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Loppuraportti 

 

 

 

Tiivistelmä 
Hankkeen tavoitteet olivat särjen talvikalastuksen, pääosin rysäpyynnin, kehitys pyyntikauden 

pidentämiseksi sekä käsittelyn tehostaminen kehittämällä lajittelijakone ja testaamalla eri perkuukoneita. 

Hankkeen tavoitteiden toteuttaminen oli uhalla, kun ensimmäiseen talvikalastuskauteen sattui 

poikkeuksellinen jäätalvi ja suunniteltu budjetti ei riittänyt lajittelijan hankintaan.  Hanke jatkettiin 

seuraavaan vuoteen ja testattiin talvipyydysten osarahoitusta avovesipyynnillä. Kalastustulosten 

perusteella pystytään arvioimaan, että särjen talvirysäkalastus ei ole kannattavaa hankealueella, mutta 

todennäköisesti hankealueen ulkopuolella. Pääsyynä ovat liian pienet saaliit suhteessa suuriin työ- ja 

investointikustannuksiin. Myös talvinen katiskakalastus todettiin kannattamattomaksi. Todettiin myös, että 

talvirysäkalastuksessa on kehitysmahdollisuuksia mm. muiden lajien kalastuksessa sekä satunnaisesti 

hyvinä jäätalvina. Talvikalastukseen sopivat rysät ovat rajoitetusti käyttökelpoisia avovesikalastuksessa. 

Päätulos on, että kalastuskauden pidentämisellä ei ratkaista käsittelyn ja tarjonnan ongelmia, vaan ne on 

ratkaistava tehostamalla käsittelyprosessit ja kehittämällä kalan varastointia. Lajittelijalaitetta ei saatu liian 

pienen budjetin takia. Kokeiden avulla saatiin näyttöä lajittelijan vaikutuksesta prosessin tehokkuuteen ja 

taloudellisuuteen. Määriteltiin kehitettävän laitteen teknisiä vaatimuksia, sopivia tekniikkoja sekä tarvittava 

budjetti. Hanke poikki myös jatkohankkeen, joka syvensi tietoa prosessien tehostamisesta ja käsitteli alaa 

kokonaisvaltaisesti. 
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1. Tausta 
Koillismaan kalataloudessa särki on viime vuosina noussut toiseksi tärkeimmäksi talouslajiksi muikun 

jälkeen. Alueella arveltiin olevan monikertainen kalastuspotentiaali ja liian suppea pyyntikapasiteetti. 

Särjen kalastukseen ja jalostukseen liittyy useampi ongelma. Vähäarvoisina kaloina niitä kannattaa kalastaa 

vain silloin, kun niitä tulee paljon kerrallaan, ja sivusaaliita ei voi yleensä käyttää. Perinteisesti on kaksi 

särkikautta: kutupyynti keväällä sekä syysnuottaus ennen jäiden tuloa, yhteensä noin 5-6 viikkoa vuodessa. 

Toisaalta vähäarvoisen kalan käsittely vaatii koneellistamista, suuria volyymeja ja varastokapasiteetteja 

sekä tasaista tarjontaa. Koneellistaminen ja varastokapasiteetit vaativat investointeja, joita on vaikeaa 

kuolettaa muutaman viikon vuositoiminnalla. Puuttuva käsittely- ja varastokapasiteetti esti myös kalojen 

pyyntiä, koska huippukaudella kaikkia saaliita ei saatu käsiteltyä. 

Hankkeen tärkein tavoite oli pidentää särjen pyyntikautta kehittämällä kevättalven jäänalaista pyyntiä. 

Pidemmän kauden arveltiin parantamaan käsittelyn kannattavuutta ja luomaan vakaampia myyntikanavia. 

Ajankohta valittiin, koska arveltiin, että kylmän veden aikana vain kevättalvella on merkittävää parveilua 

sekä vapaita kalastus- ja käsittelykapasiteetteja. Kehityksen pääpaino oli talvirysän ja mäskäyksen 

kokeilussa. Näiden lisäksi kokeiltiin Etelä-Suomessa kannattavaksi osoitettu katiskakalastus ja seurattiin 

kalojen käyttäytyminen ja kohdejärvien kalakannan tila ja kalastettavuus. 

Toisena tavoitteena oli parantaa käsittelyn kannattavuutta hankkimalla lajittelukone sekä testaamalla 

erilaisia perkuu- ja fileerauskoneita särjelle. 

2. Toimintakertomus 
Hanke aloitettiin syyskuussa 2016, jolloin hankevastaava otti yhteyttä yhteistyökumppaneihin, kutsui 

seurantaryhmän kokoon ja laati toimintasuunnitelman. Syksyn aikana kartoitettiin särjen kalastuksen 

nykytilaa alueella ja laadittiin kalastussuunnitelma, joka hyväksyttiin osakaskuntien yhteyshenkilöiltä. 

Tiiviissä yhteystyössä paikallisiin kalastajiin suunniteltiin pyydysten ja lajittelijalaitteen tarvittavia 

ominaisuuksia. Sitä varten tehtiin myös koeperkauksia kalatalossa ja kerättiin kalastettavien särkikantojen 

biometristä aineistoa. 

Sekä alueen yhteistyöyritys Koillismaan luonnonkala Oy että mukana olleet Osakaskunnat 

(Kuusamonkirkonkylän sekä Kemilänkylän Kalastuskunnat) olivat mukana toiminnan suunnittelussa ja 

tulostan jatkuvassa arvioinnissa. 

Kalastus 

Vähäisen alueellisen kokemuksen takia haastateltiin kalastajia ja asiantuntijoita ympäri Suomen talvirysän 

käytöstä ja särjen talvikalastuksesta. Ammatti- ja vapaa-ajan kalastajilta kerättiin tietoa kalojen 

käyttäytymisestä ja oleskelupaikoista. 

Hankesuunnitelman mukaan olisi pitänyt rakennuttaa neljä rysää, mutta paikallisista tekijöistä (kysytty 

kolmelta ammattilaiselta) kukaan ei päässyt tekemään rysiä annetulla aikataululla. Koska kauempana 
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tapahtuvaa rysän tekoa ei voitu valvoa riittävästi, päätettiin ostaa toimiviksi todettuja rysämalleja 

markkinoilta. Saatavan aineiston verrattavuuden ja kattavuuden parantamiseksi päätettiin hankkia 

annetulla budjetilla mahdollisimman monta pyydystä. Kilpailutuksen voitti Kivikangas Oy, jolta tilattiin neljä 

isorysää, joita käytetään Pohjanmaalla yleisesti tavikalastuksessa. Lisäksi tilattiin samalta valmistajalta kaksi 

talvipyyntiin muokattua hoitopyyntirysää. Niillä oli tarkoitus testata, soveltuuko tämä hankealueellakin 

yleinen rysätyyppi pienin muokkauksin talvipyyntiin. 

Kalastuksen toteutti osana omarahoitusta Koillismaan luonnonkala Oy yhteistyössä hankevastaavan kanssa. 

Hankkeen tulosten tuottamista haittasi kaksi peräkkäistä poikkeuksellista jäätalvea, minkä johdosta ei saatu 

kalastustuloksia pääkaudesta eli valoisan kevätjään ajalta. 

1. kausi 

Saatujen tietojen avulla valittiin useampi alue, johon sijoitettiin helmi-maaliskuussa 2017 mäskättyjä 

katiskoja erilaisille pohjatyypeille ja syvyysvyöhykkeille. Katiskojen tarkoitus oli sopivien paikkojen ja kalan 

keskittymien löytäminen. Katiskasaaliiden avulla valittiin lupavimmat paikat, joihin sijoitettiin viisi rysää 

ennen pääkauden arvioitua alkua. Kuudes rysä jäi aikataulusyistä laittamatta. Katiskat jätettiin järveen 

seuraamaan kalojen liikkeitä ja verrokiksi rysille. Katiskat otettiin aikataulusyistä huhtikuun lopulla pois 

järvestä. Rysät nostettiin pois toukokuun puolessa välissä, kun jäät alkoivat paikoin pehmetä. Yhteen rysään 

asennettiin vedenalaiskamera, jolla oli tarkoitus seurata kalojen liikkeet ja rysien sekä mäskäyksen 

toimivuus. 

Kausi alkoi suhteellisen tavallisena, vaikka helmikuussa oli vielä tavattoman paljon valoa jään alla. 

Huhtikuun alussa lumi alkoi huveta ja odotettu valoisa pääkausi oli alkamassa, kun 10.huhtikuuta tullut 

kolmenkymmenen sentin lumikerros pimensi järven täysin. Lähes päivittäiset lumikuurot estivät valoisan 

kauden alkua rysien nostoon asti. Valon puute pysäytti selvästi kalojen liikkeet ja estivät myös kameroiden 

tehokkaan käytön. 

Koska poikkeuksellisen jäätalven takia ei voitu kalastaa suunnitelman mukaisesti pääkaudella, anottiin 

hankkeelle lisäaikaa kevätkaudelle 2018. 

Jäiden lähdön jälkeen testattiin rysät avovesioloissa kutupyynnissä niiden kokonaistaloudellisuuden 

selvittämiseksi. Poikkeuksellisen myöhäistä jään lähtöä seurasi kuitenkin poikkeuksellisen pitkä viileä jakso 

alkukesällä, joka häiritsi särjen kutua ja esti vertailukelpoisen aineiston saamisen. Rysät ehdittiin kokea viisi 

kertaa ennen kauden loppua. 

2. kausi 

Kevättalvella 2018 lumipeite pysyi kohtalaisen ehjänä pitkään jatkuneiden pakkaskelien ansiosta (ks. 

liitekuva 2). Kalan liikkuvuus tarkastettiin pääosin pilkkijöiden ja nuottaporukoiden avulla, sillä resurssipula 

salli vain kalastamista pääkaudella. Lumi alkoi oheta huhtikuun puolessa välissä ja kolme rysää laitettiin 

pyyntiin 18.4.. Ensimmäinen koku antoi tuloksen, ettei kala vielä liiku, joten seuraavien rysien laitto 
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keskeytettiin, sillä kauden äkillinen loppu oli hahmotettavissa. Seuraavallakaan kokukerralla ei ollut saalista 

ja rysät nostettiin pois 26.4. jään nopean sulamisen takia. 

Myös jäätalvi 2018 oli poikkeuksellinen, sillä syksyllä oli muodostunut vain 12-15cm teräsjäätä 

kohdealueelle, ja koko talven jatkunut pakkaskeli esti vahvojen jäiden myöhempää muodostumista. 

Ongelma paheni, kun tyypilliset kevätkelit puuttuivat lähes täysin. Yleensä maalis-huhtikuussa päivän 

lämpötila on plussan puolella ja lumi hupenee, kun taas yöllä kovat pakkaset pitävät jään vahvana. Tänä 

vuonna lumen sulamisen alkaessa loppuivat kovat pakkaset, jolloin ennätyksellisen ohut jääkansi pehmeni 

ennen kuin jäänalainen valotila oli päässyt tavoitetilaan. Vedenalaiskameraa ei päästy edes asentamaan. 

Edelliskauden huonojen tulosten takia rysät päätettiin testata vielä kerran kutupyynnillä hoitopyynnin 

yhteydessä. Taivalkosken Tyräjärvellä järjestettävän hoitopyynnin yhteydessä laitettiin seitsemän rysään 

pyyntiin, joista kolme oli hankkeen rysiä ja neljä paikallisen kalastajan yleensä kutupyynnissä käytettäviä 

avorysiä. Kutukauden saaliit olivat heikkoja, mutta kauden kulku normaali, joten syntyi vertailukelpoista 

aineistoa. Rysät koettiin viisi kertaa. 

Rysät nostettiin 25.5.2018 ja laitettiin myyntikuntoon. Rysät laitettiin huutokaupattaviksi 31.5. kahtena 

pakettina (mallin mukaan). Huutokauppa päättyi 13.6.2018 ja tulot tuloutettiin hankkeelle. 

Kameran käyttö auttoi pyyntiä suunniteltaessa, mutta toivotun laatuista videomateriaalia ei saatu. Tästä 

syystä ja hankevetäjän resurssipulasta (joka aiheutui hankkeen pakollisesta pidentämisestä) hankkeelle 

suunniteltua julkaistavaa videota ei teetetty. Kamera laitettiin huutokauppamyyntiin 11.6.2018. 

Huutokauppa päättyi 18.6.2018 ja tulot tuloutettiin hankkeelle. 

