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1. JOHDANTO

KANRA  II –  Kannattavuutta  Rannikkokalastukseen  II  –  projekti  pyrki  edistämään 
toimialueensa rannikolla harjoitettavan ammattikalastuksen kannattavuutta.  Hankesuunni-
telma  perustui  KANRA I –  hankkeen  tuloksiin  erityisesti  pyydyskokeilujen  osalta  sekä 
ensikäden tietoon ammattikalastuksen tilasta Saaristomerellä ja Selkämerellä. 

Harmaahylkeiden lukumäärä  ja  hylkeiden kalastukselle  aiheuttamien vahinkojen määrä 
kasvaa jatkuvasti,  ja  verkkokalastus on  käynyt  paikoitellen  mahdottomaksi.   Hankkeen 
tärkein  tehtävä  oli  hylkeenkestävien  pyydysten  kehittäminen yhä tehokkaammiksi,  var-
memmiksi ja helpommiksi käsitellä. Koska hylkeenkestävä ponttonirysä ei sovellu kaikille 
alueille, sen rinnalle pyrittiin löytämään myös muita vaihtoehtoisia pyydyksiä.

Paikalleen ankkuroitujen pyydysten toimivuus riippuu pitkälti kalojen reaktioista, joten Push 
Up - rysien kehittämisen edellytyksenä oli päästä dokumentoimaan kalojen ja hylkeiden 
käyttäytymistä pyydyksissä. Tämä toteutettiin vedenalaiskuvausten avulla. Tietämyksem-
me mukaan tämänkaltaista dokumenttia kuvattiin nyt ensimmäistä kertaa.

Uudeksi kokeiltavaksi pyydykseksi valittiin virolainen Mutnik – kuhanuotta. Lisäksi kehitet-
tiin katiskan koentatekniikkaa.

Projektin toimialueena olivat rannikko- ja saaristoalueet Särkisalon ja Merikarvian välillä ja 
kohderyhmänä näiden alueiden päätoimiset, rannikolla toimivat kalastajat.

2. HANKKEEN TAVOITTEET

Tavoitteiden asettamisen takana oli seuraava tahtotila:  Pyydyksiä olisi kehitettävä siten, 
että  kalastajien  mahdollisuudet  kalastaa  kuluttajien  arvostamia  suomukaloja  säilyvät  
vaikeasta hyljeongelmasta huolimatta.

Projektin  yleisenä  tavoitteena  oli  parantaa  rannikkokalastuksen  kannattavuutta. 
Yksityiskohtaisemmat tavoitteet olivat:

• kehittää  teknisesti  edelleen  suomukalojen,  lohen  ja  siian  pyyntiin  tarkoitettuja 
hylkeenkestäviä  Push  Up  –  rysiä  teknisiltä  ominaisuuksiltaan  yhä  tehokkaammiksi, 
varmemmiksi ja helpommiksi käsitellä
• kokeilla Push Up – rysän keksijän Christer Lundinin elävänä pyytävää hyljeloukkua
• kehittää katiskan koentatekniikkaa
• kokeilla alueelle uutta suomukalapyydystä, virolaista Mutnik – kuhanuottaa
• jatkaa kalastajien tiedottamista alueen edellisissä hankkeissa tehokkaaksi todetuilla 
tavoilla

3. HANKKEEN ORGANISAATIO

Hanketta hallinnoi Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö, joka valitsi osa-aikaiseksi 
projektikoordinaattoriksi Maria Saarisen ja nimesi hankkeen johtoryhmän.

Projektikoordinaattori  valvoi projektin toteutumista, ja ostopalvelujen tarjoajat raportoivat 
hänelle hankkeen eri osa-alueiden etenemisestä sopimusten mukaisesti.
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Johtoryhmään kuuluivat:

Kari Penttinen Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö 28.2.2009 saakka
Mailis Kuuppo Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö 1.3.2009 lähtien
Olavi Sahlstén (pj), Saaristomeren Ammattikalastajat ry (suomenkieliset kalastajat)
Ismo Johansson Saaristomeren Ammattikalastajat ry (ruotsinkieliset kalastajat)
Ari Uusimäki Selkämeren Ammattikalastajat ry
Kim Jordas Suomen Ammattikalastajaliitto ry
Kaj Mattsson Åbolands fiskarförbund rf 
Timo Saarinen L-S Kalatalouskeskus ry 14.9.2008 saakka
Essi Erävesi L-S Kalatalouskeskus ry 15.9.2008 lähtien 
Tero Ylikylä Satakunnan kalatalouskeskus ry
Vesa Karttunen Kalatalouden keskusliitto  

Johtoryhmän sihteerinä toimi Maria Saarinen.

Johtoryhmä  kokoontui  kuusi  kertaa  varsinaiseen  kokoukseen,  lisäksi  neljä  kokousta 
järjestettiin puhelin- tai sähköpostikokouksena (LIITTEET 1 – 10, s. 21-). Kokouksiin on 
kutsuttu johtoryhmän lisäksi Varsinais-Suomen ELY – keskuksen kalatalouspäällikkö Kari 
Ranta-aho.

4. HANKKEEN RAHOITUS JA AIKATAULU

Kalatalouden  ja  merenkulun  koulutussäätiö  toimitti  projektin  hankesuunnitelman  ja 
rahoitushakemuksen Varsinais-Suomen TE-keskukseen (nyk. ELY – keskus) 29.2.2008. 
TE-keskuksen pyynnöstä hakemusta karsittiin, tarkennettiin ja täydennettiin 13.6.2008.

18.6.2008  saatiin  rahoituspäätös,  jossa  hankkeelle  myönnettiin  karsitun  hakemuksen 
mukaisesti  230  000  euroa  Suomen  elinkeinokalatalouden  toimintaohjelman  (EKTR) 
toimenpiteestä III Yleishyödylliset toimenpiteet, kohdasta III.1 Alan ammattikunnan toimet. 
Hankkeen  kokonaiskustannukset  olivat  255  555  euroa,  kymmenen  prosentin  oma-
vastuuosuudesta vastasi hakija.

Hankkeen lopulliset tukikelpoiset kustannukset olivat 252 026,26 euroa. Myönnettyä tukea 
jäi siten käyttämättä 3 176,27 euroa.

Hankkeen  alkuperäinen toteutusaikataulu  oli  1.3.2008  –  28.2.2010.  Helmikuussa  2010 
hankkeelle haettiin kuitenkin jatkoaikaa 31.7.2010 saakka. Syynä jatkoajan tarpeeseen oli 
vedenalaiskuvauskaluston  teknisistä  ongelmista  johtuva  kuvaustulosten  analysoinnin 
viivästyminen  (katso  5.1.1.  Vedenalaiskuvaukset)  sekä  projektikoordinaattorin  työajan 
väheneminen  hankkeessa  kolmasosalla  1.3.2009  lähtien  (koordinaattori  toimi  myös 
Mestari ja kisälli II – hankkeen projektipäällikkönä).  19.2.2010 antamassaan päätöksessä 
Varsinais-Suomen ELY – keskus hyväksyi jatkoaikahakemuksen.

Lisärahoitus
Hankkeelle  saatiin  lisärahoitusta  kahdelta  eri  taholta;  Sandmanin  säätiöltä  2  000  €  ja 
Varsinais-Suomen TE-keskukselta 14 787 €. Lisärahoitusta tarvittiin vedenalaiskuvauksis-
sa vedenpitäviin pintaboxeihin sekä Mutnik – nuotan reisiin ja köysiin (katso loppuraportti 
31.10.2010: ”Uusia pyydyksiä ammattikalastuksen tarpeisiin ja vesitiivis boxi KANRA II – 
hankkeen vedenalaiskameroiden tallentimille”).
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5. KUVAUS HANKKEEN TULOKSISTA JA TOTEUTUKSESTA

5.1. PUSH UP - RYSÄT

5.1.1. Vedenalaiskuvaukset

Projektin  päämääränä oli  kuvata kahden vuoden aikana Saaristomerellä  kuhanpyyntiin 
kehitetyn  Push  Up  -  rysän  nielua,  suuliinaa  ja  selektiolaitteita.  Selkämerellä  kuvaus-
kohteina olivat  kaksi erityyppistä lohirysiin kehitettyä hylkeensuojaverkkoa. Kuvauksissa 
tarvittavat  kameralaitteistot  hankittiin  Turun  Ammattikorkeakoulusta.  Kuvaustulosten 
analysoinnista ja videoiden koostamisesta vastasi  konsultti  Vesa Tschernij  (Iconex Oy). 
Tschernij laati kuvaussuunnitelmat yhteistyössä ammattikalastajien kanssa.

Kuvauslaitteistojen teknisten ongelmien vuoksi kuvaukset supistuivat käytännössä yhteen 
vuoteen. Kamerakotelot eivät aluksi pitäneet kunnolla vettä, ja ohjausyksiköiden tallennus-
ohjelma  reistaili.  Ongelmat  alkoivat  ratketa  Turun  Ammattikorkeakoulussa  vasta  huhti- 
toukokuussa 2009.  Tällöinkin kuvaukset  päästiin aloittamaan useita  viikkoja myöhässä. 
Kuvausten siirtymisestä aiheutui  todennäköisesti  enemmän haittaa Selkämerellä,  missä 
kamerat saatiin veteen vasta, kun pääosa vaeltavista lohista oli jo ohittanut Porin edustalla 
ja Merikarviassa sijaitsevat kuvausrysät.

Saaristomerellä  kuvattu  rysä  oli  naantalilaisen  ammattikalastaja  Pauli  Huunosen  11  m 
syvä suomukalan kalastukseen tarkoitettu Push Up – rysä. Pyydys oli alun perin KANRA I 
– projektin koerysä, ja siitä oli  näin ollen olemassa kattava saalistilasto vuodesta 2006 
lähtien.  Selkämerellä  hylkeensuojaverkkokuvauksissa  olivat  mukana  merikarvialaiset 
ammattikalastajat Ari Uusimäki ja Reijo Veneranta sekä porilainen Heikki Salokangas.

Vedenalaiskuvausten taustat ja yksityiskohtaiset tulokset on esitetty Tschernijn raportissa 
”KANRA  II -  projektin  vedenalaiskuvaukset  rysäpyynnin  tehostamiseksi  Saaristo-  ja 
Selkämerellä vuosina 2008 ja 2009” (LIITE 11, s. 55). Raportti käännettiin myös ruotsin 
kielelle  (LIITE  12,  s.  85).  Raportit  liitettiin  heti  niiden  valmistumisen  jälkeen  Suomen 
Ammattikalastajaliitto SAKL ry:n www-sivuille (http://sakl.fi/?page=1305&lang=1), josta ne 
tavoittavat ammattikalastajat ja sidosryhmät koko Suomen alueella.

Vesa Tschernij koosti kuvamateriaalista myös noin 10 minuutin pituiset videot, joissa on 
sekä suomen- että ruotsinkielinen selostus. Videoita on esitetty useissa tilaisuuksissa, ja 
ensi  esityksen ne saivat  KANRA II –  tiedotus-  ja koulutusristeilyllä helmikuussa 2010. 
Videot  löytyvät  internetistä  osoitteesta  http://www.youtube.com/user/IconexVideo.  Syys-
kuun lopulla 2010 videoita oli käyty lataamassa lähes 10 000 kertaa.

Seuraavassa esitetään lyhyt yhteenveto kuvausten tuloksista.

5.1.1.1. Suomukalarysän kuvaukset

Eri kalalajit käyttäytyvät nielussa eri tavalla
Puolet ahvenista ui rysään aamupäivällä, kun vastaava osuus kuhista teki sen iltapäivän ja 
illan kuluessa. Kuhat ja ahvenet uivat nielussa varovaisen oloisesti. Särkikalat ja silakat 
olivat vilkkaampia. Nielusta kuhat jatkoivat suoraan lankojen väliin pujahtaen myöhemmin 
niiden  läpi  joko  ylös  tai  sivulle.  Ahvenet  sen  sijaan  sukelsivat  heti  nielunlankojen  läpi 
suoraan alas. Kuhat pysyttelivät kalapesän yläpuoliskossa, kun taas ahvenia näkyi vain 
harvoin nielun korkeudella. 
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Jos kala yritti paeta - yleensä se siinä myös onnistui. Aineiston mukaan pakenevien kuhien 
ja ahventen osuus sisään uineista vaihteli 5 - 12 prosentin välillä. Lähes kaikki todennetut 
paot tehtiin uimalla nielunlankojen läpi  sivusuunnasta. Tarkempi tarkastelu paljasti,  että 
kaikki  nämä  kalat  löysivät  pakotien  samasta  kohtaa  –  kohdassa,  jossa  kahden 
nielunlangan välinen etäisyys oli hieman suurempi.

Ritilä pakoikkunaa tehokkaampi saaliin lajittelussa
Lajista  riippumatta  kalat  olivat  todella  kiinnostuneita  hapaasta  valmistetusta  pakoikku-
nasta. Monet kaloista tökkivät ikkunaa innokkaina, mutta kalastajan pitämän saalistilaston 
mukaan todennäköisesti vain kaikkein pienimmät onnistuivat pakenemaan sen läpi.

Pakoikkunan vaihto ritilään vähensi rajusti  alamittaisten kuhien osuutta (kuva 1).  Tämä 
siitäkin  huolimatta,  että  tankoväli  oli  sama  kuin  solmuväli.  Ritilässä  aukot  ovat 
korkeussuunnassa  tilavampia.  Tämän  toivotaan  edistävän  eritoten  särkikalojen  sekä 
pienten ahventen pakoa, sillä  näillä lajeilla  ruumis on korkeussuunnassa litteämpi kuin 
esimerkiksi kuhalla.

Kuva 1. Kuvassa on eri mittasuhteiden avulla laskettu kuhan pituudeksi 24 cm. Kala ei näyttänyt 
koskevan ritilöitä. Ritilän tankoväli oli 35 mm (kuvan käsittely Vesa Tschernij).

Vaikka alamittaisten kuhien osuus ritilän myötä laskikin, sen lajittelukapasiteetti ei toden-
näköisesti  vielä  ole  maksimissaan.  Nimittäin  kuvauksissa  huomattiin  monien  kuhien 
edelleen uivan ohi. Todennäköisesti ritilän muoto, rakenne, väri tai sen sijoitus tai kaikki 
yhdessä eivät vielä synnytä kaloissa riittävää kiinnostusta. 

Syksyllä  2009  (ei  enää  kuvauksia)  alamittaisten  määrä  rysässä  oli  ritilästä  huolimatta 
ajoittain suuri. Selvittämättä on, käyttäytyvätkö kalat kylmässä vedessä eri tavalla tai onko 
ehkä valon määrällä vaikutusta kalojen käyttäytymiseen. On myös mahdollista, että pyy-
dyksen ulkopuolella on tällöin liikkunut hylkeitä.

Kuha ja ahven uivat potkuissakin eri tavalla
Potkuaineisto jäi niukaksi kesää kohti samenevan veden vuoksi. Kuhista 80 prosenttia ui 
potkuissa  suuliinan  suuntaan.  Ahvenilla  vastaava  luku  oli  alempi  62  prosenttia.  Tämä 
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viittaisi  siihen,  että  ahvenet  uivat  potkuissa  pitempään  kuin  kuha.  Ahvenet  liikkuivat 
pääsääntöisesti lähellä pohjaa, kun taas kuhat uivat ylempänä.

Sukeltajat ovat havainneet joka kerran Push Up - rysien suuliinassa vieraillessaan sen 
etureunassa jopa puolen metrin korkuisia havassykkyröitä.  Tämä saattaisi  selittää sen, 
miksi lähellä pohjaa uivat ahvenet ovat ohjautuneet suuliinan editse kun taas ylempänä 
liikkuvat kuhat ovat pujahtaneet sisään suuliinaan sykkyröiden yli.
 
5.1.1.2. Lohirysien hylkeensuojaverkkokuvaukset

Selkämeren Push Up -  lohirysissä kuvauskohteina olivat välipesän vanteeseen kiinnitetty 
iso dyneemasuojaverkko, välipesän nieluun kiinnitetty rautasuojaverkko sekä kalapesän 
nielu.  Vannesuojaverkko  (A)  salli  hylkeiden  pääsyn  välipesään  mutta  vain  sen 
etummaiseen puoliskoon, kun taas nielusuojaverkko (B) esti kokonaan hylkeiden pääsyn 
välipesään (ja luonnollisesti sen takana olevaan kalapesään) (kuva 2).

Kuva 2. Kuvauksissa käytetyt hylkeensuojaverkot (kuva Vesa Tschernij).

Kuvauksissa lohien todettiin  uivan molempien suojaverkkomallien läpi  ilman suurempia 
vaikeuksia. Näyttäisi siltä, että suojaverkon lohia karkottava tai niiden sisään uintia pitkit-
tävä vaikutus on olemassa, mutta se on todennäköisesti suhteellisen pieni.

Erityisesti  välipesän  vanteeseen  kiinnitetyn  ison  dyneemasuojaverkon  läpi  lohet  uivat 
ilman minkäänlaista näkyvää reaktiota. Ongelmaksi osoittautui se, että lohet uivat verkon 
läpi lähes yhtä helposti takaisin välipesän etuosaan, jossa ne olivat taas alttiita hylkeiden 
saalistukselle.

Kuvauksissa tehtiin yhteensä 25 varmaa hyljehavaintoa, joista vain yksi nielusuojaverkkoa 
kuvattaessa. Suojaverkolla vierailleiden hylkeiden ei nähty kertaakaan edes harkitsevan 
voimankäyttöä murtautuakseen verkon läpi. Itse asiassa ne eivät edes koskeneet verkkoa. 
Hylkeen ilmestyminen välipesään aiheutti  lohissa  yleensä voimakkaan paniikkireaktion, 
mikä sai aikaan hätääntynyttä singahtelua suojaverkon läpi kumpaan suuntaan tahansa. 
Tässä mielessä välipesän nieluun asennettu rautasuojaverkko toimi vannesuojaverkkoa 
tehokkaammin.  Ensinnäkin  se  estää  kokonaan  hylkeiden  pääsyn  välipesään,  minkä 
johdosta näytti siltä, että välipesässä oleskelevat lohet pysyivät rauhallisina. Välipesässä 

7



liikkuvat  lohet  eivät  liioin  kertaakaan yrittäneet  poistua nielusuojaverkon kautta takaisin 
adapteriosaan ”hyljevaaralliselle alueelle”.

Yhteenvetona voidaan todeta, että välipesän nieluun asennettu rautasuojaverkkoverkko 
vaikuttaa erittäin tehokkaalta menetelmältä suojata jo pyydetyt lohet hylkeiden hyökkäyk-
siltä. Se ei kuitenkaan estä hylkeiden hyökkäyksiä pyyntiprosessin alkuvaiheissa lohien 
uidessa siivissä,  suuliinassa tai  adapterissa.  Kun  suojaverkko estää  hylkeiden pääsyn 
välipesään  (ja  kalapesään),  on  todennäköistä,  että  ne  alkavat  pyytää  kalaa  entistä 
enemmän pyydyksen niissä osissa, joita ei voida suojata.

Kuvauksissa todettiin, että hylkeet käväisivät rysässä 15 - 60 min välein, mikäli alueella 
liikkui  lohia.  Näin ollen mitä  kauemmin rysiin saapuneet  lohet  jäävät  pyörimään siipiin, 
suuliinaan  tai  adapteriin,  sitä  todennäköisimmin  ne  jäävät  hylkeiden  saaliiksi.  Lohien 
uimareitti  pyydyksen  läpi  kalapesään  saattaa  kestää  useita  minuutteja  tai  jopa  useita 
kymmeniä minuutteja. Seuraava askel hylkeiden haittavaikutusten vähentämiseksi onkin 
selvittää, voitaisiinko siipien ja/tai suuliinan muotoa ja kokoa tai rysän pyyntiin asettelua 
muuttamalla  lyhentää  lohien  pyydyksessä  uimaa  reittiä  ja  näin  rajoittaa  hylkeiden 
potentiaalista saalistusaikaa.

5.1.2. Suomukalarysän rakenteelliset ongelmat

Vaikka rysään vuosina 2007 - 2009 tehdyt rakennemuutokset ovatkin vieneet kehitystä 
oikeaan suuntaan vaikuttaa siltä, että kysymys suuliinan ja potkujen liitoskohdan riittävän 
pohjakontaktin varmistamisesta on toistaiseksi ratkaisematta.  Kyseisen ongelman moni-
säikeistä luonnetta kuvaa syksyn 2009 sukelluskuvausten tulokset,  joiden mukaan jopa 
järjestelmällisesti kuvatusta ja partaverkolla varustetusta rysästä löytyi pyyntistrategisesti 
kaikkein tärkeimmästä kohtaa sukeltajan mentävä aukko. Tällä kertaa syy ei kuitenkaan 
liittynyt pelkästään rysän rakenteeseen,  vaan syynä oli  ensikädessä sen paikka. Mikäli 
rysä  tai  oikeammin  suuliinan  etureuna  olisivat  olleet  vain  kaksi  metriä  luoteeseen,  ei 
kyseistä  aukkoa  olisi  löytynyt.  Aukkojen  koolla  ei  tosin  ole  vastaavaa  merkitystä; 
esimerkiksi Ahvenanmaalla on kämmenenkin kokoisen aukon todettu melkein puolittavan 
ahvensaaliin.  Kuvausten jälkeen kalastaja  varusti  suuliinan kolmella  suuliinan pitkittäis-
suunnassa  kulkevalla  lyijyköydellä,  joiden  avulla  suuliinan  pohjakontakti  parantunee 
entisestään.

