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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

• vähennä muun luonnon monimuotoisuutta ja 
toimintaa

o sivusaalis: petokalat, uhanalaiset lajit
o koko ravintoverkon toiminta



Lappalainen ym. 2019: 

”Särjen kohdalla on mahdollista, että 
viimeaikainen saalistaso (yli 400 
tonnia vuodessa) on ollut lähellä 
maksimaalista kestävää saalistasoa ja 
että pyynnin tehostaminen ei ehkä 
enää olisi ainakaan taloudellisesti 
järkevää.”

Miten liittyy särkikaloihin?



”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



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?



Kevään 2019 rysäpyynnit – Nostetta särkikaloista pilotti

kohde pyyntiaika

rysiä 

pyynnissä koentakertoja pyyntipäiviä rysä vrk

kokonaissaalis 

kg

yksikkösaalis 

kg / rysä vrk

Pieni Raudanvesi 5.-17.5.2019 3 5 13 39 714 18

Haukivesi 5.-17.5.2019 3 5 13 39 2514 64

Puruvesi 26.5.-9.6.2019 4 6 15 60 7840 131

Ruokojärvi 10.-16.6.2019 3 3 7 21 1000 48



Särjen kasvu ja saaliskokoon rekrytoituminen

Lisääntymisikä 3-5 vuotta



Lisääntymisikä 7-11 vuotta ”kilon lahnat”

Lahnan kasvu ja saaliskokoon rekrytoituminen



Kalakannan/saaliin 
rakenne

särki Puruvesi
3,5 % > 15 cm

särki Ruokojärvi 
10,5 % >15 cm



• Särkikalat liikkuvat keväisin ja syksyisin

• Vaikeuttaa saalispotentiaalin ja sopivan saalistason arviointia

• Osakannat järven sisällä?

Minkä alueen särkikaloja pyydetään?



Pieni Raudanvesi kevät 2019

• kalanäytteet toukokuun 
rysäpyynneistä

• hiilen ja typen vakaiden 
isotooppien analyysi

27 kg ha vuodessa



Pieni Raudanvesi kevät 2019

lahna särki



Kalastus suunnitteilla - miten edetä?

• Arvio tuotantopotentiaalista 
• 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)

• Seuranta- ja päätöksentekojärjestelmä (saalis kg, pyyntiponnistus, 
yksikkösaalis, saaliin rakenne)

• Mittareiden asettaminen kestävyyden seurantaan
• mm. yksikkösaalis, kutukannan koko, kasvu, ikärakenne 



Yhteenvetona

• Särkikalojen ekologisesti kestävästä kalastamisesta melko vähän tietoa 
ja kokemuksia

• Seurannan järjestäminen ja datan kerääminen tärkeää, tilanteen 
arvioiminen sekä kalastuksen tehon (kalastuskuolleisuuden) 
sovittaminen sopivalle tasolle

• Kalastajat ovat riippuvaisia kalakantojen pitkäaikaisesta 
tuotantokyvystä, joten kalastuksen ekologinen kestävyys on ehto 
jatkuvuudelle!



Kysymyksiä?


