuttaa tilaisuutta ja varsinkin
päätöksen saamista.
Koetilaisuudessa tulee pystyä osoittamaan henkilöllisyys
kuvallisella henkilötodistuksella, ajokortilla tai passilla.

Sähköinen lomake osoitteessa https://asiointipalvelu.ahtp.fi/forms/2634021/fill
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ELY-keskuksen verkkosivuilta www.ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Avustukset kalatalouden
edistämiseen: http://www.ely-keskus.fi/avustuksetkalatalouden-edistamiseen.

TEKSTI: MIKA SORAMÄKI

Lähikalaa lautaselle
Köksäluokassa on täysi työn tohina ja friteerauskeittimestä sekoittuu kypsyvän kalan tuoksu luokkatilaan. Ollaan
Riihimäellä Harjunrinteen yläasteella, jossa sekä kasi- että ysiluokkalaiset treenaavat ahvenen fileointia ja ruuaksi
valmistamista.
Vanajavesikeskuksen Lähikalaa lautaselle -hanke starttasi keväällä 2021 ja päättyi juuri. Hankkeessa kierrettiin
kantahämäläisiä kouluja, joissa järjestimme kalankäsittelykoulutuksia yläkouluikäisille nuorille. Oman mausteensa soppaan antoi korona, joka käytännössä siirsi kursseja
vuodella (hankkeen piti käynnistyä vuoden 2020 keväällä)
ja perui jo sovittuja tapahtumia koulujen ovien sulkeutuessa karanteenin vuoksi. Nopealla reagoinnilla ja opettajien
todella joustavalla suhtautumisella saatiin kuitenkin iso
joukko koulutuksia järjestettyä.
Hankkeen tavoitteena oli lisätä kotimaisen lähikalan arvostusta ja käyttöä sekä kiinnostusta kalastusharrastukseen. Opetustuokiot alkoivat lyhyellä hygienia- ja turvallisuusinfolla, kalan oikeaoppisella esikäsittelyllä ja tuoreen
kalan tunnistamisella. Tämän jälkeen opeteltiin ohjatusti
pyöreän kalan fileointi ja tuokion aikana jokainen oppilas
fileoi kahdesta neljään ahventa. Mikäli nuori ei halunnut
käsitellä kalaa, pääsi hän kokkausryhmään friteeraamaan
valmistuneita fileitä. Lopuksi kokoonnuimme pöytään herkuttelemaan friteeratulla ahvenella ja kyllä kala maistuikin. Lähes kaikki oppilaat totesivat syövänsä parasta
kala-ateriaansa ja monen ennakkoluulot kalan syömiseen

Kuva: Mika Soramäki
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haihtuivat rapsakoita fileitä popsiessa. Aterian yhteydessä juttelimme kalastusharrastuksesta ja lähikalan käyttömahdollisuuksista. Tilaisuuden päätteeksi jaoimme kaikille tietopaketin kalankäsittelystä ja resepteistä.
Kevään aikana fileoimme ja söimme nuorten kanssa yli
viisisataa ahventa ja syksyllä oli särjen vuoro. Ammattikalastaja Konsta Kankaalan pyytämää Vanajanselän särkeä
savustettiin ja purkitettiin Hirvensalmella Järvi-Suomen
kalatuotteella. Elokuussa Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistys järjesti perinteiset yläkoululaisten metsäpäivät Ahvenistolla Hämeenlinnassa, jossa tarjottiin makkaran ja
mehun lisäksi savusärkeä ruissipsillä ja tillillä ryyditettynä.
Tapahtumassa kävi viikon aikana yli 600 kasiluokkalaista ja palaute särkiherkusta oli erittäin hyvä. Itämeripäivä
26.8. huipensi projektimme, kun myötävaikutuksellamme
kaikissa Hämeenlinnan kouluissa ja päiväkodeissa tarjottiin särkimureketta lounaaksi.
Lähikalaa lautaselle -projektimme mahdollisti PohjoisSavon ELY-keskus, jolta saimme avustusta hankkeen
kustannuksiin. Myös Linnaseutu Ry:n myöntämä Leaderrahoitus on tukenut meitä kalankäsittelyvälineistön hankinnassa ja meillä on täysi tusina lautoja, piikkejä ja veitsiä sekä asianmukainen ea-laukku. Ensiapuvälineistöä ei
muuten tarvittu koko fileointirupeaman aikana, niin taitavia ja ohjeita kuuntelevia ovat tulevat kalamestarimme.

Kuvat: Ilkka Vesikko

TEKSTI: ILKKA VESIKKO

Kalkkistenkosken kunnostus on alkanut
Kalkkistenkoski on nimenä varmasti tuttu lähes jokaiselle
vähääkään innostuneemmalle kalamiehelle. Kyseessä on
todellinen mahtivirta, jonka kautta Päijänteen vedet laskevat Ruotsalaiseen, mistä vesireitti jatkuu Konniveden
ja Pyhäjärven kautta Kymijokeen ja edelleen Suomenlahteen. Virta-alueen pituus on noin 1500 m, sen leveys vaihtelee 80 ja 500 metrin välillä ja keskivirtaama on 233 m³/s.
Kalkkistenkoskella on ollut myös erityinen rooli kotimaisessa kalastuskulttuurissa, ja siellä syntyivät jo yli sata
vuotta sitten mm. legendaariset perhot kuten Kalkkisten
Vaalea ja Kalkkisten Tumma. Unohtaa ei myöskään pidä,
miten Kalkkinen ja koko vesialuetta ympäröivä Asikkala
liittyvät kotimaiseen uistinvalmistukseen ja vapaa-ajankalastukseen. Kalkkistenkosken vesialueen kalastusoikeuden on jo vuodesta 1886 lähtien vuokrannut Kalkkisten
kalastusklubi ja alueella harjoitetaan vain viehekalastusta.

vuonna 1964, kun tukkilauttojen uitto helpottui oleellisesti
viereisen Kalkkisten kanavan kautta.

