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1 Johdanto 

Vuonna 2016 voimaan astuneessa kalastuslaissa (389/2015) edellytetään, että uudet 
kalatalousalueet laativat alueelleen suunnitelman kalavarojen käytöstä ja hoidosta. 
 
Suunnitelman on käsitettävä perustiedot vesialueiden ja kalakannan tilasta, toimenpidesuunnitelma 
kalastuksen kehittämis- ja edistämistavoitteista sekä järjestelmän kehittämisehdotus vapaa-
ajankalastuksen yhteisille luville. Lisäksi suunnitelmassa on oltava suunnitelma kalakannan 
hoitotoimenpiteille, ehdotus toimenpiteille, joita tarvitaan vaelluskalojen ja uhanalaisten 
kalakantojen elinkaaren ja muun biologisen monimuotoisuuden suojaamiseen. Lisäksi on sovittava: 
tarvittavista toimenpide-ehdotuksista alueellisen kalastuksen alueelliselle sääntelylle, 
omistajakorvausten jakoehdotuksesta, kalataloudellisesti merkittävistä alueista ja mitkä alueet 
sopivat hyvin kaupalliselle kalastukselle ja kalastusmatkailulle sekä kaupalliselle kalastukselle 
sopivista pyyntivälineistä kyseisellä alueella. Suunnitelman on käsitettävä kalastuksen 
seurantasuunnitelma ja suunnitelma kalastuksenvalvonnalle. 
 
Suunnitelman laadinnassa on otettava huomioon käyttöä ja hoitoa koskevat vaatimukset, joita jokin 
muu lainsäädäntö asettaa, maa- ja metsätalousministeriön koko maan kattavat kalavarojen 
hallintasuunnitelmat sekä muut varteenotettavat kalavaroja koskevat suunnitelmat. 
 
Suunnitelman työstäminen aloitettiin ylimääräisessä kokouksessa vuonna 2019, jossa päätettiin 
suunnittelutyön yleisistä suuntaviivoista. Hallitus, toiminnanjohtaja, osakaskunnat, kaupalliset 
kalastajat, paikalliset urheilukalastajat ja paikalliset kalastusoppaat ovat yhdessä osallistuneet 
suunnitelman laadintaan. 
 
Jäseniä ja järjestöjä on kuultu kalatalousalueen ja kaupallisten kalastajien välisissä kokouksissa 
(17.9.2020); kalatalousalue ja osakaskunnat Uudessakaarlepyyssä (21.9.2020); kalatalousalue ja 
osakaskunnat Pietarsaaressa, Öjassa ja Luodossa sekä Luodon-Öjanjärven kalatalousalue 
(24.9.2020) ja Ähtävänjoen, Purmojoen, Kovjoen ja Kokkolanjoen osakaskunnat (29.9.2020). 
 
Luonnos käyttö- ja hoitosuunnitelmasta julkaistiin kalatalousalueen jäsenille 1.—31.3.2021 aikana. 
Julkaisuajan kuluessa saatiin 15 kommenttia (liite 7). Luonnos korjattiin ennen vuoden 2021 
kokousta. 
 
Suunnitelma kattaa kolme osa-aluetta. 
Osa-alue 1 Merialue 
Osa-alue 2 Luodon-Öjanjärvi ja järveen laskevat joet 
Osa-alue 3 Uudenkaarlepyynjoki ja Munsalajoki 
 
Suunnitelma hyväksyttiin vuosikokouksessa 11.8.2021. Hyväksytty käyttö- ja hoitosuunnitelma on 
voimassa enintään 10 vuotta hyväksymisestä. 
 

2 Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalue 

Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalueelle kuuluu merialue Öjan, Luodon, Pietarsaaren ja 
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Uudenkaarlepyyn ulkopuolella sekä virtaavat vesistöt Kokkolanjoesta, Ähtävänjoesta, Purmojoesta, 
Kovjoesta, Uudenkaarlepyynjoesta, Munsalajoesta sekä pengerretty Luodon-Öjanjärvi. Sisämaassa 
on monia suurehkoja tai pienehköjä järviä. 
 
Vesialueen pinta-ala on n. 54 000 hehtaaria. 73 % alueesta on meressä. Suurin järvi (80 km2) on 
makeavesiallas Luodon-Öjanjärvi. Lapuanjoki tai Uudenkaarlepyynjoki on suurin joki. 
 
Kalatalousalue ulottuu kuuden kunnan alueelle: Kokkolan, Luodon, Kruunypyyn, Pedersören, 
Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn. 
 
Meri on kalataloudellisesti ehdottomasti tärkein osa-alue. Täällä harjoitetaan menestyksellistä 
kaupallista kalastusta sekä vapaa-ajankalastusta. Myös Luodon-Öjanjärvessä harjoitetaan kaupallista 
kalastusta ja vapaa-ajankalastusta. Joissa ja pienehköissä järvissä harjoitetaan vapaa-ajankalastusta. 
 
Kalatalousalueen raja pohjoisessa on Keski-Pohjanmaan kalatalousalue, idässä Järviseudun ja 
Lapuanjoen kalatalousalueet ja etelässä Merenkurkun kalatalousalue. (kuva 1). Pohjoisen Rannikko-
Pohjanmaan kalatalousalueen rajoista päätti Varsinais-Suomen ELY-keskus 12.12 2017 
(VARELY/4728/5730/2017). 

Kuva 1. Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalue (ruots. Norra-Kust Österbotten). 
 
Kalatalousalueen toimintaa ohjaavat kalastuslaki sekä kalatalousalueen säännöt, jonka 
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kalatalousalueen kokous hyväksyi 13.2.2019, ja Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus vahvisti sen 5.11.2019. 
 
Kalatalousalue on lain mukaan julkisoikeudellinen yhdistys, jonka tehtävänä on kehittää kalataloutta 
omalla alueellaan ja edistää kalatalousalueen jäsenien yhteistyötä, jotta kalavaroja käytetään ja 
hoidetaan kestävällä tavalla. Kalatalousalueen jäseniin kuuluvat kalastusoikeuden haltijat, 
vedenomistajat sekä kaupallisten kalastajien ja vapaa-ajankalastajien paikalliset järjestöt. 
 
Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalueen jäseniin kuuluu 22 osakaskuntaa sekä 3 
kalastusseuraa, jotka Kokkolan ja Pietarsaaren kaupungin ja Pedersören kunnan kanssa tehdyn 
sopimuksen pohjalta hallinnoivat näiden kaupunkien/kuntien vesialueita (kuva 2). Lisäksi on 
yksityinen vesialue, joka kokonsa (> 50 ha) puolesta on kalastuslain mukaan alueen kalatalousalueen 
jäsen. Myös kalatalousalueen valtion omistamia vesialueita hallinnoiva Metsähallitus on 
kalatalousalueen jäsen. 
 
Kalatalousalueen jäsenet hallinnoivat yhteensä 98,5 % alueen kaikista vesialueista. Alueella on jopa 
307 vedenomistajaa. Yllä mainittujen kalatalousalueen jäsenien lisäksi suurin osa vedenomistajista 
omistaa pieniä vesialueita, usein alle 5 ha. Nämä vedet ovat usein rämeikköjä, pieniä järviä, 
hiekkamonttuja tai pieniä puroja ilman kalastustaloudellista merkitystä. Pedersöressä ja 
Uudessakaarlepyyssä virtaavalla Kovjoella ei ole vesiyhteisöalueita. Myös Pedersören Purmojoen 
alaosassa on vesialueita, jotka eivät ole asianmukaisen hallinnoinnin alaisia. 
 
Taulukossa 1 esitetään yhteenveto vedenomistajista sekä heidän lakisääteinen äänimääränsä 
kalatalousalueen kokouksessa. 
 

Kokouksessa jokaisella edustajalla on, joka edustaa vähintään 1 000 hehtaarin suuruista vesialuetta, 
3 ääntä. Edustajalla, joka edustaa 500—1 000 hehtaarin suuruisia vesialueita, on 2 ääntä; ja 
edustajilla, jotka edustavat 50—500 hehtaarin suuruisia vesialueita, on 1 ääni. Kuvassa 2 näkyy 
vedenomistajien rajat kalatalousalueella. 
 
Taulukko 1. Vedenomistajien määrän ryhmitys pinta-alan (ha) mukaan ja sen osuuden perusteella. Vedenomistajien 

kokonaismäärä Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalueella. 

 

 

 

 

 

 

 

Areal Antal vattenområden % av antalet summa areal % av totala Antal röster 

(vattenägare) vattenägare arealen i f-området

(ha) (st) %  (ha) (ha)

< 5 250 82,5% 257 > 0,5 % 0

5 – 50 25 8% 516 0,9% 0

50 – 500 14 4,5% 2386 4,5% 14

500 – 1000 3 1% 1863 3,5% 6

> 1000 12 4% 48491 90,5% 36
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Kuva 2. Osakaskunnat, kalastusseurat ja yksityinen vesialue (> 50 ha) kalatalousalueella. 

1 Öja delägarlag 13 Karleby stad (Gamlakarleby fiskargille)

2 Eugmo bys samfällda områden 14 Kvikant bys samfällda områden

3 Larsmo bys samfällda områden 15 Kronoby skifteslags samfällda områden

4 Vestersundby bys samfällda områden 16 Lepplax-Norrby samfällda vattenområden 

5 Kyrkoby bys vattenområden 17 Jakobstads stad (Vestersundsby fiskargille)

6 Pörkenäs fiskelag 18 Terjärv samfällighet

7 Socklot delägarlag 19 Pirilö hemmans samfällda områden

8 Nykarleby delägarlag 20 Pedersöre kommun (Kållby-Edsevö fiskargille)

9 Vexala delägarlag 21 Över-Ytteresse delägarlag

10 Munsala samfällda områden 22 Lappfors delägarlag

11 Monäs m fl byars samfällda områden 23 Purmo Fiskelag 

12 Kantlax bys vattenområde 24 Jeppo – Ytterjeppo fiskelag

25 Privat vattenområde
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3 Suunnitelma meren osa-alueelle 

3.1 Perustietoa vesialueesta, kalastuksesta ja kalakannoista 

3.1.1 Vesialue 

 
Kalatalousalueen pinta-ala meressä on 42 395 ha. 12 osakaskuntaa, yksi kalastusseura ja yksi 
yksityinen vedenomistaja hallinnoi vesialuetta (taulukko 2, kuva 3). 
 
Taulukko 2. Osakaskunnat, kalastusseurat ja yksityiset vedenomistajat merialueella, ja niiden pinta-alat (ha). 

 

Merialueella on lukemattomia suuria tai pieniä saaria ja luotoja Uudenkaarlepyyn ja Luodon 
ulkopuolella. Saaristossa on matalia lahtia ja avoimempia selkiä. Alueen muissa osissa on avoimia 
rannikoita yksittäisillä luodoilla. Saaristoalueen syvyys vaihtelee 0—10 metrin välillä merialueilla, 
saaristojen ulkopuolella merialueet ovat joissakin paikoissa 20—30 metrin syvyisiä. Saaristossa ja 
pitkin rannikkoa on matalia fladoja ja kluuvijärviä. Uudenkaarlepyynjoki sekä Ähtävänjoki, Purmojoki 
ja Kovjoki laskevat saaristoalueille Luodonjärven kautta. 
 
Merialueen ja ulkosaariston osia kuuluu Natura 2000 -hankkeeseen, ja ne ovat mukana rantojen 
suojeluohjelmassa. 
 
Alueen suurin ja syvin vesiväylä on 11 m syvä ja n. 13 km pitkä ja ulottuu Pietarsaaren Alholman 
satamaan. Vesiväylä Kanäsin öljysatamaan Uudenkaarlepyyn Kantlaxiin on 7 m syvä. Pienillä 
veneväylillä on tiheä verkosto, joita on koko alueella. 
 
Valtion alueille kalatalousalueen ulkorajan ulkopuolelle perustetaan suuri kalanviljelylaitos. 
Lupaprosessi on tällä hetkellä käynnissä (kuva 4). 
 

  Delägarlag Areal (ha)

  Monäs m.fl byars samfällda områden 8025

  Eugmo bys samfällda områden 7310

  Larsmo bys samfällda områden 5756

  Öja delägarlag 4804

  Nykarleby delägarlag 3695

  Kantlax bys vattenområde 3398

  Socklot delägarlag 3260

  Vexala delägarlag 2502

  Vestersundby bys samfällda områden 1837

  Pörkenäs fiskelag 590

  Munsala samfällda områden 305

  Kyrkoby delägarlag 300

  Fiskargillen

  Vestersundsby fiskargille (Jakobstad) 518

  Privat vattenägare

   NN 95
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                 Kuva 3. Vedenomistajat merialueella. Pisteviiva (punainen) = kalatalousalueen raja  
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Syväväylää Pietarsaareen ruopataan säännöllisesti pienemmällä tai suuremmalla laajuudella. 
Viimeksi ruoppauksia on tehty vuosina 2011 ja 2015. Saaristossa ruopataan usein pienehköllä 
laajuudella pienveneväylien tiheän verkoston kunnossapitämiseksi. Myös kesämökkiläiset 
ruoppaavat rantojaan mökkiensä edustalla. Maankohoaminen (8—9 mm vuodessa) vaikuttaa 
virtaukseen, pohjaan ja umpeenkasvamiseen. 
 
Merialueen vedenlaatua kuormittavat viemärivedet ja teollisuuden jäähdytysvedet, kunnallisista 
puhdistuslaitoksista ja ydinvoimaloista. Humuspitoisen, ravinnerikkaan ja usein myös happamen 
veden päästöt Luodon-Öjanjärvestä vaikuttavat Luodon saaristoon. Virtaus Uudenkaarlepyynjoesta 
(Lapuanjoki) vaikuttaa Uudenkaarlepyyn sisäsaaristoon, johon kuuluu Munsalan, Uudenkaarlepyyn, 
Socklotin ja Vexala yhteisalueiden vesialueet, sekä Uudenkaarlepyyn saaristoon Hällgrundiin päin. 
Luodon-Öjanjärven, Lapuanjoen sekä jokien ja purojen huono vedenlaatu johtuu maa- 
metsätalouden hajakuormituksesta sekä turvetuotantoalueiden pistekuormituksesta ja 
turkistarhoista vesialueen virtausalueilla. Happamien sulfaattimaiden kuivattaminen kuormittaa 
raskasmetalleilla ja happamilla valumavesillä suurinta osaa alueen vesistöistä. 

        Kuva 4. Natura 2000 -alueet #####,   vesiväylät ja vesiväylien alueet   _____  sekä paikka 

          suunnitellulle kalaviljelylle = o      Pisteviiva punainen  = kalatalousalueen raja  
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Vesistöjen ekologisen tilan kokonaisarvioinnissa, joka on pohjana kansalliselle 
vesienhoitosuunnitelmalle, vesistöjen ekologinen tila luokiteltiin saariston sisäosissa Pietarsaaren, 
Luodon ja Öjan ulkopuolella epätyydyttäväksi. Ulkoisten merialueiden ekologinen tila Pietarsaaren, 
Luodon ja Öjan ulkopuolella luokiteltiin kohtuulliseksi. Sama koskee myös Uudenkaarlepyyn 
sisäsaaristoa, johon kuuluu Munsalan, Uudenkaarlepyyn, Socklotin ja Vexala yhteisalueiden 
vesialueet, sekä Monåfjärdeniä Uudessakaarlepyyssä. Ekologinen tila ulkomerialueella 
Uudenkaarlepyyn ulkopuolella luokiteltiin hyväksi (kuva 5, liite 6). 
 

 
Kuva 5. Pintaveden ekologinen tila seudulla vuonna 2019 (Lähde: Suomen ympäristökeskus ja Eteläisen Pohjanmaan ELY-
keskus). Hög=korkea, god=hyvä, måttlig=kohtuullinen, otillfredsställande=epätyydyttävä, dålig=huono, ekologisk 
klassificering saknas=ekologinen luokittelu puuttuu. 
 
Alueella on kuusi kalasatamaa; Bosundin kalasatama ja Inre Bergskärin kalasatama Luodossa, Ådö 
fiskehamn -kalasatama Pietarsaaressa, Grisselörenin kalasatama Sokaluodossa, Brännskatan 
kalasatama Vexalassa ja Norrskatan kalasatama Monäsissä. Kalatalousalueen rannikolla on nykyään 
aktiivisia kalastajakyliä kaupallisille kalastajille Luodossa (Jovarpet, Gadden ja Öuran) ja Sokaluoto 
(Hällgrund) (kuva 6). 
 

3.1.2 Kalastus 

Kaupallinen kalastus 
 
Kaupallista kalastusta harjoitetaan Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalueella ympäri 
vuoden ja jakaantuu tasaisesti koko merialueelle. Alue sijaitsee kansainvälisen 
merentutkimusalueen pyyntiruuduissa ICES 19 ja 24 (kuva 8). Tiedot rysäpaikoista saatiin 
kaupallisilta kalastajilta käyttö- ja hoitosuunnitelmien keskustelukokousten yhteydessä vuoden 2020 
syksyllä. Kaupallisen verkkokalastuksen alueet on saatu Luonnonvarakeskuksen (LUKE) 
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karttapalvelusta https://opendata.luke.fi 

 
Kuva 6. Kalasatamat (sininen) ja kalastustukikohdat (tähdet) Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan 
kalatalousalueella. 

 

Talvikuukausina kalastetaan lähempänä rannikkoa, kesäkuukausina kalastetaan kauempana merellä. 
Siikaa, lohta ja silakkaa pyydetään loukuilla ja isorysillä ulkosaaristossa touko—lokakuussa. Saariston 
keski- ja sisäosissa kalastetaan ympäri vuoden. Rysillä, verkolla ja iskukoukuilla kalastetaan haukea, 
ahventa, siikaa, kuhaa, lahnaa, madetta ja säynävää. 
 

LUKE:lta on saatu tilasto kalastajien, saaliiden ja pyyntiponnistusten määriä koskien kaupallista 
kalastusta ICES:in ruuduissa 19 ja 24 vuosina 2010—2019 Merialueella oli 86 kaupallista kalastajaa 
vuonna 2019. Kaupallisten kalastajien määrä kalatalousalueella lisääntyi huomattavasti vuonna 
2016, kun kaupallisen kalastajan määritystä muutettiin kalastuslaissa. 
 
Kaupallisen kalastuksen verkkokalastuspaine LUKE:n tilaston mukaan on 145 000 
verkkovuorokautta/vuodessa (keskiarvo vuosille 2010—2019). Alueen rysien kalastuspaineen 
keskiarvo on runsaat 24 500 rysävuorokautta/vuodessa (kuva 8). Numerot osoittavat, että 
verkkokalastuspaine on hiukan vähentynyt kymmenen vuoden aikana, kun taas rysien kalastuspaine 
on lisääntynyt. 
 
Kaupallisten kalastajien saaliit kasvoivat vuonna 2010 237 tonnista 674 tonniin vuonna 2014 (kuva 
9). Tämä johtuu suureksi osaksi valtion päätöksestä edistää vajaasti hyödynnettyjen lajien kalastusta. 
Tavoitteena on vähentää rehevöitymistä poistamalla ravinteita vesiekosysteemistä lisäämällä 
lahnan, särjen ja säyneen kalastusta. 

https://opendata.luke.fi/dataset/pyydyspaika
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Kuva 7. Kaupallisen kalastuksen rysäpaikat ja verkkokalastusalueet Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalueella 
(ICES-ruudut 19 ja 24)    ### = verkko;     o o o o = rysäpaikat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 8. Kaupallisten kalastajien määrä (antal fiskare) sekä kaupallinen kalastuspaine (yllä: verkkovuorokaudet/vuosi, 
alla: rysävuorokaudet/vuosi) Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalueen merialueilla vuosina 2010—2019 
(LUKE 2019). 
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Kuva 9. Kaupallisten kalastajien saaliit (tonni) Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalueella (ICES-ruudut 19 ja 
24) vuosina 2010-2019 (LUKE 2019). Öring=taimen, strömm=silakka, sik=siika, id=säyne, mört=särki, siklöja=muikku, 
lake=made, lax=lohi, braxen=lahna, nors=kuore, gös=kuha. 
 
Merialueen kokonaissaaliit vuosina 2010—2019 ovat koostuneet 70 %:sesti lahnasta, silakasta ja 
siiasta. Siikasaaliiden määrä väheni 24 % vuonna 2010 ja 10 % vuosina 2013—2014. Sen jälkeen 
määrä nousi uudestaan ja on viimevuosina ollut n. 15 %. Lahnasaaliiden määrä lisääntyi vuonna 2010 
25 % ja on nyt 40 % (kuva 10). 
 

Kuva 10. Kaupallisen kalastuksen saaliiden prosenttiosuudet Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalueella 
vuosina 2010—2019 (LUKE 2019). Övriga=muut, gös=kuha, abborre=ahven, siklöja=muikku, gädda=hauki, mört=särki, 
lax=lohi, strömming=silakka, sik=siika, braxen=lahna. 
 
Siika-/lohiloukkujen yksikkösaaliit sekä muut kaupalliset rysät Pietarsaaren ja Luodon ulkopuolella 
lisääntyivät vuosina 2006—2015 n. 9:stä kg/vuorokausi/ansa 13:een kg kalaa. Kaupallisen 
kalastuksen yksikkösaaliit merialueella Uudenkaarlepyyn ulkopuolella olivat vuonna 2014 
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suunnilleen samalla tasolla kuin yksikkösaaliit Pietarsaari-Luoto-alueella vuonna 2015 (Wistbacka 
2015). 
 
Taulukko 3. Yksikkösaalis eri pyydyksillä (kg kala/rysävuorokausi siika- ja lohirysille ja muille kaupallisille rysille 
Pietarsaaren ulkopuolisella merialueella vuosina 2006, 2010 ja 2015) (Wistbacka 2016). Småryssja=pienrysä, 
sik/laxryssja=siika/lohirysä, alla nät=kaikki verkot. 

 

 
Vapaa-ajankalastus 
 
Vapaa-ajankalastajiksi lasketaan kaikki kalastajat, joita ei ole rekisteröity kaupallisen kalastuksen 
harjoittajiksi. Sellaisia ovat esim. kotitarvekalastajat, jotka kalastavat verkolla tai pienillä rysillä tai 
henkilöt, jotka harrastavat uistelua, ongintaa tai pilkintää. Vapaa-ajankalastajat tulevat lähialueilta 
ja kauempana sijaitsevilta alueilta. Suuri osa vapaa-ajankalastajista on vedenomistajia, ja heillä on 
osuus vesialueosakaskunnassa. 
 
Kalatalousalueen vapaa-ajankalastus on hyvin dokumentoitu kalastuskyselyiden ansiosta, jotka 
tehdään joka viides vuosi merialueilla Pietarsaaren ja Kokkolan ulkopuolella. Ne maksetaan 
teollisuudelle asetetuilla velvoitteilla, Arvokasta tietoa saadaan myös alueen osakaskuntien 
vuosittain keräämästä kalastustilastosta. Aikaisempi kalastusalue hoiti keruun, joka on nyt uudelleen 
muodostettu kalatalousalue. 
 
Vuonna 2014 tehtiin myös kalastuskysely Uudenkaarlepyyn ulkopuolisella merialueella (Wistbacka 
2015). Tutkimuksessa tutkittiin sekä kaupallista kalastusta että vapaa-ajankalastusta. Merialueen 
kalastustutkimukset on tarkoitettu kaikille, jotka ovat lunastaneet kalastuskortin alueen eri 
osakaskunnilta. Tutkimus ei kuitenkaan koske kalastusta, jota harjoitetaan ilmaisella yleisellä 
oikeudella onkia tai pilkitä eikä myöskään viehekalastusta, jonka maksu peritään valtion 
kalastuksenhoitomaksun perusteella. 
 
Kalatalousalueen tilaston mukaan vuonna 2019 merialueella oli runsaat 1 030 vapaa-ajankalastajaa, 
jotka olivat lunastaneet kalakortin joltakin alueen 14 osakaskunnalta. 
 
Vapaa-ajankalastusta harjoitetaan ympäri vuoden, ja se jakaantuu tasaisesti koko merialueelle. 
Kalatalousalueen saariston sisäosissa pyydetään etupäässä ahventa, siikaa, lahnaa, säynävää, kuhaa, 
madetta ja särkikaloja. Ulkoalueilla pyydetään siikaa, lohta, taimenta, silakkaa ja muikkua. Kalastusta 
harjoitetaan verkolla, pienillä rysillä ja heittokalastusvälineillä. Kesämökkien omistajat onkivat ja 
käyttävä katiskoja rannoilla sekä mantereella, että luodoilla tai saarilla. Urheilukalastajat harrastavat 
uistelua myös kaukaisilla avomerialueilla. Talvella verkko laitetaan jään alle. 
 
Vapaa-ajankalastuspaine, mitattuna verkkovuorokausi/vuosi on n. 25 % kaupallisen kalastuksen 

JAKOBSTAD  REDSKAP 2006 2010 2015

redskap (CPUE) (CPUE) (CPUE)
(kg) (kg) (kg)

Småryssja 2,74 2,42
Sik/laxryssja 9,07 10,46
Sik/Laxryssja + småryssja 13,37
Alla nät 0,42 0,38
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verkkokalastuspaineesta. Vapaa-ajankalastuspaine merialueella vuonna 2014 Pietarsaaren-Luodon 
ulkopuolella sekä vuonna 2015 Uudenkaarlepyyn ulkopuolella, mitattu rysävuorokausina kuvassa 11 
(Wistbacka 2015 ja 2016). 
 

Kuva 11. Vapaa-ajankalastuspaine (pyydysvuorokaudet/vuosi) merialueella Pietarsaaren ja Luodon (vasemmalla) sekä 
Uudenkaarlepyyn ulkopuolella (oikealla) (Wistbacka 2015 ja 2016). Småryssja=pienrysä, pilke=pilkkionki, nät=verkko, 
metspö=onki, trolling=uistelu, katspö=viehe, katsa=katiska, fluga=perho. 

 

Yli puolet vapaa-ajankalastajista on verkkokalastajia. Neljäsosa harrastaa heittokalastusta. Loput 
kalastavat katiskalla, pienillä rysillä uistelemalla, onkimalla tai pilkkimällä. Alle 1 % vapaa-
ajankalastajista onkii jäältä tai perhokalastaa (Wistbacka 2015 ja 2016). 
 
Kalastustutkimuksen mukaan Uudenkaarlepyyn ulkopuolella vapaa-ajankalastuksen saalis oli 
vuonna 2014 14 tonnia. Vapaa-ajankalastajan keskinkertainen saalis oli 99 kg kalaa. Suurin osa 
saaliista koostui lahnasta (27 %), ahvenesta (15 %), hauesta (13 %), siiasta (11 %) ja särjestä (10 %). 
 
Eri vapaa-ajankalastajien saalismäärät vaihtelivat paljon. Selvempi kuva vapaa-ajankalastajien 
saaliista saadaan jakamalla ne kolmeen ryhmään saaliiden koosta riippuen (taulukko 4). 
 
Taulukko 4. Uudessakaarlepyyssä vapaa-ajankalastajien saaliit jakautuivat kolmeen ryhmään (fångstkategori) 
saaliiden koon mukaan vuonna 2014 (Wistbacka 2015). Medeltal=keskiarvo, SD=standardipoikkeama. 

 
Vastaavan kalastustutkimuksen mukaan Pietarsaaren ja Luodon merialueella vuonna 2015 vapaa-
ajankalastussaalis on 13,5 tonnia. Vapaa-ajankalastajien keskimääräinen saalis oli 140 kg. Suurin osa 
saaliista oli siikaa (19 %), seuraavaksi lahnaa (17 %), säynävää (14 %), ahventa (11 %) ja haukea (9 %). 
Yksittäisten vapaa-ajankalastajien saalismäärät vaihtelivat paljon. Selvempi kuva saatiin jakamalla 
kalastajat viiteen kategoriaan (Taulukko 5). 
 

Fångstkategori medeltal SD median max min N= 

< 40 kg 17 kg 15 kg 38 kg 2 kg N=71

40 – 99 kg 68 kg 64 kg 98 kg 42 kg N=33

> 100 kg 282 kg 298 kg 606 lk 111 kg N=39 
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Taulukko 5. Vapaa-ajankalastajien saaliit Pietarsaaressa ja Luodossa jaettiin viiteen ryhmään (gruppering) saaliiden 
koon mukaan vuonna 2015 (Wistbacka 2016). Medeltal=keskiarvo, SD=standardipoikkeama. 

 

3.1.3 Alueen kalastukseen vaikuttavat tekijät 

Vuosina 2014 ja 2015 alueella tehdyissä kahdessa kalastustutkimuksessa todettiin, että ”arvottomat 
lajit” vaikuttivat kalastukseen eniten. Tutkimuksissa kävi ilmi, ettei haluttua kalaa voitu pyydystää, 
koska särkikalat dominoivat liikaa. Yleisesti lisääntyvä rehevöityminen lisää ruokokasvillisuutta 
rannoilla, lisääntyvä vedenalainen kasvisto ja lietteen muodostuminen kalapyydyksiin olivat myös 
asioita, joista keskusteltiin (kuva 12) (Wistbacka 2015 ja 2016). 
 

 
Kuva 12. Tekijöitä, jotka vaikuttavat kalastukseen Pietarsaaren ja Luodon, sekä Uudenkaarlepyyn merialueilla 2015 
(Wistbacka 2015 ja 2016).  

 

Gruppering medeltal SD median max min antal 

Grupp 1     (<30 kg) 10,2 kg 7,9 10 28 kg 0 30

Grupp 2 (30 – 99 kg) 58,6 kg 19,7 60 98 kg 32 kg 33

Grupp 3 (100 -200 kg) 170,5 kg 61,5 160 299 kg 100 kg 20

Grupp 4 (300 – 620 kg) 424 kg 113 402 620 kg 300 kg 12

Grupp 5 (1275; 1550 kg) 1412 kg 1275 kg 1550 kg 2
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Sekä harmaahylkeen että itämerennorpan populaatio on lisääntynyt viime vuosina, mutta 
itämerennorppa luokiteltiin kansallisesti vuonna 2019 edelleen ”lähes uhatuksi” (NT) (Hyvärinen ym. 
2019). 
 
Kummatkin hyljelajit aiheuttavat suuria ongelmia erityisesti kaupalliselle kalastukselle. Helposti 
saalistettava ravinto houkuttelee hylkeet kalastusvälineisiin. Ravintoa kalastusvälineistä etsivät 
hylkeet aiheuttavat suurta vahinkoa kaupalliselle kalastukselle. Vahinkoja ovat menetetty saalis 
syötyinä tai vahingoittuneina kaloina tai rikkoontuneet välineet. Hylkeiden aiheuttamat vahingot 
pohjanmaalaiselle kalastukselle maksavat vuosittain 0,6—0,8 miljoonaa euroa (Pohjanmaan 
kalastajaliitto 2015). 
 
Myös merimetso vahingoittaa kalastusta. Se kilpailee saaliista ja voi vahingoittaa verkkoon 
kiinnittynyttä kalaa. Lisäksi se voi takertua verkkoon, kun se yrittää ottaa/syödä kalan. 
 