Sukeltajat  kävivät  Saaristomeren  kuvausrysässä  hankkeen  aikana  kolme  kertaa,  ja 
viimeisestä sukelluksesta laadittiin yksityiskohtainen raportti (LIITE 13, s.115). Raportissa 
käsitellään erityisesti pyydyksen suuliinan rakennetta ja sen aiheuttamien vetojännitysten 
vaikutuksia pyydyksen pohjakontaktiin.

Pohjakaloja  pyytävissä  rysissä  pohjakontaktin  varmistaminen  on  ehdoton  edellytys 
pyynnin onnistumiselle.  Ratkaisuksi on muodostunut rakenne, missä rysän havasseinä-
mien alapäät mitoitettiin yläpäätä 10 prosenttia pidemmiksi. Tämän rakenteen tarkoitus on 
a)  luoda  pohjan  tuntumaan  löysää  havasta,  jolloin  hapaiden  alareunat  laskeutuvat 
tiiviimmin  pohjaa  vasten  sekä  b)  poistaa  vetojännitys  näistä  osista.  Rakenteen  varjo-
puolena  on  se,  että  ankkuroinnin  rysän  hapaisiin  aiheuttamat  vetovoimat  kasaantuvat 
aiheuttaen pistekuormituksia pyydyksen niissä osissa, missä pitkittäisjousto on pienimmil-
lään  eli  esimerkiksi  juuri  rakenteiden  yläosissa  tai  sitten  yleisesti  köysin  tuettuihin 
rakenteisiin kuten jameisiin.

Nykyisten Push Up - rysien myötä ovat pyyntisyvyydet kasvaneet jopa kaksinkertaisiksi 
perinteiseen tyyliin verrattuna, minkä johdosta paikallaan pidettävät havasmäärätkin ovat 
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kasvaneet suhteessa jopa 30 prosenttia. Tämä on johtanut vetojännityksen pistekuormi-
tuksien lisääntymiseen, mikä vuorostaan taas näkyy esimerkiksi kasvaneina pohjakontakti-
ongelmina.  Tilannetta  ei  paranna  se,  että  pyydyksen  kokoa  on  kasvatettu  ainoastaan 
syvyyssuunnassa, jolloin pintaan nostettavan kalapesän liikerata on jyrkentynyt ja liikkeen 
vaikutus rysän rakenteisiin on suhteessa kasvanut.

Kyseisen suomukalarysän suuliinan rakenne voimistaa vetojännityksiä; suuliina on sym-
metrinen  suppilo,  jossa  käytännössä  molemmat  päät  ovat  muodoltaan  pyöreitä.  Kun 
pyöreä suuliina liitetään suorakaiteen muotoiseen potkuyhdistelmään, suuliinan ja potkujen 
liitosten nurkkiin  syntyy jännitteitä,  joiden tuloksena suuliinan nurkat  menevät  kurttuun. 
Vetovoimat keskittyvät suuliinan alakulmiin, mikä on erittäin ratkaiseva ongelma, sillä sen 
tuloksena  alakulmat  ja  –reunat  irtautuvat  pohjasta  avaten  pakoreitin  pohjalla  liikkuville 
kaloille. Tosin sukelluskuvauksissa todettiin, että suorakaiteen muotoinenkaan suuliina ei 
riitä kokonaan poistamaan vetojännityksestä johtuvia ongelmia (katso 5.1.5. kaksoisrysä).

Perinteinen keino ongelman korjaamiseksi on ollut asentaa rysän alle löysälle pauloitettu 
”partaverkko”, kuten koerysänkin kanssa tehtiin. Tämäkään ei aina riitä, jos pohjan muoto 
on  jyrkästi  vaihteleva.  Ainoa  tapa  varmistaa,  etteivät  potkuissa  uivat  kalat  missään 
tilanteessa  pääse  pakenemaan  alapaulojen  alle  syntyvien  aukkojen  läpi,  on  varustaa 
potkut mahdollisimman aikaisessa vaiheessa pohjalla. Tosin monet rysiä käyttävistä kalas-
tajista katsovat jo nyt, ettei rysien käsiteltävyyden kannalta niiden kokoa tai oikeammin 
niissä olevaa havasmäärää voi enää kasvattaa. Joten, jos potkuihin liitetään pohjahavas, 
vähintäänkin vastaava määrä havasta olisi pystyttävä poistamaan rysän muista osista.

5.1.3. Lohirysän muu tekninen kehittely

Pyydyskehityshankkeella  pyrittiin  helpottamaan  kalastajien  työtaakkaa,  parantamaan 
saaliin koostumusta sekä suojaamaan saalista hyljevahingoilta uudenlaisen kalteriratkai-
sun myötä. Hanketta koordinoi ja raportoinnista vastasi Selkämeren Ammattikalastajat ry, 
joka palkkasi tehtävään Martti  Suuriniemen. Suuriniemen raportti  ”Pyydyskehitys Selkä-
merellä” kuvailee osahankkeen taustoja ja tuloksia (LIITE 14, s. 124).

Hanke jakautui kolmeen eri osioon:

• Push Up - rysän varustaminen siirtopyörillä
• siikarysien selektiivisyyden kehittäminen
• uudentyyppisen salmiakkikalterin kokeilu

Siirtopyörien  suhteen  molemmat  hankkeessa  mukana  olleet  kalastajat  pystyivät 
kehittämään ratkaisun, joka toimii myös käytännössä. Kalastajat käyttivät itse kehittämiään 
ratkaisuja  rysien  siirrossa.   Suurimmat  ongelmat  liittyivät  pyörien  kiinnityksiin.  Tässä 
suhteessa jäi vielä kehittelytarpeita molempien ratkaisujen suhteen.

Siian pakoaukkotutkimuksissa päästiin vasta alkuun, mutta saatuja suuntaviivoja on syytä 
tutkia  tulevaisuudessa  tarkemmin.  Asialla  on  merkitystä  saaliin  laadun  ja  kalastajan 
työtaakan suhteen. Salmiakkikalteriratkaisu antoi viitteitä paremmasta kalastavuudesta.

5.1.4. Pienipesäinen siikarysä

Siika  on  vaikeasti  rysällä  pyydettävä  laji.  Kala  on  käytökseltään erittäin  varovainen ja 
etenee  hitaasti  rysässä  ulospääsytietä  hakien.  Push  Up  -  rysä  ei  ole  tuonut  asiaan 
merkittävää muutosta, pikemminkin päinvastoin. 
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KANRA I – projektin puitteissa Selkämerelle vuokrattiin hylkeenkestävä siika – Push Up – 
rysä,  jonka  kalapesä  oli  puolet  pienempi  (1,5  m)  kuin  pyydysvalmistaja  Lundinin 
markkinoimissa siikarysien vakiomalleissa. Sekä väli- että kalapesä oli valmistettu 20 mm 
yksinkertaisesta dyneemahapaasta kuten kuharysän kalapesä. Koekalastuksissa rysässä 
havaittiin  paljon  kehittämisen  varaa.  Välipesän  havas  muutettiin  35  mm  dyneemaksi 
valoisuuden  lisäämiseksi.  Suuliinan  syvään  päähän  asennettiin  rakonielu  estämään 
siikojen  harhautumista  takaisin  potkuihin,  ja  välipesän nielu  muutettiin  suppilomaisesta 
rakomaiseksi  U-nieluksi.  Arasti  liikkuvan  siian  uiminen  suuliinaan  ja  nielujen  läpi 
kalapesään edellyttää rakenteilta sekä valoisuutta että avaruutta.  Rakonielusta puuttuu 
periaatteessa katto, jolloin valo siivilöityy nielun kohdalla pyydykseen ainoastaan yhden 
havaskerroksen läpi ja valoisuus lisääntyy.  Avarampaan rakonieluun siirtyminen esti  tai 
teki hyljekalterin käytön tarkoitukseen sopimattomaksi. Kalteri korvattiin dyneemaverkosta 
(200 mm) tehdyllä hylkeensuojaverkolla, joka kiinnitettiin välipesän vanteeseen. Potkut ja 
johtoaita muutettiin suurempisilmäisiksi (katso KANRA – loppuraportti 2008).

KANRA II –  projektissa  pyydystä  kehitettiin  edelleen  nimenomaan  kalapesän  osalta. 
Osahankkeessa  oli  mukana  ammattikalastaja  Ari  Uusimäki  Merikarvialta.  Kalapesään 
tehtiin seuraavat muutokset:

• välipesä muutettiin rakenteeltaan suppilomaiseksi. Sen etupää oli nyt halkaisijaltaan 
2,5  m,  keskimmäinen vanne 2,0  m ja  pienimmän vanteen halkaisija  oli  sama kuin 
kalapesässä eli 1,5 m 
• kalapesän  jalkoihin  laitettiin  korotukset,  jotta  vene  mahtuisi  koentavaiheessa 
paremmin  alle,  ja  samalla  perää  kallistettiin  siten,  että  kalat  valuvat  paremmin 
koentakaukaloon (kuva 3)
• koentakaukaloa pidennettiin (kuva 4)

                 

Kuvat 3 ja 4. Pienipesäisen siikarysän jalasten korotukset ja pidennetty koentakaukalo (kuvat Ari 
Uusimäki)

Kehitystyöstä  vastanneen  kalastajan  mukaan  pintapyynti  parani  huomattavasti,  koska 
välipesän vanteet saatiin nyt pysymään pinnalla ja pesä oli  paljon valoisampi (kuva 5), 
Pyydyksen  pitäisi  teknisesti  jo  olla  hyvä  nielun  rakennetta  lukuun  ottamatta.  Turun 
Ammattikorkeakoulun  opiskelijan  Tapio  Mäkelän  opinnäytetyössä  ”Harmaahylkeiden  ja 
saaliskalojen  käyttäytymisseuranta  vedenalaiskuvausten  avulla  Selkämerellä  2007” 
todetaan, että hyvin useat siiat ja taimenet karkaavat kalapesästä nielun kautta. Uusimäen 
mukaan tilannetta voisi  ehkä parantaa lisäämällä olemassa olevien nielujen väliin vielä 
yhden nielun, jolloin jyrkkää nousua saataisiin porrastettua.
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Kehitystyöstä  huolimatta  pyydyksen  siikasaaliit  ovat  olleet  pieniä  (LIITE  15,  s.  142). 
Vuonna 2009 koerysän lähistöllä oli  pyynnissä myös muita siikarysiä, ja kaikista saatiin 
huono saalis.  Kalastajat  epäilevät,  että  yhtenä syynä saattoi  olla  siialle  sopimaton iso 
dyneemasuojaverkko. Kalastaja on sittemmin ottanut suojaverkon pois ja muuttanut sen 
sijaan nielulangat 1 mm dyneemaksi.

Kuva  5.  Muutostöiden  jälkeen  välipesän  vanteet  saatiin  pysymään  pinnalla  ja  välipesä  näin 
valoisammaksi (kuva Ari Uusimäki).

Lohirysien  hylkeensuojaverkkokuvausten  yhteydessä  oli  tarkoitus  kuvata  myös  tätä 
pienipesäistä siikarysää, mutta laiteongelmien takia kuvaa saatiin vain yhden päivän ajalta 
yhdestä ainoasta siiasta.

5.1.5. Kaksoisrysä

Aivan  uutena  innovaationa  hankkeessa  kokeiltiin  hylkeenkestävää  kaksoisrysää,  jossa 
vastakkaisiin suuntiin viritetyistä Push Up - kalapesistä toinen oli viritetty pohjaan ja toinen 
pintaan (kuva 6).  Tavoitteena oli  päästä samanaikaisesti  kiinni  sekä pohjassa liikkuviin 
kaloihin  kuten  kuhaan  ja  ahveneen  että  pinnassa  liikkuviin  kaloihin  kuten  siikaan  ja 
taimeneen. Kaksoisrysän pintapesä oli siikamallia ja varustettu hyljeloukulla. Pyydyksen 
testauksesta vastasi ammattikalastaja Olavi Sahlsténin Merimaskusta.

Suomukalapuolen  suuliina  poikkesi  aikaisemmista  malleista  ja  esimerkiksi  myös  Pauli 
Huunosen koerysän suuliinan rakenteesta. Suuliina oli valmistettu neliösilmähapaasta, sen 
pituutta  suhteessa  syvyyteen  oli  lisätty  ja  se  oli  suorakaiteen  muotoinen.  Suuliinan 
pohjahavas oli uppoavaa nailonia. Pyydyksessä ei myöskään ollut potkuja, vaan suuliina 
yhdistyi suoraan kalapesien välissä olevaan karsinaan (katso LIITE 13 sukellusraportti, s. 
115).

Pyydyksen  myöhäisestä  toimituksesta  johtuen  se  saatiin  pyyntiin  vasta  marraskuussa 
2008. Pyyntipaikka oli Naantalin Luonnonmaan pohjoispuolella, Kilven saaresta koilliseen. 
Syksyn saalis  oli  huono molemmista kalapesistä,  pääsaalislajeja  saatiin  yhteensä vain 
noin 70 kg (LIITE 16, s. 145). Sivusaalis oli  lahnaa, jota saatiin lähes yhtä paljon kuin 
pääsaalislajeja.

Keväällä 2009 pyyntipaikkaa vaihdettiin.  Uusi  paikka oli  Maskun vesialueella,  Kinttaan-
luotojen koillispuolella olevasta luodosta koilliseen. Saaliit  paranivat jonkin verran, tosin 
yllättäen pintapuolelta saatiin enemmän kuhia (nelinkertainen määrä) kuin pohjapuolelta. 
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Tämä  viittasi  ongelmiin  pohjapuolen  pohjakontaktin  kanssa.  Lahna  oli  pintapuolella 
ajoittain jopa ongelma; lahnasaalis oli lähes 3,5 tonnia.

Kuva 6. Kaksoisrysän rakenne; siikapesä idässä ja suomukalapesä lounaassa. Ylemmässä kuvassa 
varjostetut osat ovat pohjalla varustettuja (kuva Vesa Tschernij).

Syksyllä  2009  rysään  lisättiin  10  m  pitkät  apupotkut  karsinaosaan  suomukalapesään 
johtavalle  puolelle,  ja  pyyntipaikkaa  vaihdettiin  taas.  Uusi  pyyntipaikka  oli  Naantalissa 
Särkänsalmen  kalasataman  edessä.  Paikka  on  vanha  silakkarysäpaikka.  Pohjapuolen 
kuhasaalis  parani  noin  kymmenkertaiseksi  (327  kg)  kevätsesonkiin  verrattuna,  ja 
pääsaalislajeja saatiin yhteensä yli 500 kg.

Vaikka  sukelluskuvauksissa  todettiin,  että  neliösilmähapaasta  tehdyssä  ja  suorakaiteen 
muotoisessa  suuliinassa  vetojännitykset  olivat  pienempiä  kuin  suppilomaisessa 
suuliinassa,  kalastajan  mielestä  uusi  suuliina  oli  huonompi.  Sitä  oli  vaikea  saada 
asettumaan  luontevasti  paikoilleen.  Lisäksi  suuliinan  uppoava  pohjahavas  saattoi 
heikentää pyyntitulosta ennalta arvaamattomalla tavalla.  Uppoava havas oli  ajatuksena 
hyvä; suuliina makaisi sileänä mattona pitkin merenpohjaa myötäillen sen muotoja eikä 
korkeita  kelluvia  havassykkyröitä  muodostuisi  ollenkaan.  Suuliinaa  suunniteltaessa  ei 
kuitenkaan otettu huomioon, että kalapesä on ponttonien päällä noin 70 cm korkeudella 
pohjasta. Jos suuliinan pohjahavas on uppoavaa, tämä tarkoittaa sitä, että kun suuliina 
päättyy ja kalapesä alkaa,  välille  muodostuu 70 cm korkea pystysuora havasseinämä. 
Tällä saattoi olla merkittävä vaikutus etenkin ahvensaaliiseen mutta myös kuhasaaliiseen. 
Vedenalaiskuvauksissahan oli todettu, että ahvenet liikkuvat aivan pohjan tuntumassa ja 
kuhat noin puolen metrin korkeudella pohjasta. Koska suuliinan ensimmäisen puoliskon 
(kalan tulosuunnasta katsoen) ja ennen kaikkea sen etureunan on oltava mahdollisimman 
hyvin pohjaa myötäilevää, pitäisi  se todennäköisimmin valmistaa uppoavasta hapaasta. 
Sen sijaan suuliinan kalapesää lähempänä olevan puoliskon tulisi olla kelluvaa havasta, 
jotta suuliinan pohjasta muodostuisi kalapesää kohden tasaisesti ylöspäin viettävä ja sileä 
taso.

Siikapesän  hyljeloukkuun  ei  saatu  yhtään  hyljettä.  Sahlstén  epäilee  syyksi  sitä,  että 
ympäristössä riitti muutenkin hylkeille paljon syötävää, joten hylkeiden ei tarvinnut mennä 
rysään.
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Hankkeen jälkeen kalastaja on tehnyt kaksiorysästä kaksi erillistä pyydystä, ja näin hän on 
saanut paremman tuloksen. Hän toteaa, että sopivan pyyntipaikan löytäminen ja pyyntiin 
asettaminen on tämän kaltaiselle pyydykselle, jossa toisella puolella on oltava ehdoton 
pohjakontakti,  erittäin  vaativa  tehtävä.  Ei  ole  myöskään  todennäköistä,  että  tyystin  eri 
tavalla käyttäytyvät kalalajit kulkisivat samoja reittejä. Koekalastusten perusteella näyttäisi 
myös olevan selvää, että kuharysä ei kalasta kunnolla ilman potkuja.

5.2. ELÄVÄNÄ PYYTÄVÄ HYLJELOUKKU

Hankkeelle vuokrattu loukku oli Push Up – rysien keksijän Christer Lundinin oma versio 
hylkeen  elävänä  pyytävästä  laitteesta.  Lundinin  loukku  on  toistaiseksi  ainoa  hylkeen 
elävänä  pyyntiin  kalanpyydyksessä  tarkoitettu  laite  markkinoilla.  Tosin  loukku  on  nyt 
vedetty  markkinoilta siinä  KANRA II – hankkeenkin testauksissa ilmenneiden lukuisten 
ongelmien vuoksi. Loukku on yhteensopiva siian ja lohen Push Up - rysämallien kanssa. 
KANRA II - hankkeessa testattavana ollut hyljeloukku oli siikarysässä.

Loukku  vangitsee  hylkeen  pyydyksen  välipesään  (toimintaperiaate  LIITE  17  s.  147). 
Kalapesän  nieluun  on  asennettu  vaijerikalteri.  Vaijeri  on  yhteydessä  välipesän  katolle 
asennettuun laukaisulaitteeseen (kuva 7). Kun hylje on uinut välipesään ja yrittää mennä 
kalapesän  nielusta  pesään,  se  työntää  samalla  vaijeria.  Vaijerin  liikkuminen  vaikuttaa 
venttiiliin,  ja  laukaisulaite  vetää  kiinni  välipesän  nielun  hylkeen  takana.  Kun  loukkuun 
jäänyt hylje on lopetettu, se poistetaan kalapesästä vetoketjun kautta (kuva 8).

       

Kuva 7.  Hyljeloukku viritettynä ja  Kuva 8.  Välipesän molemmilla  puolilla  on vetoketju,  jonka 
kautta lopetettu hylje poistetaan (kuvat Ari Uusimäki).

Siikarysän pyyntipaikka oli Valtion vesialueella Merikarvian kunnan edustalla. Testauksen 
aikana  loukkuun  saatiin  kaksi  hyljettä,  joista  tosin  toinen pääsi  karkaamaan välipesän 
katon kautta. Ensimmäinen hylje saatiin syyskuun lopulla vuonna 2008 heti kun kalaakin 
alkoi tulla. Hylje oli 2,27 m pitkä ja noin 150 kg uros (kuva 9). Hylkeen lopetti ampumalla 
henkilö,  jolla  on  metsästyskortti  ja  aseenkantolupa.  Lopettamisen  jälkeen  hylkeen 
poistaminen pesästä vetoketjun kautta sujui ongelmitta.

Loukun rakenteessa ja toiminnassa oli paljon ongelmia Esimerkiksi useat haponkestäviksi 
mainitut osat eivät olleetkaan haponkestäviä, vaan ne ruostuivat. Ruostuminen teki loukun 
avautumisesta ja sulkeutumisesta kankeaa. Loukun valmistaja kertoi ongelman johtuvan 
alihankkijan virheellisestä tuotteesta. Kalastaja sai useaan otteeseen loukun valmistajalta 
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korvaavia osia. Tiedossamme on Suomenlahdelta useita kalastajia, joilla on ollut täsmäl-
leen samat ongelmat loukun kanssa.