Kalastuksen lisäksi koskea on käytetty merkittävissä
määrin myös tukinuittoväylänä, jolloin siihen kohdistui perkaustoimenpiteitä varsinkin matalammilla virtaalueilla. Kiviä poistettiin, jotta tukit eivät jäisi niihin kiinni ja kerääntyisi sumiksi. Näkyvimmät perkaukset tehtiin
1830-luvulla, kosken niska-alueella, jolloin Päijänteen
pintaa laskettiin yli metri. Kivet on kasattu osin Mikonsaareen, osin vastarannalle. Tukinuitto kosken kautta loppui

Kunnostuksessa koskialueelle rakennetaan useita erillisiä kutu- ja poikastuotantoalueita, joilla taimenen pienpoikasille soveltuva pinta-ala moninkertaistetaan kunnostusta edeltäneestä tilanteesta. Tässä yhteydessä myös
Kalkkistenkosken virtavesimaisema kohentuu ja virtavesieliöstön elinmahdollisuudet paranevat laajemminkin virtausolosuhteiden monipuolistuessa.

Takaisin tärkeäksi
lisääntymisalueeksi
Kalkkistenkoski on aikanaan ollut Etelä-Päijänteen alueella taimenen tärkeä lisääntymisalue, mutta elinympäristön
muutosten ja kalastuksen tehostumisen vuoksi taimenen
luonnontuotanto on alueella heikentynyt oleellisesti. Tutkimusten perusteella taimenkannan elvyttäminen edellyttäisi ennen kaikkea taimenen pienpoikasvaiheille soveliaan
elinympäristön palauttamista. Kunnostusta edeltänyt sovelias pinta-ala oli vain noin 0,3 – 0,5 hehtaaria.
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Kalkkistenkosken kunnostushanke poikkeaa merkittävästi
perinteisistä jokikoskien kunnostuksista, koska määräävänä tekijänä suunnittelussa ja rakentamisessa on Päijänteen ja Ruotsalaisen säännöstelystä johtuva veden
pinnan vaihtelu, eikä niinkään virtaaman vaihtelu.

Poikasvaiheen elinympäristöt
etusijalla
Nyt ensimmäisessä vaiheessa kunnostettiin kaksi kohdetta, jotka sijaitsevat alueen eteläisellä, eli alavirtaan
katsottuna oikeanpuoleisella rannalla. Näistä kohteista
Leppäsaari sijaitsee virta-alueen puolivälissä ja Säynesaari puolestaan on koko virta-alueen viimeisin kohde.
Näiden kohteiden suunnitelman mukainen yhteenlaskettu
pienpoikasvaiheille sovelias pinta-ala on yli 0,7 ha, jolloin
sovelias pinta-ala ainakin teoriassa jopa tuplaantunut.
Molemmat kohteet ovat olleet jo pitempään sähkökalastuskoealoina, joten on mielenkiintoista nähdä, miten kunnostuksen vaikutukset tulevina vuosina näkyvät sähkökoekalastussaaliissa.

Kunnostushankkeen toimijat
Kunnostushanketta on viety eteenpäin Suomen Vapaaajankalastusmuseosäätiön toimesta yhteistyössä paikallisten kalastusoikeuden haltijoiden kanssa. Kalkkistenkosken kunnostussuunnitelman ovat ELY-keskuksen
kalatalouspuolen toimeksiannosta laatineet EcoRiver Oy
ja Tmi Arto Hautala. Joonas Rajala vastasi kunnostuksen
1. vaiheessa kenttätöiden toteutuksesta ja valvonnasta ja
nyt vastuun on ottanut Tomi Ranta Hämeen kalatalouskeskuksesta.

Kalkkistenkosken kunnostus
jatkuu 2. vaiheessa
Toisessa vaiheessa on tarkoitus kunnostaa Myllyriutan
alue sekä Kotasaaren salmi mantereen ja välisaaren välissä. Kalkkistenkosken potentiaalisimmalle poikastuotantoalueelle, Myllyriutalle, on tarkoitus luoda 6500 m² melko
hyvärakenteista kutu- ja poikastuotantoaluetta. Kotasaaren salmi, kuten vasta kunnostettu Leppäsaaren aluekin,
on Kalkkistenkosken päävirran reunalla, mutta se ei vähennä alueen potentiaalia tai kunnostamistarvetta. Tavoitteena on rakentaa Kotasaaren salmen alueelle 700 m²
laajuinen kutu- ja poikastuotantoalue.
Neuvottelut kunnostuksen toisen vaiheen toteutuksesta
ovat käynnissä ja Suomen vapaa-ajankalastusmuseosäätiö sai kesäkuun alussa WWF:n Panda-palkinnon (23.000
€), joka on tarkoitus käyttää Kalkkistenkosken kunnostamiseen ja vaelluskalojen hyväksi tehtävän työn tunnetuksi
tekemiseen. Näyttääkin todennäköiseltä, että Kalkkistenkosken kunnostusta tullaan jatkamaan lähiaikoina.
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Miljardeja mätimunia, satoja miljoonia
poikasia, kymmenen miljoonaa kutukalaa,
miljoonien kalojen saalis – kuinka paljon
kaloja on järvessä?

TEKSTI: JUHA KARJALAINEN JA TIMOA J. MARJOMÄKI, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Keinoja kalakannan koon
arvioimiseen
Kestävän kalastuksen ohjauksen perustaksi tarvitaan niin
laajoissa merikalastuksissa kuin pienemmän mittakaavan
järvikalastuksissa arvio kalastettavan kannan koosta. Veden alta kalojen lukumäärän selvittäminen on kuitenkin
paljon haastavampaa kuin puiden tai hirvien laskeminen
metsässä. Pääosa käytössä olevista kalakannan arviointimenetelmistä perustuu kalastajien saalisilmoituksiin:
tutkijat keräävät tietoa saaliin ja sen hankkimiseen käytetyn pyyntiponnistuksen määrästä sekä saaliin ikä- ja

kokorakenteesta ja näiden tietojen pohjalta arvioivat, miten kalastettavien kalojen määrä vaihtelee alueella, johon
kalastus kohdistuu esim. tietyssä järvessä. Yksinkertaisimmillaan arvio syntyy yksikkösaaliista (CPUE, catch
per unit effort), esimerkiksi kalojen yksilömäärä (kpl) tai
massa (kg) per verkkovuorokausi tai troolaustunti. Yksikkösaaliin muutoksien oletetaan heijastelevan pyynnin
kohteena olevien kalojen määrän suhteellisia muutoksia,
jolloin yksikkösaaliin aleneminen kertoo kalastettavan
kalamäärän vähenemisestä (Salminen ym. 2019). Kehittyneemmissä menetelmissä pyritään arvioimaan myös
kalojen luonnollista kuolevuutta, eri ikäryhmien osuutta
saaliissa jne. ja laskemaan siten saalistietoihin perustuen

