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Kestävä hoitokalastus? 



Kestävä hoitokalastus -  kalastuslaki 

1 § 
Lain tarkoitus 
Tämän lain tarkoituksena on parhaaseen käytettävissä olevaan 
tietoon perustuen järjestää kalavarojen ekologisesti, 
taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito siten, 
että turvataan kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, 
kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun 
vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu. 



Mitä on kalastuksen ekologinen kestävyys? 

Kalastus on ekologisesti kestävää kun se ei: 

• aiheuta lajien tai kantojen häviämistä 

o laji, populaatio, osapopulaatiot 
 

• muuta perinnöllisiä ominaisuuksia 

o voimakas valikoiva kalastus voi mm. aikaistaa lisääntymistä 
 

• vaaranna kalakantojen tuottoa 

o kasvuylikalastus, hukataan potentiaalia kalastamalla liian 
aikaisin nopeassa kasvuvaiheessa olevia kaloja 
 

• vähennä muun luonnon monimuotoisuutta ja toimintaa 

o sivusaalis: petokalat, uhanalaiset lajit 
o koko ravintoverkon toiminta 

 



Kalastuksen voimakkuus (pyyntiponnistus  kalastuskuolevuus) 

Kalastuksen kestävyys 

kestävä 
maksimisaalis kg 

0 paljon 

kalakanta kg 
     keski-ikä 
            keskikoko (ei aina) 
                   yksikkösaalis 

nettotuotanto 
saalis 
tulot 

Geneettisiä muutoksia >>>>>>> 

Marjomäki ym. Seos III JYU 2016 



Mitä on kalastuksen taloudellinen kestävyys? 

Kalastus on taloudellisesti kestävää kun se: 
 

• Vesialueen omistajan/kalastusoikeuden 
haltijan näkökulmasta: 
• Kattaa hoidosta ja seurannasta aiheutuvat kulut 
• Tuottoa muuhun toimintaan? 

• Kalastajan näkökulmasta: 
• Kattaa kalastuksen kulut  
• Tuottoa  toiminnasta 
• Ennustettavat lupa-asiat 

• Jalostajan näkökulmasta: 
• Laadukasta raaka-ainetta riittää jalostukseen ja 

tuotteita markkinoille 
• Useita tuotteita markkinoilla 
• Kevät 2020 hankala 

 



Pyyntiponnistus  kalastuskuolevuus 

Kalastuksen kestävyys 

kestävä 
maksimisaalis kg 

nettotuotanto 
saalis 
tulot 

kustannukset 

0 paljon 

kalakanta kg 
     keski-ikä 
            keskikoko (ei aina) 
                   yksikkösaalis 

tuotto 

Marjomäki ym. Seos III JYU 2016 



Mitä on kalastuksen sosiaalinen kestävyys? 

Hankalasti määritettävä ja mitattava! 

 

Paljon intressitahoja ja mielipiteitä 

 

Riitatilanteita ja vaikeuksia 
kalastukselle, lupa-asiat hankalia 

 

Sosiaalinen siedettävyys 

 

Monikriteerinen osallistava prosessi 

 
 



Hoitokalastus, perinteinen malli 
 

• Tavoitteet & käytännöt: 
• Vedenlaadun parantaminen kalakannan 

rakenteen muutoksella 

 

 

Sammalkorpi 2019 



Hoitokalastus, perinteinen malli 
 

• Tavoitteet & käytännöt: 
• Vedenlaadun parantaminen kalakannan 

rakenteen muutoksella 

• Särkikalakannan romauttamisella (50-100 
kg/ha)  ravintoverkkomuutoksia  

 > eläinplanktonin määrä lisääntyy          
 vedenlaatu paranee 

• Usein hyödyt lyhytaikaisia, kallista 

• Kalojen hyötykäyttö elintarvikkeeksi 
hankalaa 

 

 

Jyväsjärvi särki 

40 % 
27 % 

10 % 



Kestävä hoitokalastus, uudet ajatukset 
 

• Särkikalojen hyödyntäminen kestävästi 
elintarvikkeeksi tai muuhun 
hyötykäyttöön markkinaehtoisesti 

• Tavoitteet & käytäntö: 
• Ei välttämättä pyritä kalakantojen 

romauttamiseen vaan kestävään 
hyödyntämiseen 

• Monilajikalastusta, sivusaaliin 
hyödyntäminen 

• Keräily- ja logistiikkaratkaisut keskiössä 
 

Vesiensuojelutavoitteiden 
saavuttaminen ?? 