Kuva 9. Loukulla saatiin ensimmäinen hylje syyskuussa 2008 (kuva Ari Uusimäki).

Syksyllä 2009 laukaisulaite jumittui kokonaan, ja sekin uusittiin kahteen otteeseen. Raken-
teellinen  ongelma  tulisi  kuitenkin  ratkaista,  koska  nykyinen  toimii  vain  pari  kuukautta. 
Loukun testaaja on hankkeen jälkeen lunastanut loukun itselleen, mutta odottelee edelleen 
korvaavia ja toimivia osia erityisesti laukaisulaitteeseen.

Hyljeloukkurysän kalansaalistiedot vuosilta 2008 – 2009 on esitetty liitteellä 18, s. 148.

5.3. MUTNIK - KUHANUOTTA

Hankkeessa  testattiin,  soveltuuko  virolainen,  järvikalastukseen  kehitetty  Mutnik  – 
kuhanuotta Saaristomeren olosuhteisiin. Testauksen taustalla oli ajatus siitä, että Mutnik - 
kalastuksen etuina merellä olisi helppo ja nopea siirtyminen paikasta toiseen, silloin kun 
hylkeet saapuvat kalastajien apajille. Vaikka hankkeen tarkoitus ei ollutkaan tieteellinen, 
koekalastuksista  kerättiin  pyyntiteknisiä  tietoja  kuten  pyyntipaikka,  saalis,  sivusaalis  ja 
ongelmat.  

Mutnik on ollut Viron Peipsijärvellä käytössä jo kymmeniä ellei satoja vuosia, eikä vastaa-
vaa pyydystä ole tiettävästi  käytössä muualla.  Pyydys on rakenteeltaan yksinkertainen: 
nuotan reidet ovat noin 10 cm paksua ”köydeksi” niputettua havasta, ja niiden pituus on 
500 - 700 metriä per puoli. Nuotan perä muistuttaa malliltaan troolipussia, mutta on vain 
noin kymmenen metriä leveä ja parikymmentä metriä pitkä. Pyydyksestä ei  kuitenkaan 
löydy piirustuksia, ja eri nuottakunnilla perän rakenne vaihtelee.

Pyydyksen lasku aloitetaan laskemalla ankkuri, josta nuotan toinen puoli ja perä ajetaan 
ulos. Jälkimmäinen reisi lasketaan takaisin päin muutama sata metriä sivuun lähtöpoijusta, 
mistä se vedetään koneella poijulle (kuva 10). Tämän jälkeen alus kiinnitetään poijuun ja 
nuotta  vedetään ylös.  Pohjaa  pöllyttävät  havasköydet  ohjaavat  tällöin  pohjan  läheisyy-
dessä oleskelevat  kalat  nuottaan.  Samasta poijusta tehdään mahdollisuuksien mukaan 
useita vetoja eri suuntiin (vetokuvio muistuttaa piirrettyä kukkaa, jossa jokainen terälehti on 
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yksi veto). Nuottaa ei  siis vedetä aluksen perässä kuten troolia. Yhteen vetoon menee 
reisien pituudesta riippuen puolesta tunnista tuntiin.

Kuva 10.  Mutnikin käyttöperiaate Eesti Mereakademian kalastuksen opettajan Lembit Liimandin 
esittämänä (kuva Petri Rannikko).

Virolaisen nuottakunnan koenuottaukset Saaristomerellä
Virolainen nuottakunta suoritti  koenuottauksia  Saaristomerellä  elokuussa 2008 runsaan 
viikon  ajan.  Suomen kalatalous-  ja  ympäristöinstituutin  Alpinus –  alukseen rakennettiin 
vinssisysteemi ja lisättiin muut Mutnik – kalastuksessa tarvittavat varusteet (kuva 11).

Ottaen huomioon kuhankalastukselle epäsuotuisan vuodenajan koekalastustulokset olivat 
lupaavia (LIITE 19, s. 151). Onnistuneita vetoja oli yhteensä 24, kahdessa vedossa nuotta 
jäi pohjaan. Mitan täyttäviä kuhia saatiin yhteensä 253 kappaletta (noin 150 kg). Paras 
päiväsaalis  oli  103  kpl  mitan  täyttävää  kuhaa  (yhteensä  neljä  vetoa),  ja  paras 
vetokohtainen  saalis  55  kpl  mitan  täyttäviä  kuhia.  Keskimääräinen  vetokohtainen 
kuhasaalis oli 6,33 kg. Alamittaisia kuhia saatiin lukumäärällisesti noin puolitoistakertainen 
määrä  mitan  täyttäviin  verrattuna.  Alamittaiset  kuhat  päästettiin  takaisin  mereen. 
Nuottakunnan  johtajan,  Aivo  Kähr  kirjoitti  yhteenvedon Saaristomeren  koekalastuksista 
(LIITE 20, s. 156). 

Seuraavat johtopäätökset tehtiin ensimmäisten nuottauskokemusten ja tulosten pohjalta:

• Alpinus-troolari  oli  nuottaukseen  kooltaan  (ja  kustannuksiltaan)  ylimitoitettu. 
Esimerkiksi  kymmenmetrinen  Kulkuri  saattaisi  riittää,  kunhan  tasaista  avotilaa  on 
tarpeeksi 
• virolaisilla  on  nuottauksissa  mukana  3  -  4  miestä  kippari  mukaan  luettuna. 
Vinssisysteemi saattaisi kuitenkin olla kehitettävissä sellaiseksi, että kaksi tai jopa yksi 
miestä riittäisi
• peipsiläiskalastajat  vetivät  nuottaa matalasta syvälle.  Arvelemme, että jos nuottaa 
olisi vedetty syvästä matalaan päin, saalis olisi voinut olla vielä parempi
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Kuva 11. Virolainen nuottakunta asensi Alpinukseen muun muassa vinssin.

Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutin henkilökunnan suorittamat nuottaukset 
Koekalastuksia oli tarkoitus jatkaa Alpinuksella Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutin 
henkilökunnan voimin. Kävi kuitenkin yllättäen ilmi, että virolaisten KANRA II – hankkeelle 
antama tarjous ei sisältänytkään nuotan reisiä ja vetoköysiä. Koekalastuksissa virolaiset 
käyttivät omaa kalustoaan, ja hankkeelle jäi siis vain varsinainen nuotan perä.

Asian  selvittyä  siitä  informoitiin  viranomaista  välittömästi.  Myöhemmässä hankehaussa 
Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiölle myönnettiin  rahoitus reisiin  ja vetoköysiin 
hankkeessa nimeltä ”Uusia pyydyksiä ammattikalastuksen käyttöön” (päätös 29.4.2009).

Kevät 2009
Reidet  saatiin  kuitenkin  vasta  syksyllä  2009,  joten  kevään  kalastukset  suoritettiin 
lainareisin.  Lainareidet  saatiin  Suomeen  niin  myöhään,  että  koekalastukset  päästiin 
alkamaan vasta 26. toukokuuta. Iso kuha oli  tällöin jo poistunut Suomen kalatalous- ja 
ympäristöinstituutin  läheisiltä vesiltä,  ja  vetokohtainen keskisaalis  oli  vain  noin  0,55 kg 
kuhaa (LIITE 19 b, s. 153). Sivusaaliina oli runsaasti alamittaista kuhaa ja jonkin verran 
lahnaa.  Alamittaisia  kuhia  saatiin  lukumäärällisesti  yli  kymmenkertainen  määrä  mitan 
täyttäviin verrattuna. Yhteensä keväällä 2009 koekalastettiin viitenä päivänä, joista 8.6. oli 
viimeinen.

Syksy 2009
Syksyn 2009 koekalastusalueiksi  suunniteltiin  laajoja  vesialueita  Vapparilta  ja  Paimion-
selältä. Vesialueiden omistajat selvitettiin tuntityönä L-S Kalatalouskeskuksen ja Åbolands 
fiskarförbundin kautta. Yhdistykset ottivat yhteyttä omistajiin, kertoivat mistä hankkeessa 
on kysymys ja pyysivät lupaa nuottauksille. Suurimmalle osalle alueista lupa saatiin, mutta 
pienenkin alueen väliin jääminen siellä täällä saattoi estää nuottaamisen muuten sopivalla 
ja ”luvallisella” alueella.
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500 metriä pitkät reidet saatiin syksyn koekalastuksiin. Nuotalla ehdittiin käydä viisi kertaa 
ja vetää yhteensä 16 vetoa, kunnes jäiden aikainen tulo keskeytti nuottaukset (kuva 12).. 
Nuottauksissa oltiin muutenkin säiden armoilla. Vaikka miehistö oli  saatu muilta töiltään 
kokoon, myrskypäivät estivät merelle menon useasti.

Syksyn nuottauksissa saatiin hankkeen parhaat tulokset; mitan täyttäviä kuhia saatiin 13 
onnistuneesta vedosta yhteensä 325 kappaletta (LIITE 19 c, s. 154). Paras vetokohtainen 
saalis oli noin 70 kg mitan täyttävää kuhaa ja keskimääräinen vetokohtainen saalis noin 15 
kg  mitantäyttävää  kuhaa.  Sivusaaliiksi  saatiin  lahnaa,  särkeä  ja  runsaasti  alamittaisia 
kuhia. Myös muutamia ahvenia, siikoja ja kuoreita saatiin sivusaaliina. Alamittaisia kuhia 
saatiin lukumäärällisesti noin viisinkertainen määrä mitan täyttäviin verrattuna. 

Kuva  12.  Suomen  kalatalous-  ja  ympäristöinstituutin  Alpinus-alus  miehistöinen  Mutnik  – 
kuhanuotan koekalastuksissa (kuva Jani Hannula).

Kevät 2010
Syksyllä  2008  virolaisten  koenuottausten  jälkeen  hankkeelle  jäänyt  nuotta  oli  vanha. 
Hankkeelle  kuuluva uusi  nuotta  saatiin  vasta maaliskuussa 2010,  jolloin hanke olisi  jo 
alkuperäisen suunnitelman mukaan ollut ohi. 

Samalla kun KANRA II – hankkeelle haettiin jatkoaikaa 31.7.2010 saakka, haettiin lupaa 
myös käyttää hankkeelta jäämässä olevia rahoja Mutnik – nuottauksen kehittämiseen ja 
uuden  nuotanperän  koekalastukseen.  Lupa  myönnettiin  ja  Suomen  kalatalous-  ja 
ympäristöinstituutin Mutnik – miehistö teki kalustoon seuraavat muutokset / parannukset: 
takahaarukoiden  mataloitettiin  ja  vahvistettiin,  ja  kovat  nailonrullat  korvattiin  ilmakumi-
pyörillä, jotta reisi painuisi paremmin vetopyörää vasten.  Uuden nuotan perä oli  40 mm 
neliösilmä, ja se oli koevedetty Peipsillä.

Keväällä nuotattiin viitenä päivänä ajanjaksolla 28.4. – 26.5. (LIITE 19 d, s. 155) Mukana 
ei  ollut  vakiomiehistö  kahden avainhenkilön  sairastumisen vuoksi.  Ensimmäisellä  nuot-
tausmatkalla  nuotta  joutui  aluksen  potkuriin,  ja  korjaamiseen  kului  viikko.  Toukokuun 
alussa  päästiin  nuottaamaan  Paimionselälle,  mutta  aluksella  oppaana  mukana  ollut, 
alueella  verkoilla  kalastava  kalastaja  sanoi  itsekin  juuri  ottaneensa  verkot  ylös,  koska 
kalaa ei enää ollut. Uusi varakippari saatiin vasta toukokuun lopulla, jolloin kalaa ei enää 
ollut nuottaukseen varatuilla vesillä.
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Nuottausten aikana todettiin kuitenkin, että parannetut laitteet ja uusi perä toimivat erittäin 
hyvin. Ilmakumipyörät olivat huima parannus rumpuun. Reidet jouduttiin edelleen lappa-
maan kannelle järjestykseen, mutta niitä ei tarvinnut enää vetää niin rajusti.

Videot nuottaustapahtumista
Mutnik - nuottaus herätti paljon mielenkiintoa ammattikalastajien keskuudessa. Nuottauk-
seen kävi tutustumassa noin 15 henkilöä ympäri Suomea, ja myös Ruotsin puolelta saatiin 
kysymyksiä. Sekä virolaisten että hankkeen oman henkilökunnan nuottauksista koostettiin 
videot.  Videot  koosti  Suomen  kalatalous-  ja  ympäristöinstituutin  ATK  –  expertti  Juha 
Heikkinen yhteistyössä kalastuksenlehtori Ilkka Kuukan kanssa. Hankkeen aikana noin 50 
kpl  dvd  –  levykkeitä  on  toimitettu  asiasta  kiinnostuneille  kalastajille.  Videot  löytyvät 
Suomen  kalatalous-  ja  ympäristöinstituutin  www-sivuilta  osoitteesta 
http://kalakoulu.fi/projektit/KANRA-projekti  

5.4. KATISKAN KOKEMISEN KEHITTÄMINEN

Ammattimainen katiskapyynti on raskasta ja kokeminen ergonomisesti ja työturvallisuuden 
kannalta  ongelmallista,  jos  sitä  ei  voi  suorittaa  jonkinlaisen  apuvälineen  avulla. 
Katiskapyynnillä saattaa kuitenkin olla merkittävä asema rannikkokalastuksen kehittämi-
sessä,  joten  kokemisen  kehittäminen  on  tärkeää.  Onnistunut  ratkaisu  mahdollistaisi 
varmasti myös kalastaja- ja pyyntikohtaisen katiskojen määrän lisäämisen.

Selkämerellä  katiskan  kokemisen  kehittämistyössä  oli  mukana  ammattikalastaja  Mika 
Rosvall Raumalta, ja hanketta koordinoi Selkämeren Ammattikalastajat ry. Osahankkeen 
taustat  ja eteneminen kuvataan yksityiskohtaisesti  Selkämeren pyydysteknisessä rapor-
tissa (LIITE 14, s. 130).

Rosvall  kehitti  nostolaitteen  keväällä  2008  ja  kokeili  sitä  omassa  kalastuksessaan. 
Kokeilujen myötä hän kehitti laitetta edelleen. Laitteen perustana on kehikko, joka kääntyy 
eteenpäin ja nousee pystyyn katiskanarua vetämällä. Kehikko on mitoitettu siten,  että se 
nostaa katiskan  veneen  laidan  yläpuolelle,  josta  se  on  helposti  tyhjennettävissä 
veneeseen. 

6. TIEDOTUS

Ammattikalastajat ja muut sidosryhmät
Projektikoordinaattori kirjoitti ja postitti yhteensä kuusi ryhmäkirjettä projektialueen niille 1-
ryhmän ammattikalastajille, joiden osoitteet hänellä oli tiedossa. Ruotsinkieliset kalastajat 
saivat  kirjeet  omalla  äidinkielellään.  Yksi  postitus  oli  noin  200  kirjettä.  Kalastajakirjeet 
lähetettiin  sähköpostitse  tiedoksi  myös  muille  sidosryhmille  kuten  kalatalouskeskuksiin, 
tutkimuslaitokseen,  ELY-keskukseen  jne.  Kirjeissä  kerrottiin  projektin  ajankohtaisista 
asioista.

SAMPI –  projektin  aloittamaa  koulutus-  ja  tiedotusristeilyperinnettä  jatkettiin:  risteily 
järjestettiin  helmikuussa  vuosina  2009  ja  2010 (kuvat  13  ja  14).  Risteilyn  osallistujien 
määrä  on  noussut  tasaisesti,  ja  helmikuussa  2010  osallistujia  oli  ennätysmäiset  94 
henkilöä, joista ammattikalastajia oli  59. Neuvonta, hallinto,  tutkimus ja tiedotusvälineet 
olivat myös hyvin edustettuina (risteilyohjelmat LIITTEILLÄ 21 ja 22, s. 158-).
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Kuva  13.  Suomen  kalatalous-  ja  ympäristöinstituutin  kalastuksenlehtori  Ilkka  Kuukka  esittelee 
Mutnik – kuhanuotan pienoismallia ja kuva 14. Risteilyn osanottajia (kuvat Kaj Mattsson).

Vedenalaiskuvausten  raportit  liitettiin  heti  niiden  valmistumisen  jälkeen  Suomen 
Ammattikalastajaliitto SAKL ry:n www-sivuille (http://sakl.fi/?page=1305&lang=1), josta ne 
tavoittavat ammattikalastajat ja sidosryhmät koko Suomen alueella.

Hankkeen aikana syntyneet  osaraportit  sekä koko  KANRA II – hankkeen loppuraportti 
liitetään  myös  Suomen  kalatalous-  ja  ympäristöinstituutin  www-sivuille  osoitteeseen 
http://kalakoulu.fi/projektit/KANRA-projekti, mistä löytyvät myös hankkeen Mutnik – videot.

Vesa  Tschernijn  koostamat  vedenalaiskuvausvideot  löytyvät  Iconex  Oy:n  YouTube  – 
sivulta osoitteesta  http://www.youtube.com/user/IconexVideo. Kalastajia ja kaikkia sidos-
ryhmiä on informoitu videoista heti niiden tultua internetiin.

Muu tiedottaminen
Projektin aikana on laadittu lyhyitä, sähköpostitse toimitettuja tiedotteita tiedotusvälineille 
hankkeessa  tapahtuvista  ajankohtaisista  asioista.  Tiedotteita  ovat  julkaisseet  muun 
muassa toimialueen sanomalehdet  ja  Lounais-Suomen uutiset  (TV2).  Lounais-Suomen 
uutiset  on  osallistunut  myös tiedotusristeilyille  ja  tehnyt  jutun  TV –  uutisiin  seminaarin 
”polttavimmista” aiheista.

Lisäksi projektikoordinaattori on kirjoittanut lukuisia artikkeleita  KANRA II – projektista ja 
ammattikalastuksen tilasta  sekä kalastusalan  lehtiin  että  valtakunnallisiin  sanomalehtiin 
(Kalahaavi, Kalastaja, Fiskarposten ja Turun Sanomat).

7. YHTEENVETO JA ESITYKSET JATKOTOIMISTA

Projektissa  kuvattiin  kalojen  ja  hylkeiden  käyttäytymistä  hylkeenkestävien  Push  Up  – 
rysien eri osissa. Tietomme mukaan tämänkaltaista dokumenttia kuvattiin nyt ensimmäistä 
kertaa.  Kuvauslaitteiston  teknisistä  ongelmista  huolimatta  tuloksena  oli  ainutlaatuista 
materiaalia. Tekniset ongelmat saatiin tyydyttävästi ratkaistua KANRA II – projektin aikana, 
ja keväästä 2010 lähtien kuvauksia jatketaan Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiön 
KEHRA – Kehittyvä Rannikkokalastus 2010 – hankkeessa. Hankkeessa pyritään löytä-
mään  hylkeenkestävien  ponttonirysien  rakenteisiin  sellaiset  ratkaisut,  joiden  avulla 
hylkeeltä  suojaavuus,  mahdollisimman  hyvä  kalastavuus  sekä  ei-  toivottujen  kalojen 
selektio olisivat optimaalisella tasolla.
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Kuvauksissa todettiin,  että  lohet  uivat  ilman minkäänlaista  näkyvää reaktiota  erityisesti 
välipesän vanteeseen kiinnitetyn ison dyneemasuojaverkon läpi.  Ongelmaksi osoittautui 
se, että lohet uivat verkon läpi lähes yhtä helposti takaisin välipesän etuosaan, jossa ne 
olivat taas alttiita hylkeiden saalistukselle. Lohenkalastajat Selkämerellä ovat nyt pääosin 
luopuneet  isoista  vannesuojaverkoista  ja  siirtyneet  välipesän  nieluun  asennettuihin 
suojaverkkoihin. Suojaverkot suojaavat kuitenkin vain väli- ja kalapesässä olevia lohia, ja 
pyydyksen  muissa  osissa  oleskelevat  kalat  ovat  edelleen  hylkeiden  armoilla.  Yksi 
nykyisessä  KEHRA –  projektissa  kokeiltavista  pyydyksistä  on  lohen  kalastukseen 
tarkoitettu  kaksoisrysä,  jossa  kalan  taival  ”hyljevaarallisella”  alueella  johtoaidalta 
kalapesään on lyhempi.

Suomukalarysän  suuliinaan  suositellaan  rakennetta,  jossa  suuliinan  pohja  on  alku-
päästään  (potkuista  katsottuna)  uppoavaa  havasta  ja  kalapesän  päästä  kelluvaa. 
Alamittaisten kuhien selektiomenetelmistä ritilärakenne vaikuttaa olevan tehokkaampi kuin 
hapaasta  tehty  paneeli.  Optimaalista  selektioratkaisua  haetaan  nykyisessä  KEHRA – 
hankkeessa  vedenalaiskuvausten  avulla.  Sekä  pinnasta  että  pohjasta  pyytävän 
kaksoisrysän  rakenne  ei  ollut  toimiva.  Kuharysä  ei  kalasta  kunnolla  ilman  potkuja. 
Pienipesäistä  siikarysää  kehitellään  edelleen  adapterin  ja  suuliinan  osalta.  Lundinin 
elävänä pyytävä hyljeloukku ei nykyisellään toimi edes tyydyttävällä tavalla.

