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1. Tiivistelmä 
 
Ympäristöministeriön rahoittamassa Tanakka-hankkeessa yhdistettiin vesienhoito ja taloudellisesti 
kannattava kalatalous, joka kohdistuu erityisesti vajaasti hyödynnettyihin kalalajeihin. Hankkeessa 
nostettiin esiin oikein toteutetun hoitokalastuksen hyötyjä koko kalaketjulle ja jalkautettiin mallia koh-
teisiin, joissa on jo ammattimaista särjen pyyntiä. Hankkeessa toteutetuissa pilottitoimenpiteissä 
keskityttiin hoitokalastuksen kalaketjun keskeisten pullonkaulojen purkamiseen, kuten logistiikan jär-
jestämiseen kohteissa, joissa ei ole ennestään ammattikalastusta ja kalasatamainfraa sekä pienten, 
aiemmin hyödyntämättömäksi jääneiden kalojen hyödyntämiseen lemmikkiruokateollisuudessa. 
Hankkeen toteutuksessa tiedotuksella, yhteistyöllä ja valistuksella oli merkittävä rooli tavoitteiden 
läpiviemisessä.  
 
Hankkeen partnereina olivat Pyhäjärvi-instituutti ja Luonnonvarakeskus. Hanke toteutettiin aikavä-
lillä 1.10.2018-31.12.2020 ja sen päärahoitus tuli ympäristöministeriöltä. 

2. Hankkeen tausta ja tavoitteet  
 
Tehokas kalastus on toimiva keino poistaa järveen päätyneitä ravinteita. Ravinnepäästöjen aiheut-
tama rehevöityminen lisää särkikalojen massaa ja niiden osuutta järvien kalastosta. Kalat vaikuttavat 
veden laatuun monella tavalla sekä suoraan että välillisesti: 1) Kalojen biomassaan sitoutuu paljon 
ravinteita. Järven kalabiomassassa voi olla sitoutuneena ravinteita määrä, joka vastaa puolta järven 
veden fosforimäärästä. Suoraan kalasaaliin mukana poistuu siis merkittäviä määriä ravinteita, esi-
merkiksi Säkylän Pyhäjärvessä jopa kolmannes (30 %) järveen vuosittain tulevasta fosforista. 2) 
Kalojen vaikutukset välittyvät myös ravintoverkossa eläinplanktonin kautta. Eläinplanktonin suuret 
vesikirput ovat tehokkaita levänsyöjiä ja pystyvät runsaina esiintyessään laiduntamalla pitämään 
kasviplanktonin kurissa ja veden kirkkaana. Kookkaat äyriäiset ovat kuitenkin kalojen suosikkiravin-
toa. Mikäli planktonia syöviä kaloja (mm. pienet särkikalat, muikku, kuore ja siika) on paljon, suuri-
kokoinen eläinplankton käy vähiin ja levien määrä kasvaa. 3) Särjet, lahnat, kiisket ja muut pohjan 
läheisyydessä ruokailevat kalat pöyhivät pohjaa ja aiheuttavat sisäistä kuormitusta eli pohjaan jo 
kertaalleen sitoutuneiden ravinteiden vapautumista. 
 
Hoitokalastus onkin pitkään kuulunut suomalaisen järvikunnostuksen keinopalettiin. Ensimmäiset 
kokeilut tehtiin 1980- ja -90-lukujen vaihteessa Vesijärvellä, Köyliönjärvellä ja Tuusulanjärvellä. Roh-
kaisevista tuloksista innostuttiin, sana levisi ja 1990-luvun aikana menetelmä otettiin laajasti käyttöön 
eri mittakaavoissa.   
 
Kansainvälisten ja kansallisten tutkimusten ja käytännön kokemusten pohjalta on todistettu, että hoi-
tokalastuksella pystytään vaikuttamaan positiivisesti veden laatuun, kunhan muutoksiin vaadittavat 
saalismäärät saavutetaan (Jeppesen & Sammalkorpi 2002, Sammalkorpi & Horppila 2005). Hoito-
kalastuksen vedenlaatuvaikutuksiin tarvittavia saalismääriä eli kääntäen hoitokalastuspotentiaaleja 
on laskettu mm. Satakunnan järville (Ventelä ym. 2018) ja vuosittain pyydettäväksi kalamääräksi 
arvioitiin mm. seuraavaa: Köyliönjärvi 165 000 kg, Karhijärvi 255 000 kg, Karvianjärvi 85 000 kg ja 
Pyhäjärvi 370 000 kg. Näistä toteutuu tällä hetkellä ainoastaan Pyhäjärven tavoite. 
 
Useimmiten hoitokalastuksen saalismäärät jäävät auttamatta liian vähäiseksi, sillä hoitokalastuksen 
rahoitusmalli on ongelmallinen (kuva 1). Nykymallissa asukkaat tai vesialueen omistajat maksavat 
hoitokalastajille, jotka kalastavat sovitun päivä- tai pyyntiponnistustavoitteen mukaisesti. Suurissa 
hankkeissa on käytetty myös saaliskiloihin perustuvaa hinnoittelua. Saalis päätyy kompostiin tai tur-
kistarhoille. Lyhytkestoinen hankerahoitusmalli sopii hoitokalastukseen huonosti, sillä rahoituksen ja 
hoitokalastuksen päätyttyä kalakannat palautuvat nopeasti ennalleen. Samanaikaisesti on vähen-
nettävä vesistön ulkoista kuormitusta, mutta maatalousvaltaisilla valuma-alueilla se on käytännössä 
hidasta ja hankalaa tämän hetkisillä vesiensuojelun keinoilla. Kokemusten myötä on käynyt selväksi, 
että hoitokalastusta ei maatalousvaltaisilla valuma-alueilla ja rehevöityneissä järvissä voida pitää 
kertaluontoisena kunnostusvälineenä, vaan saavutettujen hyvien tulosten ylläpitäminen edellyttää 
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jatkuvaa ylläpitokalastusta tai ainakin jatkuvaa taloudellista ja käytännön valmiutta hoitokalastuksen 
toteuttamiseen. Ilmastonmuutoksen eteneminen ja sen myötä tapahtuva ravinnekuormituksen mah-
dollinen kasvu lisäävät entisestään tarvetta poistaa jatkuvasti vesistöön jo joutuneita ravinteita sekä 
ylläpitää ravintoverkon tervettä rakennetta hoitokalastuksella. 
 
 

 

 
 
Kuva 1 Perinteisen hoitokalastuksen rahoitusmalli on ongelmallinen ja vedenlaatuun vaikuttaviin poistettuihin kalakiloihin 
päästään vain hetkellisesti, jos ollenkaan. 

Paine vesien tilan parantamiseen tulee myös politiikasta. Vesipolitiikan puitedirektiivi edellyttää hy-
vän ekologisen tilan saavuttamista. Hoitokalastus on mainittu vesienhoitosuunnitelmissa rehevöity-
neiden järvien tilaa parantavana toimenpiteenä. Sisävesien tila vaikuttaa Itämereen, jonka tilaa hei-
kentävä ravinnekuormitus syntyy pääosin valuma-alueella ja sisävesissä. Siksi Itämeristrategian ja 
-sitoumusten edellyttämää työtä Itämeren tilan parantamiseksi on tehtävä nimenomaan sisävesillä 
ja valuma-alueilla. Asianmukaisesti toteutettu hoitokalastus yhdessä ravinnekuormituksen vähentä-
misen kanssa on keskeinen toimenpide vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteiden saavuttamisessa. 
Pysyvien vaikutusten saavuttamiseksi toiminnan, ja myös sen rahoituksen pitää olla jatkuvaa ja pit-
käjänteistä. 
 
Säkylän Pyhäjärvellä pitkäkestoista ammattikalastajien toteuttamaa hoitokalastusta on harjoitettu yli 
20 vuotta ja se on vaikuttanut erittäin positiivisesti vedenlaatuun (Ventelä 2007, Ventelä 2016). Tä-
män mallin ja satakuntalaisen järviaineiston pohjalta Pyhäjärvi-instituutin Järvikalaa NAM –hank-
keessa luotiin uusi taloudellisesti kannattavan hoitokalastuksen malli (kuva 2) ja selvitettiin mallin 
käyttöönottoon liittyviä pullonkauloja. Tässä hankkeessa koottiin mallin toteuttamiseen tarvittavat 
käytännön ratkaisut ja testataan niitä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hankkeessa toteutettiin 
pilottitoimenpiteitä, joissa pyrittiin purkamaan tunnistettuja kalaketjun pullonkauloja. Lisäksi hank-
keessa luotiin työkalut kalastuksen kestävyyden ja saalispotentiaalin arviointiin. Hankkeen toteutus 
perustui yhteistyön ja tiedon lisäämiseen, piloteista saatujen kokemusten jakamiseen ja vuorovaiku-
tuksen lisäämiseen kohderyhmien välillä työpajoissa ja seminaareissa. 
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Koko ketjun valtakunnallisen pilotoinnin tarkoituksena oli jalkauttaa taloudellisesti kannattavan hoi-
tokalastuksen malli eri puolilla maata toimiville kehittäjille potentiaalisiin kohteisiin. Erityisenä tavoit-
teena oli tuoda vesienhoidon ja kalatalouden toimijoita sekä tavoitteita lähemmäs toisiaan, sillä oi-
kein toteutettu kaupallisesti kannattava hoitokalastus voisi olla molempia toimintakenttiä hyödyntävä 
toimintamalli. Tätä lähestyttiin valtakunnallisilla työpajoilla, joissa oli mukana viranomaisia ja toimi-
joita sekä vesiensuojelun että kaupallisen kalatalouden puolelta.  
 
 

 
 
Kuva 2 Pyhäjärvi-instituutin Järvikalaa NAM –hankkeessa luotiin uusi taloudellisesti kannattavan hoitokalastuksen malli.  

Hanke edistää tällä hetkellä käynnissä olevaa Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa ja tukee vahvasti 
ympäristöministeriön vesien- ja merenhoidon tavoitteiden toteutumista edistävää teemaa 2. ”Talou-
dellisesti kannattavien hoitokalastusmallien kehittäminen ja jalkauttaminen osana kokonaisvaltaista 
vesienhoitoa ja vesistöihin kertyneiden ravinteiden kierrätystä.” Hanke edistää myös Raki2-ohjelman 
tavoitteiden toteutumista vahvistamalla taloudellisesti kannattavan hoitokalastuksen toimintaedelly-
tyksiä (ravinteet, monistettavuus, liiketoimintalähtöisyys, verkostoituminen). 
 
Hanke linkittyy mm. seuraaviin hankkeisiin: Järvikalaa NAM! (PJI), Lähikalahanke (John Nurmisen 
säätiö), VAKAVA-hanke (Päijänne Leader), Sisävesien talouslajien kestävän saalispotentiaalin mää-
rittäminen-hanke (JYU), Uusivu-hanke (Luke), Added Blue (Luke), Kalasta hyödyksi, Pien-Rautjärvi, 
Parikkala (Imatran kaupunki), EMKR lisäarvo (Luke), BIOosaa (PJI), BIOraki (PJI), Kuoreherkkuja 
lautasille (PJI) Arvoketjun kehittämisellä jatkuvuutta hoitokalastuksiin ja ravinteiden poistoon 
(XAMK), Kalastuksen toiminnanohjauksen kehittäminen (XAMK), sekä kaikki lukuisat vajaasti hyö-
dynnetyn kalan arvonnostoon liittyvät hankkeet eri puolilla Suomea. Luke koordinoi Euroopan meri- 
ja kalatalousrahaston rahoittamaa ”kalastuksen innovaatio-ohjelmaa”, jossa yhtenä kohteena on 
pyydys- ja kalastusteknologian kehittäminen sisävesillä. Tämä kehitystyö kohdistuu pääosin juuri 
särkikalojen ja pienen ahvenen kalastukseen. Täten nämä hankkeet tukevat toisiaan. 
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3. Hankkeen osapuolet  
 
Hanke toteutettiin Pyhäjärvi-instituutin ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyöhankkeena. Hankkeen 
koordinoinnista vastasi Pyhäjärvi-instituutti. 
 
Pyhäjärvi-instituutti on Säkylän Pyhäjärven rannalla sijaitseva elintarvikealan ja vesiensuojelun asi-
antuntijaorganisaatio, joka toteuttaa monipuolisesti elintarvikealan, vesiensuojelun ja biotalouden 
kehittämis-, tutkimus- ja koulutushankkeita. Pyhäjärvi-instituutin vesiosaamisen keskiössä ovat jo 20 
vuotta toiminnassa ollut Pyhäjärven suojeluohjelma ja vuonna 2017 aloittanut Eurajoen suojeluoh-
jelma, "JOKIohjelma", joiden toimintaan ja tavoitteisiin on monipuolisesti sitoutunut valuma-alueiden 
asukkaita ja toimijoita. Suojeluohjelmien kautta koko Eurajoen vesistöalue on vapaaehtoisen vesien-
suojelurahoituksen piirissä. Pyhäjärvi-instituutilla on yli kahden vuosikymmenen kokemus Säkylän 
Pyhäjärven hoitokalastuksen koordinoinnista ja monipuolisesta kalatalouden kehittämisestä Sata-
kunnan alueella.   
 
Pyhäjärvi-instituutissa hankkeen sisällölliseen toteuttamiseen ja toimenpiteiden suunnitteluun, kent-
tätöihin ja tulosten kokoamiseen osallistuivat Tero Forsman, Anne-Mari Ventelä, Lauri Anttila, Teija 
Kirkkala, Päivi Laine, Elisa Mikkilä, Henna Ryömä, Henri Vaarala, Topi Kaarlamo ja Marko Jori. 
Hankkeen toteutuksen suunnittelusta, koordinoinnista, yhteydenpidosta ja hankehallinnon tehtävistä 
vastasivat Tero Forsman, Anne-Mari Ventelä ja Lauri Anttila. Hankkeen taloushallintoon osallistuivat 
Tero Forsman, Jaana Luojus ja Anne-Mari Ventelä. 
 
Luonnonvarakeskus (Luke) on valtion tutkimuslaitos, joka perustettiin vuonna 2015 yhdistämällä 
Maatalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Lu-
kessa on tehty hoitokalastuksen vaikuttavuuteen keskittyvää tutkimusta ja laitos vastaa myös sisä-
vesien kaupallisen kalastuksen saalisseurannasta. Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen uuden ka-
lastuslainsäädännön toimeenpanon ohjeistus on kuulunut Luken tehtäviin. Lukesta Tanakka-hank-
keeseen ovat osallistuneet tutkijat Tapio Keskinen, Timo Ruokonen ja Jukka Ruuhijärvi, tutkimusin-
sinööri Katja Kulo ja asiantuntija Samuli Sairanen sekä talouspartnerina Anne Kallio-Oinas.  