Merimetson (Phalacrocorax carbo sinensis) ravintomieltymykset vaihtelevat alueellisesti, 
paikallisesti ja ajallisesti. Ravinnon koostumuksen osia ei ole tutkittu sinä aikana, kun merimetsot 
oleskelevat Pohjanmaalla. Merimetso syö lajeja, joita on sillä hetkellä riittävästi ja joita on helppo 
saalistaa. Merimetso saalistaa yleensä alle 20 cm:n kokoisia kaloja. Pohjanmaalla ollaan etenkin 
huolestuneita merimetson vaikutuksesta ahvenkantaan, ja niiden aiheuttamasta vahingosta saaliille 
(Veneranta ym. 2019, Svels ym. 2019). 
 
Ensimmäiset pesivät merimetsot kalatalousalueella havaittiin vuonna 2003 Fjärdgrundetilla. Vuonna 
2007 perustettiin kolonia Fågelgrundiin ja vuonna 2012 Storöhön ja Majsagrundiin. Kaikki nämä 
koloniat sijaitsevat Monåtfjärdenissä Kantalaxin ulkopuolella Uudessakaarlepyyssä. Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskuksen tietojen mukaan kalatalousalueella ei tällä hetkellä ole muita kolonioita. 
Kuvassa 13 esitetään merimetsojen määrän kehitys vuosina 2003—2020 kalatalousalueen neljässä 
koloniassa. Viime vuosina määrä on vähentynyt, ja merkittävä syy siihen voi olla merikotkat, jotka 
saalistavat merimetson poikasia. 

Kuva 13. Merimetsopesien kehitys alueilla Fågelgrund, Fjärdsgrundet, Storögrund ja Majsagrundet Monåfjärdenissä 
vuosina 2003—2020 (Lähde: EPO-ELY 2020). 
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3.1.4 Kalakanta merialueella 

LUKE:n kuvaus kalakannan kehityksestä Pohjanlahdella 2018 (Raitaniemi 2018) käsittää ennusteita 
huomattavasti suuremmilta alueilta kuin kalatalousalueemme, mutta tässä niitä käytetään 
taustatietona kalakannasta. 
 

Silakka 
Alueen silakkakanta on tasapainossa. Liikakalastusta ei esiinny. Troolaus on lähes mahdotonta 

alueen jääolosuhteiden ja merialueen mataluuden ja kivikkoisuuden vuoksi. Saaliit 

kalatalousalueella vaihtelevat suuresti (kuva 14). Tämä johtuu kaupallisten silakankalastajien 

pyyntiponnistuksen vuotuisesta vaihtelusta. 

 

Kuva 14. Silakkasaaliit (tonni) kaupallisessa- ja vapaa-ajankalastuksessa) merialueella Öjan, Luodon ja Pietarsaaren 
ulkopuolella vuosina 2011—2019, Norra svenska fiskeområde -kalastusalueen ja Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan 
kalatalousalueen tilastojen mukaan. 
 
 
Lohi: 
Itämeren lohi (Salmo salar) kuuluu uhattuihin lajeihin merkinnällä vaarantunut (VU). Suomessa vain 
Tornionjoessa ja Simojoessa tuotetaan luonnonpoikasia. Lohikantaa vahvistetaan myös istutuksilla. 
Vuonna 2017 Suomessa istutettiin 1,5 miljoonaa lohipoikasta. Lohen luonnollisen esiintymisen 
takaamiseksi, ja jotta ne saavuttavat kutualueet ja mahdollistavat siten maksimaalisen 
poikastuotannon, kaupalliset kalastajat saivat vuonna 2017 henkilökohtaisia lohikiintiöitä. 
 
Kalatalousalueen lohisaaliit vaihtelevat suuresti ja ovat erittäin riippuvaisia valtioneuvoston 
asetuksista ja rajoituksista. Myös lohien vaellusajankohta kalatalousalueella, sääolosuhteet ja 
saalistavat hylkeet vaikuttavat vuosittaiseen lohisaaliiseen (kuva 15). 
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Kuva 15. Lohisaaliit (kg) kaupallisessa- ja vapaa-ajankalastusessa merialueella Öjan, Luodon ja Pietarsaaren 
ulkopuolella vuosina 2001—2019, Norra svenska -kalastusalueen ja Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalastalousalueen 
tilastojen mukaan. 
 
Siika 
LUKE:n tilastojen mukaan siikasaaliit Suomessa vähenivät 1990-luvun lopussa. Saaliit lisääntyivät 
2000-luvulla, mutta 2010-luvulla saaliit ovat taas alkaneet vähentyä. Vähentymiseen voi olla useita 
syitä. Merkittävin syy lienee kutu- ja poikastuotantoalueiden katoaminen, ei-kutukypsien 
vaelluskalojen kalastus pienisilmäisillä verkoilla tai lisääntynyt kalastuspaine. Myös hylkeet 
arvostavat niitä. 
 
Vuotuisten siikasaaliiden kokojen vaihtelu riippuu myös siitä, että koko kannan vahvuus vaihtelee. 
Siikasaaliiden vaihtelu merialueella Pietarsaaren ja Luodon ulkopuolella esitetään kuvassa 16. 
 
Pohjanlahdella on kolmea erityyppistä siikaa (Coregonus lavaretus). Meressä kuteva siika, nopeasti 
kasvava siika ja sukukypsässä iässä suurempi vaellussiika sekä nk. Saaristosiika, joka voi kasvaa yhtä 
suureksi kuin vaellussiika, mutta se kutee saaristossa jokien suistoalueella eikä virtaavassa 
vesistössä. Merikutuinen siika kasvaa hitaasti ja pysyy suhteellisen paljon paikallaan, kun taas 
vaellussiika vaeltaa alas Itämeren altaaseen syönnökselle ja palaa takaisin kutukypsänä niihin jokiin 
ja virtoihin, joissa se kuoriutui. Saaristosiian katsotaan olevan enemmän paikoillaan pysyvä 
vaellussiikaan verrattuna. 
 
Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalueen ”oma” saaristosiika, nk. Luodonsiika kutee 
luodoilla ja jokien suistoissa. Kutupaikan laatu on huonontunut liettymisen ja rehevöitymisen vuoksi. 
Merikutuinen siika kutee sora- ja kivipohjaisissa karikoissa noin 1—3,4 metrin syvyydessä, ja se 
kuoriutuu matalilla hiekkarannoilla esim. Ådösandissa tai Munsaalan Storsandissa. 
 

Uudenkaarlepyyjoen vaellussiika vaeltaa ylös voimalaitokseen saakka Uudessakaarlepyyssä ja kutee 
Ragnörsforsenissa voimalaitoksen alapuolella. Useimmat vaelluskalakannat Suomessa säilytetään 
istutuksilla. Sekä yksikesäisiä poikasia että vastakuoriutuneita poikasia istutetaan. 
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Kuva 16. Siikasaaliit (kg) kaupallisessa- ja vapaa-ajankalastusessa merialueella Öjan, Luodon ja Pietarsaaren ulkopuolella 
vuosina 2001—2019, Norra svenska -kalastusalueen ja Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalueen tilastojen 
mukaan. 

 
Kuha 
Perämeren kuhakanta (ICES 31) on lisääntynyt vuosisadanvaihteesta (Raitaniemi 2018). 
Ilmastonmuutos on tuonut mukanaan lämpimämpiä kesiä, jotka ovat vuorostaan vahvistaneet 
vuosiluokkia 1990-luvulta lähtien. Kuhasaaliit merialueella Öjan, Luodon ja Pietarsaaren ulkopuolella 
esitetään kuvassa 17. Saaliin lisääntyminen vuosina 2015 ja 2016 johtuu ehkä siitä, että Luodon 
kaupalliset kalastajat lisäsivät juuri tuolloin lahnan ja särkikalojen rysäkalastusta. Kuhaa saadaan 
usein rysäkalastuksen sivusaaliina. 

Kuva 17. Kuhasaaliit (kg) kaupallisessa- ja vapaa-ajankalastusessa merialueella Öjan, Luodon ja Pietarsaaren ulkopuolella 
vuosina 2011—2019 Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalueen tilastojen mukaan. 
 
Ahven 
Viimeisen vuosikymmenen aikana ahvenkalastuksen painopiste Suomessa on siirtynyt pohjoiseen 
päin. Nykyään Merenkurkun alueelta saadaan kolmasosa kaupallisten kalastajien koko saaliista. 
Ahvenkannan koko riippuu vuosiluokkien vahvuudesta. Tämä taas riippuu kesä- heinäkuun 
lämpötilasta. Negatiiviset muutokset vesiympäristössä, jotka johtuvat liikalannoituksesta tai 
mahdollisista happamista päästöistä jokiin ja virtoihin voi heikentää vuosiluokkaa. Kuha- ja 
kolmipiikkikantojen koko, jotka saalistavat ahvenpoikasia voi myös heikentää vuosiluokkien 
vahvuutta. 
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Ahvensaaliit merialueella Öjan, Luodon ja Pietarsaaren ulkopuolella ovat pysyneet suhteellisen 
tasaisina viimeisten 10 vuoden aikana (kuva 18). 

Kuva 18. Ahvensaaliit (kg) kaupallisessa- ja vapaa-ajankalastuksessa) merialueella Öjan, Luodon ja Pietarsaaren 
ulkopuolella vuosina 2011—2019, Norra svenska -kalastusalueen ja Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalueen 
tilastojen mukaan. 

 
Hauki 
Haukikannan vahvuudella kansallisella tasolla ei ole pitkäaikaisia trendejä. Jos ne saavat sopivia 
kutualueita, vuosiluokkien koko riippuu poikasvaiheen olosuhteista. Vaiheen neljä tärkeää 
ominaisuutta ovat tärkeitä: vedenkorkeus keväällä, veden lämpötila, ravintoeläinten tuotanto 
(eläinplankton) sekä haukien määrä alueella (Salminen ja Böhling 2019). 
 
Hauen kaupallinen kalastus Pohjanmaalla on lisääntynyt 2000-luvulla, mikä johtuu hauen 
suuremmasta kysynnästä markkinoilla (Nyqvist 2020). Erityisesti haukifileiden kysyntä on kasvanut. 
 
Haukisaaliit merialueella Öjan, Luodon ja Pietarsaaren ulkopuolella ovat vähenneet vuosina 2011—
2019 (kuva 19). 

Kuva 19. Haukisaaliit (kg) kaupallisessa- ja vapaa-ajankalastusessa) merialueella Öjan, Luodon ja Pietarsaaren 
ulkopuolella vuosina 2011—2019, Norra svenska -kalastusalueen ja Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalueen 
tilastojen mukaan. 
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Made 
Mateen merisaaliit ovat 1990-lähtien vähenneet kansallisesti. Syy siihen voi olla lämpimät talvet 
2000-luvulla, jotka ovat vaikeuttaneet rysä- ja verkkokalastusta jään alla. Ympäristömuutokset ovat 
myös osasyy saaliin pienenemiselle. Mateen lisääntyminen on vaikeutunut happamoituneessa ja 
rehevöityneessä vedessä.  
 
Madesaaliit merialueella Öjan, Luodon ja Pietarsaaren ulkopuolella ovat vaihdelleet paljon 2010-
luvulla (kuva 20). 

Kuva 20. Madesaaliit (kg) (kaupallisessa- ja vapaa-ajankalastuksessa merialueella Öjan, Luodon ja Pietarsaaren 
ulkopuolella vuosina 2011—2019, Norra svenska -kalastusalueen ja Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalueen 
tilastojen mukaan. 

 

Lahna, särki ja säyne 
Yleensä särkikalat ovat yleistyneet rehevöitymisen lisääntyessä. Särkikalat ovat herkkiä happamalle 
vedelle, koska mäti ja poikaset eivät siedä yhtä happamia olosuhteita kuten ahvenen ja hauen 
poikaset. Säyne kutee aikaisin keväällä veden ollessa happamimmillaan, voi toisin kuin myöhemmin 
kutevat särki ja lahna, vähentyä rehevöitymisen vuoksi. Kun happamuus on vähentynyt, kaikkien 
kolmen lajin tulisi hyötyä rehevöitymisestä. 
 
Lahnan, särjen ja säyneen saaliit vuosina 2011—2019 merialueella Öjan, Luodon ja Pietarsaaren 
ulkopuolella näkyvät kuvassa 21. 
 

Kun vapaa-ajankalastajille esitettiin viisi kyselyä koskien merialuetta Pietarsaaren ja Luodon 
ulkopuolella vuosina 1996—2015 (Wistbacka 2016), sen yhteenvedosta kävi ilmi, että lahnan vapaa-
ajankalastussaalis lisääntyi 6 %:sta 25 %:iin vuosina 1995—2010 (kuva 22). Myös särkisaalis lisääntyi 
4 %:sta vuonna 1996 11 %:iin vuonna 2010. Sen jälkeen kummankin lajin osuus väheni vuoteen 2015 
asti. Säynesaalis lisääntyi 7 %:sta vuonna 1996 14 %:iin vuonna 2015. 
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Kuva 21. Lahnan, särjen ja säyneen saaliit (kg) kaupallisessa- ja vapaa-ajankalastusessa merialueella Öjan, Luodon ja 
Pietarsaaren ulkopuolella vuosina 2011—2019, Norra svenska -kalastusalueen ja Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan 
kalatalousalueen tilastojen mukaan. 

 

Koekalastuksella vuonna 2017 havaittiin, että särki hallitsi Pietarsaaren ja Luodon saariston sisäosien 
saaliita (Keränen 2017). Kiiski hallitsi keskisaaristoa. Öjan sisäsaaristossa ahven hallitsi sekä 
määrällisesti että biomassan suhteen. Keskisaaristossa ja ulkosaaristossa särkikalat dominoivat myös 
täällä (Kivinen ja Holsti 2016). 
 

                 
 
Kuva 22. Kalalajien prosentuaaliset osuudet vapaa-ajankalastuksen kokonaissaaliista vuosina 1996—2015 
merialueella Pietarsaaren ja Luodon ulkopuolella (Wistbacka 2016). Övriga=muut, strömm=silakka, öring=taimen, 
sik=siika, lax=lohi, lake=made, gädda=hauki, gös=kuha, abborre=ahven, mört=särki, id=säyne, braxen=lahna. 
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3.1.5 Kalatalousalueelta kerätty kalastustilasto 

Kalatalousalue kerää vuosittain kalastustilastoa jäseniltään (osakaskunnat ja kalastusseurat). Tilastot 
käsittävät kalasaaliit ja kalastajien määrän. Tilasto perustuu joko välittömään saalistilastoon 
henkilöiltä, jotka ovat lunastaneet kalastuskortin osakaskunnalta tai osakaskunnan hallituksen 
arviointeihin vuotuisista saaliista omalla vesialueellaan. Osakaskuntien tilasto käsittää sekä 
kaupallisten kalastajien että vapaa-ajankalastajien saaliit kylän vesissä eli merialueella, joka kuuluu 
Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalueeseen. 
 
Taulukossa 6 on kalatalousalueen koottu tilasto vuosina 2011—2019. Valitettavasti sellaista pitkää 
seurantasarjaa ei ole saatu viideltä Uudenkaarlepyyn merialueen osakaskunnalta. 
 

3.1.6 Kalaistutukset 

Kalojen istutus kalatalousalueella vuosina 2010—2019 on esitetty taulukossa 7. Taulukko käsittää 
kaikki kalaistutukset, joita on tehty tai jotka osakaskunnat, kalastusseurat, kalastusalueet, kunnat ja 
viranomaiset ovat rahoittaneet. 
 
Määrätyt siikaistutukset Pietarsaaren ja Luodon ulkopuolella koostuvat yksikesäisistä Luodon siian 
emokannan poikasista (Wistbacka 2013). Määrättyjen yksikesäisten vaellussiikojen istutukset 
Uudenkaarlepyyn ulkopuolella on kyseisenä aikana saatu Kemijoen ja Oulujoen 
siikapoikaskannoista. Vuodesta 2020 lähtien kyse on suureksi osaksi siianpoikasista 
Uudenkaarlepyyjoen omasta vaellussiian emokalakanasta. Vastakuoriutuneet siianpoikaset, jotka on 
istutettu mereen Uudenkaarlepyyn ulkopuolelle, ovat kuuluneet Uudenkaarlepyyjoen 
poikaskantaan. Uudenkaarlepyyn kalastusalue on vastannut näistä istutuksista. 
 
Taulukko 6. Kalastustilasto saaliista Eugmon, Luodon, Öjan, Vestersundsbyn, Pörkenäsin ja Kyrkobyn osakaskunnista 
sekä Vestersundsbyn kalastussuera merialueella Pietarsaaren, Luodon ja Öjan ulkopuolella 2011—2019. Sik=siika, 
lax=lohi, gädda=hauki, abborre=ahven, öring=taimen lake=made, gös=kuha, strömm.=silakka, braxen=lahna, 
mört=särki, id=säyne, nors=kuore, siklöja=muikku, övrigt=muu, totalt=yhteensä. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)

sik 15902 21528 21345 21005 23680 18508 22315 17286 18638

lax 7571 10912 5256 7273 8792 2964 3906 6442 9232

gädda 10314 11571 10027 8437 7437 9867 7140 8475 6925

abborre 5368 6054 5693 5389 4788 5813 6359 5745 6431

öring 1805 3878 2099 1509 1463 1980 1600 1428 1501

lake 5936 9886 9671 5232 5117 7419 9502 7300 4971

gös 1953 1121 1136 1212 1213 2646 2371 2116 1645

51894 52437 69489 97203 51357 57794 113568 78923 16595

braxen 44861 86771 116419 137348 113341 59145 76842 60419 69338

mört 5036 8577 9043 8831 7230 9339 15331 8186 2396

id 2782 3654 3273 3666 4084 5555 2927 4443 1216

534 399 584 278 306 490 422 323 804

siklöja 2234 2156 1722 2907 2047 2149 1327 3878 7477

övrigt 1349 1626 941 1226 234 631 2012 662 1246

totalt 157539 220570 256698 301516 231089 184300 265622 205626 148415

strömm.

nors
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Taulukko 7. Istutettujen eri kalalajien poikasten määrä (lukumäärä) Uudenkaarlepyyn merialueella ja 
Pietarsaaren/Luodon merialueella vuosina 2010-2019. Rekisterin tiedot on saatu Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. 
Vandringssik=vaellussiika, nyckläckt=vastakuoritunut, 1 somr=1 kesäinen, havsöring=meritaimen, gös=kuha, 
skärgårdssik ”Larsmo”=saaristosiikka”Luoto”. 

 

3.1.7 Kalaviljely 

Luodon kalastusalueen ulkorajalla (kuva 4) Ecofish Ab Oy suunnittelee kalaviljelyä avoimissa 
verkkokasseissa. Ympäristölupaprosessi on tällä hetkellä Vaasan hallinto-oikeuden käsiteltävänä. 
Ecofish Oy Ab sai vuonna 2020 ympäristöluvan viljellä 700 000 kg kalaa vuosittain valtion yleisellä 
vesialueella meressä. Metsähallitus vuokraa alueen. Purkupaikka tulee sijaitsemaan Pietarsaaren 
satama-alueen lähellä. Hallinto-oikeus antoi vuoden 2020 lopussa Ecofishille luvan aloittaa viljely, 
vaikka sen ympäristöluvalle aiheuttamista ongelmista on huomauteltu. Hallinto-oikeus antoi silloin 
Ecofishille luvan viljelyaltaalle. Viljely alkaa alueella pienimuotoisesti (viljelyallas) vuoden 2021 
keväällä. 
 

3.1.8 Kalastuskieltoalueet 

Vesiväylät ja alueet, joissa on kalastuskielto joko kalastuslain tai vedenomistajan päätöksellä, on 
merkitty karttaan, kuva 23 a ja b. 
 
Seuraavan luettelon mukaan kalastus on kielletty tiettyinä aikoina seuraavilla alueilla, pohjoisesta 
etelään. 
 
Öjan osakaskunta: 
Kaikki fladat, purot ja kluuvijärvet keväällä on rauhoitettu kalastukselta (osakaskunnan päätös). 100 
metriä Öjanjärven kummallakin puolella olevissa altaissa on kalastuskielto (Kalastuslaki 71 §). 
 
Eugmon kylän osakaskunta:  
Stockö storviken on rauhoitettu kaikelta kalastukselta (Kalastuslaki 54 §). 
Tietyt lahdet ja järvet on rauhoitettu kevään kutuaikaan toukokuussa ja kesäkuussa. (Mustalahti, 
Saunalahti, alue Sandvikssjössä, Hålöurassa, alue Funkönssjössä, Österskatareviln, Langvarpet, 
Djupören, Borgviken) (Osakaskunnan päätös). 
 
Luodon kylän osakaskunta: 
Merialue Risöhäll – Sandgrundet – Ledstensgrundet – Gräggören – Lilla Furuholmen, sekä 
Kackurströmmen. Seisovat pyydykset kielletty. Voimassa koko vuoden. Kutualue Luodon siialle NW 

   Art 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(st) (st) (st) (st) (st) (st) (st) (st) (st) (st)

Nykarleby 463965 492316 768750 139580 146153  120967

havet 321528 389850 339796 374844 306495 368435  204771

  Havsöring 5092 5103 5054 5000 5000 5000 5000 5000 11072

  Gös 5308

J:stad /Larsmo   Havsöring 60830 59111 55080 27260 85934 40372 600 52164

havet 217000 195787 217150 270588 54483 263156 429893

  Vandringssik (nykläckt)

  Vandringssik (1 somr)

  Skärgårdssik ”Larsmo”
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Hälsningsön. Alue rauhoitettu siian kutemisesta jäiden lähtöön (osakaskunnan päätös). 100 metriä 
Luodonjärven kummallakin puolella olevissa altaissa on kalastuskielto (Kalastuslaki 71 §). 
 
Uudessakaarlepyyssä (Kalastuslaki 66 §) 
a) verkkokalastus alle kilometrin etäisyydellä jokisuusta, joka kuuluu vaelluskalavesistöön, on 
kielletty 15. Elokuuta — 31. lokakuuta. 
b) kalastus isorysällä alle kolmen kilometrin etäisyydellä jokisuusta, joka kuuluu 
vaelluskalavesistöön, on kielletty koko vuoden. 
c) kalastus troolilla alle viiden kilometrin etäisyydellä jokisuusta, joka kuuluu vaelluskalavesistöön, 
on kielletty koko vuoden. 
 
Monäs usean kylän osakaskunnalla: 
Häggsundet Monäsissä. Lilla och Stora Hamnpotten + puro. Gamla Hamn Rönnskärin fladalla ja 
Söderörarna Svarörarnilla. Sundsvärkan Monåssa. Rauhoitettu jäiden lähdöstä 20. kesäkuuta asti 
(Osakaskunnan päätös). 

a) 
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b) 

Kuva 23 a.b. Vesiväylät, vesiväyläalueet ja alueet, joissa kalastus on kielletty joko vedenomistajien tai kalastuslain 
mukaisella päätöksellä (katso lisää luvusta 3.6). 

 

3.1.9 Vieraslajit 

Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet ihmisen mukana uusille alueille joko tarkoituksella tai 
vahingossa. EU:n haitallisten vieraslajien luettelosta (66 lajia) viisi lajia esiintyy Suomen aluevesillä 
ja viisi lajia järvissä. 
 
Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalueen vesialueella tavataan harvoja vieraslajeja, joten 
tila on hyvä. Seuraavia lajeja, jotka luokitellaan vieraslajeiksi tai haitallisiksi vieraslajeiksi, tavataan 
merialueella: merirokko, villasaksirapu, kaspianpolyyppi ja kanadanvesirutto (www.vieraslaji.fi). 
 
Merirokot (Amphibalanus improvisus) ovat pieniä äyriäisiä, jotka elävät aikuisina 
kalkkimuodostumissa luodoilla, laitureilla ja poijujen ja veneiden alareunoissa. Suolapitoisuus 
rajoittaa merirokon leviämistä ja sitä esiintyy alueella vain satunnaisesti. Lajia ei voida enää hävittää 
Itämerestä, mutta sitä voidaan torjua raaputtamalla se pois veneenpohjista ja laitureilta. 
 
Villasaksirapua (Eriocheir sinensis) esiintyy satunnaisesti suomalaisissa vesissä, joten se ei aiheuta 
meille harmia. Mutta esimerkiksi Saksan mielestä villasaksirapu vahingoittaa Itämerta 
huomattavasti. Ravut vahingoittavat kalaverkkoja ja syövät verkkoon takertuneita kaloja, 
tunkeutuvat kalaviljelyaltaisiin ja syövät viljeltyä kalaa ja kalanruokaa. Suomessa 
torjuntamenetelmiä ei ole tarvittu. Jos joku havaitsee villasaksiravun, häntä pyydetään välittömästi 
raportoimaan siitä vieraslajeja koskevalla lomakkeella. Saaliina saadut yksilöt on eliminoitava. 
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Kaspianpolyyppi (Cordylophora caspia). Polyypit muodostavat sammalta muistuttavia puskia ja 
kiinnittyvät esim. veneiden pohjaan kalastusvälineisiin. Lajia ei enää voida hävittää Itämerestä, muta 
sitä voidaan torjua mekaanisesti pesemällä. 
 
Kanadanvesirutto (Elodea canadensis) on tummanvihreä uposkasvi, joka kasvaa 30–200 cm:n 
pituiseksi. Kanadanvesirutto talvehtii vihreässä (aktiivissa) muodossa / aktiivilla vihreällä 
lehtivihreällä ja alkaa kasvaa heti jäiden lähdettyä. Se leviää erittäin tehokkaasti ja pystyy kellumaan 
ja siirtymään aaltojen, virtojen, veneiden, kalastusvälineiden ja merilintujen mukana vesialueelta 
toiselle. Kanadan-vesiruton massaesiintymät voivat rajoittaa kotimaisia lajeja ja vaikuttaa 
kalastukseen, kalakantaan järviliikenteeseen negatiivisesti. Kanadan-vesiruton hävittämiseen ei ole 
olemassa tehokkaita keinoja. Sen vuoksi on tärkeää estää sen leviäminen alueille, joilla sitä ei ole 
aikaisemmin havaittu. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota kalastusvälineiden ja veneiden 
puhtauteen. 
 
Kaksi lajia voi aiheuttaa ongelmia, jos ne leviävät kalatalousalueella, ovat mustatäplätokko ja 
hopearuutana. 
 
Mustatäplätukko (Neogobius melanostomus), on peräisin Mustalta mereltä. Se on tullut Itämerelle 
painolastivesien mukana. Se tavattiin Suomessa ensimmäisen kerran vuonna 2005. Kun mätimunat 
tai poikaset ovat saavuttaneet uuden sijainnin, laji leviää helposti. Suomessa sitä esiintyy nykyään 
12 satamassa tai niiden lähettyvillä. Ne lisääntyvät nopeasti, ja ne ovat aggressiivisia kilpailijoita 
monille kotimaisille pohjakalalajeille. Pohjoisella Rannikko-Pohjanmaalla sitä on lähinnä havaittu 
lähellä Raahea. 
 
Hopearautuna (Carassius gibelio) on makean veden särkikala, joka viihtyy myös Itämeren matalissa 
ja ravintorikkaissa lahdissa. Se lisääntyy nopeasti ja tehokkaasti ja voi kilpailla kotimaisten kalalajien 
kanssa sekä tilasta että ravinnosta. Sitä esiintyy lähinnä Lounais-Suomessa, mutta ilmaston 
lämmetessä se voi levitä myös pohjoiseen. 
 

3.2 Tavoitteet ja osatavoitteet merialueen kalakannalle ja kalastukselle 

 3.2.1 Tavoitteet ohjelmakaudelle 2021—2030 

Alueen kalakantaa on hoidattava ja käytettävä kestävästi, jotta kalakannasta pystytään edelleen 
valmistamaan terveellistä ja paikallisesti tuotettuja tuotteita. Kalakantaa käytetään heikentämättä 
sen biologista monimuotoisuutta. 
 
Kalavarojen käytön on oltava ekologisesti kestävää, jottei se aiheuta haitallisia muutoksia 
vesiympäristölle, kuten esim. kalalajien tai kalakantojen katoamista tai niiden geneettisten 
ominaisuuksien ja biologisen monimuotoisuuden muuttumista pysyvästi. Kalavarojen ekologisesti 
kestävä käyttö tarkoittaa, että kalakannan tuottoa tai muun vesiympäristön monimuotoisuutta ei 
vaaranneta. 
 
Taloudellinen kestävyys tarkoittaa, että kalavarojen käyttö on taloudellisesti järkevää, kannattavaa ja 
tuottavaa. 
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Kalavarojen käytön on oltava sosiaalisesti kestävää, jotta se ei vahingoita muita vedenkäyttäjiä, ja eri 
käyttö- ja väestöryhmillä on samat oikeudet osallistua ja vaikuttaa kalavarojen kehittämiseen. Kun 
kalavarojen käyttö on sosiaalisesti kestävää, varojen käyttö jaetaan oikeudenmukaisesti eikä tulevien 
sukupolvien kalastusta vaaranneta. 
 
Kaupallisen kalastuksen on oltava mielenkiintoista, jotta nuoria kalastajia saadaan mukaan. 
Kaupallinen kalastus on alueellisen kulttuurin elävä osa. 
 
Vapaa-ajankalastus vaikuttaa positiivisella tavalla. Kalalla lautaselle ja liikunnalla parannetaan 
terveyttä ja hyvinvointia. Vapaa-ajankalastuksen tavoitteena on tehdä siitä kiinnostava vapaa-
ajanharrastus, ja että se lisää kiinnostusta ja tietoa kalastuksesta. 
 
Tavoitteena on saada nuoriso kalastamaan, sekä vahvistaa osaamista ja kalatietoisuutta. 
 
Kalastustoiminta alueella antaa tuloja vedenomistajille kalakorttien muodossa. 
 
Kalakannan on oltava vahva. Tietojen kalastuksesta ja kalakannoista on oltava hyvät, jotta niillä 
voidaan ohjata kalastusta. 
 

3.2.2 Osatavoitteet 2021—2024 

 
Osatavoite 1. Kalastuksen tärkeimmät kalalajit kuten siika, ahven, hauki, lahna, made ja kuha pysyvät 
elinvoimaisina. Ahven-, hauki-, lahna- ja madekanta säilytetään luonnollisella lisääntymistasolla. 
Siian ja meritaimenen istuttamista jatketaan jokien istutuksilla. Siianistutus on mahdollista 
paikallisilla siikakannoilla. Kalatalousalue suosittelee rauhoittamista kutuaikana alueilla, joissa siika 
kutee. Osakaskunnat vastaavat rauhoituksista. 
 
Ahven- ja haukikannan vahvistamiseksi kutupaikat voidaan rauhoittaa, poikasalueet voidaan 
kunnostaa, ottaa käyttöön hauen ylämitta sekä valvoa ajankohtaisia ruoppauksia ja kaivuutöitä, jotka 
ovat heikentäneet kutupaikkojen tilaa. 
 
Osatavoite 2. Kaupallinen kalastus pidetään nykyisellä tasolla. Elinkeinon toimintaedellytyksiä 
parannetaan. Vähän kalastettujen kalalajien kuten eri särkikalojen ja kuoreen kalastusta jatketaan. 
 
Osatavoite 3. Vapaa-ajankalastus lisääntyy, erityisesti nuorten parissa ja pienimuotoista 
kalastusmatkailua kehitetään. 
 

Osatavoite 4. Nuoria otetaan mukaan oaskaskuntien ja kalatalousalueen toimintaan. 
 