Lajittelijan hankinta ja koneiden testaus 

Lajittelijan kannattavuusarviointia varten kellotettiin koeperkaukset lajitelluilla kokoerillä. Koska yllä 

mainituista ongelmista johtuen ei saatu riittävästi saalista hankkeelle, kellotukset tehtiin syysnuottauksen 

saaliilla. 

Lajittelijan tekniset vaatimukset laadittiin yhteistyössä kalastajien kanssa. Samassa yhteydessä testattiin 

useampia käytössä olevia laitteita ja tutkittiin niiden soveltuvuus särkikaloille. Kartoitettiin kotimainen ja 

kansainvälinen laitetarjonta ja pyydettiin ratkaisutarjouksia eri yrityksiltä syksyn 2016 aikana. Koska 

tarvittavaa laitetta ei saatu markkinoilta, suunniteltiin laitteen rakennuttamista alan yrityksellä. Budjetti ei 

kuitenkaan riittänyt, joten pyydettiin paikallisilta metallipajoilta tarjoukset. Tarjouskilpailu järjestettiin 

helmikuussa 2017, mutta yhtään tarjousta ei jätetty. Syinä olivat liian pieni budjetti ja aikatauluongelmat. 

Koneen rakennus yritettiin kilpailuttaa uusilla aikatauluilla ja uusilla tekijöillä, mutta sopivia kiinnostuneita 

ei löytynyt samoista syistä. Kolmannella yrityksellä kesäkuussa 2017 saatiin tekijä, joka ei kuitenkaan voinut 

tehdä sopimusta. 

Epäonnistuneen tilausprosessin tärkein anti oli teknisten vaatimusten lisäksi tieto, että annettu budjetti 

olisi vähintään kaksinkertaistettava. Koska siihen ei ollut mahdollisuutta, päätettiin keskeyttää lajittelijan 

hankinta ja käyttää viimeiset resurssit hankinta-analyysin tekoon mahdollista jatkohanketta varten. 
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Tiedotus ja yhteistyö 

Hankkeelle perustettiin rahoittajan ohjeiden mukaisesti seurantaryhmä, joka koostui osallistuvien 

osakaskuntien jäsenistä sekä hankkeen toteuttajan ja kalaleaderin edustajista. Seurantaryhmä kokoontui 

viisi kertaa ja osallistui hankkeen suunnitteluun sekä kaikkien tärkeiden päätösten alustukseen.  

Hanketta esitettiin vähempiarvoisten kalojen seminaarissa Lahdessa28.11.2017, Kuusamon Kirkonkylän 

kalastuskunnan kokouksessa ja Kuusamon uistinseuran kokouksessa. Lisäksi hankkeesta on julkaistu kaksi 

artikkelia paikallislehdissä. Hankevetäjä piti yhteyttä osakaskuntiin, ammatti- ja vapaa-ajan kalastajiin. 

Hankkeen toiminnasta ja tuloksista on tiedotettu useammalle kala-alan toimijalle. 

3. Tulokset 

3.1. Talvipyynti rysällä ja katiskalla 

Poikkeuksellisista jäätalvista johtuen kummankin kauden koepyynti oli mahdollinen vain pimeällä 

sivukaudella. Saaliit olivat noin odotettua tasoa. Valoisan pääkauden saaliskehityksestä on vain viitteitä. 

Sivukauden saaliit eivät mahdollista kannattavaa kalastusta, mutta pääkauden saaliit voisivat olla 

kannattavia, jos pyydykset ovat valmiiksi kuoletettuina. 

Kalan käyttäytyminen jään alla ja rysissä 

Perinnetiedon mukaan syksyiset särkiparvet katoavat jäätymisen jälkeen syvänteistä valon vähetessä. Kalat 

ilmeisesti hajaantuvat matalikoille ja syvänteiden reunoille. Kalastuksen alkamishetkessä helmikuussa 2017 

kalat olivat nimenomaan näillä paikoilla hyvin hajallaan. Pienimmät, käyttökelvottomat särjet löytyivät 

pääosin yhden lahden perukoilta. Niitä ei löytynyt kaikista sopivan oloisista lahdista, mikä saattaa liittyä 

kutualueisiin ja pikkukalan vähäisiin liikkeisiin. Isoimmat kalat löytyivät kaikkialta, mutta välillä havaittiin 

keskittymiä syvänteiden lähellä. Syvänteillä ei voitu kalastaa nuottauksen vuoksi, mutta nuottasaaliiden 

mukaan siellä ei liikkunut isoja määriä. Katiskojen tyhjenemistä, joka kertoisi liian vähäisestä liikkeestä ei 

varsinaisesti havaittu. Myös huonoina kausina kalaa usein tuli jostakin katiskasta, usein valoisimmilta 

paikoilta, mikä kielii särkien jatkuvasta liikeestä ravinnon perässä. Saaliskalojen mahoista löytyi aina mäskin 

lisäksi luonnon ravintoa, eli särki syö ilmeisesti myös pimeimpään aikaan.  Liikkeiden suuruusluokasta 

kertoo se, että rysiin alkoi tulla särkiä vasta n. viikko laiton jälkeen. Laiton voi olettaa karkottavan särkiä 

ainakin kymmenien metrien säteeltä. Kalojen liike ja reagointi mäskiin olisi tämän mukaan kymmeniä 

metrejä viikossa, ainakin pimeimpään aikaan. 

Saalishuippuja havaittiin, kun lumi suli sekä paikallisesti, kun vesi nousi jäälle ja lisäsi valon läpäisevyyden. 

Valoisimpina aikaina huhtikuun alussa sekä toukokuun puolessa välissä katiskasaaliit vähenivät. Rysäsaaliit 

väheni vain huhtikuussa, jolloin voidaan olettaa, että mahdollisesti valoa oli liikaa tai liike tyhjensi aluetta 

hetkellisesti. Toukokuun rysäsaaliit sekä syvänteiden reunalla olevan katiskan saaliit pysyivät hyvinä, joten 

matalikoiden tyhjeneminen särjistä valoisuuden lisääntyessä voisi olla selitys, sillä rysät pyysivät syvempää 

ja lähempää syvänteitä. Selitys tälle olisi mm., että valon lisääntyessä saalistuspaine nousee matalimmilla  

alueilla ja samalla tähän asti pimeydessä olleiden syvänteiden pohjaeläinvarat ovat taas särkien 



                              
Talvisärki-hanke/Naturpolis Oy Naturpolis Oy 
 Nuottatie 6 A, 93600 KUUSAMO 
 

                                       8 

käytettävissä.

 

Kuva 1. Lumipeitteen vahvuuden (katkoviiva, m) ja katiskasaaliiden (musta viiva, yksikkösaaliit) kehitys kevättalvella 2017. 

Rysän potkujen sisällä oli kamerahavaintojen ja pilkintätulosten perusteella usein kymmeniä kiloja särkiä. 

Varsinkin isorysissä niitä alkoi näkymään pesissä vasta, kun alettiin täsmämäskäystä nielun vieressä. 

kamerahavaintojen mukaan silmänneet kalat, rauhallisesti uivat pedot ja kaukana panikoivat kalat eivät 

vaikuttaneet potkuissa syövien särkien käytökseen. Särjet reagoivat isoon mateeseen vasta alle 3m 

etäisyydellä. Uintia nieluun havaittiin tosi harvoin valoisaan aikaan (isorysässä), pääosin mäskin perässä, ja 

arvioidaan, että kalat eksyvät pääosin yöllä nieluun. Mateen jatkuvasti heiluttama pesä ja nielu piti isotkin 

särkiparvet noin metrin etäisyydessä nielun hapaasta. 

Särjen karkua pesästä nielun kautta ei havaittu. Pedon takia panikoivat kalat ahtautuivat nielun ja pesän 

seinämän väliin eivätkä yrittäneet lähestyä nielun aukkoa. Karku yöllä on epätodennäköinen. Pesässä ollut 

kalamäärä pysyi silmämääräisesti samana kolmena päivänä, vaikka (tai koska) pesässä oli made. Mateen 

karku iso- ja hoitorysien pesistä on havaittu, koska pesistä löytyi kahdesti isojen mateiden ulosteita, mutta 

mateita ei ollut silloin eikä edellisellä kerralla. 

Ahvenet havaittiin alkukaudella pilkillä rysän läheltä ja potkuista kohtalaisen paljon. Myös kameran eteen 

sattui moni ahven. Pesiin ui kuitenkin vain harva kala ja ainakin yhden ahvenen määrätietoinen 

poistuminen nielusta on dokumentoitu kameralla. 

Tietolaatikko: Valon vaimenemiseen vaikuttavat tekijät 

Lumipeitteisen jääkannen alla on tunnetusti pimeää. Kalastajan kannattaa kuitenkin tietää tarkemmin, 

kuinka paljon valoa pääsee jääkannen alle.  

Tärkein tekijä on lumen heijastavuus. Tuore pakkaslumi heijastaa yli 90%, parhaimmillaan n. 97%. mitä 

vanhempi ja rakeisempi lumi, sitä enemmän valoa pääsee läpi. Suojakelit vähentävät heijastuksen jopa alle 
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50 %. Heijastuksesta vastaavat vain ylimmät kaksi senttimetriä (Ilmatieteen laitoksen tutkija Outi 

Meinander, henkkoht. tiedonanto). Käytännössä tämä tarkoittaa, että muutama sentti tuoretta pakkaslunta 

pimentää järven lähes täysin. Tietenkin muutama prosentti valosta riittää kaloille, mutta ei-heijastettu valo 

ei kokonaan läpäise lunta ja jäätä, vaan vaimenee matkallaan. Paksu lumikerros vaimentaa valon lähes 

täysin. Mitä kuivempi ja hienompirakeisempi lumi on, sitä nopeammin valo vaimenee. 

Myös kohvajää vaimentaa valoa tehokkaasti. Puhdas kohva vaimentaa n.28 % valosta 10cm:ä kohti. Puoli 

metriä puhdasta kohvaa läpäisee siis enää 10 % valosta. Usein kohvajäässä on kuitenkin järvivettä eli 

epäpuhtauksia, jotka vaimentavat valoa paljon tehokkaammin.  

Teräsjäällä on vähäinen merkitys. Puhdas teräsjää vaimentaa valoa n. 2 % 10 cm:ä kohti, eli puoli metriä ei 

poista kuin 10 % valosta (tiedot: Alberto Blanco, henkkoht. tiedonanto teoksesta Hobbs, 1974). Ilmakuplat 

ja epäpuhtaudet kuitenkin lisäävät valon vaimenemista teräsjäässäkin. 

Esimerkiksi 10.4.2017 koerysillä oli 5cm märkää lunta, 40cm kohvaa ja 40cm teräsjäätä. Jos lumi heijasti 50 

% valosta ja vaimensi kohvan tavoin, veteen pääsi korkeintaan 8% päivänvalosta. Silloin kalat alkoivat 

liikkua selvästi. 13.4.2017 Jäällä oli 30cm tuoretta pakkaslunta, jolloin veteen pääsi alle 0,3 % valosta. 

Kalojen liikkeet loppuivat (kuva 1). 

Rysien käyttö 

Rysien uitto kestää hyvin valmistettuna noin 1¼-1,5 tuntia. Päivässä uitetaan noin viisi rysää. Rysät 

levitetään valmiiksi luodatulle alueelle, merkataan ja tehdään uitto- ja kokuavannot sekä mahdolliset 

mäskäysavannot. Narut uitetaan kokuavannolle, josta rysä vedetään paikoilleen. Tulevien avantojen paikat 

kannattaa merkata huolella, sillä korjaukset vaativat paljon aikaa. Koevaiheessa yhden rysän laittoon 

saattoi mennä 2-3tuntia. Rysät kannattaa laittaa pakkaskeleillä, sillä märkä lumi vaikeuttaa työn 

huomattavasti. Hankkeessa potkuja ei voitu vetää aivan rannalle asti, joten osa kaloista todennäköisesti 

karkasi. Ongelman voi ratkaista asettamalla ranta-aitoja jo ensijäillä. Rysä kiinnitetään vain jääkanteen, 

muita painoja kuin pesän kokunarussa eivät ole yleensä tarpeen. Mahdollisia järven pinnan nousuja 

kannattaa ottaa huomioon laittoajankohtaa valitessa. Rysän oikea asento on heti varmistettava, sillä se 

jäätyy yleensä muutamassa tunnissa kiinni. 
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Kuva 2. Jäälle levitetty hoitorysä valmiiksi luodatulla paikalla. Avannot tehdään tarkasti oikeaan paikkaan. 

 

Kuva 3. Kokuavannon tekoa levitetyn rysän alle. 