Kuva 1. Jyväskylän yliopiston haavintakalusto, jota käytetään kuoriutuneiden muikun ja siianpoikasten tiheyksien arviontiin.
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suhteellisten kanta-arvioiden (kantaindeksi) lisäksi kalatiheyttä (esim. yksilömäärä tai biomassa hehtaarilla) kalastusalueella. Kaikissa näissä pyyntiponnistukseen ja saaliiseen perustuvissa menetelmissä ehdottoman tärkeää on
tietenkin saada mahdollisimman luotettavaa tietoa kalastajilta. Kalastajilta saadun pyyntiponnistus- ja saalistiedon
lisäksi tutkijat voivat kerätä säännöllisesti saalisnäytteitä,
jotta ymmärtävät, miten saaliin ikä- ja kokojakauma vaihtelee.

kalastettavasta vuosiluokasta. Aikuisten ja poikasten tiheystietojen perusteella voidaan arvioida myös kalojen kuolevuutta ja selvittää kannan koon vaihtelun syitä.

Kalamäärän selvittämiseen ilman pyynti- ja saalistietoja
on etenkin järvissä varsin vähän keinoja. Kaikuluotauksella on mahdollista arvioida ulappa-alueen muikku- ja kuoretiheyttä, mutta monia haasteita on kaikuluotausmittauksissakin. Kaikukokojakaumista ei voi suoraan tunnistaa
eri lajeja, ja vedenpinnan ja pohjan lähelle muodostuvat
luotaimen katvealueet haittaavat havainnointia erityisesti
matalissa vesissä. Kaikuluotaus vaatii tuekseen samanaikaisia lajin ja koon suhteen mahdollisimman valikoimattomalla pyydyksellä kerättyjä kalanäytteitä, joista voidaan
selvittää luotaimella havaittujen kalojen lajisuhteita. Kaikuluotaustiedot ovat joka tapauksessa aina hyödyllisiä
pyyntitilastointiin perustuvien menetelmien tukena, koska
ne tuottavat kalatiheydestä sellaista tietoa, joka ei riipu
minkään osapuolen tuottamasta informaatiosta esim. silloin, kun on erimielisyyttä kalakannan runsaudesta.

Jyväskylän yliopiston tutkijat ovat kehittäneet lisäksi uudenlaisen menetelmän muikun ja siian kudussaan järven
pohjalle laskeman mätimäärän arviointiin (Karjalainen &
Marjomäki 2021, Karjalainen ym. 2021). Mätikeräimet
lasketaan ennen kutuaikaa viiden keräimen jadoissa satunnaisille paikoille eri syvyysvyöhykkeisiin (Kuva 2) ja
koetaan kudun jälkeen. Mätikeräintutkimus vaatii kolmen
henkilön tutkimusryhmältä noin kahden viikon työajan ja
mätikeräimet ovat pyynnissä järvessä noin kuukauden.
Mätitiheyksien perusteella voidaan arvioida muikkupopulaation kokonaisfekunditeettia (paljonko munia on kaikkiaan laskettu kudussa järveen) ja sen perusteella myös
kutukannan kokoa, kun kutua ennen otetuista saalisnäytteistä ensin arvioidaan yhden naaraan keskimäärin tuottama munamäärä sekä naaraiden ja koiraiden suhteellinen osuus kutupopulaatiossa.

Järvien kalanpoikastiheyksiä voidaan arvioida esimerkiksi
haavipyynnillä: muikun ja siian poikasia kerätään satunnaisilta pyyntipaikoilta veneen eteen asennetuilla tiheäsilmäisillä haaveilla ja samalla arvioidaan virtausmittarilla
haavien läpi kulkeneen veden määrää (Kuva 1). Kuoriutuvien poikasten määräarvio antaa ennakkotietoa tulevasta

Jyväskylän yliopiston hankkeissa (osarahoittajina PSavon ELY-keskus ja TUKALA-innovaatio-ohjelma) on
arvioitu vuosina 2019 – 2021 Etelä-Konneveden muikkutiheyttä ja kokonaismäärää järvessä elinkierron eri vaiheissa (Taulukko 1). Mätikeräintutkimusten mukaan muikkunaaraat laskivat kudussa keskimäärin 6 – 8 miljardia

Muikun mätitiheyden arviointi:
uusi menetelmä kutukannan
koon selvittämiseen

Kuva 2. Mätikeräinten koentaa syksyllä 2020 ja keräin pyynnissä rantavedessä.
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mätimunaa. Konneveden kutukannan suuruus mätimunien määrän ja naaraskalojen keskimääräisen fekunditeetin perusteella oli 8 – 14 miljoonaa kalaa eli 8 – 11 kg/ha.
Muikun yksikkösaalistietoihin perustuvalla menetelmällä
saatu kutukannan runsausarvio oli samaa suuruusluokkaa, 6 – 8 kg/ha kuin mätimäärän perusteella laskettu arvio. Kutuikäisistä kaloista kalastus ottaa saaliina vuosittain karkeasti noin 10 – 20 %.
Taulukko 1. Muikun elinkierron eri kehitysvaiheiden kokonaismääriä Etelä-Konnevedessä vuosina 2019 – 2021. Suluissa
arvion 95 % luotettavuusväli.
2019 – 2020

2020 – 2021

Munia kudettu syksyllä, miljardia kpl

6 (4 – 8)

8 (5 – 10)

Hedelmöittyneitä munia syksyllä, miljardia kpl

5 (3 – 7)

7 (4 – 9)

Poikasia kuoriutui keväällä,
miljoonia kpl

210
(130 – 320)

120
(80 – 190)

Kutukanta munamäärän perusteella kudussa, milj. kpl

8 (5 – 11)

14 (9 – 18)

Kutukanta yksikkösaaliin
perusteella, milj. kpl

6 (4 – 8)

10 (7 – 12)

Tässä katsauksessa esitelty mätikeräinmenetelmä tarjoaa uuden tarkistuspisteen saalisperusteisten kantaarvioiden tueksi. Konneveden kahdella eri menetelmällä
toteutetut kalamääräarviot ovat lähellä toisiaan, mutta
molemmat kanta-arviot lienevät jonkin verran aliarvioita.
Kalastajilta saatu yksikkösaalistieto koskee vain pientä osaa järveä, ei koko järveä keskimäärin, ja saaliiseen
vaikuttaa moni muukin tekijä kuin kalakannan runsaus.
Mätikeräinmenetelmällä tuotettu keskimääräisen munatiheyden arvio liene myöskin jonkin verran alakanttiin, sillä
keräimistä löytyi myös pieniä kiiskiä, simppuja ja vesiselkärangattomia, jotka ovat voineet syödä munia. Munien
häviämistä keräimistä on tarkoitus selvittää syksyn 2021
tutkimuksissa.