Osatavoite 5. Hylkeiden ja merimetsojen kaupalliselle kalastukselle aiheuttamat vahingot vähenevät 
ajan kuluessa. Itä-Pohjanmaan raporttiehdotus koskien merimetsoryhmää toteutetaan. Hylkeen 
metsästyskalastusyhteistyötä on parannettava, ja metsästyskiintiöitä on lisättävä tai 
metsästyskiintiöt käytetään kokonaan. Hylkeen hyljetuotteiden kaupallinen käyttö on palautettava. 
 
Osatavoite 6. Luodonsiian emokalakanta uudistetaan Taivalkosken viljelylaitoksella. Luodonsiian 
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emokalakanta on tutkittu geneettisesti, ja saatu tulos osoitti, ettei kalakanta ole täysin geneettisesti 
puhdas. Se sekoitettiin muiden siikakantojen kanssa. Katso luku ”3.4.3 ” Istutussuunnitelma”  
 
Osatavoite 7. Kutupaikkojen kunnostus keväällä kuteville lajeille. Hauki- ja ahvenkantaa sekä muita 
keväällä kutevia kalalajeja suojataan ensikädessä luonnollisten kutupaikkojen hoidolla ja 
kunnostuksella. 
 
Suunnitteluvaiheessa käydään läpi tärkeät kutualueet ja niiden merkitys kalantuotannolle. Jotta 
saadaan kuva keinotekoisten vesialueiden merkityksestä, kutupaikoilla on aloitettu hanke 
yksittäisten kutupaikkojen poikastuotannosta, keinotekoisen pienveden investointiohjeen mukaan 
(Wistbacka 2014). Hanke toteutetaan yhteistyössä Pohjanmaan kalatalousjärjestöjen kanssa. Hanke 
voi käsittää poikasten merkitsemistä, koekalastusta, kalojen merkitsemistä. Tavoitteena on 
kunnostaa 1—2 kutupaikkaa vuosittain. 
 
Osatavoite 8. Kalatalousalue tutkii mahdollisuuksia perustaa yhtenäislupa-alue suunnitelmakauden 
aikana. 
 

3.3 Vesialueen ja yhteistyön kehittämisen suunnittelu 

 
Kalastuslain 36 §:n mukaan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma määritetään alueilla, 
jotka ovat taloudellisesti merkittäviä.  
 

3.3.1 Kaupalliselle kalastukselle sopivat alueet ja alueille sopivat kalastusvälineet 

 
Kalatalousalueella kaupallista kalastusta harjoitetaan pääasiassa rysillä, loukuilla ja verkoilla. Koko 
merialue, paitsi vesiväylät, väylät ja rauhoitusalueiden rajoittamat alueet, soveltuvat kaupalliselle 
kalastukselle verkolla, rysällä ja muilla rannikkokalastusvälineillä. Alue esitellään kuvissa 24 ja 25.  
 
Troolaus alueella ei ole soveliasta merialueen mataluuden vuoksi (luku 3.1.1). 
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Kuva 24. Kaupallinen kalastus on mahdollista koko Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalueella, paitsi vesiväylillä, 
vesiväyläalueilla ja rauhoitetuilla alueilla. Punainen viiva=kalatalousalueen raja, sininen viiva=vesiväylät, ja liilat 
alueet=rauhoitusalueet. 

 

Kuva 25. Kaupallinen kalastus on mahdollista koko Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalueella, paitsi 
vesiväylillä, vesiväyläalueilla ja rauhoitetuilla alueilla. Punainen viiva=kalatalousalueen raja, sininen viiva=vesiväylät, ja 
vaaleanpunaiset alueet=rauhoitusalueet. 
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Alueella ei ole kiinteitä hintoja kalastusoikeuksille. Vedenomistajat päättävät yhdessä kaupallisten 
kalastajien kanssa kalastusoikeuksien hinnasta vuosittain osakaskuntien vuosikokouksessa. 

Siika- ja lohirysän hinta on noin 100 euroa/vuosi, mutta yhdessä osakaskunnassa rysäpaikkojen 
hinnat ovat sopimuksen mukaan 1000 euroa/vuosi. Joissakin osakaskunnissa rysäpaikat 
huutokaupataan, ja silloin hinta voi nousta. Nk. maderysän (pieni rysä) hinta on noin 20 euroa 
vuodessa. Verkkolastuslupien hinnat vaihtelevat suuresti kalatalousalueella, joissakin 
osakaskunnissa pakollinen kalastuskorttimaksu sisällyttää luvan käyttää verkkoja, ja toisissa 
osakaskunnissa on olemassa erillinen maksu verkkokalastukselle. 

Jos kalastajat ja vedenomistajat eivät pysty sopimaan hinnasta, silloin voidaan soveltaa kalastuslain 
13 §:ä. Jos kalastuslain 13 §:ä käytetään, silloin kalatalousalueen on autettava luvanhakijaa ottamaan 
selville muiden osakaskuntien vesialueiden vuokrahinnoista ja neuvoteltava Suomen 
ammattikalastajaliiton kanssa sopivan hinnan löytämiseksi. 

 

3.3.2 Kalastusmatkailulle soveltuvat alueet 

 
Vuodesta 2012 lähtien ELY-keskus on antanut kalastusoppaille luvan tietyillä alueilla järjestää 
kalastusmatkailutapahtumia, joihin osallistuu enintään kuusi kalastajaa kerrallaan, jotka harjoittavat 
onkimista, pilkkimistä ja viehekalastusta. Luvassa ELY-keskus asettaa alueellisia kalastusrajoituksia 
tai määrää päivittäisen saaliin kiintiön, jos kalastustaloudelliset näkökohdat tai kalakanta alueella 
edellyttää sitä. 
 
ELY-keskuksen raportin mukaan (Vanninen 2016) koskien kalastusopastoimintaa Suomessa vuonna 
2015 Pohjanmaalla oli kahdeksan toimivaa kalastusopasta. Raportin mukaan oppaat olivat 
järjestäneet yhteensä 19 kalastusretkeä kalatalousalueen vesialueella. Vuoden 2015 jälkeen yli 10 
uutta kalastusopasta on saanut toimintaluvan Pohjanmaalla. Useimmat oppaat tulevat Suomen 
toisista osista, mutta he saavat luvan harjoittaa opastoimintaa kalatalousalueella. Vuonna 2016 
järjestettiin 9 kalastusretkeä kalatalousalueen vesialueilla, vuonna 2018 14 kalastusretkeä ja vuonna 
2019 järjestettiin 8 kalastusretkeä. 
 
Maankattavan tutkimuksen mukaan suurin osa opastetuilla kalastusretkillä saadusta saaliista 
päästetään takaisin veteen. Arvion mukaan kalastusmatkailun vaikutus taloudellisesti tärkeimpien 
kalojen kuolleisuuteen on minimaalinen (Vanninen 2016). 
 
Merialueella on kaksi virallista paikallista kalastusopasta: Saaristomatkailu.com (Jorma Koivuniemi) 
ja Hopan Luontomatkailu.fi (Mika Hopiavuori). Oppaat tarjoavat mahdollisuuden 
heittokalastukseen, jigikalastukseen, ongintaan ja pilkintään meressä. Pyydettäviä kaloja ovat lohi, 
meritaimen, hauki, kuha ja ahven. 
 
Kalastusmatkailulle sopivia alueita ovat sellaisia, joiden lähellä on majoitus, pääsy yleisille veneiden 
säilytyspaikoille ja pysäköintialueita autoille. Lisäksi hyvässä kalavedessä petokalakannat ovat 
vahvat, kuten hauen, kuhan ja ahvenen kannat. Lisäksi on oltava mahdollisuus pyydystää suuria 
kaloja. 
 
Koko Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan merialue, paitsi alueet, joissa on kalastuskielto vesialueen 
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omistajan toimesta ja kalastuslain mukaan (luku 3.1.8), voisi sopia kalastusmatkailulle, vaikka edellä 
mainitut majoittumismahdollisuudet, pääsy yleisille veneiden säilytyspaikoille ja pysäköintialueita 
autoille eivät ole niin kattavia. 
 

3.3.3 Alueet vapaa-ajankalastukselle, yhtenäislupa-alueita ja yhteisen 
kalastuskortin kehittäminen 

 

Koko merialue soveltuu vapaa-ajankalastukselle. Poikkeuksia ovat alueet, joissa vesialueen 
omistaja on päättänyt tai kalastuslaki (luku 3.1.8) on määrännyt kalastuskiellon. 
 

Yhtenäislupa-alue on suurehko vesialue, johon voi kuulua useita vesiosakaskuntia. Yhtenäislupa-
alueiden perustamiseksi kyseisten vesiosakaskuntien on sopimuksella myönnettävä oikeus myydä 
kalastuskortteja kalastusalueella tai muulla tavalla järjestää se. 
 
Yhtenäislupa-alueella voidaan myydä kalastuskortteja, jotka sallivat kalastuksen useammalle kuin 
yhdelle vavalle kerrallaan, esim. uisteluun tai jääongintaan. Kalatalousalueella ei ole tällä hetkellä 
yhtenäislupa-alueita. Tietyt osakaskunnat myyvät omia erikoislupiaan heittokalastukselle tai 
uisteluun. 
 

Kalatalousalue tutkii mahdollisuuksia perustaa yhtenäislupa-alue suunnitelman aikana. Alueen on 
oltava riittävän yhtenäinen ja myös sopiva kalastukselle. On kehitettävä kalastuslupien myyntiä. 
Kalatalousalue ottaa tehtäväkseen erikoiskalastuskorttien organisoinnin kyseisellä alueella. 
 

3.3.4 Kalatalousalueelle erityisen tärkeät kutualueet  

Kuvissa 26 ja 27 näkyvät ahvenen ja kuhan kutualueet Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan 
kalatalousalueella (Velmun karttapalvelu/ https://paikkatieto.ymparisto.fi/velmu/). 
 
Nämä alueet LUKE on paikallistanut mallintamalla rannikkoalueet, joissa vedensyvyys, 
lämpötilasumma ja vähentynyt vedensyvyys lähellä olevilla merialueilla ovat olleet tärkeitä 
komponentteja. Velmun raportti rakentuu todennäköisyysmalleihin, perustuen 
ympäristökartoituksiin, joiden avulla on todellisuudessa löydetty ahven- ja ahvenpoikasia ja 
samanlaisia ympäristöjä samoilla ehdoilla kuin muissa paikoissa. Raportissa ei oteta huomioon 
ilmastonmuutosta, kutualueiden happamoitumista tai rakenteellisia muutoksia.  
Kaikkia alueita ei ole tarkistettu poikastutkimuksilla, mutta kartasta saa kuitenkin tietoa, millä 
kalastusalueilla edunvalvontaa on valvottava. Ne ovat myös erinomaisia alueita kalatalousalueen 
omien kartoitusten mukaan koskien poikastuotantoalueita. Ahvenen kutualueet matalissa 
kasvillisuusrikkaissa lahdissa sopivat myös muille keväällä kuteville kaloille kuten mm. hauelle, 
lahnalle ja särjelle. 
 
 
 
 
 
 
 

https://paikkatieto.ymparisto.fi/velmu/
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            Kuva 26. Ahvenen poikatuotantoalue Velmun karttapalvelun mukaan.   M   =Erittäin suotuisat alueet.    
              M =Suotuisat alueet    M= vähemmän suotuisat alueet  

 

Velmun mukaan ahvenen suotuisimmat kutu- ja poikatuotantoalueet lahdissa Luodon- ja 
Pietarsaaren saaristoissa sekä sisimmät Uudenkaarlepyyn sisäsaariston (Munsalan, 
Uudenkaarlepyyn, Socklotin ja Vexala yhteisalueiden vesialueet), ja Uudenkaarlepyyn 
Hästbådafjärdenin alueet. Myös näiden alueiden ulkopuolella olevien sisäsaariston osien katsotaan 
olevan sopivia. 
 
Suotuisia alueita kuhan poikastuotannolle löytyy Velmun mukaan pienemmistä lahdista ja fladoista 
Luodon ja Pietarsaaren rannikoilla, Uudenkaarlepyyn sisäsaariston (Munsalan, Uudenkaarlepyyn, 
Socklotin ja Vexala yhteisalueiden vesialueet) ja, Hästbådafjärdenin ja Storfjärden sisäosien 
eteläisistä osista. 
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            Kuva 27. Kuhan poikastuotantoalue Velmun karttapalvelun mukaan.   M   =Erittäin suotuisat alueet.    
             M =Suotuisat alueet    M= vähemmän suotuisat alueet. 

 
Alueella on kahdenlaista siikaa. Kuvassa 28 näkyy meressä kutevan siian kutualueet Velmun 
karttapalvelun mukaan, ja kuvassa 29 täysikasvuisen saaristossa kutevan siian kutualueet (Hudd ja 
Wistbacka 1990). Matalat ja laajat hiekkarannat ovat tuottoisimmat alueet meressä kutevan siian 
poikastuotannolle. Ne ovat erittäin herkkiä rehevöitymiselle, ja liettyminen voi vähentää 
poikastuotantoa. Umpeenkasvaminen voi houkutella hauki- ja ahvenpoikasia, jotka saalistavat siian 
poikasia. Tuotantoalueella (Kalajoki-Vexala-Mickelsörarna), jonka eteläinen osa on merkitty kuvaan 
26, kutee geneettisesti erityinen ryhmä luonnollisesti lisääntyviä meressä kutevia siikoja (Koljonen 
ym. 2019) Nämä saaristosiian kutualueet sijaitsevat matalassa vedessä, noin puolesta metristä 
muutamaan metriin. Kutupaikat ovat usein karikkoisissa virroissa tai niiden lähellä. Moniin 
mahdollisiin siian kutualueisiin rehevöityminen on ehkä vaikuttanut. Tämä koskee erityisesti 
saaristosiikaa, jonka kutualueet voivat sijaita sisäsaaristossa. Olisi tärkeää vahvistaa siian 
poikastuotantoa ja selvittää poikasnuottauksin alueet, joissa tarvitaan hoitotoimenpiteitä. 
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Kuva 28. Poikastuotantoalueet meressä kutevalle siialle Velmun karttapalvelun mukaan. 
                    M   =Erittäin suotuisat alueet.   M =Suotuisat alueet    M= vähemmän suotuisat alueet  
 

 

       Kuva 29. Kutualueet (1-13) meressä kutevalle siialle kalatalousalueella (Hudd ja Wistbacka       
        1990). 
 
 

 

1.  Norra Kåtölandet, Öja

2.  Räfsö, Öja

3.  Vattungarna, Larsmo

4.  Gertruds, Larsmo

5.  Tolvmangrund, Larsmo

6.  Lövskäret, Larsmo

7.  Grisselörströmmen, Larsmo

8.  Rödhällan, Larsmo

9.  Storpaskarn, Jakobstad

10. Runt Torsön, Nykarleby

11. Nykarleby älvmynning

12. Norra Sandören, Vexala

13. Kitnäshällan, Vexala
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3.3.5 Fladat ja kluuvijärvet 

Fladat eli matalat, umpeen kuroutuneet merenlahdet, kluuvijärvet ja sisäjärvet ovat tärkeitä 

kutupaikkoja saaristossa etupäässä keväällä kuteville kaloille mutta myös madetta on tavattu 

(Wistbacka 2018). 

 

Mitä kauempana ulkosaaristossa, sitä tärkeämpiä nämä kutualueet ovat kalanpoikastuotannolle 

(Saarinen ym. 2021). Ne tarjoavat poikasille suojatun ympäristön sopivilla lämpötiloilla ja runsaasti 

ravintoa. Kun lämpötila suojatuissa fladoissa ja kluuvijärvissä nousee yli ympäröivän merialueen, nk. 

lämpötilasumma suurenee. Sen vuoksi mätimunat kehittyvät nopeammin ja poikasten kasvu 

nopeutuu. Mitä suuremmaksi poikanen tulee ensimmäisenä kesänä, sitä paremmin se selviää 

ensimmäisestä talvestaan (katso esim. Hynninen ym. 2019). Poikasten kestävyydellä ensimmäisenä 

kesänä voi ratkaisevasti vaikuttaa kalakannan kokoon alueella seuraavien vuosien aikana. 

 

Rannikkoalueemme ovat suuren hyväksikäyttöpaineen alla, ja monet kutualueet ovat huonontuneet 

tai kadonneet metsähakkuun, venekanavien ruoppauksen, rakentamisen, teiden rakentamisen, 

virheellisesti sijoitettujen tierumpujen ja rehevöitymisen vuoksi (Wistbacka ja Snickars 2000). Sen 

vuoksi on suuri tarve kunnostaa fladat, kluuvijärvet ja sisäjärvet, joihin ihmisten toimenpiteet ovat 

vaikuttaneet. 

 

3.3.6 Fladojen ja kluuvijärvien kunnostus 

Kunnostamisella tarkoitetaan, että palautetaan jotain sen aikaisemmalle tasolle. Vesialueiden 

kohdalla on pyrittävä palauttamaan vesialueen ekologiset toiminnot kokonaan tai osittain. 

Maankohoamisen yhteydessä lampien vesien kohdalla on huomioitava lammen tyyppi vesialueella 

tai ottaa paremmin huomioon maankohoaminen. Toimenpidettä ei sen vuoksi kutsuta 

”kunnostukseksi”, jos kluuvijärvi muutetaan fladaksi. Konkreettisesti sellainen toimenpide voitaisiin 

tehdä kaivamalla kanava kluuvijärven alajuoksuun ja siten pilata sen ekologinen toiminto 

poikastuotantoalueena. Lammen kunnostus, jonka pitäisi olla kluuvijärvi, mutta jonka ruoppaus on 

muuttanut fladaksi, pitäisi palauttaa täyttämällä ruopattu kanava uudelleen. Silloin vesialueen 

hydrologia palautuu. 

Lampien kohdalla on suhtauduttava kriittisesti vähintään kahteen menetelmään. Yksi on 

”vedenvaihtumisen parantaminen”. Fladojen ja kluuvijärvien kohdalla alajuoksun ruoppaukset 

häiritsevät vesialueen ekologista toimintoa. Flada määritetään lammeksi, jolla on rajoitettu 

vesiyhteys meren kanssa. Nykyiset lämpimät ja rehevöityneet olosuhteet ovat edellytys lisääntyvälle 

biodiversiteetille ja kalanpoikasten hyvälle tuotannolle. Mitä pienempi virtaus fladasta, sitä 

aikaisemmin vesi lämpenee ja tehostaa kalanpoikasten kasvua. Mitä suurempi poikanen syksyllä, sitä 

paremmat mahdollisuudet selvitä talvesta ja tulla mukaan kalastettavaan kantaan (katso esim. 

Hynninen ym. 2019). 
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Kapea ja matala poukama suurella kasvillisuudella estää kolmipiikin vaeltamisen fladaan. Fladoissa, 

joissa on paljon kolmipiikkejä ei yleensä tuoteta hauen ja ahvenen poikasia (Bergström ym. 2019). 

Ruoppaukset estävät fladojen muuttumisen kluuvijärviksi ja rannikon läheisiksi järviksi. Yleensä kyse 

on veneväylien kaivamisesta. Poukamien ruoppaukset ovat suurin syy, miksi fladat ovat uhattu 

luonnontyyppi merkinnällä vaarantunut (VU) (Kontula ja Raunio 2018). 

Toinen tavoite, johon on suhtauduttava kriittisesti, on ”Kalan vaellusmahdollisuuksien 

parantaminen”. Tällaisissa projekteissa alajuoksut kluuvijärvestä tai rannikon lähellä olevista järvistä 

on ruopattu osana kuivatusprojektia. Joissakin tapauksissa on tehty myös venekanavia. Yleensä 

pyritään pitämään alajuoksut mahdollisimman leveinä, jotta vesi virtaa nopeasti järvestä eikä hauen 

tuotanto altistu tulville. Kluuvijärvi on tuottavampi, kun kyse on poikastuotannosta kuin fladat, koska 

ne lämpenevät nopeammin, ja avain suureen hauenpoikastuotantoon ovat märät tulvaniityt, joita 

kluuvijärvissä on luonnostaan. On laskettu, että 3 hehtaarin, 0,5—1 m syvyinen lampi voi tuottaa 

300 000 hauen poikasta (Ljungren ja Olsen 2011). Sen vuoksi on oltava erittäin varovainen, koska 

kluuvijärvet ovat nyt uhattu luonnontyyppi merkinnällä vaarantunut (VU) Suomessa (Kontula ja 

Raunio 2018). 

Kunnostuksessa on myös huomioitava, että alle 10 hehtaarin fladat ja kluuvijärvet on suojeltava 

vesilain (luku 1, 11 §) mukaan, mikä koskee myös luonnontilassa olevia puroja ja pieniä jokia. Myös 

alle 1 hehtaarin kokoiset järvet on suojattu vesilailla. 

Suurin osa Pohjanmaan rannikolla tehdyistä kunnostuksista on ollut muutamaa poikkeusta lukuun 

ottamatta vähemmän onnistuneita. Osasyynä voi olla, että vesialueen perustutkimuksia ja biologisia 

ominaisuuksia ei ole tutkittu tarpeeksi huolellisesti (Wikström 2014). 

 

3.3.7 Mahdollisten mallivesialueiden ja kunnostushankkeiden kartoitus 

 

Uudenkaarlepyyn kalastusalueella ja Norras svenska -kalastusalueella on kunnostettu kluuvijärviä ja 

järviä osakaskuntien omien tietojen pohjalta, yhteenveto Wistbacka ja Snickars (2000). Esimerkki 

luonnontieteellisesti oikeasta hankkeesta on Stora ja Lilla Hamnpottenin kunnostus Monäsissä, 

vedenkorkeuden nostaminen Bosundin Hermansundetissa ja Korvgrävenin ja sen alajuoksun 

kunnostus Öjassa. Öjassa on myös säilytetty kalojen kutuvaellus useille pienille kluuvijärville ja 

sisäjärville. Nyt päivitetään tämä raportti ja kartoitus uuden FLISIK-käsikirjan mukaan (Wistbacka 

2014). 

 

Olisi tärkeää, että kaikki kalastusalueet kartoittavat lammet, jotka voivat olla mallivesialueita 

kalatalousalueen lupien valvonnalle rannikon lammissa. Poikastuotannon kartoitus, vuotuisen 

happaman kuormituksen kartoitus sekä ihmisten vaikutuksen kartoitus on erittäin tärkeää. Tämä voi 

koskea metsänhakkuita, ruoppausta tai vastaavaa. Tällä hetkellä puuttuu kokonaan esim. 

happamoituskatastrofin ja vuoden 2006 kalakuoleman kartoitus lampien suhteen. 
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Erityisen tärkeitä ovat tuotteliaat paikat keväällä kuteville kaloille, jotka voisivat olla mallivesialueita: 

Nimi Sijainti Perustelut 

Stora ja Lilla Hamnpotten ja puro Monäs Kunnostettu, potentiaalinen taimenpuro 

Bullerholmsfjärden Vexala Iso flada, venekanava vaikuttaa 

Norrfjärden Socklot Iso flada, happamuusongelma 

Kvänosträsket Eugmo Järvi, happamuusongelma 

Mennasundet-Hermassundet-Funkönssjön Eugmo Kunnostettu, happamuusongelma 

Fingersöflagan Öja Happamuusongelma, kuunnostuskohde 

Gölen-Bergöflagan Öja Happamuusongelma, kuunnostuskohde 

Mörholmsflagan-Bastuflagan Öja Kunnostettu, happamuusongelma 

 

Mallivesialueen seuraamisen lisäksi on motivoivaa valvoa muita fladoissa olevia kutupaikkoja. Nämä 

esitellään kalatalousalueelle pitkähkön raportin muodossa. Joidenkin kutupaikkojen palauttaminen 

voi olla vaikeaa, minkä vuoksi ennaltaehkäisevä suojaus on tärkeää. 

 
Viime aikoina huomattavan suuri määrä lampia on pilattu ihmisten toimesta niin pahoin, ettei niiden 
kunnostuksen katsota olevan mahdollista. Sellaisia paikkoja ovat Gunilacksundet Monåssa, 
Storträsket ja Skutsunden Vexalassa, Lodörsbukten Sokaluodossa, Hemträsket Pörkenäsissä ja 
Fjälaholm flaga Eugmossa. 
 
Seuraavien vesialueiden katsotaan vuosina 2019—2020 tehdyn kartoituksen mukaan hankkeessa 
Rannikonläheiset pienet vesialueet kalojen kutupaikkoina (vuoden 2000 raportin päivitys) olevan 
mahdollisia kalataloudellisia kunnostushankkeita: 

 

Monäsin Jöusanissa on kluuvijärvi. Sen puro on kartoitettava, jotta voidaan tarkistaa kalanvaelluksen 
toimivuus. Sama koskee Norrskatapottenia Öuranissa. 
 

3.3.8 Yhteistyön kehittäminen kalatalousalueella 

 
Merialueen osakaskuntien ja kalatalousalueen välinen yhteistyö on melko hyvä, mutta sitä voidaan 
parantaa. Myös eri osakaskuntien välistä yhteistyötä voitaisiin parantaa. 
 
Tämä toteutetaan säännöllisesti suunnitelluilla kokouksilla ajankohtaisilla teemoilla. Kalatalousalue 

Nimi Vesistö Sijainti Perustelut Tavoite 

Lappviken Flada Vexala Suuaukko on ruopattu Kunnostetaan 

Långviken Flada Uusikaarlepyy Suuaukko on ruopattu Kunnostetaan 

Bådaviken Kluuvi Uusikaarlepyy Rantalaidunnus, kalapuro tarvitaan Kalatie rakennetaan 

Kalvholmsbukten Flada Socklot Suuaukko on ruopattu Kunnostetaan 

Sandkubbgräven Flada Socklot Suuaukko on ruopattu Kunnostetaan 

Kuddvadet-Rövarhamn Järvi Luoto Potentiaalinen hauenpoikastuotantoalue Kunnostetaan 

Västerviken Järvi Luoto Kunnostettu, pato Kalatie rakennetaan 

Storträsket Järvi Eugmo Kalapuro Mellansundetiin poikki Kalatie rakennetaan 

Stockö Storviken Flada Eugmo Suuaukko on ruopattu Kunnostetaan 

Hålörarna Kluuvi Eugmo Suuaukko on ruopattu Kunnostetaan 
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käynnistää tämän suunnittelujakson aikana. Suunnittelujakson aikana kerätään kaikkien 
osakaskuntien ja kalastusseurojen sähköpostiosoitteet, jotta informaation levittäminen nopeutuu ja 
paranee. 
 

3.4 Toimenpiteitä kalakannan hoidolle ja kalastuksen kehitykselle 

3.4.1 Kalastamisen sääntelyehdotus 

Kalatalousalue voi asettaa alueellisia määräyksiä esim. sallituista välineistä, kalastusajoista, 
kalastuspaikoista ja saaliin mitoista käyttö- ja hoitosuunnitelman ehdotuksessaan. 
 
Osakunnat päättävät myymiensä kalastuslupien ehdoista. Onkiminen, pilkkiminen ja viehekalastus 
kuuluvat kalastuksenhoitomaksuun, joten niihin vedenomistaja ei voi välittömästi vaikuttaa. 
 

Joillekin kalalajeille kalastusta voidaan säännellä ottamalla käyttöön alamitta. Myös maksimikoko 
voidaan ottaa käyttöön, jos se on suurten kalojen kutukantojen suojaamisen kannalta 
tarkoituksenmukaista. Suuret kalat ovat erityisen arvokkaita, koska niiden mätimunilla on paremmat 
eloonjääntimahdollisuudet pieniin verrattuina. Sellaisia kalalajeja ovat esim. ahven ja hauki. Ala- ja 
ylämittojen käyttöönotto edellyttää hakemusta ELY-keskukselle, jos niiden halutaan koskevan myös 
muita kuin tavallisia kalalajeja. 
 

Siian kohdalla voi olla tarpeen asettaa alamitaksi 30 cm, jotta varmistetaan, että ei-sukukypsiä 
vaellussiikoja ei kalasteta niiden kasvualueella. Ennen alamitan käyttöönottoa tarvitaan lausunto 
jäsenjärjestöiltä. 
 
Uudenkaarlepyyn kalastusalue on päättänyt siian alamitaksi 30 cm. Päätös päättyi vuoden 2020 
lopussa. Norra svenska -kalastusalueen päätös 25 cm:n alamitasta, ELY-keskuksen luvalla, päättyy 
vuonna 2021. Päätöksiä on perusteltu sillä, että alimittaisten siikojen kalastaminen estetään, 
siikakannan tuottavuus varmistetaan ja siiankalastuksen taloutta parannetaan. 
 
Jotta arvokkaimpia kutupaikkoja ja niissä keväällä kutevia kalalajeja suojataan kalastuspaineelta, 
kalastuskunnat ovat määränneet kieltoalueet kaikkein tärkeimmille kutualueille (luku 3.1.8) 
kutuaikana. Kalastuskielto koskee verkkokalastusta, iskukoukkuja, rysiä ja katiskoja. Kalatalousalue 
tutkii osakaskuntien kanssa mahdollisia muita alueita (fladat ja kluuvijärvet), joissa vastaavia 
kalastuskieltoja voidaan ottaa käyttöön. Täydellinen rauhoitus ELY-keskuksen kautta on nykyään 
vaikeaa ja byrokraattista. Viranomaisten on helpotettava täydellisen rauhoituksen käsittelyä, mikä 
loukkaa yleistä kalastusoikeutta, koska vesiosakaskunnilla ei ole muita mahdollisuuksia rauhoittaa 
kutupaikat kokonaan. 
 
Kalatalousalueen ensimmäisenä tavoitteena on saada osakaskuntien päätös kuhan rauhoittamisesta 
kutuaikana poikastuotantoalueilla Uudenkaarlepyyn sisäsaaristossa (Munsalan, Uudenkaarlepyyn, 
Socklotin ja Vexala yhteisalueiden vesialueet). Kielto koskisi rysä- ja verkkokalastusta kutuaikana. 
Seuraava askel on, että kalatalousalue määrittää tämän alueen tärkeimmät kuhanpoikasalueet ja 
anoo sen jälkeen ELY-keskukselta täydellistä rauhoittamista kutuaikana. 
 
Kalatalousalue suosittelee, että osakaskunnat rauhoittavat vesialueensa siian kutuajaksi. 
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Ehdotus: 
 
Rajoitukset Kalastuslain 53 § mukaan 
 

1) Alamitta siialle 30 cm 
-ennen alamitan käyttöönottoa pyydetään lausuntoja jäsenjärjestöiltä 
 

2) Kalastuskielto kuhan kutuaikana Uudenkaarlepyyn sisäsaaristossa (Munsalan, 
Uudenkaarlepyyn, Socklotin ja Vexala yhteisalueiden vesialueet) 
- ennen tämän käyttöönottoa, tärkeimmät kuhan poikastuotantoalueiden sijainnit 
selvitetään 

 

Suosituksia osakaskunnille 
1) Rysä- ja verkkokalastuskielto kuhan kutuaikana 15.5.-15.6. Uudenkaarlepyyn sisäsaaristossa 

(Munsalan, Uudenkaarlepyyn, Socklotin ja Vexala yhteisalueiden vesialueet) 
 

2) Siian rauhoitus kutuaikana 
 

3.4.2 Kunnostussuunnitelmia 

Kalatalousalue käy läpi tehtävälistansa (3.3.7.) hankkeet, jotka tarvitsevat kunnostusta. Listalta 
valitaan 1—3 hanketta, joiden jokainen vesialue kuvataan suunnitelluilla kunnostustoimenpiteillä ja 
tavoitteilla ohjelmakauden aikana. Vuodelle 2021 ehdotetut hankkeet ovat Hålörarna Eugmossa, 
Kalvholmsbukten Sokaluodossa ja Långviken Uudessakaarlepyyssä. 
 