Kevättalvella laitetut rysät jäätyvät vain muutaman sentin kiinni, jolloin ne saa poistettua melkein heti, kun 

auringonvalo pääsee jään alle. Aikaisemmin laitetun tai tarkoituksella jäädytetyn rysän poisto ennen jäiden 

lähtöä voi olla vaikeaa tai mahdoton, mikä kasvattaa pyydykseen kohdistuvaa rasitusta ja rikkoontumisen 
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riskiä huomattavasti. Rysän kiinnijäätymisen riskiä kannattaa ottaa vain, jos on suurempia saaliita 

odotettavissa. 

 

Kuva 4. Hoitorysä valmiin avannon vieressä narunvetovaiheessa. Kokuavannon takana näkyvät valmiiksi kairatut mäskäysavannot. 

Puolen tunnin päästä rysän tulee olla asennettuna. 

Rysän kokuavanto jätettiin auki, mikä tuottaa suuria ongelmia lumipyryjen jälkeen, sillä usein pitää lapioida 

satoja kiloja loskaa avannosta. Kannen käyttö olisi suotavaa myös, koska kalat saattavat kaartaa kovasti 

valaistua nielua. 

Rysä koetaan kokunarun avulla. Palomiehen haka perän ja peräpainon välissä nopeuttaa kokua 

huomattavasti. Pesää ei kannata nostaa jäälle, vaan saalis on haavittava suoraan astioihin. Näin on myös 

mahdollista palauttaa mahdollista sivusaalista. 
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Kuva 5. Hoitorysän koku. Perän rakenne hankaloittaa haavimista.  

 

Kuva 6. Iso palomiehen haka helpottaa kokua. 
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Kuva 7. Koettu isorysä ennen palautusta järveen. Tässä pienempikin avanto olisi riittänyt. 

Mäskäys 

Kokeiltiin jäänalaisessa kalastuksessa kaurahiutaleita, panimomäskiä (vain toinen kausi) ja leipomon 

jätteitä. katiskakokeiden perusteella ilman mäskiä ei tule särkiä, ja löysästi levitetty mäski katoaa nopeasti 

pyydyksistä. Tämän perusteella mäskättiin kaikki rysät, pääosin kiinteillä kaurapalloilla, joilla on helppoa 

mäskätä tarkkoja paikkoja pitkäksi aikaa. Kaurapalloja tehtiin kustannustehokkaasti kymmenien kilojen eriä 

(kuvat 8- 9) pakkaseen, josta otettiin sopivat määrät kokureissuille. 1kg kauraa (n. 0,3-0,5€) riitti n. 20 

katiskalle tai viidelle rysälle. Pallojen pakastus ei pidennä kestävyyttä järvessä (pallo sulaa n. kahdessa 

tunnissa) mutta helpottaa tekoa, säilyvyyttä, kuljetusta ja käyttöä. Pallot laitettiin suoraan potkuihin sekä 

syöttipusseihin mm. nielun viereen, joissa ne kestivät muutamasta tunnista noin viikkoon. 
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Kuvat 8 a, b ja c. Kaurapallon valmistusta hiutaleesta. Litraan hiutaletta lisätään n. 0,3l vettä, sekoitetaan ja puristetaan kiinteäksi 

palloksi, ennen kuin kaura ehtii turpoamaan. Näin turpoaminen kiinteyttää pallon, joka säilyy jopa viikon vedessä. 

Panimomäskiä saatiin vasta kaudella 2018, jolloin saalista ei saatu eli koe epäonnistui. lähtökohtaisesti 

panimomäski sopii huonommin, koska sitä ei saa kestäväksi palloksi. parempi houkutusvaikutus voisi 

perustella kuitenkin sen käytön. Toisin kuin katiskakalastuksessa tämä on todennäköisesti tehoton (ks 4. – 

Pyydysten ja menetelmien soveltuvuus). Ilmaisen panimomäskin hankintaan liittyvät kustannukset (haku, 

varastointi, käsittely) ovat viivan alla suurempia kuin tukusta saatavan kaurahiutaleen ostohinta. Myös 

ilmaiset leipomojätteet olivat niin epätasaista laatua, työläitä käytössä ja sotkivat pyydykset ja saaliin, että 

niiden käyttö ei ole tule kyseeseen. 

Kauramäskiin on lisätty jauhelihaa, muutamassa katiskassa, koska arveltiin lihaproteiinin olevan 

houkuttelevampaa. Lihakatiskojen saaliit eivät eronneet muista katiskoista eivätkä saaliit eronneet 

samoissa katiskoissa ennen lihan käyttöä tai sen jälkeen. 

 

Kuva 9. Käyttövalmiit kaurapallot mäskäykseen. 

Videokuvien perusteella mäski sitoo kalat pyydykseen. Särjet syövät ja ovat parvessa valmiina nousemaan 

mäskin perässä pinnalle ja nieluun. Houkutusalue on kuitenkin suhteellisen pieni, sillä aidaton rysä ei 

pyytänyt katiskaa paremmin. Kaurapohjaisen mäskin houkutussäde lienee korkeintaan 10m. Mäski ei ole 

myöskään houkuttanut särkiä entuudestaan tyhjille alueille. Syynä voi olla jään alla olematon virtaus. Suurin 
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haitta oli työajan menetyksen lisäksi, että särjet yrittivät ulkoa päin syödä rysän alle pudonnutta mäskiä, 

jolloin ne silmäsivät nielun pohjaan. 

Saaliit 

Ensimmäisen talvikauden aikana pyydettiin yhteensä 1096kg särkeä ja 249kg sivusaalista. Särjistä noin 50 - 

70 % oli nykyhetkellä talouskalaa. Suurin osa sivusaaliista oli pientä, käyttökelvotonta ahventa. Saaliin 

taloudellinen arvo perustuu vain taloussärkeen. Rysiin joutuneet isot mateet, hauet ja isot säyneet 

aiheuttivat teoriassa taloudellista vahinkoa (ks. 3.1 - Ongelmat ja mahdolliset virheet), kun niiden 

taloudellinen arvo on olematon. 

Rysien yksikkösaaliit vaihtelivat muutamasta grammasta kymmeniin kiloihin vuorokaudessa. Keskimäärin 

tuli saalista 3,56kg särkeä/pyyntivuorokausi. Pyydykset koettiin 3-5vrk välein. Hoitopyyntirysät pyysivät 50 

% enemmän (kuva 10), mutta keskikoko oli huonompi. Lisäksi hoitopyyntirysien saaliissa oli suurempi 

sivusaalisosuus johtuen loppukauden käyttökelvottomasta pikkuahvenesta. 

Aidaton isorysä pyysi selvästi huonommin. Kertasaaliit olivat noin samaa tasoa kuin katiskalla (0,1-8,5kg). 

Vieressä ollut katiska tuotti kuitenkin yhtä hyvin saaliista kuin kahden aidallisen rysän viereiset katiskat. 

 

Kuva 10. Isorysien (musta) ja hoitorysien (harmaa) yksikkösaaliit talvikaudella 2017. 

Rysät olivat katiskaa valikoivampia. Rysillä tuli 100 kg särkeä kohti 17 kg sivusaalista. Katiskoilla vastaava 

luku oli 42 kg. Suurin osa sivusaaliista oli pientä ja keskikokoista ahventa, jolla ei ole taloudellista arvoa 

kyseisissä volyymeissä. Pienten ja keskikokoisten ahventen palauttaminen järveen on teknisesti mahdoton, 

mutta niiden poisto voi olla toivottu hoitotoimenpide. Niiden lajittelu saaliista vie muutaman minuutin 

työaikaa käsittelytiloissa. 



                              
Talvisärki-hanke/Naturpolis Oy Naturpolis Oy 
 Nuottatie 6 A, 93600 KUUSAMO 
 

                                       16 

Isot sivusaaliskalat kuten hauki, made, säyne ja suurahvenet pystyy vapauttamaan rysistä ilman isompia 

vaurioita, jos se kuuluu hoitoehtoihin tai kalalle ei ole käyttöä. Katiskassa olevat kalat vaurioituvat 

pakkaskeleillä melko varmasti, joten palauttaminen on usein turha. Hauki vaurioituu katiskassa lähes aina. 

Kalojen kuolleisuus rysissä on olematon 2-7vrk kokuväleillä. Silmänneitä kaloja oli vastoin odotusten vain 

muutama (ks. Ongelmat ja mahdolliset virheet). Muutama pikkuahven löytyi kuolleena, mutta erottui 

selvästi jo kokuvaiheessa, joten saaliin laatu oli korkea. 

Yllättäen Kuusamojärvessä yleinen siika ei eksynyt rysiin. Kamerakuvaan sattui vai yksi siika potkuissa, joka 

ei uinut pesään. Odotusten mukaan ei tullut muikkua eikä taimenta. Lahnaakaan ei ole tullut, vaikka 

viereisistä syvänteistä tuli lahnoja samanaikaisen nuottakalastuksen sivusaaliina. Kiiskiä tuli vain muutama 

kappale. Edellä mainitut lajit (paitsi siika) eivät ilmeisesti oleskele alle 3m vedessä. 

Kokuvälit olivat pääsääntöisesti kolmen ja neljän päivän välillä. Pidempien kokuvälien tuloksena olivat 

yleensä suuremmat kokonaissaaliit. Yksikkösaaliiseen kokuvälin pituus ei näennäisesti vaikuttanut 

negatiivisesti, vaan neljän päivän kokuväli näyttää jopa tuottamaan isompia yksikkösaaliita kuin kolmen 

päivän. Tämä voi olla sattumaa. Kun kelit lupasivat huonoja saaliita, kokuväli pidennettiin. Tämä aiheuttaa 

tilastollisen harhan, että yli neljän päivän kokuvälit aiheuttavat huonompia yksikkösaaliita (kuva 11). Sama 

tulos näkyy katiskasaaliissa (kuva 12), jossa kokuväli vaihteli kolmen ja kuuden päivän välillä. Viitteitä 

pyydysten täyttymiseen ei siis ole, kokuvälin minimipituus käsitellään kohteessa 4 – Pyydysten ja 

menetelmien soveltuvuus. 

 

Kuva 11. Koerysien yksikkösaalis suhteessa kokuväliin. Näennäinen trendi on tilastollinen harha (ks. teksti). 
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Kuva 12. Koekatiskojen yksikkösaalis suhteessa kokuväliin. Näennäinen trendi on tilastollinen harha (ks. teksti). 

Ongelmat ja mahdolliset virheet 

Rysät laitettiin niin myöhään, ettei yläpaula jäätynyt täysin, joten kaloille syntyi pakomahdollisuuksia. 

Kamerakuvausten perusteella arvioitiin, että särjet eivät valoisaan aikaan uineet lähelläkään pintaa, mutta 

karkua yön aikana ei voida sulkea pois. Käytännössä karkumahdollisuuden poissulkeminen vaatii rysien 

aikaisempaa laittoa ja lumen tamppaamista. Aikaisempi laitto vaatii ylimääräisiä tarkistuskäyntejä, mikä 

kannattaa vain, jos voidaan pyytää muitakin lajeja kuten hauki. Tamppaaminen voi muuttaa valo-olot 

väliaikaisesti ja karkottaa särjet. Hankkeella rysien jäätyminen ei ollut tavoite, koska pyydysten poisto on 

työläämpää. 
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Kuva 13. Yksittäisten rysien kertasaaliit (vain särki) kaudelta 2017. Kokukertoihin on merkattu petohavainnot silloin, kun saalis 

poikkesi selkeästi edelliskerrasta ja petovapaista rysistä. Lähes kaikille saaliin vähenemisille löytyy petohavainto.  normaalien 

saaliiden seassa olevia petoja ei merkattu, mutta niitä oli vain muutama. Tällöin peto oli oletettavasti joutunut rysään vasta muun 

saaliin jälkeen. 

Suurin havaittu ongelma oli mateiden, haukien ja säyneiden karkottava vaikutus (kuva 13). 