Vain muutamasta prosentista
hedelmöittyneitä muikun
mätimunia kuoriutuu poikanen
Kudussa lasketuista mätimunista hedelmöittyneitä oli
keskimäärin 86 %. Kuoriutuvia poikasia keväällä jäiden
lähdön jälkeen oli peräkkäisinä vuosina keskimäärin 210
ja 120 miljoonaa, joten ainoastaan muutama prosentti
(Taulukko 2) hedelmöittyneistä munista onnistui selviämään hengissä talven läpi ja kuoriutui keväällä.

Taulukko 2. Hedelmöittyneistä munista kuoriutuneiden poikasten suhteellinen osuus keskimäärin (%) Etelä-Konnevedellä
vuosina 2019 – 2021.
2019 – 2020 2020 – 2021
Hedelmöittyneitä munia %

85

88

Munista kuoriutuu poikasia %

4

2

Mätimunia löytyi syksyllä 2019 kaikkiaan 18/20 satunnaiselta tutkimusalueelta ja kaikista tutkituista syvyysvyöhykkeistä 1 m rantavedestä aina 15 m syvyyteen asti. Muikku siis kutee Etelä-Konnevedellä melkeinpä joka puolella
rantavyöhykettä (Karjalainen & Marjomäki 2021). Suurimmat munatiheydet löytyivät 3 – 12 m syvyisestä vedestä.
Mädin levittäminen laajalle koko järven alueelle vähentää mädinsyöjien kertymistä kutupaikoille ja mahdollistaa
sen, että ainakin osa keväällä kuoriutuvista poikasista löytää suotuisat olot kasvuun ja kehittymiseen.

Kestävän kalastuksen
perusta on yhteinen tieto
hyödynnettävän kannan
koosta
Suomen sisävesialueelta vain muutamissa järvissä (mm.
Puulavesi, Etelä-Konnevesi ja Säkylän Pyhäjärvi, Oulunjärvi, Paasivesi) on arvioitu muikun kalastettavan kannan
kokoa. Arviot ovat pohjautuneet ensisijaisesti kaupallisen
kalastuksen saalis- ja pyyntiponnistuskirjanpitoon. Esim.
Paasivedellä, Konnevedellä ja Puulavedellä kaikuluotaustutkimusten avulla on suhteellinen yksikkösaaliiseen
perustuva kanta-arvio (esim. kg/pyyntitunti) saatu muutetuksi määrälliseksi (kg/ha). Muiden lajien osalta kantaarvioita on yhtä niukasti.
Sisävesiemme kalakantojen käytön ja hoidon suunnittelua
vaivaa siis akuutti pula laadukkaasta kalakantatiedosta.
Sisävesikalastuksenkin tulee perustua tietoon ja menetelmät tiedon tuottamiseen ovat olemassa. Kaikilla kalatalouden toimijatasoilla kalakantatietoa kaivataan, mutta
resurssit ja toimet tiedon järjestelmälliseen keräämiseen,
analysointiin ja soveltamiseen päätöksenteossa ovat perin niukkoja. Kalavarojen arvioinnin kannalta keskeinen ja
kustannustehokas tietolähde olisi yksityiskohtainen kalastuskirjanpito (päivittäin kirjataan pyyntiponnistus ja saalis
pyydyksittäin ja lajeittain), mutta tällaistakaan ”peruskauraa” ei ole kerätty systemaattisesti kovin monelta järveltä.
Kalastuslain edellyttämiä kaupallisen kalastuksen pyyntiponnistus- ja saalisilmoituksia jää paljon lähettämättä
tai ilmoitetut saalis- ja pyyntiponnistustiedot voivat olla
muistinvaraisia. Vapaa-ajankalastusta koskevia luotettavia järvikohtaisia tietoja saadaan kyselytutkimuksin hyvin
harvoin edes suurimmilta järviltä.
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Paikallistietoa (kalastajien omat tiedot, osakaskuntien
arkistot, velvoiteseurantojen aikasarjat, yksittäisten tutkimushankkeiden tulokset jne.) kertyy jatkuvasti, mutta tieto
on hajallaan, vaihtelevan laatuista eikä muodosta yhteistä
tietoresurssia kaikkien toimijoiden yhteiseen käyttöön.

Kirjallisuutta

Tuhatjärvien ja miljoonakalojen maassa tietoperusteisen
kalastuksen seurannan ja ohjauksen järjestäminen ei ole
helppoa, kun resurssit ovat vaatimattomat, monimuotoinen kalastus hajallaan, päätöksentekijöitä paljon, tietolähteet hajanaisia ja tiedot monesti standardoimattomin
menetelmin tuotettuja. Jotakin merkittävää kalavettä koskevan parhaan mahdollisen käytettävissä olevan tiedon
tuottaminen edellyttää, että perustietojen (esim. pyynti- ja
saaliskirjanpito) keruusta tehdään ajallisesti jatkuva rutiini, kaikki eri lähteistä kertyvä tieto kerätään yhteen paikkaan ja yhteismitallistetaan sekä arvioidaan tietojen luotettavuus.

Karjalainen, J., Tuloisela, M., Nyholm, K. & Marjomäki,
T.J. 2021. Vendace disperse their eggs widely during
spawning. Annales Zoolocici Fennici 58: 141 – 153.