Virolaista  Mutnik  –  kuhanuottaa  kokeiltiin  ensin  virolaisen  nuottakunnan  voimin.  Kun 
syksyn 2008 nuottaustulokset olivat lupaavia, projektille hankittiin oma nuottauskalusto, ja 
nuottauksia jatkettiin Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutin henkilökunnan voimin.

Nuottauksissa oltiin säiden ja osittain miehistön saatavuuden armoilla,  eikä nuottauksia 
ollut  mahdollista  tehdä  täydellä  teholla.  Vetokohtaiset  nuottaustulokset  olivat  erittäin 
vaihtelevia; jos kalaa sattui kohdalle, sitä myös nuotalla saatiin. Kuitenkin, jos nuottauksilta 
haetaan taloudellista tuottoa, ne olisi tehtävä intensiivisesti esimerkiksi ammattikalastajan 
toimesta omilla vesialueillaan.

Mutnik - kalastuksen etuna on helppo ja nopea siirtyminen tarvittaessa paikasta toiseen, 
esimerkiksi  silloin  kun  hylkeet  saapuvat  kalastajien  apajille.  Myös  varsinainen  pyynti-
tapahtuma  on  nopea,  joten  saaliin  laatu  pysyy  hyvänä.  Suurimpia  haasteita  ovat 
nuottauksen  työkustannukset,  nuottaukseen  soveltuvien  sileiden  pohjien  löytäminen, 
vesialueiden  käyttöön  saaminen  ja  alueelle  sopivien  vetotapojen  oppiminen.  Ottaen 
huomioon suomalaiset korkeat työkustannukset vinssisysteemi olisi kehitettävä sellaiseksi, 
että  nuottauksessa  pärjättäisiin  kahdella  tai  jopa  yhdellä  miehellä.  Projektyöryhmän 
mielestä  tämä on mahdollista.  Alamittaisten kuhien  määrä saaliissa oli  ajoittain  todella 
suuri.  Nuotan selektiivisyyttä ollaankin nyt kehittämässä  KEHRA – hankkeen puitteissa. 
Vapaiden vesialueiden saanti on ongelma erityisesti keväisin. Kalaisat vedet verkotetaan 
heti jäiden lähdön jälkeen, eikä tilaa nuottaukselle juuri löydy. Tilaa löytyy verkkosesongin 
jälkeen, mutta tällöin tietenkin vedetkin ovat jo tyhjiä kalasta.

KANRA II - hankkeessa mukana olleet ammattikalastajat ovat olleet erittäin innostuneita 
kehittämään  omaa  alaansa.  Kalatalouden  ja  merenkulun  koulutussäätiö  pitää  oikeana 
tapana kehittää ammattikalastusta jatkossakin ottamalla alan edustajat  itse suunnittele-
maan ja toteuttamaan hankkeita.

Turussa 29.10.2010 

Maria Saarinen
projektikoordinaattori
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 LIITE 1
KANRA – II Kannattavuutta Rannikkokalastukseen
Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö, Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti
Johtoryhmän kokous, pöytäkirja 1/2008

Aika: Perjantai 18.4.2008 Puhelinkokous 

Läsnä: Olavi Sahlstén, Ismo Johansson, Ari Uusimäki, Kari Penttinen, Kaj Mattsson, 
Timo Saarinen, Tero Ylikylä, Vesa Karttunen, Maria Saarinen

§ 1 KANRA II – hankesuunnitelman karsiminen ja budjetin supistaminen

•TE–keskuksesta  saadun  ennakkotiedon  mukaan  KANRA  II –  hankkeelle  on 
myönnetty 230 000 € julkista tukea

•julkista rahoitusta haettiin 323 966 €, joten budjettia täytyy karsia noin 94 000 €

•Johtoryhmä keskusteli toimintasuunnitelman pääkohdista, ja vahvisti toimintalinjat 
ottaen  huomioon  myönnettäväksi  tulevan  rahoituksen.  Johtoryhmä  päätti 
seuraavaa:

•hankesuunnitelmassa  säilytetään  PU  -  rysien  kehittämiseen  liittyvät  toimet  ja 
Mutnik  kuhanuotan  kokeilu.  PU  -  rysien  vedenalaiskuvausten  yksityiskohtainen 
suunnittelu päätettiin aloittaa välittömästi (Kari Penttinen / suullinen lupa)

•hankesuunnitelmasta  poistetaan  Selkämeren  lohisaaliin  tilastointi, 
katiskahankkeen  jatko  muilta  osin  kuin  koentatekniikan  osalta,  koukkuhankkeen 
jatko,  norssirysäkokeilu,  Nippon-verkkokokeilu  ja  kalastajien  messumatka. 
Poistettuihin hankeosioihin haetaan uudelleen rahoitusta syksyn haussa.

•projektikoordinaattori on puolipäiväinen

Edellä mainittujen supistamistoimenpiteiden avulla kokonaisbudjetiksi saatiin 262 555 €, 
josta julkisen tuen osuus on 230 000 €. Omarahoituksen osuudeksi tuli 12, 4 % (LIITE 1 
karsittu hankesuunnitelma, LIITE 2 karsitun suunnitelman mukainen budjetti)

§ 2 Johtoryhmän seuraava kokous

Johtoryhmän  seuraava  /  järjestäytymiskokous  päätettiin  pitää  tiistaina  6.5.  alkaen  klo. 
10.00 KANRA – toimistolla Turussa.

Pöytäkirja on tarkastettu johtoryhmän kokouksessa ___.___ 2008 ja todettu kokouksen 
kulun mukaiseksi.

________________________________ _______________________________
puheenjohtaja sihteeri
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LIITE 2
KANRA – II Kannattavuutta Rannikkokalastukseen
Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö, Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti
Johtoryhmän kokous, pöytäkirja 2/2008

Aika: Tiistai 6.5.2008 klo. 10.00 – 12.15 
Paikka: KANRA -toimiston kokoustilat, Yliopistonkatu 11 a B 21, 20200 Turku

Läsnä: Kari Penttinen, Olavi Sahlstén, Ismo Johansson, Ari Uusimäki, Tero Ylikylä, 
Vesa Karttunen, Maria Saarinen

§ 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Kari Penttinen avasi kokouksen klo. 10.00, ja totesi, että KANRA II – hanke on saamassa 
julkista rahoitusta yhteensä 230 000 €.

Penttinen totesi  edelleen,  että  Kalatalouden  ja  merenkulun  koulutussäätiön  hallitus  on 
nimennyt  KANRA II - johtoryhmään seuraavat tahot (suluissa tahojen itsensä valitsemat 
edustajat):

Kalatalouden ja  merenkulun  koulutussäätiö  /  Suomen kalatalous-  ja  ympäristöinstituutti 
(Penttinen Kari)
Saaristomeren ammattikalastajat ry (Sahlstén Olavi suomenkielinen alue, Johansson Ismo 
ruotsinkielinen alue)
Selkämeren Ammattikalastajat ry (Uusimäki Ari)
L-S Kalatalouskeskus ry (Rannikko Petri, sijaisena vanhempainloman ajan Saarinen Timo)
Åbolands Fiskarförbund rf (Mattsson Kaj)
Satakunnan Kalatalouskeskus (Ylikylä Tero)
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry (Jordas Kim)
Kalatalouden keskusliitto KKL (Karttunen Vesa)

Penttinen ehdotti, että Olavi Sahlstén jatkaa johtoryhmän puheenjohtajana myös KANRA 
II – projektissa. Ehdotus sai kannatusta.

Johtoryhmä päätti valita puheenjohtajaksi Olavi Sahlsténin ja sihteeriksi Maria Saarisen.

§ 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus

Pöytäkirja 1/2008 (puhelinkokous 18.4.) hyväksyttiin muutoksitta.

§ 3 Tiedotusasioita

Johtoryhmä merkitsi tiedotusasiat tiedoksi

•lupapyyntö  aikaistettua  pyyntiä  varten  KANRA  II –  projektin  suojaverkko-  ja 
kalteritutkimuksissa  mukana  oleville  lohirysille  Selkämerellä  mennyt  TE-keskukseen 
21.4.

opäätös on luvattu kuluvalla viikolla
•virolaiskalastajia kävi vierailulla Saaristomerellä 18. – 19.4.
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•koordinaattori on kirjoittanut artikkelin ”KANRA päättyi, KANRA II jatkaa kehitystyötä”, 
juttu ilmestyy seuraavassa Kalastajassa ja Fiskarpostenissa

§ 4 PU – rysät; vedenalaiskuvaukset ja tilannekatsaus

Saaristomeren  kuvaussuunnitelma  (Iconex  Oy)  oli  jaettu  johtoryhmälle.  Koordinaattori 
kertoi seuraavaa:

•kuvaukset tehdään Naantalissa kalastaja Pauli Huunosen rysällä (entinen KANRA – 
koerysä, 11 m)
•kameroiden hinnasta oli  jäänyt arvonlisävero pois.  Tschernij  (Iconex Oy) oli  saanut 
suullisen  tarjouksen  Turku  Amk:sta,  ja  jossain  vaiheessa  oli  tullut  sekaannus. 
Sekaannuksesta johtuen KANRA II - hankkeeseen on budjetoitu vain alvittomat hinnat. 
Koordinaattori  ja  Tschernij  on  kutsuttu  7.5.  neuvottelemaan  asiasta  Turku  Amk:n 
Kääriän ja Eräveden kanssa. On mahdollista, että  KANRA II saa myöhemmin Turku 
Amk:lta lainaksi neljännen kameran
•Iconex  Oy  hankkii  ja  teettää  kameratelineet  ja  muu  tarvittavan  tekniikan  (varattu 
yhteensä 3 500 €, josta 500 € jätetään vararahaksi)
•vedenvirtausmittari saadaan lainaksi Turun Yliopistolta
•testikuvaukset  valomäärien  selvittämiseksi  aloitetaan  7.5.  (koordinaattori  menee 
Tschernijn mukaan rysälle)

Selkämerellä kuvaukset voidaan aloittaa vasta 10.6., mikäli lupaa aikaistetulle pyynnille ei 
saada. Lupaa on haettu 11 rysälle, mutta ehdoton vähimmäismäärä olisi neljä rysää.

Uusimäki  kertoi  siikarysän  parannuksesta  seuraavaa:  uusi  välipesä  on  kartiomainen; 
ensimmäinen  vanne  ø  2  m  jossa  suojaverkko,  U-mallinen  nielu,  kalapesään  myös 
selektiopaneelit

Siikarysän  vedenalaiskuvauksissa  ei  ollut  huomioitu  kalastajan  palkkiota  budjettia 
laadittaessa (kohde tuli mukaan Tschernijn myöhemmästä ehdotuksesta).

Johtoryhmä merkitsi tilannetiedotuksen tiedoksi ja päätti seuraavaa:

•mikäli Turku Amk:n kanssa ei päästä sopimukseen kameroiden hinnoista, kameroita 
hankitaan vain kolme;  kaksi  kalliimpaa ja  yksi  halvempi.  Kaikkia kameroita voidaan 
käyttää myös Selkämeren kuvauksissa. Tällöin  kuitenkin edellytetään Turku Amk:lta 
jonkinlaista vastaan tuloa asiassa, esim. yhtä lainakameraa tai jonkinlaista opiskelijan 
työpanosta. ”Raakafilmiä” ei kuitenkaan luovuteta hankkeen ulkopuolelle  
•koordinaattori on vielä yhteydessä TE-keskukseen ja korostaa Selkämeren aikaistetun 
pyynnin tärkeyttä
•Saaristomeren  vedenalaiskuvausten  kalastajapalkkiosta  siirretään  1  000  € 
Selkämeren siikarysän kuvausten kalastajapalkkioon

§ 5 Mutnik - kuhanuotta

Koordinaattori  kertoi,  että  virolaisilta  odotetaan  15.5.  mennessä  kirjallista  tarjousta 
Alpinuksen muutostöistä ja ensimmäisistä koenuottauksista virolaisten omalla nuotalla.

Todettiin,  että  vesialueen  käyttölupa  vaatii  osakaskunnan  päätöksen.  Sahlsténilla  on 
olemassa oleva lupa yhdelle alueelle Lapilan lähistöllä.
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Johtoryhmä  päätti,  että  koordinaattori  ryhtyy  välittömästi  selvittämään  mahdollisia 
käyttökelpoisia vesialueita, pyydetään apua Kyllöseltä ja Granströmiltä.

§ 6 Muut asiat

Vesa  Karttunen  kertoi,  että  KKL:sta  on  lähiaikoina  ilmestymässä  katiskakalastuksen 
ohjekirja. Karttunen tiedusteli,  olisiko projektirahoituksen turvin mahdollista hankkia kirja 
projektin toimialueen kalastajille perusoppaaksi.

Todettiin, että hankkeessa on varattu 700 € tilastojen ja kirjallisuuden hankintaan. Varoilla 
on tarkoitus hankkia lähinnä RKTL:n ja muiden tutkimuslaitosten maksullisia julkaisuja ja 
tilastoja.

Johtoryhmä päätti seuraavaa:

•tässä vaiheessa ostetaan hankkeelle yksi kirja, lisäksi koordinaattori tiedottaa kirjasta 
alueen kalastajia
•haetaan syksyn hakukierroksella  KANRA II – projektin lisähakemuksen yhteydessä 
rahoitusta myös katiskakirjoille   

§ 7 Johtoryhmän seuraava kokous

Johtoryhmä  päätti  pitää  seuraavan  kokouksen  12.6.  klo.  14.00.  Mikäli  asiat  eivät 
välttämättä vaadi kokoontumista, mahdollinen kokous pidetään sähköpostin välityksellä.

§ 8 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo. 12.15.

Pöytäkirja on tarkastettu johtoryhmän kokouksessa ___.___ 2008 ja todettu kokouksen 
kulun mukaiseksi.

________________________________ _______________________________
Olavi Sahlstén, puheenjohtaja Maria Saarinen, sihteeri
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LIITE 3
KANRA – II Kannattavuutta Rannikkokalastukseen
Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö, Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti
Johtoryhmän kokous, pöytäkirja 3/2008

Aika: Torstai 12.6.2008
Paikka: Sähköpostikokous

Läsnä: Kari Penttinen, Kaj Mattsson, Olavi Sahlstén, Ismo Johansson, Ari Uusimäki, 
Tero Ylikylä, Timo Saarinen, Vesa Karttunen, Maria Saarinen

§ 1 Karsittu ja tarkennettu hankesuunnitelma ja budjetti

Johtoryhmä merkitsi seuraavat tiedotusasiat tiedoksi:

Koordinaattori  kävi  pyynnöstä  4.6.  kalatalousjohtaja  Ranta-ahon  luona 
keskustelemassa budjetin yksityiskohdista ja omarahoituksesta. Lisäohjeita kysyttiin 
vielä sähköpostitse 9.6. Yhteenveto ohjeista:

•kalastajien investoinnit pyydyksiin eivät ole omarahoitusta. Voidaan kyllä menetellä 
siten,  että  kalastaja  ostaa  itse  pyydyksen tai  osia  siitä,  ja  vuokraa ne edelleen 
hankkeelle. Ainoa omarahoituksen muoto, jossa todellisia kuluja ei kirjaudu säätiön 
kirjanpitoon, on talkootyö. Talkootyöstä tulee pitää kirjaa.
•säätiön  on  sijoitettava  todellista  rahaa  omarahoitusosuudeksi.  Omarahoituksen 
osuus on 10 % kokonaisbudjetista
•maksatuksessa haetaan  todellisten  kulujen  mukaista  summaa kuitteja  vastaan. 
TE-keskus vähentää kokonaissummasta 10  %,  ja  takaisin  saadaan siten 90  %. 
Mitään erillisiä omarahoitusosuuksia ei siis tarvitse eritellä, mutta säätiö saa takaisin 
10 % vähemmän kuin todelliset kulut ovat olleet.
•maksatustavan takia kokonaisbudjettimme ei siten saa ylittää 255 555 euroa, josta 
siis ennakkotiedon mukainen julkinen tuki 90 % = 230 000 €. Yli menevä osuus jäisi 
kokonaisuudessaan säätiön kontolle
•edellisten tietojen perusteella  Penttinen ja Mattson säätiön edustajina päättivät, 
että  säätiö  sijoittaa hankkeeseen  vaadittavan  omarahoitusosuuden 
verran nostamalla koordinaattorin työajan hankkeessa kuuteen tuntiin per päivä (30 
h / viikko).

Koordinaattori  oli  laatinut  uuden  budjettiehdotuksen  ja  päivittänyt 
hankesuunnitelman saamiensa ohjeiden ja johtoryhmän painostusten pohjalta.

Johtoryhmä kävi asian pohjalta lyhyen keskustelun, jonka jälkeen se hyväksyi sekä 
budjetin  että  hankesuunnitelman  (liitteet  1  ja  2).  Pieni  muutosvaraus  jätetään 
virolaisten päivärahojen lukumäärään, johon ei ole vielä saatu vahvistusta. Budjetin 
kokonaissumma ei kuitenkaan nouse. 

Koordinaattori toimittaa asiakirjat ja niihin sisältyvät liitteet TE-keskukseen 13.6.

§ 2 PU – rysät; vedenalaiskuvaukset ja tilannekatsaus

Johtoryhmä merkitsi seuraavat koordinaattorin ja Iconexin tiedotteet tiedoksi:
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•ongelmia  on  ollut  kameroiden  toimitusaikojen  ja  vedenpitävyyden  kanssa. 
Saaristomerellä on häirinnyt myös veden sameus
•kaksi kalliimpaa kameraa on saatu, halvempaa odotellaan kuluvan viikon aikana. 
Neljäs Turku Amk:n oma kamera saadaan lainaksi aikaisintaan kesäkuun lopulla. 
Lainaussopimusehdotusta odotellaan
•Vesa Tschernijn tilannetiedotus (liite 3)

§ 3 Mutnik – kuhanuotta

Johtoryhmä merkitsi tiedoksi peipsiläisten tarjouksen sekä seuraavat asiat:

•Peipsin kalastajat ovat alustavasti ilmoittaneet olevansa käytettävissä 1.6. – noin 
15.8.
•hankkeessa mukana oleville kalakoulun työntekijöille (Oksanen, Laakso ja Kuukka) 
aikaisin  mahdollinen  ajankohta  koekalastuksiin  osallistumiselle  on  4.8.  alkaen. 
Peipsiläisiltä on tiedusteltu ajankohdan sopivuutta, ja vastausta odotellaan.
•Alpinus menee telakalle syyskuun alussa, ja on siellä pari viikkoa
•budjettiin sisältyy karttaplotterin hankinta Alpinukseen (1 000 €). Muita hankintoja 
varten on varattu 800 €
•ensimmäiset  koekalastukset  voidaan  tehdä  Lapilan  ympäristössä,  jonne 
Sahlsténilla on vedenomistajan lupa. Muitakin alueita löytynee, tosin osakaskuntien 
kokoukset on tältä vuodelta jo pidetty
•Alpinuksesta pitää purkaa trooli ennen kuin Mutnikin vinssin ym. asennus alkaa

Johtoryhmä hyväksyi peipsiläisten tarjouksen, ja päätti majoittaa miehet kalakoulun 
asuntolaan (lupa sisäiselle  laskutukselle).  Johtoryhmä jätti  peipsiläisten  ruokailut 
koordinaattorin  järjestettäväksi  ja  karttaplotterin  hankkimisen  kalakoulun 
henkilökunnalle (pyydettävä kolme tarjousta).   

§ 4 Kaksoisrysä ja hyljeloukulla varustettu siikapesä, tilannekatsaus

Johtoryhmä merkitsi tilannekatsauksen seuraavat asiat tiedoksi:

•koekalastaja Sahlstén hankkii itse kaksoisrysän molemmat kalapesät ja siikapesän 
adapterin. Hän vuokraa ne edelleen hankkeelle. Lundinilta vuokrataan suuosat ja 
karsina
•Selkämeren hyljeloukulla varustettu siikapesä loukkuineen vuokrataan Lundinilta, 
ja koekalastaja Uusimäki vuokraa muut osat (adapteri, suuliina, potkut ja johtoaita) 
hankkeelle
•kaikki tilaukset Lundinille on tehty viikolla 23, ja toimitus on luvattu noin viikolla 27. 
Budjettiin  on  nyt  eritelty  Lundinin  kustannukset  (vuokra  ja  rahti)  ja  kalastajien 
kustannukset (vuokra, pyydysten vakuutukset ja kirjanpito).