Seuraavaksi kalatalousalue anoo rahoitusta ja keskustelee asianomaisten kanssa ja päättää 
kunnostustoimenpiteiden yksityiskohtaisesta kuvauksesta. Kunnostusten toteutus riippuu 
rahoituksesta ja maanomistajien luvasta. HELMI-hankkeen tavoitteena on rahoittaa fladojen ja 
kluuvijärvien kunnostuksia. Tämä hanke voi tarjota hyviä mahdollisuuksia saada apua rahoitukseen 
ja pienehköjen kunnostusten toteuttamiseen. 
 

3.4.3 Istutussuunnitelmia  

Määrätyt vaellussiian Uudessakaarlepyyssä (400 000 kpl/vuosi) ja saaristosiian Pietarsaaressa ja 
Luodossa (217 000 kpl/vuosi) istutukset jatkuvat. Niihin käytetään poikasia Uudenkaarlepyyn siian 
ja Luodonsiian emokalakannasta, jotka ovat Taivalkoskella. 

Luodonsiian ja Uudenkaarlepyyn siian emokalakanta on tutkittu geneettisesti, ja saatu tulos osoitti, 
ettei kalakanta ole täysin geneettisesti puhdas. Niissä oli muita siikakantoja. (Koljonen ym. 2018). 
Uudenkaarlepyyn siian emokalakanta uudistettiin poikasilla, jotka olivat peräisin kutevien siikojen 
mädistä ja maitista, jotka oli pyydetty Ragnörsforsenin kutupaikalta Uudenkaarlepyyn 
voimalaitoksen alapuolelta vuosina 2013—2015. Tätä emokalakantaa ei ole tutkittu geneettisesti. 
Tulokset, jotka esitetään tutkimuksessa Koljonen ym. (2018), koskevat siikoja viljelykantaa vuodelta 
2006. Uuden kannan DNA-tutkimus Taivalkoskella on välttämätöntä. 

Luodonsiian emokalakanta on uudistettava, jotta tämän siikamuodon istutuksia voidaan suojata 
(muistio VARELYn, kalatalousalueen, kalanviljelijän ja LUKEN kokouksesta marraskuussa 2018; 14.9 
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2020, liite 4). Tätä ennen on kuitenkin saatava selville, onko meressä vielä Luodonsiian uniikkia 
populaatiota. Jos sellainen populaatio tavataan, se on selkeästi kuvattava geneettisillä tutkimuksilla 
ja etenkin kutupaikkojen lähellä olevat poikaset on tutkittava geneettisesti, jotta ollaan varmoja, että 
poikanen on Luodonsiian (Finnäs 2018). 

Meritaimenen istutus mereen jatkuu (yhteensä noin 60 000 vuodessa). Taimenet ovat peräisin 
Isojoen-kannasta. 

Jos ja kun suunniteltu meressä kutevan harjuksen emokalakanta (luku 8) alkaa tuottaa istutettavia 
poikasia, nämä poikaset istutetaan Uudenkaarlepyyn saaristoon (Stubben), joka luetellaan meressä 
kutevan harjuksen kansallisessa strategiassa (Keränen 2017). 

 

3.4.4 Kalastamisen kehitysehdotus 

Yksi tärkeimmistä asioista kalastuksen kehittämisessä alueella on kalatalousalueen jatkuva 
kalastuksenvalvonta. Toivomus tästä kävi selväksi kahdessa kalatutkimuksessa, jotka tehtiin 
merialueella Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn ulkopuolella (Wistbacka 2015 ja 2016). 
Kalastuksenvalvonnalla varmistetaan, että kalastusmääräyksiä noudatetaan, kalastus on 
lainmukaista ja kalastusluparahoja saadaan kassaan. Valvonnan yhteydessä voidaan myös kerätä 
tietoa esimerkiksi saalismääristä- ja alueista. 
 
Tiedonsaantia itse kalastuksesta on tehostettava. Yllä mainituissa kalastustutkimuksissa toivottiin 
enemmän tietoa, mistä kalastuskortti voidaan ostaa, tietoa kalastuskortin hinnasta, tietoa 
kalastusmääräyksistä ja tietoa kieltoalueiden sijainnista. 
 
Enemmän yleistä tietoa sekä mainostusta alueen kalastusmahdollisuuksista tarvitaan myös vapaa-
ajankalastajien houkuttelemiseksi ja siten lisätä kalastuskorttien myyntiä. Teknisiä kalastuskortin 
ostomahdollisuuksia (sovelluksia, lippuautomaatteja) osakaskunnilta. 
 

3.5 Kalastuksen ja kalakannan seurantasuunnitelma 

Kalatalousalue jatkaa kalastustilaston keräämistä vuosittain osakaskunnilta ja kalastusseuroilta. 
Tämä tapahtuu kiertokirjeellä ja tilastolomakkeella (liite), jotka kalatalousalue lähettää 
tammikuussa. Tilastolomake sisältää tietoa kalasaaliista, välineistä sekä kalastajista. 
 
Tilastojen saamista osakaskunnilta Uudessakaarlepyyssä on tehostettava. 
 
Kalatalousalueen mielestä kalanpoikastuotannon seuranta kaikilla niillä alueilla, joiden katsotaan 
olevan tärkeitä kutualueita VELMU-tietokannassa, on kuuluttava kalakannan seurantaan. Tämä 
tehdään aloitteella LUKE:lle ja ELY-keskukselle. Tällä hetkellä ei edes poikastuotannon valvonta 
keväällä kutevien kalojen kohdalla ole täysin kattava.  
Myös mateen ja siian poikastuotannon seuranta lienee puutteellista. Poikasten kartoitus on tehokas 
tapa selvittää vesiympäristön ympäristöongelmat. Erityisen tärkeitä alueita ovat ne, joiden katsotaan 
olevan alueellisesti tärkeitä. 
 
Meren suunnittelualueella on kohteita, joiden osalta poikasten kartoitukset olisivat välttämättömiä. 
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Yksi esimerkki on Häggsundet Hirvlaxissa, joka on rauhoitusalue. Lahden eteläiseen osaan laskeva 
puro on erittäin hapan pH-arvolla 4 keväällä 2019. Tilanne on kauan ollut sama Uudenkaarlepyyn 
ympäristönsuojeluviraston kartoitusten mukaan. Sen vuoksi olisi aiheellista anoa rahaa 
poikastutkimukselle tällä alueella. 
 
Suuri osa alueen kalastusbiologiasta ja vesiympäristöstä tutkitaan säännöllisesti teollisten ja 
kalataloudellisten yhteistarkkailujen yhteydessä. ELY-keskus seuraa vesiympäristöä vesihuollon 
suunnittelun yhteydessä Suomen järvissä, joissa ja merialueilla. VELMUn tietopankissa on helposti 
saatavia tietoja alueesta. Kaikkia näitä tietoja on hyödynnettävä kalatalousalueen kalastuksen ja 
kalakannan jatkuvassa seurannassa.4 Suunnitelma Luodon-Öjanjärvelle, sekä Kruunupyynjoelle, 
Ähtävänjoelle, Purmojoelle ja Kovjoelle. 
 

4.1 Perustietoa vesialueesta, kalastuksesta ja kalakannasta 

4.1.1 Luodon-Öjanjärven vesialue 

Luodon-Öjanjärven vesipinta-ala on 8 100 ha. Seitsemän järjestäytynyttä osakaskuntaa ja kaksi 
kalastusseuraa hallinnoi vesialuetta Pietarsaaren ja Pedersören kanssa tehdyn sopimuksen pohjalta 
(katso kuva 29 ja taulukko 8). Storfjärdenissä, jossa Ähtävänjoki ja Purmojoki virtaavat 
Luodonjärveen, on lisäksi monia pieniä yksityisiä vesialueita, joiden pinta-alat vaihtelevat 0,1 ja 2 
hehtaarin välillä. 
 
Luodon-Öjanjärveen, joka eristettiin merestä vuonna 1962 (Luodonjärvi) ja 1969 (Öjanjärvi), laskevat 
Kruunupyynjoki, Ähtävänjoki, Purmojoki ja Kovjoki. Se huolehtii Pietarsaaren ja Kokkolan 
teollisuuden tarvitsemasta raakavedestä. Aikaisemman lupapäätöksen mukaan järviä säänneltiin 
yhdessä, ja järvivedenpinta noudatti merivedenpintaa. Sääntelyjä muutettiin vuonna 1998 siten, 
että vedenpinta pidetään tasolla N60 + 0,10 - 0,20 m. 
 
Järven vesi laskee mereen sulkuporttien kautta Hastgrundetissa ja Gertrudssa. Järven ja meren 
välisessä altaassa on neljä venesulkua: Hästgrundet, Gertruds, Palma ja Reips. 
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              Kuva 30. Osakaskuntien rajat Luodon-Öjanjärvellä. 
 

                   Taulukko 8. Osakaskuntien pinta-alat Luodon-Öjanjärvellä. 

 
Kun Luodon-Öjanjärvi pengerrettiin merestä, kalojen vaellus meren ja järvien välillä vaikeutui 
erityisesi Gertrudsissa ja Reipsissä. Tämän helpottamiseksi järveen on rakennettu kolme kalatietä 
(kuva 31). Gertrudsin kalatie rakennettiin vuonna 1991 luonnon kaltaiseksi puroksi, jonka 
virtausnopeus on keskimäärin 6—7 m3/s. Kalatie pidetään auki koko vuoden. Kalatien päällä oleva 
patoluukku suljetaan vain, kun merivedenpinta on niin korkea, että suolavettä voi tunkeutua järveen. 

Delägarlag Areal

LARSMO BYS SAMFÄLLDA OMRÅDEN 2954

LEPPLAX-NORRBY VATTENDELÄGARLAG 2254

KRONOBY DELÄGARLAG 937

ÖJA DELÄGARLAG 782

EUGMO BYS SAMFÄLLDA OMRÅDEN 482

KVIKANT FISKELAG 189

PIRILÖ FISKELAG 162

Fiskargillen

GAMLAKARLEBY FISKARGILLE (KARLEBY) 184

KÅLLBY-EDSEVÖ FISKARGILLE (PEDERSÖRE) 118

VESTERSUNDBY  FISKARGILLE 31

8062tot
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Ensimmäinen kalatie Öjassa (Reips), joka rakennettiin samanaikaisesti Gertrudsin kalatien kanssa, 
suljettiin vuonna 2008. Se toimi huonosti. Bågstin kalatie korvasi Reipsissa olevan kalatien vuonna 
2009. Se on rakennettu kuten luonnollinen uoma mereen. Kalatie pidetään auki koko vuoden. 
Vuonna 2005 avattiin kolmas kalatie. Se sijaitsee järven eteläosassa Storströmmenin lähellä. Kalatien 
virtausnopeus on n. 1 m3/s ja pidetään avoinna koko vuoden. 
 
Luodonjärvellä on yhteys Öjanjärveen 400 metriä pitkällä kanavalla Kruunupyynjoen suistossa. Järvi 
on matala, keskisyvyys on vain 2,3 m. Yhdessä kohdassa Kalvholmsfjärdenissä on vajoama, jossa 
vedensyvyys on yli 10 m. Yleisesti järveä voidaan pitää matalana umpeenkasvavilla lahdilla, ja hyvin 
sedimentoituneilla suistoalueilla. 
 
Järveen laskevat Kruunupyynjoki, Ähtävänjoki, Purmojoki, joiden valuma-alue on yhteensä 3 973 
km2. Järvialtaiden oma valuma-alue on 410 km2. 
 
Luodon-Öjanjärveen virtaavien jokien vesi on hapanta, humuksen värjäämää, erittäin rautapitoista 
ja ravintorikasta. Järven vedenlaatu on viime vuosina huonontunut huomattavasti. Humuspitoisuus 
on lisääntynyt. Myös värimäärät sekä fosfori- että rautapitoisuudet ovat kohonneet. Järven suurin 
ongelma on rehevöityminen ja happamoituminen. Rehevöityminen lisääntyy jokien ja järven oman 
valuma-alueen aiheuttamasta ravintoainekuormituksesta. 
 
Vedenhoitosuunnitelmaraportissa 2016—2021 järven katsotaan muuttuneen voimakkaasti ja 
vesistön olevan keinotekoinen, koska luonnolliset yhteydet mereen on katkaistu. Ekologisen tilan on 
arvioitu olevan riittävä (Bonde ym. 2016) (liite 6). Hällörsfjärden Luodonjärvessä ja Bredviksfjärden 
Öjanjärvessä kuuluvat Natura 2000 -verkostoon. Monet pienveneväylät halkovat järveä (kuva 31). 
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      Kuva 31. Kulkuväylät ------  , Natura 2000 alueet ###  ja o kalatiet Luodon- Öjanjärvessä. 
 

4.1.2 Kalastus Luodon-Öjanjärvessä 

Luodon-Öjanjärvi on tärkeä sekä kaupalliselle kalastukselle että vapaa-ajankalastukselle. 
 
Kaupallinen kalastus 
Kaupallisten kalastajien määrä on vaihdellut 8 ja 12 välillä viimeisten 10 vuoden aikana Norra svenska 
-kalastusalueen tilaston mukaan. Sen jälkeen, kun vajaasti hyödynnettyjen lajien kalastus (lahna ja 
särki) aloitettiin järvessä vuonna 2012, kalastajien määrä on lisääntynyt (kuva 32). 
 
Kaupallista kalastusta harjoitetaan lähes koko vuoden paitsi kesäkuukausina. Syyskuusta 
toukokuuhun kalastetaan rysällä madetta, haukea, kuhaa ja lahnaa. Syksyllä ja talvella kalastetaan 
verkolla ja talvella iskukoukuilla. 
 
Kaupalliselle kalastukselle tärkeimmät kalastuspaikat esitetään kuvassa 32. Rysäpaikat keskittyvät 
enimmäkseen Luodonjärven läntiselle puolelle, Luodon kylän yhteisalueille ja Eugmon kylän 
yhteisalueille. Verkkokalastusta harjoitetaan kaikkialla Luodonjärvessä. Öjanjärvessä ei ole 
kaupallista kalastusta. Tiedot rysäpaikoista saatiin kaupallisilta kalastajilta käyttö- ja 
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hoitosuunnitelmien keskustelukokousten yhteydessä vuoden 2020 syksyllä.  Kaupallisen 
verkkokalastuksen alueet on saatu LUKE:n karttapalvelusta https://opendata.luke.fi 

          Kuva 32. Kaupallisten kalastajien määrä Luodon-Öjanjärvessä vuosina 2009—2018. 

 

         Kuva 33. Kaupallisten kalastajien rysäpaikat (o) ja verkkokalastusalueet (##) i Luodon-
Öjanjärvessä 
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Norra svenska -kalastusalue laatii ammattikalastusta koskevan tilaston vuosilta 1996—2016 Luodon 

kylän yhteisalueilta Luodonjärvessä (Wistbacka 2018). Raportin mukaan kalastuspaine vaihtelee 

suuresti vuosittain. 

 

Keskiarvo rysävuorokausille vuosina 1996—2016 oli 4 000 vuodessa (maks. 7 813 kpl, min. 1 639 kpl; 

SD=1 408). Myös verkkokalastus vaihteli paljon: maksimaalisesta vuodesta 2001 13 110 

verkkovuorokautta ja vuonna 2010 vain 168 verkkovuorokautta (kuva 34). 
 

Kuva 34. Kaupallisten kalastajien rysävuorokaudet Luodon kylän yhteisalueilla Luodonjärvessä 
vuosina 1996—2016. N = kalastajien määrä. 
 
Trendi kaupallisen rysäkalastuksen yksikkösaaliissa (kg/rysävuorokausi) vuosina 1996—2016 oli, että 

arvot lisääntyivät koko tutkimuksen aikana selvällä huippuarvolla vuonna 2006 (kuva 35). 

Kuva 35. Yksikkösaalis (saalis kg/rysävuorokausi) kaupallisessa rysäkalastuksessa Luodonjärvessä 
vuosina 1996—2016. Id=säyne, braxen=lahna, mört=särki, gös=kuha, abborre=ahven, gädda=hauki, lake=made. 
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Ennen vuotta 2006 kolmasosa yksikkösaaliista koostui hauen kalastuksesta rysällä. Ahvenen, mateen 

ja lahnan määrä oli 20 %. Loput saatiin kuhasta, säyneestä ja särjestä. 

 

Kohtalokas kalakuolema Luodon-Öjanjärvessä happamoitumisen vuoksi syksyllä/talvella 2006—

2007, vähensi mateen yksikkösaalista keskimäärin 6 %. Ahvenen osuus väheni samanaikaisesti 10 

%:in. Lahnan määrä kasvoi vuosina 2007—2013 n. 36 %:in. Vuodesta 2014 lahnan yksikkösaaliin 

osuus oli lähes 50 %. Myös kuhan yksikkösaalis lisääntyi n. 1 %:sta vuoden 2000-luvun alussa 5 %:in 

vuosina 2007—2016. 

 

Yksikkösaalis verkolla vaihteli noin 0,2 ja lähes 0,6 kg kalaa/verkkovuorokausi (kuva 36). Poikkeuksia 

olivat vuodet 2006 ja 2009, lähes 1 kg kalaa/verkkovuorokausi. Vuoden 2006 suuri saalis selitettiin 

sillä, että kalat liikkuivat vedessä enemmän tai vähemmän happamoitumisen alla yrittäessään päästä 

eroon happamoitumisesta. Sen vuoksi niitä oli helpompi pyytää. 

 

Yksikkösaalis verkolla koostui suureksi osaksi kolmannesosasta haukea ja kolmannesosasta kuhaa. 

Kuhan määrä oli suurempi seuraavien kymmenen vuoden aikana ensimmäisiin kymmeneen vuoteen 

verrattuna. Mateen saalisosuus väheni n. 18 %:sta vuosina 1996—2005 n. 6 %:in vuosina 2007—

2016. Lahnan yksikkösaalisosuus lisääntyi 7 %:sta vuosina 1996—2006 18 %:in seuraavina 

kymmenenä vuotena. Myös säyneen osuus lisääntyi samalla vertailukaudella. Ahvenen osuus väheni 

samalla vertailukaudella 7 %:sta 3 %:in. 

 

Kaupallisen kalastuksen yksikkösaaliit ovat lisääntyneet 1,1:stä 3,2:een rysällä ja 0,2:sta 0,5:een 

verkolla vuosina 1996—2016. 

 

Kuva 36. Yksikkösaalis (saalis kg/verkkovuorokausi) kaupallisessa verkkokalastuksessa 
Luodonjärvessä vuosina 1996—2016. Gös=kuha, id=säyne, braxen=lahna, mört=särki, siklöja=muikku, 

abborre=ahven, gädda=hauki, lake=made, sik=siika. 
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Vapaa-ajankalastus 
 
Norra svenska -kalastusalueen jäsenille tehdyn kyselyn mukaan myytyjen kalastuskorttien määrä 

järvellä on lisääntynyt viimeisten 10 vuoden aikana. Vuonna 2009 n. 600 henkilöä lunasti 

kalastuskortin seitsemältä osakaskunnalta tai 2 kalastusseuralta järven alueella.  Vuonna 2018 

vastaava luku oli vain 333 (kuva 37). 

Kuva 37. Lunastettujen kalastuskorttien määrä Luodon-Öjanjärvessä vuosina 2009—2018. 

 
Luodon-Öjanjärven 2012 vapaa-ajankalastusta koskevan kalastustutkimuksen mukaan, joka 

lähetettiin satunnaisesti valituille järven ympäristön asukkaille, 8 % (tai enemmän) taloudessa oli 

kalastanut Luodon-Öjanjärvellä kyseisenä vuotena. Kotitalouksien kokonaismäärän pohjalta 

tutkimuksen (20 442 kpl) raportissa todetaan, että 1 635 kotitaloutta oli kalastanut järvellä kyseisenä 

vuotena (Wistbacka 2013). 

 

Yli puolet heistä oli onkinut. Yhtä suuri määrä oli viehekalastanut. Neljäsosa oli pilkkinyt. 17 % oli 

kalastanut katiskalla, 15 % oli kalastanut verkolla ja 12 % oli uistellut. 1 % vastanneista oli käyttänyt 

rysää. 

 

27 % tutkimuksen kalastajista oli lunastanut kalastuskortin joltakin 7 osakaskunnalta ja kahdelta 

kalastusseuralta järven ympäristössä. 14 % kalasti maakunnallisella viehekalastuskortilla (nykyinen 

kalastuksenhoitomaksu). 11 % vastasi, ettei heillä ollut kalastuskorttia, mutta he olivat kuitenkin 

heittokalastaneet järvellä. 8 % vastasi, että he olivat lunastaneet maakunnallisen 

viehekalastuskortin, mutta kalastaneet myös muilla välineillä. 4 % vastasi, ettei heillä ole 

kalastuskorttia, mutta he ovat kuitenkin kalastaneet vavalla, katiskalla ja verkolla. 

 

Tutkimuksen mukaan kalastusta harjoitettiin koko Luodon-Öjanjärvellä. Luodonjärven pohjoinen osa 

oli suosituin kalastusalue. 40 % vastanneista käytti tätä aluetta, ja 62 % saaliista oli peräisin sieltä. Yli 

kolmasosa saaliista saatiin verkkokalastuksella. Lähes yhtä suuri osuus saaliista saatiin 

viehekalastuksella ja uistelemalla. 17 % saaliista saatiin onkimalla ja pilkkimällä, 13 % rysällä ja 7 % 

katiskalla. 
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Tutkimuksen mukaan Luodon-Öjanjärven kokonaissaalis vuonna 2012 koostui 60 %:sesti ahvenesta 

ja hauesta. Lahnan ja särjen osuus oli kummankin kohdalla n. 10 %. 6 % koostui kuhasta, 5 % 

mateesta ja 4 % säyneestä. Muita saalislajeja olivat kiiski, kirjolohi, muikku, salakka, taimen ja siika. 

 

Eri vapaa-ajankalastajien saalismäärät vaihtelivat paljon. Tietyt kalastajat kalastivat vain muutaman 

kilon vuodessa, kun taas toiset ilmoittivat saaliikseen yli 280 kg vuonna 2012. 

 

Selvempi kuva vapaa-ajankalastajien kategorioista ja saaliista vuonna 2012 saadaan jakamalla ne 

kolmeen ryhmään saaliiden koosta riippuen. Useimpien kalastajien (64 %) saaliit olivat alle 4 kg. 

Vain 7 % saaliit olivat 100 kg ja 285 kg välillä. 

 

Taulukko 9. Vapaa-ajankalastajien jako saaliin koon mukaan Luodon-Öjanjärvessä vuonna 2012. 

Fångstkategori=saaliskategoria, medeltal=keskiarvo, SD=standardipoikkeama. 

 
Kalansaaliiden kokonaismäärät Luodon-Öjanjärvestä ovat kerätyn tilaston mukaan silloisella 

kalastusalueesta ja nykyisellä kalatalousalueesta kaksinkertaistuneet viimeisten 10 vuoden aikana: 

17 tonnista vuonna 2009 yli 35 tonniin vuonna 2018 (kuva 38). 

 

Kasvu voidaan selittää sillä, että vuonna 2012 valtio alkoi  

tukea vajaasti hyödynnettyjen lajien kaupallista kalastusta järvessä. Tässä yhteydessä alettiin käyttää 

suurempia ja tehokkaampia rysiä. 

 

4.1.3 Kalakanta Luodon-Öjanjärvellä 

 
Luodon-Öjanjärvessä on haukea, ahventa, kuhaa, madetta, särkeä, lahnaa, pasuria, säynävää ja 

ankeriasta. Todellisiksi vaelluskaloiksi alueella lasketaan vaellussiika, meritaimen, muikku, kuore ja 

nahkiainen. 

 

Tutkimus kalavaelluksesta kolmella kalatiellä on osoittanut, että keväällä kutevat kalalajit kuten 

hauki, ahven, lahna, särki, pasuri, seipi, säyne ja kiiski sekä syksy- ja talvivaeltavat kalalajit kuten 

made, muikku, nahkiainen ja siika nousevat ylös järveen. 

 

 

Fångstkategori medeltal SD N= 84
Fångster < 10 kg 3,7 kg ±3,2 kg N=53

Fångster 11-99 kg 32,6 kg N=25

Fångster 100 – 285 kg 167 kg N=6

±22,3 kg

±73 kg
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Kuva 38. Luodon-Öjanjärven saalis vuosina 2009—2018 (Norra svenska -kalastusalue). Övrigt=muu, 

nors=kuore, id=säyne, mört=särki, braxen=lahna, siklöja=muikku, gös=kuha, lake=made, öring=taimen, 
abborre=ahven, gädda=hauki, sik=siika. 

 

Järvessä tehtiin koekalastus vuonna 2018. Ahven oli määränsä mukaan tavallisin laji verkkosarja-

pyynnissä (Keränen 2018). Ahvenen jälkeen tuli särki ja kolmannelle sijalle kiiski. Painonsa puolesta 

koekalastusta Öjanjärvellä hallitsi ahven, kun taas lahna hallitsi Luodonjärvellä. Verrattaessa 

vastaavan koekalastuksen tuloksia vuodelta 2009 kuha ja ahven olivat lisääntyneet vuonna 2018. 

Muikku vaikutti vähenneen. Vuonna 2018 muikkua pyydettiin vain Luodonjärvellä, mutta vuonna 

2009 sitä pyydettiin myös Öjanjärvellä. 

 

Osana EU:n ankeriaanistutusohjelmaa lasiankeriaiden istutus aloitettiin Luodon-Öjanjärvessä 

vuonna 2011. Istutuksia tehtiin vuoteen 2013 ja jatkettiin taas vuonna 2017. Ankeriaan 

koekalastuksessa rysällä syyskuussa—lokakuussa vuonna 2017—2019 (Wistbacka 2020) saatiin 13 

ankeriasta. Ankeriaiden pituus vaihteli 38 cm ja 80 cm välillä. Koekalastuksen sivusaaliina saatiin 481 

kg ahventa, 440 kg särkeä, 127 kg lahnaa ja 72 kg kiiskeä sekä 296 kuhaa, 18 haukea, 44 madetta ja 

117 muikkua. 

 

Vuosina 2017—2019 tehdyn ankeriaan koekalastuksen tulosten keruun yhteydessä kävi ilmi, että 

syksyllä 2020 kalastaja oli saanut lisäksi n. 40 ankeriasta rysällä sekä Luodonjärvessä että merellä. 

Useimmat näistä ankeriaista painoivat n. 1 kg. 

 

Suomessa ankerias on rauhoitettu 1.10.—31.1. vuodesta 2018 lähtien. Istutukset on suunnattu 

rannikkovesille tai alueille, joista ankeriailla on vapaa vaellusyhteys mereen, silloin arvioiden mukaan 

n. 70 % Suomessa istutetuista ankeriaista voi vaeltaa kutemaan Sargassomerelle. 
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4.2 Perustietoa vesialueesta, kalastuksesta ja kalakannoista 
Kruunupyynjoessa, Ähtävänjoessa, Purmojoessa sekä järvissä ja joissa 
niiden valuma-alueilla 

 

Jokien ja järvien vesipinta-ala on yli 2 600 ha. Viisi järjestäytynyttä osakaskuntaa ja yksi kalastusseura 

hallinnoi aluetta Pedersören kunnan kanssa tehdyn sopimuksen pohjalta (katso taulukko 10, ja kuva 

39). 

 

Alueella on myös monta yksityisesti omistettua vesialuetta Purmojoen alajuoksulla ja sen 

suistoalueella Luodonjärvessä sekä pitkin koko Kovjokea (44 km). Näiltä vesialueilta puuttuu 

järjestetty hallinto. 

 
Taulukko 10. Osakaskuntien (delägarlag) vesialueiden pinta-alat Ähtävänjoessa (Esse å), 
Kruunupyynjoessa (Kronoby å), Purmojoessa (Purmo å) ja Kovijoessa. 
 

 

4.2.1 Kruunupyynjoen vesialue 

Kruunupyynjoki saa alkunsa puroista, jotka virtaavat Perhon kunnan Porasenjärveen. Poras-nimisenä 

joki jatkaa virtaamista Saaksjärveen, missä nimi muuttuu Kruunupyynjoeksi ja virtaa edelleen 

Terjärven järviryhmän halki, jonka Petosjön, Peckassjön, Tvärasjön, Sandviksjön, Langvekasjön ja 

Djupsjön muodostavat. Järviryhmää on 1950-luvulta lähtien säännelty Grundforsin lähellä olevalla 

altaalla. Grundforsin padon lähellä on kalatie. Se kunnostettiin vuonna 2002. Suurimmat järvet ovat 

Terjärvissä eli Rekjärv (177 ha), Heimsjön (135 ha) ja Peckassjön (113 ha). 

 

Terjärvistä joki virtaa myös täysin rakentamattoman metsäalueen kautta. Alempana Kruunupyyn 

kunnan keskustassa maisemaa hallitsevat alavat viljelymaat, joiden maa on suurelta osin 

sulfaattimaita. Kruunupyyn keskustan alapuolella joki laskee Luodon-Öjanjärveen (kuva 39). Kunnan 

Delägarlag Areal

Esse å

ÖVER-NEDERLAPPFORS DELÄGARLAG 253

ÖVER-YTTERESSE DELÄGARLAG 148

KÅLLBY-EDSEVÖ FISKARGILLE (PEDERSÖRE) 128

TERJÄRV DELÄGARLAG 1118

KRONOBY DELÄGARLAG 88

PURMO DELÄGARLAG 653

många privata vattenägare (de allra flesta < 20 ha/lägenhet) ??

 

??

> 2600

Kronoby å 

Purmo å

Kovijoki å

Privata + samfällda okonstituerade vattenägare   (de flesta < 20 ha/lägenhet)

tot
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jätevedenpuhdistamo on Kruunupyyn keskustassa, ja Terjärvissä on puhdistamo (Terjärv Frys), 

Kruunupyynjoen valuma-alueella on kaksi turvetuotantoaluetta (< 10 ha). 

 

2010-Luvulla kunnostettiin yhteensä yksitoista koskea Terjärvissä ja Kruunupyyssä, jotta pohjan 

elinympäristöt sopivat koskessa kuteville kaloille. Norra svenska -kalastusalueella on ympäristölupa 

näille kunnostuksille. Olemassa on edelleen kaksi myllypatoa, jotka estävät kalojen nousun jokeen: 

Biskops- ja Åminne-myllylammet (kuva 36). Alustavia piirustuksia on laadittu kalateiden 

rakentamiseksi patojen ohi. Svartbäcken-Dragån ja Särsbäcken virtaa Kruunupyynjokeen Terjävissä. 

 

Suurimmat ongelmat koskevat vedenlaatua, Kruunupyynjoen vesi on happamoitunut, rehevöitynyt 

ja kesällä virtaus on huono. Kaivuut happamissa sulfaattimaissa valuma-alueilla, ja sulfidirikin ja 

niiden yhteydessä olevien metallien päästöt haittaavat erityisesti joen alajuoksua (Bonde ym. 2016). 

