
Sisävesien kaupallisen kalastuksen 
kehittämisohjelma  

 - Kehittämistoiminnan suuntaviivat – 
 



Kehittämisohjelman tavoite 

• Ohjata tutkimus- ja kehitystoimintaa suuntaan, joka 
parhaiten hyödyttää kaupallisen sisävesikalastuksen 
kehittämistä  

• Lisätä kotimaisen kalan tarjontaa sekä kalastussektorin 
kannattavuutta ja kilpailukykyä 

• Tukea kalatalouden kehittämisryhmien työohjelman 
toteuttamista  

 

 



Lähtökohta 

• Suomalainen järvikala on: 
 terveellinen ja arvostettu ravintolähde 

 sillä on kasvava kysyntä 

 kalavarojen tila on pääasiassa hyvä 
 

• Kalastuksen kehittymisen esteenä on 
lukuisia pullonkauloja 
 alueellisesti hajallaan oleva luonnonvara 

 luvansaanti vaikeaa 

 kausiluonteisuus, muuttuvat olosuhteet (jää) 

 alhainen jalostusaste 

 teknologian vajaa hyödyntäminen 

 puutteellinen yhteistyö, yms  

• Esteitä on purettava; ratkaisuja! 

 



Kaupallisen kalastuksen saaliit sisävesillä 
vuosina 1998 - 2017 

https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2018/11/Kaupallisen-kalastuksen-saalis-sisavesilla.jpg


Sisävesialueen kaupallisen kalastuksen saalis ja 
saaliin arvo vuosina 1980-2017 



Sisävesien suomukalan saalis vuosina 1980 – 2017 



Saaliin arvo alueittain vuonna 2017 



Kalastajien määrä 

• Rekisterissä oli tammikuussa 2019 yhteensä 1955 
kaupallista kalastajaa, jotka kalastivat 
sisävesialueella.  

• 1-luokkaan kuuluvia kalastajia näistä oli 300  

• Uusia yrittäjiä tullut vähän alalle, mutta 
kiinnostustakin löytyy 

• Tarvitaan mekanismeja, jotka auttavat uudet 
tulokkaat ammatin pariin: 
 taloudellista tukea (alkuinvestoinnit ovat suuria) 

 koulutusta 

 mestareita ja kisällejä 

 kannustavaa ilmapiiriä 

 houkuttelevuutta 

 hyvää imagoa 

 yms 

 
 



Muikku on tärkeä ja sillä on potentiaalia 
 

• Muikku on edelleen sisävesikalastuksen tärkein laji 

 muikkusaalis 3,2 miljoona kiloa ja arvo 5,8 milj. euroa (2017) 

 toiseksi tärkein on kuha; saaliin arvo oli 4,5 milj. euroa 

• Meillä on muikun suurkalastajia ja pienkalastajia 

 13 kalastajaa sai yli puolet koko maan muikkusaaliista ja vajaa 50 
kalastajaa tuottaa 75% muikkusaaliista 

 miten tämä asia on otettava huomioon kehittämishankkeissa? 

• Ekologisesti kestävä saalispotentiaali on noin kaksinkertainen 
nykyisiin saaliisiin verrattuna  

• Varsinkin pienen muikun markkinointi vaatii kehittämistä – 
tarvitaan uusia tuotteita ja myös vientiä 

• Kalastuksen merkityksestä muikun kannanvaihteluihin tarvitaan 
lisää tutkimustietoa 
 



Kalastuksen luvansaanti 

• Luvansaanti on tärkeä kaupallista kalastusta rajoittava tekijä 

• Sen helpottamiseen täytyy pureutua tehokkaasti 

• Osakaskuntien toiminnan kehittäminen ja niiden 
yhdistäminen sekä lupakäytäntöjen muuttaminen ovat 
tärkeässä asemassa 

• Kalastussektorin pitää pyrkiä tehokkaasti vaikuttamaan 
luvansaantiin liittyviin asioihin (kalatalousalueet, KHS) 

• Kalastajien nykyistä tehokkaampi yhteistyö luvanhankinnassa 
voisi auttaa  jokaisen kalastajan ei tarvitsisi painia yksin 
lupiensa kanssa 

• Kalatalousaluekohtaiset luvat tavoitteena 

 