4. Hankkeen menetelmät 
Hankkeen toteutettamisen koordinoimiseksi laadittiin työsuunnitelma, jossa hankkeen sisältö ja-
oteltiin seuraaviin kokonaisuuksiin. 
 

• Hankkeen yleiset toimenpiteet (taustatiedon kerääminen, valmistelu- ja selvitystyöt, verkos-
toituminen 

• Pilotit 
o Hoitokalastuksen ongelmakohtien ratkaisu (hoitokalastuksen ja logistiikan pilotoinnit 

ja saalisseurannan kehittäminen)  
o Taloudellisesti kannattavan hoitokalastusmallin koko ketjun pilotointi 

• Viestintä  

• Hankkeen hallinnointi 
 

4.1. Pilottien kohdealueet 
 
Hanke oli luonteeltaan valtakunnallinen ja Pyhäjärvi-instituutin luomaa kaupallisesti kannattavan hoi-
tokalastuksen mallia levitettiin laajasti eri puolille Suomea. Valtakunnallisen pilotoinnin toteuttaminen 
kohteineen on kuvattu erikseen jäljempänä. Hankkeessa toteutetut hoitokalastuspilotit kohdennettiin 
eteläisessä Satakunnassa sijaitseville Köyliönjärvelle ja Turajärvelle (kuva 3). Saalisseurannan pi-
lotti kohdistui Pyhäjärvelle. Seuraavissa kappaleissa on kuvattu järvien yleispiirteitä. 
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Kuva 3 Köyliönjärvi ja Turajärvi sijaitsevat etelä-Satakunnassa. 

4.1.1. Köyliönjärvi 
 
Köyliönjärvi on Eurajoen vesistöalueen toiseksi suurin järvi ja se on tyypitelty runsasravinteisiin jär-
viin. Järven pinta-ala on noin 12,5 km2 ja keskisyvyys 2,6 m. Ympäristöhallinnon tuoreimmassa tila-
luokituksessa järvi luokitellaan ekologiselta tilaltaan välttäväksi jo 1980-luvulla alkaneen ylirehevyy-
den vuoksi. Vesistön rehevyyttä ylläpitävät valuma-alueelta tuleva hajakuormitus sekä järven sisäi-
nen kuormitus. Kalastoa hallitsevat reheville järville ominaisesti särkikalat kuten särki, salakka, pa-
suri ja lahna. Myös kuore esiintyy järvellä yleisenä. Petokalojen osuus järven kalastosta on melko 
pieni. 
 

4.1.2. Turajärvi 
 
Euran ja Eurajoen kuntien sekä Rauman kaupungin alueella sijaitseva Turajärvi tyypitellään kuulu-
vaksi mataliin humusjärviin. Sen pinta-ala 2,5 km2 ja maksimisyvyys noin 3,5 m keskisyvyyden ol-
lessa 1,5 m. Ympäristöhallinnon suppeaan biologiseen aineistoon perustuvan tilaluokituksen mu-
kaan (2019) Turajärven ekologinen tila on tyydyttävä. Vesinäyteaineiston perusteella Turajärven ve-
denlaatu on pysynyt melko muuttumattomana läpi 2000-luvun ja ravinnepitoisuudet ovat hieman las-
keneet 1990-luvun huippuvuosien tasosta. Talvisin järvi on kärsinyt ajoittain hapettomuudesta sekä 
humushappojen aiheuttamasta happamoitumisesta. 
 

4.1.3. Pyhäjärvi 
 
Pyhäjärvi sijaitsee Säkylän, Euran ja Pöytyän kuntien alueella ja sen valuma-alue ulottuu myös Ori-
päähän ja Loimaalle. Pyhäjärven allas on pinta-alaltaan 154 km2 ja muodoltaan avoin ja matala. 
Järven keskisyvyys on vain 5,4 metriä ja sen pohja on suhteellisen tasainen – järvessä on vain yksi 
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syvännealue järven länsiosassa. Pyhäjärvi on luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi. Pyhäjär-
veen laskee kaksi suurta jokea, Pyhäjoki järven itärannalla ja Yläneenjoki järven eteläpäässä. Py-
häjärvellä on aktiivista ammattikalastusta ja siellä on vuodesta 1995 toteutettu ammattikalastajien 
toimesta hoitokalastusta osana Pyhäjärven suojeluohjelmaa. Viime vuosina Pyhäjärven rannalla si-
jaitseva Apetit on alkanut käyttää Pyhäjärven särkeä järvikalatuotteidensa raaka-aineena ja pääosa 
hoitokalastuksesta on taloudellisesti kannattavaa. 
 

4.2. Hoitokalastuspilottikohteiden valinta  
 
Hankkeen perustana toimiva taloudellisesti kannattava hoitokalastusmalli on luotu vahvan ammatti-
kalastuskulttuurin ja kehittyneen jalostusinfran omaavan Säkylän Pyhäjärven lähtökohdista. Pilotoin-
neissa haluttiin nimenomaan testata uusien kalaketjujen käynnistämistä sellaisissa kohteissa, joissa 
ei ole satamainfraa tai vakiintuneita ammattikalastusperinteitä. 
 
Hoitokalastuspilotointien toteutuskohteiksi valittiin keskenään hyvin erilaiset järvet. Menettelyn tar-
koituksena oli pilotoida uusien kalaketjujen käynnistämistä luonteeltaan erilaisista lähtökohdista. 
Köyliönjärvellä on historiaa hoitokalastusten toteuttamisesta, mutta toimia ei ole jatkettu lähes kah-
teen vuosikymmeneen suuressa mittakaavassa. Järven rannoilla ei ole jalostukseen soveltuvaa inf-
raa tai kunnostettuja laskupaikkoja. Turajärvellä ei ole tiettävästi koskaan ollut ammattikalastusta ja 
myös satamainfra puuttuu. Pilotoinneissa haluttiin paneutua keskeisiin jo tunnistettuihin pullonkauloi-
hin taloudellisesti kannattavan hoitokalastuksen järjestämisen tiellä. Yksi keskeisimmistä on monien 
rehevien järvien kalaston koostuminen jalostukseen sopimattomista lajeista tai ennen kaikkea pie-
nistä kalayksilöistä. Tämän vuoksi pilotoinneissa keskityttiin vahvasti juuri pienikokoisen kalojen ym-
pärille muodostettavien kalaketjujen kehittämiseen. Molemmat valitut pilottijärvet edustavat vesistöä, 
jossa merkittävä osa kalastosta koostuu pienistä kaloista. Lisäksi pilotoinneissa haluttiin selvittää 
saaliin liikutteluun liittyvien toimintojen järjestämistä. 
 

4.3. Kalastusmenetelmien valinta  
 
Köyliönjärven kalastuspilotoinnin menetelmäksi valittiin avovesinuottaus, koska sen oletettiin sovel-
tuvan hyvin selkeitä syvänteitä omaavalle järvelle. Lisäksi järven suojeluyhdistyksellä oli tarkoitus 
käynnistää hoitokalastus samalla menetelmällä. Talvinuottaus jätettiin pois pilotoitavista menetel-
mistä johtuen lähinnä siitä, että tulevina talvina jääpeitteisen jakson pituuden oletetaan lyhenevän 
merkittävästi. Turajärvellä vesialueiden omistajat eivät sallineet avovesinuottauksen suorittamista 
matalan järven löysän pohjasedimentin mahdollisen pöyhimisen ja siitä mahdollisesti johtuvien on-
gelmien vuoksi. Toisaalta hankkeen näkökulmasta katsottuna oli tärkeää saada kokemuksia myös 
muista hoitokalastusmenetelmistä. Näin ollen Turajärvellä pilotoitaviksi menetelmiksi valittiin avory-
sät eli paunetit ja hoitokalastuskatiskat. Taloudellisesti kannattavan hoitokalastuksen edellytysten 
kasvattamiseksi ja käytännön toimien lisääntymisen tukemiseksi hankkeessa keskityttiin vahvasti 
hoitokalastukseen liittyvien ennakkoluulojen purkamiseen ja tiedon puutteiden täyttämiseen tiedo-
tuksen, moniulotteisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen kautta. Hankkeen tiedotustoimia on esitelty 
erikseen raportin 7. luvussa.  
 
Tiedon levityksen ohella hankkeessa haluttiin avata hoitokalastuksen pullonkauloja ja selvittää käy-
tännön kokemusten kautta uusien kalaketjujen muodostamisen prosesseja ja vaatimuksia sekä ku-
vata niihin liittyvät keskeiset tekijät. 
 
Uuden kalastuslain mukaiset kalatalousalueet ovat Tanakka-hankkeen aikana käynnistäneet toimin-
tansa ja aloittaneet kalavesien käytön- ja hoidon suunnittelun. Tämän suunnittelun ohjeistaminen on 
ollut Luken tehtävänä ja Tanakka-hankkeessa sitä on tuettu laatimalla ohjeita ja tietolähteitä, joita 
voidaan käyttää särkikalojen kaupallisen kalastuksen mahdollisuuksien turvaamiseen kalavesien 
käyttötavoitteita määriteltäessä. 
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5. Hankkeen tulokset 
 

5.1. Hoitokalastuspilotit 
 
Tämän pilottikokonaisuuden keskeisimpänä tavoitteena oli luoda mahdollisuuksia taloudellisesti 
kannattavan ja jatkuvan, hoitokalastuksen syntymiseen sekä selvittää uusien kalaketjujen muodos-
tamisen tarpeita ja tuoda ratkaisuja tiedossa oleviin ja esiin tuleviin haasteisiin. Hankkeessa hoito-
kalastusmenetelminä käytettiin avovesinuottaa, paunetteja ja hoitokalastuskatiskoja sekä sulkuverk-
koja. Hoitokalastus-pilotit kohdennettiin pilottialueille, jotka valittiin taustatiedon ja hankkeessa teh-
tyjen selvitysten pohjalta. Pilotit toteutettiin vastuullisen kalastuksen periaatteiden ja vesialueen 
omistajan ohjeiden mukaisesti. Kalastyön suorittamiseen kilpailutettiin kaupalliset kalastajat, jotka 
käyttivät omia kalastusvälineitään. Ojapyyntiipilotointi toteutettiin hanketyöntekijöiden toimesta.  
 
Pilottikohteiden valinnassa hyödynnettiin mm. saalispotentiaaliarvioita, järvikohtaisia haastatteluja ja 
koekalastustuloksia. Ennakkoselvityksillä saadaan myös jossain määrin ennakoitua ja samalla mini-
moitua toimintaan kohdistuvia riskejä. Kalan jatkokäyttömahdollisuuksia selvitettiin ja ideoitiin yh-
dessä jalostusteollisuuden kanssa. Hankkeessa etsittiin erityisesti ratkaisuja pienikokoisten kalojen 
ja vielä vajaasti hyödynnettyjen lajien valjastamiseksi taloudellisiksi resursseiksi.  
 
Pilotoinneissa saaliin rakennetta seurattiin näytteenotoin. Havainnot kirjattiin seurantalomakkeelle 
(liite 1). Seurantojen tarkoituksena oli saavuttaa ymmärrys saaliin laji- ja kokorakenteesta. Myös ko-
konaissaalis tallennettiin kirjanpitoon. Lomake on suoraan hyödynnettävissä muiden toimijoiden 
käyttöön hoitokalastusten seurannassa. Lisäksi syksyn 2019 ja kevään 2020 hoitokalastuspilottien 
saaliista otettiin erillisiä kalanäytteitä kalojen iän- ja kasvunmääritykseen. Tämän tarkoituksena oli 
selvittää pilottikohteiden kalojen kasvunopeuksia ja edelleen järvien hoitokalastustarvetta. Kalojen 
määritykset suoritti ja tulosten yhteenvedon laati Latvialainen Freshwater Solutions (SIA Saldūdeņu 
risinājumi), jonka työntekijöillä on pitkä kokemus mm. Säkylän Pyhäjärven kalojen iänmäärityksistä. 
Tuloksia on esitelty pilottien kuvausten yhteydessä. Yhteenveto kokonaisuudessaan on raportin liit-
teenä 2.  
 
Hankkeen pilotoinneissa kylmäketjun varmistamisessa hyödynnettiin kalastuksen ajoittamista kyl-
män veden kausille. Kuljetukset järjestettiin kylmäkuljetuksena ja saalis jäähdytettiin jäämurskalla, 
joka toimitettiin paikalle kannellisissa kalapaljuissa. Hankkeessa ei keskitytty syvemmin lajittelun on-
gelmiin, koska saalis pystyttiin hyödyntämään lajittelemattomana ja petokalat vapautettiin heti pyy-
dyksen tyhjennyksen aikana. 
 

5.1.1. Köyliönjärven pilotointi 
 
Köyliönjärvellä toteutetun hoitokalastuspilotoinnin tarkoituksena oli synnyttää uusia yhteyksiä kala-
ketjun toimijoiden välillä ja kokeilla uusia kalastusmahdollisuuksia. Keskeisimpänä tavoitteena oli 
löytää uusia käyttötapoja juuri pienikokoisille, nykyisellään alihyödynnetyille kaloille tai kokonaan 
hyödyntämättömille kalalajeille (esim. kiiski). Yhteistyökumppanina toimenpiteessä toimi porilainen 
Neufrau Oy, joka on erikoistunut koiranruokatuotteisiin. Kalastuspilotoinnin suoritti Kalastus Aalto-
nen Oy ja se toteutettiin kahtena päivänä 21. ja 28.11.2019 (kuva 4). Pilottia oli tarkoitus jatkaa 
pidempään, mutta kylmät säät johtivat jääpeitteen muodostumiseen, joka esti kalastuksen. Kokeilu 
suoritettiin yhteistyössä Köyliönjärven hoitoyhdistyksen ja suojeluyhdistyksen kanssa.  
 