Rehevöityminen johtuu pääasiassa maa- ja metsätaloudesta sekä harvaan asuttujen alueiden 

puhdistusvesien kuormituksesta. Yläjuoksulla myös turvetuotantoalueet vaikuttavat jokeen. Tämä 

näkyy mm. Svartsjön ja siihen laskevien purojen vedenlaadussa. 

 

Kruunupyynjoen ekologinen tila luokitellaan kohtuulliseksi, mutta Svartbäcken-Dragånin ja 

Särsbäckenin tila luokitellaan huonoksi. Ekologinen tila humusrikkaissa ja rehevöityneissä järvissä 

joen keskijuoksussa Terjärvissä on tyydyttävä (liite 6). 

 

4.2.2 Kalastus Kruunupyynjoessa 

Kalastustutkimuksen mukaan Kruunupyynjoen alajuoksussa kalasti 30 kalastajaa vuonna 2014 

(Tamminen 2016). Kalastusta harjoitettiin verkolla, katiskoilla, ongella, vavalla ja pilkkimällä. 

 

Kalastajien keskimääräinen saalis oli 17 kg ja koostui ahvenista, kiiskistä, hauista, särjistä, salakasta, 

säyneestä ja mateesta. Kalastuspäivien määrä ryhmää kohden oli n. 10 kpl. Suurin osa kalastuksesta 

tapahtui kesäkuukausina. 

 

Norra svenska -kalastusalueen kalastustilaston mukaan vapaa-ajankalastajia (lunastettuja 

kalastuskortteja) Kruunupyynjoen alajuoksulla on n. 30 vuodessa ja 200—300 yläjuoksulla ja 

Terjärvin järvillä. 

 

Kruunupyyn kunnan alueella olevassa joen osassa kalastetaan n. 600—700 kg kalaa vuodessa. 

Terjärven kunnan alueen saalis on huomattavasti suurempi, reilut 8 000 kg vuonna 2017.  Terjärven 

saalis on suureksi osaksi peräisin järvien kaloista. 

 

Tärkeimmät lajit ovat ahven, hauki ja lahna. Järvissä pyydettiin haukea, ahventa, lahnaa, särkeä ja 

madetta (Koivurinta 2000). Kalastus on kotitarve- ja virkistyskalastusta. Tavallisimmat välineet ovat 

katiskat, verkot järvissä ja viehekalastusvälineet joessa. 
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4.2.3 Kruunupyynjoen kala- ja rapukanta 

Kruunupyynjoessa on luonnollinen kanta ahventa, haukea, lahnaa, madetta, särkeä, kiiskiä ja 

kivisimppua. Lisäksi tavataan harjusta, taimenta, siikaa ja kuhaa istutusten ansiosta. Järvialueella on 

havaittu kuhan luonnollinen lisääntyminen. 

 

Sähkökoekalastuksella koskissa on havaittu, että istutetut harjukset ja purotaimenet viihtyvät ja 

jäävät Kruunupyynjokeen. Taimenen tai harjuksen luonnollisesta lisääntymisestä ei ole vielä 

luotettavia tietoja. Istutuksien pohjalta ja sähkökoekalastuksen pohjalta näyttää siltä, että ainakin 

keväällä kuteva harjus onnistuu lisääntymään joessa (Lax ja Storm 2000). 

 

Sähkökoekalastuksen yhteydessä Långbackan koskessa Terjärvissä vuonna 2014 saatiin 4 taimenta, 

joiden keskipituus oli 24 cm. Taimenia ei tiettävästi istutettu vuosina 2010—2014. 

Sähkökoekalastuksella joen alajuoksussa samana vuonna todettiin, että Luodonjärveen istutettu 

lasiankerias oli vaeltanut jokeen. Ankeriaita tavattiin Biskops Kvarnin koskessa Kruunupyyn 

keskustassa (Tamminen 2016). 

 

Kruunupyynjoen vahva rapukanta kuoli rapuruttoon 1960-luvulla, mutta palasi takaisin 1980-luvulla. 

Rutto iski uudelleen jokeen vuonna 1992. Kanta on saatu takaisin istuttamalla ja nykyään rapuja on 

joen pienellä alueella, Kruunupyyn keskustan yläpuolella. (Koivurinta 2000). Siellä saatiin muutama 

rapu tutkimusten yhteydessä vuonna 2014 (Tamminen 2016). 

 

4.2.4 Ähtäväjoen vesialue 

 
Ähtävänjoki on n. 125 km pitkä ja virtaa Soinin ja Lehtimäen kuntiin. Siellä sen nimi on Kuninkaan-

joki, ja se laskee Alajärveen. Alajärveltä joki virtaa Lappajärveen. Nimellä Välijoki se virtaa edelleen 

Evijärveen ja sieltä Ähtävänjokena, kunnes se 60 km jälkeen laskee Luodon-Öjanjärveen (kuva 69). 

 

Vaikka joessa on kaikkiaan 9 voimalaitosta, mutta huolimatta sen laajennuksesta ja sääntelystä 

vesialue on luonnonsuojelun ja kalastustalouden kannalta arvokas alue. Ähtävänjoki on suojattu 

koskiensuojelulailla, ja osa aluetta joen varrella kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Ähtävänjoessa on 

mm. jokihelmisimpukoita ja saukkoja. 2000-luvun alussa kunnostettiin yksitoista Ähtävänjoen 

koskea, jotta pohjan elinympäristöt sopivat koskessa kuteville kaloille kuten harjukselle ja taimenelle. 

 

Ähtävänjoen sillä valuma-alueella, joka kuuluu kalatalousalueelle, on parisenkymmentä järveä. 

Niistä voidaan mainita erityisesti suurimmat: Huvudsjö, Angjärv, Vitsjön, Hjuljärv ja Långvattnet i 

Lappforsissa sekä Nådjärv että Hepovattnet Ähtävässä. 

 

Ähtävänjokeen laskee mm. Bäckbybäcken (8,6 km) Ytteressessä, Nådjärvbäcken (6.3 km) 

Överessessä ja Huvudsjöbäcken (4,4 km) Lappforsissa. 
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Vesialueen korkean järviprosentin (10,5 %) ansiosta Ähtävänjoen kemiallinen vedenlaatu on muita 

Pohjanmaan vesialueita parempi. 

 

Happamien sulfaattimaiden kuivatus valuma-alueilla aiheuttaa happamoitumista joen alajuoksussa 

(Bonde ym. 2016). Sen vuoksi joella on viime aikoina ollut happamuusongelmia, ja syksyllä 2006 

järven pH-arvo oli alle 5,0, mikä johtuu kuivatettujen sulfaattimaiden huuhtoutumisesta joen 

alajuoksuun. Kuivattaminen lienee yksi syy, miksi alajuoksun ekologinen tila on huonontunut. 

Esimerkki happamien sulfaattimaiden kuivattamisesta on laajat turvekaivuut 1980-luvun alussa. 

 

Bäckbybäcken on sivu-uoma, joka on vaikuttanut happamuuteen ja raskasmetalleihin 

huomattavasti. Keväällä 2020 kalatalousalue tarkasti tilanteen toukokuussa, jolloin 

happamoituminen on yleensä suurin. 7.5. 2020 Backbybäckenin pH-arvo oli alajuoksulla 4,8 ja 

happamuus 0,36 mmol/l. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut Ähtävänjoen happamuuteen, ja pH-arvo 

Bärklarsin koskessa oli 6,8. Toukokuun lopussa happamien sulfaattimaiden kuormitus on yleensä 

suurin. 

 

25.5.2020 pH-arvo Bäckbybäckenin alajuoksussa oli kuitenkin noussut 5,5, ja happamuus oli samalla 

tasolla muiden Backbybäckenin osien kanssa. Ilmastonmuutoksen vuoksi kuivattujen happamien 

sulfaattimaiden huuhtoutuminen on ollut epäsäännöllistä ja tapahtui talvella 2019—2020, ja se oli 

loppunut kokeiden ottohetkellä. Sen vuoksi bioindikaattorit kuten pohjaeläimet ja mateenpoikaset 

ovat tärkeitä tekijöitä vesialueen valvonnassa. 

 

Suurimmat Ähtävänjoen ongelmat ovat rehevöityminen, happamoituminen, olemassa olevien 

vesirakennelmien sääntely kuten altaat ja voimalaitokset, jotka estävät kalojen vaelluksen. 

Rehevöityminen johtuu pääasiassa maa- ja metsätaloudesta sekä harvaan asuttujen alueiden 

viemärivesipäästöistä. Vesi järvissä joen valuma-alueella on usein ruskea ja humuspitoinen. 

Lähialueen tila vaikuttaa suuresti järviin. Jotkut ovat luonnontilassa, mutta lähialueen maa- ja 

metsänhoito vaikuttavat joihinkin erittäin paljon. Pietarsaaren kaupunki on ottanut raakavetensä 

joesta Pedersören Åminnesta. 

 

Ekologisen luokituksen mukaan Ähtävänjoen alajuoksu ja Nådjärvbäcken on luokiteltu 

epätyydyttäviksi, kun taas loput joesta ja Huvudsjöbäcken luokitellaan kohtuullisiksi. 

Bäckbybäckenin ekologinen tila luokitellaan huonoksi (liite 6). 
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Kuva 39. Jokien omistajat Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalueella (eri värejä).     

                     / = vaelluseste  ### = Natura 2000 -alueet 

 

4.2.5 Kalastus Ähtävänjoessa 

Joen osakaskunnat ja kalastusseura ovat organisoineet vapaa-ajan- kilpakalastusta koskissa ja 

suvannoissa. Björkforsin voimalaitoksen ja Lappforsin Kattilakosken voimalaitoksen välinen osa on 

Ähtävänjoen kalarikkain osa. Täällä on monia koskia sekä paljon tyyntä vettä. Lappforsin Hjulforsissa 

pyydetään suuria taimenia sekä heittovavalla että perholla. Jeusskoskissa kalastetaan vain perholla. 

Alempana joessa on viisi koskea, jotka kaikki vaalivat taimen- ja harjuskantaa. Pölsforsen on 

harjuskalastajien suosima. 

 

Suvannoissa pyydetään haukea, ahventa, lahnaa, särkeä ja säynävää ongella, heittovavalla, katiskalla 

tai iskukoukuilla. Ytteressen Langforsin ja Kållbyn Herrforsin voimalaitoksen välisellä alueella Kållby-

Edsevön kalastusseura istuttaa vuosittain kirjolohta, jota voidaan kokonsa puolesta kalastaa. 

 

Nådjärvissä on erikoisrakennettu liikuntarajoitteisille sopiva kalastuslaituri. 

 

20 kalastajaa osallistui kalastustutkimukseen Ähtävänjoessa vuonna 2014 (Tamminen 2016), 
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Kalastusta harjoitettiin ongella, heittovavalla, pilkkimällä ja perholla. Keskimääräinen saalis oli 8 kg 

kalaa kalastajaa kohden ja koostui ahvenesta, hauesta, taimenesta, harjuksesta, särjestä, säyneestä 

ja pasurista. Kalastuspäivien määrä ryhmää kohden oli n. 10 kpl/. Kalastusta harjoitettiin 

enimmäkseen kesäkuukausina. 

 

Norra svenska -kalastusalueen kokoamien tilastojen mukaan Ähtävänjoessa on vapaa-ajankalastajia 

vuosittain 140—250, Lappforsissa n. 100, ja Över-Ytteressessä n. 300 joen alueella, jota Kållby-

Edsevö-kalastusseura hallinnoi. 

 
Saalis Över-Nederlappforsin osakaskunnan alueella Ähtävänjoella ja järvissä oli vuonna 2014 yli 2 

500 kg kalaa. Vuonna 2019 pyydettiin n. 1 375 kg kalaa Över-Ytteressen osakaskunnan alueella. 

Kållby-Edsevö-kalastusseuran alueella pyydetään istutetun kirjolohen lisäksi runsaat 800 kg muuta 

kalaa (taulukko 11). 

 
Taulukko 11. Kalastajien saalistiedot (kg) Ähtävänjoen osakaskunnilta ja kalastusseuroilta. 

 

4.2.6 Ähtävänjoen kala- ja rapukanta 

Ähtävänjoen kalakanta käsittää ahventa, haukea, lahnaa, säynävää, särkeä, kuhaa, madetta, 

ankeriasta, harjusta, siikaa, salakkaa, kivennuoliaista, kivisimppua, härkäsimppua, ruutanaa, 

salakkaa, seipiä, sorvaa, pasuria, karppia ja järvitaimenta sekä nahkiaista ja istutettua purotaimenta 

ja kirjolohta (Hippi 2003). 

 

Valitettavasti ei ole olemassa kalataloudellisia seurantatutkimuksia joen 11 kosken kunnostuksesta. 

Kunnostusten tavoitteena oli, että alueet sopisivat mm. taimenen- ja harjuksenpoikasille. 

 

1900-luvun alussa Ähtävänjoessa oli paljon rapuja. Rapukanta romahti 1960-luvun alussa huonon 

vedenlaadun ja rapuruton vuoksi (Kilpinen 2003). 

 

Ähtävänjoki mainitaan kansallisessa rapustrategiassa jokiravulle suojatuksi vesialueeksi, mutta jossa 

esiintyy myös täplärapua. Tämä koskee mm. Lappforsin Hjulforsområdetia. 

 

Silloisen T&E-keskuksen istutussuunnitelman mukaan jokeen istutettiin vuonna 1991 7500 

Lappfors 2014

abborre 500

gädda 1000

gös 30

braxen 500

mört 500

Lake 10

harr 2

öring 20

id 10

tot 2572

2019

abborre 200

gädda 50

mört 20

braxen 200

öring 10

id 250

gös 100

830

Kållby-Edsevö

tot

Över-Ytteresse 2019

abborre 220

gädda 880

mört 110

öring 35

harr 20

braxen 110

tot 1375
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jokirapua. Vuonna 2004 T&E-keskus totesi rapujen sumputusyrityksen yhteydessä, että rapuruttoa 

oli jäljellä vesialueella. Vuonna 2012 pyydettiin 81 täplärapua Hjulforsissa joen rapututkimuksen 

yhteydessä. Saatiin ainoastaan yksi jokirapu. Se saatiin Kattilakosken alapuolella olevalta alueelta 

(Muurimäki 2012). Varmuudella ei tiedetä, miten täplärapu on tullut vesialueelle, mutta epäillään, 

että se on karannut viljelyksestä ja asettunut jokeen Hjulforsin alueelle. 

 

Lappforsin Huvudsjönissä on vahva kuhakanta (Hedman 2020 opub). 

 

4.2.7 Purmojoen vesialue 

Purmojoki on 69 km pitkä. Pääuoma, eteläinen uoma, alkaa Kauhavan Purmojärveltä. Pohjoinen 

uoma on Norijoki ja virtaa ylös Haapaveden kohdalla Evijärvellä. Uomat yhdistyvät Forsbyssä 

Pedersöressä. Joki virtaa Luodon-Öjanjärveen. Narsbäcken, joka on 18 km pitkä, virtaa Norijokeen 

Svarvarissa. Purmojoen valuma-alueen suurimmat järvet ovat Narssjön (197 ha) ja Sexsjön (119 ha). 

Purmojoen Stipiksjön ja Mossavattnet ovat tärkeitä nk. Put and Take -järviä. 
 

Joen vesi on humuksen värinen, sameaa ja ravintorikasta. Vesialuetta on vuosien kuluessa ruopattu 

useita kertoja. Vuoden 2000 jälkeen Kortesjärvessä on tehty kattavia ruoppauksia ja kaivettu turvetta 

ja useita turvetuotantoalueita on aloitettu. 

 

Happamien sulfaattimaiden kuivatukset ovat synnyttäneet korkeita metallipitoisuuksia, alhaisia pH-

arvoja, ja alhainen vedenvirtaus kesällä heikentää vielä enemmän joen kalakantaa. Keväällä 2020 

Norra svenska -kalastusalue tarkasti Purmojoen pH-tilanteen. 27.4 pH-arvo alajuoksussa oli 5,4—5,5 

ja sulfaattipitoisuuksien perusteella tapahtui huuhtoutumista ojitetuista happamista sulfaattimaista. 

 

Norijoen alajuoksussa (Forsby-Kerttuanjärvi) pH-arvo oli hyvä. pH-arvo oli 5,5 ja 6,1 välillä, ja 

sulfaattipitoisuus 11 ja 36 mg/l:n välillä. Källflödenan pH-arvo oli alhaisempi, esim. 5.3 Ruuhijärven-

Haapajärven alajuoksun alla. Eteläisessä uomassa pH-arvo oli 5,3 ja 5,4 välillä, ja sulfaattipitoisuudet 

35 ja 40 mg/l:n välillä källflödenan alapuolella. 

 

Kolme vanhaa myllylampea ja sääntelyaltaita, estävät kalojen vaelluksen kalatalousalueella (kuva 

39), Joen ylemmässä osassa on useita vaellusesteitä, mutta ne ovat kalastalousalueemme 

ulkopuolella. 

 

Rehevöityminen johtuu pääasiassa maa- ja metsätaloudesta sekä harvaan asuttujen alueiden 

viemärivesipäästöistä. Lillbyssä on kunnallinen jätevedenpuhdistamo. Ekologisen luokituksen 

mukaan eteläinen uoma on luokiteltu epätyydyttäväksi ja pohjoinen uoma kohtuulliseksi. 

Narsbäcken on korkeiden metallipitoisuuksien ja alhaisen pH-arvon vuoksi luokiteltu huonommaksi 

kuin hyvin hyvä, vesikemian suhteen (liite 6). 
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4.2.8 Kalastus Purmojoessa 

 
Norra svenska -kalastusalueen kalastustilaston mukaan kalastajien määrä Purmojoessa ja järvissä on 
lisääntynyt n. 60:lla vuodessa. Saalis koostuu ahvenesta, hauesta, lahnasta, särjestä ja ruutanasta ja 
on keskimäärin runsaat 300 kg (2015—2018). 
 

4.2.9 Purmojoen kalakanta 

Joen kalakanta koostuu lahnasta, säyneestä, hauesta ja ahvenesta. Norijokeen on istutettu 
purotaimenta. Huonon vedenlaadun vuoksi kalakanta ja kalat ovat vähentyneet eteläisessä uomassa 
ja Purmojoen alajuoksussa.  
 
Lähinnä järvissä Narssjön ja Sexsjön harjoitetaan vapaa-ajan- ja kotitarvekalastusta. Koekalastuksella 
Narsjönissä vuonna 2012 saatiin 3,5 kg yksikkösaalis / verkkovuorokaudessa. Tämä on keskiarvoa 
suurempi arvo yksikkösaaliille muissa Eteläisen Pohjanmaan järvissä. Saalis koostui ahvenesta, 
lahnasta, särjestä, kiiskistä ja lahnasta (Eteläpohjanmaan Vesitutkijat Oy 2012)  
 
Purmojoen Stipiksjön ja Mosavatten ovat tärkeitä nk. Put and Take -järviä. Mosavatten on 
erämaajärvi istutetulla kirjolohella. Täällä voidaan kalastaa onkimalla, heittovavalla, perhokalastaa 
ja pilkitä talvella. Stipiksjönissä vain istutetun kirjolohen, siian ja taimenen perhokalastus on sallittu. 
 

4.2.10 Kovjoen vesialue 

Kovjoki virtaa itäisillä rajaseuduilla Pedersören ja Uudenkaarlepyyn välissä. Joki on 44 km pitkä ja 
virtaa metsä- ja peltomaiden halki ja lopuksi Sandsundsfjärdenin kautta Luodon-Öjanjärveen. 
Alajuoksussa sitä kutsutaan Sundbyn joeksi. Alajuoksun vieressä on järvi Degernästträsket, jonne 
hauet ovat aikaisemmin voineet vaeltaa kutemaan. 
 
Kovjoki on ruopattu ja pengerretty tulvien varalta. Joen suurimmat ongelmat ovat rehevöityminen 
ja happamoituminen. Kaivuut happamissa sulfaattimaissa valuma-alueilla, ja rikkisulfidin ja niiden 
yhteydessä olevien raskasmetallien päästöt haittaavat erityisesti joen alajuoksua. 
Happamoitumistilanne oli ajoittain parempi 1990-luvun lopussa (Wistbacka ja Snickars 2000).  
 
Keväällä 2020 joen eri osien happamuus kartoitettiin 13.5. Suistossa pH-arvo oli 5,7. Suistoalueeseen 
vaikuttaa pumppuasema ja sen viemärivesi Sandsundsfjärdenin lähellä, minkä vuoksi pH-arvo oli 3,8, 
happamuus 2,5 mmol/l ja sulfaattipitoisuus 410 mg/l. 
 

Vedessä, joka virtaa Ådran kautta Sandsundsfjärdeniin Purmojoesta, pH-arvo oli 5,3. Ensimmäisessä 
keruuojassa pääuomaan Sandåsnejdenistä pH-arvo oli 5,8, mutta sulfaattipitoisuus oli 68 mg/l. 
Sundbyn ja Åvistin välillä pH-arvo oli 5,6—6,1, ja kaikki sulfaattipitoisuudet olivat alle 20 mg/l. 
 
Ekologinen tila myös pääuomassa ja Dalsbäckenissä, jotka laskevat jokeen on huono korkeiden 
metallipitoisuuksien (kadmium, alumiini ja nikkeli) vuoksi (liite 6). 
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4.2.11 Kovjoen kalastus ja kalakanta 

Tiedot Kovjoen kalakannasta ovat niukat. Voidaan kuitenkin olettaa, että kalakanta ja kalastus ovat 
olemattomia huonon vedenlaadun vuoksi. Akuutti kutupaikkojen puute on myös mahdollinen 
kuivatusten ja ruoppausten seurauksena. 
 
Ainoa mahdollinen kutupaikka on Degernästräsket, ja sen tila on epäselvä. 
 

4.2.12 Kalaistutuksia Luodon-Öjanjärvellä ja joissa 

 

Kalojen istutus kalastusalueella vuosina 2010—2019 on esitetty taulukossa 12. Taulukosta löytyvät 
kaikki kalaistutukset, joita on tehty teollisten määräysten, osakaskuntien, kuntien tai viranomaisten 
toimesta. 
 
Kuhanpoikasten, vastakuoriutuneiden mateenpoikasten ja lasiankeriaan istutukset Luodon-
Öjanjärveen toteutettiin kalatalousmaksun puitteissa. Lasiankeriaat on istutettu eri puolille järveä 
lähelle pohjan suuria kiviä (Wistbacka 2020). Vastakuoriutuneet mateenpoikaset on istutettu eri 
alueille, jotka Hudd ym. (2007) määritti mahdollisiksi mateenpoikasalueiksi järvessä. 

 
Istuttaminen yhdessä koululaisten kanssa Öjassa 
 
Öjan osakaskunnalla ja Öjan ala-asteen oppilailla ja opettajilla on monen vuoden aikana ollut 
yhteinen kalastuksenhoitohanke, jossa viljellään ja tuotetaan kalanpoikasia istutettaviksi Öjajärveen. 
Kouluun on rakennettu pieni kalaviljely/kuoriutumispaikka, joka on sijoitettu erityisesti varustettuun 
rakennukseen koulupihan yhteyteen. Siellä on esimerkiksi rakennettu erikoissuunniteltu ”virtaava” 
puro, jonne taimen mätimunat lasketaan. Lohen ja siian mätimunia on myös hedelmöitetty, ja ne 
ovat saaneet kuoriutua keväällä. Poikaset istutetaan Öjajärven Norröstömmeniin yhdessä oppilaiden 
kanssa ennen kesälomaa.  
 
Vuonna 2015 laitoksella tuotettiin n. 108 000 siianpoikasta, 350 000 mateenpoikasta ja 4 500 
taimenenpoikasta (Sundström 2016 ei julk.). 
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Taulukko 12. Istutetut määrät (kpl) erilaisia kalanpoikasia Luodon-Öjanjärvessä sekä joissa ja järvissä valuma-alueella 
vuosina 2010—2019. Rekisterin tiedot on saatu Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Glasål=ankerias, gös=kuha, 
skärgårdssik ”Larsmo”=saaristosiika ”Luoto”, lake nykläckt=made, vastakuoriutunut, insjööring=järvitaimen, 
havsöring=meritaimen, bäcköring=purotaimen, harr=harjus, regnbåge=kirjolohi, sik=siika. 

 

4.1.13 Kalastuskieltoalueet 

Kalastus on kielletty väylillä ja väyläalueilla sekä seuraavilla alueilla Luodon-Öjanjärvellä (kuvat 40-
41). 
 
Vedenomistajat ovat päättäneet seuraavista kielloista koskien kalastusta verkolla, rysällä ja 
katiskoilla tiettyinä aikoina vuodesta. 
Eugmon kylän osakaskunta: Kuddusviken (toukokuu ja kesäkuu) 
Pirilön kalastusseura / fiskelag: Myllyperä ja Gubbträsket (rauhoitettu koko vuoden) 
 
 
Kronobyn osakaskunta: Gåsökanal ja Kaskhuskanalerna (rauhoitettu TÄSSÄ koko vuoden) sekä 
Vargholmsflada (15.4—15.6) 
 
Kalastuslain (71 §) mukaan kalastus on kielletty: 
Bågastin kalatie (200 metriä yläpuolella ja 200 metriä alapuolella (71 §) 
Getrudsin kalatie (200 metriä yläpuolella ja 200 metriä alapuolella (71 §) (kuva 42) 
Storströmmenin kalatie (200 metriä yläpuolella ja 200 metriä alapuolella (71 §) (kuva 43) 
Kaikki sääntelyaltaat Luodon-Öjanjärven äärellä (100 metriä alapuolella) (71 §) 
 

Art 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(st) (st) (st) (st) (st) (st) (st) (st) (st) (st)

  Glasål 13000 1100 10000 5000 5000 5000

  Gös 17196 13694 33643 3181

66249 58571

4,3 milj 7,7 milj 6,8 milj 3,8 milj 5,3 milj 8,2 milj 5,8 milj 5,8 milj

  Insjö öring 1431 4474 5211 300 15000 5500 5220

47022

  Bäcköring 7488 4398 4700  

  Gös 1900

5388 6900 5832

  Regnbåge x x x x x x x x x x

  HUVUDSJÖN   Gös 8948 1900 2017 2222

  Bäcköring 2000 1932 2604 2282 1255 3554

  NARSSJÖN   Gös 7747

 Regnbåge 911 101 854 850 698 895 876 995 1223 870

  Regnbåge 460 665 781 660 944 913 781 780 1440 668

  Öring 23 20 60 22

  Sik          928

  HEMSJÖN   Gös 8948 2222

  Havsöring    255

  KAITSJÖN    Gös 2000

  PECKASSJÖN   Gös 2033 1111

  LARSMO-ÖJASJÖN

 Skärgårdssik ”Larsmo”

  Lake (nykläckt)

  ESSE Å

  Havsöring (rom)

  Harr

Kållby, Herrfors

  PURMO NORRA Å

Mossavatten

Stipik

  KRONOBY Å
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Kuva 40. Rauhoitetut alueet (keväällä kutevat kalat) ja kalastuskieltoalueet Luodon-Öjanjärven 
pohjoisosissa.    -----  = väyliä,   ##  = rauhoitusalueet keväällä, o =kalatiet. 

Kuva 41. Rauhoitetut alueet (keväällä kutevat kalat) ja kalastuskieltoalueet Luodon-Öjanjärven 
eteläosissa.   -----  = väyliä,   ##  = rauhoitusalueet keväällä, o =kalatiet. 
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Kuva 42. 
 

Kuva 43. 
 
Kuvat 42- 43. Kalastuskielto kalateiden ja altaiden ympärillä Luodon-Öjanjärvellä 
(www.kalastusrajoitus.fi) 
       F   =Kalastuskielto 200 m yläpuolella ja alapuolella kalatietä.  F   =Kalastuskielto 100 m 
alapuolella          .....allasrakennelmaa 
 

http://www.kalastusrajoitus.fi/
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Kalastus on myös kielletty lain mukaan, 100 m:n säteellä kaikkien 7 vesivoimapatojen alapuolella 
Ähtävänjoessa samoin kuin Biskops- ja Åminnen myllypatojen alapuolella Kruunupyynjoessa 
(www.kalastusrajoitus.fi). 
 
Kruunupyynjoessa on Grundsforsin kalatie yhteydessä Djupsjöniin, kalastusseura kieltänyt 
kalastuksen 200 m:n säteellä kalaveden padon yläpuolella ja alapuolella (kuva 44). 
 
Kruunupyynjoki, Ähtävänjoki ja Norijoki on luokiteltu vaelluskalavesistöksi. Onkiminen ja pilkkiminen 
on kielletty jokien koski- ja virta-alueilla. Viehekalastus on kielletty koski- ja virta-alueilla ilman 
vesialueen omistajan tai kalastusoikeuden haltijan lupaa (7 § kalastuslaissa). Näissä joissa 
verkkokalastus on myös kielletty 15. elokuuta ja 30. marraskuuta välisenä aikana (12 § 
kalastusasetus). 
 
Onkiminen, pilkkiminen tai viehekalastus ei ole kuitenkaan rajoitettu hitaasti virtaavassa tyynessä 
vedessä (tiivisteosa) Kruunupyynjoessa, Ähtävänjoessa ja Norijoessa. 
 

Kuva 44. Kalastuskieltoalue Kruunupyynjoessa; Grundforsissa, Terjärvissä (www.kalastusrajoitus.fi   
F   =Kalastuskielto 200 m kalatien yläpuolella ja alapuolella 

 

4.2.14 Vieraslajeja Luodon-Öjanjärvellä ja joissa 

Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet ihmisen mukana uusille alueille joko tarkoituksella tai 
vahingossa. EU:n haitallisten vieraslajien luettelosta (66 lajia) viisi lajia esiintyy Suomen aluevesillä 
ja viisi lajia järvissä. 
 
Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalueen vesialueella tavataan harvoja vieraslajeja, joten 
tila on hyvä. 
 
Täplärapu (Pacifastacus leniusculus) yrittää syrjäyttää jokiravun ja voi myös levittää rapuruttoa. 
Kalatalousalueella täplärapua esiintyy ainakin Ähtävänjoen Hjulforsenissa. Täpläravun istuttaminen 

http://www.kalastusrajoitus.fi/
http://www.kalastusrajoitus.fi/
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on kielletty. Se on luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi. Täpläravun toimintasuunnitelma on julkaistu. 
Suunnitelman mukaan voidaan edelleenkin lisätä täpläravun käyttöä ja kauppaa valvotulla tavalla. 
Täplärapua ei enää saa istuttaa uusille vesialueille ja sen levittäminen nykyisistä paikoista on 
estettävä. Toimintasuunnitelma ja asiaankuuluvat määräykset on julkaistu kansallisessa 
rapustrategiassa 2019—2022. 
 
Kanadanvesirutto (Elodea canadensis) on tummanvihreä uposkasvi, joka kasvaa 30–200 cm:n 
pituiseksi. Kanadanvesirutto talvehtii vihreänä ja alkaa kasvaa heti jäiden sulettua. Se leviää erittäin 
tehokkaasti ja pystyy kellumaan ja siirtymään aaltojen, virtojen, veneiden, kalastusvälineiden ja 
merilintujen mukana vesialueelta toiselle. Kanadan-vesiruton massaesiintymät voivat rajoittaa 
kotimaisia lajeja ja vaikuttaa kalastukseen, kalakantaan ja järviliikenteeseen negatiivisesti. Kanadan-
vesiruton hävittämiseen ei ole olemassa tehokkaita keinoja. Sen vuoksi on tärkeää estää sen 
leviäminen alueille, joilla sitä ei ole aikaisemmin havaittu. Erityisesti huomiota on kiinnitettävä 
kalastusvälineiden ja veneiden puhtaanapitoon. Alueella kasvia on tavattu Luodon-Öjanjärvessä ja 
Ähtävänjoen vesialueella. 
 