Pyyntiteknologia 

• Kaikissa pyyntimuodoissa on kehittämisen mahdolli-
suuksia, mutta toisissa on enemmän: 
 teknologian ja logistiikan tehokkaampi hyödyntäminen 

 lisää nopeutta, tehokkuutta ja siirreltävyyttä  

 suurempien pyydysmäärien käsittelyä ja nopeaa siirtelyä 

 keveyttä, kestävyyttä ja helppokäyttöisyyttä 

 teknologiaa joka mahdollistaa yksinpyynnin 

 automatiikkaa  

• Kalojen paikallistamisen tehostaminen – 
sokkopyyntiä ei pidä harjoittaa  

• Paremmat ja isommat veneet 

• Työskentelymukavuus ja -turvallisuus 

• Tiedonsiirtoa pyydyksistä ja pyyntimenetelmistä on 
kehitettävä --- suuri osa tiedosta on muutamalla 
ihmisellä 

 



Saaliin ensikäsittelyn kehittäminen  

• Monen kalalajin, esim. ahvenen ja särjen, kysyntä on 
kasvanut, mutta kysyntä kohdistuu alkukäsiteltyihin ja 
pidemmälle jalostettuihin tuotteisiin 

• Kalojen pieni koko tekee jalostamisesta haastavaa; 
sama ongelma koskee myös pientä muikkua 

• Pienelle kalastusyritykselle tilanne on haasteellinen  

• Pienien kalaerien koneellinen perkaus ei ole 
kustannustehokasta nykyisin tarjolla olevilla laitteilla  

• Pieniä kalaeriä ei kannata kuljettaa pitkiä matkoja 

• Tarvitaan uusia ratkaisumalleja pienkalastajille: 
1. Pienet ja halvat perkuukoneet?  

o Onko realistinen; laitteet kalliita. Selvitetään! 

2. Alueelliset keruujärjestelmät?  
o Logistinen kuvio selvitettävä; voi edellyttää sitä että kalastaja 

pyydystää kalaa vain silloin kun on kuljetus tiedossa ja/tai 
vaihtoehtoisesti sumputtaa saaliitaan 

3. Kalastajien yhteenliittymät? 

 



Saaliin käsittelyä tehostettava 

• Toiminnan jatkuva tehostaminen ja kilpailukyvyn ylläpito 
on keskeisen tärkeää myös isoissa yrityksissä:  

 käsisyöttö on kallista ja hidasta 

 pienen kalan automaattinen syöttölaite  

 mahdollistaa suurien kalamäärien nopean käsittelyn 

 mahdollistaa merkittävien ja lähes käyttämättömien 
resurssien saamisen markkinoille.  

 nostaa kalastuksen kannattavuutta.  

• Koneellisen syötön ja perkuun kehittäminen edellyttää 
tarkkaa ja automatisoitua laji- ja kokolajittelua. 

• Lajittelun automaatioon liittyy erilaisten konenäkö-
sovellutusten kehittäminen.  

• Käytännössä vain kalastajien yhteenliittymillä (kalataloilla) 
ja isoilla yrittäjillä mahdollisuus hankkia tällaisia  laitteita.  

• Pidettävä mielessä että tällaiset ratkaisut saattavat tuoda 
muutoksia kilpailutilanteeseen. Kaikkien on hyödyttävä! 



Ensimmäiset testit tehty 
Latviassa Peruzan uudella 
perkuukoneella huhtikuun 
alussa 2019. 
 
Testeistä on video, joka 
havainnollistaa toiminta-
periaatteen. Näyttää toimivan 
hyvin. 
 
Seuraavassa vaiheessa 
päivitetään Suomessa jo oleva 
automaattinen syöttölaite.  
 
Se testataan Suomessa; tänne 
on myös tuotava Peruzan 
perkuulaite. 



Kalastusalan koulutus- ja tiedotustoiminta 

• Vähentynyt kalastusalan koulutus – uusia vaihtoehtoja 
tarvitaan 

 esimerkiksi “mestari-kisälli” -hankkeet ja kohdennetut 
työvoimakoulutushankkeet voivat toimia vaihtoehtoina raskaalle 
ammatillisen koulutuksen järjestelmälle  

• Sosiaalisen median tehokkaampi hyödyntäminen suuri 
mahdollisuus 

• Alan imagoa ja houkuttelevuutta on nostettava 

• Mediassa ei kannata tuoda esille vain epäkohtia – pitää tuoda 
enemmän positiivisia asioita. 

• Markkinoinnin kehittäminen – käytettävä hyväksi kalan 
terveellisyyttä ja puhtautta sekä sisävesikalastuksen erittäin pientä 
hiilijalanjälkeä!  