Kalastusmenetelmänä käytettiin avovesinuottausta. Hoitokalastuksen yhtenä pitkän aikavälin tavoit-
teena on muokata kalaston rakennetta. Särkikalojen ja muiden planktonia syövien kalojen osuutta 
pyritään pienentämään ja petokalojen osuutta kasvattamaan. Saaliissa olleet petokalat (hauki, kuha 
ja iso ahven) vapautettiin ja saalismääriä sekä saaliin rakennetta seurattiin. Saaliin biomassasta val-
taosa koostui molemmilla pyyntikerroilla pienestä lahnasta (55 %) ja kuoreesta (29 %). Näiden lisäksi 
saaliissa esiintyi särkeä (11 %), pasuria (3 %), salakkaa (1 %). Ahvenen ja kiiskin osuus painosaa-
liista jäi alle yhden prosentin. Järvellä tehtyjen koekalastuksen tulosten perusteella odotuksena oli 
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särkivaltaisempi saalis. Pilotoinnissa saatu saalis (n. 1200 kg) toimitettiin kokonaisuudessaan kyl-
mäkuljetuksella heti pyynnin jälkeen Neufrau Oy:lle, ja siitä valmistettiin koe-eriä kalamassaa. Kalan 
lastauksessa käytettiin trukkipiikeillä varustettua traktoria.  
 
 

   
Kuva 4 Vasemmalla hoitokalastusmenetelmän pilotointia Köyliönjärvellä (facebook-kuvakaappaus). Oikealla pyydyksen 
tyhjennystä järvellä. 

Iänmääritysten perusteella Köyliönjärvellä särjen kasvu on aluksi nopeaa, mutta hiipuu sitten hi-
taaksi. Särki yltää 15 cm:n pituuteen vasta 7-vuotiaana. Kuoreen kasvu on melko tavallinen hyvin 
rehevälle järvelle. Kuore on toisena elinvuotenaan keskimäärin 9,3 cm. Valtaosa pilotissa saaliiksi 
saaduista kuoreista kuului 0+- ja 1+-ikäryhmään. Jalostusnäkökulmasta katsottuna Köyliönjärven 
kuore soveltuisi hyvin pienen kokonsa puolesta esimerkiksi friteerattavaksi. Iänmääritysten tuloksia 
on esitelty tarkemmin erillisessä raportissa (liite 2). 
 
Pilotoinnin saalis rantautettiin yksityisessä omistuksessa olevalta veneenlaskuluiskalta. Saaliin kul-
jetuksen ja veneiden noston yhteydessä jo valmiiksi heikkokuntoinen ramppi vaurioitui käyttökelvot-
tomaksi. Maanomistaja suoritti luiskan kunnostuksen omakustanteisesti ja siihen tarvittava murska 
toimitettiin hanketyönä (kuva 5). 
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Kuva 5 Kunnostettu laskuluiska 

5.1.2. Turajärven pilotointi 
 
Turajärvellä keväällä 15.4–28.4.2020 toteutetun hoitokalastuspilotin tarkoituksena oli, paitsi pyytää 
hoitokalastuslajeja järvestä, myös synnyttää uusia yhteyksiä kalaketjun toimijoiden välillä ja samalla 
edistää vesienhoidon pitkäaikaisempaa toteutumista Turajärvellä. Pilotoinnilla pyrittiin lisäksi kartoit-
tamaa haasteita, joita liittyy ammattimaisen kalastuksen järjestämiseen pienemmillä järvillä sekä ar-
vioimaan Turajärven potentiaalia jatkuvampaa ammattimaiseen särkikalojen pyyntiin. Kalastuksesta 
vastasi Jomiset Oy, jolla on pitkä kokemus vastaavan tyyppisistä hoitokalastuksista. Pyynti toteutet-
tiin avorysin (3 kpl) ja hoitokalastuskatiskoilla (8 kpl) (kuva 6). Hoitokalastuspilotti toteutettiin yhteis-
työssä Turajärven suojeluyhdistyksen ja osakaskunnan kanssa. 
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Kuva 6 Avorysän kokemista Turajärvellä. 

 
Saalis (noin 220 kg) jäi odotettua heikommaksi, mutta saaliin rakenne vastasi pitkälti tavoiteltua. 
Kokonaissaaliin biomassasta valtaosa koostui särjestä ja lahnasta. Lukumäärällisesti pienikokoinen 
ahven oli runsain saalis, mikä kertookin ahvenen osalta runsaista vuosien 2018 ja 2019 vuosi-
luokista. Massaan perustuva lajijakauma painottui särkeen (59 %), joiden lisäksi saaliissa esiintyi 25 
% lahnaa, 12 % ahventa ja 4 % kiiskiä. Luonnonvarakeskuksen vuonna 2019 suorittamat koeverk-
kokalastukset (Sairanen 2019, Säkylän Pyhäjärven ja Euran Turajärven koekalastukset vuonna 
2019) antoivat odottaa huomattavasti runsaampaa hoitokalastussaalista, ja syitä heikkoon saaliisen 
on luultavasti monia. Suurin tekijä lienee sääolosuhteet, sillä lämpimän talven jälkeinen kylmä kevät 
näyttäisi vaikuttaneen kalojen kutukäyttäytymiseen odottamattomasti. Tämä loi keväällä särkikalojen 
pyynnille valtakunnallisestikin haasteita. Hoitokalastusjakson aloitus osui todennäköisesti turhan ai-
kaiseen ajankohtaan, joten kalastusta jatkettiinkin suunnitellusta yhdestä viikosta kahteen viikkoon. 
Tämän myötä vedenlämpötila nousi 10 ° C:seen, jota tyypillisesti on pidetty särjen kudun aloittavana 
veden lämpönä. Saalis ei kuitenkaan merkittävästi parantunut kalastusjakson loppua kohti eikä pyy-
dysten paikkojen vaihdollakaan saavutettu toivottua tulosta. Avorysät tuottivat valtaosan kalastetusta 
saaliista (180 kg).  
 
Hoitokalastuksen yhtenä pitkän aikavälin tavoitteena on muokata kalaston rakennetta. Pohjaa pöl-
lyttävien särkikalojen ja muiden planktonia syövien kalojen osuutta pyritään pienentämään ja peto-
kalojen osuutta kasvattamaan. Turajärven saaliissa olleet petokalat (hauki, kuha ja iso ahven) va-
pautettiin pyynnin yhteydessä jatkamaan työtään luonnollisina hoitokalastajina. Kalaston rakennetta 
seurattiin saalisnäyttein, ja osasta näytekaloista teetettiin iän ja kasvun määritykset syksyllä 2020. 
Osa pilotoinnissa saadusta saaliista toimitettiin kylmäkuljetuksella Neufrau Oy:lle jalostukseen. 
 
Iänmääritysten perusteella Turajärvellä särki kasvaa aluksi nopeasti, mutta kasvu hidastuu selvästi 
jo 2. ikävuodesta eteenpäin. Jos elintarviketeollisuuden käyttöön hyväksytään yli 15 cm:n pituiset 
yksilöt, niin Turajärvessä se tarkoittaa keskimäärin viisivuotiaita ja tätä vanhempia kaloja. Ahvenen 
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kasvu on nopeahkoa. Yli 15 cm:n pituuteen ahven yltää keskimäärin 4-vuotiaana. Iänmääritysten 
tuloksia on esitelty tarkemmin erillisessä raportissa (liite 2). 
 
Tämän pilotin perusteella Turajärven soveltuvuutta ammattimaiseen pyyntiin on vaikea arvioida, 
koska vaikuttaisi siltä, että pilotoinnin aikana kalastettavuus passiivipyydyksin oli tyypillistä kevättä 
huomattavasti heikompi edellä kuvatuista seikoista johtuen. Liikkuvalla pyydyksellä (esimerkiksi avo-
vesinuotta), joka pyytää paremmin myös passiivisia, paikallaan oleilevia kaloja, oltaisiin saatettu 
saada todenmukaisempi käsitys järven kalastuspotentiaalista. Hoitokalastuskokeilua Turajärvellä 
kannattaisi yrittää uudelleen erilaisissa olosuhteissa.  
 

5.1.3. Ojapyyntipilotointi  
 
Pilotoinnin tarkoituksena oli testata särkikalojen ojapyyntiä hoitokalastusmenetelmänä ja selvittää 
sen mahdollisuuksia ja vaatimuksia. Ojapyynti perustuu pienten särkikalojen pakkautumiseen joi-
denkin järvien ojiin ja jokiin loppusyksyllä. Ilmiötä esiintyy erityisesti matalissa järvissä, joissa kalat 
eivät voi loppusyksyllä parveutua syvänteiden penkoille suojaan kalaa syöviltä linnuilta, etenkin kos-
keloilta. Köyliönjärvellä havaitaan syksyisin monituhatpäisiä koskeloparvia (kuva 6).   
 

 
Kuva 7 Pakenevia Isokoskeloita Köyliönjärven länsirannan tuntumassa. 

Syksyllä 2019 suoritettiin alustavia kartoituksia potentiaalisista Köyliönjärveen laskevissa ojissa 
(kuva 7). Tällöin kaloja havaittiin runsaslukuisina loka-marraskuun taitteesta alkaen etenkin järven 
eteläpäähän laskevassa Ketelissä. Lokakuun lopun ja marraskuun ajalle vuonna 2019 osui kylmän 
sään jakso ja osa pienvesistä jäätyi hetkellisesti. Vuonna 2020 kalojen nousun seuranta aloitettiin 
lokakuussa. Kalojen nousua seurattiin Weke-katiskoilla Mustaojassa ja Sirttalanojassa sekä silmä-
määräisesti Ketelinojan alaosassa ja Kaukanaronojassa. Kaloja ilmestyi seurattuihin ojiin marras-
kuun alkupuolella ja niiden määrä lisääntyi kuun edetessä. Havainnointeihin ja Köyliönjärven hoi-
toyhdistyksen puheenjohtaja Tapio Putkon kokemuksiin perustuen näyttäisi siltä, että nousevien ka-
lojen määrä ja nousun ajoittuminen vaihtelevat vuosien välillä. Säiden ja vesien kylmeneminen näyt-
tää olevan avainroolissa kalojen nousun ja koskeloiden saapumisen käynnistävänä tekijänä. 
 
Ojapyynti suunniteltiin alunperin tehtäväksi Mustaojan alajuoksulla, joka sopisi helpon kalastettavuu-
tensa puolesta erinomaisesti ojapyyntiin. Kalojen nousussa oli suuria eroja ojien välillä. Tarkastelu-
jaksolla pilotointikohteeksi suunniteltu Mustaoja ei kerännyt kalaa odotetussa määrin. Sirttalanojassa 
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ja Ketelissä havaittiin vaihtelevasti kalaa. Kaukanaronojassa sen sijaan kalaa oli runsaasti marras-
kuun alkupuolelta asti, joten pilotointi kohdennettiin sinne. 
 

 
Kuva 8 Tarkempaan seurantaan valittujen ojien sijainti. Ojapyyntikokeilu tehtiin Kaukanaronojassa (nro 3). 

Ojapyynnin suorittamista varten teetettiin ojissa käytettävät sulkuverkot ja nostohaavit (kuva 9). Kiin-
teästi asetettu sulkuverkko asetettiin uoman poikki, jonne alavirrasta ylävirtaan kävellen kalat ajettiin. 
Kohteessa vesisyvyys oli keskimäärin puoli metriä. Lisäksi joen matalammissa osissa koetettiin 
toista lähestymistapaa. Kalat pyrkivät pääsääntöisesti ylävirtaa kohti, jolloin ne saatiin helposti ke-
rättyä haavilla ojaan asetetun sulkuverkon takaa.  
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Kuva 9 Vasemmalla saalista sulkuverkosta ja oikealla Weke-katiskasta. 

Hankkeessa oli tarkoitus testata kalojen siirrossa myös aggregaattikäyttöistä kalaimuria. Kalaimuri 
osoittautui kuitenkin liian massiiviseksi ojapyyntikäyttöön varsinkin imupään vaatiman veden syvyy-
den osalta (kuva 8). Tehokkaan imurin kannattelu vedessä seisoen koettiin myös työturvallisuusnä-
kökulmasta haasteelliseksi. Kalaimuria voitaisiin käyttää sellaisessa ojakohteessa, jossa saalismää-
rät ovat suuria, kalojen tyhjennysalue on riittävän syvä ja imuria voidaan käyttää tukivarren varassa 
rannalta. Parhaimmillaan imuri on nuottasaaliin tyhjennyksessä pyydyksen pussista kala-astiaan ka-
lan ollessa pienikokoista.  
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Kuva 10 Kalaimurin veden alle asetettava imupää. 

Ojapyyntipilotointi suoritettiin 16.-17.11.2020 ja sen aikana pyynneissä saatiin yhteensä noin 700 kg 
saalista. Ensimmäisenä päivänä Kaukanaronojasta pyydettiin kolmessa tunnissa sulkuverkoilla ja 
verkon alapuolelta haavitsemalla sekä yhdellä Weke-katiskalla, jota tyhjennettiin noin puolen tunnin 
välein, noin 360 kg kalaa. Ojaan nousi edelleen kalaa, mutta niiden pyydystettävyys laski sopivilla 
pyyntialueilla. Toisena pilotointipäivänä pilotointia jatkettiin samoilla menetelmillä ja saalis kolmen 
tunnin pyynnillä oli 260 kg. Pilotointiin osallistui kaksi hankkeen työntekijää. 
 
Saalin lajirakenne oli Kaukanaronojassa oli molempina pyyntipäivinä hyvin samankaltainen. 95 % 
saaliista oli pientä särkeä, 2 % pientä lahnaa, 2 % pientä ahventa ja 1 % muita kalalajeja. Saaliskalat 
olivat 7 - 15 cm pituisia, painottuen alle 10 cm:n kaloihin. 
 
Sirttalanojaan jätettiin pilotoinnin ajaksi yksi katiska, jossa oli molempina päivinä noin 40 kg saalista. 
Sirttalanojan saaliin lajirakenne poikkesi selvästi Kaukanaronojan saalisrakenteesta (lahna 50 %, 
särki 35 %, ahven 10 %), vaikka olikin saaliin kokorakenteen osalta hyvin samankaltainen. Vaikka 
saalismäärät olivat hyvin pieniä järven kalakantoihin suhteutettuna, vaikuttaisi siltä, että ojiin nouse-
van kalamassan lajirakenne voi vaihdella selvästi eri ojien välillä. 
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5.1.4. Pohdintaa hoitokalastuksen pilotoinneista 
 
Hoitokalastuksen menestyksellinen toteuttaminen edellyttää toiminnan pitkäjänteisyyttä, suunnitel-
mallisuutta ja tietoon perustuvia toimia. Toteutetuilla pilotointitoimenpiteillä tavoiteltiin uusien kala-
ketjujen syntymistä ja pyrittiin luomaan edellytyksiä kohdejärvien kalatalouden kehittymiselle ja ve-
sienhoidon toteuttamiselle. Edelleen pilotointien tarkoituksena oli lopulta tuoda esiin käytännön toi-
minnan kautta uusien kalaketjujen muodostamisen vaiheet ja lähtökohdat. Järvikalan tien avaami-
nen lemmikkiruokateollisuuden raaka-aineeksi voi muodostua tulevaisuudessa keskeiseksi tekijäksi 
hoitokalastuksen mahdollistajana uusissa kohteissa. Keväällä Turajärvellä toteutetut kalastukset kui-
tenkin osoittivat, että etenkin pyynnin ajankohta vaikuttaisi olevan hyvin kriittinen, jotta taloudellisesti 
kannattavia saaliita voitaisiin passiivipyydyksin jatkossa saada. 
 