 
§ 5 Selkämeren (SeAK:n koordinoimat) hankeosiot, tilannekatsaus

Johtoryhmä merkitsi tilannekatsauksen seuraavat asiat tiedoksi:

1) PU - rysien tekniikan kehittämisessä ovat mukana seuraavat kalastajat:
•siikarysän pakoaukko Veneranta Reijo, Veneranta Sami ja Välisalo Juha
•salmiakkikalteri Saaristo Reijo ja Laine Seppo
•PU – rysän pyörät Uusimäki Esapekka ja Johansson Erik  
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•suojaverkon kuvaukset Uusimäki Ari ja Salokangas Heikki
TE-keskus  myönsi  19.5.  kuvauksia  varten  tarvittavan  luvan  aikaistettua  pyyntiä 
varten  tälle  vuodelle  näille  kahdelle  rysälle.  Vuodelle  2009  myönnettiin  jo 
ennakkoon neljä lupaa neljälle kalastajalle (päätös 1661/5713/08)

2) katiskan koennan kehittäminen
•kalastaja Mika Rosvall on aloittanut työn

 
§ 6 Johtoryhmän seuraava kokous

Johtoryhmä päätti pitää seuraavan kokouksen syyskuun ensimmäisellä viikolla (viikko 
36).

Pöytäkirja on tarkastettu johtoryhmän kokouksessa ___.___ 2008 ja todettu kokouksen 
kulun mukaiseksi.

________________________________ _______________________________
puheenjohtaja sihteeri
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LIITE 4
KANRA – II Kannattavuutta Rannikkokalastukseen
Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö, Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti
Johtoryhmän kokous, pöytäkirja 4/2008

Aika: Keskiviikko 24.9.2008 klo. 13.00 – 15.30
Paikka: KANRA -toimiston kokoustilat, Yliopistonkatu 11 a B 21, 20200 Turku

Läsnä: Kari Penttinen, Kaj Mattsson, Olavi Sahlstén, Ismo Johansson, Ari Uusimäki, 
Tero Ylikylä, Essi Erävesi, Vesa Karttunen, Kari Ranta-aho ja Maria Saarinen

§ 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 13.00.

§ 2 Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkistus

Pöytäkirjat 2/2008 (6.5.) ja 3/2008 (12.6.) hyväksyttiin muutoksitta.

§ 3 Tiedotusasioita

Johtoryhmä merkitsi seuraavat tiedotusasiat tiedoksi:

•karsitut KANRA II – hankesuunnitelma ja budjetti toimitettiin TE-keskukseen 13.6.
•kirjallinen päätös saatu 23.6. (Dnro 858/3561/2008). Hankkeen numero on 0825088
•projektin 1. kalastajatiedotuskirje lähtenyt 7.7.

§ 4 - 5 Suomukala  –  PU –  rysän edelleen kehittäminen ja  lohi  –  PU –  rysän 
suojaverkon kuvaukset

Johtoryhmä merkitsi vedenalaiskuvauksista seuraavat asiat tiedoksi:

•Saaristomerellä  kevään  vedenalaiskuvauksia  ei  voitu  viedä  läpi  suunnitelmien 
mukaisesti. Pääsyynä oli kameroiden paha myöhästyminen ja sen jälkeen laitteistojen 
tekniset ongelmat. Lopulta yrityksistä oli luovuttava veden samentumisen takia

omuutaman päivän talteen saadussa kuvamateriaalissa pystyttiin havaitsemaan, 
että esimerkiksi kuha ja ahven käyttäytyvät nielussa eri tavalla. Nielulankojen 
päättyessä  ahven  suuntaa  suoraan  alas,  kun  taas  kuha  jatkaa  kalapesässä 
suoraan eteenpäin 

•Selkämerellä  kuvaukset  päästiin  aloittamaan  vasta  7.  heinäkuuta.  Myöhästymisen 
syitä:

okameralaitteisto  saatiin  Turku  Amk:sta  vasta  16.6.  Kameratelineet  eivät 
kuitenkaan olleet tällöin valmiina
oTschernij  oli  välillä töissä Ahvenanmaalla. Vihdoin 28.6.  kamera piti  asentaa 
Salokankaan rysään. Edellisenä iltana Tschernij kuitenkin havaitsi, että tallennin 
ei toimi
otallentimen vika näytti selvinneen 4.7., ja kuvaamaan päästiin 7.7.

14.7  kello  14  -  15  aikoihin  tallentuneessa  kuvamateriaalissa  voidaan 
havaita 11 lohi- ja 3 siikatapahtumaa, mutta yksikään kala ei ole uinut läpi 
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verkon.  Salokankaan  lohirysässä  suojaverkko  on  välipesän 
ensimmäisessä  vanteessa  (eli  adapterin  kiinnitysvanteessa).  Uusimäki 
kertoi, että merikarvialaiskalastajien keskuudessa yleinen mielipide on se, 
että suojaverkon sijainti  1.  vanteessa estää kalan menon pyydykseen. 
Salokangas  laittoi  myöhemmin  adapterin  päähän  katoksi 
hapaankappaleen, jotta suojaverkon kohta ei olisi katottoman adapterin 
puolelta niin valoisa ja näkyvä lohelle.

•kameralaitteistoissa on vikaa edelleen; tallennin ei tallenna ja kamerakotelo vuotaa. 
Lisäksi halvemman kameran kuvakulma (55 o) ei todennäköisesti ole riittävä. Vikoja ei 
ole  pystytty  (ehditty?)  korjaamaan.  Yksi  Saaristomeren  pohjakameroista  tuhoutui 
Salokankaan  rysän  kuvauksissa,  koska  kamerakotelo  päästi  sisälle  vettä  (LIITE  1: 
kooste kesän tapahtumista). Vahinkoilmoitus kamerasta on tehty Lähivakuutukseen

•Vesa  Tschernij  lähetti  kokoukseen  ehdotuksen  ”KANRA-hankkeen 
vedenalaiskuvaukset vuonna 2009”

Todettiin,  että  projekti  on  ostanut  Turku  Amk:lta  kolme  kamerayksikköä  vedenalaista 
kuvausta ja tallentamista varten, kuvaussyvyydeksi on ilmoitettu max 10 metriä. Vastuu 
laitteistojen vuoto- ja tallennusvioista on täten yksiselitteisesti laitteistojen valmistajalla ja 
myyjällä. Rikkoutuneesta kamerasta todettiin, että mikäli vakuutusyhtiö ei korvaa vahinkoa, 
vastuu vahingosta kuuluu valmistajalle / myyjälle.

Todettiin  edelleen,  että  sen  lisäksi,  että  kuvauksia  ei  ole  voitu  suorittaa  suunnitellulla 
tavalla  viallisten  kamerayksiköiden  takia  eikä  tuloksia  näin  ollen  saatu,  projektille  on 
koitunut vahinkoa vähintäänkin kymmenistä työtunneista, jotka koordinaattori ja kalastajat 
ovat joutuneet käyttämään tuloksettomaan työhön.

Tschernijn  selvityksestä  todettiin,  että  hanke  ei  tässä  vaiheessa  ryhdy  hakemaan 
lisärahoitusta. Lisärahoituksen saamista ei myöskään pidetty todennäköisenä. Tallentimien 
koteloimista siten, että venettä ei tarvittaisi niiden säilyttämiseen, voidaan kehittää, mikäli 
nykyinen rahoitus suinkin antaa siihen mahdollisuuden.

Johtoryhmä päätti seuraavaa:

•koordinaattori järjestää neuvottelun laitetoimittajan kanssa
•toimittajalle  annetaan  aikaa  vuoden  loppuun  saakka  saattaa  jokainen  projektin 
ostamista  kamerayksiköistä  sellaiseen  toimintakuntoon,  että  vedenalaiskuvaukset 
voidaan suorittaa suunnitellulla tavalla
•mikäli laitteistoja ei saada kuntoon, kauppa puretaan

Kaksoisrysästä ja parannetusta siikarysästä johtoryhmä merkitsi tiedoksi seuraavaa:

•Sahlstén kertoi, että kaksoisrysä on menossa pyyntiin lokakuussa
•Uusimäki kertoi parannetusta siikarysästä seuraavaa:

ovälipesän  ensimmäinen  vanne  on  nyt  2,5  m  halkaisijaltaan  (ent.  1,5  m), 
suojaverkko sisällä ensimmäisen nielun takana
opintapyynti  parani  huomattavasti,  koska  välipesän  vanteet  saatiin  nyt 
pysymään pinnalla, ja pesä on paljon valoisampi
oviritettäessä rysä siika-aika oli tosin jo ohi, mutta kalasti hyvin lohta
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Lisäksi merkittiin tiedoksi, mitä Mattsson kertoi Åbolands Fiskarförbundin PU – rysästä:

•rysä on ollut  käytössä kalastaja Rainer Ehrmanilla. Ehrman on toteuttanut rysässä 
parannusehdotuksia  KANRA –  pyydysraporttien  pohjalta,  ja  rysä  pyytää  nyt  paljon 
paremmin kuin aikaisemmin.

§ 6 Lohi – PU – rysän tekninen kehittely (SeAK)
 
Johtoryhmä merkitsi  tiedoksi  ”Pyörät  kalapesän  alla”  –  osahankkeen  väliraportin  sekä 
seuraavat asiat muista osahankkeista:

•salmiakkikalterikokeiluissa  ovat  mukana Reijo  Saaristo  ja  Seppo Laine.  Alustavien 
tietojen mukaan  kalteri  toimi  sinänsä ja  esti  hylkeen pääsyn rysään.  Ei  kuitenkaan 
kalastanut niin hyvin kuin odotettiin ottaen huomioon, että paikka oli hyvä

•siikarysän selektiopaneelikokeilussa ovat mukana Reijo Veneranta, Sami Veneranta ja 
Juha Välisalo. Kehitystyö alkaa kuitenkin vasta ensi keväänä, koska kuluvana keväänä 
siikakausi oli jo ohi, kun hanke pääsi alkamaan

•Uusimäki kertoi seuraavaa hyljeloukulla varustetusta siikapesästä:
oei vielä saaliiksi hylkeitä
oongelmia on ollut loukun rakenteessa olevien ruostumattomien osien kanssa; 
monet  niistä  ovat  ruostuneet.  Lundin  lähetti  kesällä  heti  yhden  korvaavan 
vaijerin  silloin  havaitun  viallisen  tilalle  (18.7.).  Sen  jälkeen  todettu  monen 
muunkin kohdan ruostuneen. Ruostuminen on tehnyt loukun avautumisesta ja 
sulkeutumisesta kankeaa.
okoordinaattori  kertoi,  että  asiasta  on  oltu  yhteydessä  Lundiniin,  joka  kertoi 
ongelmista alihankkijan kanssa. Lundin on todennut,  että 5 -  10 % tuotteista 
viallisia, alihankkija ei myönnä, selvittely meneillään
oselvitetään  kokonaistilanne,  kun  rysä  nostetaan  ylös,  ja  ollaan  tällöin 
yhteydessä Lundiniin vikojen osalta.

§ 7 Mutnik – kuhanuotta

Johtoryhmä merkitsi Mutnik-kuhanuottauksista seuraavat asiat tiedoksi:

•virolainen nuottakunta oli Suomessa 4. – 17.8.
•koekalastustulokset olivat lupaavia. Paras päiväsaalis oli 103 kpl mitan täyttäviä kuhia 
(yhteensä neljä vetoa), ja paras vetokohtainen saalis oli 55 kpl mitan täyttäviä kuhia
•Aivo Kährin raportin piti tulla 15.9. mennessä, mutta ei ole tullut 19.9. mennessä 
•Ari Oksanen oli laatinut koosteen koekalastuksista ja saaliista
•hankesuunnitelman mukaan kalakoulun henkilökunnan pitäisi jatkaa koekalastuksia. 
27.6.  kävi ilmi,  että virolaisten tarjous ei  ollut  sisältänyt nuotan reisiä ja vetoköysiä. 
Koekalastuksissa peipsiläiset käyttivät omaan nuottaansa kuuluvia reisiä ja vetoköysiä, 
mutta hankkeelle jäi siis vain varsinainen nuotan perä

otilanne oli selvitetty välittömästi Ranta-aholle 
otulkiltamme Vagiströmiltä saadun alustavan arvion mukaan reidet ja vetoköydet 
maksavat yhteensä 10 000 - 13 000 €

Ranta-aho ei näiden tietojen pohjalta ainakaan heti ollut valmis rahoittamaan reisiä.
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Johtoryhmä keskusteli asiasta ja totesi ja päätti seuraavaa:

•reisien  hinta  tuntuu  kovalta.  Selvitetään,  olisiko  vanhoja  trooleja  saatavilla 
(koordinaattori kyselee)
•peipsiläiset vetivät nuottaa matalasta syvälle. Pitäisikö vetää toisin päin?
•Alpinus on nuottaukseen kooltaan ylimitoitettu. Kulkurin (10 m) konevoima saattaisi 
riittää
•koordinaattori koostaa ja täydentää Oksasen raporttia

§ 8 Katiskan kokemisen kehittäminen Selkämerellä (SeAK)

Johtoryhmä  merkitsi  katiskaraportin  tiedoksi.  Päätettiin  pyytää  raporttiin  seuraavia 
täydennyksiä: materiaalitiedot, rakennepiirustus ja mittakaava

 
§ 9 Muut asiat

Johtoryhmä  merkitsi  tiedoksi  Essi  Eräveden  tiedon  kaarinalaisesta  pallokuvauksiin 
erikoistuneesta Muuritutkimus Ky:stä (liittyen vedenalaiskuvausten tekniikkaan).

§ 10 Johtoryhmän seuraava kokous

Johtoryhmä päätti alustavasti, että seuraava kokous pidetään 12.12. klo. 10.00

§ 11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15.30.

Pöytäkirja on tarkastettu johtoryhmän kokouksessa ___.___ 2008 ja todettu kokouksen 
kulun mukaiseksi.

________________________________ _______________________________
puheenjohtaja sihteeri
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LIITE 5
KANRA – II Kannattavuutta Rannikkokalastukseen
Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö, Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti
Johtoryhmän kokous, pöytäkirja 1/2009

Aika: 11.2.2009 klo. 17.20 – 19.00
Paikka: M/S Amorella, Viking Line kokoustilat

Läsnä: Kari Penttinen, Kaj Mattsson, Olavi Sahlstén, Ismo Johansson, Ari Uusimäki, 
Kim Jordas, Essi Erävesi, Vesa Karttunen, Kari Ranta-aho ja Maria Saarinen. 
Lisäksi  läsnä  oli  Mailis  Kuuppo,  joka  jatkaa  johtoryhmässä  Suomen 
kalatalous-  ja  ympäristöinstituutin  edustajana  Kari  Penttisen  jäädessä 
eläkkeelle. Lisäksi § 2 ajaksi kokoukseen oli kutsuttu Vesa Tschernij.

§ 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 17.20

§ 2 Vedenalaiskamerat 

Vesa  Tschernij  Iconex  Oy:stä  kertoi  vedenalaiskameroiden  ja  tallentimien 
korjaustilanteesta seuraavaa:

•Tschernij jätti laitteet syksyllä Turku Amk:iin, jossa ne luvattiin saattaa kuntoon syksyn 
aikana. Jotain korjaustyötä tehtiin, mutta työ jäi kesken. Korjaustyöstä vastaava henkilö 
on vaihtunut, uusi on Jussi Hattara
•Tschernij oli 9.2. neuvottelussa Turku Amk:ssa, jossa todettiin työn nyt lähtevän hyvin 
käyntiin, mm. uudet kamerakotelot testataan lähiaikoina
•Tschernij  uskoo,  että  vedenpitävyysongelma  saadaan  helposti  ratkaistua,  mutta 
tallennusvarmuudeksi ei ehkä saada 100 %

Kari  Ranta-aho totesi,  että  mikäli  laitteita  ei  saada yrityksistä  huolimatta  toimiviksi,  on 
mahdollista,  että  Kalakoulu voisi  saada rahoitusta hankkiakseen yhden toimintavarman 
kamera-tallennin  yksikön  (esim.  RKTL:n  käyttämä  laitteisto  on  tällainen).  Laitteisto  on 
kallis, mutta sitä voisivat myös ammattikalastajat lainata oman rysänsä kuvaamista varten.

Vesa Karttunen totesi,  että  kannattaisi  olla  asian tiimoilta  yhteydessä myös MMM:öön, 
koska edelliseltä rahoituskaudelta jäi paljon rahaa käyttämättä.

Kuultuaan  Vesa  Tschernijn  antaman  tilannetiedotuksen  ja  keskusteltuaan  asiasta 
johtoryhmä päätti vastuuttaa Vesa Tschernijn hoitamaan asia kuntoon siten, että kamerat  
ja  tallenninyksiköt  ovat  toimintavarmoja  maaliskuun  loppuun  mennessä.  Tallentimien  
tallennusvarmuudeksi hyväksytään 70 prosenttia.

§ 3  Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus

Pöytäkirja 4/2008 (24.9.) hyväksyttiin muutoksitta.

§ 4 Tiedotusasioita
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Johtoryhmä merkitsi seuraavat tiedotusasiat tiedoksi:

•projektin 2. kalastajatiedotuskirje lähti 28.10.2008, 3. kirje lähti 5.1.2009
•koordinaattorin  esitelmät  ammattikalastuksen  kehittämishankkeista  Saaristomerellä 
kalakoululla

o20.11. kohderyhmänä venäläiset kalastajat
o1.12. kohderyhmänä Pirkanmaan kalastajat

Molemmat ryhmät olivat erityisen kiinnostuneita PU – rysistä.

§ 5 Uusi rahoitushakemus: Uusia pyydyksiä ammattikalastuksen tarpeisiin

Johtoryhmä merkitsi rahoitushakemuksesta seuraavat asiat tiedoksi:

Kalatalouden  ja  merenkulun  koulutussäätiö  haki  14.11.  päättyneessä  haussa 
rahoitusta  hankkeelle  ”Uusia  pyydyksiä  ammattikalastuksen  tarpeisiin”.  Mukana 
olivat seuraavat, alkuperäisestä KANRA II – hankkeesta karsitut osahankkeet:

-Älytön-katiska mateen pyynnissä
-koukkuhankkeen jatko suomukalan pyynnissä
-norssirysäkokeilu
-Nippon-verkkokokeilu mateen ja kuhan pyynnissä

Osahankkeiden budjettia tarkistettiin alaspäin. Lisäksi haettiin rahoitusta KANRA II 
– projektin  Mutnik  –  nuotan reisille  ja  vetoköysille,  joita  ilman koekalastuksia  ei 
voida jatkaa.

Kokonaisbudjetti oli 61 404 €, josta omarahoitusosuutta 10 % (6 140 €).

Ranta-aholta saadun tiedon mukaan (sähköposti 19.12.2008) projektille myönnettiin 
12 000 € Mutnik – reisiä varten. Kirjallista päätöstä ei ole vielä saatu.

§ 6 Mutnik - asiat

Johtoryhmä merkitsi alla olevat, nuottaa koskevat asiat tiedot tiedoksi:

Elokuun koekalastusten raportti

Kähr lupasi taas viestissä 5.1. toimittaa lyhyen raportin. Ei ole kuulunut.

Reidet

•julkista rahoitusta myönnetty 12 000 € (omarahoitusta oltava 10 %)
•alustava arvio 750 m pitkistä Mutnik – reisistä oli 9 600 – 10 500 € (E-mail Aivo Kähr 
30.6.2008)
•uudet hintatiedot ja vaihtoehdot (E-mail 5.1.2009, Aivo Kähr):

oKähr  oli  tilannut  omaan  nuottaansa  uudet  reidet,  hinta  15  385  €  osittain 
käytetystä materiaalista
oKähr voisi kunnostaa omat vanhat reidet ja myydä ”puolihintaan”
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•Viitanetin tarjous (28.1.2009) 10,5 € / m (750 metriset => 15 750 €). Viitanetilla ei 
kuitenkaan ole käytännön kokemusta tämänkaltaisten reisien valmistuksesta.

•Kuukka ja Oksanen ovat sitä mieltä, että Saaristomerelle riittäisi hyvin 500 m pitkät 
reidet

oViitanetin hinta olisi tarjouksen mukaan 10 500 €
oKährin tarjousta ei vielä saatu

Nuotta

Projektille jäi vanha nuotan perä. Aivo Kähr vastaa tulkkimme välityksellä viestissä 
5.1., että ”jätettiin tarkoituksella se perä, joka pyysi paremmin.”

Johtoryhmä totesi, että reisien hinta tuntuu korkealta ja että voitaisiin ehkä kokeilla reisinä  
toista halvempaa vaihtoehtoa; löysää köyttä.

Johtoryhmä päätti seuraavaa:

•odotetaan Kährin tarjousta helmikuun loppuun saakka, ja päätetään sen jälkeen, mitä  
tehdään
•uudesta materiaalista tehty nuotta täytyy saada takaisin hankkeelle, vaikka se Kährin  
mukaan ”kalasti huonommin”

§ 7 Koerysät vuonna 2008

Johtoryhmä merkitsi seuraavat koerysiä koskevat tiedot tiedoksi.
 