 



Kalastus ja kalavesien hoito 

• Kalastuksen todennettu kestävyys on kalastuksen imagon ja 
maineen kannalta välttämätöntä 

• Elinkeinon rooli terveellisen ja ilmastoystävällisen lähiruoan 
tuottajana on tärkeä ja vain korostuu 

• Vähemmän hyödynnetyn kalan ja myös muikun kalastus on 
ravintoverkkoa ja hyvää ekologista tilaa tukevaa toimintaa 

o Ammattikalastus ottaa suuren määrän särkeä, lahnaa, kuoretta, yms 

• Vesistöjen kestävässä hyödyntämisessä on paljon innovaatio- ja 
liiketoimintapotentiaalia  

• Merkittäviä yhteistyömahdollisuuksia 

 



Tutkimuksen rooli 

• Kalastuksen (ekologisen) kestävyyden 
todentaminen 

– lupapolitiikka 

– markkinat (MSC?) 

– tiedonhankinta yhteistyössä kalastajien 
kanssa 

• Kalojen käyttäytyminen – pyyntitekniikka 

• Taloustutkimus – sektorin vaikuttavuus 

• Hiilijalanjälki 

• Koordinointi Kalastuksen Innovaatio-
ohjelmassa 
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Pyyntiteknologia 

Suomen sisävesien trooli- ja nuottapyynti on jo erittäin pitkälle kehitetty! 
Niihin ei välttämättä kannata panostaa kovin suuria resursseja. 



Rysäkalastus 
 • Kuhan pohjarysäkalastukseen liittyy suuria mahdollisuuksia ja rysäpyyntiä 

harjoitetaan jo monella järvellä 

 saaliin hyvä laatu, valikoivuus, tehokkuus, sivusaaliin vapauttaminen, yleinen 
hyväksyttävyys, yms  

• Rysien laskeminen, pyyntiin asettelu, nostaminen ja liikuttelu pitää pystyä 
tekemään nykyistä tehokkaammin, nopeammin ja vähemmällä vaivalla  

• Kalastajilla on paljon omia innovaatioita: Koenta esimerkiksi nostosukan 
avulla tehty helpoksi ja kevyeksi 

• Rumpukela jossa rysä kelataan nostettaessa samalla tavoin rummulle kuin 
trooli tai nuotta: tuo etuja 

• Rysien pyytävyyttä kehitettäessä olisi tarvetta erityisesti vedenalaiselle 
videokuvaukselle 

 tämä auttaisi pyydyskehitystä niin kuhan, siian kuin muikunkin pyynnissä. 

• Tietoa kerätään lisää.   

 



Lapista saatuja ehdotuksia 

Siian isorysä- eli loukkukalastuksen kehittäminen Inarijärvellä:  

o siikaloukun nielujen rakenne; kalojen käyttäytyminen loukkujen eri osissa  

Mateen rysäpyynti Lokalla:  

o Madetta kalastetaan samoilla vannerysillä, joilla kesäisin pyydetään haukea. 
Mateen pyyntitekniikkaa voisi edelleen kehittää.  

Pellon Miekojärven rysäpyynti:  

o Tärkein saalislaji on kuha, mutta myös särjen ja lahnan merkitys on kasvamassa. 
Kuharysä kiinnostaa, ajatuksia on esim. kelluvasta kuharysästä.  

o Myös lahnan ja särjen pyyntiin soveltuvia rysiä halutaan kokeilla ja kehittää.  

Särjen ja säyneen keväinen rysäkalastus Kuusamossa 

o Rysiä on pyynnissä isompi määrä kerralla ja niitä joudutaan siirtelemään jopa 
muutaman päivän välein - rysien pitää olla mahdollisimman yksinkertaisia ja 
nopeita virittää  

o Videokameralla pitäisi seurata kalan liikettä ja karkaamista pyydyksestä – siten 
voitaisiin parantaa pyytävyyttä ja nostaa tehokkuutta. 

 



Katiskakalastus / mertakalastus 

 • Katiska-kalastuksesta voi tulla varteenotettava kalastusmuoto, mutta ei 
nykyisillä metodeilla  

• Ahventa tehokkaasti ja koko kauden pyytävälle havaskatiskalle olisi suuri 
tilaus (hybridi-mallit) 

• Katiskojen tulee olla kasautuvia siten, että veneeseen voidaan ottaa 
kerralla vähintään sata katiskaa 

• Koennan tulee olla koneellista siten, että fyysinen työ minimoidaan: 
kehitystyön alla Lappajärvellä.  