Taloudellisesti kannattavan hoitokalastuksen malli vietiin käytäntöön Köyliönjärvellä, jossa käynnis-
tyi hankkeen aikana uusi kalaketju. Köyliönjärven suojeluyhdistys pyytää vajaastihyödynnettyä kalaa 
avovesinuotalla ja toimittaa saaliin lemmikkieläinruuan valmistukseen. Köyliönjärvellä kalastuksessa 
on mukana ammattikalastustaustan omaavia henkilöitä, joilla on laaja kokemus kalastusmenetel-
mistä ja arvoketjujen kehittämisestä. Avovesinuottakalastus vaatii taloudellisia panostuksia välineis-
töön, tietotaitoa kalastuksen suorittamiseen sekä työvoimaa käytännön toteuttamiseen. Toimijoiden 
sitouttaminen pitkäjänteiseen työhön on keskeisessä roolissa toiminnan jatkuvuuden turvaamisessa. 
Jatkossa tarkoituksena on, että toiminnan kustannusten hallinta perustuu saaliista saatavaan kor-
vaukseen. 
 
Ojapyyntien osalta voidaan yleisesti todeta, että sulkuverkot eivät tuoneet merkittävää lisäarvoa 
pyyntiin verrattuna hoitopyyntikatiskaan. Katiska on huomattavasti helpompi kokea kuin sulkuverkko, 
eikä sen käyttö vaadi kahlaamista upottavalla ojanpohjalla. Ojapyynnillä voidaan tukea muuta hoito-
kalastusta ja sillä voisi olla huomattavaakin merkitystä sellaisissa kohteissa, joissa kalastus on hel-
posti järjestettävissä ja ojiin nouseva kalamäärä muodostaa merkittävän osan järven näiden lajien 
kannoista. Tämän pilotin perusteella helpoin ja aikaa säästävin ojapyyntimenetelmä olisi hyvien yh-
teyksien lähellä oleva hoitopyyntikatiskojen verkosto sellaisissa ojissa, jotka tiedetään kalojen nou-
sukohteisiksi. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi ojasillat, joiden lähelle voi ajaa autolla.  
 
Pilotissa ei saatu kattavaa käsitystä Köyliönjärven ojiin nousevan kalamassan kokonaismäärästä. 
Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että yhteensä Kaukanaronojaan, Keteliin ja Sirttalanojaan voisi loppusyk-
syn ojapyyntikauden aikana nousta useita tonneja pientä kalaa eli kalojen yksilömäärä voi nousta 
merkittäväksi. Köyliönjärven tapauksessa ojapyynnin jatkotoimina kannattaisi kokeilla loppusyksyn 
paunettipyyntiä ojien edustalla ja myös järvestä alkunsa saavan Köyliönjoen alkuosissa. Tämä voisi 
tuottaa huomattavaa lisäsaalista suojeluyhdistyksen suorittaman avovesinuottauksen lisäksi. Toi-
saalta kaikkien ojien laskualueet tai alaosat eivät sellaisenaan välttämättä sovellu rysäpyyntiin. Täl-
laisissa tapauksissa voitaisiin käyttää esimerkiksi hoitopyyntikatiskojen verkostoa. Suojeluyhdistys 
on suorittanut aiempina vuosina hyvällä menestyksellä paunettipyyntiä Kaukanaronojan alaosassa 
sijaitsevassa laskeutusaltaassa. Mahdollisuuksien mukaan myös tätä kannattaisi jatkaa. 
 

5.2 Logistiikka 
 
Hankkeessa kartoitettiin kalaketjun alkupään (kalastajalta jalostajalle vaiheen) menetelmiä pilotti-
kohteisiin parhaiten sopivien käytänteiden löytymiseksi. 
 
Hoitokalastuspilottien saaliit kuljetettiin pääosin Poriin koiranruokateollisuuden raaka-aineeksi. 
Matka molemmista kohteista jalostajalle oli alle 100 km. Kuljetuksissa käytettiin kuljetusfirmaa, joka 
toimitti kalakontit kylmäkuljetuksella rannasta suoraan tuotantolaitokselle. Tämä käytäntö toimi erit-
täin hyvin ja kustannukset jäivät pieniksi. Osa kuljetuksista toteutettiin muun jakelun yhteydessä. 
Myös yksityiskuljetuksen kustannus oli maltillinen. Hankkeen aikana saatiin palautetta, että joidenkin 
muiden kuljetusten yhteydessä ammattikalastuksen saaliin kuljetuksessa käytettävät kontit ovat vuo-
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taneet kannen välistä vettä auton lattialle. Riskin minimoimiseksi kuljetettavat kontit paketoitiin var-
muuden vuoksi yläosastaan elintarvikemuovilla. Hankkeen aikana toteutetuissa kuljetuksissa ei 
esiintynyt vuotoja. 
 

5.2.1. Kylmäketjun järjestäminen ja saaliin laatu 
 
Toimivan kylmäketjun järjestäminen elintarvike- tai lemmikkieläinteollisuuden käyttöön toimitetta-
vassa saaliissa on edelleen yksi pullonkauloista ja keskeisimmistä haasteista sellaisissa kalastus-
kohteissa, joissa ei ole lähellä satamainfraa. Saalis tulisi saada nopeasti jäähdytettyä ja sen säilytys 
tulisi järjestää jäähdytettynä. Kalastuksen ajoittaminen kylmän veden kausille vähentää jäähdyttä-
mistarvetta, koska vaihtolämpöiset kalat ovat järviveden lämpöisiä. 
 
Käytännössä kalojen jäähdyttäminen hoidetaan saaliin jäittämisellä eli lisäämällä jäämurskaa saaliin 
joukkoon. Kun kalakonttia täytetään saaliilla, tulee jäitä annostella konttiin täyttämisen aikana, jolloin 
jäitä esiintyy kerroksittain kontissa. Tällä tavalla jäät jäähdyttävät kontin sisältöä tasaisesti. Pelkäs-
tään saaliin pinnalle laitetut jäät eivät viilennä riittävän tehokkaasti saaliin alempia kerroksia. Konttien 
alakulmissa on kiertämällä avattavat kannet. Kannet tulee avata raolleen säilytyksen aikana, jotta 
jäiden sulamisesta ja saaliista irtoava vesi pääsee poistumaan kontista. Ennen kuljetukseen las-
tausta kannet suljetaan kuljetuksen ajaksi.  
 
Hankkeessa jäät hankittiin kalapaljujen vuokraamisen yhteydessä. Paljut vuokrattiin ammattikalas-
tajalta ja osa niistä toimitettiin jäämurskalla täytettynä. Kannellisessa kalapaljussa jäät säilyvät hank-
keessa saadun kokemuksen mukaan pitkään. Turajärven pilotoinnissa ulkotiloihin sijoitetussa kan-
nellisessa paljussa säilytettiin jäätä jopa kaksi viikkoa ulkolämpötilan vaihdellessa viiden asteen mo-
lemmin puolin. Jäiden hankinta voi tuottaa ongelmia syrjäisissä kohteissa ja niiden hankintaan ja 
saatavuuteen tulisikin kiinnittää huomiota jo hoitokalastusten suunnitteluvaiheessa. Sellaisissa koh-
teissa, jotka sijaitsevat kaukana jääkoneista tai jääkoneet ovat muista syistä saavuttamattomissa, 
voisi siirrettävän jääkoneen hankinta tai vuokraus tulla kyseeseen. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla, 
että esimerkiksi kalatalousalueet hankkisivat jääkoneita ja myisivät jäätä kalastajille. 
 
Toimivan kylmäketjun järjestäminen on toiminnan kivijalka, joka takaa saaliin käytettävyyden. Myös 
lemmikkieläinteollisuudessa raaka-aineen korkea laatu on keskeisessä roolissa ja on ehtona toimin-
nan jatkuvuudelle. 
 

5.3. Hoitokalastuksen prosessit 
 
Hankkeessa tehtyjen hoitokalastuspilotointien pohjalta laadittiin yksinkertaistettu kaavio, johon on 
kiteytetty hoitokalastuksen toteuttamiseen liittyvät keskeiset kokonaisuudet (kuva 11). Kaaviossa ku-
vataan hoitokalastusprosessin osa-alueiden sisällöt ja sen tarkoituksena on helpottaa käynnistettä-
viä hoitokalastusprojekteja hahmottamaan jo projektin suunnitteluvaiheessa siihen liittyvät tarpeet ja 
huomioitavat asiat sekä edelleen sujuvoittaa muualla tehtäviä uusien kalaketjujen muodostamista. 
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Kuva 11  Hoitokalastuksen prosessin osa-alueita sisältöineen. 

5.4. Hoitokalastuksen saalisseurannan malli 
 
Pyhäjärven saalisseurantaa on perinteisesti toteuttanut useampi taho. Pyhäjärven kalastusalue (ny-
kyinen hoitoyhdistys) on vuosikymmeniä arvioinut saalista kalastajahaastattelujen ja lupiin liittyvien 
saalisilmoitusten perusteella. Muikkukantaa on tutkittu intensiivisesti 1980-2000-luvulla ja siinä yh-
teydessä Turun yliopiston tutkijat ovat esittäneet omia saalisarvioitaan, jotka esim. 1990-luvulla poik-
kesivat selvästi kalastusalueen arvioista. 1995-2015 PJI on hallinnoinut hoitokalastusta, jossa ka-
lastajille maksettiin tukea kuukausittaisen hoitokalastuksen saalisilmoituksen perusteella. Hoitoka-
lastussaaliin lisäksi PJI teki ammattikalastajille vuosittain arvokalojen saaliista erillisen tiedustelun. 
Vuonna 2016 hoitokalastuksen hallinnointi siirtyi Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, joka ei vaati-
nut kalastajilta kuukausittaista saaliskirjanpitoa eikä hoitokalastussaaliin lajijakaumaa. Vuosina 
2016-2018 saaliista on ollut kalastusalueen vuosittain tekemä arvio sekä Luonnonvarakeskuksen 
keräämät kaupallisen kalastuksen saalisilmoitukset. 
 
Seurantatiedon perusteella voidaan osoittaa kalastuksen ekologinen kestävyys, mikä useissa ta-
pauksissa helpottaa lupapolitiikkaa ja lisää luottamusta kalastusoikeuksien haltijoiden parissa. Seu-
ranta auttaa myös arvioimaan kalakantoja ja niiden vastetta kalastukseen. Perusmenetelmä on ka-
lastajan saaliskirjanpito eli käytettyjen pyydysten lukumäärät ja saalis lajeittain. Ongelmana on 
yleensä vastauskato, eli kaikilta kalastajilta ei saada ilmoituksia. 
 

5.5. Tanakassa luotu seurannan malli 
 
Saalisseurannan tarve on viime vuosina korostunut, kun etenkin särkeen ja ahveneen on kohdistu-
nut aiempaa enemmän pyyntiä. Pyhäjärven kalastusalue on tuonut esille tarpeen vuoden välein teh-
tävää saalisarviota tiheämmälle seurannalle. Tanakka-hankkeessa järjestettiin työpaja kaikille ka-
lastajille ja kalastusalueen edustajille. Vuorovaikutteisen ja osallistavan työpajan fasilitoi Pia Rotko 
Innotiimistä. Työpajassa käytiin läpi seurannan tarpeet ja mahdolliset toteutuksen vaihtoehdot. Työ-
pajassa päätettiin mallista, jota testattiin vuonna 2019(kuva 12). Mallissa oli neljä tasoa: 
 

1. Kalastajien kuukausi-ilmoitus PJI:lle 
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Työpajassa todettiin, että kalastajat eivät halunneet toteuttaa seurantaa digitaalisesti esim. Whatsa-
pin tai erillisen puhelimen saalisilmoitussovelluksen avulla, vaan toivoivat perinteistä paperille tulos-
tettua Excel-taulukkoa. Sovittiin, että tiedot koostetaan hoitoyhdistykselle kaksi kertaa vuodessa, 
kesällä ja vuoden lopussa. Tämä toteutui vuonna 2019. 
 
Pääasiassa saalistietojen palautus toimi hyvin, tosin tietyt kalastajat eivät olleet halukkaita yhteistyö-
hön. Tiedot toimitettiin hoitoyhdistykselle ja he kokivat hyötyvänsä päätöksenteossaan saadusta 
saalistiedosta. Kuukausiseurantaa ei ole jatkettu vuonna 2020.  
 

2. LUKEn lakisääteinen vuosittain jälkikäteen tehtävä ilmoitus kuukausitasolla 

Kalastuslain (2016) 90 § perusteella sisävesien kaupalliset kalastajat ovat tehneet ilmoituksen ka-
lastuksestaan ja saaliistaan Luonnonvarakeskukselle vuodesta 2016 lähtien. Ilmoitus tehdään kuu-
kausittaisina yhteenvetoina seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Ilmoitus sisältää jär-
vittäin pyyntiponnistuksen pyydyksittäin sekä saaliin kalalajeittain ja pyydyksittäin. Suurin osa ilmoi-
tuksista tehdään paperisilla lomakkeilla, vaikka tiedot on mahdollista ilmoittaa myös sähköisesti. Il-
moitusten tiedot ovat pääsääntöisesti käytettävissä seuraavan vuoden kesällä, joten niiden perus-
teella ei voida tehdä nopeaa reagointia vaativia päätöksiä. Toisaalta vuosien välinen vaihtelu esim. 
yksikkösaaliissa on usein niin huomattavaa, päätöksenteon pohjaksi vaaditaan tietoa pidemmältä 
ajalta. Luonnonvarakeskus toimittaa pyydettäessä tiedot kaupallisesta kalastuksesta kalatalousalu-
eelle. Tietojen luovuttamista rajoittaa kuitenkin tietosuoja, ts. yksittäisen kalastajan tiedot eivät saa 
olla pääteltävissä julkaistavasta aineistosta. 