Päätöksenteon pitäisi perustua yhteiseen tietoon, joka
on kaikkien päätöksentekoon osallistuvien asianosaisten
saatavilla ja kaikille ymmärrettävässä muodossa. Tietojen perusteella muodostetaan näkemys nykytilasta ja
muutoksen suunnasta ja nopeudesta suhteessa käyttöja hoitosuunnitelmassa kuvattuun tavoitetilaan. Lopulta
tehdään vaadittavat päätökset, jotta tavoitetila saavutetaan. Tästä hyötyvät niin kalastusoikeuden haltijat, virkistyskalastajat kuin muutkin luonnonvarojen käytön kestävyydestä huolestuneet tahot sekä erityisesti kaupalliset
kalastajat: myytävät kalat ovat peräisin parhaan käytettävissä olevan tiedon perusteella kestäväksi mitoitetusta
kalastuksesta.
Yleisen kalaluonnonvarojen tuotantobiologiaa koskevan
ymmärryksen lisääminen edellyttää myös, että meillä on
valikoitu joukko järviä, joista mahdollisimman monipuolisin menetelmin tuotetaan aikasarjatietoa kalastuksesta,
kalakantojen runsaudesta ja ekosysteemistä laajemminkin sekä kehitetään uusia menetelmiä kalavarojen arviointiin. Näiltä järviltä kertyvä syvempi ymmärrys monimutkaisista luonnonilmiöistä ja seurantamenetelmistä auttaa
sitten muilta järviltä tuotetun tiedon tulkintaa ja tuottaa
yleiseen käyttöön kustannustehokkaita standardoituja
seurantamenetelmiä. Yhteisen tiedon luominen ja jakaminen on haastava tehtävä. Suomalaisessa kalatalousjärjestelmässä on toimivaltaiset elimet ja rakenteet tiedon
hyödyntämiseen, mutta käytänteet tiedon keräämiseen,
resurssit sen kokoamiseen ja hyödyntämiseen päätöksenteossa vaativat aktiivista kehitystoimintaa.
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Karjalainen, J. & Marjomäki, T.J. 2017. 6 miljardia mätimunaa. Suomen Kalastuslehti 1/2021: 30 – 32.

Salminen ym. 2019. Kalavarojen kestävä käyttö – suunnittelu ja toteutus. Kalavarojen käyttö- ja hoito A. Luonnonvarakeskus & Maa- ja metsätalousministeriö. URN.FI/
URN:ISBN:978-952-326-860-9

TEKSTI: HELI PEURA

Saimaan uhanalaiset
lohikalat -sivusto uudistui
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalveluiden ylläpitämä Saimaan uhanalaiset lohikalat -sivusto on uudistettu. Se perustettiin Pohjois-Karjalan TE-keskuksen toimesta alun perin järvilohta
ja sen tilaa esitteleväksi sivustoksi 2000-luvun alussa.
EU/LIFE -osarahoitteisen Saimaan Lohikalat -hankkeen
yhteydessä vuosina 2011 – 2014 sivusto laajentui kattamaan kaikki neljä Vuoksen vesistöalueen taloudellisesti arvokasta uhanalaista kalalajia (järvilohi, järvitaimen,
Saimaannieriä, harjus). Nyt sivusto on uudistettu ELYkeskusten verkkosivujen yhteyteen, ns. teemasivustoksi.
Verkkosivun osoite on pysynyt samana www.jarvilohi.fi.
Sivusto on tarkoitettu kaikille Saimaan uhanalaisista lohikaloista kiinnostuneille sekä alueella kalastaville. Sivustolta löytyy tietoa järvilohesta, saimaannieriästä,
Vuoksen vesistöalueen alueen järvitaimenesta ja harjuksesta, niiden kantojen tilasta, kestävästä kalastuksesta
ja hoitotoimenpiteistä, muutamia merkittäviä hanke-esimerkkejä sekä linkkejä lisätiedon lähteille. Päivityksistä
huolehtii Järvi-Suomen kalatalouspalvelujen Joensuun

toimipaikka. Sivuilla voidaan julkaista myös tiedotteita ja
uutisia sidosryhmiltä, esim. osakaskunnista, kalatalousalueista, Luonnonvarakeskuksesta sekä järjestöiltä.

Osa ELY-keskuksen
verkkopalveluja
ELY-keskuksen verkkopalvelut uudistuivat kokonaisuudessaan noin vuosi sitten. Verkkosivuista pyrittiin saamaan asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla palveleva nykyaikainen palvelulähtöinen verkkopalvelu, jossa on
huomioitu myös saavutettavuusdirektiivi, lisäksi on pyritty
kehittämään myös sähköistä asiointia. Verkkopalvelussa
on käytössä erilliset teemasivustot, joissa on vastaavasti uuden, modernimman ilmeen mukaiset sivustopohjat.
Saimaan uhanalaiset lohikalat -sivusto on siis siirtynyt
ELY-keskusten virallisen sivuston yhteyteen. Muutos ei
kuitenkaan vaikuta sivuston verkko-osoitteeseen www.
jarvilohi.fi.

Uudet sivut ovat käytettävissä monilla eri
laitteilla, esimerkiksi tableteilla ja mobiililaitteilla. Kuva Heli Peura

Saimaan uhanalaiset lohikalat -verkkosivun etusivu
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TEKSTI: OLLI SIVONEN

Vaelluskalat NOUSUssa Järvi-Suomessa!
Lehden julkaisuhetkellä vaelluskalat lienevät kuitenkin jo
”laskussa” kutualueilta takaisin järvialtaille. Sen sijaan, ne
ovat keskiössä vaelluskalaohjelma NOUSUssa, mikä on
käynnissä koko Suomen alueella. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnoiman ohjelman keskeisenä tavoitteena
on uhanalaisten vaelluskalakantojen elvyttäminen palauttamalla luontaisen elinkierron mahdollisuus. Vaellusesteitä voidaan purkaa tai ohittaa ja esteellisyyden poiston
myötä vapautuneita koski- ja virta-alueita ennallistaa lohikalojen lisääntymis- ja poikasalueiksi. Järvi-Suomen kalatalouspalveluiden toimialueella mielenkiinto kohdistuu erityisesti erittäin uhanalaiseen taimeneen ja äärimmäisen
uhanalaiseen järviloheen.