•aikaistetut lohirysät (kamerarysät)
okamera saatiin vain rysään HS (Salokangas)
osaaliskuvat liitteinä 1 (HS) ja 2 (AU)

•parannettu siikaproto (AU)
oviritettäessä  rysä  siika-aika  oli  jo  ohi  (saaliskuva  liitteenä  3).  Rysä  pyysi 
kuitenkin hyvin lohta

•Saaristomeren kamerarysä (PH)
okuvaa saatiin vain muutamalta päivältä keväällä 2008
orysään ei ole tehty muutoksia
osaaliskuvat liitteenä 4

•Selkämeren hyljeperä (AU)
osaaliiksi yksi hylje 30.9. Paljon ongelmia loukun toimivuuden kanssa

vaijereiden  haponkestäviksi  mainitut  osat  olivat  väärää  materiaalia  ja 
ruostuivat
laukaisulaitteesta  pääsivät  paineet  pois  pienestäkin  töytäyksestä 
laitteeseen tai jopa merenkäynnin vaikutuksesta (samoja ongelmia ollut 
Suomenlahdella).  AU  ehdottanut  Lundinille  painemittarin  lisäämistä 
varusteeksi
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okalan saaliskuvat liitteenä 5

•kaksoisrysä (OS)
oviritettiin myöhään syksyllä
oSahlstén kertoi kokouksessa, että kuhia saatiin saaliiksi noin sata kiloa
osiikapesässä oli hyljeloukku, mutta yhtään hyljettä ei saatu. OS epäilee, että 
syynä  oli  saaliin  runsaus  rysän  ulkopuolella,  hylkeiden  ei  tarvinnut  mennä 
rysään

Todettiin,  että  Selkämerelle  on  luvat  neljän  rysän  aikaistettuun  pyyntiin  
vedenalaiskuvauksia varten. Uusimäki totesi,  että halukkaita kalastajia on mahdollisesti  
jopa 13.

Johtoryhmä päätti, että viime vuoden kamerakalastajat Salokangas ja Uusimäki jatkavat 
myös  vuonna  2009 mm.  tulosten  luotettavuuden ja  olemassa olevan vertailukelpoisen 
kirjanpidon takia. Muut kaksi koekalastajaa arvotaan Selkämeren Ammattikalastajat ry:n 
järjestämässä tilaisuudessa.

§ 8 Muut asiat

Muita asioita ei tullut esiin.

§ 9 Johtoryhmän seuraava kokous

Seuraava kokous päätettiin pitää sähköpostitse maaliskuun loppuun mennessä.

§ 10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.00.

Pöytäkirja on tarkastettu johtoryhmän kokouksessa ___.___ 2009 ja todettu kokouksen 
kulun mukaiseksi.

________________________________ _______________________________
puheenjohtaja sihteeri
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LIITE 6
KANRA – II Kannattavuutta Rannikkokalastukseen
Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö, Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti
Johtoryhmän kokous, pöytäkirja 2/2009

Aika: 18.3.2009
Paikka: sähköpostikokous

Läsnä: Essi Erävesi, Ismo Johansson, Kim Jordas, Vesa Karttunen, Mailis Kuuppo, Kaj Mattsson, 
Olavi Sahlstén, Ari Uusimäki, Tero Ylikylä ja sihteerinä Maria Saarinen 

§ 1 Tiedotusasioita

Johtoryhmä merkitsi seuraavat tiedotusasiat tiedoksi:

12.Mestari & Kisälli – hankkeen ohjausryhmä on nimennyt Maria Saarisen M & K – 
hankkeen osa-aikaiseksi  projektipäälliköksi  1.3.2009 alkaen.  Saarisen työaika on 
edelleen 6 h / päivä, joista 4 h KANRA II – projektiin ja 2 h M&K – hankkeeseen

13.Kalatalouden  ja  merenkulun  koulutussäätiö  on  kokouksessaan  26.2.2009 
nimennyt  Mailis  Kuupon  KANRA II -projektin johtoryhmään 1.3.2009 lähtien Kari 
Penttisen sijasta

§ 2 KANRA II – projektin vedenalaiskuvausten toteuttaminen Selkämerellä

a) Valitus

Johtoryhmä merkitsi tiedoksi seuraavan:

Viisi  Merikarvialaista  kalastajaa oli  lähettänyt  johtoryhmän puheenjohtajalle  Olavi 
Sahlsténille sekä koordinaattorille ja Ari Uusimäelle liitteen 1 mukaisen valituksen. 
Valitus  koski  johtoryhmän  päätöstä  Selkämerellä  suoritettavista 
vedenalaiskuvauksista ja erityisesti sitä, ketkä kalastajat hankkeeseen valitaan.

Johtoryhmä  oli  päättänyt  kokouksessaan  11.2.2009  seuraavaa: viime  vuoden 
kamerakalastajat Salokangas ja Uusimäki jatkavat myös vuonna 2009 mm. tulosten 
luotettavuuden ja olemassa olevan vertailukelpoisen kirjanpidon takia. Muut kaksi  
koekalastajaa  arvotaan  Selkämeren  Ammattikalastajat  ry:n  järjestämässä 
tilaisuudessa.

V-S TE-keskus oli  myöntänyt jo vuonna 2008 vuoden 2009 vedenalaiskuvauksia 
varten aikaistetun pyyntiluvan neljälle rysälle. Ennen johtoryhmän päätöksentekoa 
Ari  Uusimäki  oli  kertonut,  että  mahdollisesti  jopa 13 kalastajaa olisi  kiinnostunut 
tulemaan  hankkeeseen  mukaan.  Tämän  jälkeen  Uusimäki  ei  ollut  osallistunut 
keskusteluun.

Kokouksen kulku:
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Kim Jordas totesi, että hankemaailmassa ei ole varsinaista valitusmenettelyä, eikä 
johtoryhmä voi antaa valituskelpoisia päätöksiä. Kalastajien valitus  ehkä voidaan 
tulkita kirjelmäksi, jossa pyydetään asian uudelleen käsittelyä. Tämän todettuaan 
Jordas jääväsi itsensä asian käsittelyssä, koska kirje sisältää liittoon kohdistuvia 
painostuskeinoja,  jotka  toteutuessaan  johtavat  sen  kannalta  taloudellisiin 
seuraamuksiin

Olavi Sahlstén, joka toimii myös Suomen Ammattikalastajaliiton puheenjohtajana, 
jääväsi itsensä, vaikka ei nähnytkään yhteyttä kirjelmän kohteena olevan asian ja 
sen allekirjoittaneiden kalastajien uhkavaatimuksen (liitosta eroaminen) välillä.

Ari  Uusimäki  jääväsi  itsensä  asian  käsittelyssä,  koska  kirjelmän  aiheena  oleva 
johtoryhmän  päätös  vedenalaiskuvauksiin  mukaan  valituista  kalastajista  koskee 
suoraan häntä.

Johtoryhmän  muut  jäsenet  keskustelivat  asiasta ja  päättivät  vastata  kirjelmän 
allekirjoittaneille kalastajille seuraavaa:

KANRA II -hanke  on  Kalatalouden  ja  merenkulun  koulutussäätiön  hallinnoima 
hanke.  Säätiö  on  nimennyt  hankkeelle  johtoryhmän,  joka  vastaa  hankkeen 
toteuttamisesta  ja  siihen  liittyvästä  päätöksenteosta.  Hankemaailma  ei  tunne 
varsinaista  valitusmenettelyä,  eikä  johtoryhmä  anna  valituskelpoisia  päätöksiä. 
Lähettämänne valitus voidaan tulkita kirjelmäksi, jossa pyydetään asian uudelleen 
käsittelyä. 

Kirjelmänne aiheena olevasta päätöksestään johtoryhmä toteaa seuraavaa:

KANRA  II -hankkeessa  on  anottu  lupia  aikaistettuun  lohen  pyyntiin,  jotta 
vedenalaiskuvauksissa  saataisiin  mahdollisimman  hyvää  ja  kattavaa  materiaalia 
silloin, kun lohta on liikkeellä paljon. Lupia aikaistettuun pyyntiin ei ole anottu sen 
takia, että ammattikalastajat saisivat harjoittaa lohen kalastusta rauhoitusaikana.

Kalanpyydyksissä  toteutettavan,  useammalle  kuin  yhdelle  vuodelle  sijoittuvan 
tutkimuksen  tavoitteena  on  saavuttaa  mahdollisimman  vertailukelpoiset 
koeasetelmat  eri  vuosien  välillä.  Selkämeren  kamerahankkeessa  vertailtavaa 
aineistoa ovat muun muassa pyyntiaika ja – paikka sekä saatu saalis. Yhtä tärkeää 
tältä  kannalta  on  se,  että  tutkimusta  suorittaa  ja  kirjanpitotiedot  tallentaa  sama 
henkilö.

Vuonna  2008  kamerahankkeessa  olivat  mukana  ammattikalastajat  Heikki 
Salokangas Porista ja Ari Uusimäki Merikarvialta. Sekä Salokangas että Uusimäki 
laskivat rysänsä aikaistetusti, ja he ovat luovuttaneet saaliskirjanpidon hankkeelle. 
Hankkeesta riippumattomien kameraongelmien takia Selkämerelle saatiin vain yksi 
kamera, ja se sijoitettiin Salokankaan rysään.

Edellä  mainitun  vertailukelpoisuuden  takia  KANRA  II –  johtoryhmä  päätti 
kokouksessaan  11.2.2009,  että  Salokangas  ja  Uusimäki  jatkavat  tutkimuksessa 
myös vuonna 2009. Johtoryhmä päätti myös, että muut kaksi tutkimukseen uusina 
mukaan  tulevaa  kalastajaa  arvotaan.  Johtoryhmä  ei  näe  mitään  syytä  muuttaa 
päätöstään, jonka taustalla ovat vain ja ainoastaan mahdollisimman luotettavan ja 
vertailukelpoisen  tieteellisen  tutkimuksen  kriteerit  ja  päämäärät.  Tätä  edellyttää 
luonnollisesti myös hankkeen rahoittaja.
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Johtoryhmä huomauttaa vielä, että vuonna 2008 hankkeen lähtiessä liikkeelle myös 
kirjelmän allekirjoittajille tarjottiin mahdollisuutta tulla kamerahankkeeseen mukaan. 
Tällöin ei kuitenkaan kukaan Salokankaan lisäksi ollut hankkeesta kiinnostunut. Ari 
Uusimäki oli tilaisuudessa todennut, että hän voi ottaa ne osahankkeet, mitä muut 
eivät  halua,  joten  näin  hänestä  tuli  toinen  ”kamerakalastaja”.  Myöhemmin,  kun 
selvisi,  että  kamerakalastajat  saavat  laskea  rysänsä  aikaistetusti  pyyntiin,  jotkut 
kirjelmän  allekirjoittaneista  kalastajista  muuttivat  mielensä  ja  halusivat  sittenkin 
mukaan.

Lisäksi  KANRA  II –  johtoryhmä  toteaa,  että  se  ei  näe  yhteyttä  kyseisen 
päätöksensä  ja  valituksen  allekirjoittaneiden  kalastajien  päätöksen  välillä,  jossa 
nämä ilmoittavat eroavansa omasta ammattiliitostaan.

Arvonta: johtoryhmä päätti, että arvonnan suorittavat koordinaattori Maria Saarinen 
ja asianajaja Heikki Jalas, mikäli nämä siihen suostuvat.

Koska kaksi  kamerayksikköä  tulee  Selkämeren  kuvauksissa  kulkemaan  ja 
vaihtumaan kalastajien välillä,  päätettiin, että kuvaukset keskitetään Salokankaan 
Porissa sijaitsevan rysän lisäksi pelkästään Merikarvialle. Arvonta suoritetaan siten 
asiasta  kiinnostuneiden  merikarvialaiskalastajien  kesken.  Edellytyksenä  on,  että 
kalastaja  on 1-ryhmän  ammattikalastaja  ja  luotettavaksi  tunnettu  henkilö ja että 
hänellä on vankka kokemus lohen rysäpyynnistä.

b) vedenpitävä boxi 

Johtoryhmä merkitsi tiedoksi seuraavan:

Hankkeella  tullee  olemaan  käytössään  neljä  kameraa.  Vedenpitävä  boxi  on 
toistaiseksi  vain  yhdelle  kokonaisuudelle  (kuva  LIITE  2,  boxissa  yksi  läpivienti 
yhdelle  kameralle).  Tschernij  testaa  boxia  aivan  lähiaikoina.  Jos  boxi  todetaan 
toimivaksi,  olisi  pyrittävä  hankkimaan  toinenkin  boxi  (siis  boxi  korvaa  aalloilla 
keikkuvan veneen tallentimen ja akun säilytyspaikkana).

Uuteen boxiin tulisi kaksi läpivientiä kahdelle kameralle ja olemassa olevaan boxiin 
yksi läpivienti lisää. Näin hankkeella olisi kaksi kahden kameran yksikköä, jotka heti 
huhtikuussa  olisivat  käytössä  Saaristomerellä  Huunosen  rysässä,  ja  kuvausten 
päätyttyä toukokuusta lähtien Selkämerellä. Selkämerellä kuvauksia voitaisiin siten 
suorittaa  aina  kahdessa  rysässä  samaan  aikaan.  Neljä  kalastajaa  on  mukana 
vuorotellen  kuitenkin  siten,  että  kaikilla  on  heti  alusta  asti  valmius  aloittaa 
kuvaukset. Kameratelineitä on kaksi, joten niitä tilataan kaksi lisää (yhteensä noin 
400 €, rahoitus on).

Syksyn jälkeen URSUK:n hinnat ovat nousseet 10 %. Nyt yksi boxi kahdella subcon 
-läpiviennillä maksaa noin 2 620 (sis alv) ja yksi subcon-läpivienti lisää olemassa 
olevaan boxiin 1 075 €, YHTEENSÄ 3 695 € (sis. alv). Sandmanin säätiön 2 000 
euron avustuksesta on jäljellä 597 €, joten varsinaisen lisärahoituksen tarve on noin 
3 100 €. Rahoitusta voidaan yrittää etsiä olemassa olevasta budjetista tai hakea 
mahdollista lisärahoitusta suoraan TE-keskuksesta.

Päätös:  johtoryhmä  päätti  hankkia  toisen  vedenpitävän  boxin  kahdella  läpiviennillä  ja  
yhden lisäläpiviennin olemassa olevaan boxiin, mikäli olemassa oleva todetaan toimivaksi.  
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Rahoitusta  haetaan  ensi  kädessä  TE-keskuksesta  (suoraan  Ranta-aholta,  kun 
kysymyksessä on alle 15 000 €:n hanke.). 

c) kahden aikaistetun rysän arvonta

Johtoryhmä merkitsi tiedoksi seuraavan:

Koska kamerayksiköt  tulevat  Selkämeren kuvauksissa kulkemaan ja vaihtumaan 
kalastajien  välillä,  lienee  tarkoituksenmukaista,  että  kuvaukset  keskitetään 
Merikarvialle.

Päätös: johtoryhmä päätti, että kuvaukset keskitetään Salokankaan Porissa olevan rysän 
lisäksi  pelkästään Merikarvialle.  Arvonta  suoritetaan  siten  asiasta  kiinnostuneiden 
merikarvialaiskalastajien  kesken.  Edellytyksenä  on,  että  kalastaja  on 1-ryhmän 
ammattikalastaja  ja  luotettavaksi  tunnettu  henkilö ja että  hänellä  on  vankka  kokemus 
lohen rysäpyynnistä. Arvonnan suorittavat Maria Saarinen ja Saarisen naapuritoimistossa 
työskentelevä asianajaja Heikki Jalas, mikäli nämä siihen suostuvat.. 

§ 3 Mutnik; raportti, reidet ja nuotanperä

Johtoryhmä merkitsi tiedoksi seuraavan:

13.Raportti saatiin vihdoin 11.3. (liite 3)
14.hankkeelle kuuluu myös uusi nuotan perä vanhan LISÄKSI, ja se saadaan kevään 
aikana tai Aivon mukana, mikäli reidet tilataan häneltä
15.tarjoukset 500 m pitkistä reisistä

a.Viitanetin tarjous 10 500 € + rahti n. 160 € = 10 660 €, toimitusaika 3 – 4 
viikkoa

b.Kährin  tarjous  190  000  EEK  =  12  140  €,  toimitusaika  kesäkuun  loppu  - 
heinäkuun alku

=>  onko  kalakoulun  henkilökuntaa  käytettävissä  tällöin  (kysely 
mennyt Kuukalle, Oksaselle ja Lehtiselle)?

Päätös:  johtoryhmä päätti  tilata  reidet  Kähriltä.  Vaikka Kährin tarjous on noin 1 500 €  
kalliimpi,  se  sisältää  myös  reisien  tuonnin  Suomeen,  asentamisen  alukseen  ja  kaikki  
asentamiseen tarvittavat osat, pyyntikokeen ja venytyksen, uudelleen mittauksen ja kaiken 
muun mitä tarvitaan, jotta Mutnik olisi  täysin pyyntikunnossa. Viitanetin tarjous sisältää  
vain  reidet  ja  rahdin,  eikä  heillä  ole  kokemusta  reisien  valmistamisesta  saati  
asentamisesta pyyntikuntoon.

§ 4 Iconex Oy:n ylimääräinen palkkio

Johtoryhmä merkitsi tiedoksi seuraavan:

Vesa  Tschernij  (Iconex  Oy)  oli  koordinaattoriin  yhteydessä  jo  alkuvuodesta  ja 
tiedusteli  mahdollista  lisäpalkkiota  sellaisesta  työstä,  mitä  hän  on  hankkeessa 
tehnyt  sopimuksen  ulkopuolella.  17.  helmikuuta  hän  lähetti  liitteen  4  mukaisen 
viestin ja listan tekemästään työstä, jonka arvo oli 3 280 € (lisäperusteluita saatiin 
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10.3. liittyen työhön vedenpitävän boxin suunnittelussa). Myöhempien keskustelujen 
jälkeen Tschernij on esittänyt kompromissi-summaksi 2 000 € (sis. alv).

Koordinaattori lähetti viestin edelleen johtoryhmän jäsenille Penttinen, Mattsson ja 
Sahlstén kommentteja varten. Em. jäsenet olivat, ottaen huomioon hankkeen monet 
ongelmat erityisesti Turku Amk:n taholta, valmiita kompromissiin. Ranta-aho totesi, 
että  lisärahoitusta ei  ole  saatavissa,  mutta  myönnetyn kehyksen sisällä  voidaan 
hakea muutosta. 

Projektin budjetin kohdissa "Kameratelineet ja muu tekniikka" on vielä 2 300 euroa, 
josta Selkämeren kaksi kameratelinettä vievät yhteensä noin 400 €. Jotain muuta 
pientä saattaa tulla  lisäksi.  Joten  tästä  olisi  lohkaistavissa  1  000 euroa.  Lisäksi 
budjetissa on varattu 4 260 € parannettuihin suuliinoihin,  mutta tämä summa ei 
ainakaan kokonaan tule menemään tähän tarkoitukseen. Tarkoitus oli kevään 2008 
kuvausten perusteella parantaa tai mahdollisesti hankkia uusikin suuliina Huunosen 
rysään, mutta kuvaustuloksia ei siis saatu. Tästä olisi lohkaistavissa toinen tuhat 
euroa.

Päätösehdotus:  johtoryhmä  päätti  hyväksyä  Iconex  Oy:n  2  000  €:n  lisälaskun  sillä  
edellytyksellä,  että  TE-keskus  asian  hyväksyy.  Johtoryhmä katsoi  kuitenkin,  että  tämä 
lisäpalkkio on kertaluonteinen, eikä muita siirtoja kyseiseen tarkoitukseen tulla hankkeen 
aikana  tekemää.  Sovitut  työt  on  saatava  tehtyä  tarkoitukseen  osoitetun  summan 
puitteissa.  

TE-keskukselta anotaan lupaa budjetin sisäisiin siirtoihin siten, että Iconex Oy:lle voidaan 
maksaa 2 000 euron (sis. alv 22 %) lisäpalkkio sopimuksen ulkopuolisella tehdystä työstä. 

Pöytäkirja on tarkastettu johtoryhmän kokouksessa ___.___ 2009 ja todettu kokouksen 
kulun mukaiseksi.