• Ravinteita poistuu kalojen mukana (noin 0,7 
% fosforia) 

• ”Parempi kuin ei mitään” 
• Ravintoketjuvaikutukset? 



Kalastustrategiat: ”Kaikki pois” -kalastus 

• Uusilla kohteilla paljon isoakin kalaa vuosikymmenten 
kertymänä 

• Vaikuttaa voimakkaasti kalakantaan/kantoihin sekä 
koko systeemiin 

• Voimakas kalastus muuttaa kalakannan rakennetta 
• kasvu voi parantua  
• paljon pientä kalaa 
• lajisuhteiden  muutokset 

• Useamman vuoden kiertoaika, kalakanta ”palautuu” 
välissä 

• Saalismäärät voivat olla isoja, mutta myös paljon ei 
toivottuja lajeja ja kokoja  

> vaatii lajittelua ja ison kapasiteetin 

• Toiminee pienemmissä kohteissa, joissa mahdollista 
saavuttaa myös vesiensuojelutavoitteita samalla 

 

T.Keskinen 



Kalastustrategiat: Valikoiva kalastus  

• Haluttua lajia ja kokoa saaliiksi, 
kustannustehokkaampaa toimintaa 

• Voimakas valikoiva kalastus aiheuttaa geneettisiä 
muutoksia 

• nopeakasvuiset kalastetaan pois > aiempi lisääntyminen  
• isot kalat häviävät, lisääntyminen tehostuu, mutta 

biomassa vähenee  

• Sopivan kalastuskuolleisuuden määrittely hankalaa  
• pitää tuntea kalakannan rakenne, vasteet kalastukseen 

(kasvu, lisääntyminen), kalojen liikkeet 
 

• Soveltunee isoihin vesistöihin, missä suhteellinen 
kalastuspaine jää alhaiseksi 

• Osakantojen alueellisuus särkikaloilla?  
• Kalastajilla havaintoja tähän suuntaan, ei juuri 

tutkimustietoa 
• Kalastuspaikkojen kierrätys järven sisällä? 



Kalastus suunnitteilla - miten edetä? 

• Arvio sopivista kohteista, 
saalispotentiaalista 
• Vesien tila, Syke vesikartta 
• Vesienhoitosuunnitelmat, Elyt 
• Saalisaineistot, hoitokalastusaineisto, 

koekalastukset 
• Ruokonen ym. 2019 

saalispotentiaaliarviot eri vesistötyypeille 

• Kalakannan ikä- ja kokorakenne, 
minkä verran haluttua saalista ja mikä 
osuus siitä voidaan kalastaa? 
• verkkokoekalastusaineisto vastaa melko 

hyvin rysäsaaliin rakennetta (Suomi 
2019) 

• Jalostajien ja keräilyketjun 
selvittäminen 

 
XAMK Nostetta särkikaloista 2019 



Kalastus suunnitteilla - miten edetä? 

• Seuranta- ja 
päätöksentekojärjestelmä, tärkeä 
sosiaalisen kestävyyden 
kannalta!  

• Mittareiden asettaminen 
kestävyyden seurantaan 
• saalis kg, pyyntiponnistus, 

yksikkösaalis, saaliin rakenne 

• Sivusaalista porinaa 

 

 

Tiedotus ja kuuleminen tärkeää!  
Tiedon pitää liikkua! 