Kamerahavaintojen perusteella pedon läsnäolo ei karkota tai pelota potkuissa olevia, syöviä särkiä, vaan 

jatkuvasti liikkuvan pedon aiheuttamat rysän liikkeet estävät särkien uintia nieluun. Myöskään 

silmänneiden kalojen panikointi ei havaittu karkottavan särkiä. Pesässä olevat särjet selvästi panikoivat ja 

yrittivät paeta madetta, mutta yhtään onnistunutta karkua nielusta ei havaittu. Hauen vaikutusta särkiin ei 

voitu havaita kameralla, mutta mateet ja säyneet voidaan yhdistää selvemmin pieniin särkisaaliisiin, joten 

voidaan olettaa, että vähäliikkeinen hauki ei jatkuvasti karkota särkiä liikuttamalla rysää. Rysän liikkeisiin on 

vaikeaa puuttua rakenteilla. Lähinnä erittäin pitkät, moninieluiset pesät voisivat auttaa.  Jos made on 

ongelmana, myös karkua mahdollistavat rakenteet voivat olla ratkaisu (lähinnä venyvä ”karkusukka”, johon 

särki ei pyrkisi). Toisaalta rysistä vapautetut mateet olivat seuraavalla kokukerralla taas pyydyksessä, joten 

ongelmakalan vapautus voi vaan pitkittää ongelman. Petokalojen teoreettinen kaupallinen arvo ei ole 

suhteessa karkotetun särjen arvoon. Esim. 2kg mateen arvo on n. 15€, samankokoisen hauen n. 5€, 

Säyneellä ei ole raha-arvoa. 20kg särkeä on >20€ arvoinen, jos kalastaja pystyy sitä jalostamaan. 
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Käytännössä yksittäisiä petokaloja ei saa edes voitolla myyntiin, ja kun saalismäärä on kannattavuuden 

rajoilla, muutaman rysän saaliin menetys tarkoittaa, että koko päivän saalista ei kannata jalostaa. 

Silmäämisestä tuli odotettua pienempi ongelma. Pääosin suuliinan alle joutuneet (ulkopuolelta tulleet) 

särjet silmäsivät petokaloja paetessa. Kuolleet kalat eivät kamerahavaintojen mukaan häirinneet rysään 

uimista. 

Ajankäyttö ja taloudellisuus 

Sekä katiska- että rysäkalastusta pystyy harjoittamaan yksin. Kokeissa työn suoritti osittain kaksi miestä, 

mutta tässä käytetyt työaika-arviot pitänevät paikkansa myös yhdellä rutinoidulla kalastajalla. Rysien laitto 

sujuu paremmin kahdella kalastajalla, mutta työaika-arvio on sovellettu yhdelle kokeneelle kalastajalle. 

Rysät olivat sivukaudella katiskaa selvästi tehokkaampia ajankäytössä. Tulosten mukaan jäänalaisella 

katiskakalastuksella menisi melkein seitsemän minuuttia työaikaa (eli 2,75€) särkikiloa kohti ja talvirysällä 

vain reilut kaksi minuuttia (eli 0,85€) särkikiloa kohti. Arviot perustuvat hyvin laitettujen pyydysten 

perussaaliin ennusteisiin. Työaika kiloa kohden vähenee yksikkösaaliin kasvaessa. Katiskakalastus ei ole näin 

ollen kannattavaa tutkimuksen olosuhteissa, sillä pyöreän särjen markkinahinta on vain n. 1€. Pääkaudella 

rutinoitu kalastaja pystyy kokemaan katiskaa huomattavasti nopeammin (2-3min) kuin kokeissa (n. 8min), 

mutta todennäköisesti työaikakustannukset jäävät edelleen myyntituloja korkeammiksi. Syynä on liian pieni 

yksikkösaalis. Etelä-Suomen kannattavassa katiskakalastuksessa kilomäärät ylittävät usein 10kg. 

Kuusamojärven saaliskehitys ei anna syytä toivoa, että katiskojen yksikkösaalis paranisi pääkaudella, vaan 

päinvastoin vähenisi (ks. Kalan käyttäytyminen jään alla ja rysissä). 

Taulukot 1 a) ja b). Katiskan ja rysän keskeisten kustannustekijöiden vertailu sivukauden talvipyynnissä Koillismaalla. Saaliit ja ajat 

ovat rutiininomaisen kalastuksen arviot, jotka perustuvat koekalastuksen aikana saatuun aineistoon. Ne voivat poiketa 

huomattavasti eri vesistöillä ja alueilla. Kalastajan työtunnille on laskettu 25€ tuntipalkkaa sivukustannuksineen. 

a) laitto poisto koku välimatka keskisaalis aika pyydys 
/25 

pyyntipäivää 

saalis 
/pyydys /25 
pyyntipävää 

 
(min) (min) (min) (min) (kg) (min) (kg) 

katiska 8 8 8 2 2 66 10 

rysä 100 28 10 5 20 203 100 

        

b) 

tarvittava 
pyydys-
määrä 

(200kg) 

pyynti-
jakson 
kesto 

laitto-
jakson 
kesto 

kala-
kiloon 

käytetty 
aika 

palkka-
meno 
/kalakilo 

investointi-
kustannukset 

 
(kpl) (h) (h) (min/kg) (€/kg) (€) 

katiska 100 16,7 17 6,60 2,75 7500 

rysä 10 2,5 18 2,03 0,85 27000 
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Rysätyypit eivät eronneet kokuun menevän ajan suhteen, mutta isorysä vaatii selvästi isompia muokkauksia 

tyhjentämisen helpottamiseksi. Laittamisen yhteydessä isorysän PE-hapaan raskaampi käsittely voi viedä 

helposti 10-20% lisää aikaa, varsinkin syvässä lumessa ja suojakelillä, jolloin havas tarttuu lumipeitteeseen. 

Lisäksi raskaampien pyydysten uuvuttava käsittely vähentää laitettavien pyydysten määrän, sillä kalastaja ei 

jaksa niin kauan. Isorysien selkein vaikutus ajankäyttöön oli kuitenkin suurempi kuljetustilan tarve (vrt. kuva 

14). Pakettiautoon tai rekeen mahtuu noin 10 hoitorysää, mutta vain 4-5 isorysää. Ammattimaisessa 

pyynnissä tämä tarkoittaa kaksinkertaista kuljetuksen tarvetta ja ylimääräisiä polttoaine- ja palkkakuluja. 

 

Kuva 14. Tilavertailu: vasemmalla yksi hoitopyyntimalli, oikealla kaksi isorysää. Molemmat tyypit on laitettu samalla tavalla.  Yksi 

isorysä vie noin kolminkertaisen tilavuuden kuljetuksessa ja varastoinnissa hoitopyyntirysään nähden. 

Koska hoitopyyntirysän ajankäyttö on pienempi ja saalismäärät olivat isompia isorysään nähden, otettiin 

taloudellisuuslaskelmissa pääosin hoitorysän tulokset huomioon.  

Eniten työaikaa kuluu pyydyksen laittoon (1½ h), poistoon (30min) ja pakkaamiseen/varastointiin sekä 

huoltoon (yhteensä n. 30 min). Tämä kustannus on kiinteä, joten kokukertojen määrä vaikuttaa 

huomattavasti taloudellisuuteen (taulukot 2 ja 3). Rysien määrä luonnollisesti vähentää kiinteiden 
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kustannusten osuuden, mutta tietyn rysämäärän ylitys tarkoittaa lisää kiinteitä kustannuksia, koska 

kuljetuksen ja laittopäivän kapasiteetit ovat rajoitteellisia. Kuljetuksen puolesta 10 hoitorysää on suurin 

mahdollinen eräkoko, yhtenä työpäivänä ehtii laittamaan noin viisi rysää (työaika rannasta rantaan 8,5h). 

Koerysillä kului reilut 20min/pyydys. Itse kokuun ja saaliin lastaamiseen meni alle 10min. Loput ajasta kului 

pääosin avannon avaamisessa, mutta myös mäskäämisessä. Mäskäämistekniikalla, avannon 

avaamistekniikalla tai kannen käytöllä on vielä kehittämisen varaa, joten rutinoitu koku tuskin vie yli 15min 

isoista saaliista huolimatta. Saalismäärän vaikutus kokuaikaan oli kokeissa n. 2,3min kymmentä kiloa kohti 

(kuva 15). Pitkään aikaan vaikutti koeluonne (kuvien otto, ylimääräinen lajittelu, kalojen vapautukset ja 

muistiinpanojen teko). Avovesikalastuksessa menee alle minuutti kymmentä kiloa kohden, ja kokusukan 

avulla pitäisi päästä talvikalastuksessa samoihin lukemiin. Pyydystä kohti käytettyyn aikaan vaikutti eniten 

jää- ja lumiolot sekä lämpötila. Voidaan olettaa, että sivukaudella menee keskimäärin enemmän aikaa kuin 

lumettomalla pääkaudella. Laskelmissa on oletettu, että saalismääristä huolimatta joka rysällä menee 

15min, johon on lisätty viiden minuutin välimatka. 

  

Kuva 15. Rysän kokuaika suhteessa saalismäärään. 

Talvirysän kannattavuuslaskenta 

Taloudellisuuslaskennassa otettiin vain itse kalastuskausi huomioon, koska eri kalastajien vuosikierto, 

kalastustavat ja laite- ja pyydyskanta vaihtelevat suuresti. Automatkat kalastajan kodin, järven ja 

käsittelypaikan välillä jätettiin myös pois, koska ne vaihtelevat suuresti, ja jokainen kalastaja voi nämä 

helposti laskea järvikohtaisesti, kun tarkistaa kalastuksen kannattavuutta. Kalastajayrittäjän kiinteitä ja 

sivukustannuksia ei huomioitu, vaan käytettiin oletettiin yrittäjän minimipalkka. 

Kalastuksen kustannukset koostuvat siis pyydysinvestoinneista, laitto- ja kokureissuista sekä pyydysten 

lastaamiseen ja varastointiin menevästä työajasta. Erillistä pyydysten hakupäivää ei ole, vaan rysät kerätään 

viimeisinä kokupäivinä pois. Pyydysten laitto- ja kokupäivien kustannuksiin kuuluu yhden kalastajan työaika 
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(peruspalkan arvioitiin olevan  kaikkine sivukustannuksineen 25€/h) ja kelkan käyttökustannukset 

(hankkeessa käytettävä 30€/h). Muita laite- ja materiaalikustannuksia (mm. sahan ja uiton käyttö, reen ja 

köysien kuluminen) ei huomioitu, koska ne jäävät arviolta alle 5€/päivä. Perusoletuksena on, että alueen 

kalastajilla on kaikki laittoon ja kokuun tarvittavat välineet hankittuina nuotta- tai verkkokalastusta varten, 

joten laiteinvestointeja ei tarvitse tehdä. 

Rysän kustannukseksi kalastajan omana työnä arvioitiin 1500€. Osittaiskuoletuksen ehtona oletettiin, että 

rysää käytetään kutupyynnissäkin, jossa se pyytäisi kaksinkertaisen kalamäärän. Näin talvikalastuksella tulisi 

kuolettaa enää kolmasosa pyydysinvestoinnista. 

Kalastuksen tuloiksi laskettiin vain pyöreän särjen teoreettinen myyntihinta 1,11€/kg. Hankealueella kalalle 

muodostuu arvo vasta, kun kalastaja itse jalostaa saaliinsa. Pyöreän kalan ostajia on vain harvoin ja suurille 

erille. Ostohinta on tällöin noin samaa luokkaa. Suurin osa saadusta saaliista on jalostuskelpoista särkeä; 

alamittaisia kaloja ei otettu huomioon. Sivusaaliille ei ole laskettu arvoa kahdesta syystä: Koekalastuksen 

sivusaaliit olivat pieniä ja ns. arvokalaa tuli niin pieninä erinä, että niiden jalostus tai myynti ei olisi 

kannattavaa. Lisäksi tämän valikoivan kalastusmuodon tarkoitus on hyödyntää särkeä ja säästää 

arvokalakantoja, joten kalastusta pitää myös suunnitella tämän periaatteen mukaan. 

Tulojen ja kustannusten erotus laskettiin pyyntipäiväkohtaiseksi tulokseksi, jossa on huomioitu myös laitto 

ja muut kustannukset. Tulos riippuu saaliin määrästä, kauden kokukertojen määrästä ja kustannuksista, eli 

pääosin investointien kuoletuksesta. Taulukoissa 2-4 on laskettu päivätulos vaihtelevilla kustannustekijöillä. 

Nollatulos ja sitä suurempi arvo tarkoittaa, että kalastustoiminnan menot kattavat sen kulut. Laskennan 

positiivinen tulos ei tarkoita vielä, että kalastajan kannattaa harjoittaa kyseistä toimintaa, vaan että 

kalastajan kannattaa tarkistaa tapauskohtaisesti, onko toiminta hänen yritykselle kannattavaa. 

Peruskaudeksi arvioitiin sivukausi, jonka saalisarvio on kohtalaisen tarkka. Sivukaudella tulee hoitorysällä n. 