________________________________ _______________________________
puheenjohtaja sihteeri
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         LIITE 7
KANRA – II Kannattavuutta Rannikkokalastukseen
Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö, Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti
Johtoryhmän kokous, pöytäkirja 3/2009

Aika: 17.4.2009
Paikka: sähköpostikokous

Läsnä: Essi Erävesi, Ismo Johansson, Kim Jordas, Vesa Karttunen, Mailis Kuuppo, 
Kaj Mattsson, Olavi Sahlstén, Ari Uusimäki, Tero Ylikylä ja sihteerinä Maria 
Saarinen 

§ 1 Vedenalaiskuvausyksiköt

Projektikoordinaattori tiivisti kameratilanteen kehittymisen seuraavasti:

-Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö (KANRA II – projekti) tilasi toukokuussa 
2008  kolme  vedenalaiskuvausyksikköä  Turun  Ammattikorkeakoulun  tarjouksen 
7.5.2008  mukaisesti.  Kauppahinta  oli  13  400  €  ja  toimitusaikataulu  23.5.2008 
mennessä

-ensimmäiset kaksi kamerayksikköä saatiin kesäkuun 2008 alussa, mutta kuvaukset 
jouduttiin keskeyttämään jo ensimmäisenä kuvauspäivänä (3.6.2008) kamerakoteloihin 
tunkeutuneen  veden  takia.  Kolmas  kuvausyksikkö  saatiin  kesäkuun  loppupuolella. 
Turku Amk ei saanut vuoto-ongelmaa korjattua, ja yksi kamera tuhoutui tämän takia 
Selkämeren  kuvauksissa  heinäkuussa.  Myöskään  tallentimet  eivät  toimineet 
tarkoitetulla tavalla, vaan suurin osa kuvamateriaalista menetettiin

-johtoryhmä  on  yhä  uudelleen  yrittänyt  kiirehtiä  laitteistojen  korjaamista,  koska 
vedenalaiskuvaukset ovat oleellinen osa projektia. Kesän 2008 korjausyritysten jälkeen 
johtoryhmälle  tiedotettiin,  että  kaikki  yksiköt  tulevat  varmasti  toimintakuntoon 
31.10.2008 mennessä. Seuraava luvattu päivämäärä oli 31.3.2009

-15.4.2009 saatiin Vesa Tschernijn kautta tieto, että laitteita ei yrityksistä huolimatta ole 
saatu  kuntoon.  Korjauksia  jatkettaisiin  mahdollisuuksien  mukaan,  mutta  mitään 
päivämäärää ei voida luvata

-kuvaukset on saatava suoritettua Saaristomerellä ennen toukokuun loppupuolta veden 
samentumisen takia. Kameroista on oltava varmuus, mutta Turku Amk ei sitä pysty 
antamaan

-Vesa Tschernij  on selvittänyt muita vaihtoehtoja.  Muun muassa Tanskasta saattaisi 
löytyä tarkoitukseen sopiva vaihtoehto

Johtoryhmä  kävi  asiasta  keskustelua  sähköpostitse  ja  puhelimitse.  Todettiin,  että  on 
ikävää, että Turku Amk ei ole saanut asiaa kuntoon. Parempi olisi ollut, jos asia olisi sitä 
kautta sujunut siten, kuin on tilausta tehtäessä odotettu ja hankkeelle monta kertaa luvattu. 
Tässä tilanteessa kauppa pitää purkaa. Keskusteltiin myös siitä, pitäisikö Turku amk:lta 
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vaatia korvausta niistä kuluista, mitä Tschernijlle ja kalastajille on maksettu, vaikka laitteet 
eivät toimineet.

Johtoryhmän päätös:

-johtoryhmä  päätti  esittää  KANRA  II –  hankkeen  omistajalle,  Kalatalouden  ja  
merenkulun koulutussäätiölle  (Suomen kalatalous-  ja  ympäristöinstituutti),  että  tämä 
ryhtyisi välittömästi toimenpiteisiin Turun ammattikorkeakoulun kanssa tehdyn, kolme 
vedenalaiskuvausyksikköä käsittäneen kaupan purkamiseksi

-vaihtoehtoisten  laitteiden  tilaamisesta  päätetään  sitten,  kun  saadaan  tarkat  tiedot  
Tschernijltä, kuitenkin viimeistään viikon 17 alkupuolella

Pöytäkirja on tarkastettu johtoryhmän kokouksessa ___.___ 2009 ja todettu kokouksen 
kulun mukaiseksi.

________________________________ _______________________________
puheenjohtaja sihteeri
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          LIITE 8
KANRA – II Kannattavuutta Rannikkokalastukseen
Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö, Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti
Johtoryhmän kokous, pöytäkirja 4/2009

Aika: 18.9.2009 klo. 13.00 – 16.30
Paikka: KANRA -toimiston kokoustilat, Yliopistonkatu 11 a B 21, 20200 Turku

Läsnä: Mailis Kuupppo, Kaj Mattsson, Olavi Sahlstén, Ismo Johansson, Ari Uusimäki,
Essi Erävesi, Kari Ranta-aho (§ 4 - ) ja Maria Saarinen

§ 1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 13.00

§ 2 Edellisten sähköpostikokousten 2/2009 (13.3.) ja 3/2009 (14.4.) pöytäkirjojen
allekirjoitus (on tarkistettu sähköisesti)
Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittivat jo aikaisemmin tarkistetut pöytäkirjat.

§ 3 - § 7 HANKKEEN ERI OSA-ALUEIDEN TILANNEKATSAUKSET

§ 3 Suomukala – PU – rysän edelleen kehittäminen
a) vedenalaiskuvaukset
Johtoryhmä merkitsi seuraavat asiat tiedoksi:
-19.4: vedenalaiskameroiden kaupan purkua esitettiin Turku Amk:lle (Kuuppo / Kääriä
& Kairisto-Mertanen) johtoryhmän sähköpostikokouksen 17.4. mukaisesti. Tilalle oli
tarkoitus hankkia vastaavat tanskalaiset laitteistot
-24.4: esitys kaupan purkamisesta sai vauhtia Turku Amkiin, ja ensimmäinen
kuvausyksikkö oli toimintakunnossa
-28.4. koekuvaukset aloitettiin Huunosen rysällä
-29.4. toinen kuvausyksikkö oli toimintakunnossa
-29.4. V-S TE-keskus myönsi rahoituksen toiseen vedenpitävään boxiin
-5.5. kolmas kuvausyksikkö oli toimintakunnossa
-kesäkuun ensimmäisellä viikolla valmistui selektioritilä Huunosen rysään (KUVA 1 s. 7)
-19.5. sukellukset rysällä (lyhyt raportti LIITE 1 s. 8)
-9.6. kuvaukset lopetettiin. Käyttökelpoista materiaalia saatiin yhteensä 22 vrk (miinus
pimeä aika). Dataa on neljästä yksityiskohdasta; nielu, neliösilmäpaneeli, alumiiniritilä
ja suuliinan oikean alakulma
-20.8. saatiin Tscherniltä aivan alustava raportti johtoryhmän kokousta varten (LIITE 2
s. 10)
1
-vuoden loppuun mennessä valmistuu lopullinen raportti. Tschernijn suunnitelmissa on
myös tehdä lyhyt videokooste ja laittaa se mahdollisimman pian Iconex YouTube
videosivuille
-tällä hetkellä käytössä olevan tiedon perusteella Huunonen on valmistamassa
partaverkkoa suuliinan ja potkujen yhtymäkohtaan. Tämä tavallaan ratkaisee
ongelman, mutta ei kuitenkaan poista suuliinan rakenteellista vikaa, josta Tschernij
kirjoittanee tarkemmin raportissaan

b) kaksoisrysä
Johtoryhmä merkitsi seuraavat asiat tiedoksi:
-kuhapesään on saatu aivan satunnaisesti vain muutama kuha. Sahlsténin mukaan
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syynä on todennäköisesti se, että kuhapyydyksessä on ehdottomasti oltava potkut (nyt
suuliina päättyy pesien keskellä olevaan karsinaan). Sahlsténilla on potkut rakenteilla
-Sahlsténin tilannetiedotus kokouksessa:
-pyydykseen saatu paljon lahnaa
-siikapesään saatu tavallista enemmän isoja kuhia (johon Johansson totesi, että
myös hän on saanut tällaisia isoja kuhia, mutta myös epätavallisen paljon
alamittaisia)
-nyt lisätty 6 m apupotkut karsinaosaan suomukalapesään johtavalle puolelle (johon
Johansson totesi, että hänellä taas huonompi saalis silloin, kun on apupotkut)
-hylkeitä ei saatu yhtään. Sahlstén epäilee syyksi sitä, että ympäristössä on riittänyt
muutenkin hylkeille paljon syötävää, rysään ei ole tarvinnut mennä
Lisäksi johtoryhmä päätti seuraavaa (koskee § 3 kohtia a - b)
Päätettiin tilata vielä yksi sukelluspäivä, jonka aikana kuvataan sekä Huunosen että
Sahlsténin koerysät. Pyydetään TE-keskukselta lupa saada käyttää sukelluksista
jäämässä oleva 1 000 € Tschernijn ylimääräiseen palkkioon kaksoisrysän
kuvaustapahtumasta (työ, kalusto, analyysi, matkat).

c) parannettu siikarysä
Johtoryhmä merkitsi seuraavat asiat tiedoksi:
-kalapesän jalkoihin on asennettu korotukset, jotta vene mahtuisi koentavaiheessa
paremmin (KUVA 2 s. 18). Samalla perää on kallistettu siten, että kalat valuvat
paremmin kaukaloon. Kaukaloa on myös pidennetty
-kesän siikasaalis tästä rysästä oli heikohko
-Uusimäen tilannetiedotuksen kokouksessa:
-pyydyksen pitäisi teknisesti jo olla hyvä nielun rakennetta lukuun ottamatta
-Turku Amk:n opiskelijan Tapio Mäkelän opinnäytetyössä ”Harmaahylkeiden ja
saaliskalojen käyttäytymisseuranta vedenalaiskuvausten avulla Selkämerellä 2007”
todetaan, että hyvin useat siiat ja taimenet karkaavat kalapesästä nielun kautta
-tilannetta voisi ehkä parantaa lisäämällä olemassa olevien nielujen väliin vielä
yhden nielun, jolloin jyrkkää nousua saataisiin porrastettua
2
§ 4 Lohi – PU – rysän suojaverkon kuvaukset
Johtoryhmä merkitsi seuraavat asiat tiedoksi:
-johtoryhmän päätöksen (11.2.) mukaisesti hankkeessa jatkoivat vuoden 2008
”kamerakalastajat” Ari Uusimäki ja Heikki Salokangas
-johtoryhmän päätöksen (13.3.) mukaisesti uudet kaksi ”kamerakalastajaa” arvottiin
19.3. Arvonnan virallisena valvojana ja arvan nostajana toimi asianajaja Heikki Jalas.
Jalas nosti Reijo Venerannan ja Sami Venerannan arvat
-kuvaukset pääsivät alkamaan Salokankaan rysällä (iso esteverkko) vasta 18.6.
(Tschernijn työmatkoja ym., lisäksi toinen vedenpitävä boxi valmistui yli kuukauden
myöhästyneenä vasta kesäkuun puolivälissä)
-kesä- heinäkuun vaihteessa kuvaukset alkoivat Uusimäen ja Reijo Venerannan
rysällä. Uusimäen rysässä kuvattiin rautasuojaverkkoa. Venerannan rysällä kuvattiin
ensin isoa esteverkkoa ja sen jälkeen perän nielua.
-lohisaaliit olivat kaikilla hyvät, mutta vilkkaimman liikehdinnän aika ehti mennä
reippaasti ohi, ennen kuin kuvaukset saatiin käyntiin
-koordinaattori haki kovalevyt Merikarvialta elokuun lopussa
-Tschernijn aivan alustavat tulokset (koordinaattori jakoi kokouksessa). Lopullinen
raportti ja dvd valmistuvat vuoden loppuun mennessä
-kalastajien ehdotuksia raskaan boxin kehittämiseksi: 1) jalakset pohjaan, jotta boxi
olisi helpommin hinattavissa laidan yli ja 2) ajastin, jotta laitteiston käyttöaika pidentyisi
ja käyttötehokkuus lisääntyisi
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§ 5 Lohi – PU – rysän tekninen kehittely (SeAK)
Johtoryhmä merkitsi seuraavat asiat tiedoksi:

a) Salmiakkikalteri
-hankkeessa mukana Laine ja Saaristo. Suuriniemeltä tulossa raportti lokakuun lopulla

b) Siikarysän selektiopaneeli
-Juha Välisalo on toimittanut oman raporttinsa (LIITE 3 s. 21). Raportista oli jäänyt osa
pois (kalastajan kommentit ja näkemyksiä eteenpäin), jotka on lisätty pöytäkirjaan
-molempien Venerantojen siikarysästä saatiin kuluneella kaudella niin huono
siikasaalis, että johtopäätöksiä ei voida vetää (Suuriniemen raportti lokakuun lopulla)

c) Pyörät kalapesän alla
-hankkeessa ovat mukana Erik Johansson ja Esapekka Uusimäki
-Ari Uusimäki esitteli johtoryhmälle Esapekan pyörien rakennepiirustukset ja luovutti ne
koordinaattorille (toimitetaan edelleen Suuriniemellä raporttia varten)

d) Hyljeloukku siikapesällä
-kalastuskauden aikana saatiin neljä hyljettä, joista yksi oli tosin karannut pesän katon
kautta
-teknisiä ongelmia ollut vieläkin, Uusimäen tilannetiedotuksen kokouksessa:
-nyt syksyllä laukaisulaite oli jumittunut kokonaan, uusi saatu Lundinilta.
Rakenteellinen ongelma tulisi kuitenkin ratkaista, nykyinen ei kestä kuin pari
kuukautta
-kuulemma myös RKTL:n laite on reistaillut, mm. kaapeleita on pitänyt uusia

§ 6 Mutnik
Johtoryhmä merkitsi seuraavat asiat tiedoksi:
-tilattuja reisiä ei keväällä saatu. Tulkkimme Kaido Vagiström järjesti hankkeelle
lainareidet
-koekalastukset päästiin kuitenkin alkamaan aivan liian myöhään vasta 26. toukokuuta,
jolloin iso kuha oli jo häipynyt kalakoulun läheisiltä vesiltä. Saaliina oli jonkin verran
alamittaista kuhaa ja lahnoja
-yhteensä koekalastettiin viitenä päivänä, joista 8.6. oli viimeinen
-19.8. Aivo Kähr tuli Vagiströmin kanssa hakemaan lainareidet pois. Tilauksesta
keskusteltiin edelleen, ja varma toimitus luvattiin 30.9. mennessä. Kirjallinen tilaus
lähetettiin 20.8.
-10.9. saatiin viesti, että aikataulussa ollaan
-Mutnik-budjetissa on rahaa koekalastuksiin jäljellä yhteensä 16 – 17 000 euroa, joten
syksyllä olisi päästävä koekalastamaan täydellä teholla!
-Kuukka & co. ovat ehdottaneet, että yritettäisiin hankkia vesialueita Paimion selältä
ja Vapparnin ympäristöstä. Koordinaattori selvittää vesialueiden omistajat
seuraavalla viikolla Seppo Kyllöseltä ja Olav Granströmiltä
-tavoitteena on päästä koekalastamaan lokakuun puolivälistä lähtien
Johtoryhmä päätti myös ryhtyä tiettyihin painostuskeinoihin, jotta reidet tällä kertaa todella
tulisivat ajoissa.

§ 7 Katiskan kokemisen kehittäminen Selkämerellä (SeAK)
Johtoryhmä merkitsi seuraavat asiat tiedoksi:
-Rosvall ei kalastanut kuluneella kaudella ahvenen huonon markkinatilanteen vuoksi.
Nyt syyskaudella tarkoitus taas ryhtyä työhön
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-Suuriniemen raportti saadaan vuoden loppuun mennessä

§ 8 Budjetti – tilannekatsaus
Johtoryhmä merkitsi budjettitilanteen tiedokseen ja totesi, että tällä hetkellä ei ole aihetta
budjetin sisäisiin siirtoihin (§ 3 sukelluskuvauksia lukuunottamatta). Asiaan palataan
viimeistään vuoden 2010 alussa.

§ 9 Jatko
Johtoryhmä merkitsi seuraavat asiat tiedoksi:
-KANRA II päättyy 28.2.2010. Käytännössä tullaan hakemaan muutama kuukausi
jatkoaikaa, jotta raportoinnit, laskut ym. saadaan päätökseen (koordinaattorin
palkkarahojakin jäämässä jäljelle, koska osa työajasta mennyt nyt Mestari ja kisälli –
hankkeeseen)
-Ranta-aho kertoi, että seuraava Hatrik – hakukierros käynnistyy lokakuussa
-jo nyt tulleen palautteen mukaan ainakin vedenalaiskuvausten jatkamista ja
suomukala PU:n valikoivuuden kehittämistä pidetään tärkeinä
-etenkin Selkämereltä on tullut palautetta siitä, että kentän ääntä olisi kuultava
paremmin kehityshankkeita suunniteltaessa
-Uusimäki kertoi, että tilannetta Selkämerellä kartoittaa nyt Martti Suuriniemi.
Uusimäellä oli tiedossa ainakin seuraavat kiinnostuksen kohteet: lohi- ja siikarysän
vedenalaiskuvaukset, siikarysän nielun rakenteen kehittäminen, maderysän
kuvaukset ja lahnan pyynti
-Ranta-aho näki jatkohankkeen tarpeellisuuden mm. vedenalaiskuvausten osalta,
mutta kovenevan kilpailutilanteen takia totesi, että hankesuunnitelmassa tulee olla
vakuuttava yhteenveto tähänastisesta kehitystyöstä ja sen tuloksista. Mukana olisi
hyvä olla lyhyesti myös muiden alueiden työstä ja tuloksista (Pohjanmaa, Suomenlahti,
Ahvenanmaa), jos nämä tiedot vain saatavilla ovat
Johtoryhmä päätti seuraavaa:
-koordinaattori aloittaa uuden hankesuunnitelman valmistelun (säätiön hyväksyntä
tarvitaan, Marian myöhempi huomio!) ottaen huomioon Ranta-ahon ohjeet
-koordinaattori laittaa kaikille toimialueen 1-ryhmän ammattikalastajille kyselyn siitä, mitä
he odottavat jatkolta ja mitkä kehittämisen kohteet näkevät itse tärkeimpinä

§ 10 KANRA II – tiedotusristeily helmikuussa 2010
Johtoryhmä päätti seuraavaa:
-risteilyn ajankohta on 10. – 11.2.2010
-esitelmien aiheina mm. yhteenveto KANRA II – hankkeesta, rannikkokalastuksen
kannattavuuslaskentaohjelma (Setälä), poistokalastushanke (MMM), Suomenlahden
kaksoisrysäkokeilu (Berglund)

§ 11 Muut asiat
Johtoryhmä merkitsi tiedokseen seuraavan: Ranta-aho kertoi, että lähiaikoina televisioon
on tulossa ohjelma, joka käsittelee turskan ylikalastusta. Kuvamateriaalissa mm. turskan
dumppausta Ruotsissa

§ 12 Johtoryhmän seuraava kokous
Johtoryhmän seuraava kokous päätettiin pitää loppuvuodesta, kun Hatrik – hakukierros on
käynnissä.
§ 13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16.30.
Pöytäkirja on tarkastettu johtoryhmän kokouksessa ___.___ 2009 ja todettu kokouksen
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kulun mukaiseksi.
________________________________ _______________________________
puheenjohtaja sihteeri
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LIITE 9
KANRA – II Kannattavuutta Rannikkokalastukseen
Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö, Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti
Johtoryhmän kokous, pöytäkirja 1/2010

Aika: 10.2.2010 klo. 18.45 – 20.00
Paikka: M/S Amorella, Viking Line kokoustilat

Läsnä: Essi Erävesi, Ismo Johansson, Kim Jordas, Vesa Karttunen, Mailis Kuuppo, Kaj 
Mattsson, Maria Saarinen, Olavi Sahlstén, Ari Uusimäki ja Tero Ylikylä. Lisäksi paikalla 
olivat Anneli Malmberg, Kari Ranta-aho ja Marja-Liisa Tuominen Varsinais-Suomen ELY-
keskuksesta

§ 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.45.

§ 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen 

Pöytäkirja 4/2009 hyväksyttiin muutoksitta.

§ 3  Tilannekatsaus, jatkoaikahakemus ja muutoshakemus budjettiin

Johtoryhmä merkitsi tiedoksi seuraavat asiat:

16.hankkeen tuloksista kuultiin esitykset ja yhteenvedot risteilyseminaarissa
17.koordinaattori  aloittaa  loppuraportin  kirjoittamisen  helmikuussa.  Loppuraportti 
kalakoulun ja SAKL:n www-sivuille
18.Tschernijn  raportti  käännetään  ruotsin  kielelle  (Svanbäck).  Molemmat  videot 
(suomukala ja lohi) tulevat YouTubeen kaikkien nähtäville
19.hankesuunnitelman mukaan hanke päättyy 28.2.2010
20.tarkka  budjettitilanne  oli  lähetetty  johtoryhmälle  8.2.  Koordinaattorin  palkkaa  on 
jäämässä ainakin 12 000, koska koordinaattorin työaika on ollut 1.3.2009 lähtien vain 
2/3  budjetoidusta  (Mestari  ja  kisälli  –  hankkeen  takia).  Näin  ollen  myös  osa 
koordinaattorin töistä on jäänyt roikkumaan
21.Mutnikista on jäämässä yli 10 000 €. Joiltakin muiltakin momenteilta on jäämässä 
varoja, ja jotkin momentit ylittyvät hiukan
22.uudessa  hankkeessa  jatketaan  vedenalaiskuvauksia  nykyisellä  kalustolla,  lisäksi 
uudessa hankkeessa on budjetoitu yksi uusi kamera (+kaapeli ja subconit) ja läppäri. 
Nykyisessä kalustossa on paljon uusittavaa muun muassa kaapelit,  subcon-liittimet, 
akut, kellokytkimet, kovalevyt, boxi ja mahdollisesti jalakset boxien pohjaan. Kaluston 
uusimiseen voitaisiin käyttää Mutnikista jääviä rahoja.