4.3 Tavoitteet ohjelmakaudelle 2021—2030 

Tavoitteenamme on, että kalakantaa Luodon-Öjanjärven, jokien ja järvien valuma-alueella hoidetaan 
ja käytetään kestävästi. Kalakanta Luodon-Öjanjärvessä tuottaa jatkuvasti hyödyllistä ja paikallisesti 
tuotettua ruokaa kuluttajille. Kalakantaa käytetään pilaamatta sen biologista monimuotoisuutta. 
 
Kalavarojen käytön on oltava ekologisesti kestävää, jottei se aiheuta haitallisia muutoksia 
vesiympäristölle, kuten esim. kalalajien tai kalakantojen katoamista tai niiden geneettisten 
ominaisuuksien ja biologisen monimuotoisuuden muuttumista pysyvästi. Kalavarojen ekologisesti 
kestävä käyttö tarkoittaa, että kalakannan tuottoa tai muun vesiympäristön monimuotoisuutta ei 
vaaranneta. 
 
Taloudellinen kestävyys tarkoittaa, että kalavarojen käyttö on taloudellisesti järkevää, kannattavaa ja 
tuottavaa. 
 
Kalavarojen käytön on oltava sosiaalisesti kestävää, jotta se ei vahingoita muita vedenkäyttäjiä, ja eri 
käyttö- ja väestöryhmillä on samat oikeudet osallistua ja vaikuttaa kalastuksen kehittymiseen. Kun 
kalavarojen käyttö on sosiaalisesti kestävää, varojen käyttö jaetaan oikeudenmukaisesti eikä tulevien 
sukupolvien kalastusta vaaranneta. 
 
Kalavaelluksen merestä mahdollisiin kutupaikkoihin joissa, jotka laskevat Luodonjärveen, on 
toimittava. Tärkein hanke on väylät kalateiden läpi Luodon-Öjanjärvessä ylös kunnostettuihin koskiin 
Kruunupyyssä ja Terjärvessä Kruunupyynjoessa. Yhtä tärkeää on kalavaellusten onnistuminen 
Purmonjoessa. Tärkeä hanke on myös LUKATIES, jonka tavoitteena on rakentaa luonnonmukaisia 
kalateitä ja istutusalueita lohikaloille Ähtävänjoen vesialueelle. 
 
Tavoitteenamme on, että vapaa-ajankalastus Luodon-Öjanjärvellä, joissa ja järvissä niiden valuma-
alueilla lisääntyy. Se vaikuttaa monella positiivisella tavalla. Kalalla lautasella ja liikunnalla 
parannetaan terveyttä ja hyvinvointia. Vapaa-ajankalastuksen tavoitteena on tehdä siitä kiinnostava 
vapaa-ajanharrastus, ja että se lisää kiinnostusta ja tietoa kalastuksesta. Tavoitteena on saada 
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nuoriso kalastamaan, sekä vahvistaa osaamista ja kalatietoisuutta. 
 
Kaupallinen kalastus Luodon-Öjanjärvessa on alueellisen kulttuurin elävä osa. Kalastustoiminta 
alueella antaa tuloja vedenomistajille kalakorttitulojen muodossa. 
 
Kalakannat ovat vahvoja. Kalastusta ja kalakantaa koskevat tiedot ovat hyvät. Tietoja käytetään 
kalastuksen hallinnassa. 
 

4.3.1 Osatavoitteet 2021—2024 

Osatavoite 1. Kalastuksen tärkeimmät kalalajit kuten siika, ahven, hauki, lahna, made ja kuha pysyvät 
elinvoimaisina. Ahven-, hauki-, lahna- ja madekanta lisääntyy luonnollisesti. 
 
Luodon-Öjanjärvessä tutkitaan kuhan poikastuotanto ja poikasalueet. Jos tuotanto osoittautuu 
pieneksi, sitä tuetaan istutuksilla. Kalatalousalue suosittelee kutuajan rauhoittamista. Osakaskunnat 
huolehtivat rauhoittamisista myöhemmin, kun tuotantoalueiden tila ja kalastusalue on tutkittu. 
 
Ahven-, hauki-, ja madekantaa voidaan vahvistaa kutupaikkojen rauhoittamisella, poikasalueiden 
kunnostuksella, vastakuoriutuneiden mateenpoikasten istutuksella, ottamalla käyttöön hauen 
maksimikoko sekä valvomalla suunniteltuja toimenpiteitä vesialueilla tai valuma-alueella kuten 
ruoppausta ja kaivuuta, jotka heikentävät kutupaikkojen tilaa. Tämä tehdään ottamalla huomioon 
vesioikeudelliset prosessit sekä tulevat vesihuoltosuunnitelmat. 
 
Osatavoite 2. Kaupallinen kalastus Luodon-Öjanjärvellä pidetään nykyisellä tasolla. Osakaskunnat 
laativat yhtenäiset säännöt sallitulle kaupallisten kalapyydysten määrälle Luodon-Öjanjärvessä. 
 
Osatavoite 3. Kalaportaiden rakentaminen Åminnen ja Biskopsin myllyjen ohi Kruunupyyssä 
aloitetaan. Piirustukset ja suunnitelmat ovat valmiita (vuodelta 2005). 
 
Osatavoite 4. Poikastuotanto kalataloudellisesti kunnostetuissa koskissa Ähtävänjoessa tutkitaan 
sähkökoekalastuksella. Samalla tutkitaan soran laatu, määrä, tila, jota on laitettu koskiin 
kunnostuksen aikana. 
 
Osatavoite 5. Hanke LUKATIES, jonka tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia rakentaa luonnollisia 
kalateitä ja istutusalueita lohikaloille Ähtävänjoessa. Kalatalousalue on aktiivisesti mukana hankkeen 
johtoryhmässä. Hankkeen pitkäkantoinen tavoite kalavaelluksen varmistamiseksi joessa on pelastaa 
erittäin uhanalaiset ja rauhoitettu direktiivilaji jokihelmisimpukka. Taimenen esiintyminen 
vesialueella on edellytys jokihelmisimpukan eloonjäämiselle. Taimen toimii väli-isäntänä 
jokihelmisimpukan toukka-asteille. 
 
Hankkeella saadaan samalla mahdollisuudet parantaa Ähtävänjoen ekologista tilaa ja tukea 
kansallista kalatiestrategiaa sekä vesi- että merenhoidon toimintaohjelmaa. Johtoryhmään kuuluvat 
Ähtävänjoen vesialueen kalastusyhteisöt, useimmat kunnat valuma-alueella sekä myös kolme 
vesivoimalaa (Herrfors, Esse Elektro-Kraft ja Alajärvi Sähkö). 
 
Osatavoite 6. Vapaa-ajankalastus lisääntyy erityisesti nuorten parissa, ja kalastusmatkailua 
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jatketaan kuten ennenkin. 
 

Osatavoite 7. Nuoria otetaan mukaan oaskaskuntien ja kalatalousalueen toimintaan. 
 

Osatavoite 8. Poikaslaitoshanke Öjan ala-asteella jatkuu. 
 
Osatavoite 9. Uutta ankeriaskantaa Luodon-Öjanjärvessä käytetään kestävästi. 
 
Osatavoite 10. Vedenomistajat Kovjoen varrella ja vedenomistajat Purmojoen alaosissa 
järjestäytyvät ja perustavat yhteisalueita. Kalatalousalue auttaa tämän toteuttamisessa. 
 
Osatavoite 11. Kutupaikkojen kunnostus Hauki- ja ahvenkantaa sekä muita keväällä kutevia 
kalalajeja suojataan ensikädessä luonnollisten kutupaikkojen hoidolla ja kunnostuksella. 
 

Osatavoite 12. On myös tärkeää, että ahven ja hauki voivat vaeltaa suunnittelualueen jokiin. Tähän 
osatavoitteeseen liittyy tavoite varmistaa kalavaellus Kruunupyynjokeen, mutta on myös tutkittava 
mahdollisuudet ja suojata kalan vaeltaminen ylös Purmojokeen ja erityisesti taimenten vaellus 
Norijokeen. 
 

Narsbäckenin ekologisen tilan parannusmahdollisuudet pitäisi myös tutkia. Kalan vaellus Kovjokeen 
on varmistettava. 
 

Osatavoite 13. Kalatalousalue tutkii mahdollisuuksia perustaa yhtenäislupa-alue Ähtävänjokeen 
suunnitelman aikana. 
 
Rahaa eri hankkeille haetaan muun muassa kalatalouden edistämisvaroista, teollisuus- ja sääntely-
yhtiön kalatalousmaksuista, ELY-keskuksen tuki vesi- ja merenhoitoon sekä vesistötoimenpiteisiin ja 
HELMI-hankkeelta. 
 

4.4. Vesialueen ja yhteistyön alueellisen kehittämisen suunnittelu 

4.4.1 Kalataloudellisesti merkittävät alueet 

Kalastuslain 36 §:n mukaan käyttö ja hoitosuunnitelmassa on määritettävä alueet, jotka soveltuvat 
kaupalliselle kalastukselle sekä välineet, jotka soveltuvat kaupalliselle kalastukselle vastaavalla 
alueella. 
 

HE 192/2014 mukaan kalastustaloudellisesti merkittävät alueet voivat olla vesialueita, joita 
vaelluskalat käyttävät, alueita, jotka ovat tärkeitä kalakannan suojaamiseksi sekä vapaa-
ajankalastuksen alueita, kaupalliselle kalastukselle ja kalastusmatkailulle merkittävät alueet. 
 

Neljän joen merkitys kalataloudellisesti tulee lisääntymään huomattavasti, kun vesialueiden 
vaellusesteet on poistettu. Koko Luodon-Öjanjärvi, paitsi rahoitetut alueet, väyläalueet alueet 
lähellä kalateitä ja sulkuportit (kuvat 40-43), sopivat kaupalliseen kalastukseen rysällä, verkolla tai 
iskukoukuilla. 
Alueella ei ole kiinteitä hintoja kalastusoikeuksille. Vedenomistajat päättävät yhdessä kaupallisten 
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kalastajien kanssa kalastusoikeuksien hinnasta, jotka vuosittain päätetään osakaskuntien 
vuosikokouksessa. 

Nk. maderysän hinta, jota käytetään Luodon-Öjanjärvessä, on noin 15 euroa/vuodessa. 

Jos kalastajat ja vedenomistajat eivät pysty sopimaan hinnasta, silloin voidaan soveltaa kalastuslain 
13 §:ä. Jos kalastuslain 13 §:ä käytetään, silloin kalatalousalueen on autettava luvanhakijaa ottamaan 
selville muiden osakaskuntien vesialueiden vuokrahinnoista ja neuvoteltava Suomen 
ammattikalastajaliiton kanssa sopivan hinnan löytämiseksi. 

 

4.4.2 Alueet vapaa-ajankalastukselle, yhtenäislupa-alueita ja yhteisen 
kalastuskortin kehittäminen 

Koko suunnitelma-alue, paitsi jonkin tyyppisen kalastuskiellon alaiset alueet (luku 4.2.13) sopivat 
myös vapaa-ajankalastukseen. 
 
Yhteinen yhtenäislupa-alue on suurehko vesialue, johon voi kuulua useita vesiosakaskuntien 
vesialueita. Yhtenäislupa-alueiden perustamiseksi kyseisten vesiosakaskuntien on sopimuksella 
myönnettävä oikeus myydä kalastuskortteja kalatalousalueella tai muulla tavalla järjestää se. 
 
Yhtenäislupa-alueella voidaan myydä kalastuskortteja, jotka sallivat kalastuksen useammalle kuin 
yhdelle vavalle kerrallaan, esim. uistelussa tai jääonginnassa. Alueella ei ole tällä hetkellä 
yhtenäislupa-alueita. Tietyt osakaskunnat myyvät omia erikoislupiaan heittokalastukselle tai 
uisteluun. 
 
Kalatalousalue tutkii mahdollisuuksia perustaa yhtenäislupa-alue yhteistyössä Över-Nederlappforsin 
ja Över-Ytteressen osakaskuntien sekä Kållby-Edsevön kalastusseuran kanssa Ähtärinjoessa 
suunnitelmakauden aikana. Alueen on oltava riittävän yhtenäinen ja myös sopiva 
saalismahdollisuuksille. 
 
1990-luvulla perustettiin yhtenäislupa-alue viehekalastukseen Luodonjärvellä, johon kaikki 7 
osakaskuntaa järven ympärillä osallistuivat. Hanke ei kuitenkaan toiminut aivan odotetusti. Vain 
muutama kortti myytin hankkeen aikana. Kun otettiin käyttöön läänikohtainen viehekalastuskortti, 
koko asia lopahti. 
 

4.4.3 Kalastusmatkailulle soveltuvat alueet 

Merialueella on kaksi virallista paikallista kalastusopasta: Saaristomatkailu.com (Jorma Koivuniemi), 
Hopan Luontomatkailu.fi (Mika Hopiavuori), Essnature (Mattias Kanckos) ja Nat Venture (Sandström 
& Holmstedt). Oppaat tarjoavat mahdollisuuden heittokalastukseen, jigikalastukseen, ongintaan ja 
pilkintään Luodon-Öjanjärvessä. Pyydettäviä kaloja ovat taimen, hauki, kuha ja ahven. Essnature 
järjestää kalastusretkiä hauki-, harjus- ja taimenkalastukseen Ähtävänjoessa. Nat Venture järjestää 
etupäässä muita luontoelämyksiä. 
 
Maankattavan tutkimuksen mukaan suurin osa opastetuilla kalastusretkillä saadusta saaliista 
päästetään takaisin veteen. Arvion mukaan kalastusmatkailun vaikutus taloudellisesti tärkeimpien 
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kalojen kuolleisuuteen on minimaalinen (Vanninen 2016). 
 
Kalastuslain 36 §:n mukaan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma määritetään alueilla, jotka 
sopivat kalastusmatkailulle. Kalastusmatkailulle sopivia alueita ovat sellaisia, joiden lähellä on 
majoitus, pääsy yleisille veneiden säilytyspaikoille ja pysäköintialueita. Lisäksi hyvässä 
kalastusvedessä petokalakannat kuten hauen, kuhan ja ahvenen kannat ovat vahvat ja on 
mahdollisuus pyytää suuria kaloja. 
 
Suurimman osa suunnittelualueesta, paitsi jonkin tyyppiset kalastuskieltoalueet (luku 4.2.13), pitäisi 
sopia kalastusmatkailulle, vaikka yllä mainitut majoitusmahdollisuudet ja venepaikat eivät ole juuri 
nyt niin kattavia. Kovjoen ja Purmojoen alajuoksujen, joiden kalakantojen ekologinen tila on 
epätyydyttävä, eivät sovellu kalastusmatkailulle. 
 

4.4.4 Kalatalousalueen alueella erityisen tärkeät kutualueet 

Koko Luodon-Öjanjärveä pidetään fladana, mikä tekee siitä tärkeän kutualueen merestä vaeltaville, 
keväällä kuteville kaloille sekä syksyllä kutevalle siialle ja muikulle sekä talvella kutevalle mateelle. 
Alue toimii myös kutupaikkana järven pysyvälle kalakannalle (ahven, hauki, särkikalat ja kuha). 
 
Kuvissa 45 ja 46 esitetään mahdolliset kuha- ja mateenpoikasalueet Luodonjärvessä. Kuvassa 47 
esitetään siian ja mateen poikaset järvessä. 
 
Keväällä kutevat poikaset on huomioitu Luodonjärvessä 2000-luvun alussa (Wistbacka ja Toivanen 
2005) uuden asetuksen mukaan Luodon-Öjanjärvessä. Hyviä saaliita saatiin kaikista keväällä 
kutevista lajeista kaikilta osa-alueilta Pirilöfjärden, Storfjärden, Kronoby åmynning, Hällörsfjärden, 
Kalvholmen, Fagernäsviken ja Kuddusviken). Merkinnät tehtiin, kun kevätvirta ei ollut hapan (2003 
ja 2005). 
 
Niiden perusteella kaikki runsaat lahdet ja rannat ovat arvokkaita poikastuotantoalueita keväällä 
kuteville kaloille, lukuun ottamatta Sandsundsfjärdeniä, jolla on todennäköisesti 
happamuusongelmia eteläosan pumppausaseman vuoksi. 
 
VELMU-portaalissa esitetyt mallit sopiville poikasalueille keväällä kuteville kaloille, eivät sovi 
keinotekoisille altaille tai järville. Sen vuoksi on tärkeää kartoittaa keväällä kutevien kalojen poikaset 
Luodon-Öjanjärvessä merkitsemällä ne. 
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Kuva 45. Todennäköisyys tavata kuhanpoikanen Luodon-Öjanjärvessä on merkitty graafisesti GIS-
mallissa. Mitä lämpimämpi väri, sitä todennäköisemmin kuhanpoikasia (Hudd ym. 2007). 
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Kuva 46. Yhteenveto mateenpoikasten elinympäristöstä (merkitty punaisella) Luodon-Öjanjärvessä 
(Hudd ym. 2007). 
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Kuva 47. Mateenpoikasten esiintyminen o (2019), siianpoikasten esiintyminen o (2012) 
Luodonjärvessä. 
 
Kruunupyynjoessa on kunnostettu yksitoista koskea 2000-luvulla. Näiden koskien pohjan 
elinympäristö sopii nyt keväällä kuteville kaloille. Sähkökoekalastuksella koskissa on havaittu, että 
istutetut harjukset ja purotaimenet jäävät Kruunupyynjokeen. Saatavissa ei ole vielä luotettavia 
tietoja taimenen ja harjuksen luonnollisesta lisääntymisestä, mutta istutustietojen ja 
sähkökoekalastusraportin mukaan näyttää siltä, että ainakin keväällä kuteva harjus on lisääntynyt 
joessa (Lax ja Storm 2000). 
 
Myös Ähtävänjoessa on kunnostettu yksitoista koskea 2000-luvulla. Koskien pohjan elinympäristön 
pitäisi nyt sopia keväällä kuteville kaloille kuten esim. harjukselle ja taimenelle. Valitettavasti ei ole 
seurantatutkimuksia poikasista tai elinympäristöstä koskien kunnostuksen jälkeen. 
Taimenenpoikasia on kuitenkin havaittu Mansforsenissa ja Pölsforsenissa koskialueiden 
kunnostuksen jälkeen (Pettersson 2020 ei julk.). 
 

4.4.5 Yhteistyön kehittäminen kalatalousalueella 

Osakaskuntien ja kalatalousalueen välinen yhteistyö on melko hyvä, mutta sitä voidaan parantaa. 
Myös eri osakaskuntien välistä yhteistyötä voitaisiin parantaa. 
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Tämä toteutetaan suunnitelluilla kokouksilla ja ajankohtaisilla teemoilla. Kalatalousalue huolehtii 
tästä suunnitelmakauden aikana. 
 

4.5 Toimenpiteitä kalakannan hoidolle ja kalastuksen kehitykselle 

4.5.1 Kalastamisen sääntelyehdotus  

Eri kalalajeille voidaan ottaa käyttöön alamitta. Myös ylämittaa voidaan käyttää, jos halutaan suojata 
suuria yksilöitä kutukannassa. Suuret kalat ovat erityisen arvokkaita, koska niiden mätimunilla on 
paremmat eloonjääntimahdollisuudet pieniin verrattuina. Sellaisia kalalajeja ovat esim. ahven ja 
hauki. Maksimimitan avulla voidaan houkutella kalastajia, jotka haluavat saada suuria kaloja. Ala- ja 
ylämittojen käyttöönotto edellyttää hakemusta ELY-keskukselle, jos niiden halutaan koskevan myös 
muita kuin tavallisia kalalajeja. 
 

Jotta arvokkaimpia kutupaikkoja ja niissä keväällä kutevia suojataan kalastuspaineelta, 
kalastuskunnat ovat määränneet kieltoalueet kaikkein tärkeimmille kutualueille (luku 4.2.13) 
kutuaikana. Kalastuskielto koskee verkkokalastusta, iskukoukkuja, rysiä ja katiskoja. Kalatalousalue 
tutkii osakaskuntien kanssa mahdollisia muita alueita (kutupaikkoja, joissa vastaavia kalastuskieltoja 
voidaan ottaa käyttöön). 
 
Kalatalousalueen ensimmäisenä tavoitteena on saada osakaskuntien päätös kuhan rauhoittamisesta 
kutuaikana poikastuotantoalueilla Luodon-Öjanjärvessä. Kielto koskisi rysä- ja verkkokalastusta 
kutuaikana. Seuraava askel on, että kalatalousalue määrittää tärkeimmät kuhanpoikasalueet 
Toisvedessä ja anoo sen jälkeen ELY-keskukselta täydellistä rauhoittamista kutuaikana. 
Poikasalueiden tutkiminen voidaan aloittaa Hudd ym. tuloksilla (2007) kuva 46. 
 
Täydellinen rauhoittaminen on tällä hetkellä hankalaa ja vaatii paljon byrokratiaa. Viranomaisten on 
helpotettava täydellisen rauhoituksen käsittelyä, mikä loukkaa yleistä kalastusoikeutta, koska 
vesialueosakaskunnilla ei ole muita mahdollisuuksia rauhoittaa kutupaikat kokonaan. 
 
Kalatalousalue ehdottaa osakaskunnille, että ne pitävät kiinni pienimmästä 55 mm:n solmuvälistä 
kuhan kohdalla Luodon-Öjanjärvessä. 
 
Kalatalousalue ehdottaa osakaskunnille verkkojen kieltämistä, joiden solmuväli on 36—54 mm 
Luodon-Öjanjärvessä. Siten vähennetään pienten kuhien sivusaalista ahvenen kalastuksessa. 
Ahventa ja muikkua voidaan pyytää verkolla < 36 mm:n solmuvälillä. 
 
Tulevaisuudessa, kun kalojen vaellus kaikkiin jokiin on turvattu poistamalla vaellusesteet, 
rakentamalla suunnitellut kalaportaat ja onnistuneet istutukset kutualueille yläjuoksussa, suistojen 
kaloja on säänneltävä, jotta kutevien kalojen ylösvaellus turvataan. 
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Ehdotus: 
 
Rajoitukset Kalastuslain 53 § mukaan 

 

1) Kalastuskieltoalue kuhan kutuaikana Luodon-Öjanjärvessä 
- ennen tämän käyttöönottoa, tärkeimpien kuhan poikastuotantoalueiden tila selvitetään 

 
Suosituksia osakaskunnille 
1) Rysä- ja verkkokalastuskielto kuhan kutuaikana 15.5.-15.6. Luodon-Öjanjärvessä 

 

2) Jatkoa 55 mm:n minimisolmuvälille kuhan verkkokalastuksessa Luodon-Öjanjärvessä 
 

3) Verkkojen kieltämistä, joiden solmuväli on 36—54 mm Luodon-Öjanjärvessä 
 

4.5.2 Kunnostusuunnitelmia 

Luodon-Öjanjärvessä on melko harvoja vesialueita, jotka sopivat keväällä kutevien kutupaikoiksi. 
Seuraavia on kartoitettava: Myllyperä, Gubbträsket (Pietarsaari), Kuddvadet-Västerviken Molnviken 
(Luoto), Sveinsflagan (Öja) sekä Degernästräsket (Kovjoki). 
 
Seuraavaksi kalatalousalue anoo rahoitusta ja keskustelee asianomaisten kanssa ja sopii 
Kunnostustoimenpiteistä. Kunnostusten toteutus riippuu rahoituksesta ja maanomistajien luvasta. 
 

4.5.3 Istutussuunnitelmia 

Lasiankeriaan istutusta (peräisin Severn-joesta Englannista) Luodon-Öjanjärveen jatketaan 
kalatalousmaksujen puitteissa. Ankeriaskanta koko Euroopassa on luokiteltu äärimmäisen 
uhanalaiseksi, mikä motivoi työn jatkamista. Ankerias näyttää viihtyvän ja kasvavan järvessä 
(Wistbacka 2020). 
 
Kuoriutuneiden mateiden istuttaminen Luodon-Öjanjärveen jatkuu sellaisina vuosina, kun 
happamoituneet joet laskevat järveen kevättalvella. Mäti otetaan paikallisesta madekannasta. 
Toivonen (2013) toteaa, että mateen mäti ja mateen poikaset järvessä kärsivät happamoituneista 
olosuhteista, vaikka aivan lyhyen ajan. Normaalin pH-arvon ollessa yli 5,5, made onnistuu 
poikastuotannoissaan. Happamuustilannetta järvessä kevättalvella on jatkuvasti valvottava esim. 
päivittäisillä pH-mittauksilla Ähtäväjoessa Åminne Vattenverkin lähellä. Kun kevätvirtaus on hapan, 
alueen poikasia tuottavat istutetaan jokiin, jotka eivät ole happamia. Jos kevätvirtaus ei ole hapan, 
poikaset istutetaan alueelle, jossa on hapenpuutetta talvella. Mädin määrä lasketaan siten, että sen 
lasketaan tuottavan optimaalisen määrän pyynti-ikäisiä mateita. 
 
Kuhanistutusta jatketaan Luodon-Öjanjärvessä, mikäli poikastuotantoa koskevat tutkimukset 
järvessä osoittavan sen olevan tarpeellista. Kuhanpoikasten on oltava peräisin Lanneveden tai 
Pyhäjärven kannasta. 
 
Seuraavia kantoja käytetään Kruunupyynjoen ja Purmojoen vesialueilla (VARELYn 
istutusrekisteristä) purotaimenen (bäcköring) järvitaimenen (insjööring), kuhan (gös), harjuksen 
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(harr) ja jokiravun (flodkräfta) Ähtävänjoen,) istutuksissa. 
 

 

4.5.4 Kalastamisen kehitysehdotus 

Yksi tärkeimmistä asioista kalatalousalueelle on kalastuksenvalvonnan järjestäminen. Kalastukseen 
suunnitelmallinen ja kestävä kehitys on mahdollista, kun kalastusta ohjaavat yhteiset säännöt 
tunnetaan ja niitä noudatetaan. 
 
Kalastustietoa alueella on tehostettava. Vapaa-ajankalastustutkimuksessa Luodon-Öjanjärvellä 2012 
(Wistbacka 2013) toivottiin yleisesti enemmän tietoa kalastuskortin ostopaikoista, kalastuskortin 
hinnasta, kalastussäännöistä eri osa-alueilla ja tietoa kieltoalueista. Tämä voidaan toteuttaa 
verkkosivustossa, Facebookissa ja muilla digitaalisilla alustoilla. 
 
Teknisiä mahdollisuuksia (sovelluksia, lippuautomaatteja), jotka helpottava kalastusluvan ostoa 
osakaskunnalta tai kalastusseuroilta otetaan käyttöön. 
 
Laitureiden ja veneramppien rakennusta yleisölle edistetään. Tämä suosii sekä paikallisia vapaa-
ajankalastajia että kalastajia, jotka tulevat alueelle muualta sekä kalastusoppaita. 
 

4.6 Kalastuksen ja kalakannan seurantasuunnitelma  

Kalatalousalue jatkaa kalastustilaston keräämistä vuosittain osakaskunnilta ja kalastusseuroilta. 
Tämä tapahtuu kiertokirjeellä ja tilastolomakkeella (liite), jotka kalatalousalue lähettää 
tammikuussa. Tilastolomake sisältää tietoa kalasaaliista, välineistä sekä kalastajista. Tilastojen 
saamista osakaskunnilta Uudessakaarlepyyssä on tehostettava. 
 
Suuri osa alueen kalastusbiologiasta ja vesiympäristöstä tutkitaan säännöllisesti teollisten ja 
kalataloudellisten tarkkailujen yhteydessä. ELY-keskus seuraa vesiympäristöä vesihuollon 
suunnittelun yhteydessä Suomen järvissä ja joissa. 
 
Kaikkia näitä tietokanavia on hyödynnettävä kalatalousalueen kalastuksen ja kalakannan jatkuvassa 
seurannassa. 
 

 

Fiskart Bestånd som används Utsättningsplats

Bäcköring Luutajoki 

Insjööring Rautalampi, Vuoksen,  Koitajoki Esse å,    

Gös Pyhäjärvi 

Lannevesi

Harr Kitkajärvi Esse å    

Flodkräfta Frisk flodkräftstam 

 

Esse å , Purmo norra å 

Lappfors sjöar och Esse å, Purmo sjöar, Terjärv sjöar

Terjärv sjöar 

Esse å, Kronoby å    
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5 Suunnitelma Uudenkaarlepyynjoelle ja Munsalanjoelle 

5.1 Perustietoa vesialueesta, kalastuksesta ja kalakannasta 

5.1.1 Uudenkaarlepyynjoen ja Musalanjoen vesialue 

Uudenkaarlepyynjoen vesialue kalatalousalueella on 218 ha. Uudenkaarlepyyn osakaskunta ja 
Jeppo-Ytterjeppon kalastusseura hallinnoivat aluetta, Jeppo Kraftin kanssa tehdyllä sopimuksella 
(taulukko 13 ja kuva 39). 
 
Taulukko 13. Uudenkaarlepyynjoen osakaskunnan ja kalastusseuran vesien pinta-alat 
kalatalousalueella. 

 
Uudenkaarlepyynjoki tai Lapuanjoki on n. 170 km pitkä ja virtaa Suomenselän alueella ja laskee 
Pohjanlahteen runsaat 5 km Uudenkaarlepyyn keskustasta. Valuma-alue on suurimmaksi osaksi 
metsää, rämettä ja peltoa. Järvien osuus on vain 3 %. Järvet ovat joen yläjuoksussa. Jepualla on neljä 
luonnontilassa olevaa koskea. 
 
Joki on voimakkaasti ruopattu, padottu ja säännelty tulviensuojelutarkoituksessa. Uudenkaarlepyyn 
keskustassa Uudenkaarlepyyn voimalaitoksen pato estää kalojen vaelluksen ylävirtaan. Kalaportaan 
rakentamista voimalaitoksen ohi suunnitellaan. Suunnitelman aloitti Uudenkaarlepyyn kalastusalue, 
ja se tehtiin vuosina 2007—2014. Viimeisinä vuosina sidosryhmiä koko Lapuanjoen valuma-alueelta, 
viranomaisten ja myös voimalaitoksen edustajia osallistui suunnitelmaan. 
 
Metsän, rämeen ja peltojen kaivuu valuma-alueella tuo mukanaan alhaisia pH-arvoja ja korkeita 
metallipitoisuuksia (alumiini, nikkeli ja kadmium). Metalleista erityisesti alumiini on myrkyllinen 
kalalle. Tämä tarkoittaa, että kalakanta pääuoman alajuoksussa ja alajuoksuun virtaavissa puroissa 
on erittäin heikko. Joen vedenlaadun, vaellusesteiden, pohjan kunnon, kalan ja kasvillisuuden 
perusteellisen tutkimuksen yhteydessä 2014—2015 saatiin mäti- ja poikastutkimusten yhteydessä 
selville, että huonon vedenlaadun vuoksi taimenenpoikaset eivät pystyneet elämään Jepuan 
koskissa (Sivil 2015). 
 

