
SL 1: Kutu- ja poikasaluekunnostukset rannikolla 

• Käyttö- ja hoitosuunnittelu ensimmäinen tarve (aikataulu) 

• Kunnostusten suunnittelu mukaan kiinteäksi osaksi 

• Kutu- ja poikasalueet kartalle, mukaan myös ihmistoiminnan vaikutukset 

• Nykyiset paikkatiedot  Velmun karttapalveluista 

• Tulokset ainakin innovaatio-ohjelmien sivuille 

• SVK etsii halukkaita maanomistajia haukikosteikkojen kunnostuksiin 

• Joitain projekteja ollut Suomenlahdella, mm. haukien lastenkamari, jotain tuloksikin 

• Merenkurkun siika -> kutusoraikkoja? 

• Rakkolevän häviäminen 

•  Ahven ei kude, ei löydy mätiä -> sisälahdille kutemaan, kilpailu särkikalojen kanssa? 

• Ahvenen turokokeilu Tammisaaren saaristossa 

• Isotooppitutkimus otoliiteista , missä suolapitoisuudessa viettänyt ensimmäiset viikkonsa 

• Ulkosaaristossa ollut oma kutukantansa? 
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SL 2: Kutu- ja poikasalueiden kunnostukset ja laadun ylläpito virtavesissä 

• Kentällä touhutaan kaikenlaista, mutta seuranta puuttuu -> tarvitaan 
dokumentointia -> vesistökunnostusportaali 

• Keskustelua, kommentteja: 

• Kalavesien hoito-opas uusiksi ? 

• Kansalaisten mukaan saaminen on tärkeää, jotta  saadaan kattavat koeasetelmat ja seuranta  

• Kalahavainnot.fi, koekalastusrekisteri, kalapolut, jne.  saatava mukaan kokonaisuuteen 

        linkit portaaliin  Tuplatyötä vältetään. 

• Virtakutuinen siika olisi tärkeä, mutta ei tässä vielä kohteena; vuollejokisimpukka aiheuttaa 
kunnostuksiin ongelmia 
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SL 3: Vesistökunnostusportaali 



TAS 1: Kalatalousalueiden aluesuunnittelupilotit 

• KHS oltava laadukas , pitää perustua olemassa olevaan tietoon 

• Paikkatietoluonteiset aineistot, merkintäaineistot, kartat käyttöön kaikille 

• Mistä kriteerit kalatalousalueiden erilaisille käyttökohteille? 

• Kaupalliseen kalastukseen luvat  

• Näkökannat eroavat eri toimijoilla, valituksia 

• Ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti järjestettävä ammattikalastus / kalastusmatkailu 

• Elyt tehneet ammattikalastuksen sijainninohjaussuunnitelmat joku aika sitten, toimitettu 
ministeriöön (ei tn. VN –käsittelyssä) 

• Aluesuunnittelun konkretia voi tuottaa  ongelmia, esim rajat sille kuinka lähellä mökkirantaa saa 
ravustaa. 
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TAS 2: Velvoitetarkkailut ja kalatalouden aluesuunnittelu 

• Kehittämistä on paljon, mutta aineistot ovat arvokkaita pitkiä aikasarjoja myös 
muuhun käyttöön, tutkimuksiin..  

• Keskustelua, kommentteja: 

• Tehty selvityksiä kehittämisestä, kyse rahasta, kuinka paljon toiminnanharjoittajia voi rokottaa 

• Mietitty pitäisikö yhdistää vesitarkkailuun 

• Velvoitetarkkailuista voidaan ainakin saada indeksejä, joita voi verrata muihin vesiin 

• Velvoitteiden uusiminen kovasti kartalla, Kemijoki, Iijoki -> tn. pitkä prosessi 

• Tarkkailut eivät saa olla liian raskaita, että menevät läpi 

• Tarkkailu perustuu lakiin ja lupapäätökseen, tarkoituksena saada yhden toiminnanharjoittajan 
vaikutukset esiin, ei useiden 

• Velvoitetarkkailuista raportti Jyväskylän yliopistosta, jossa ideoita kehittämiseen 
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LV 1:  Risteytysmenetelmät 

• Keskustelua, kommentteja: 

• Pedon hajulla vaikutuksia, mutta tuotantomittakaavaan vieminen hankalampaa 

• Oulujärvellä testattu taimenten ja petojen  välistä suhdetta, isoja petokaloja, pienet istutuskalat 
eivät oikein menesty 

• Puulavedellä viivästettyä istutusta kassikasvatuksen kautta, taimenen ja lohen poikasia istutettu 
kylmän veden aikana, ja haukiakin kasseihin -> kalastajat olleet tyytyväisiä saaliiseen; 
verkkokasvatus on hyvä vaihtoehto, onko kustannustehokasta verrattuna siihen, että laitoksesta 
suoraan, laitokset luopuvat kaloistaan mielellään jo keväällä 

• Käyttö- ja hoitosuunnitelmissa, velvoitteissa otettava huomioon istukkaiden laatu 
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LV 2:  Monimuotoisuuden säilyttäminen 

MI 1: Luonnossa ja altaassa menestyvien istukkaiden tuotantomenetelmät 

MI 2: Selviytymistä lisäävät istutusmenetelmät  



• Konkreettisia tuloksia kaivataan 

• Hämeessä isoimmat kunnostukset tehty, jäljellä pieniä puroja 

• Hoitokalastus: mistä rahaa?, saaliin käytön edistämistä ja tuotteistamista  

• KHS: kaupalliselle kalastukselle tärkeiden alueiden määrittäminen 

• Jossain vesialueiden omistajat antavat lupia hyvin, paikoitellen voi olla tarpeen Ely-keskusten 
luvitus ja määrittely 

• Tarkkaa tietoa ja kriteerejä tarvitaan alueiden määrittelyyn   

• Myös ravustus myös yksi kompastuskivi 

• Kuha ykköskohde rannikolla, kuhaa kalastetaan rysälupien varjolla…. 

• Tarvitaan lisämääreitä, jos todetaan jonkun alueen soveltuvuus kaupalliselle kalastukselle esim. 
troolilupien aikarajoitteet 

• Kalakannan koko elinkierron näkeminen käyttö- ja hoitosuunnitelmissa 

• Kalatiestrategia, lohi- ja meritaimenstrategia keskeisiä työkaluja 

• Rannikkoalueen kunnostuksista tiedot taustaraporttiin Sannalle jos sellaisia  

• voitaisiin järjestää suhteellisen pienellä vaivalla kysely 

• Yhteistyössä vesistökunnostusportaalin kanssa? Siitä löytyy kuitenkin vain vähän rannikkovesistä 
tietoja 

• KAVERI hallinnon järjestelmä, jossa tietoja 

• Kalastalousalueille tarvittaisiin käyttöoikeudet tai ainakin lukuoikeudet 
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