5kg/vrk/rysä. Oletuskokuväli on 4vrk, jolloin pitäisi kertyä 20kg/rysävoi pidentää n. viikoksi, jossaalista ei 

riitä. Sivukauden oletus on, että aloitetaan kalastus valon lisääntyessä maaliskuussa ja toivotaan, että 

voidaan jatkaa kalastusta valoisalla pääkaudellakin. Jos tämä ei tapahdu, ja kausi jää lyhyeksi (4 kokukertaa 

eli 2-4 vk), sivukausi on aina tappiollinen (taulukko 2), vaikka pyydysinvestointeja ei olisikaan. 
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Taulukko 2. Sivukauden kalastuksen (rannasta rantaan) laskennallinen päivätulos eri pyysdysmäärillä ja investointikustannuksilla. 

Kustannustekijät on arvioitu koekalastuksen perusteella. Kalastajan realistiseksi minimipalkaksi (sisältää kaikki kustannukset kuten 

eläkemaksut, verot yms.) arvioitiin 25€. Muita laite- ja materiaalikustannuksia (mm. sahan ja uiton käyttö, reen ja köysien 

kuluminen) ei huomioitu, koska ne jäävät arviolta alle 5€/päivä. 

kustannustekijät 
   rysän laitto+poisto+huolto (h) 2,5 2,5 2,5 

kokuaika / rysä (h) 0,3 0,3 0,3 

kokukertoja/kausi (kpl) 4 4 4 

rysien määrä 5 10 20 

särkisaalis (kg/rysä) 20 20 20 

kg/kokukerta 100 200 400 

kokupäivän pituus (h) 2,5 4 7 

työaika yhteensa/kokukerta (h) 5,6 11,3 22,5 

menot / kokukerta 
   minimipalkka kalastajalle (€; 25€/h) 141 281 563 

kelkan käyttökust. (€; 30 €/h) 56 81 132 

rysien kuoletus (€/kokukerta; 1500€/4a) 504 1008 2016 

rysien ositt. kuoletus 33% (€/kokukerta; 500€/4a) 168 336 672 

tulot / kokukerta 
   kalasta saatava myyntihinta (1,11€/kg, alv 0%) 111 222 444 

Tulosvaihtoehdot 
   Tulos 1 (rysien kuoletus) -589 -1148 -2266 

Tulos 2 (ositt. kuoletus 33%) -253 -476 -922 

Tulos 3 kuoletetut rysät -85 -140 -251 
 

Sivukausi voi myös kestää pitkään, ja se voi alkaa jopa helmikuussa, jolloin laiton ja investointien 

suhteelliset kustannukset pienenisivät. 10 kokukertaa (7-10vk) pidettiin realistisena pyyntikautena. Näin 

pitkä sivukausi on edelleen tappiollinen (taulukko 3). Pidemmät kokukerrat isompien kertasaailiiden 

kerryttämiseksi eivät ole realistisia petokalaongelman takia (ks. 3.1 - Ongelmat ja mahdolliset virheet ja 4. – 

Pyydysten ja menetelmien soveltuvuus). 
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Taulukko 3. Pidennetyn sivukauden kalastuksen (rannasta rantaan) laskennallinen päivätulos eri pyysdysmäärillä ja 

investointikustannuksilla. Kustannustekijät on arvioitu koekalastuksen perusteella. Kalastajan realistiseksi palkaksi (sisältää kaikki 

kustannukset kuten eläkemaksut, verot yms.) arvioitiin 25€. Muita laite- ja materiaalikustannuksia (mm. sahan ja uiton käyttö, reen 

ja köysien kuluminen) ei huomioitu, koska ne jäävät arviolta alle 5€/päivä. 

kustannustekijät 
   rysän laitto+poisto+huolto (h) 2,5 2,5 2,5 

kokuaika / rysä (h) 0,3 0,3 0,3 

kokukertoja/kausi (kpl) 10 10 10 

rysien määrä 5 10 20 

särkisaalis (kg/rysä) 20 20 20 

kg/kokukerta 100 200 400 

kokupäivän pituus (h) 2,5 4 7 

työaika yhteensa/kokukerta (h) 3,8 7,5 15,0 

menot / kokukerta 
   minimipalkka kalastajalle (€; 25€/h) 94 188 375 

kelkan käyttökust. (€; 30 €/h) 47 65 100 

rysien kuoletus (€/kokukerta; 1500€/4a) 202 403 806 

rysien ositt. kuoletus 33% (€/kokukerta; 500€/4a) 67 134 269 

tulot / kokukerta 
   kalasta saatava myyntihinta (1,11€/kg, alv 0%) 111 222 444 

Tulosvaihtoehdot 
   Tulos 1 (rysien kuoletus) -232 -433 -837 

Tulos 2 (ositt. kuoletus 33%) -97 -165 -299 

Tulos 3 kuoletetut rysät -30 -30 -31 
 

Pääkauden aineiston puuttuessa oli arvioitava saalismäärä kokemusperäisesti. Saaliin kaksinkertaistuminen 

pidetään huippusaaliin perusteella mahdollisena. Neljän kokukerran pääkausi (2 vk) pidetään realistisena. 

Tässäkin tapauksessa kalastustoiminta tuottaa tappiota, jos investointikustannukset täytyy kuolettaa täysin 

tai osittain (taulukko 4). 

Saaliin nelinkertaistumiselle ei ole tilastollista tukea, mutta voi muissa järvissä olla mahdollinen. Tässä 

teoreettisessa tapauksessa kalastus tuottaisi voittoa, jos rysät käytetään muussakin kalastuksessa 

(taulukko 4).  
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Taulukko 4. Pääkauden kalastuksen (rannasta rantaan) laskennallinen päivätulos  eri pyysdysmäärillä, investointikustannuksilla ja 

saalismäärillä. Kustannustekijät on arvioitu koekalastuksen perusteella. Kalastajan realistiseksi palkaksi (sisältää kaikki kustannukset 

kuten eläkemaksut, verot yms.) arvioitiin 25€. Muita laite- ja materiaalikustannuksia (mm. sahan ja uiton käyttö, reen ja köysien 

kuluminen) ei huomioitu, koska ne jäävät arviolta alle 5€/päivä. 

kustannustekijät 
   

  
  rysän laitto+poisto+huolto (h) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

kokuaika / rysä (h) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

kokukertoja/kausi (kpl) 4 4 4 4 4 4 

rysien määrä 5 10 20 5 10 20 

särkisaalis (kg/rysä) 40 40 40 80 80 80 

kg/kokukerta 200 400 800 400 800 1600 

kokupäivän pituus (h) 2,5 4 7 2,5 4 7 

työaika yhteensa/kokukerta (h) 5,6 11,3 22,5 5,6 11,3 22,5 

menot / kokukerta 
   

  
  minimipalkka kalastajalle (€; 25€/h) 141 281 563 141 281 563 

kelkan käyttökust. (€; 30 €/h) 56 81 132 56 81 132 

rysien kuoletus (€/kokukerta; 1500€/4a) 504 1008 2016 504 1008 2016 
rysien ositt. kuoletus 33% (€/kokukerta; 
500€/4a) 168 336 672 168 336 672 

tulot / kokukerta 
   

  
  kalasta saatava myyntihinta (1,11€/kg, alv 0%) 222 444 888 444 888 1776 

Tulosvaihtoehdot 
   

  
  Tulos 1 (rysien kuoletus) -478 -926 -1822 -256 -482 -934 

Tulos 2 (ositt. kuoletus 33%) -142 -254 -478 80 190 410 

Tulos 3 kuoletetut rysät 26 82 194 248 526 1082 
 

Kalastustoiminnan voitosta täytyy vähentää vielä tapauskohtaiset lupa- ja kuljetuskulut sekä yrittäjän 

tulotavoite. 

Laskelmien mukaan n.130kg särkeä/kokukerta olisi täysin kannattava saalismäärä, jos kokukertoja on 

vähintään neljä. Vastaava määrä on hankealueella epärealistinen nykyisillä kokuväleillä. Pienetkin 

yksikkösaaliit voisivat teoriassa kertyä, jos pidentäisi kokuvälit ja kerryttäisi saalista, kunnes kannattava 

määrä on saavutettu. Petokalojen erittäin todennäköinen kertyminen rysiin kauan ennen saalistavoitteen 

saavuttamista kuitenkin pysäyttää saaliin kertymisen (ks. 3.1 Saaliit sekä Ongelmat ja mahdolliset virheet), 

joten saalistavoitetta ei voida saavuttaa. 

Tässä hankkeessa saaduilla tiedoilla särjen talvikalastus erillisenä kalastustoimintana ei voi olla 

kannattavaa, sillä jo peruskustannusten ja ja oletettujen tulojen erotus on tappiollinen. Toiminnan saisi 

kannattavaksi ensisijaisesti suuremmilla saalismäärillä tai nostamalla saaliin arvoa. Aineistomme 

perusteella kummallekaan oletukselle ei ole perustaa koejärvellä. Saaliismäärät sekä arvokkaan sivusaaliin 
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osuus voivat vaihdella vesistön mukaan, joten kannattavuus on arvioitava vesistökohtaisesti esim 

koekalastusten perusteella. 

Laskelmissa käytetty 20 rysän erä on useimmilla järvillä vaikeaa toteuttaa, sillä rysäpaikkoja ei riitä. Monissa 

pienissä järvissä, joissa voisi olla parempia kertasaaliita, on tilaa vain viidelle rysälle. 

Kuusamojärven ja alueen muiden järvien soveltuvuus talvikalastukseen  

Kuusamojärven särkikanta on tällä hetkellä kalastuskelpoinen ja tuottaa pienikokoista mutta pääosin 

käyttökelpoista saalista. Särkikantaa kalastetaan suhteellisen vahvasti, joten biomassat ja näin ollen 

yksikkösaaliit ovat suhteellisen pieniä. Yllä olevan kannattavuuslaskennan tämän kannan talvikalastus ei 

kannata. Alikalastetuilla järvillä tilanne voi olla eri. Tässä täytyy ottaa huomioon, että Kuusamojärvi on 

alueen rehevimpiä suurjärviä, joten parempia saaliita voi harvalta järveltä odottaa, vaikka tämä olisikin 

alikalastettu. Paikallisten kalastajien arviolta ainoat paikat, joissa voisi saada riittävät saaliit, ovat vaeltavien 

särkikantojen talvehtimisalueita. 

3.2. Avovesipyyntitestit ja pyydysten monikäyttömahdollisuuden arviointi 

Kutukaudella 2017 testattiin talvirysien pyytävyyttä verrattuna nykyisin käytettäviin avorysiin. Kutukausi oli 

viileän ja sateisen sään ansiosta pitkä ja epäsäännöllinen, joten tyypillistä parveilua ja satojen kilojen saaliita 

ei juurikaan esiintynyt. Tämä vähentää saadun aineiston vertailukelpoisuuden. Saadun aineiston perusteella 

vanteellisen hoitopyyntirysän (talvikelpoinen) ja avorysän välillä ei ole merkittävää eroa (Kuva 16). 

Harvempipotkuinen isorysä puolestaan näytti pyytävän huonommin kudun kiihtyessä, mutta rysien määrä 

ja huono kausi eivät riitä perustelemaan tätä päätelmää. 
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Kuva 16. Eri rysätyyppien keskiarvojen vertailu kutupyynnissä 2017. Avorysä (yleisin kutupyyntirysä alueella), n=4 sekä 

talvikalastukseen sopivat isorysät (n=2) ja hoitopyyntirysät (n=2). Huom: yksi avorysistä oli ylivoimaisesti parhaalla paikalla, mikä 

kohentaa mallin keskiarvon. Saaliiseen on laskettu kaikki särjet, myös alamittaiset. 

 

Kutukausi 2018 oli tavallisempi kuin edellinen. Epävakainen sää pitkitti kauden ja esti suurten saalismäärien 

kertymistä. Puuttuvien rysäpaikkojen vuoksi saatiin vain yksi vanteellinen hoitorysä ja kaksi isorysää 

järveen. Verrokkeina toimi neljä 2-3m korkuista avorysää, joita käytetään yleensä kutupyynnissä. Rysät 

pyrittiin laittamaan satunnaistetuille paikoille, mutta isorysät sattuivat ulompiin paikkoihin kuin avorysät. 

Keskimäärin isorysät pyysivät selkeästi huonommin, varsinkin kudun huippupäivinä. Sama ilmiö näkyi jo 

avovesikaudella 2017. Ulomman paikan vaikutusta on vaikeaa arvioida, mutta myös rysän rakenne tai aidan 

harvuus voi vaikuttaa kutevien parvien uintiin eri tavalla kuin vaelluksella olevien. Yksi pyyntikerta 

suojaisemmalla paikalla (rysä siirrettiin kesken pyyntikauden) ei tuottanut toivottua tulosta, joten epäillään 

syyn olevan rysässä eikä paikassa. Hoitorysä pyysi yhtä hyvin kuin avorysät (kuva 17). 
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Kuva 17. Eri rysätyyppien särkisaaliiden keskiarvojen vertailu kutupyynnissä 2018. Avorysä (yleisin kutupyyntirysä alueella), n=4 

sekä talvikalastukseen sopivat isorysät (n=2) ja hoitopyyntirysä (n=1). Saaliiseen on laskettu kaikki särjet, myös alamittaiset. 