Alempana ja suistoalueella turkistarhat vaikuttavat myös joen vedenlaatuun. 
 

Joen ekologinen tila luokiteltiin epätyydyttäväksi, ja kemiallinen tila ”huonommaksi kuin hyvä” 
(Westberg 2016) (liite 6). 
 
Munsalajoen valuma-alue on 119 km2, ja se virtaa kokonaan viljelymaiden halki. Valuma-alueella 
on sulfiittimaita, ja jokea kuormittavat maa- että metsätalous sekä hajakuormitus harvaan asutuilta 
alueilta, maataloudesta ja turkistarhoista. Joki laskee Söderfjärdeniin. Munsalan kylän yhteisalueet 
hallinnoivat jokea. 
 
Kun joki puhdistettiin vuosina 1982—83, myös suistoalue kaivettiin. Vesi johdatettiin 

Delägarlag Areal

89

129

218

Nykarleby delägarlag

Jeppo – Ytterjeppo fiskargille

tot
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poikastuotantoalueiden ohi suistoalueella kanavassa pitkin lahden pohjoista rantaa.  Ruoppauksen 
yhteydessä joen uomaa syvennettiin, jotta se pystyy tyhjentämään ympäröivät happamet 
sulfaattimaat. Tätä seurasi happamoituminen, ja jokeen tulleella vaellussiialla ei ole nyt edellytyksiä 
onnistuneelle lisääntymiselle (Åström 1996, Wistbacka ja Snickars 2000). Munsalajoen ekologinen 
tila luokitellaan huonoksi, ja veden kemiallinen tila on huonompi kuin hyvä (Bonde ym. 2016). 
 
Ajankohtainen tieto kalakannasta ja mahdollisesta kalastuksesta Munsalajoella puuttuu. 
 

5.1.2 Kalastus Uudenkaarlepyynjoessa  

Joessa ei harrasteta kaupallista kalastusta, mutta pientä nahkiaiskalastusta voimalaitoksen 
läheisyydessä. Tähän sisältyy myös Uudenkaarlepyyn voimalaitoksen velvollisuus pyytää vuosittain 
4 000 nahkiaista voimalaitoksen alapuolella ja siirtää ne altaan yläpuolelle. 
 
Hauen, taimenen ja kuhan viehekalastus on aktiivista voimalaitospadolta, kaupungin keskustassa, 
jokisuistoon saakka. 
 

Kalastustutkimuksen mukaan (Savolainen ja Hutri 2005) 245 kotitaloutta kalasti jokisuiston ja Jepuan 
välisellä alueella vuonna 2004. Keskimääräinen saalis oli 18 kg kalaa/kotitalous. Saalis koostui 
lähinnä hauesta, ahvenesta, lahnasta, särjestä, kiiskistä ja siiasta. Kalastusta harjoitettiin verkolla, 
katiskoilla, ongella, vavalla ja pilkkimällä. 
 
Toisessa Uudenkaarlepyyn kalastusalueen kalastuksenhoitoa koskevassa tutkimuksessa 2014 
(Wisbacka 2015) saalis oli Jeppo-Ytterjeppon kalastusseuran alueella Uudenkaarlepyynjoessa 
runsaat 66 kg (12 kalastajaa). Saalis koostui hauesta, ahvenesta ja kirjolohesta. 
 

5.1.3 Uudenkaarlepyynjoen kalakanta 

Uudenkaarlepyyn suistossa tavataan 11 kalalajia: ahventa, haukea, siikaa, lahnaa, madetta, pasuria, 
salakkaa, seipiä ja särkeä (Savolainen ja Hutri 2005). Jepuan alueelle on Jeppo-Ytterjeppon 
kalastusseura lisäksi istuttanut taimenta, kirjolohta ja kuhaa (Haikonen 2008). Pääuoman kalakanta 
on kuitenkin erittäin heikko huonon vedenlaadun vuoksi. 
 
Aikaisemmin joki oli tärkeä vaelluskaloille ja merkittävä vesialue nahkiaiselle. Uudenkaarlepyyn 
voimalaitoksen rakentamisen jälkeen vuonna 1923 kala ei enää pystynyt nousemaan kauemmas kuin 
voimalaitoksen patoon saakka Uudenkaarlepyyn keskustassa. Nykyään vaellussiika, taimen ja 
nahkiainen nousevat voimalaitoksen patoon saakka (Sivil 2015). 
 
Siika kutee karikoissa voimalaitoksen alapuolella Ragnörsförsenissa. Vuonna 2014 siianpoikasten 
esiintyminen kartoitettiin joen alajuoksussa. Silloin poikasia tavattiin rauhallisella vesialueella aivan 
tämän kosken alapuolella (Leskelä 2014). 
 
Vaikka Uudenkaarlepyyn voimalaitos sopimuksen mukaan siirtää vuosittain 4 000 täysikasvuista 
nahkiaista eri puolille voimalaitoksen yläpuolelle, nahkiaisen toukkia ei ole onnistuttu löytämään 
kyseisillä alueilla (Pöyry 2010). 
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5.1.4 Kalaistutus Uudenkaarlepyynjoessa 

Uudenkaarlepyyn voimalaitoksella on velvollisuus siirtää vuosittain 4 000 täysikasvuista nahkiaista 
voimalaitoksen ohi. Nahkiaiset siirretään Jepuan vesialueelle. Vedenomistajat, kalatalousalue tai 
viranomaiset rahoittavat muut istutukset. Kalojen istutus Uudenkaarlepyynjoessa vuosina 2010—
2019 on esitetty taulukossa 14. 
 
Taulukko 14. Istutetut määrät (kalojen määrä) kalalajittain vuosina 2010—2019 Uudenkaarlepyynjoessa. Rekisteritiedot 
on saatu Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Nejonöga=nahkiainen, insjööring=järvitaimen, gös=kuha, regnbåge 
=kirjolohi. 

 

5.1.5 Muita kohteita 

 

Breidkangan 

 
Breidkangan on suosittu kalastuspaikka, nk. Put-and Take -järvi. Paikka sijaitsee matalalla 
vesialueella Jeppossa ja sen taatut kirjolohisaaliit, ja alueen kauneus houkuttelevat urheilukalastajia 
koko maasta. Järvi ei kuulu Uudenkaarlepyynjoen tai Munsalajoen vesialueeseen. 
 
Kalastusseura istuttaa vuosittain kalastettavan kokoisia kirjolohia. Istutus tapahtuu sesongin eri 
aikoina. 

 

5.2 Tavoitteet ja osatavoitteet Uudenkaarlepyynjoen ja Munsalajoen 
kalastukselle 

5.2.1 Tavoitteet ohjelmakaudelle 2021—2030 

 
Vapaa-ajankalastusalueen kehittäminen tuo mukanaan monia positiivisia efektejä. Vapaa-
ajankalastuksen tavoitteena on tehdä siitä n kiinnostava vapaa-ajanharrastus, ja että se lisää 
kiinnostusta ja tietoa kalastuksesta. Tavoitteena on aktivoida nuorisoa kalastukseen ja osallistuman 
kalastusjärjestön toimintaan. 
 
Kalastustoiminta alueella antaa tuloja vedenomistajille kalakorttitulojen muodossa. 
 
Kalastusta ja kalakantaa koskevat tiedot ovat hyvät. Tietoja käytetään kalastuksen hallinnassa. 

Art 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(st) (st) (st) (st) (st) (st) (st) (st) (st) (st)

NYKARLEBY ÄLV   Nejonöga 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

6894

  Gös 1100

  Regnbåge 186 333 157 173 151 69

Kiitolaforsen   Insjööring (rom)

år 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

utplanterade (st) 1916 2237 1989 1837 1484 1581 1656 971 1671
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Hanke ”Kalaporras Uudenkaarlepyyn voimalaitoksen ohi” otetaan uudelleen esille muiden 
järjestöjen ja kalatalousalueen naapurin Lapuanjoen kalatalousalueen kanssa. Hyvä perusta 
yhteistyön jatkamiselle saadaan raportin informaatiosta ja toimenpide-ehdotuksista: 
Kokonaisselvitys Kuortaneenjärven alapuolisen Lapuanjoen ekologisen tilan parantamis-
mahdollisuuksista – hankeselvitysten tulokset ja suositukset vesienhoidolle (Sivil 2015). 
 
Uudenkaarlepyynjoen siian emokalakanta Taivalkoskella pidetään geneettisesti puhtaana ja 
monimuotoisena. Kantaa uudistetaan säännöllisesti. 
 

Tiedot Munsalajoen ekologisesta tilasta paranevat. 
 

5.2.2 Osatavoitteet 2021—2024 

Osatavoite 1. Joen tärkeimmät kalalajit ahven, hauki ja lahna pysyvät elinvoimaisina, ja vaellussiian 
(Uudenkaarlepyyn jokisiika) jatkaa kutemista voimalaitoksen alapuolella. 
 
Joen ahven-, hauki- ja lahnakantaa voidaan vahvistaa valvomalla suunniteltuja toimenpiteitä 
valuma-alueella, jotta joen vedenlaadun huononemiselta vältytään. 
 
Kutevien vaellussiikojen kantaa Uudenkaarlepyynjoessa voidaan vahvistaa kunnostamalla 
rikkikaivettuja kutukarikkoja Uudenkaarlepyyn voimalaitoksen alapuolella. Kutukarikot voidaan 
sijoittaa samansuuntaisesti uoman kanssa, jotta ne eivät vaikuta voimalaitoksen käyttöön. 
 
Osatavoite 2. Kalatalousalue jatkaa yhteistyötä ja keskusteluja kalaviranomaisen kanssa löytääkseen 
ratkaisuja, miten kalojen vaellus ylös jokeen toteutetaan. Kalatalousalue jatkaa myös yhteistyötä 
”Kalaporras Uudenkaarlepyyn voimalaitoksen ohi” hankkeen parissa yhdessä järjestöjen ja 
Lapuanjoen kalatalousalueen kanssa. Kalatalousalue tekee yhteistyötä naapurikalatalousalueen 
kanssa ja yhdessä kalastusviranomaisen kanssa yrittää avata asiaa ja yrittää muuttaa Länsi-Suomen 
vesituomioistuimen päätöstä (4/1995/3) määrätä Stadsforsenin voimalaitokselle istutusten sijaan 
kalastuksenhoitomaksu, joka koskisi kalastustaloudellisen haitan korvaamista koko vesistössä. 
 
Osatavoite 3. Emokalakannan geneettinen tutkimus koskien Uudenkaarlepyynjoen siikaa 
Taivalkoskella. Uudenkaarlepyynjoen siian emokalakanta on uusittu vuosina 2013—2015. Tätä 
emokalakantaa ei ole tutkittu geneettisesti. Katso luku 3.4.3 Istutussuunnitelma”. 
 
Osatavoite 4. Vapaa-ajankalastus ja kalastusmatkailu Breidkanganissa jatkuu ja kehittyy edelleen. 
 
Osatavoite 5. Munsalajoen kalataloudellinen tila kartoitetaan yhdessä kalatalousalueen, LUKEN ja 
EPO-ELYn kanssa. Voitaisiin tutkia mahdollisuuksia palauttaa luonnollinen arvo ja kalastustalous 
ruopatussa jokisuistossa ja ruopatussa joessa. Jos happamoituminen vähenee, voidaan miettiä 
mahdollisuuksia palauttaa jokimaisema suistoalueella ja varoen palauttaa koskia ja virtauksia. 
 

Rahaa eri hankkeille anotaan muun muassa kalastuksenhoidon edistämisrahastolta, teollisuus- ja 
sääntely-yhtiön kalatalousmaksuista, ELY-keskuksen tuki vesi- ja merenhoitoon sekä 
vesistötoimenpiteisiin ja HELMI-hankkeelta. 
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5.3 Vesialueen ja yhteistyön kehittämisen suunnittelu 

5.3.1 Kalataloudellisesti merkittävät alueet — kaupallinen kalastus 

Kalastuslain 36 §:n mukaan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma määritetään alueilla, jotka 
ovat taloudellisesti merkittäviä. HE 192/2014 mukaan kalastustaloudellisesti merkittävät alueet 
voivat olla vesialueita, joita vaelluskalat käyttävät, alueita, jotka ovat tärkeitä kalakannan 
suojaamiseksi sekä vapaa-ajankalastuksen alueita, kaupalliselle kalastukselle ja kalastusmatkailulle 
merkittävät alueet. 
 

Uudenkaarlepyynjoen kalataloudellinen merkitys tulee lisääntymään huomattavasti, kun kalojen 
vaellus ylös vesialueelle mahdollistetaan. 
 
Joen suiston ja Uudenkaarlepyyn keskustan voimalaitoksen välillä harjoitetaan pienimuotoista 
nahkiaisen kalastusta nahkiaisrysällä (enintään 2 kalastajaa). Muuta kaupallista kalastusta ei 
harjoiteta alueella. 
 

5.3.2 Kalastusmatkailulle soveltuvat alueet 

Kalastusmatkailulle sopivia alueita ovat sellaisia, joiden lähellä on majoitus, pääsy yleisille veneiden 
säilytyspaikoille ja pysäköintialueita. Lisäksi hyvää kalastusvettä ruokitaan vahvoilla 
petokalakannoilla kuten hauella, kuhalla ja ahvenella sekä mahdollisuudella pyytää suuria kaloja. 
 
Suunnittelualueella on nyt Breidkangan, joka myy päiväkortteja kirjolohen kalastukselle. 
 
Jepuan luonnonkauniista ja kulttuurillisesti arvokkaasta alueesta hienoilla, luonnollisilla koskilla voi 
tulevaisuudessa tulla suosituksi kalastusalueeksi. 
 

5.3.3. Alueet vapaa-ajankalastukselle, yhtenäislupa-alueita ja yhteisen 
kalastuskortin kehittäminen 

Koko suunnitelma-alue soveltuu vapaa-ajankalastukselle. 
 
Yhteinen yhtenäislupa-alue on suurehko vesialue, johon voi kuulua useita vesiosakaskuntien 
vesialueita. Yhtenäislupa-alueiden perustamiseksi kyseisten vesiosakaskuntien on sopimuksella 
myönnettävä oikeus myydä kalastuskortteja kalatalousalueella tai muulla tavalla järjestää se. 
 
Kalatalousalue tutkii mahdollisuuksia perustaa yhtenäislupa-alue yhteistyössä Uudenkaarlepyyn 
osakaskunnan ja Uudenkaarlepyynjoen Jeppo-Ytterjeppon kalastusseuran kanssa 
suunnittelukauden aikana. Alueen on oltava riittävän yhtenäinen ja myös sopiva 
saalismahdollisuuksille. 
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5.3.4 Yhteistyön kehittäminen kalatalousalueella 

Osakaskuntien, kalastusseurojen ja kalatalousalueen välinen yhteistyö on melko hyvä, mutta sitä 
voidaan parantaa. Myös eri vedenomistajien välistä yhteistyötä voitaisiin parantaa. 
 
Tämä toteutetaan suunnitelluilla kokouksilla ajankohtaisilla teemoilla. Kalatalousalue käynnistää 
tämän suunnittelujakson aikana. 
 

5.4 Toimenpiteitä kalakannan hoidolle ja kalastuksen kehitykselle 

5.4.1 Kalastuksenhoitostrategioita 

Joen ahven-, hauki- ja lahnakantaa voidaan vahvistaa valvomalla suunniteltuja toimenpiteitä 
valuma-alueella, jotta joen vedenlaadun huononemiselta vältytään. 
 

5.4.2 Kalastamisen sääntelyehdotus 

Uudenkaarlepyynjoki on luokiteltu vaelluskalavesistöksi. Onkiminen ja pilkkiminen on kielletty 
jokien koski- ja virta-alueilla. Viehekalastus on myös kielletty koski- ja virta-alueilla ilman vesialueen 
omistajan tai kalastusoikeuden haltijan lupaa (7 § kalastuslaissa). 
 
Onkimista, pilkkimistä tai viehekalastusta ei ole rajoitettu joen hitaasti virtaavissa osissa. 
Verkkokalastus joessa on kielletty 15. elokuuta ja 30. marraskuuta välisenä aikana (12 § 
kalastusasetus). 

5.4.3. Kunnostussuunnitelmia 

Jepuan koskissa on alueita, joita kunnostamalla voitaisiin parantaa vesieliöiden elinolonsuhteita ja 
lisätä poikatuotantoalueita. Silvasforsenissa on myllyallas, joka voitaisiin hajottaa ja sen tilalle 
voitaisiin rakentaa keinotekoinen koski. Näin saataisiin uusia poikastuotantoalueita ja voitaisiin 
parantaa jokialuetta (Sivil. 2015). 
 
Rahaa eri hankkeille anotaan muun muassa kalastuksenhoidon edistämisrahastolta, teollisuus- ja 
sääntely-yhtiön kalatalousmaksuista, ELY-keskuksen tuki vesi- ja merenhoitoon sekä 
vesistötoimenpiteisiin ja HELMI-hankkeelta. 

5.4.4 Istutussuunnitelmia  

Seuraavilla kannoilla istutetaan järvitaimenta (insjö-öring) ja kuhaa (gös) Uudenkaarlepyynjoessa 
(VARELY:n istutusrekisteristä). 

 

Fiskart Bestånd som används 

Insjööring Rautalampi Nykarleby älv 

Gös Lannevesi Nykarleby älv 
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5.4.5 Kalastamisen kehitysehdotus 

Tietoa kalastamisesta alueella (kalastuskorttien ostopaikat, kalastuskorttien hinta, kalastusta 
koskevat määräykset ym.) on tehostettava. Tämä voidaan toteuttaa verkkosivustossa, Facebookissa 
ja muilla digitaalisilla alustoilla. 
 
Teknisiä mahdollisuuksia (sovelluksia, lippuautomaatteja), jotka helpottava kalastusluvan ostoa 
osakaskunnalta tai kalastusseuroilta otetaan käyttöön. 
 

5.5 Kalastuksen ja kalakannan seurantasuunnitelma 

Kalatalousalue kerää vuosittain kalastustilastoa jäseniltään (osakaskunnat ja kalastusseurat). Tämä 
tapahtuu kiertokirjeellä ja tilastolomakkeella (liite), jotka kalatalousalue lähettää jäsenille 
tammikuussa. Tilastolomake, joka sisältää tietoa kalasaaliista, käytetyistä välineistä ja kalastajien 
määrästä, palautetaan kalatalousalueelle huhtikuussa. 
 
ELY-keskus seuraa vesiympäristöä vesihuollon suunnittelun yhteydessä Suomen järvissä ja joissa. 
Kaikkia näitä tietokanavia on hyödynnettävä kalatalousalueen kalastuksen ja kalakannan jatkuvassa 
seurannassa. 
 

Jatkuva vedenlaadunvalvonta Uudenkaarlepyynjoessa eli veden päivittäiset pH-mittaukset, voisi olla 
yksinkertainen tapa seurata joen edellytyksiä pysyvälle kalakannalle ympäri vuoden. Kalatalousalue 
ottaa yhteyttä Uudenkaarlepyyn voimalaitokseen koskien yhteistyömahdollisuuksia. 
 

6 Valvontasuunnitelma Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan 
kalatalousalueelle 

6.1 Tavoitteet kalatalousalueen kalastuksenvalvonnalle 

Kalastuksenvalvonnan tavoitteena on taata laillinen kalastus, jotta kaikki osapuolet noudattavat 
sääntöjä ja määräyksiä. Kalastuksenvalvonnan on oltava läpinäkyvä ja tasa-arvoinen kaikkia 
kalastajia, vedenomistajia ja muita vesialueiden käyttäjiä kohtaan, jotta kaikki sidosryhmät ovat 
motivoituneita noudattamaan sääntöjä ja määräyksiä. 
 
Kalastuksenvalvonnalla suojataan kalastuslain, valtioneuvoston kalastusta koskevan asetuksen ja 
ELY-keskuksen aluekohtaisia ja tilannesidonnaisia määräyksiä kalastuksesta ja paikallisesta, 
alueellisesta ja kansallisesta kalakannasta. 
 
Kalatalousalueella ei valitettavasti tällä hetkellä omia kalastuksenvalvojia. Kalatalousalueen 
tavoitteena on palkata 1—2 kalastusvalvojaa. Tavoitteena on kehittää kalastuksenvalvontaa yhdessä 
osakaskuntien kanssa siten, että kalatalousalue vastaa hallinnoinnista. 
 
Valvoja pitää kirjaa tehtävistään ja raportoi valvonnasta joka kauden lopussa kirjallisesti 
kalatalousalueelle. Kopio valvontapäiväkirjasta on toimitettava ELY-keskukselle ja kalatalousalueelle. 
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Hallitus ja valvojat arvioivat raportit kokouksessaan. Tavoitteena on, että kalastuksenvalvonnan 
suunnitelmaa kalatalousalueella voidaan näillä keskusteluilla parantaa ja vahvistaa seuraavalle 
valvontakaudelle. 

6.2 Vanhan valvontasuunnitelman sisältö sekä lisäysehdotus uudelle 
valvontasuunnitelmalle 

Norra svenska -kalastusalueella, joka lopetettiin vuonna 2019, oli kalastuksenvalvontasuunnitelma, 
jonka kalastusalueen hallitus oli hyväksynyt 30.1.2013. 
 
Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalueen on laadittava uusi valvontasuunnitelma. 
 
Seuraavassa on luettelo vanhan suunnitelman alueista, joiden katsotaan edelleenkin olevan erittäin 
tärkeitä kalastuksenvalvontakohteita: 
 

1) Bågast-kalatie, Öja Kokkola 
2) Gertruds-kalatie, Luoto 
3) Storströmmenin kalatie, Luoto 
4) Luodon-Öjanjärvi 
5) Merialue 

 
Kohdat 1—3): Luodon-Öjanjärveen on rakennettu kolme kalatietä helpottamaan kalojen liikkumista. 
Kalastus on kielletty kalateillä sekä 200 m kalatien yläpuolella, että alapuolella. Tämä kielto koskee 
kaikkea kalastusta (kalastuslaki 26 §). 
 
Kohta 4): Kalatalousalueen päätös rauhoittaa kuha kutuaikana Luodon-Öjanjärvessä 15.5—15.6. 
välisenä aikana (voimassa vuosina 2009—2019) ei ole enää voimassa. Kalatalousalue pyrkii 
tulevaisuudessa muulla tavalla sääntelemään kuhan kalastusta kutuaikana, kuhakannan 
suojaamiseksi. Kuha on arvokas kala alueelle taloudellisesti sekä kaupallisille kalastajille että vapaa-
ajankalastajille. Liiallinen kalastus kutuaikana voi vaarantaa kannan jatkuvuuden. 
 
Kohta 5): Siian alamitta on 25 cm ELY-keskuksen päätöksen mukaan (1898/5714/2017), joka astui 
voimaan 31.12 2021. Kalatalousalue aikoo pyytää alamitan muuttamista 30 cm:in. 
 
Ehdotuksia uusille alueille, jotka ovat valvonnan kannalta tärkeitä: 
 
6) Uudenkaarlepyyn jokisuu. 
- kalastus alle kilometrin etäisyydellä jokisuusta, joka kuuluu vaelluskalavesistöön, on kielletty 15. 
elokuuta — 31. lokakuuta 
- kalastus isorysällä alle kolmen kilometrin etäisyydellä jokisuusta, joka kuuluu 
vaelluskalavesistöön, on kiellelty koko vuoden 
- kalastus troolilla alle viiden kilometrin etäisyydellä jokisuusta, joka kuuluu vaelluskalavesistöön, 
on kiellelty koko vuoden 
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7 Kalastuslain määräyksiä koskien Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan 
kalatalousaluetta 

 

Kalalaji Rauhoitus Pyyntimitat 

Rasvaevällinen taimen Kokonaan rauhoitettu   

Rasvaeväleikattu taimen Joessa ja purossa 1.9.-30.11. Vähintään 50 cm 

Lohi 
Joessa ja purossa 1.9.-30.11.                                               
Perämerellä leveyspiirin 63º30'N pohjoispuolella Vapaa-
ajankalastuksessa 2 lohta/vrk/hlö 

Vähintään 60 cm          
Vähintään 50 cm 

Harjus 
Kokonaan rauhoitettu meressä                                            
Sisävesissä leveyspiirin 67º00'N eteläpuolella 1.4.–31.5. 

Vähintään 35 cm 

Siika Mereen laskevassa joessa ja purossa 1.9.-30.11.   

Nahkiainen Rauhoitettu 1.4.-15.8.   

Kuha 
                                                                                                 
Kaupalliset kalastajat meressä 

Vähintään 42 cm                    
Vähintään 40 cm 

Ankerias 1.10.-31.1.   

Jokirapu                                 
Täplärapu 

1.11.-21.7. (klo.12)    

 

8 Vaelluskalojen huomiointi, uhatut kalalajit ja biologinen moninaisuus 
ehdotettujen toimenpiteiden yhteydessä 

Luonnollisia meritaimenkantoja on Suomessa nykyään vain 12 joessa. Useimmat niistä laskevat 
Pohjanlahteen. Meritaimen luokitellaan äärimmäisen uhanalaiseksi (CR). 
 
Kalatalousalueen rajoilta laskettuna lähin joki luonnonmeritaimenkannalla on Lestijoki Keski-
Pohjanmaalla. Joki virtaa Perämereen Himangassa, 50 km:n päässä kalatalousalueen pohjoisesta 
rajasta. Lestijoki kuuluu kokonaan Natura 2000 -verkostoon (Lestijoki FI1000057). Joki on 
koskiensuojelulain alainen ja kuuluu erityistä suojelua vaativiin vesialueisiin. 
 
Taimenenpoikastuotantoa joessa on kartoitettu 1980-luvulta lähtien. Luonnonpoikasten määrä on 
ollut hyvin pieni, ja useina vuosina seuranta-alueilla ei tavattu yhtään poikasta. 1970-luvulla 
aloitettiin Lestijoen oman kannan viljellyn meritaimensmoltin istutus. Joen taimenkanta on nykyään 
täysin riippuvainen istutuksista. Yli 90 prosenttia taimenista pyydystetään, ennen kuin ne saavuttavat 
sukukypsyyden (= kolmas vuosi meressä). Kalastuskuolleisuus on monta kertaa suurempi kuin mitä 
kestävä kalastus sallii. Suurin osa taimenista pyydystetään verkolla, ja vapaa-ajankalastuksesta 
johtuva verkkokalastus aiheuttaa yli puolet kalastuskuolleisuudesta. Suuri verkkokalastuspaine 
meressä on pääsyy, että Lestijokeen kutemaan vaeltaneita meritaimenia on ollut erittäin vähän 
useiden vuosikymmenien ajan, ja kalakanta on uhattu (Koivuranta ym. 2019). 
 
Perhonjokeen on 2000-luvulta lähtien istutettu meritaimenta Lestijoen kannasta, yritys saada aikaan 
luonnontuotanto jokeen. Näillä laajoilla istutuksilla ei valitettavasti ole tähän mennessä saavutettu 
myönteisiä tuloksia (Pakkala 2015). 
 



 

84 

 

Meritaimenen kalastus Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalueella on keskittynyt 
istutettuun taimenkantaan, jotka ovat peräisin Isojoelta ja Lestijoelta. Kalatalousalueella istutetaan 
vuosittain meritaimenia, joiden rasvaevä on leikattu pois. Ehdottomasti suurimmat istutukset 
tehdään velvoiteistutuksissa (50 000 — 60 000 smolttia vuodessa) (katso luku 3.4). Myös 
vesialueidenomistajat istuttavat taimenta vesialueilleen. Kokkolan ulkopuolella (joka kuuluu 
Perhonjoen ja Lestijoen kalatalousalueeseen) istutetaan vuosittain 25 600 meritaimensmolttia 
velvoiteistutuksissa. 
 
Meritaimenen merkinnällä Suomen rannikolla on saatu selville, että meritaimenen saalistuspaine on 
suurin jokien suissa, mutta meritaimen vaeltaa ja pyydystetään yleensä kymmenien tai satojen 
kilometrien päässä alkuperäisestä joestaan (Koivurinta 2019). Tämä tarkoittaa, että 
kalatalousalueemme taimenista osa voi olla peräisin luonnollisesti tuotetuista taimenista, joiden 
rasvaevää ei ole leikattu. 
 
Kansallisessa lohi- ja taimenstrategiassa ehdotetaan useita toimenpiteitä meritaimenkannan 
säilyttämiseksi ja sen luonnollisen kannan luomiseksi. Nämä toimenpiteet toteutetaan asetuksella, 
ja nykyisessä kalastusasetuksessa on määräyksiä alamitasta, että rasvaevällinen meritaimen on 
päästettävä takaisin veteen eikä meritaimenta saa kalastaa ajoverkolla. 
 

Uudenkaarlepyynjoessa kutee pieni valleussiikakanta. Vaellussiika vaeltaa jokeen, Uudenkaarlepyyn 
voimalaitoksen patoon saakka. Se kutee padon alapuolella. Valitettavasti ei ole tietoa tämän kutevan 
kannan koosta. 
 
Uudenkaarlepyynjoki on luokiteltu vaelluskalavesistöksi. Verkkokalastus meressä on kielletty alle 1 
km:n etäisyydellä jokisuusta 15. elokuuta—31.lokakuuta aikana. Kalastus isorysällä alle 3 km:n 
etäisyydellä jokisuusta on kielletty ympäri vuoden, ja troolikalastus alle 5 km:n etäisyydellä 
jokisuusta on kielletty ympäri vuoden (kalastusrajoitus.fi). 
  
Uudenkaarlepyyn kalatalousalue on pyydystänyt erikoisluvalla emokaloja joen kutupaikalla. Tämä 
tapahtui vuosina 2013—2015. Sen tuloksena Uudenkaarlepyynjoen siian emokalakantaa 
ylläpidetään Taivalkoskella. Vuodesta 2020 lähtien suuri osa Uudenkaarlepyyn voimalaitoksen 
siianpoikasten istutuksista on peräisin tästä kannasta. 
 
Metsähallituksen tilaama Metsähallituksen strategia koskien harjuksen hoitosuunnitelmaa meressä 
(Keränen 2015 ja 2017) käsittää tavoitteita ja strategioita, miten äärimmäisen uhanalainen harjus 
saa takaisin alkuperäiset kutualueensa meressä. 
 
Harjuskantaa on aikaisemmin esiintynyt kalatalousalueella Öjan saaristossa ja Torsön lähellä 
Uudessakaarlepyyssä. Nämä kannat olivat erittäin uhanalaisia jo 1980-luvulla (Seppovaara 1982, 
KallioNyberg ja Koljonen 1990). 
 
Harjuskannan väheneminen johtuu Keräsen mielestä mm. rehevöitymisestä, ilmastonmuutoksista, 
maiden käytöstä, veden ja kalastuksen saastuminen. Harjus on erittäin herkkä kutualueensa ja 
kasvualueensa ympäristömuutoksille. 
 
Kalastustilaston mukaan, jota kalatalousalue on vuodesta 2000 alkaen kerännyt alueen 
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osakaskunnilta, käy ilmi, että harjusta on ollut vain kaksi kertaa raportoiduissa vuosisaaliissa, - 
vuonna 2002 (yksi harjus Pietarsaaren ulkopuolella Vestersundbyssä) ja vuonna 2011 (kaksi harjusta, 
yksi Luodossa ja toinen Vestersundbyssä). 
 