T Marjomäki 



Kalatalousalueen käyttö ja hoitosuunnitelma (KHS) 

• KHS on kalatalousalueen 
itseään varten tekemä 
suunnitelma oman alueensa 
kalavarojen käytöstä ja hoidosta 

• Puitteet kalastuslaista ja 
asetuksesta sekä 
valtakunnallisista 
hoitosuunnitelmista, mutta alue 
itse asettaa toimintaansa 
ohjaavat konkreettiset 
tavoitetilat ja osatavoitteet 

• Valmistelu on käynnissä, 
valmista vuoden 2021 loppuun 
mennessä 



Särkikalojen kaupallinen kalastus huomioiminen käyttö- 
ja hoitosuunnitelmissa 

• Varataan särkikalojen kaupalliselle 
kalastukselle mahdollisuus, mikäli 
kalavarat antavat siihen mahdollisuuden 

• Määritellään sopivat alueet kartalle 
• Lahtivedet 

• Määritellään soveltuvat pyydykset ja 
tarvittaessa pyyntikaudet 
• Kevät/syksy sesonki 

• Edistetään saaliin käsittelyn ja kuljetuksen 
edellytyksiä (veneluiskat, satamat) 

• Kalastuslupien saatavuuden 
ennustettavuus 
 

 

Esimerkki: 
Rysäkalastus sallittu 
1.4.-15.6.  



TANAKKA – taloudellisesti kannattavan 
hoitokalastusmallin pilotointi ja jalkauttaminen 

Hankkeen tarkoituksena on nostaa hoitokalastus taloudellisesti 
kannattavaksi ja keskeiseksi vesienhoidon välineeksi.  

Tavoitteena on siirtyä kertaluontoisesta hoitokalastuksesta 
markkinalähtöiseen kalastukseen siten, että vajaasti hyödynnettyjen 
kalalajien kalastus on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti 
kestävää ja volyymiltään riittävää vesien ekologisen tilan parantamiseksi. 

 

Kohderyhmä: Kalatalouden toimijat, päättäjät, yritykset  

 

 



”Perinteinen” hoitokalastus 

Järvi 

Osakaskunta 

Kalastaja 

€ 
 

Turkistarhaaja 

€ 
 

Osakaskunnan varat eivät riitä 
riittävän tehokkaaseen, 
jatkuvaan hoitokalastukseen  
ei muutoksia vedenlaadussa 

Järven 
käyttäjät 



€ 

Taloudellisesti kannattavan  
hoitokalastuksen malli 

Järvi 

Osakaskunta / 
kalatalousalue 

Kalastaja 

€ 
 

Myynti 

Jalostaja 

Biopolttoaineet, 
muut 

innovaatiot 

Kuluttaja 

€ 

€ 

€ 
Vedenlaatu 

Järven 
käyttäjät 

€€€€€ 
 
 

TANAK

KA 



Miten kannattavuuteen on päästään? 

•  Esteiden purkaminen: 
• Vaikuttaminen kalatalousalueiden käyttö- ja 

hoitosuunnitelmien kautta  
• Tiedon lisääminen yhteistyötahoille oikein toteutetun 

hoitokalastuksen mahdollisuuksista 

• Teknisten ratkaisujen etsiminen 
• Hankalasti hyödynnettävien kalalajien ja ”pienten kalojen” 

käyttömahdollisuudet   

 



Hoitokalastus taloudellisesti 
kannattavaksi 
• Ytimessä kalan ostaja, jonka ympärille toiminta kehittyy 
• Raaka-aineen laatu, määrä ja toimitusvarmuus täyttävät 

jalostuksen vaatimukset  
   toiminta jatkuvaa = kestävää! 
• Hoitokalastuksen taloudellisen kannattavuuden saavuttaminen 

mahdollistaa myös vesienhoidon pitkäaikaisen toteutumisen 
  jalostajien tarve kymmeniä/satoja tonneja kalaa 
  volyymit riittäviä vedenlaatuvaikutuksen       

saavuttamiseksi 
• Hoitokalastuksen vaikutusten seuranta ja sen kohdekohtainen 

räätälöinti varmistavat toiminnan ekologisen, sosiaalisen ja 
taloudellisen kestävyyden  

 



Tietoa ja vinkkejä saatavilla! 