Avo- ja vannerysien pyytävyyden erosta on erilaisia näkemyksiä, mutta näiden tulosten mukaan 

talvikelpoinen vannerysä sopii pyytävyydeltään myös kutupyyntiin. Isorysämalli on kuitenkin selvästi 

vaikeampikäyttöinen ja pyytää ilmeisesti huonommin. Tässä käytetty hoitorysämalli on yhtä pyytävä ja vie 

vähemmän tilaa ja on helpompikäyttöinen kuin verrokki-avorysät PE-aitoineen ja -pesineen. Vanneperien 

käsittely satojen kilojen saaliiden nostossa on kuitenkin avovedellä hankalampi, varsinkin tuulessa. 

Vanneperien ainoa selvä etu oli, että linnut eivät päässeet rysien pesiin. Varsinaista haitallista vaikutusta 

pyytävyyteen ei havaittu. Isorysien huonompi pyytävyys johtunee mallista (todennäköisesti nielun 

muodosta ja koosta). 

Talvikelpoisten rysien hankinta avovesipyyntiä varten ilman selvää syytä ei ole järkevä, sillä kalastaja 

menettää näillä tuloksilla joka kokukerralla muutaman minuutin työaikaa, ja koku kovalla tuulella on 

haastavampaa. Jos kalastajalla on selkeä suunnitelma kannattavasta talvikalastuksesta, tai jos vannerysistä 

on selkeä hyöty avovesikalastuksessa, hankinta voi olla perusteltu. Tällöin hyvin suunniteltu ja perusteltu 

talvikalastus osana rysän monikäyttöä voisi tuottaa voittoa. 

Isorysiä ei kannata hankkia särjen kalastukseen. Muussa kalastuksessa (kuha, made, hauki) näitä rysiä 

käytetään laajasti talvella kuin kesälläkin, mutta selvästi huonommat saaliit talvikalastuksessa eivät puolla 

isorysien käyttöä monikäyttökalastuksessa. Poikkeuksena voivat olla hyvin tiheät kannat tuottavissa 

järvissä, joissa isorysien kestävämpi rakenne voisi olla jopa hyödyksi. 
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Pääosin talvikalastusta varten hankittujen rysien käyttö kutukalastuksessa on kuitenkin mahdollista, jos 

avorysien erillinen hankinta ei näytä kannattavalta. 

3.3. Lajittelija 

Tarpeellisuus ja ominaisuudet 

 
Kuva 18. Kuusamojärven rysäsaaliin yleiset kokoluokat (14g-185g), jotka suurin piirtein vastaavat ikäluokkia 5+ - 12+. Isoimmat koot 

käsittävät myös vanhempia kaloja, sillä kasvu pysähtyy Kuusamojärvessä alle 200g. Ensimmäiset kaksi ja osa kolmannesta 

kokoluokasta on tällä hetkellä arvoton rehukala. Eri kokoluokkien paino-osuus vaihtelee alueittain. 

Särjelle on ominainen pitkäikäisyys ja suhteellisen hidas kasvu. Hankealueella kalat rekrytoituvat 

kalastukselle viiden – seitsemän vuoden ikäisinä, jolloin ensimmäiset yksilöt saavuttavat myös 

sukukypsyyden. Kalastuspaine on elinvoimaisissa kannoissa yleensä alhainen, joten saalis koostuu monista 

kokoluokista. Kohdejärven saalis koostuu vähintään kahdeksasta kokoluokasta ja käyttökalan kokoerot 

voivat olla yli kymmenkertaisia (kuva 18).  Tämä vaikeuttaa koneellisen käsittelyn toimivuutta ja saaliin 

käyttökelpoisuutta tiettyihin prosesseihin ja tuoteluokkiin (esim. massakala ja purkkikala). Osa saaliista on 
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kokonsa puolesta käyttökelvoton. Lajittelu on usein pakollinen osa käsittelyä. Suuret kappalemäärät ja pieni 

koko edellyttävät mekaanista tai koneellista lajittelua. 

Hankealueella lajitellaan särkisaaliit nykyään pääosin yksinkertaisella säleiköllä (kuvat 19 a ja b), jossa elävät 
kalat lajiutuvat minimikoon mukaan elintarvike- ja rehukaloihin. Edullisempi lajittelutapa olisi pyydysten 
silmäkoon muutos, joka on käytännössä mahdoton toteuttaa, sillä särjenpyyntiin ja kalastuslupiin liittyy 
usein hoitotavoite, jonka mukaan pienetkin kalat tulee poistaa vesistöstä. 

  
 

 

 

 
Kuvat 19 a) ja b). Nykyisin käytettävät lajittelusäleiköt. Lajittelu tapahtuu kalan liikkeillä ja käsityöllä. 

Nykyisillä säleiköillä ei lajitella käyttökelpoista saalista eri kokoluokkiin. Särkikantojen ikärakenteista 
johtuen perattavan saaliin kokohaarukka voi olla 30-300g. Tällaisen saaliin koneperkuutulos on usein 
huono, sillä konetta tulisi säätää tarkasti kalan koon mukaan. Isoimpiin kaloihin jää usein munuaista ja 
suolta, jotka pitää poistaa käsin, ettei laatu huononee. Ne siis lisäävät työvaiheita. Pienimmät kalat tippuvat 
väärällä säädöllä helposti perkuukoneesta tai silpoutuvat, eli saanto huononee. Pienten kalojen tippuminen 
perkuuprosessissa aiheuttaa myös käytännön, että nykyään alle 30-40g särjet pyritään lajittelemaan 
kannattamattomina pois rehukaloiksi. Hankkeella tehtyjen mittausten perusteella tarkasti lajitellun 25-40g 
(keskikoko 30g) särjen perkaus oikeilla konesäädöillä voi olla kannattava (Deinhardt, Vähempiarvoisen 
kalan arvoketjun kehittäminen Koillismaalla, hankeraportti). Tämä kokoluokka on monissa järvissä ja 
varsinkin kalastetuissa kannoissa huomattava, ellei suurin osa saalisbiomassasta, ja sen käyttöönotto voi 
kääntää monen kalastuksen kannattavaksi. 
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Kuva 20. Konesäädölle liian suuri kala perkuun jälkeen. Kalaan jää munuaista ja suolta, mikä vaatii käsityötä laadun varmistamiseksi. 

Kokoluokalle sopiva konesäätö on mahdollista mutta sopimaton saaliin suurimmalle osalle. 

Lajittelijan tarve on hyvin selvä hankealueella, sillä särjen keskikoko laskee kalastuksen seurauksena 

monissa järvissä, mutta kokoluokkien määrä ei välttämättä vähene. 

Kuusamon kalatalossa on nykyään muikulle suunnattu rullalajittelijalaite, joka teknisistä ominaisuuksistaan 
ei sovellu särjen lajitteluun: laite on liian hidas, vaikeaa säädettävä ja särki ei kulje sen rullilla. Testattiin 
myös kaksi eri rakolajittelijaa. Niissä särki ei kulje ja levenevän raon periaate ei sovellu suuren 
kokohaarukan saaliille. Päätettiin hankkia laite, joka toimii eri periaatteella ja joka täyttää seuraavat 
vaatimukset: 
 
- koko: pituus enintään 2500mm, leveys enintään  1200mm, korkeus säädettävä, käsin työskentelyä 
mahdollistava  
- hyvä kuljetettavuus 
- yksinkertainen tekniikka (halpa ja nopeasti korjattavissa)  
- toimivuus ilman lisälaitteita 
- ei käsityövaiheita (eikä säännöllistä kalojen jumiutumista) 
- särjelle sopivat lajitteluominaisuudet: suuri kokohaarukka, helppo säädettävyys, ainakin kolmen 
kokoluokan samanaikainen lajittelu, yksinkertainen kokoluokan säätö (kuten vaihdettavat ritilät), särjen 
erityispiirteitä huomioitava rakenne 
- kalan kulun eli kallistuksen ja nopeuden säädettävyys 
- elintarvikkeelle sopivat materiaalit 
- helpot siivousominaisuudet 
 
Vaatimuksia täyttäviä teknisiä ratkaisuja oman laitteen rakennuttamista varten saatiin seuraavia: 
Yhdessä kalastajien ja konealan ammattilaisten kanssa päädyttiin tulokseen, että useammalla 
vaihdettavalla, kallellaan olevalla ritilällä toimiva laite vastaa vaatimuksia parhaiten. Kalojen kulku laitteella 
ei kokeiden mukaan toteudu perinteisillä tasaisesti tärisevillä ritilöillä, koska särjellä on taipumus kulkea 
aina päänsuuntaisesti. Veden runsas käyttö ei kokeissamme ratkaissut tätä ongelmaa. Lupaavin ratkaisu oli 
laite, jossa kalat kulkevat samansuuntaisten iskujen avulla toivottuun suuntaan. Ritilöiden peräkkäinen 
järjestys tuntui työturvallisuuden kannalta järkevämmältä kuin päällekkäisyys. Ritilöihin ei tulisi laittaa 
poikittaistukia, sillä suuri osa rajakoon kaloista kulkee ritilästä alaspäin roikkuvina ja tukkisi nopeasti ritilän. 
Samasta ongelmasta johtuen ritilöiden välien tulee levetä hieman kulkusuunnassa. Kaupalliset lajittelijat 
toimivat yleensä säädettävillä ritilöillä. Niiden tarkkaan säätöön menee kuitenkin huomattavia aikoja, mikä 
ei tue monilajiajatusta. Myös siivousominaisuudet ovat huonoja. Näistä syistä vaihdettavat kiinteät ritilät 
nähtiin halvempana, nopeampana ja hygieenisempänä vaihtoehtona. Särjen ominaispiirteisiin kuuluu 
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poikittainen kulku ritilöissä, jolloin se ei lajiudu. Ratkaisuna ehdotettiin ritilässä olevia tappeja, joita ei 
kuitenkaan päästy testaamaan. 

Lajittelijan saatavuus ja hinta 

Yllä lueteltuja vaatimuksia vastaavia laitteita ei ole Suomen eikä ulkomaan markkinoilla. Paikallinen 

konepaja (Kuusmet Oy) arvioi, että 20000€ budjetilla ja riittävällä aikataululla lähtisi kehittämään laitetta 

yhteistyössä kalastajien kanssa. Samalla hinta-arviolla latvialainen Peruza lupasi kehittää yhteistyössä 

vaatimusten mukaisen laitteen. Yritys on kansainvälisesti kokenut kalankäsittelylaitteiden valmistaja, joka 

on vienyt laitteitaan myös Suomeen. Entuudestaan muikunlajittelijan Kuusamon kalatalolle toimittanut 

Remet Oy ei osoittanut kiinnostusta kehittää vaatimusten mukaista laitetta. 

Suomessa on yritetty kehittää samanaikaisesti useamman tahon toimesta lajittelijalaitetta. Aikataulusyistä 

tämä hanke ei päässyt hyödyntämään kehitystä. Esim. säkyläläinen Kolvaan kala Oy on paikallisen 

metallipajan kanssa kehittänyt laitteen, joka lajittelee mm. särkikaloja kahteen kokoluokkaan. Laitetta 

käytetään muihinkin kalalajeihin. Yritys olisi mahdollisesti valmis myymään laiteita tai konseptin, mutta 

hinta-arviota ei osattu kertoa. Linjaston hinta kuitenkin lähenee uuden koneen kehittämisen hinta-arviota. 

4. Tulosten tarkastelu 

Särjen talvikalastuksen edellytykset ja mahdollisuudet Koillismaalla 

Särki on vähäarvoinen kala, joten sen kannattavan kalastuksen perusedellytys on, että pienellä 

työpanoksella saadaan suuret saaliit. Tämä vaatii joko kalojen selkeää parveilua tai toimivan 

houkutuskeinon kuten mäskäyksen. 