Kansallisessa harjusstrategiassa määritetään erityisiä harjusalueita niiden leviämisen mukaan 
merialueella. Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalue kuuluu leviämisalueeseen II 
Merenkurkku (kuva 48). Tavoitteena on palauttaa ja vahvistaa harjuskantaa kaikilla alueilla. 

Kuva 48. Meriharjuksen tutkimus Itämeren alueella LUKE:n kala-atlaksen mukaan. 
 

Harjuskanta Merenkurkussa on heikoin, ja emokalojen saaminen voi olla liian myöhäistä oman 
harjuskannan palauttamiseksi. Kalatalousalue tukee seuraavia toimenpiteitä kansallisessa 
strategiassa, jotta harjus saadaan takaisin alueelle. 
 

− Tutkia, onko emokalaa riittävästi oman harjuskannan luomiseksi (Merenkurkun 
kalatalousalue 2020 ja2021) 

− Harjuksen kutualueiden inventointi (Luke 2020) 

− Poikasten istutus Krunnin emokalakannasta jos ei saada omaa emokalaa (Metsähallitus 2020 
- ) 

− Uusien kantojen perustaminen valittuihin paikkoihin — alueellamme Stubbenin-alue 
Uudessakaarlepyyssä kalatalousalueen rajalla olisi ajankohtainen. - Istutusten seuranta, 
poikasten merkintä 

− Kutupaikkojen kunnostus 

− Rauhoitus kutupaikkojen ympärillä huhti-toukokuussa (vesiosakaskunnat, kalatalousalue) 

− Valvonta (Kalatalousalue) 
 
Euroopan ankeriaskanta on vähentynyt voimakkaasti. Vuonna 2007 tuli voimaan EU-asetus, jonka 
mukaan 40 % hopea-ankeriaista (laskettu painona) on pystyttävä kutuvaellukseen. 
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Kaikilla EU-mailla mukaan lukien Suomella on ankeriaan hoito-ohjelma, jossa luetellaan 
toimenpiteet, joilla tavoite saavutetaan. Toimenpiteitä ovat esimerkiksi kalastusrajoitukset, 
istutukset ja vaellusesteiden poistaminen. 
 
Istutukset ovat Suomessa vahvistaneet ankeriaskantaa. Kalatalousalueella nämä istutukset 
aloitettiin vuonna 2011 Luodon-Öjanjärvessä. 
 
Ankerias on rauhoitettu vuodesta 2018 lähtien 1.10—31.1 välisenä aikana koko maassa. Alueella ei 
nykyään harrasteta ankeriaan kaupallista kalastusta, vaan se on etupäässä sivusaalis esim. 
lohirysässä. Kalatalousalue seuraa jatkuvasti ankeriassaaliita vuosittaisesta kalastustilastosta, joka 
Luodon-Öjanjärven alueen osakaskunnat laativat. 
 

9 Kansallisen rapustrategian seuraaminen 

Kansallinen rapustrategia vuodelta 2019 (Erkamo ym. 2019) miettii toimenpiteitä, joilla voidaan 
säilyttää ja lisätä jokirapukantaa sekä torjua että estää täpläravun ja rapuruton leviäminen. 
Alkuperäisen strategian hyväksynnän jälkeen (2014) täplärapu on otettu mukaan unionin haitallisten 
vieraslajien listalle, eli täplärapua ei enää saa viljellä tai istuttaa EU-maissa. 
 
Strategian visiona on saada elinvoimainen rapukanta, voimakas ja vastuuntuntoinen rapukalastus ja 
sisältörikas, kaupallinen raputalous. Rapurutto ja täplärapu ovat heikentäneet tai hävittäneet 
jokirapujen elinympäristöt. 
 
Strategiassa on päätetty suoja-alueista jokiravun säilyttämiseksi. Näillä alueilla pyritään kaikin tavoin 
pitämään täpläravut poissa. Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalue kuuluu jokiravun suoja-
alueeseen, joka määritetään rannikon pienenä (< 200 km2) valuma-alueena. Näillä suoja-alueilla 
yritetään saada rapukanta henkiin ja hävittää laittomat täplärapukannat. 
 
Kansallinen rapustrategia edellyttää, että kalatalousalue ottaa jokiravun suojelusuunnitelman 
mukaan jokirapujen käyttö- ja hoitosuunnitelmiin. Suunnitelmassa on määritettävä alueet, joissa 
jokirapuja esiintyy. Suunnitelmissa on myös oltava toimenpiteitä, joilla täpläravun ja rapuruton 
leviäminen estetään. 
 

9.1 Kalatalousalueen jokirapukanta sekä täpläravun esiintyminen 

Kalatalousalueella jokirapua esiintyy Kruunupyynjoessa. Byskataforsen ja Krokforsin välisellä alueella 
on pieni rapukanta (Koivurinta 2000). Jokirapuja on myös satunnaisesti tavattu Luodonjärven 
kalasaaliissa. 
 
Ähtävänjoessa uskotaan olevan jokirapuja. Täplärapututkimuksen yhteydessä Ähtävänjoessa 
(Muurimäki 2012) tavattiin yksi rapu alueella Kattilakosken alapuolella Lappforsin ja Evijärven 
välisellä rajalla. 
  
Vuonna 2012 Ähtävänjoesta saatiin 81 täplärapua Hjulforsissa (Muurimäki 2012). Varmuudella ei 
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tiedetä, miten täplärapu on tullut vesialueelle, mutta epäillään, että se on karannut viljelyksestä ja 
asettunut jokeen Hjulforsin alueelle. 

9.2 Kalatalousalueen strategia ja tavoite jokiravulle ja täpläravulle 

Informaatio ja osaaminen rapujen esiintymisestä kalatalousalueella on pieni. Voidaksemme 
toteuttaa kansallisen rapustrategian toimenpiteet kahden eri rapulajin kohdalla, tarvitsemme lisää 
tietoa. 

Sen vuoksi ehdotetaan käyttö- ja hoitosuunnitelmaa  

1) Tunnetun jokirapukannan tutkimukset ja kartoitukset Kruunupyynjoessa 
2) Tutkimuksia ja kartoituksia mahdollisista muista jokirapuesiintymisistä muualla 

Kruunupyynjoessa 
3) Ähtävänjoen Hjulforsin täplärapukannan tutkimukset ja kartoitukset 
4) Tutkimuksia ja kartoituksia mahdollisista muista jokirapuesiintymisistä muualla kuin 

Ähtävänjoen Kattilakoskessa 
5) Täplärapukannan poistamisyritys Ähtävänjoesta 

 
Tutkimukset selvittävät nykyisten rapukantojen sijainnin, rakenteen ja tiheyden sekä myös 
rapukannan historian ja nykytilan. Lisäksi on saatava selville, onko vedessä piilevää rapuruttoa.  
Kansallinen rapustrategia edellyttää, että kalatalousalue ottaa jokiravun suojelusuunnitelman 
mukaan jokirapujen käyttö- ja hoitosuunnitelmiin. Suojelusuunnitelman on käsitettävä 
toimenpiteitä täplärapujen ja rapuruton leviämisen estämiseksi sekä suunnitelma jokirapuveden 
elvyttämiseksi ja hoitamiseksi. 
 
Ilman perustietoja omasta rapukannasta kaiken kattavan suojelusuunnitelman laatiminen on 
mahdotonta. Tärkein jokirapujen suojaustoimenpide on kuitenkin estää rapuruton ja täpläravun 
leviäminen. Rapuruton vaarasta on aktiivisesti informoitava. Tietoa voidaan levittää lupamyynnin ja 
osakaskuntien tapahtumien yhteydessä sekä paikallislehdissä.  
Täpläravun leviäminen estetään myös tiedonjakelulla. Osakaskuntien ja kalatalousalueiden on 
informoitava ravustajia, että täpläravun istuttaminen on kielletty eikä niitä saa heittää muihin 
paikkoihin kuin niihin vesistöihin, mistä ne on pyydetty. Täpläravulla on lähes aina rapurutto, joten 
täplärapu on rapuruton kantaja. 
 

10 Ehdotus kalastonhoitomaksuina kerättävien varojen 
omistajakorvauksiin käytettävän osuuden jakamiseksi 

Kalatalousalue jakaa korvauksia vesialueiden omistajille KALPA-palvelun ohjeiden mukaan. 
Palvelussa on tietoja vesialueen omistajasta, kiinteistönumero sekä jokaisen vesialueen pinta-ala. 
Kalatalousalueen toiminnanjohtajalla on pääsy palveluun, joka on maksuton kalatalousalueelle. 
 
On toivottavaa, että jokainen osakaskunta ilmoittaa tiedot kuten osakaskunnan nimen, 
puheenjohtajan ja yhteystiedot Maanmittauslaitokselle, jotta oikeat tiedot rekisteröidään. 
 
Vedenomistajille jaettu korvaus perustuu maksullisen yleisen viehekalastuksen ja 
kalastusopastoiminnan kalastuspaineesta eli kalastuksesta, jota harjoitetaan heittovavalla tai 



 

88 

 

uistelemalla. Pilkintää ja onkimista ei lasketa kalastuspaineeksi. 
KALPA:ssa annetaan jokaiselle vesialueelle arvo kalastuspaineen mukaan. Arvot ovat 0—5, 5 
tarkoittavat korkeinta kalastuspainetta. Kalatalousalueelle määritetään perusarvo. Pohjoisen 
Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalueen perusarvo on 3. Karttapalvelussa määritetään alueet, jotka 
poikkeavat perusarvosta. 
 
Arvo 0: 
Ei kuormitusta, annetaan suurille, syville, avoimille lahdille tai avomereen liittyville lahdille, alueet, 
joissa kalastuskielto ympäri vuoden. 
 
Arvo 1: 
Pieni kuormitus, saarien tai matalikkojen ulkoalueet ja happamoituneet alueet alhaisella 
kalastuspaineella. 
 
Arvo 2: 
Kohtuullinen kuormitus, saarien ulkoalueet, joissa kalastetaan vain ajoittain, lahtien ja rannikon 
välialueita. 
Arvo 3: 
Keskisuuri kuormitus, rannikkovesi, jossa kalastuspaine on jostain syystä pienempi kuin muissa 
rannikkovesissä. 
 
Arvo 4: 
Melko suuri kuormitus. Useimmat rannikon läheiset vedet. 
 
Arvo 5: 
Suuri kuormitus, alueet siltojen tai muiden alueiden ympärillä, joissa harjoitetaan myös intensiivistä 
kalastusta rannalta. 
Korvausten jako käsitellään vuosittain kalatalousalueen vuosikokouksessa. Vedenomistajat voivat 
omassa vuosikokouksessaan päättää antaa valtakirja kalatalousalueelle pitää rahat. 
 

11 Edunvalvonta 

Kalatalousalue yrittää vaikuttaa vesialueidensa kuntoon osallistumalla yhteistyöryhmiin ja antamalla 
ympäristöä koskevia lausuntoja. Kalatalousalue osallistuu veden- ja merenhoidon toimintaohjelmien 
suunnitteluun, jotka päivitetään kuuden vuoden välein. 
 
Kalatalousalue on myös Ähtävänjoen, Purmojoen, Kruunupyynjoen neuvottelukunnan jäsen sekä 
Lapuanjoen delegaation jäsen. Neuvottelukuntien tavoitteena on edistää vesiasioita koskevaa 
yhteistoimintaa alueella. 
 
Kalatalousalue osallistuu aktiivisesti aluetta koskeviin ympäristölupakysymyksiin. 
 
Kalatalousalue on Pohjanmaan kalastajaliiton jäsen ja yrittää sitä kautta vaikuttaa 
kalastuspolitiikkaan ja kalastuslainsäädäntöön yhdessä muiden kalatalousalueiden kanssa. 
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12 Viestintäsuunnitelma 

12.1 Viestintäsuunnitelman tavoite 

Viestintä on a ja o yrityksen kehityksessä ja kalatalousalueen uskottavuudessa. Viestinnän on oltava 
tehokasta, selkeää ja suunnattava oikealle kohderyhmälle. Jotta kalatalousalueen viestintä sujuu 
kätevästi, kaikkien jäsenten on annettava yhteystietonsa kalatalousalueelle ja huolehdittava niiden 
jatkuvasta päivityksestä. Kun ELY-keskus on hyväksynyt käyttö- ja hoitosuunnitelman, se julkaistaan 
kalatalousalueen verkkosivustossa. Kaikkia kalastuselinkeinon osapuolia informoidaan uudesta 
suunnitelmasta sähköpostitse, ja yleisöä informoidaan esim. sanomalehtiartikkeleilla ja sosiaalisessa 
mediassa. 
 

12.2 Viestinnän vastuuosapuolet 

Kalatalousalueen hallituksella ja sen toiminnanjohtajalla on päävastuu viestinnästä. Kalatalousalue 
voi joko valita viestintävastaavan tai antaa toiminnanjohtajan hoitaa tehtävän yhdessä hallituksen 
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa. Tavoitteena on, että kaikki hallituksen jäsenet 
hoitavat viestinnän sisäisesti. 

12.3 Viestintästrategia 

Viestintävastaava tai toiminnanjohtaja laatii hallituksen kanssa viestintästrategian. Strategia 
toteutetaan viestintäsuunnitelman kanssa osana toimintasuunnitelmaa. Viestintäsuunnitelma 
sisältää aikatauluja, vastuuhenkilöitä ja viestintään käytettävät välineet. 

12.4 Sisäinen viestintä 

Sisäinen viestintä koskee hallinnollista tietoa, jota välitetään johtokunnalle, kalastuksenvalvojille ja 
muille virkamiehille. Toiminnanjohtaja tai viestintävastaava sekä tilintarkastaja vastaavat sisäisestä 
viestinnästä, joka tapahtuu henkilökohtaisten tapaamisten muodossa, sähköpostitse tai (etä-) 
kokouksissa. 

12.5 Ulkoinen viestintä 

Ulkoinen viestintä käsittää tietoa kalastussääntelystä, kalastusluvista ja muista päätöksistä, jotka 
toimitetaan osakaskunnille, vedenomistajille, lähellä oleville kalatalousalueille, kalastajille, kunnille, 
järjestöille, yleisölle, medialle ja viranomaisille. 
 
Toiminnanjohtaja tai viestinnästä vastaava vastaa ulkoisesta viestinnästä verkkosivustossa, 
sosiaalisessa mediassa, sanomalehdissä, esitteissä ja kirjeissä. 
 
Toiminnanjohtaja huolehtii, että kalatalousalue on selvillä ajankohtaisista asioista saamalla kuntien, 
aluehallintoviraston, ELY-keskuksen ja muiden viranomaisten ja sektoreiden ilmoitukset. 

12.6 Viestintästrategian seuranta 

Viestinnän seuranta sisältyy toimintasuunnitelmaan ja esitetään toimintakertomuksessa. Yleisön 
verkkosivuston käyttöä ja aktiviteetteja kalatalousalueen sosiaalisessa mediassa seurataan 
vastaavan alustan työkaluilla. Viestinnän seurannalla saadaan tärkeää tietoa toimivista elementeistä, 
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kehittämistarpeista sekä viestinnän tarpeesta tulevaisuudessa. 
 

13 Käyttö- ja hoitosuunnitelman toteutus 

Kalatalousalueen kalastusresurssien käyttö- ja hoitosuunnitelma on kalastuslain mukaan 
järjestettävä hyväksytyn käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaan.  
 
Kalatalousalue sekä kalastusoikeuden haltijat vastaavat suunnitelman toteuttamisesta oman 
vastuualueensa osalta. Heidän on järjestettävä kalastus ja kalaveden hoito käyttö- ja 
hoitosuunnitelman ohjeiden mukaan. 
 
Viranomaiset on otettava huomioon hyväksytyssä suunnitelmassa olevien toimenpiteiden ja 
ohjeiden mukaan. 
 
 
ELY-keskus on velvollinen informoimaan muille viranomaisille sekä panna täytäntöön alueelliset 
sääntelytoimenpiteet, jotka edellyttävät ELY-keskuksen päätöstä. 
 
Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimenpiteiden toteutus ja aikataulu kuvataan tarkemmin taulukossa 
15. 
 
Kalatalousalueen vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa kuvataan suunnitelmavuoden 
toimenpiteet ja niiden rahoitus. Toimintasuunnitelmassa kuvataan myös toimenpiteet, joita vuoden 
aikana suunnitellaan valvonnalle, viestinnälle, yhteistyölle, istutuksille, seurannalle, työryhmiin 
osallistumiselle ja edunvalvonnalle. 
 

14 Suunnitelman vaikutusten arviointi ja suunnitelman päivitys 

Toteutetut toimenpiteet on kuvattu kalatalousalueen vuosittaisessa toimintakertomuksessa. 
Toimintakertomuksessa arvioidaan myös käyttö- ja hoitosuunnitelman päivitystarpeet. 
 
Ensimmäinen kalatalousalueen saavutettujen tavoitteiden arviointi tehdään vuoden 2025 
vuosikokouksessa. 
 
Toiminnanjohtaja laatii arvioinnin saavutetuista tavoitteista ja tuloksista sekä tekee yhdessä 
hallituksen kanssa ehdotuksen toimenpiteistä seuraavalle viisivuotiskaudelle. 
 

Suunnitelma arvioidaan seuraavan kerran vuosikokouksessa 2030. Jos kalakanta on muuttunut 
huomattavasti suunnitelman arvioinnin yhteydessä, kalatalousalue muuttaa suunnitelmia myös 
suunnitelman voimassaoloaikana. 
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Taulukko 15. Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimenpiteiden toteutus ja aikataulu. 
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LIITE 1.SYhteenveto Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalueen osatavoitteista ja 
toimenpiteistä sekä metodeista, joiden mukaan osatavoitteiden tuloksia mitataan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DELMÅL ÅTGÄRDER MÄTARE

Begränsningar i fisket, fångstmått, Årlig fångstuppföljning  

abborre, gädda, braxen, lake och gös lekfredning, restaurering av lek- via utskickad statistik-

platser, utplantering av sik och gös blankett till delägarlagen

gädda, braxen och lake grundar sig på samt lak-yngel (under sura år)

naturlig förökning.

Bestånden av gös och sik stöds genom  

utplanteringar och lekfredning

Det kommersiella fisket hålls på Åtgärder som minskar Uppföljning av fångster

nuvarande nivå, näringens verksamhets- skador av säl och skarv och antal kommersiella

förutsättningar förbättras  fiskare

Fritidsfisket och fisketurismen fortsätter Information, ordnande av fiske- Uppföljning av  

som tidigare, inga konflikter mellan jippon antal fritidsfiskare

fritidsfiskare och kommersiella

Ungdomar rekryteras till fritisfisket

Fiskvägar förbi Åminne och Diskussioner, samarbete och Färdiga fiskvägar

Biskops kvarnar i Kronoby å lobbing

Genetisk undersökning av moder- Initiativtagning till projektet Resultat, ökad kunskap

fiskbeståndet av Nykarleby älv siken

Förnyandet av moderfiskbeståndet av Initiativtagning till projektet Ett nytt genetiskt rent

Larsmosik moderfiskbestånd

Vattenägare längs Kovijoki å och nedre Rådgivning. Konsultation Nya samfällda områden

loppet av Purmo å organsierar sig i fiskeriområdet

till samfällda områden

Kartering av yngelproduktionen i Initiativtagning till projektet Resultat, ökad kunskap

Esse ås restaurerade forsar

Beståndet av gädda och abborre Genomgång av lekplatser i behov Restaurerade lek-

samt andra vårlekande fiskarter upprätt- av restaurering, yngel notning. platser, ökad yngel-

hålls genom vård och restaurering av provfiske, kartering, märkningar produktion

naturliga lekplatser  

Inrättande av samtillstånds områden för Initiativtagning till projektet Grundat specialtillstånds

t.ex trolling eller ismete   område

De för fisket viktigaste fiskarterna  sik,   

förblir livskraftiga. Bestånden av abborre,
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LIITE 2. Rannikonläheisten kutupaikokkojen kunnostustarve- ja toimenpidelista. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAMN VATTENDRAG LÄGE MOTIVERIN MÅLSÄTTNING

Lappviken Flada Vexala Inloppet har muddrats Återställs

Långviken Flada Nykarleby Inloppen har muddrats Återställs

Bådaviken Glo Nykarleby Strandbete, fiskbäck behövs Fiskled anläggs

Kalvholmsbukten Flada Socklot Inlopp har muddrats Återställs

Sandkubbgräven Flada Socklot Inloppet har muddrats Återställs

Kuddvadet-Rövarhamn Insjö Larsmo Potentiellt gäddyngelområde Återställs

Västerviken Insjö Larsmo Restaurerad; damm, fiskled behövs Fiskled anläggs

Storträsket Insjö Eugmo Fiskbäck till Mellansundet avstängd Fiskled anläggs

Stockö Storviken Flada Eugmo Inloppet har muddrats Återställs

Hålörarna Glo Eugmo Inlopp har muddrats Återställs



 

99 

 

LIITE 3. Tilastolomake 
 

TILASTOLOMAKE VUODELLE 20 

 
JÄRJESTÖ:  Osakaskunta/kalastuskunta/seura: --------------------------------------------------------            
 

Tietojen antaja:                                   ----------------------------------------            
puh...........................                                                                                                                                             
sähköposti:.......................... 
SUORIETETUT KALASTUKSENHOITOTOIMENPITEET 20__  : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ISTUSTUKSET  20___  : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
KALASTUS VUOSI 20__: 
 
Vapaajankalastajien märä: _________ kpl                                   Ammattikalastajia :_______kpl 
 
Kalastajien määrä merialueella:--------------------------   Kalastajien määrä joessa:----------------------------
-(mikä joki?) 
 
Kalastajien määrä muissa järvissä:-------------------------- (mikä järvi?) 
  
Kalastajien määrä muissa järvissä:-------------------------- (mikä järvi?) 
 
Kalastajien määrä muissa järvissä:-------------------------- (mikä järvi?)  
 
 
Myytyjä kalastuskortteja 20__: (esim. vuosikortit, päiväkortit, trollauskortit...)  
 
 
------------------------------kpl (vuosikortti)       ------------------------------kpl 
 
------------------------------kpl                         ----------------------------- kpl 
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Tiedot perustuvat:       kerättyyn tilastoon                  Rastita! 

                                                        arviointiin 

 

KOKO KALASTUSSAALIS   20___: 

  
Jos te voitte eritellä saaliit alueenne eri osa-alueilta                                    (kuten Öjasjärvi, 
esim. eri järvet Kruunupyyssä, Terjärv... KIRJOITATHAN ne seuraaviin sarakkeisiin:  
 
SAALIITA: _________________________ 

 
SAALIITA:_______________________ 

 

      KÄYTETTYJEN VÄLINEIDEN MÄÄRÄ 20____     
 
                         
KIITOS! 
 

 
 
 
 

abborre braxen gädda gös öring id

kg

lake lax mört nors strömmimng sik

kg

siklöja nejonöga kräfta

kg

annat (vad? ) annat (vad? ) annat (vad? )

abborre braxen gädda gös öring id

kg

lake lax mört nors strömmimng sik

kg

siklöja nejonöga kräfta

kg

annat (vad? ) annat (vad? ) annat (vad? )

Nät < 36 mm  Pilke, metspö
Nät 36-45 mm  Katsa
Nät 46-50 mm  sik/laxfälla  
Nät 51-60 mm  Småryssja  
Nät >60 mm  nejonögonkatsa  
Kastspö  Annat (vad)
  Annat (vad)
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Liite 4. Muistio kokoukesta VARELYn, Norra svenska -kalastusalueen, kalaviljelijän ja LUKEn kanssa  
marraskuussa 2018  
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Liite 5. Saatekirje ELY-keskukselle.  
 
Pohjoisen Rannikko-Pohjanmaan kalatalousalue toivoo, että ELY-keskus hyväksyy liitteenä olevan 
ehdotuksen hoitosuunnitelman käytöstä alueellamme. Kalastuslain 37 § mukaan. 
 
Suunnitelma on laadittu niiden ohjeiden mukaan, jotka kalatalousalueen hallitus on asettanut sekä 
mallin mukaan, jonka viranomainen prosessin alussa antoi meille (Lappalainen ym. 2019). 
 
Hoitosuunnitelman käyttö on hyväksytty kalatalousalueen vuosikokouksessa 11/8 2021 sekä 
käsitelty alueellisen kalastusyhteistyöryhmän toimesta xx/xx 2022. 
 
Toimenpiteitä koskien mahdollista kalastuksen sääntelyä kalastuslain 53 § mukaan haetaan 
myöhemmin Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. 
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LIITE 6. Pintavesien ekologisen ja kemiallisen tilan arviointikriteerit (Suomi). 

 

Pintaveden ekologisen ja kemiallisen tilan arviointi  
 

Arviointi, jotta vesihuoltosuunnitelmat eri vedenhallinta-alueille Suomessa voidaan 

toteuttaa. Tavoitteena on parantaa nykyistä tilaa mahdollisimman paljon. Pohjanmaa 

on Kokemäenjoen-saaristomeren-selkämeren hallintoalue. Pintaveden ekologisen 

tilan arvioinnissa eli luokituksessa, vesi jaetaan viiteen luokkaan niiden ekologisen 

tilan mukaan: korkea, hyvä, kohtuullinen, epätyydyttävä ja huono.  

 

Luokituksen painopisteenä ovat biologiset laatutekijät. Variaabeleiden arvot, jotka 

kuvaavat kasviplanktonlevien, vesikasvien, levän kasvun, pohjaeläinten ja kalojen 

tilaa, verrataan määrättyihin viiteolosuhteisiin, joissa ihmisen vaikutus on 

merkityksetön.  

 

 
Jokien, järvien ja rannikkovesien luokituksessa käytetyt laatutekijät. Ei sisällä  

fladoja, kluuvi-järviä, jotka ovat oma ryhmänsä, ja rannikkovedessä ei kalaa tai levän kasvua käytetä laatutekijöinä. 
 

Laatutekijät fysikaalis-kemialliselle tilalle, joka kuvataan vedenlaadussa (pH, 

ravintoaineet ym.) sekä hydromorfologiset tekijät, jotka kuvaavat vesistön 

rakenteellisia ja hydrologisia muutoksia (ihmisen vaikutus itse vesialueeseen), auttavat 

ekologisen tilan arvioinnissa. Jokaisen laatutekijän poikkeama viitearvoista, jotka 

kuvaavat luonnollista tilaa, ilmaistaan ekologisena laatuolosuhteena. Järvien eri 

kategorioilla (esim. humurikkaat järvet jne.) on omat raja-arvot. 

  

Vesialueilla, missä tiedot biologisesta tilasta ovat puutteellisia, perustuvat veden tilan 

arviointiin vedenlaadun luokituksella ja/tai asiantuntija-arviointiin. Silloin 

huomioidaan fysikaalis-kemialliset ja hydromorfologiset tekijät sekä veden kuormitus 

ja vesialuetta muuttava muu toiminta. 
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Kaavake pintaveden ekologisen tilan arviointiin 

 

 
 

 

Pintaveden kemiallinen tila  

 
Pintavesi arvioidaan analysoimalla, josko tiettyjen raskasmetallien tai ympäristömyrkkyjen 

pitoisuudet ylittävät EU:ssa voimassa olevat raja-arvot. Jos arvot ylitetään, tilan katsotaan olevan 

”huonompi kuin hyvä”. Seuraavia yhdisteitä analysoidaan: elohopea, kadmium, nikkeli, 

polyaromaattiset hiilivedyt, TBT (tributyltenn), palonestoaine (PFOS) tai PFOS:n ja TBT:n yhdistetty 

pitoisuus. 
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Liite 7. Kommenttiluettelo ja mistä ne ovat peräisin, kuulutusaikana 
Datum Vem Kommentarer

1 2.3 2021 Öja delägarlag, styrelsemedlem i FO  

2 16.3 2021 Ordförande f  i FO  Fel mått för landhöjningen 

Tillägg: Notera att fiskeriområdet har haft ansvar för

3 19.3 2021

 styrelsemedlem i FO  

Observation om att södra delen innehåller mindre info

4 21.3 2021 Österbottens Yrkesfiskare Benämningen av skarv/storskarv/mellanskarv

 styrelsemedlem i FO  Frågesättning av rekommendationen av max storlek

för gädda.  Varför inte fredning i lektid istället

definierade som område för kommersiellt fiske?  

  var bra. 

5 22.3 2021 Larsmo bys delägarlag Anser att max-storleken 80 cm för gädda är för liten

 styrelsemedlem i FO  

var bra. 

6 8.4 2021 Styrelsemedlem i FO  Borde införa område i L-Ö sjön för endast trolling och spinnfiske 

  var bra. 

 Ingen max storlek på gäddan

7 29.3 2021 Alla vattenområden bör klassas som lämpliga för

delägarlag  fritidsfiske och kommersiellt fiske

 

8 8.3 2021 Allmänna kommentarer om eutrofiering, skarv, säl, utter,  

 underutnyttjade fisk arter, 

9 11.3 2021 Centralförbundet Lämpar sig trålning i området?

f. fiskerihushållning Prisdefinition för redskap fattas i texten.

Sätt in tydligare tabell, gällande fiskebegränsningar

 Sätt in mera i delmålen från den allmänna målsättningen

10 30.3 2021

 

11 30.3 2021 Krav på att NVP skall innehålla förslag till utvecklande av 

 

Om man förbjuder fiske på betydelsefulla lekområden under 

 lektiden bör allt fiske förbjudas, inte bara fritidsfisket 

12 31.3 2021 Bra att införa max-mått på gädda och abborre.  Även gös borde

13 26.4 2021 Reglering av fisket behövs utanför åmynningarna, sen när fisk- 

vandringen upp i åarna fungerar.  

fiskerihushållsavgift

14 2.6 2021 VARELY Fredningsbestämmelser tagna av delägarlagen gäller endast för

redskap i kommersiellt fiske, 

Öja skolas romkläckningsprojekt bör ingå. Säldiskussioner

Förslag om åläggandeutsättningar: Ändring för Öring:

Från utplantering i havet > plantering i forsarna i Kronoby å 

restaureringen av Kronoby ås forsrestaureringar

Monå med fl byars delägarlag Fel i delägarlags kartan (växlat om Kantlax o Monå)

Tips om restaurerings objekt (Jöusan, Rönnskär)

Varför är inte Kackurfjärden och Orrskärsfjärden

Tips om restaurerings objekt (Norrskata potten, Öuran)

Föreslagna förbudet mot nät 36 – 55 mm i Larsmosjön

Föreslagna förbudet mot nät 36 – 55 mm i Larsmosjön

Minska komm nätfiske o ryssjefiske i Larsmosjön 

Föreslagna förbudet mot nät 36 – 55 mm i Larsmosjön

Vestersundsby

Pörkenäs samfällda områden

Nykarleby delägarlag Nejonögonfiske i Nykarelby älv är tillåtet

ryssja och – mjärd

Suomen Vapaa-ajankalastajat

Pohjanmaa gemensamma fiskelovsområden

Kållby – Edsevö fiskargille

Järviseudun kalatalousalue

Lapuanjoen kalatalousalue

Åläggandet för Nykarleby Kraftverk bör på sikt ändras till

vattenägarna; olika påpekanden i samb med nationella

harrstrategin; NVP bör innehålla förslag till gängse pris för