Käytännössä Luonnonvarakeskuksen keräämä lakiin perustuva tieto on riittävä perusseuranta. Tie-
don soveltamisessa ongelmaksi saattaa tosin muodostua edellä mainittu tietosuojakysymys. Mikäli 
halutaan arvioida tarkemmin esimerkiksi saalispotentiaalia, otetaan edustavasti saalisnäytteitä. 
Myöntäessään luvan kaupalliseen kalastukseen kalastusoikeuden haltija voi edellyttää tarkempaa 
kirjanpitoa. 

3. Hoitoyhdistyksen (entinen kalastusalue) saalisarvio 

Hoitoyhdistyksen arvio perustuu kalastajien haastatteluihin ja nykyään myös digitaalisen lupamyyn-
nin yhteydessä tehtyyn saaliskyselyyn. PJI:n ja Luken tilastoista poiketen hoitoyhdistyksen saalisti-
lasto pitää sisällään myös vapaa-ajankalastuksen saaliin. 



22 
 

 
 
Kuva 12 Säkylän Pyhäjärven kalastoseurantamallin kokonaisuudet. 

4. Hoitokalastuksiin liittyvät tausta- ja tukiselvitykset 

Pelkkä kirjanpitotieto ei kerro kalakannan rakenteesta, ts. sama kilomääräinen saalis voidaan saada 
harvoista suurista yksilöistä tai lukuisista pienistä kaloista. Saalisnäytteestä voidaan seurata kala-
kannan rakenteessa tapahtuvia muutoksia. Yksinkertaisimmillaan saalisnäyte voi olla vaikkapa sa-
dan satunnaisesti saaliista valitun saman lajin kalan keskimassa tai keskipituus. On huomioitava, 
että saalisnäyte kuvaa saalista eikä välttämättä kalakantaa, koska pyydykset ovat yleensä jollain 
tavalla valikoivia. 

Standardin mukaan tehty verkkokoekalastus on perusmenetelmä järven kalakantojen runsauden ja 
kalayhteisön rakenteen arviointiin. Sitä käytetään yhtenä menetelmänä myös järvien ekologisen tilan 
arviointiin. Luke koekalasti Tanakka-hankkeen pilottijärvet Turajärven ja Pyhäjärven vuonna 2019 ja 
Köyliönjärven vuonna 2020. Raportit koekalastusten tuloksista ovat liitteenä (liite 3 & 4). 
 
Pyhäjärven koekalastusten yksikkösaalis/verkko oli 2 kg ja 150 kpl. Ahven, kuore ja särki olivat run-
saimmat lajit. Ahven- ja kuoresaaliit olivat suuremmat kuin edellisessä vuoden 2015 koekalastuk-
sessa. Erityisesti kalojen lukumäärä oli kasvanut selvästi ja kalat olivat pienempiä kuin aiemmin. 
Tämä voi johtua voimakkaasta pyynnistä ja hyvästä poikastuotannosta vuonna 2018. Petokalojen 
osuus saaliin painosta oli 22 %, selvästi pienempi kuin vuonna 2015, jolloin se oli 38 %. Tämä johtuu 
etenkin siitä, että petokalakokoon kasvaneita yli 15 cm ahvenia saatiin aiempaa vähemmän. 
 
Turajärven yksikkösaalis oli 2,9 kg 225 kpl. Ahven, lahna ja särki olivat runsaimmat lajit. Ahvenet, 
lahnat ja särjet olivat pääasiassa pienikokoisia. Petokalojen osuus saaliin painosta oli 25 %, isom-
pien ahventen lisäksi Turajärven petokalasto koostuu kuhista ja hauista. 
 
Köyliönjärven yksikkösaalis oli lähes 3,4 kg ja 176 kpl. Särki, lahna ja ahven olivat runsaimmat lajit, 
myös pasuri ja kuore ovat yleisiä. Yksikkösaalis laski hieman edeltävästä vuoden 2017 koekalastuk-
sesta. Petokalojen osuus saaliin painosta oli alhainen, vain 18 %. Köyliönjärven särkikalat olivat 
enimmäkseen pienikokoisia. Saalis oli särkikalavaltaisin näistä kolmesta järvestä. 
 
 



23 
 

Koekalastuksen saaliista saadaan tietoa kalalajien suhteellisesta runsaudesta ja eri lajien kantojen 
kokojakaumista. Mikäli järven koekalastussaalis on särkikalavaltainen ja runsas (yli 2 kg/verkko) 
sekä petokalojen osuus on vähäinen (alle 20 % saaliin painosta), on hoitokalastuksen tarve ilmeinen 
ja odotettavissa olevat saaliit suureet. Kalojen kokojakaumasta voidaan päätellä odotettavissa ole-
van hoitokalastussaaliin rakenne ja sen käyttökelpoisuus eri jalostusmenetelmiin. 
 
Hoitokalastushanketta tai kyseisessä vesistössä aiemmin hyödyntämättömän lajin kalastuksen aloit-
tamista suunnitellessa toiminnan taloudellisten realiteettien arvioimisen apuna voidaan käyttää to-
teutuneiden saaliiden tai koekalastustietojen lisäksi saalispotentiaaliarvioita. Saalispotentiaaliarvi-
oita on tuotettu särjen ja ahvenen osalta valtakunnallisella tasolla eri vesistötyypeille. Lisäksi tulevia 
saaliita voidaan arvioida hoitokalastussaaliiden tavoitetasojen määrittämiseen kehitetyillä laskukaa-
voilla, jotka perustuvat pääasiassa vesistön rehevyyteen. Saalistavoitelaskelmia tai kyseisen vesis-
tötyypin saalispotentaaliarvioita voidaan verrata toteutuneisiin saaliisiin, ja siten arvioida toiminnan 
tehokkuutta ja kalastuksen kestävyyttä. Laskukaavat tai saalispotentiaaliarviot ovat kuitenkin suun-
taa-antavia, eivätkä kerro kalakannan rakenteesta, joten ne eivät suoraan kerro esimerkiksi elintar-
vikekäyttöön soveltuvan kalan määrää.  
  

5.6. Seurantamallin arviointi 
 
Kaupalliset kalastajat ovat merkittävässä roolissa seurantojen aineistojen tuottamisessa. Kalastus-
kirjanpito olisi tehtävä kalastajalle mahdollisimman yksinkertaiseksi ja vähän kuormittavaksi, jotta 
motivaatio säilyisi ja tulokset olisivat luotettavia. Luonnonvarakeskukselle tehtävä ilmoitus on kalas-
tuslain mukaan pakollinen, mutta esimerkiksi kalastusoikeuden haltija voi edellyttää lupaehdoissa 
tarkempaa kirjanpitoa. Tarkemmalla (esim. päiväkohtainen) voidaan korvata harvemmalla aikajak-
solla (esim. kuukausikohtainen) saaliskirjanpito. 

Kalastuslakiin perustuvasta ilmoituksesta saadaan kalalajeittain kokonaissaalis ja yksikkösaalis, 
joita voidaan käyttää pohjatietona kalastuksen kestävyyttä arvioitaessa. Yksikkösaalis on tietyillä 
oletuksilla kalakannan runsauden indeksi, joten sen perusteella voidaan seurata mahdollisia muu-
toksia kalakannan runsaudessa. Pelkkä saalistieto ei kuitenkaan kerro kalakannan rakenteesta, ts. 
sama kilomääräinen saalis voidaan saada harvoista suurista yksilöistä tai lukuisista pienistä kaloista. 
Saalisnäytteestä voidaan seurata kalakannan rakenteessa tapahtuvia muutoksia. Yksinkertaisimmil-
laan saalisnäyte voi olla vaikkapa sadan satunnaisesti saaliista valitun kalan keskimassa tai keski-
pituus. 

Tässä esitellyssä mallissa (kuva 12) yhtenä on toimijana PJI, jota vastaavaa toimijaa ei yleensä 
järvialueilla ole. Perustilanne nykyään on se, että Luken seuranta on ainut tiedonkeruu kaupallisesta 
kalastuksesta. Pyhäjärvellä vertailtiin Luken, hoitoyhdistyksen ja PJI:n saalistietoja. Kalastajille teh-
tyjen tarkennuspyyntöjen jälkeen kokonaissaalis oli pääosin samalla tasolla, mutta täysin samaan 
lopputulokseen ei kuitenkaan päädytty. Tämä korostaa riittävän tarkan, hyvin suunnitellun ja ohjeis-
tetun kalastuskirjanpidon merkitystä. 

5.7. Taloudellisesti kannattavan hoitokalastusmallin pilotointi koko kalaketjun kaikilla tasoilla 
 
Hankkeessa on valmisteltu koko kalaketjun laajuista pilottia Iisalmen reitille, jossa Savo-Karjalan 
vesiensuojeluyhdistys on jo pitkään tehnyt yhteistyötä ammattikalastajien ja kalanjalostajien kanssa. 
Alueella on useita järviä, joille on tehty hoitokalastusta aiemmin, mutta saalista ei ole hyödynnetty 
kaupallisesti. Hoitokalastusta ovat rahallisesti tukeneet mm. alueen yritykset. Hoitokalastus on myös 
jatkossa näiden järvien keskeinen vesienhoidon toimenpide.   
 
Pullonkauloina koettiin kalastajien ja jalostajien aikataulut, eri lajien sesongit täyttivät kalenterin, eikä 
särjen kalastukselle tuntunut olevan tilaa. Kalastajat kuitenkin toimittivat jo särkeä massattavaksi 
paikalliselle jalostajalle. Paikallisilla kalastajilla oli myös omaa jalostustoimintaa, mutta he nostivat 
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esiin lainsäädännöllisen pullonkaulan hoitokalastussaaliin jalostukseen: kalastaja saa oman saaliin 
jalostamiseen 60% tukea, mutta jos hän ostaa kalaa muilta kalastajilta, jalostuksen tuki on vain 20%. 
 
Tanakka-hankkeen aikana koko Iisalmen reitin pilotin hankkeistaminen eteni suunnitteluvaiheeseen 
ja toimijoiden aktivointiin, mutta rahoitushakemusten viivästymisen takia toteutusvaiheeseen ei kui-
tenkaan vielä päästy. Tavoitteena on, että taloudellisesti kannattava hoitokalastus käynnistyy 
vuonna 2021.  
 
Muillakin alueilla, joilla särjen kaupallinen pyynti on aktiivista, ollaan lähellä koko ketjun toteutumista. 
Näissä kaupallisesti kannattavan hoitokalastuksen käynnistämiseen riittäisi vesienhoidollisten tavoit-
teiden täsmentäminen, eli yhteistyö kalataloustoimijoiden ja vesienhoidosta vastaavien viranomais-
ten välillä. Yhteistyön ja yhteisen vision luomisessa pullonkaulaksi voi muodostua koordinoivan ta-
hon puuttuminen. Alueellinen vesiensuojeluyhdistys, kalatalousalue tai muu pysyvä toimija voisi 
luontevasti ottaa koordinoivan roolin. Taloudellisesti kannattavan hoitokalastuksen mallia tehtiin Ta-
nakka-hankkeessa tunnetuksi ympäri Suomea järjestetyissä tilaisuuksissa ja lopulta valtakunnalli-
sissa Teams-työpajoissa, joihin osallistui sekä vesienhoidon että kalatalouden ammattilaisia ympäri 
Suomea. Parhaimmillaan vesienhoidon ja kalatalouden tavoitteita yhdistämällä voitaisiin käynnistää 
suurikin määrä kalaketjuja, joissa toteutuu kaupallisesti kannattavan hoitokalastuksen periaatteet. 
 
Veden laadun parantaminen ja turvaaminen vaatii tutkimusten mukaan tietyn suuruisen vuosittaisen 
saalistavoitteen toteutumisen, hoitokalastuksen saalispotentiaaleja on laskettu eri tavoilla ja niitä voi 
tiedustella esim. Luken tutkijoilta tai Pyhäjärvi-instituutista.  
 

5.8. Särkikalat kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnittelussa 
 
Kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmissa pitää määritellä kaupalliseen kalastukseen hyvin 
soveltuvat vesialueet ja niillä käytettävät pyydykset. Tanakka-hankkeen viestinnässä kalatalousalu-
eita kehotettiin ottamaan huomioon särkikalojen kaupallisen kalastuksen mahdollisuus erityisesti re-
hevöityneillä vesialueilla, joilla särkikalojen kannat ovat runsaat. Vapaa-ajan kalastajat pyytävät hy-
vin vähän särkikaloja ja heidän kalastuksensa on kohdistunut entistä enemmän petokaloihin. Tämän 
vuoksi myös sellaisilla alueilla, joilla vapaa-ajankalastus on runsasta, on usein mahdollisuus särki-
kalakantojen tuoton hyödyntämiseen kaupallisella kalastuksella.  
 
Hankkeessa tuotettiin suunnittelun tueksi karttoja (kuva 13), joihin on merkitty kalatalousalueittain 
särkikalojen ja kuoreen kaupallisia saaliita, hoitokalastusten saaliita ja järvien verkkokoekalastusten 
särkikalojen yksikkösaaliita. Kartoille vietiin kalatalousalueittain sisävesien kaupallisten kalastajien 
saalis särjen, lahnan ja kuoreen osalta vuosilta 2016- 2018 Luken keräämän aineiston pohjalta. Kar-
tan perusteella voidaan mm. tunnistaa alueita, joissa jo tapahtuu laajamittaisempaa vajaasti hyödyn-
nettyjen lajien kalastusta, mikä voi avata uusia raaka-ainekanavia elintarvikeketjuun. Kartoille vietiin 
myös VPD-verkkokoekalastusaineisto Luken ylläpitämän koekalastusrekisterin tietojen pohjalta. Ai-
neiston vesistöt luokiteltiin särkikalojen yksikkösaaliiden (g/verkko vrk) perusteella neljään luokkaan, 
jotka heijastelevat kyseisen vesistön potentiaalia särkikalojen kalastukseen. Lisäksi tuotettiin kartta 
aiemmissa hankkeissa koottujen hoitokalastusaineistojen saalistiedoista (saalis kg/ha/vuodessa) 
90-luvun alusta tähän päivään. Kartta auttaa hahmottamaan missä hoitokalastusta on tehty ja min-
kälaisia saalismääriä on saatu valtakunnan tasolla. Lisäksi sen perusteella voidaan tunnistaa koh-
teita, joissa on mahdollisesti edelleen potentiaalia sekä alueita joilla toimintaa ei ole vielä ollut. Paik-
katiedon käsittelyyn, alueiden rajaukseen ja karttojen piirtämiseen käytettiin QGIS paikkatieto-ohjel-
maa. Kalatalousalueiden rajat saatiin käyttöön ELY-keskukselta, muu tausta-aineisto ladattiin Suo-
men ympäristökeskuksen ja Euroopan komission avoimen datan palveluista. 
 