Muokatut virtavedet
Suomen virtavesiä on muokattu aikojen saatossa monin
keinoin. Uomia on perattu ja veden voimaa valjastettu patojen avulla myllyjen ja sahojen käyttöä varten. Sittemmin
moni mylly on muutettu sähköntuotantoon. Ja näistäkin
merkittävä osa tuottaa sähköä mahdollisesti vain omaan
käyttöön. Useat pienet voimalaitokset ovat sittemmin
saattaneet lopettaa toimintansa, mutta padot voivat yhä
olla jäljellä virtavesissä estäen vesieliöiden vapaan liikkumisen. Suomessa on lukuisia pienempiä ja suurempia
vesivoimalaitoksia, joiden ei ole koskaan tarvinnut millään
tavalla kompensoida virtavesille toiminnastaan aiheutunutta haittaa. Toivottavasti tähänkin saadaan lähivuosina
jonkinlaista muutosta vesilain päivittämisen kautta. Aika
on joka tapauksessa tullut yrittää korjata vuosikymmeniä
sitten aiheutettuja vahinkoja.

Taimen on monimuotoinen laji
Taimen on ekologialtaan monimuotoinen laji. Kun osa
yksilöistä elää koko ikänsä paikallisena, osa lähtee vaellukselle järvelle tai merelle. Jos kalat eivät vaellukselta
pääse takaisin lisääntymään, niin ainoastaan mahdollisesti pienikokoisemmat, paikalliset yksilöt lisääntyvät.
Pidemmässä juoksussa populaatio koostuu ainoastaan
vaeltamattomista yksilöistä – monimuotoisuuden samalla vähentyessä. Syönnösvaelluksella käyneet, isommat
naaraat tuottavat keskimäärin enemmän ja isompia mätimunia kuin pienikokoisemmat, paikalliset naaraat. Se antaa myös mätimunista kuoriutuville poikasille kilpailuedun
verrattuna paikallisten naaraiden jälkeläisiin. Naarailla on
myös koiraita suurempi taipumus lähteä syönnösvaellukselle niiden lisääntymiseen tarvittavan suuremman energiantarpeen takia. Kun luontaisen elinkierron, sisältäen
syönnösvaelluksen, läpikäyneiden yksilöiden vähenemisen myötä geneettinen monimuotoisuus vähenee, niin
myös sopeutumiskyky muuttuviin ympäristöolosuhteisiin
voi heiketä. Siis esimerkiksi ilmaston lämpenemisestä aiheutuviin ongelmiin.
Järvellä ollessaan lohikalat kohtaavat monenlaisia vaaroja – osa luonnollisempia, kuten petokalat ja osa luonnottomampia, kuten erilaiset pyydykset. Hauki voi syödä istutettuja kaloja, eikä haukea ole syyttäminen, jos istukkaat
eivät osaa varoa vaaraa. Laajoilla selkävesillä lohikalat
eivät välttämättä edes kohtaa pyydyksiä tai voivat kiertää ne. Matkalla lisääntymisalueille, erityisesti kapeikot ja
Varsinaista patoa ei enää ole,
mutta ylösnousemus loppuu tähän. NOUSUa edistetään. Kuten
myös jokireitin alemmilla osilla
sijaitsevan padon osalta (kuva Olli
Sihvonen).
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salmet voivat muodostaa vaaranpaikkoja, jos niissä kalastus on sallittua. Valmistumaisillaan olevien käyttö- ja
hoitosuunnitelmien on sisällettävä … ”4) ehdotus vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen elinkierron sekä
muun biologisen monimuotoisuuden turvaamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä”. Toivotaan, että uudet käyttöja hoitosuunnitelmat yhdessä vaellusesteiden poistojen
kanssa parantavat uhanalaisten lohikalakantojen luontaisen elinkierron mahdollisuutta ja sitä kautta kalakantojen
tila paranee.

Toimenpiteitä tarvitaan

Rehevän metsän suojissa piilee aarre – alkuperäisen käyttötarkoituksen menettänyt pato?! Taimenta on ollut padon alapuolisilla osilla ainakin vielä puoli vuosikymmentä sitten. Tämänhetkisestä tilanteesta ei ole tietoa. Kalojen NOUSU-mahdollisuudet
taitaa tyssätä rakenteen omistajaan. Voisiko vanhan luvan
rauettamista hakea? (kuva Olli Sihvonen)

Luontaisen vaellusyhteyden katkettua vesistörakentamisen myötä, on lukuisia vaeltavia taimenkantoja menetetty. Ja menetettyä ei saa takaisin. Se voidaan kyllä yrittää
korvata parhaalla mahdollisella vaihtoehdolla. Tuki- tai
palautusistuksia voidaan tehdä mädin tai pienpoikasten
avulla, mutta luontaisen elinkierron mahdollistaminen on
ainut keino saada vaelluskalojen tila paranemaan virtavesissämme. Pelkkä vaellusyhteyden palauttaminen ei
välttämättä kuitenkaan yksinään riitä. Virtavesikunnostuksia tarvitaan, jotta lisääntymis- ja poikasalueet ovat
kunnossa, mutta yhtä lailla myös kalastuksen säätelyllä
syönnösalueilla on erittäin suuri merkitys. Yhdelläkin suurella, sivusaaliina kuolleella, villillä naaraslohikalalla voi
olla merkittävä negatiivinen vaikutus pienen virtaveden
tulevaisuuteen. Lohikalojen suojelemiseksi tehdyillä kalastusrajoituksilla on kuitenkin erittäin usein myös muiden
kalalajien tilaa parantava vaikutus.
Vaellusesteitä purkamalla voidaan luontainen vaellusyhteys palauttaa lisääntymis- ja syönnösalueiden välille. Luonnolliset tai tekniset kalatiet voi olla myös vaihtoehtoinen ratkaisu, mutta useimmiten, ainakin tekniset,
ovat huonommin toimiva ja kalliimpi vaihtoehto. Kalatiet
yleensä mahdollistavat kalojen turvallisen nousun ainoastaan ylävirran suuntaan. Tutkimusta ja kehitystä sekä
toimenpiteitä ja ratkaisuja tarvitaan kuitenkin myös alavirtaan vaeltavien kalojen ohjaamiseksi turvallisesti padon
ohi. Mitä useampi voimalaitos on matkalla alavirtaan, sitä
suurempi kato käy.

Ylemmässä kuvasssa osa noin puolen kilometrin mittaisesta ohitusuomasta (pudotuskorkeus n. 21 m). Valmistuessaan
vuonna 2008 Ruotsin pisin kalatie. Kustannukset n. 1,6 miljoonaa kruunua. Alemmassa kuvassa Hietamankosken kalatie (pudotuskorkeus n. 13,5 m). Kustannukset n. pari kolme miljoonaa
euroa (kuvat Olli Sivonen).

Maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-vaelluskalaohjelman kautta toteutetut vaellusesteiden poistot ja virtavesikunnostukset tukevat paitsi kalakantoja, myös alueellista
elinvoimaisuutta luomalla mahdollisuuksia paikallisten ja
matkailijoiden virkistykseen ja kalastukseen. Laaja-alaista
eri toimijoiden välistä yhteistyötä tarvitaan onnistumisten
varmistamiseksi. Järvi-Suomen kalatalouspalveluiden
toimialueella on tällä hetkellä käynnissä lukuisia, isompia
ja pienempiä, vaellusesteellisyyden poistoa tavoittelevia
hankkeita.
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TEKSTI: MATTI PASANEN

Musta Mäntyjärvi –
hauenkalastusta matkailijoille
Syksy 2019. Olin vuoden verran kehittänyt yritystoimintaani kalastusmatkailua. Se oli vielä hyvin pienimuotoista,
mutta muutamia asiakasryhmiä olin jo päässyt viemään
kalalle moottoriveneellä isommille järville kuten Pieliselle
ja Saimaalle. Lapsesta asti olen kalastanut paljon Lieksan
seudulla pienillä salolammilla. Niiden lumoava erämaa
tunnelma on tehnyt minuun suuren vaikutuksen ja uskoin
jo tuolloin, että nämä pienet lammet ja järvet voisivat olla
myös kalastusmatkailulle menestyviä kohteita. Niissä tulisi kuitenkin olla asiakkaita palveleva infra, kuten tulipaikat ja wc:t. Kohde ei saisi kuitenkaan olla liian rakennettu
ja siellä pitäisi voida kalastaa vaikka ihan itsekseen, muuten osa sen vetovoimatekijöistä menetetään.
Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri oli toteuttanut
Ala-koitajoella petokalapyyntihanketta, jossa pyydettiin
saimaanlohen kutualueilta pois petokaloja. Hanketta oli
toteutettu vuosi 2019 vapavälinein, mutta 2020 keväällä oli tarkoitus toteuttaa myös kutupyyntiä. Olin vetovastuussa projektissa. Vapapyyntiin oli koulutettu jo kymmeniä kalastajia, mutta pyydyskalastuksena tapahtuva
kutupyynti oli tulossa minun hoidettavaksi. Vapapyynnistä
saadusta kokemuksesta tiesin, että joessa on myös kookkaita haukia. Oli täysin arvoitus, miten paljon kaloja saataisiin, mutta minun oli ratkaistava, minne pois pyydetyt
kalat hävitettäisiin.
Ruuaksi isoja yksilöitä ei voisi käyttää. Yläpuolisissa vesistöissä on mitattu jo melko pienilläkin kaloilla korkeita
elohopea pitoisuuksia, joten isommat kalat ovat takuuvarmasti elintarvikkeeksi kelpaamattomia. Myöskään isojen
kalojen tappaminen ja viskaaminen tunkiolle tai kuskaaminen kaatopaikalle ei tuntunut järkevältä toimintatavalta. Isot kalat olisivat kuitenkin arvokkaita suvun jatkajia ja
kalastusmatkailun kannalta vetovoimatekijä.
Näiden kahden asian yhtälössä päädyin ratkaisuun vuokrata yritykselleni kalastusmatkailuun oman vesistön, jonne isot hauet siirretään jatkamaan sukuaan ja houkuttelemaan paikalle kalastusmatkailijoita.

Ideasta toteutukseen
Vuorausta selvittäessäni vaihtoehtoja oli muutama.
Erityisesti viehätyin Lieksassa Patvinsuon kupeessa olevaan noin 50 ha järveen. Järven rannalta löytyi
taukopaikaksi hyvin sopiva kohta, järven vesi oli kirkas, siinä oli runsaasti hyviä hauenkutupaikkoja. Myös
syvyyttä järvestä löytyi 13 metriä ja järvessä vaikutti
olevan myös ravintoa luonnostaan petokaloille. Järvi
sijaitsi Metsähallituksen alueella ja pääsimme Metsähallituksen kanssa alueen vuokrasta sopimukseen kevättalvella 2020.
Keväällä 2020 aloitettiin kutupyynti ja kalojen siirrot
kohteeseen. Eli järveen siirrettiin saman vesistön alapuolisista osista noin 50 – 80 km päästä järvessä luonnostaankin esiintyviä haukia. Kevään 2020 – 21 aikana niitä siirrettiin sinne yhteensä muutamia kymmeniä
kappaleita. Suurimmat olivat 110 cm pitkiä. Joukossa
oli isojen yksilöiden lisäksi myös pienempiä haukia sekä pieniä määriä muuta ravintokalaa isoille hauille.
Tavoitteena on, että järveen ei tarvitse jatkossa siirtää
haukia, vaan ne lisääntyvät siinä luontaisesti säilyttäen
ison keskikoon kalastussääntöjen turvin. Alussa tehtävällä siirtoistutuksella saadaan järven haukien keskikoko heti alkuun hyvälle tasolle ja palautettua aiempina
vuosina pyydetyt isot kalat takaisin järveen. Toivottavasti alueelle säädetty ylämitta toimii kalojen turvana
hyvin ja isot yksilöt säästyvät kalastuspaineen tuomalta hävikiltä.

Valmistautuminen
asiakasryhmiin
Projektin alussa visioitiin, että kohdetta alettaisiin markkinoida vasta vuodelle 2022, kun ensin taukopaikka on
kunnossa ja järven kalojen keskikoko on kasvanut.
Kesän 2020 aikana rakennettiin tarvittavaa infraa,
kuten puuceet, halkoliiteri ja väliaikainen nuotiopaikka. Kesän 2020 aikana paikalla kävi jo ensimmäiset
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kalastusryhmät. Asiakaskäyttöön hankittiin kalastuskajakkeja yhteensä 10 hengelle ja vähän muutakin vesillä
lihasvoimalla liikkuvia vesikulkuneuvoja. Vuoden 2021
aikana saatin valmiiksi kota ja nuotiopaikka. Kota mahdollistaa säänsuojan ryhmille, ruokailijoita sinne mahtuu
noin 15 ja onpa siinä mahdollista muutaman asiakkaan
majoittuakin.