• Katiskan nielurakenne on kriittinen sen pyytävyyden kannalta:  

o panostettava tutkimukseen (mm. vedenalaista kuvausta)  

o syötityksen optimointi vaatii edelleen lisätyötä 

• Kaikuluotauksella etsittävä oikeat pyyntipaikat – ei sokkopyyntiä 

• Saalistavoite esim. 0,7 kg / katista 

 



Led-valo katiskassa ei toiminut 

• Led-valojen käyttö sisävesikalastuksessa 
– Kokeilut aloitettu katiskoissa - Lappajärvi 

ja Kuusamo 

– käytössä 7 väriä  
– yhteensä 2233 koentaa 
– alustavien tulosten mukaan ei 

vaikutusta ahveneen eikä särkeen! 
 

• Alustavat tulokset mateen kanssa eivät 
ole olleet rohkaisevia (Kuusamo).  
 

• Led-valo näyttää enemmänkin 
karkottavan kuin houkuttelevan kaloja; 
tätä vaikutusta voidaan ehkä hyödyntää  
 

• Täplärapu mahdollinen kohdelaji, jolla 
vielä testataan. 

 

 



Sähkötoimiset nuotan kelulaitteet 

• Ovatko sähkötoimiset nuotan kelulaitteet tulevaisuutta?  

• Kehitysnopeus riippuu hyvin paljon akkuteknologian kehittymisestä.  

• Sähkömoottorit ovat ympäristöystävällisempiä ja hiljaisempia.  

• Melun ja tärinän väheneminen edistää työssä jaksamista ja hiljainen 
sähkömoottori on myös miellyttävämpi (ei häiritse rannan muita 
ihmisiä).  

– Polttomoottorilla toimivan kelukoneen papatus tyynenä kesäiltana 
tiedetään käyvän joidenkin mökkiläisten hermoille.  

• Sähkötoimisen kelulaitteen toimintamahdollisuus pitää selvittää ja 
testata käytännön pilottina.  

• On syytä laskea tehot ja energiatarpeet.  

 



 
Kalastusveneet – sähkö tulee – oletko valmis 

 
• Sisävesien ammattikalastajien veneistä pääosa on liian pieniä ja 

soveltumattomia tehokkaaseen kalastukseen 

• Tarvitaan vene, joka on turvallinen, soveltuu koneelliseen kalastukseen ja 
on tarvittaessa muunnettavissa mihin tahansa pyyntimuotoon   

• Sähkön käyttöä veneissä lisätään asteittain:  
o Sähkö lisää turvallisuutta (paloturvallisuus, palovammat, myrkyt) 
o Sähkö vähentää vika-alttiutta ja melua 
o Sähkö soveltuu moneen tarkoitukseen – kustannustehokas 
o Käyttömukavuus paranee 
o Akkuja on helppo piilottaa veneen rakenteisiin 
o Aurinkopaneelit voivat olla osa ratkaisua, mutta varsinainen lataaminen pitää 

pystyä suorittamaan satamassa.  
 

o Polttomoottoria tarvitaan edelleen nopeaan liikkumiseen  hybridi-veneet 
o Mutta kokonaispäästöt vähenevät --- imago paranee 
o Akkuteknologian kehitys ratkaisee milloin päästään täyssähkö-veneisiin 

 



Norja Suomi 

Suomi 

Norja 

Norja Sähkötoiminen / hybridi 

8-12m 

Yksi henkilö riittää käyttämään 

Rannikko- ja sisävesialus 

Latausjärjestelmä  

Monitoimisuus 

Alumiinirunko, kevyt 

Nopea 

Kerää online informaatiota kalastustapahtumasta yhteiseen tietokantaan 

Kalastustapahtuman kannalta kaikki tarpeellinen informaatio  

koko ajan käytettävissä 

Tavoite 

1. Globaalit markkinat; vastaavia aluksia ei vielä markkinoilla 

2. Tarvitaan eri osaamisalueiden yhdistämistä (IoT, tekoäly, robotiikka, sähkömoottorit, kalastus ja veneenrakennus) 

3. Mahdollistaa sisävesikalastuksen entistä paremmin (ääni, tärinä) 

4. Merkittävä kustannushyöty: polttoaine, henkilöresurssit ja huolto + ekologisuus 

5. Suomella hyvä brändi ja osaamista vesialusten rakentamisessa ja teknologiassa;  

Sähköllä toimiva ja älykäs kalastusalus  
Esiselvitys projekti 



Yhteistyö on voimaa! 