Karttamuotoon vietyjen tietojen perusteella on mahdollista helpommin tunnistaa alueita, joilla on 
merkittäviä särkikalojen saalisvaroja kaupallisen kalastuksen hyödynnettäväksi. Kartat ovat tämän 
raportin liitteinä (liite 5.) ja ne julkaistaan Luken nettisivuilla. Kaupallisen kalastuksen kalastus-
aluekohtaisia tuoreempia saalistietoja voi tiedustella Lukesta. Karttoja esiteltiin hankkeen järjestä-
missä työpajoissa, joissa virisi aktiivista keskustelua nykyisistä särkikalasaaliiden “hot-spot” alueista 
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ja mahdollisuuksista saada aiemmin hyödyntämättömiä kalavaroja hyötykäyttöön. Lisäksi tunnistet-
tiin alueita, joissa on koeverkkokalastusaineistojen perusteella runsaasti potentiaalia (mm. Uusi-
maa), mutta ei juuri kaupallista kalastusta. 

 

Kuva 13 Kaupallisten kalastajien särkisaalis kalatalousalueittain ja koeverkkokalastusten särkisaalis VPD-koeverkkokalas-

tuksissa.   

6. Hankkeen vaikuttavuus/vaikutukset 
 

1. Kalastuksen vedenlaatuvaikutukset (mahdollisuudet ja uhat) laajaan keskusteluun   
 
Kalastus vaikuttaa veden laatuun monin tavoin: 1) ravintoketjun kautta, kun eläinplanktonia syöviä 
kaloja pyytämällä vähennetään saalistuspainetta vesikirppuihin, jotka voivat laiduntamalla pitämään 
kasviplanktonin kurissa, 2) ravinteiden poiston kautta, kalansaaliin mukana poistuu fosforia 3) sisäi-
nen kuormitus, pohjalta ravintoa etsivät kalat kuten lahna ja särki vapauttavat ruokaillessaan ravin-
teita ja siten särkikalojen poisto vähentää sisäistä ravinnekuormitusta. Kaupallinen hoitokalastus 
kohdentuu siis vedenlaatua heikentäviin ‘pahiksiin’ kuten planktivoreihin (muikku, siika ja kuore) tai 
pohjan pöyhijöihin (särki, lahna). Petokaloilla on tässä mallissa hoitokalastajan rooli, eikä saalistus 
kohdistu niihin.  
 
Hanke onnistui saavuttamaan monien seminaariesitelmien ja työpajojen kautta laajan kansallisen 
yleisön, jossa oli sekä kalatalouden että vesienhoidon toimijoita. Kalastuksen ja vedenlaadun yh-
teyttä ja kaupallisesti kannattavan hoitokalastuksen mallia tuotiin esiin mm. Kalantutkimuspäivillä, 
Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston vuosiseminaarissa ja Tanakka-hankkeen työpajoissa. 
Aihe innosti yleisöä keskusteluun, esimerkkinä tästä voidaan mainita mm. Anne-Mari Ventelän esi-
telmä Lapin kalatalouspäivillä, jossa useampikin osakaskunnan edustaja intoutui esitelmän jälkeen 
arvioimaan mm. siikaistutustensa mielekkyyttä järvillä, joilla samaan aikaan oli ongelmia veden laa-
dussa.  
 

2. Vesienhoidon ja kaupallisen kalastuksen yhteensovittaminen 
 

Vesienhoitoa ja kaupallista kalastusta ei usein käsitellä yhdessä ja Tanakka-hanke onkin tuonut työ-
pajoissa yhteen vesienhoidon ja kalatalouden toimijoita. Ajoitus kevään 2020 työpajoille oli vaikutta-
vuuden kannalta erinomainen, sillä vesienhoidossa oli meneillään vesienhoitosuunnitelmien laadinta 
ja mm. hoitokalastusten käytännön toteutuksen mietintä. Kalatalousalueilla taas oli meneillään en-
simmäisten uuden kalastuslain mukaisten käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadinta, joissa lakisäätei-
sesti tulee huomioida myös vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu.   
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Työpajoissa oli henkilöitä lähes kaikista ELY-keskuksista ja laaja joukko kalatalouden toimijoita. Tä-
män tyyppinen vuorovaikutus on edellytys sille, että yhteistyö ja yhteisten tavoitteiden asettelu jatkuu 
ja kaupallista hoitokalastusta voi ylipäätään tapahtua. Yhteistyön koordinointiin olisi hyvä osoittaa 
resursseja, tuo rooli sopisi luontevasti esim. alueelliselle suojeluyhdistykselle, kalatalousalueelle tai 
säätiöpohjaiselle toimijalle. 
 

3. Hoitokalastuksen roolin vahvistuminen vesien ja elinympäristöjen hoidossa 
 
Hanke on tavoitteensa mukaisesti nostanut hoitokalastuksen vesienhoidon keskeiseksi välineeksi. 
Vaikka hoitokalastuksia on tehty 1980-luvun lopulta lähtien, menetelmää on pidetty tehottomana 
usein liian heikoiksi tai lyhyiksi jääneiden kalastusten vuoksi. Kaupallisesti kannattava hoitokalastus 
ei ole riippuvaista lyhytkestoisesta projektirahoituksesta ja on siten vahva vesienhoidon väline. Ta-
nakka-hankkeessa esiteltiin mallia myös Helmi-ohjelman toimijoille ja hoitokalastusta toteutetaan nyt 
mm. Varsinais-Suomessa osana lintuvesien elinympäristöjen hoitoa. 
 

4. Sisävesien elinkeinokalatalouden kirjoon lisää potentiaalia 
 

Hankkeessa on avattu hoitokalastussaaliin tie lemmikkiruokateollisuuteen niin, että raaka-aineesta 
maksetaan korvaus, joka mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden. Yhteistyötä Neufrau Oy:n kanssa jat-
ketaan hankkeen päätyttyä. Hankkeen toimet vahvistavat yleistä positiivista kehitystä, jossa sisäve-
sikalastuksen kirjoon on saatu lisää potentiaalia ja uusia avauksia. 
 

5. Keskustelun lisääminen elintarviketeollisuuden raaka-aineen saatavuudesta 
 
Hankkeen tilaisuuksissa nousi useaan kertaan esille haasteet elintarvikekäyttöön saatavilla olevan 
raaka-aineen riittävyydestä ja toimitusvarmuudesta. Tämä on usein kalaketjun kipupiste, johon on 
jatkossa kiinnitettävä huomiota ja tulevaa kehitystyötä.  

7. Viestinnän toteutuminen ja tulokset  

Hankkeen viestintä toteutettiin hankkeen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Hankkeelle toteutettiin 
nettisivut Pyhäjärvi-instituutin sivujen yhteyteen. Sivuille koottiin keskeiset hanketiedot, tietoa järjes-
tettävistä tilaisuuksista ja hankkeen materiaaleja. Hankkeelle luotiin sekä sähköinen, että tulostet-
tava hanke-esite, jota jaettiin tilaisuuksissa sekä sähköisesti. Hankkeelle luotiin logo ja sähköisiä 
tiedotusmateriaaleja, joita päivitettiin tilanteen mukaan. 

Hankkeen keskeisimmät kohderyhmät ovat vesialueiden omistajat ja kalastajat, kalanjalostajat ja 
viranomaiset sekä alalla toimivat yhteistyökumppanit (yritykset ja yhteisöt). Hankkeen aikana osal-
listuttiin 78 erilaiseen hankkeen kohderyhmille järjestettyyn tilaisuuteen, joissa esiteltiin hanketta ja 
edistettiin sen tavoitteita. Osallistumiset käsittivät 11 seminaaria, 29 kokousta, 12 työpajaa, 2 mes-
sua, 16 yleisötilaisuutta. Näistä tilaisuuksista 34 järjestettiin hankkeen työnä. Näiden tilaisuuksien 
kautta tavoitettiin hankkeen aikana noin 1800 ihmistä (taulukko 1).  

Hankkeen toimista julkaistiin 13 juttua netissä ja lehdissä ulkopuolisen toimijan kautta (Alasatakunta-
lehti, Länsi-Suomi-lehti, Satakunnan Kansa-lehti, Maaseudun tulevaisuus -lehti ja YLE). Lisäksi 
hankkeen teemoja tuotiin esille haastattelussa, joka esitettiin YLE Lounais-Suomen radio- ja tv-uuti-
sessa. Näiden viestintätoimenpiteiden lisäksi hankkeessa suoritettiin lukuisia haastatteluja ja puhe-
linkokouksia tehtyjen toimenpiteiden taustoittamiseksi ja hankkeen teemojen edistämiseksi. 

Hankkeen keskeisempiä tuloksia tullaan esittelemään vielä hankkeen päätyttyä Suomen kalastus-
lehteen laadittavissa kahdessa lehtiartikkelissa, jotka ilmestyvät keväällä 2021. Lisäksi hankkeen 
tuloksia esitellään myös Kalatalouden keskusliiton järjestämällä valtakunnallisilla kalastusaluepäi-
villä pidettävässä luennossa helmikuussa 2021. 
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Taulukko 1 Hankkeen viestintätapahtumat ja toimet 

ajankohta viestintätapahtumat ja toimet 

7.9.2018 Nettijuttu hankkeesta 

10.9.2018 Suomen kalakauppiasliitto, ylen jutun jako 

20.9.2018 Hankkeen esittely, opiskelijaryhmä Livia 

8.10.2018 Kalastajatyöpaja 

11.10.2018 Työpajan tulosten esittelytilaisuus viranomaisen edustajalle VARELY 

29.10.2018 Kärkihanketapaaminen, Helsinki 

1.11.2018 Kalatalouden toimintaryhmä, hanke-esittely 

22.11.2018 Yhteistyökokous, s.yhd. & osakaskunnat 

22.11.2018 Haastattelu, Satakunnan kansa 

26.11.2018 lehtijuttu 

27.-28.11.2018 Särkikalat ja kiertotalous - resurssien taloudellinen hyödyntäminen - seminaari, Jyväskylä 

29.11.2018 Paneelikeskustelu, vesistökunnostusverkoston ja EMKR-ympäristöohjelma-hankkeen tilaisuus  

30.11.2018 Hankkeen tiedotustilaisuus, tiedote 

30.11.2018 Kehittämispalaveri kalastaja & kalaLeader 

1.12.2018 Lehtijuttu hankkeesta 

4.12.2018 Lehtijuttu hankkeesta 

30.1.2019 Kärkihankekiertue, Joensuu 

25.2.2019 Hankeständi vaalipaneelin yhteydessä, instituutti 30 v tilaisuus 

5.3.2019 Hankekokous Apetit Oyj 

6.3.2019 Yhteistyötapaaminen Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmä 

12.3.2019 Hanke-esittely, Köyliön s. yhd. Kokous 

18.3.2019 Sisäinen Skype, toiminnan suunnittelu, Luke 

19.3.2019 Yhteistyökokous, Säkylän Pyhäjärven hoitoyhdistys 

3.-4.4.2019 Kansalliset kalatutkimuspäivät Jyväskylä 

11.4.2019 Hanke-esittely TAU 

7.-9.5.2019 Seafood & Seafood Processing Expo 

10.5.2019 Yhteistyökokous Vahanen Environment 

14.5.2019 Livian särkikalojen kiertoseminaari 

16.5.2019 Työpaja Apetit, Köyliönjärven suojeluyhdistys ja hoitoyhdistys 

28.5.2019 Hankkeen ohjausryhmän kokous 

3.-5.6.2019 Vesistökunnostusverkoston seminaari 2019 

8.6.2019 Pyhäjärvi-instituutin avoimet ovet, hankkeen esittely 

10.6.2019 Työpaja Turajärven suojeluyhdistys 

10.6.2019 Kalahankkeiden yhteistyökokous, XAMK 

11.6.2019 Hankkeen esittely Päijänteen kalastusalue + osakaskunnat 

18.6.2019 Työpaja, Vahanen Environment 

16.6.2019 Yleisötilaisuus Köyliönjärvi 

19.6.2019 Yhteistyöpalaveri, kalatalousalue, Turajärven osakaskunnat 

27.6.2019 Turajärven suojeluyhdistyksen kokous, hanketoimien esittely sidosryhmille 

30.8.2019 Ammattikalastajamessut ja seminaari, Parainen 

2.-3.9.2019 Road trip/yhteistyötapaamiset: Kuopio, Tervo, Lapinlahti 

9.-11.9.2019 Rovaniemi kokoukset, Lapin Ely 

16.9.2019 Vesistökunnostusverkoston suunnitteluryhmän kokous, hankkeen esittely 

18.9.2019 Kalatalous-leader hallituksen kokous 
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19.9.2019 Hanke-esittely, Livian opiskelijat 

3.10.2019 Innotiimi-hankkeen loppuseminaari, Tutkimuksesta voimaa elintarvikekehitykseen, hankeständi 

10.10.2019 Kärkihankkeiden kokoontuminen, Helsinki 

13.10.2019 Työväen sivistysliiton järjestämä järvi-ilta 

28.-29.10.2019 Valtakunnallinen Nostetta särkikaloista- seminaari, Rantasalmi, luento 