Hankkeen pyyntikokeet osoittivat perinnetiedon oikeaksi, että särki on jään alla hajallaan matalikoissa ja 

syvänteiden reunalla, jolloin käyttökelpoisten kalojen oleskelu keskittyy jälkimmäisiin. Liikkeet ovat pieniä, 

ja löysää parveilua on havaittavissa valon lisääntyessä. Parveilu ja liikkeet ovat sivukaudella liian heikkoja 

täyttämään seisovat pyydykset vaadittavilla kalamäärillä, sillä kalakeskittymät eivät yleensä ylitä muutamaa 

10kg/ha/viikko. Tällöin kalastus voi toimia vain, jos kalat saadaan mäskäyksen avulla pyydyksiin. Tässä 

hankkeessa mäskätyn pyydyksen saaliit eivät riitä valoisan kauden ulkopuolella, jolloin kalastus 

kannattanee vain valoisalla kaudella. Silloin kalojen liike on riittävä ohjaamaan isompia määriä aidalliseen 

rysään. 

Valon lisääntyessä hyvien paikkojen kalatiheydet voivat kasvaa ilmeisesti satoihin kiloihin hehtaaria kohti ja 

kalojen kiertonopeus nousee viikoista tunteihin. Vaadittava valoisuustila saavutetaan, kun jäällä ei ole 

merkittävästi lunta ja kohvajään valonläpäisevyys on hyvä. Tällöin rysien kertasaaliit voivat nousta 

kymmeniin kiloihin, ja pyydykset eivät tyhjennä lähialueita. 

Tällainen valoisa kausi on kalastajien mukaan tyypillinen Koillismaan jäätalvelle, ja on esiintynyt lähes joka 

kevät. Yleensä valoisa kausi on kestänyt 2-3 viikkoa kunnes kantava teräsjää pehmenee. Hanketta 

suunniteltaessa odotus oli, että tutkimukset suoritetaan valoisalla kaudella ja että kannattava kalastus on 

mahdollista lähes joka talvi. 
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Tämän tutkimuksen molempina kalastuskausina valoisaa kautta ei ollut kantavan jääkannen aikana: 

Keväällä 2017 satoi runsaasti lunta melkein päivittäin (tuore lumi estää valon tunkeutumista noin 90-

prosenttisesti), ja lumen sulaessa kuukausi tavallista myöhemmin jäätkin pehmenivät saman tien, joten 

kalastus loppui. Keväällä 2018 lumet lähtivät normaaliaikoihin, mutta poikkeuksellisen ohut teräsjää (12-

15cm, normaali paksuus: 30-50cm) esti kulun jo ennen kuin kohvajään valonläpäisevyys oli tyydyttävä. 

Myöhäinen lumenlähtö on ilmeisesti ennenkin ollut harvinainen ilmiö, mutta talven 2017/18 teräsjään 

vähyyttä ei ole kalastajien mukaan ennen ollut kuin korkeintaan kerran. 

Ilmastonmuutoksen edetessä tällaiset poikkeavat ilmiöt tulevat lisääntymään, eli vastoin odotusten lähes 

jokavuotinen pyyntikausi ei ole taattu. Näin ollen särjen talvikalastus ei voi olla täysiarvoinen osa 

kalastajan vuosikiertoa, vaikka itse pyynnistä saataisiin kannattavaa valoisan kauden aikana. Tämä 

tarkoittaa, että talvisaaliita ei voi huomioida käsittelylaitoksen kapasiteettisuunnittelussa. Pyydyksiä tuskin 

kannattaa hankkia vain tätä kalastusmuotoa varten. Perusedellytys särjen talvikalastuksen 

kannattavuudelle on, että pyydykset käytetään muussa, kannattavammassa kalastusmuodossa ja ne 

soveltuvat nimenomaan siihen. 

Mahdollisia ennusteita varten haastateltiin ilmatieteen laitoksen asiantuntijoita (Jää: Jouni Vainio; lumi ja 

heijastus: Outi Meinander). Asiantuntijat eivät luvanneet, että tässä tavatut jääilmiöt tulevat lisääntymään, 

mutta ääri-ilmiöiden lisääntyminen kuten suuret kertasadannat ja lämpimien ja kylmien kausien 

piteneminen pidetään erittäin todennäköisenä. Talvet eivät ole tulevaisuudessa niin samankaltaisia kuin 

ennen ja vuosittainen vaihtelu tulee kasvamaan. Seurauksina näistä ilmiöistä voi olla, että teräsjään 

paksuus vaihtelee vuosittain eli monina vuosina se on liian ohut kevätkaudelle. Lisääntyvät kertasadannat 

voivat lykätä kevään valokauden tai estää teräsjään kasvua. Toisaalta pitkät lämpöaallot voivat tuottaa 

valokausia keskellä talvea, kuten helmikuussa 2017. Vuosikierto tulee siis olemaan arvaamattomampi.  

Särjen talvikalastukselle tämä tarkoittaa, että sen varaan ei kannata laskea Koillismaalla, mutta myös, 

että joidenkin kalastajien kannattaa perehtyä siihen, sillä arvaamattomuus kohdistuu muihinkin 

kalastusmuotoihin. 

Talvirysän ja –katiskan kannattavuus 

Kokeilluista pyydyksistä rysä sopii paremmin talvikalastukseen kuin katiska, koska rysäkalastus on 

kannattavampi ja kestävämpi. Talvikalastus on myös hyvin kuluttava katiskalle, joten katiskan käyttö särjen 

talvikalastuksessa ei ole kannattava hankealueella. 

Särjen rysäkalastus talvella ei näytä koeolosuhteissa kannattavalta. Lyhyt, epävarma pääkausi voi olla 

kannattava, jos rysät on ainakin osittain kuoletettu. Talvikalastus ei kuluta rysiä merkittävästi, joten rysän 

arvo suurin piirtein säilyy. Suuri ongelma talvikalastuksessa on saalismäärän pienuuteen nähden liian lyhyt 

kausi, jolloin kiinteitä kustannuksia on liikaa. 

Ratkaisu ongelmaan olisi rysien monikäyttö esim. hauen ja mateen talvipyynnissä, jolloin rysät lasketaan 

heti syysjäillä. Koejärven heikot petokannat tuskin sallivat tällaista kalastusta, mutta hankealueen 

ulkopuolella petokalojen talvinen rysäpyynti on paikoin kannattavaa, joten sitä kannattaa hankealueellakin 

kokeilla, jos sopivia pyydyksiä löytyy. Hankealueen suurista järvistä koevesistöllä on suurimpia 
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särkitiheyksiä, joten kannattavuuden saavuttaminen näyttää useimmilla järvillä epätodennäköiseltä, vaikka 

monikäyttö onnistuisikin. Riittävän tiheitä särkikantoja löytyy lähinnä pienistä järvistä, joiden koko saattaa 

rajoittaa riittävän suuren pyydysmäärän käyttöä. 

Rysäkalastus sopii yhden kalastajan kalastusmuodoksi. Laitto helpottuu, jos on kaksi kalastajaa, mutta 

edellytyksiä kahden hengen ansion saamiselle ei ole. 

Pyydysten ja menetelmien soveltuvuus 

Rysämalleista hoitorysä soveltuu paremmin jäänalaiseen kalastukseen, koska se helpompikäyttöinen ja vie 

vähemmän tilaa ja työaikaa. Myös perusmallien muokkaustarve on pienempi hoitorysällä. Kummankin 

rysämallin alkuperäinen pesä ei sovellu suurten saaliiden tyhjennykseen jäälle. Pesään on liitettävä 

vähintään 2m pituinen, vanteeton, leveä kokusukka haavimisen helpottamiseksi. Rysien rakenne myös 

vaikeuttaa täsmämäskäystä. Siihen kannattaa laitta mäskitaskut nielun yläpuolelle. 

Rysien materiaalien kanssa ei ollut ongelmia. Jäänalainen kalastus ei vaadi kyllästystä tai PE-hapaan 

käyttöä. PE-havas soveltuu huonommin talvikäyttöön (ks. 3.1 - Ajankäyttö ja taloudellisuus), ja samalla sen 

hyvistä ominaisuuksista (mm. kestävyys) ei ole hyötyä. 

Aidattoman rysän käyttökoe ei tuottanut saalista erinomaisesta paikasta huolimatta. Rysä ei siis pyydä 

pelkällä mäskin houkutusvaikutuksella valtavan katiskan tavoin, vaan mäskin vaikutus rajoittuu nielun 

välittömään läheisyyteen. Aita johtaa kalat pesään kuten muussakin rysäkalastuksessa. Aidan tiheyden 

osuutta isorysien huonompaan tulokseen on vaikeaa arvioida, mutta todennäköisesti harva aita ei ole 

ongelma: Avovesipyynnissä käytetyt avorysät olivat varustettu 20-30mm aidoilla ja potkulla, mutta pyysivät 

yhtä hyvin kuin tiheäsilmäiset hoitorysät. 

Kalan kertyminen rysiin näyttää toimivan. Saturoinnista eli täyttymisestä ei ole havaintoa, joten pidempien 

kokuvälien mahdollisuus voi olla ratkaisu pyynnin kustannusten vähentämiseksi ja eräkoon nostamiseksi. 

Kuolleisuutta tai muita ongelmia ei havaittu neljän-kuuden päivän kokuväleillä, joten vähintään viikon 

kokuväli on teknisesti mahdollinen, todennäköisesti huomattavasti pidempikin. Suurin ongelma ovat 

petokalat, joita todennäköisesti ui joka rysään reilun viikon aikana. Petokalan saavuttua rysä ei enää pyydä, 

joten pidempi pyyntiaika ei kannata. Yksikkösaaliiden paraneminen, kun kokuväli pidennettiin kolmesta 

neljään päivään, voi olla sattuma, mutta todennäköisesti liittyy kalojen hitaaseen kulkuun aidasta nieluun, 

joka kestää useampia päiviä. Rysän koku ilmeisesti karkottaa ainakin osan potkuissa olevista kaloista, joten 

kalaa alkaa vasta yhden tai kahden vuorokauden jälkeen kertymään. Ilmiötä pitäisi testata satunnaistetuilla 

kokuväleillä, mutta todennäköisesti neljän tai useamman vuorokauden kokuväli on sivukaudella 

suositeltava. 

Mäskin tarpeellisuus katiskakalastuksessa on yleisesti tiedossa ja aineistomme tukee tätä, joten käytettiin 

sitä automaattisesti kaikissa rysissä. Jälkeenpäin sen toimivuutta rysissä voi epäillä ja siihen liittyviä kokeita 

kannattaa tehdä. Mäskäyksen vaikutus on rysäpyynnissä lähinnä ohjaava rakenteiden sisällä, mutta siellä 

ehdoton, sillä havaintojemme mukaan särjet eivät ui nieluun ilman houkutusta. Mäskin käyttöä aidoilla ei 

kokeiltu, mutta todennäköisesti se sitoo enemmän aidan ohjaamia kaloja, kuin mitä se houkuttelee, sillä 
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sen vaikutusalue näyttää olevan pieni. Mäskillä syövät kalat näyttivät myös viihtyvän rysien potkujen sisällä 

eivätkä pyrkineet pois. Tämä voi estää niiden karkaamista, mutta myös estää uimasta nieluun. 

Panimomäskin toimivuutta tai paremmuutta ei voitu osoittaa, mutta muualla se on todettu hyväksi syötiksi. 

Yleisesti löysästi levitettävä mäskiaines katoaa nopeasti kalojen suihin, jolloin houkutusvaikutus lakkaa 

olemasta. Panimomäskin käyttö vaatinee edelleen esim. kaurapallojen käyttöä, jos ei voi kokea pyydyksiä 

päivittäin. Kaurahiutale sopii erinomaisesti, sillä sen saa laitettua kestäväksi palloksi, joka sopii sekä laajaan 

houkutusmäskäykseen että ohjausmäskäykseen nielussa. Leipomojätteet eivät sovi epätasaisen laatunsa 

takia. Kaurahiutaleen saatavuus, säilyvyys ja edullinen hinta tekevät siitä parhaan mäskin. 

Lajittelijan kannattavuus ja ehdot 

Lajittelijan hankinta kannattaa, kun laitteella parannetaan työn tehokkuutta, saaliin käyttöastetta ja/tai 

myyntiarvoa, laitteesta ei ole haittaa muulle toiminnalle (esim. tilan puutteen takia) ja kun saatavalla 

lisävoitolla voidaan laite luotettavasti kustantaa. Kustannusarvo on 20000€, ja kehitys oman talon 

toimintaan saattaa viedä kymmeniä tai satoja työtunteja. Edellytys on valmiiksi koneellistettu toiminta ja 

suuret volyymit. Myös silloin, kun ainoa lisä on lopputuotteen laadun parannus, kannattaa tarkistaa 

hankinnan tarpeellisuutta, koska todennäköisesti huonolaatuiset särkikalatuotteet menettävät markkina-

arvonsa kokonaan (Deinhardt, Vähempiarvoisen kalan arvoketjun kehittäminen Koillismaalla, 

hankeraportti). Särjen lyhyen sesongin ja laitteen suuren tilantarpeen takia monilajiperiaate on 

todennäköisesti hankinnan perusedellytys. Uusi laite ei saisi vähentää esim. olemassa olevien, korvattavien 

(muikun) lajittelijoiden tehokkuutta. 

