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Hylkeiden ja merimetsojen kalastukselle 

aiheuttamien haittojen ehkäiseminen 

• Hylkeiden kalastukselle aiheuttamia haittoja on pyritty 

lieventämään monin tavoin. Merimetson aiheuttamia haittoja 

ei ole toistaiseksi pystytty riittävällä tarkkuudella arvioimaan 

eikä niiden merkittävyydestä olla yksimielisiä 

• Haittojen dokumentointi ja niiden merkittävyyden arviointi on 

tärkeä osa kalastajien ja tutkijoiden välistä kumppanuutta 

• Käytännön kokeita ja seurantoja toteutetaan sekä haittojen 

dokumentoimiseksi että niiden vähentämiseksi 

(kumppanikalastajat eri alueilta, korvaus) 

 

 

2 8.11.2017 

© Luke, Esa Lehtonen © Luke, Esa Lehtonen 



© Luonnonvarakeskus 3 8.11.2017 

• Joulukuussa 2017 ilmestyvässä Luken raportissa ”Hylkeiden 

kaupalliselle kalastukselle aiheuttamat saalisvahingot 2016”  

hylkeiden vaurioittaman saaliin määrä on niukka, vain 124 000 kg 

(430 000 euroa). Kalastajien ilmoitusaktiivisuus asiassa on 

laskenut entisestään eikä vahinkotaso sen vuoksi vastaa 

todellista tilannetta.  

  

• Hyljevahinkojen määrän selvittämistä pyritään jatkossa 

tehostamaan resurssien mukaan myös innovaatio-ohjelman 

avulla.   

Hylkeiden ammattikalastukselle aiheuttamat saalisvahingot 
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Tavoitteena ovat menettelytavat ja tekniset ratkaisut, joilla   

haittoja voidaan vähentää ja turvata kalastuksen jatkuvuus 

 

• Pyydystekniikan kehittämisessä keskeisintä kalastajien omat 

ideat ja tarpeet 

 

Ongelmayksilöiden kohdennettu & tehostettu pyynti 

hallien elävänäpyyntimenetelmällä ponttonirysillä  

2018 ->  
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GSM-viesti hylkeestä 
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Hylkeenpyyntilaite ponttonirysässä 

© Luke, Esa Lehtonen 

Sulkeutuva kalteriportti 

Laukaisu- 

kalteri 
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Uuden teknologian hyljekarkotinten testaus PU-rysäpyynnin 

suojauksessa Suomenlahdella ja Saaristomerellä 2018  
 

• Kapeat salmet ”suljetaan” 

hyljekarkotinten avulla 

 

• Hallien tehostettu pyynti  

PU-rysillä (2-3 kpl) samoilla 

alueilla 

 

• Uusimmissa Lofitech laitteissa 

satunnaistettu karkotinäänen 

toisto, pulssin voimakkuus 

säädettävissä 

 

• Ei todettu vaikutusta kalojen  

käyttäytymiseen  

 

 

 

• . 
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Hyljekarkotinten tehokkuuden edellytyksenä 

katkeamaton virransyöttö ja laitteiden asennus 

toimintaan heti jäidenlähdön jälkeen  

Suomenlahdella 2018 -> hyljekarkotinten testaus 

PU-rysäparien avulla (kontrollirysä & karkottimella 

suojattu rysä) 2-3 kalastajan pyydyksillä.  
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HYLJEDETEKTORI 

 

Uutta teknologiaa hylkeiden havaitsemiseen (va-lämpökamerat etc.) ja   

karkotinlaitteiden (AHD) käynnistämiseksi:  

 

+  Virransäästö, karkotin aktiivinen vain kun hylje rysän lähellä 

+  Estetään hylkeiden tottuminen karkottimen ääniärsykkeeseen 

+  Tieto kalastajan kännykkään hylkeiden vierailusta rysällä 

 

Yhteistyötä IBM & Prizztech Oy kanssa, kalastajat mukaan laitetestaukseen 
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Merialueen kalanviljelyyn soveltuvan hylkeenpyyntimenetelmän kehittäminen  

Erillishanke käynnissä Luvialla yhteistyössä KalaValtanen Oy:n kanssa 

  

• Hanke tuottanut uutta tietoa, jota voidaan soveltaa myös kalanpyydyksillä  

toteutettavan hylkeenpyynnin laitekehityksessä  

(mm. Tinytag datalogger rekisteröintilaite pyyntilaitteen suulla) 

 
• Pilottihankkeen raportti: Merialueen kalanviljelyyn soveltuvan 

hylkeenpyyntimenetelmän kehittäminen, Esa Lehtonen  

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 62/2017 
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26.12.2015 klo 03:00-05:30 useita, max 24 kpl ”töytäisyjä” 

yhden minuutin mittausjakson aikana  
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 Kalastajien ja tutkimuksen välinen kumppanuus  

                 Hylje- ja merimetsokysymykset  
 

A) Kalastajien kokemien hylje- ja merimetso-ongelmien tarkentaminen ja 

haittojen lieventämiskeinojen kehittäminen yhteistyössä kumppanikalastajien 

kanssa 

 

• Valitaan kumppanikalastajia rannikon eri alueilta, joiden kanssa hanketta 

suunnitellaan. He dokumentoivat ja seuraavat merimetson ja hylkeiden 

vaikutuksia systemaattisesti yhdessä laaditun suunnitelman mukaan. Työstä 

maksetaan palkkio.  