8.11.2019 Hanke-esittely, JOKIohjelman johtoryhmä 

12.11.2019 Hanke-esittely, Lapin kalatalousaluepäivät, Rovaniemi 

18.11.2019 Saaristomeren ja Selkämeren vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä 

26.11.2019 Maa-ja kotitalousnaiset, hukattomampi huominen, päätösseminaari, luento 

26.11.2019 Hanke-esittely, Rotary Eura 

27.11.2019 Hankkeen esittely Pyhäjärvi-instituutin hallituksen kokouksessa 

30.11.2019 Satakuntalaisia ratkaisuja ympäristöhaasteisiin -tilaisuus, Pori 

4.12.2019 Hankkeen ohjausryhmän kokous 

9.12.2019 Hankkeen esittely Euran kunnanvaltuustolle 

11.-13.2.2020 Valtakunnalliset kalatalousaluepäivät 

11.2.2020 Vesistökunnostusverkoston talviseminaari, Turku 

3.3.2020 Särkiseminaari suunnittelukokous, valtakunnallinen toimikunta 

18.3.2020 Pilotointiin liittyvä kokous Turajärven sidosryhmien kanssa 

19.3.2020 Pyhäjärven suojeluohjelman ohjausryhmän kevätkokous, hankkeen esittely 

26.3.2020 Itä-Suomen työpaja I 

20.4.2020 Itä-Suomen työpaja II 

6.5.2020 Lehtijuttu, nettijuttu ja video, Maaseudun tulevaisuus 

6.5.2020 Nettijuttu ja video, Maaseudun tulevaisuus 

11.5.2020 Länsi-Suomen työpaja 

3.6.2020 OHRY 

9.6.2020 Vesistökunnostusverkoston suunnitteluryhmän kokous 

17.9.2020 Vesistökunnostusverkoston suunnitteluryhmän kokous 

22.9.2020 Yhteistyöpalaveri järviyhdistyksen kanssa 

23.9.2020 Hankkeen loppuseminaari/kansallinen särkiseminaari 2020 (web) 

1.10.2020 Esitelmä Vesiluonnonvarat kalataloudessa-tilaisuudessa Rantasalmella 

 lokakuu 2020 Artikkeli Biotalous tutuksi -hankkeen tiedotuslehdessä (Rajupusu Leader) 

8.10.2020 Satavesi-ohjelman or-kokous, hankkeen tulosten esittely 

14.10.2020 Nettijuttu Yle 

3.11.2020 Kirjoitus Köyliönjärven hoitokalastuksesta, Alasatakunta-lehti 

27.-28.10.2020 Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari (web) 

29.10.2020 Pyhäjärven kalastustyöryhmän workshop, esitykset 2 kpl 

10.11.2020 Tahot ja toimijat tutuiksi workshop - alan toimijoiden hanke-/toimintakatsaus (web) 

3.11.2020 Lehtijuttu Tanakan käynnistämästä toiminnasta Köyliönjärvellä 

5.11.2020 Nettijuttu, uutiset YLE 

5.11.2020 TV-uutinen, Lounais-suomen uutiset YLE 

5.11.2020 Radiohaastattelu, Lounais-suomen uutiset YLE 

17.-18.2.2021 Hankkeen mallin jalkauttaminen, esitys valtakunnallisilla kalatalousaluepäivillä 

 helmikuu 2021 artikkelit (2 kpl) Suomen kalastuslehdessä 
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Hankkeen loppuseminaari järjestettiin syyskuussa 2020 osana valtakunnallista särkikalaseminaaria 
ja se toteutettiin COVID-19-tilanteesta johtuen suunnitellusta poiketen webbiseminaarina zoom-alus-
talla. Seminaari onnistui hyvin ja sen esitykset ovat tarkasteltavana hankkeen nettisivuilla. Tilaisuus 
kokosi yhteen hyvin yleisöä eri puolilta Suomea. Tilaisuuteen osallistui 53 henkilöä. 

Hankkeen toimista tiedotettiin kattavasti somessa työntekijöiden profiilien ja hanketoimijoiden edus-
taman tahon profiilien kautta. Hankkeen toimiin liittyvissä postauksissa saavutettiin yhteensä 14 307 
toimintaa (taulukko 2). Facebook ja Twitter tavoittivat hyvin ihmisiä. Pyhäjärvi-instituutin omien 
some-kanavien lisäksi hankkeen päivityksiä jaettiin mm. Satavesi-ohjelman ja valtakunnallisen ve-
sistökunnostusverkoston some-kanavilla. 

 Taulukko 2 Tanakka-hankkeen some-aktiivisuus. 

 

7.1. Viestinnän arvio 

Aktiivinen osallistuminen kohderyhmille suunnattuihin tilaisuuksiin ja niiden järjestäminen, niin pai-
kallisesti kuin myös valtakunnan tasolla, mahdollistivat hankkeen pääviestien tehokkaan välittämisen 
perille. COVID-19-tilanteesta johtuvat poikkeusolot jopa lisäsivät nettitilaisuuksien kautta valtakun-
nallisen jalkauttamisen vaikuttavuutta, koska etätilaisuuksien suosio kasvoi käytäntöjen arkipäiväis-
tyessä sekä matkustustarpeen vähentyessä. 

Kattavan medianäkyvyyden ansiosta hankkeen tunnettuus lisääntyi, uusia verkostoja saatiin luotua 
ja olemassa olevia vahvistettua. Ennen kaikkea hankkeen viestintätoimilla pystyttiin purkamaan toi-
mintakentän kaikille tasoille ulottuvasti, kalastajasta virkamieheen, taloudellisesti kannattavaan hoi-
tokalastukseen liittyviä ennakkoluuloja ja toisaalta avattua sen mahdollisuuksia.  

Hankkeen viestintätoimien realisoitumista toiminnan muutokseksi on kuitenkin vaikea mitata. Toi-
mintakentän kehittyminen on hidasta ja muutokset ilmenevät viiveellä. Hankkeen vaikutuksia on pun-
taroitu raportin 5. luvussa. Hankkeen päätyttyä aktiivista ja kattavaa viestintää hankkeen teemoista 
tulee jatkaa, jotta liikkeelle saatettu asenneilmapiirin positiivinen muutos ja hyväksi todettujen toi-
mintatapojen käyttöönotto jatkaa hyvin alkuun saatettua etenemistään.  

8. Tulosten kestävyys ja hyödyntäminen 
 

8.1. Hoitokalastus osana vesienhoitoa ja kalatalouden kehittämistä 
Hankkeessa pyrittiin yhdistämään lakisääteisen vesienhoidon mukaisen hoitokalastuksen ja kalata-
lousalueiden hallinnoiman kaupallisen kalatalouden tavoitteet kestäväksi, vedenlaadun huomioi-
vaksi pitkäkestoiseksi toiminnaksi. Köyliönjärven pilotoinnin seurauksena saatiin käyntiin hankkeen 
tavoitteen mukainen kalaketju. Köyliönjärven ja muiden hankkeessa valmisteluvaiheessa olevien ta-
loudellisesti kannattavien hoitokalastustoimien jatkuvuus selviää vasta hankkeen jälkeen. 
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Vesienhoidon ja kaupallisen kalatalouden keskinäinen koordinointi voisi tuottaa jatkossa win-win ti-
lanteen, jossa vedenlaatu on turvattu jatkuvalla kalastuksella myös muissa kohteissa. Tämä edellyt-
tää kuitenkin paikallista koordinoivaa toimijaa, jolle tämä rooli soveltuu.  
 

8.2. Hoitokalastuksen tuki ja kokonaishyödyt 
Hoitokalastuksen jatkuvuuden ja kannattavuuden tulisi perustua saaliin arvon ja edelleen koko kala-
ketjun arvon kohoamiseen, jolloin ei ulkopuolisia tukirakenteita enää tarvittaisi ja kalastus itsessään 
tuottaisi riittävän hyvän toimeentulon kalastajalle. Tällä hetkellä kehitystyö on kuitenkin monessa 
kohteessa kesken ja kalaketjujen kehittämistä ja vajaasti hyödynnettyjen lajien pyyntiä tulisi tukea, 
jotta tulevaisuudessa tähän tavoitteeseen voitaisiin päästä.  
 
Hoitokalastusta ja sen tukijärjestelmien kannattavuutta tulisi tarkastella kokonaistaloudellisesti. Ko-
timaisen kalan edistämisohjelmassa (luonnos 2020) on selvitetty kalan käytön lisäämisen monipuo-
lisia myönteisiä vaikutuksia yhteiskunnassa. Se lisää työpaikkoja ja toimeentuloa, parantaa ihmisten 
terveyttä ja pienentää ruokavalion ilmastovaikutuksia. Ohjelmassa esitetään erilaisia julkisen sekto-
rin panostuksia kalatalouden kehittämiseen. Yksi keskeisistä kysymyksistä on esimerkiksi se, että 
millä tasolla valtion tukema hoitokalastus voisi maksaa itsensä takaisin verotuloina kalaketjujen eri 
tasoilla tapahtuvien arvonlisäysten kautta. Jos hoitokalastukseen sijoitetut tuet palautuisivat takaisin 
valtiolle verotuloina tai jopa tukeen sijoitettuja varoja suurempina tuloina, kannattaisi hoitokalastus-
ten tukemiseen kohdentaa jopa nykyistä suurempia taloudellisia panostuksia.  
 

8.3. Pienen kalan hyödyntäminen lemmikkiruokateollisuudessa 
Lemmikkieläinten ruokaa valmistavan teollisuuden kiinnostuminen hoitokalastussaaliin hyödyntämi-
sestä on yksi keskeisimmistä hankkeen aikana syntyneistä avauksista. Tämä tarjoaa mahdollisuuk-
sia elintarvikejalostajille kelpaamattoman kalasaaliin käyttöön. Parhaillaan jatkuva valtakunnan laa-
juinen järvikalabuumi olisi mahdollista laajentaa lemmikkiruokateollisuuteen suuremmassa mittakaa-
vassa. Eri puolilla Suomea on useita lemmikkieläinruuan valmistajia, joita alueellisten hoitokalastus-
toimijoiden kannattaisi lähestyä yhteistyön merkeissä. Monet näistä yrityksistä käyttävät raaka-ai-
neenaan kalanjalostusteollisuuden sivuvirtoja, kuten kasvatetun kalan perkuujätteitä. Näin ollen hy-
välaatuinen järvikala voisi soveltua helposti prosesseihin ja tuotevalikoiman jatkeeksi.  
 
Hankkeessa tehtiin sen alkumetreiltä lähtien tiivistä yhteistyötä koiranruokaa valmistavan Neufrau 
Oy:n kanssa. Neufrau valmistaa mm. pakastettavia koiranruokia. Tanakka-hankkeen tuottamasta 
kalaraaka-aineesta valmistettiin kalamassaa ja edelleen pakastetuotteita. Neufrau valmistaa järvika-
lamassasta kahta tuotetta, raakaa kalamassaa sisältävää Tanakkalaa ja kypsää Tatkalaa (kuva 14). 
Massaukseen sopivat parhaiten pienikokoiset kalat, jotka toimitettiin Neufraulle pyöreänä. Laatu on 
tärkeässä osassa myös koiranruokatuotteissa, joka asettaa korkean tason raaka-aineen hygienialle 
ja kylmäketjun järjestämiselle. Hankkeen näkökulmasta se, että pieni sekakala sopii erinomaisesti 
teollisuuden raaka-aineeksi ja siitä voidaan maksaa kalastajalle taloudellisesti kannattava korvaus, 
on valtava edistysaskel. Monet rehevien järvien hoitokalastuksista ovat pysähtyneet juuri siihen to-
siasiaan, että pienestä särkikalasta koostuva saalis on käytännössä arvotonta ja sen hävittäminen 
muodostaa kuluerän kalastajalle.  
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Kuva 14 Vasemmalla järvikalamassan valmistusta koiranruokateollisuuden raaka-aineeksi ja oikealla pakattua koe-erää 
(kuvat: Neufrau Oy).  

Jos jatkossa pienestä järvikalasta valmistettavien lemmikkieläinruokien tuotantomääriä voidaan kas-
vattaa, niin silloin pienet särkikalat voivat siirtyä talouskalalajien listalle. Ideaalitilanteessa pieniin 
kalayksilöihin kohdistuva tehokas taloudellisesti kannattava ja jatkuva hoitokalastus voisi harventaa 
järvien ylitiheitä kalakantoja niin paljon, että harventunut kalakanta voisi tuottaa jatkossa sekä pientä 
kalaa lemmikkieläinteollisuuteen, että lisäksi suuremmaksi kasvavaa kalaa monipuolisesti elintarvi-
keteollisuuden käyttöön.  
 
Myös elintarviketeollisuudessa on hankkeen toteutusaikana panostettu paljon pienten särkikalojen 
hyödyntämiseen. Onkin odotettavissa, että pienet kalat soveltuvat jatkossa nykytilannetta paremmin 
myös elintarviketeollisuuteen. Lemmikkieläintuotteiden valmistuksessa voidaan kuitenkin pientä ka-
laa käyttää hyödyksi lajittelematta (pois lukien petokalat), jolloin kalan käsittelyyn kuluu vähemmän 
resursseja. Lisäksi näyttäisi siltä, että edelleen ne lajit (esim. kiiski), joille ei ole kysyntää jäävät elin-
tarviketeollisuuden näkökulmasta sivusaaliin rooliin ja siten olisivat vapaasti hyödynnettävissä lem-
mikkieläinten ruuaksi. On myös huomioitava, että kalojen perkuuta vaativia prosesseja tuskin pysty-
tään nykytekniikalla ulottamaan kaikkein pienempiin kokoluokkiin halutuidenkaan hoitokalastuslajien 
osalta. 
 

8.4. Kuluttajien tietoisuuden lisääntyminen 
Ympäristötietoisuus kalatuotteita ostavien kohderyhmien, vähittäiskauppojen, tukkujen, suurtalous-
keittiöiden ja ravintoloiden ja kuluttajien parissa kasvaa jatkuvasti. Samoin myös poliittiset päätökset 
ja tavoitteet edistävät vastuullisesti ja kestävästi tuotettujen ja kalastettujen kotimaisten kalatuottei-
den asemaa markkinoilla. Onkin oletettavaa, että ympäristömyönteisille ja sertifioiduille tuotteille on 
jatkossa entistä suurempi kysyntä. Osa suomalaisista järvikalatuotteista soveltuisi mainiosti myös 
globaaleille markkinoille. Kalatuotteiden pääsyä kansainvälisille markkinoille ja myös suurten suo-
malaisten hankintaketjujen osaksi voitaisiin edistää tunnetuilla sertifioinneilla. Luonnon kalan ja siitä 
valmistettujen kalatuotteiden parissa keskeisin sertifiointijärjestelmä lienee MSC. Tämä vaatii kui-
tenkin huomattavaa taloudellista panostusta erityisesti sertifioinnin alkuvaiheessa, mutta myös sen 



32 
 

jälkeen suoritettavien seurantojen ja auditointien vuoksi. Suomalaisten järvikalojen sertifiointimah-
dollisuuksia ja sertifikaattien kannattavuutta tulisi selvittää monipuolisena kokonaistaloudellisena tar-
kasteluna.   