Tulosten sovellettavuus Koillismaalla ja sen ulkopuolella 

Kalastustulokset ovat aina hyvin vesistökohtaisia. Kuusamojärvi on hankealueen tuottavimpia suurjärviä, 

varsinkin särjen suhteen. Parempia särkisaaliita voi tuskin odottaa alueen karummilla järvillä. Samalla peto-

ongelma todennäköisesti vain kasvaa muualla, sillä Kuusamonjärven made- ja haukikannat ovat 

suhteellisen heikkoja. Kuusamojärven särkikantaan kohdistuu kohtalainen kalastuspaine, joten 

alikalastetuissa järvissä voi hyvinkin odottaa parempia saaliita. Ongelmana on tällöin yleensä järven koko: 

pienissä järvissä kannattavan kalastuksen esteenä on usein, ettei siinä voi pitää riittävän monta rysää, 

vaikka yksikkösaalis olisikin hyvä. 

Järvi-Suomessa ja Pohjanmaalla harjoitetaan kannattavasti särjen jäänalaista katiskakalastusta. Siellä kolme 

tekijää mahdollistavat kannattavaa toimintaa: 1. valoisa eli pääkausi on suhteellisen aikaisin, joten se 

pystytään yleensä hyödyntämään. 2. Järvet ovat rehevämpiä ja kalatiheydet suurempia, yli kymmenen kilon 

katiskasaaliit ovat normaaleja. 3. Jääkansi on ohuempi ja kevättalven pakkaset yleensä leudompia, joten 

pyydysten laittoon, kokuun ja siirtoon menee vähemmän aikaa. Jos pyydysten siirtomahdollisuudella ei ole 

merkitystä, rysä voisi olla sielläkin kannattavampi kuin perinteinen katiskakalastus. 

Yleisesti voidaan olettaa, että kannattavuus nykyhinnoilla määräytyy särkikannan tiheyden ja lumi- ja 

jääolojen kautta. Särjen laaja-alaisen talvikalastuksen kannattavuusraja kulkee ilmeisesti Koillismaan 
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etelä- ja länsipuolella. Kannattavuus vaatinee myös järvienkeskimääräistä rehevyystasoa, jota ei 

saavuteta hankealueella lähelläkään. 

Lajittelijalaitteen arvo on suuri kaikkialla, missä on monenkokoista kalaa ja tarvetta lajitella sitä eri 

kokoluokkiin. Laitteen vaatimukset on määritelty erityisesti särjen ominaisuuksia huomioiden. Lajittelijan 

täytyy sopia myös muikun ja ahvenen käsittelyyn. Varsinkin etelämpänä täytyy ottaa muutkin lajit kuten 

lahna huomioon, jolloin tässä määritellyt vaatimukset eivät välttämättä ole sopivia. Tässä käytetyt 

mittarajoitukset eivät myöskään ole sopivia tuottavammilla seuduilla, joilla suuremmat volyymit 

mahdollistavat eri kokoluokan laitteita. 

5. Suositukset 
Hankinta-alueella ei kannata sijoittaa särjen jokavuotiseen talvikalastukseen.  Olemassa olevien 

pyydysten käyttö sopivina talvina voi kuitenkin olla kannattava ja sitä kannattaa kokeilla nimenomaan 

järvissä, joissa on tiheä särkikanta kuten esim. tunnetut talvehtimisalueet sekä mahdollisuus kestävään 

monilajikalastukseen. 

Talvirysä on hankealueella vähäisessä käytössä. Mateen ja hauen kalastus talvirysällä voisi paikoin olla 

kannattava ja sitä kannattaa kokeilla, jos on sopivat pyydykset. Pyyntiin sopivat ilmeisesti molemmat 

käytetyt rysämallit. Myös yhdistetty pyynti (esim. peräkkäin made- ja särkikaudella) voisi olla järkevä 

joissakin vesistöissä. 

Särjen kalastuskauden pidentäminen ei ole hankealueella turvallinen vaihtoehto. Kustannustehokkaimman 

sesonkikalastuksen (syysnuottaus ja kutupyynti) pyynti- ja käsittelykapasiteetin nosto sekä 

varastointivaihtoehtojen kehittäminen kannattaa tarkistaa ensisijaisesti. 

Lajittelija kannattaa hankkia, jos käsittelee isompia määriä särkeä. Lajittelija nostaa saaliin arvon, 

käyttöasteen sekä käsittelyn tehokkuuden eli voiton. Lajittelijan tulee ehdottomasti sopia muikun, ahvenen 

ja muidenkin massalajien tehokkaaseen lajitteluun, koska sen kustannukset ja tilantarve ovat liian suuria 

lyhyelle sesonkitoiminnalle. Lajittelija, kuten muukin koneperkuu, vaatii käsittelykapasiteettien 

keskittämistä riittävien volyymien takaamiseksi. Hankinnassa kannattaa perehtyä olemassa oleviin 

lajittelijoihin ja tarkistaa, vastaako laite omia tarpeita. Hankinnassa on tarkistettava tavoitteet ja 

vaihtoehtoiset tavat saavuttaa niitä sekä siihen liittyvät kustannukset. Esim. perkuukoneiden parantaminen 

siten, että lajittelu on jatkossa tarpeeton, voi olla halvempi kuin lajittelija, mutta kannattaa vain, jos kaikki 

kokoluokat menevät samaan käyttöön. 

On suositeltava, että valtakunnallisella tai laajemmalla tasolla kehitettäisiin särjen ja muun sisävesikalan 

käyttöön sopivia, yksinkertaisia konelinjastoja, sisältäen lajittelulaitetta. Julkinen rahoitus on tarpeen, 

koska toimivien käsittely-yksiköiden koko sekä sisävesikalastuksen kokonaisvolyymi ovat niin pieniä, ettei 

yksityistä pääomaa löydy. Alikalastettujen sisävesikalojen käyttöönotto on tärkeä tavoite, jota kannattaa 

tukea julkisin varoin. Kilpailukykyisen sisävesikalastuksen jalostusketjun suurin kehityseste lienee tällä 

hetkellä pääoman ja sopivan laitteiston puute. Hankkeen saamien tietojen mukaan tällä hetkellä ei ole näin 

pieniin volyymeihin ja monilajikäyttöön sopivia käsityövapaita koneita saatavissa. Tämä pätee lajittelijaan 
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kuten muihinkin koneisiin. Kysyntään on vastattava pian, sillä sisävesikalastus ja siihen kuuluva jalostus on 

liian käsityövaltainen ja toimii usein kannattavuuden rajalla. 

6. Hankkeen arviointi 
Hanke epäonnistui tavoitteessaan kehittää toimiva kalastusmenetelmä särkikauden pidentämiseksi.  

Kalastusmuotoa saatiin kuitenkin riittävästi kokeiltua ja tutkittua, että se pystyttiin selkein perustein 

osoittamaan hankealueella kannattamattomaksi. Tässä hanke onnistui ja säästää kalastusyrityksiä 

tappiollisilta kokeiluilta. Hankkeen tulosten avulla voitiin myös osoittaa mahdollisia kehitysmahdollisuuksia, 

mikä on myös kalataloudelle tärkeä tulos. Tärkeä tulos on myös se, että paikalliset luonnonolosuhteet ovat 

pääsyy kannattamattomuudelle, sillä tuloksemme voidaan hyödyntää hankealueen ulkopuolella, joissa 

olosuhteet ovat suotuisampia. 

Hanke onnistui selvittämään lajittelijalaitteen tarpeellisuutta, sen syitä sekä hankintakriteereitä. Hanke 

epäonnistui hankkimaan lajittelijaa suunnitteluvirheen vuoksi. Toisaalta tämän takia saatiin selvitettyä 

laitteen hankintaan ja kehitykseen liittyvät ongelmat ja kehityksen tarpeet. Myös hankinnalle suunniteltava 

budjetti on selvitetty. Hanke loi pohjan tehokkaamman koneellisen käsittelyn kehittämiselle, mikä oli yksi 

tavoitteista. 

Yksi hankkeen toimintatavoitteista oli myös perkuu- ja fileerauskoneiden testaus, jota ei onnistuttu 

toteuttamaan. Jatkohankkeen ansiosta kuitenkin tiedetään, että ensin täytyy keskittyä kalamassan teon 

kehittämiseen, jotta erikoistuotteiden kuten fileiden arvoketju voisi olla kannattava.  Hankkeen 

epäonnistuminen osatoiminnalla ei siis aiheuttanut suurta vahinkoa kokonaistavoitteelle kehittää 

kalankäsittelyä kannattavammaksi. Arviolta kalastajat pääsevät jatkossa pienellä vaivalla itse testaamaan 

perkuu- ja fileerauskoneita, joten hankerahoitusta siihen ei tarvita. 

Jatkuvuus 

Hankkeen aikana syntyi selkeä kuva siitä, että särjen kalastuksen kehitys vaatii kalan käsittelyn ja logistiikan 

kehittämistä, toiminnan laajentamista ja kehittämistä.  Arvioitiin myös, että kantojen tuotantoarvio on 

tarpeen kehittämismahdollisuuksien ja kannattavuuden arvioinnin pohjaksi. Jo tämän hankkeen aikana 

haettiin rahoitusta ja aloitettiin jatkohanke, jossa selvitettiin vähäarvoisen käyttöpotentiaalia ja koko 

arvoketjun kehitysmahdollisuuksia (”Vähäarvoisen kalan arvoketjun kehittäminen Koillismaalla” 46569, 

8.5.2017-17.4.2018). Jatkohanke päättyi ennen talvisärki-hanketta, ja on onnistunut tavoitteissaan.  

Talvisärki-hankkeen kokeiden vaikutus alueellisiin kalastuskäytäntöihin lienee pieni, sillä tuloksena on, että 

tutkittu kalastusmuoto ei ole yleisesti kannattavaa. Hankkeen ansiosta tieto särjestä saalis- ja talouskalana 

ja sen kantojen käytöstä ja hoidosta on kuitenkin laajasti levitetty vesien omistajille, mikä sekin on suuri 

edistys. Talvirysän käyttö herätti kiinnostusta rysäpyyntiä kohti. Keskustelut yksittäisten kalastajien kanssa 

antavat syytä olettaa, että valikoiva rysäkalastus nähdään yhä enemmän vaihtoehtona muiden lajien (mm. 

siika, ahven, made) kalastuksessa. 

 Lajittelijaselvitysten ja koeperkausten avulla on saatu tärkeä tieto pikkukalan käytön taloudellisuudesta ja 

kokolajittelun merkityksestä koneellistamiselle. Näihin tietoihin perustuvia uudistuksia hyödynnetään 
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Kuusamon kalatalossa tulevia investointeja suunniteltaessa. Tieto on jaettu muuallekin ja se voi vaikuttaa 

päätöksentekoon nyt nopeasti kehittyvällä särkikalateollisuudella. 

Kiitokset 
Kiitokset kuuluvat Kuusamon kirkonkylän sekä Kemilänkylän osakaskunnille kalastusluvista, tiedoista ja 

joustavasta käytännöstä! Hanke kiittää myös Oulangan tutkimusasemaa mikroskooppien 

käyttömahdollisuudesta iänmääritystä varten. 

Lähteet 
Deinhardt, 2018, Vähempiarvoisen kalan arvoketjun kehittäminen Koillismaalla – loppuraportti, Naturpolis 

Oy 

Hobbs, 1974, Ice Physics, Oxford University Press 

Liitteet 
1. Hankkeen talouden toteuma 

2. Liitekuvat 1. ja 2. (alla) sekä liitetaulukko 1. 
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Liitetaulukko 1. Verrattavien rysätyyppien 

keskeiset tekniset ja käyttöominaisuudet. 
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Liitekuva1. Lämpötilan kehitys pyyntikaudella 2017. Mittausasema: Kuusamon lentoasema. 

 

Liitekuva 2. Lämpötilan kehitys pyyntikaudella 2018. Mittausasema: Kuusamon lentoasema. Huom: Tyypilliset kevätkelit(päivällä 

lähellä nollaa eli lunta kuluva keli ja yöllä vähintään kymmenen asteen pakkaset eli jäätä vahvistava keli) alkavat maakiskuun 

lopulla, mutta loppuvat 2.4.2018. 15.4. lähtien alkoi lunta ja jäätä kuluttava sulamiskeli. 

 