 

• Erityisesti merimetsokiistassa elinkeinolle koituvien vakavien haittojen 

osoittaminen on oleellista poikkeuslupapolitiikan vuoksi.  

 

• Aiemmin haittoja on kattavammin selvitetty seitsemän vuotta sitten. (Salmi, J., Salmi, 

P. & Moilanen, P. 2010. Ammattikalastus ja merimetso. Merestä elantoaan hankkivien näkemyksiä. Riista- 

ja kalatalous – Selvityksiä 1/2010.)  

 

• Kumppanikalastajayhteistyö tähtää yksityiskohtaisiin ja dokumentoituun tietoon 

perustuviin laskelmiin hylkeiden ja merimetsojen vaikutuksista elinkeinon 

harjoittamiseen eri tapauksissa.  

 



© Luonnonvarakeskus 

• Tarkimmillaan kalastaja-tutkimusyhteistyönä saatu tieto on haittatyyppien 1 ja 2 

kohdalla. 

 

• Lisäksi voidaan harkita 3-kohdan osalta samantapaisia kokeita kuin ruotsalaiset 

ovat tehneet sekä hylkeen että merimetson osalta. (Jälkimmäisen osalta 

Fiskeriverket 2006. Kartläggning av skarvskador speciellt utsatta fisken och skarvens 

effekter på ekosystemet. Slutrapport.) 

 

• Tavoitteena  selvittää piiloon jäävää vahinkoa: Esim. verkot, joissa on merkittyjä 

kaloja, asetetaan merimetsoalueelle ja näin saadaan tietoa vaurioituneiden 

kalojen lisäksi kokonaan otettujen osuudesta. 

 

Kalastajien kokemien haittojen tyyppejä. (Seuraukset ovat monenlaisia: 

saaliin ja tulojen vähentyminen, lisätyö jne.) 

1. Pyydysvauriot 

2. Saaliskalojen vauriot 

3. Kalojen vieminen pyydyksistä 

4. Kalojen karkottaminen pyyntialueilta 

5. Kalakantojen muutokset 
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B) Kootaan yhteenveto parhaista käytännöistä haittojen lieventämiseksi 

 

• Sekä kumppanikalastajilta että laajemmin kerätään käytännön keinoja hylkeen 

ja merimetson aiheuttamien haittojen lieventämiseksi.  

 

• Kartoitetaan muissa maissa käytettyjä keinoja ja käytäntöjä sekä niiden 

käyttökelpoisuutta Suomen olosuhteisiin. Merimetson osalta merkittävin 

Euroopan laajuinen yhteenveto on INTERCAFE-hankkeen tuottama 

”merimetson hallinnan työkalupaketti” (Cormorant Management Toolbox). 

 

• Yhteenvetoraportti keskittyy käytännön toimenpidevalikoimaan konfliktien 

lieventämiseksi.  

 

• Liittyy lähinnä tyyppeihin 1 ja 2 alla olevassa jaottelussa. Työpajat 

(seuraavassa diassa) taas päätöksenteon kehittämiseen ( 4). 

 

Hylje- ja merimetsokonfliktien hallinnan tyypit 

1. Pyydystekninen ja kalastuskäytäntöjen kehittäminen 

2. Häirintä ja tappavat tekniikat 

3. Taloudelliset keinot 

4. Hallintajärjestelmän ja –käytäntöjen kehittäminen 
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C) Työpajojen järjestäminen 

 

• Näissä ”eläinkiistoissa” eri ihmisryhmät ovat vastakkain.  

 

• Varsinkin merimetson osalta on ollut erityisen vaikea löytää riittäviä ja eri 

osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja monenlaisista yrityksistä huolimatta.  

 

• Ennen toimenpiteiden soveltamista on syytä saada sovittua yhteisesti 

hyväksyttävissä olevat alueelliset tavoitteet hylje- ja merimetsokiistojen 

lieventämiseksi.  

 

• Työpajatekniikka on osoittautunut käyttökelpoiseksi susikonfliktin 

lieventämisessä.  
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Merimetson aiheuttama vaurio vannerysällä pyydetyssä kuhassa 

Suomenlahdella (rysänperä 10 m syvyydessä) 
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Hylje- ja merimetsovahinkojen kartoitus 

ammattikalastuksessa koko Itämeren alueella 

Toteuttajat: 14 kalatalousryhmää Suomesta, Ruotsista, Virosta ja Saksasta 

(myöhemmin myös Tanskasta, Latviasta ja Puolasta) 

 

Tavoitteet:  Miten paljon hylje- ja merimetsovahingot aiheuttavat taloudellisia 

menetyksiä yksittäisille ammattikalastajille ja mikä merkitys vahingoilla on  

koko kalatalouselinkeinolle, kotimaisen kalan tarjontaan sekä kalastajakylien 

ja saariston elinvoimaisuudelle.  

 

Hankkeessa asiantuntijoina mukana kolme tutkimuslaitosta: Luke, SLU,  

Eesti Marine Institut (mm. tutkimusmenetelmän ja kysymysten asettelun laadinta) 

 

Koordinaattori: Sepra ry, Etelä-Suomen kalatalousryhmä ESKO 

 

Kartoitus liitetään osaksi innovaatio-ohjelmaa 
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Kiitos! 
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