9. Talousraportti  
 
Hankkeen kokonaisbudjetti oli 349 732 €, josta ympäristöministeriön rahoitusta on 249 999 € ja oma-
rahoitusta 99 733 €. Pyhäjärvi-instituutin osuus kokonaisbudjetista on 282 141 € ja Luken osuus 67 
591 €. Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset olivat 353 525 €, josta ympäristöministeriön 
osuus oli 249 823 €. Hankkeen budjetti ja rahoitussuunnitelma saatiin toteutettua hyvin olosuhteisiin 
nähden. Hankkeessa jouduttiin muuttamaan budjettia kaksi kertaa, mutta nämä muutokset johtuivat 
pääasiassa COVID-19-tilanteesta ja sen muutoksista. Eniten pandemiatilanne vaikutti hankkeessa 
suunniteltujen tapaamisten ja työpajojen toteuttamiseen, niitä järjestettiin web-tapahtumina. Osa 
kansallisista seminaareista siirtyi myöhempään ajankohtaan. Lisäksi jotain muutoksia tehtiin hank-
keen pilottitoimenpiteisiin liittyviin kokonaisuuksiin. Pilottitoimenpiteet räätälöitiin hankesuunnitelman 
mukaisesti ja siten niihin suunniteltujen varojen tarkka arviointi etukäteen hankkeen suunnitteluvai-
heessa oli hyvin vaikeaa. Hankkeen pilottitoimenpiteiden esiselvitykset ja muut työkokonaisuudet 
sekä hankkeen hallinnointi vaativat suunniteltua enemmän työaikaa.  
 

10. Suositukset tulevia hankkeita ja ohjelmia varten 
 
Valtakunnallisena ilmiönä parhaillaan kukoistava särkikalabuumi on luonut ennenkokemattomat 
mahdollisuudet edistää vajaasti hyödynnettyjen kalavarojen käyttöönottoa Suomessa. Keskeisim-
mät haasteet nykymuotoiseen elintarvikekäyttöön tähtäävissä vajaasti hyödynnettyjen kalalajien ka-
laketjuissa on tunnistettu. Näitä pullonkauloja ovat esimerkiksi kalaston ja edelleen saaliin sopimaton 
laji- ja kokorakenne, kylmäketjun järjestäminen, saaliin kuljettamisen ja lajittelun kysymykset. Hank-
keen pilotoinneissa pyrittiin osaltaan löytämään ratkaisuja näihin ongelmakohtiin. 
 
Hankkeen kalastuspilotointien kautta luotiin yhteys lemmikkiruokateollisuuteen, joka voi jatkossa 
muotoutua merkittäväksi kalaketjujen avaamisen mahdollistajaksi sellaisilla järvillä, joissa kalaston 
rakenne koostuu pienikokoisesta kalasta ja niistä kalalajeista, joille ei ole muuta taloudellisesti kan-
nattavaa käyttöä. On kuitenkin huomioitavaa, että tuotantoon toimitettavan saaliin on oltava laadul-
taan ensiluokkaista ja hygienia- ja laatuvaatimukset täyttävää. Järvikalasta valmistettavien lemmik-
kiruokatuotteiden tarina on vielä alussa ja tulevaisuus näyttää mihin kokoluokkaan se valtakunnan 
tasolla laajenee. 
 
Vaikka uusia taloudellisesti kannattavia käyttötapoja vajaasti hyödynnetyille kalalajeille onkin löy-
detty, edelleen useissa hoitokalastuksissa jatkokäyttöön kelpaamaton saalis aiheuttaa ongelmia. 
Uusien käyttötapojen selvittämistä ja nykyisten hyvien käytänteiden tukemista tulisi jatkaa. Yhtenä 
vaihtoehtoisena saaliin loppusijoituskohteena niiden saalisjakeiden osalta, joille ei vielä ole löytynyt 
käyttötarkoitusta, voisivat olla biokaasuvoimalat. Taloudellisen hyödyntämisen kannalta hankalat 
saaliin osat tai perkuujätteet eivät saisi aiheuttaa kalastajille taloudellisia tappioita. Näin ollen tulisi 
biokaasulaitoksille kohdentaa tukia, joiden avulla voitaisiin poistaa porttimaksut vaikeasti hyödynnet-
tävien hoitokalastussaaliiden osalta. Jos jatkokäyttöön kelpaamaton saalis aiheuttaa kalastajalle 
kustannuksia, voi se johtaa epätoivotun saaliin tyhjentämiseen takaisin järveen tai dumppaamiseen 
maastoon.  
 
Edelleen yksi keskeisimmistä haasteista taloudellisesti kannattavan hoitokalastuksen tiellä on joi-
denkin vajaasti hyödynnettävien kalalajien merkittävää lisäarvoa tuottavien käyttötapojen puuttumi-
nen. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta kalalajista voidaan mainita kuore. On oikeastaan käsittämä-
töntä, miksi tämä herkullinen, helposti pyydettävä ja suuria parvia muodostava yleinen kalalaji voi 
edelleen olla pääsääntöisesti vajaasti hyödynnettyjen kalalajien listalla. Nyt tarvittaisiin monipuolinen 
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ja laadukas koko valtakunnan läpäisevä tiedotuskampanja, jolla kuoreen maine voitaisiin palauttaa 
sen ansaitsemalle tasolle.  
 
Hoitokalastuksia suunniteltaessa on tarpeen varata mahdollisimman laajoja aikaikkunoita käytännön 
toimien suorittamiseen, koska kalastuksen edellytykset riippuvat monista tekijöistä. Kaikki kalaketjun 
osat on saatava osumaan kohdalleen. Kalastettavuuteen vaikuttavat mm. sääolot, veden lämpötila, 
tuulisuus, kalojen lajityypillinen käytös jne. Yksi keskeisimmistä asioista on selvittää saaliin ostajan 
mahdollisuudet ja aikataulut saaliin vastaanottamiselle. Vajaasti hyödynnettyjen lajien kalastukseen 
erikoistuneiden kaupallisten kalastajien (hoitokalastajat) kalenterit ruuhkautuvat tyypillisesti keväällä 
jäiden lähdön jälkeisinä viikkoina särkikalojen kutupyynnin vuoksi. Toinen kiireinen aika on syksy, 
jolloin monet kalalajit parveutuvat järvien syvänteisiin ja ovat hyvin pyydettävissä. Vajaasti hyödyn-
nettyjä kalalajeja pyydetään pääasiassa kylmän veden aikaan myös kylmäketjun turvaamiseksi ja 
makuhaittojen välttämiseksi. Näin ollen mahdolliset kalastajakilpailutukset tai -varaukset on syytä 
tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jopa vuotta ennen suunniteltua toteutusta. 
 
Kuten kaikessa kalastuksessa, myös vajaasti hyödynnettyjen kalalajien ympärille muodostetussa 
kalastuselinkeinossa ollaan vahvasti alttiita erilaisille luonnon ilmiöille ja säätilan muutoksille. Kalas-
tus elinkeinona on kaikkiaan tällä hetkellä voimakkaassa turbulenssissa. Menestyäkseen toimijoilta 
vaaditaan entistä enemmän paineensietoa, innovointikykyä, sitkeyttä ja nopeaa sopeutumista äkilli-
siin muutoksiin. Ilmaston muuttuminen asettaa haasteita talvikalastukselle erityisesti Suomen eteläi-
sissä ja lounaisissa osissa jääpeitteisen ajan lyhenemisen muodossa muuttaen kalastusoloja ja ym-
päristöä. Sääilmiöiden muuttuminen äärevämpään ja vaihtelevampaan suuntaan aiheuttaa haasteita 
talvikalastukselle koko Suomessa esimerkiksi jäällä liikkumisen vaikeutumisena. Ilmastonmuutok-
sen vaikutukset ilmenevät myös avovesikaudella myrskyisyyden lisääntymisenä ja epätyypillisinä 
säinä, jotka voivat ilmentyä edelleen esimerkiksi kalojen vaikeasti ennakoitavana käytöksenä ja li-
sääntymisen häiriintymisenä.  
 
Lisäämällä kalastukseen soveltuvia alueita ja kokonaan uusia järviä, pystytään osittain vähentämään 
juuri tiettyyn vesistöön hetkellisesti vaikuttavien häiriöiden vaikutusta kalastuksen tuloksellisuuteen 
mahdollistamalla siirtyminen tarpeen vaatiessa toiseen kalastuskohteeseen tai vesistöön. Muuta-
man kymmenen kilometrin päässä toisistaan olevilla järvillä tai jopa saman järven eri osissa saattaa 
samana ajankohtana olla hyvin erilainen kalastettavuus. Kaupallisten kalastajien näkökulmasta toi-
minnan jatkuvuus ja ennustettavuus ovat avainasemassa, joten tulevaisuudessa on syytä pyrkiä 
edistämään pitkäaikaisempien ja laajempien, useita vesistöjä sisältäviä kalastuslupien saatavuutta 
esimerkiksi osana kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnittelutyötä. Lisäksi pyydysten, veneiden 
ja jääkulkuneuvojen kehittämisellä voidaan vastata ilmaston muuttumisen aiheuttamiin haasteisiin. 
Vajaasti hyödynnettyjen lajien kalastukseen ja käyttöön liittyvät ongelmat on tunnistettu valtakunnan 
tasolla ja tätä kirjoitettaessa lausunnolla oleva maa- ja metsätalousministeriön laatima kotimaisen 
kalan edistämisohjelma huomioi alaan liittyvät kehittämistarpeet osana muuta kalataloutta. 
 
Vuoropuhelua toimintakentän eri tahojen välillä tulisi lisätä edelleen. Hankkeen toteutusajalle osu-
neet poikkeusolot vaikuttivat kasvattavan etätilaisuuksien suosiota vuorovaikutuksessa sidosryh-
mien kesken. Kaupallisten kalastajien osallistuminen etätilaisuuksiin oli valitettavasti melko vähäistä. 
Toisaalta heidän osallistumisensa yleensäkin seminaareihin ja aihepiirin työpajoihin jää usein vaati-
mattomaksi. Elinkeinon kehittämisessä olisi ensiarvoisen tärkeää osallistaa käytännön toimijat mu-
kaan alusta asti. Jatkossa olisi tärkeää selvittää viestinnän ja vuorovaikutuksen tarpeita ja luoda 
kalastajille luontevia foorumeja, viestintäväyliä ja vuorovaikutuskanavia, jossa kentän ääni  
saadaan paremmin kuuluville. 
 
Jotta kaupallisesti kannattavan hoitokalastuksen malli jää elämään ja jatkaa kehittymistä, tar-
vitaan toimijoiden aktivointia, toimien koordinointia ja oikeiden toimintatapojen levittämistä 
neuvonnan kautta. Tähän tulisi jatkossa kohdentaa tukirahoja. 
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11. Johtopäätökset / yhteenveto hankkeesta ja päätuloksista 
 

● Hoitokalastuksen roolia vesienhoidon välineenä on vahvistettu tuomalla siihen taloudellisen 
kannattavuuden näkökulma, joka mahdollistaa hoitokalastuksen jatkuvuuden ja veden laa-
dun turvaamisen kannalta riittävän suuren saalisvolyymin. 

● Hankkeessa on tuotu yhteen vesienhoidon ja kalatalouden toimijoita tilanteessa, jossa val-
mistellaan sekä vesipolitiikan puitedirektiivien mukaisia vesienhoitosuunnitelmia että kalata-
lousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmia.  

● Kaupallisesti kannattavan hoitokalastuksen malli on tuotu tiedoksi niille alueille, jossa särki-
kalaa kalastetaan jo kaupallisesti ja saalis toimitetaan jalostajille. Lupaavia mallia jatkavia 
aihioita on olemassa eri puolella Suomea, mutta toiminnan käynnistäminen edellyttää paikal-
listen toimien koordinointia ja mahdollisesti myös hankkeistamista, Tavoitteena on, että kau-
pallisesti kannattava hoitokalastus käynnistyy Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistyksen to-
teuttamana vuonna 2021. Myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK:lla on käyn-
nissä hanke, jossa vesienhoito ja kaupallinen kalastus yhdistetään. 

● Tietoa kalastuksen ekologisista ja vedenlaadullisista vaikutuksista on välitetty eri toimijoille, 
jotka ovat parhaimmillaan havahtuneet miettimään omien toimiensa kestävyyttä ja vaikutta-
vuutta. 

● Hankkeessa on testattu uusien kohteiden hoitokalastuksen käynnistämistä järvillä, joilla ei 
ole omia ammattikalastajia eikä kalasatamainfraa. Prosessista ja sen vaatimuksista on luotu 
prosessikuvaus. 

● Logistiikan kehittämiseksi hankkeessa kartoitettiin olemassa olevat kalaketjun alkupään (ka-
lastajalta jalostajalle) käsittely- ja keräämismenetelmät ja niitä testattiin pilot-kohteissa. 

● Pyhäjärvelle luotiin yhteistyössä kalatoimijoiden kanssa neljäportainen saalisseurannan 
malli, jonka toimivuutta ja yleistettävyyttä arvioitiin. Useimmissa tilanteissa Luken lakisäätei-
nen saalisseuranta on riittävää, mutta Pyhäjärvellä lupia myöntävä hoitoyhdistys koki hyöty-
vänsä kuukausittaisesta saalistiedosta omassa päätöksenteossaan.  

● Hanke osallistui Iisalmen vesistön kaupallisesti kannattavan hoitokalastuksen kehittämiseen 
ja hankkeistamiseen. Toiveena on, että hanke käynnistyy vuonna 2021. 

● Hankkeessa purettiin kaupallisesti kannattavan hoitokalastuksen keskeisiä esteitä: 1) vaikut-
tamalla kalastusalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien kautta ja 2) lisäämällä tietoa oikein 
toteutetun hoitokalastuksen positiivisista vaikutuksista. Tässä etenkin vesialueen omistajat 
ovat keskeinen ryhmä, joille laadittiin tietopaketti jaettavaksi kalatalousalueiden kautta.  

● Hankkeessa lisättiin aiemmin hankalasti hyödynnettävissä olleiden pienten kalojen käyttö-
mahdollisuuksia lemmikkieläinten ruokana. 

● Kaupallisesti kannattavan hoitokalastuksen mallin edistämiseen tarvitaan koordinoiva taho, 
joka tuo toimijat yhteen ja varmistaa toiminnan tavoitteiden ekologisen kestävyyden.              

 
 
 
 
 
 
 