10. Elintarvikehuoneisto hyväksyntä retkiruokailujen järjestämistä varten, oman alueen
terveystarkastaja.
11. Lupa / sopimus Metsähallituksen taukopaikkojen käytöstä, samoin luvat muiden,
kuten kuntien hallussa olevien taukopaikkojen
käytöstä liiketoimintaan.

Kohteeseen ei myydä yksittäisiä kalastuslupia, vaan järven voi vuokrata omalle seurueelleen yksityiskäyttöön.
Näin pyritään säilyttämään pienen metsäjärven tunnelma.
Moottorin käyttö kalastuksessa järvellä on kielletty, siellä
liikutaan lihasvoimalla ja nautitaan luonnon äänistä. Tulevana kesänä 2022 Musta Mäntyjärvi on valmis ottamaan
kalastusmatkailijoita vastaan.

Oman kalastuskohteen perustamiseen liittyvät lisäluvat:

Kalastusmatkailun
lupaviidakko yllätti

Onkimis- ja pilkkimiskielto, haetaan ELYkeskukselta
Kalojen siirtoistutuslupa, haetaan ELYkeskukselta
Eläintenkuljetuskoulutus kalojen siirtoistutusta varten.
Eläintenkuljetus lupa AVI:lta koulutustodistusta vastaan
Kalojen kuljetuskaluston hyväksyminen
eläinlääkärillä.
Rakennusluvat taukopaikoille.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aloittaessani kalastusmatkailutoimintaa, aloin ensitöikseni hankkia asiaan kuuluvia lupia. Niitä onkin matkan varrella kertynyt kohtuullinen pino. Lähes kaikkien kohdalla
on pitänyt myös raottaa kukkaron nyörejä. Tässä niistä
kootusti.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Järvi-Suomen kalastusmatkailulupa ELYkeskukselta. Mahdollistaa kalastusmatkailutilaisuuksien järjestämisen enintään 6 henkilön
ryhmille Järvi-Suomen alueella. Lupa maksetaan joka vuosi.
Lisäksi olen hankkinut itselle Pielisen kalatalousalueen kalastusmatkailuluvan, jotta
saan Pielisellä käyttää myös isompia ryhmiä.
Maksetaan joka vuosi.
Oma kalastonhoitomaksu. Maksetaan joka
vuosi.
Asiakkaiden kalastonhoitomaksut. Maksetaan aina, jos asiakkaalla ei ole voimassaolevaa lupaa.
Vuokraveneen kuljettajan tutkinto ja vuokraveneen kirjoittajan kirja. Saa Trafilta suoritettua tenttiä vastaan. Mahdollistaa asiakaskuljetukset moottoroidulla veneellä.
Taksilupa, maksetaan joka vuosi Trafille,
jotta asiakkaita voi kuljettaa maksua vastaan
kohteisiin autolla.
EA 1 ja EA 2, asiakkaiden turvallisuuden
takaamiseksi.
Hygieniapassi Eviralta, mahdollistaa ruokailujen järjestämisen asiakkaille.
Omavalvontasuunnitelma maastossa tapahtumien ruokailuun liittyen. Hyväksytetään
oman kunnan terveystarkastaja.

Nämä nyt lähinnä ne pakolliset. Lisäksi olen katsonut hyväksi suorittaa:

• Kalastusoppaan ammattitutkinnon
• Melontaohjaajan tutkinnon

Noita pakollisista kun kaikkia joku vielä valvoisikin, niin
tuntisi, että ne kaikki on tulleet tarpeeseen.

Musta Mäntyjärvi pähkinänkuoressa
•
•

•

•

•

•

Sijaitsee Lieksassa.
Kalastuskohde, jossa kalastuksen kohteena ovat alueella luonnostaan esiintyvät ja
lisääntyvät kalalajit hauki ja ahven.
Järvelle ei myydä yksittäisiä lupia vaan luvat
myönnetään vain kalastusalueen vuokranneille. Aluetta vuokrataan minimissään
vuorokaudeksi kerrallaan.
Tavoitteena on, että 100 – 120 cm hauet ja
yli 40 cm ahvenet olisivat melko tavanomaisia saaliskaloja.
Ahvenilla ylämitta 30 cm, hauella 75 cm.
Hauella alamitta 40 cm. Ylä- ja alamittaiset
kalat on aina vapautettava
Saaliikseen kukin kalastaja saa ottaa
vuorokaudessa sallitun mittaisia ahvenia ja
haukia kumpiakin einintään 4 kpl.
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ELY-keskus
Järvi-Suomen kalatalouspalvelut
Pohjois-Savon ELY-keskus
ELY-keskus on kalatalousasioista vastaava
alueviranomainen.
Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa Järvi-Suomen kalataloustehtävistä Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa,
Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla,
Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä.

Hämeenlinnan toimipaikka

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kallanranta 11
PL 2000, 70101 KUOPIO
www.ely-keskus.fi

Jyväskylän toimipaikka

JORMA KIRJAVAINEN
johtava kalatalousasiantuntija
puh. 0295 025 059

MARKUS HUOLILA
kalastusbiologi
puh. 0295 023 541

JARI PELKONEN
kalatalousasiantuntija
puh. 0295 025 085

MIIA MUHONEN
kalastusbiologi
puh. 0295 029 065

Tampereen toimipiste

HANNU SALO
kalastusbiologi
puh. 0295 025 095
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VELI-MATTI PAANANEN
kalatalousasiantuntija
puh. 0295 024 582

OLLI SIHVONEN
ylitarkastaja
puh. 0295 024 540

Joensuun toimipaikka

Kuopion toimipaikka

HELI PEURA
kalatalousasiantuntija
puh. 0295 026 088

KARI KOSUNEN
kalatalousasiantuntija
puh. 0295 026 585

TIMO TURUNEN
johtava kalatalousasiantuntija
puh. 0295 026 112

Mikkelin toimipaikka

TEEMU HENTINEN
kalastusbiologi
puh. 0295 024 037

SARI HIMANEN
rahoitussihteeri
puh. 0295 024 039

TIMO TAKKUNEN
yksikön päällikkö
puh. 0295 026 626

MARKKU TUOMAINEN
kalastusbiologi
puh. 0295 016 592

Lahden toimipiste

ILKKA VESIKKO
kalatalousbiologi
puh. 0295 025 184

TERO NIEMINEN
kalatalousasiantuntija
puh. 0295 026 035

SEPPO REPONEN
kalatalousasiantuntija
puh. 0295 024 078
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