Kokouksessa tuli vielä kaksi ehdotusta säästyvien rahojen käyttämisestä:

23.Mailis Kuuppo ehdotti, että osa säästyvistä Mutnik - rahoista käytettäisiin Mutnik - 
kalastuksen ja –menetelmän kehittämiseen siten kuin Ilkka Kuukka oli aiemmin päivällä 
esitelmässään esittänyt
24.Maria Saarinen ehdotti,  että  momentilta  ”Tilastot  ja  kirjallisuus”  jäämässä olevilla 
rahoilla hankittaisiin  100 kpl  käsikirjoja  Snabb nedkylning av fisk – Kalan nopea 
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jäähdytys.  Käsikirjan  on  laatinut  Paraisten  kalastusalue  yhteistyössä  Åbolands 
Fiskarförbund rf:n kanssa, ja sen hinta on 7,5 € / kpl. 

Johtoryhmä  päätti  hakea  Varsinais-Suomen  ELY  -  keskuksen  kalatalouspalvelut  – 
ryhmältä:

25.KANRA II – hankkeelle jatkoaikaa 31.7.2010 saakka
26.lupaa  saada  käyttää  Mutnik  -  budjetista  jääviä  rahoja  Mutnik  -  kalastuksen 
kehittämiseen  sekä  vedenalaiskuvausten  kaluston  uusimiseen  (uudet  kaapelit  ja 
subcon-liittimet, uudet akut, lisää kovalevyjä, kellokytkimet, 1 uusi boxi sekä jalakset 
kaikkien boxien pohjaan)
27.lupaa saada käyttää momentilta ”Tilastot ja kirjallisuus” jäämässä olevat rahat 100 
kpl  hankintaan käsikirjasta  Snabb nedkylning av fisk  –  Kalan nopea jäähdytys. 
Käsikirjan on laatinut Paraisten kalastusalue yhteistyössä Åbolands Fiskarförbund rf:n 
kanssa, ja sen hinta on 7,5 € / kpl.
28.lupaa saada tehdä budjetin sisäisiä siirtoja siten, että ne rahat, jotka ovat joiltakin 
momenteilta  (Mutnik  –  momentin  lisäksi)  jäämässä,  voidaan  käyttää  joidenkin 
momenttien ylityksiin

§ 4 Kehittyvä Rannikkokalastus 2010

Johtoryhmä merkitsi tiedokseen seuraavaa:

29.Kalatalouden  ja  merenkulun  koulutussäätiö  haki  4.12.2009  päättyneessä 
hankehaussa rahoitusta uudelle hankkeelle Kehittyvä Rannikkokalastus 2010 (lähetetty 
sähköisesti  johtoryhmälle  4.12.).  Suunnitelma  valmisteltiin  yhteistyössä  KANRA II - 
johtoryhmän ja hankkeen toimialueen kalastajien kanssa
30.Kari Ranta-aho kertoi,  että hanke oli  valintaprosessissa Varsinais-Suomen ELY – 
keskuksen ykköshanke ja se tulee saamaan täyden rahoituksen
31.Kim  Jordas  luopuu  paikastaan  johtoryhmässä  ja  ehdotti,  että  sen  sijaan 
johtoryhmään tulisi yksi kalastajajäsen lisää Selkämereltä
32.Vesa  Tschernij  on  muuttamassa  lähiaikoina  Ruotsiin,  mutta  on  edelleen 
käytettävissä Kehittyvä Rannikkokalastus 2010 – hankkeessa, matkakuluihin on varattu 
rahaa
33.Turku  Amk:n  opiskelija  Mila  Koponen  on  ilmaissut  kiinnostuksensa 
vedenalaiskuvauksissa saatavien videoiden esikatseluun
34.seuraavien hankeosioiden koekalastajat on lyöty lukkoon jo suunnitteluvaiheessa:

a.Saaristomeren kuvausrysä – Pauli Huunonen
b.Selkämeren kaksoisrysä – Heikki Salokangas
c.hyljeloukkukokeilun jatkaminen – Ari Uusimäki
d.pienipesäisen siikarysän kehitys – Ari Uusimäki
e.silakka – PU – rysän selektiivisyys – Seppo Laine ja Toni Rantamaa
f.hyljekarkotin – Ismo Johansson

35.Selkämerellä  kuvataan  muissakin  lohirysissä  kuin  kaksoisperällisessä,  ja  luvat 
aikaistettua pyyntiä varten on haettava ELY – keskuksesta 

Johtoryhmä päätti seuraavaa:

36.Selkämeren  Ammattikalastajat  ry  valitsee  keskuudestaan  uuden  hankkeen 
johtoryhmään toisen jäsenen Ari Uusimäen lisäksi
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37.mikäli  Mila  Koposen  kanssa  päästään  sopimukseen  ja  Vesa  Tschernij  hänet 
hyväksyy, Koponen palkataan hankkeeseen videoiden esikatselijaksi
38.kalustoa (kamera, läppäri, silakka – PU – rysä) ei tilata ennen ensi viikkoa, jolloin 
MMM:stä  tulee  lopullinen  vahvistus  hankkeelle  myönnetystä  rahoituksesta  ELY  - 
keskuksille
39.koordinaattori kertoo Selkämeren lohenkalastajille lohirysien kuvausten sisällöstä ja 
velvollisuuksista.  Hankkeeseen  on  sitouduttava  kahdeksi  vuodeksi.  Sen  jälkeen 
kiinnostuneet kalastajat saavat ilmoittaa koordinaattorille kiinnostuksensa, ja arvonta 
suoritetaan näiden kalastajien kesken. Arvonnan suorittavat Maria Saarinen ja Heikki 
Jalas. Merikarvia – Pori –linjan ulkopuolelta mukaan voi tulla korkeintaan yksi kalastaja 
(kaluston liikuttaminen ym. ongelmat)
40.Selkämeren  Ammattikalastajat  ry  valitsee  keskuudestaan  koekalastajat  muihin 
Selkämeren hankeosioihin (siikarysien selektiivisyys, hyljeverkot)

§ 5 Muut asiat

Kaj Mattson esitti yhteistyötä Ruotsin itärannikon rannikkokalastuksen kanssa, esimerkiksi 
Vesa  Tschernijn  vetämän kalatalousryhmän kautta.  Jordas  kertoi,  että  muutama vuosi 
sitten aloitettu yhteistyö on hyytynyt lähinnä siksi, että Ruotsin ammattikalastajajärjestö on 
nykyään hyvin länsirannikkopainotteista. Todettiin, että esimerkiksi yhteinen Interreg-hanke 
Suomen, Ruotsin ja Viron kesken saattaisi olla suunnittelemisen arvoinen asia; tällaiseen 
hankkeeseen pitäisi sisältyä myös markkinointiyhteistyötä.

Erävesi  ehdotti,  että  Kehittyvä  Rannikkokalastus  2010  –  hankkeella  olisi  edustus 
Uusikaupungin  kalastusmessuilla  elokuussa  2010  (Vakka-Suomen  kalatalousryhmän 
suunnitelma) 

§ 6 Johtoryhmän seuraava kokous

Johtoryhmän seuraava kokous päätettiin pitää huhtikuussa, jolloin muun muassa uuteen 
hankkeeseen osallistuvat koekalastajat vahvistetaan.

§ 7 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 20.00.

Pöytäkirja on tarkastettu johtoryhmän kokouksessa ___.___ 2010 ja todettu kokouksen 
kulun mukaiseksi.

________________________________ _______________________________
puheenjohtaja sihteeri
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        LIITE 10
KANRA – II Kannattavuutta Rannikkokalastukseen
Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö, Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti
Johtoryhmän kokous, pöytäkirja 2/2010

Kokouksessa käsiteltiin myös Kehittyvä Rannikkokalastus 2010 – projektin asiat.
 

Aika: Keskiviikko 14.4.2010 klo. 10.00 – 13.00
Paikka: KANRA - toimiston kokoustilat, Yliopistonkatu 11 a B 21, 20200 Turku

Läsnä: Essi Erävesi, Ismo Johansson, Vesa Karttunen, Mailis Kuuppo, Kaj Mattsson, 
Kari Ranta-aho, Olavi Sahlstén, Ari Uusimäki, Sami Veneranta, Tero Ylikylä ja 
Maria Saarinen.

§ 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 10.05.

§ 2 Edellisen KANRA - kokouksen pöytäkirjan tarkistus (LIITE 1)

Pöytäkirja 1/2010 (10.2.) hyväksyttiin muutoksitta.

§ 3 Tiedotusasioita / KANRA II

41. ELY – keskuksen päätös 19.2.; hyväksytty  KANRA II – hankkeen jatkoaika 31.7. 
saakka + budjettimuutokset
42. 3. maksatushakemus lähtenyt 17.3.
43. uusi  boxi,  kaapelit  +  liittimet  sekä vanhojen kameroiden kunnostus;  tilaus tehty 
Ursukiin 1.3., toimitus luvattu viimeistään 15.4.
44. uusi Mutnik – nuotta saatiin vihdoin 25.3. (Kaido ja Aivo toivat). Myös vanha nuotta 
jäi koululle. Uuden nuotan perä on  40 mm neliösilmä. Nuotta on koevedetty. Aivolta 
saatiin tarkkailu- ja viritysneuvot jos perä ei toimi, eli kalaa ei tule vaikka sitä paikalla 
olisikin.  Kalakoulun  miehet  ovat  tekemässä  kalustoon  seuraavat  muutokset  / 
parannukset: takahaarukoiden mataloittaminen ja vahvistaminen, kovien nailonrullien 
korvaaminen ilmakumipyörillä,  jotta  reisi  painuu  paremmin vetopyörää vasten.  Uusi 
perä  sorvataan  paikalleen  ja  sitä  tullaan  koittamaan  vanhan  kera,  jotta  nähdään 
kalatilannetta  ja  pystytään vertailemaan.  Nuottaus  voidaan  aloittaa  jäiden  lähdettyä 
arviolta viikoilla 16 - 17 (selektioasiat seuraavassa KEHRA – pykälässä)
45. Snabb  nedkylning  av  fisk  –  Kalan  nopea  jäähdytys  –  käsikirjaa  tilattu  100 kpl 
Paraisten kalastusalueelta. Åbolands fiskarförbund on jakanut julkaisun toimialueensa 
kalastajille.
46. Vesa  Tschernij  pystyy  työkiireidensä  takia  hoitamaan  vain  jommankumman 
seuraavista työtehtävistään:

14.filmeistä englanninkieliset versiot
15.juttu vedenalaiskuvauksista EU - lehteen

Päätös: Johtoryhmä merkitsi tiedotusasiat tiedoksi ja päätti seuraavaa:

16.Tschernijn töistä toteutetaan juttu EU – lehteen
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17.Kalan  nopea  jäähdytys  lähetetään  KANRA –  risteilyllä  mukana  olleille  
kalastajille, ja hankkeen toimialueen muille 1 – ryhmän kalastajille. Eivät riitä ihan 
kaikille, joten etusijalla aktiiviset rannikkokalastajat
18.Mutnik  –  kalastukset  pyritään  hoitamaan  kalakoulun  henkilökunnan  ja  
opiskelijoiden  voimin.  Sairaustapauksissa  voidaan  käyttää  myös  kalastajia,  jos 
koulun henkilökuntaa ei riitä

§ 4 Kehittyvä Rannikkokalastus 2010 – hanke (KEHRA)

4 a) Rahoituspäätös

ELY  –  keskuksen  päätös  11.3.2010;  Kehittyvä  Rannikkokalastus  2010  -  hankkeelle 
myönnettiin hakemuksen mukaisesti rahoitus 174 322 € (+ 10 % omarahoitus 19 369 €). 
KANRA  II –  hanke  sai  jatkoaikaa  31.7.  saakka,  mikä  tarkoitti  sitä,  että  KEHRA  – 
hankkeessa vapautui koordinaattorin kustannuksia viideltä kuukaudelta. KEHRA:n suunni-
telmaa ja budjettia täydennettiin 4.3. seuraavin, johtoryhmän hyväksymin muutoksin:

47. hankeaikaa pidennettiin kahdella kuukaudella 31.12.2011 saakka
48. koordinaattorin palkka- ja toimistokuluista pois 3 kk, kulut vasta 1.8.2010 lähtien
49. opiskelijalle  työaikaa  lisää,  nyt 3  kk  /  vuosi,  matka-,  toimisto ja  puhelinkulut 
yhteensä 2 000
50. uuden kameran hinta täsmentyi 4 792 €
51. uutena kameratelineet ja muu tekniikka 1 500 €
52. uutena hyljekarkottimien vakuutukset 108 €
53. uutena karkottimien käyttökuntoon saattaminen (sis. akut, laturit ym. tarvikkeet + 
kokoaminen, kunnostus, testaus paikan päällä ja matkakulut) 2 300 €
54. Mutnik / aluksen kustannuksista pois 1 000 €

29.3. tehtiin vielä ELY – keskuksen kehotuksesta seuraavat muutokset:

55. Heikki Salokankaalle maksettava rysävuokra oli  kohtuullistettava; alkuperäisessä 
suunnitelmassa oli 2 500 € / vuosi, nyt 500 € / vuosi
56. silakka PU – rysä oli paljon kalliimpi, kuin mitä vuokraa budjetoidessa oli oletettu. 
Hankkeessa varattu 8 000 €, riittää nyt pesän vuokraan (6 835 €) + rahtiin (arvio 800 
€). Kalastajat ostavat itse pyydyksen muut osat

Edellä  mainituista  muutoksista  johtuen  hankkeeseen  vapautui  noin  4  365  €  merkitse-
mätöntä  rahaa. Malmbergin  viestin  mukaan  säästyneen  avustuksen  pysyminen 
käytössämme edellyttää ELY - keskuksen kirjallista hyväksymistä.

4 a) Päätös: Johtoryhmä merkitsi yllä mainitut tiedot tiedoksi ja päätti käyttää vapautuneet  
rahat seuraavasti:

19.kameratelineet ja muu tekniikka
20.karkottimien omavastuu x 2
21.silakka PU – rysän kalapesän vakuutus 2010 – 2011
22.tiedotus

Lopullinen budjetti pöytäkirjan liitteenä 2.

4 b) Johtoryhmä
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Selkämeren  Ammattikalastajat  ry  on  kokouksessaan  9.3.  päättänyt  esittää  hankkeen 
"Kehittyvä  Rannikkokalastus  2010"  johtoryhmän  jäseneksi  Ari  Uusimäen  lisäksi  Sami 
Venerantaa  (SeAK:n  puheenjohtaja).  Yhdistyksen  alueella  tehtävien  hankkeiden 
yhdyshenkilöksi valittiin Ari Uusimäki.

4 b) Päätös: Johtoryhmä päätti esittää Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiölle, että  
se nimeäisi Kehittyvä Rannikkokalastus 2010 - hankkeelle seuraavan johtoryhmän:

Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö, Mailis Kuuppo
Åbolands Fiskarförbund; Kaj Mattsson
L-S Kalatalouskeskus; Essi Erävesi
Satakunnan kalatalouskeskus; Tero Ylikylä
Kalatalouden Keskusliitto; Vesa Karttunen
Saaristomeren Ammattikalastajat ry; Ismo Johansson ja Olavi Sahlstén
Selkämeren Ammattikalastajat ry; Ari Uusimäki ja Sami Veneranta

4 c) Vedenalaiskuvaukset

57. uusi kamera tilattu 1.3., toimitus luvattu viimeistään 15.4. Koordinaattori sai 9.4. 
tietää, että uusi kamerakotelo vuotaa materiaalivirheen vuoksi. Uusi toimitusaika 26.4. 
alkavalla viikolla 

a.hankitaan myös läppäri, akut, kellokytkimet, akkuvahdit ja 3 uutta kovalevyä 
(koordinaattorilla tarjouspyynnöt ym. sisällä nyt)
b.vanhan  malliset  kameratelineet  tilauksessa  Tommi  Salokankaalta  (myös 
aikaisemmat täältä)
c.uudet selektiokuvaustelineet tilauksessa Antero Ojamolta (Merikarvia)
d.suomukalarysän  selektioritilät  tilataan  samasta  paikasta  kuin  edelliset 
(Paraisten rautarakenne Oy) heti, kun telinepiirustus saadaan Ojamolta

58. kuvausten alustava suunnittelukokous 16.3. (LIITE 3).  Vapun jälkeinen viikko ei 
kuitenkaan sovi sukellusporukalle, joten uudet aloituspäivät ehdolla 29.4. tai 2.5.

59. Selkämeren  Ammattikalastajat  ry  on  hallituksen  kokouksessa  30.3.  päättänyt 
esittää johtoryhmälle pyydyshankkeisiin seuraavia kalastajia:

a.hylkeensuojaverkkokuvaukset:
i. pieni rautakalteri; Johansson Erik (Pyhäranta)
ii. iso suojaverkko; Saaristo Reijo (Merikarvia)
iii. iso rautakalteri; Uusimäki Esapekka (Merikarvia)
iv.vertailurysä  (Lundinin  kalteri  peränielussa);  Veneranta  Sami 
(Merikarvia)

Suojaverkkokuvauksista  olivat  kiinnostuneita  myös  kalastajat  Toni  Rantamaa, 
Reijo Veneranta ja Juha Välisalo

b.hyljeverkkojen kokeilijat: Rantamaa Toni, Rosvall Mika, Salokangas Heikki ja 
Veneranta Reijo

c.siikarysän selektio: Veneranta Reijo ja Veneranta Sami

60. lupa-anomus aikaistetulle pyynnille on lähtenyt ELY - keskukseen 1.3.2010

61. Turku  Amk:n  opiskelija  Mila  Koponen  aloittaa  työnsä  heti,  kun  ensimmäiset 
kuvamateriaalit saadaan suomukala- ja siikarysistä

53



Ari Uusimäki ja Sami Veneranta jääväsivät itsensä, eivätkä osallistuneet päätöksentekoon. 
Muu johtoryhmä keskusteli  asiasta,  ja koordinaattori  luki  johtoryhmälle Juha Välisalolta 
saamansa viestit. 

4 c) Päätös: Johtoryhmä merkitsi yllä mainitut asiat tiedokseen. Johtoryhmä totesi, että  
suojaverkkokuvauksista  oli  kiinnostunut  seitsemän  kalastajaa,  mutta  hankkeeseen 
voidaan ottaa vain neljä. Johtoryhmä nimesi kalastajat suojaverkko-, hyljeverkko- ja siian  
selektiohankkeisiin yksimielisesti Selkämeren Ammattikalastajat ry:n esityksen mukaisesti.  
Kuvauksissa  aikaisemmin  mukana  olleet  kalastajat  opastavat  kaksi  uutta  kalastajaa; 
Johansson ja Saaristo, kuvaustekniikkaan.

4 d) Hankkeen muut asiat

62. tiedote hankkeen sisällöstä lähtee toimialueen kalastajille ja sidosryhmille tämän 
kokouksen jälkeen
63. silakkarysän pesä tilattu Lundinilta 30.3., toimitus luvattu viikolla 19
64. silakka- ja siikarysien selektion kehittäjät hankkivat selektioritilät itse
65. hyljeverkkojen  materiaalien  tilaus  lähtenyt  (Björkön  paulatehdas)  ja  MUA-tuote. 
Kalastajat pauloittavat verkot itse
66. hyljekarkottimet toimitettu L-S Kalatalouskeskuksesta Ismo Johanssonille 13.4.
67. Mutnik – nuotan selektiivisyys; kuluvana keväänä kokeillaan ensin uutta nuottaa, 
jonka  perä  40  mm.  Kokemusten  perusteella  kehitetään  ja  kokeillaan  muita 
selektiotapoja syksystä alkaen. (Kuukka selvitellyt kirjallisuustietoja + konsultoitu Esa 
Lehtosta ja Vesa Tschernijä)
68. Uusimäki  kertoi  pienipesäisen  siikarysän  kehityksestä;  iso  hylkeensuojaverkko 
otetaan pois ja sen sijaan nielulangat 1 mm dyneemalangasta

4 c) Päätös: Johtoryhmä merkitsi yllä mainitut asiat tiedokseen 

§ 5 Muut asiat

Karttunen muistutti, että Meritaito Oy:llä olisi luotauskalustoa Mutnik – vesialueiden 
kartoituksessa.

Mattsson kertoi, että Åbolands Fiskarförbund rf on hankkimassa flexirysän, hyljesukalla.

§ 6 Johtoryhmän seuraava kokous

Seuraava varsinainen kokous päätettiin  pitää elokuun puolivälissä, mutta koordinaattori  
tiedottaa  säännöllisesti  sähköpostin  välityksellä,  KANRA II –  loppuraportti  toimitetaan 
johtoryhmän jäsenille jo aikaisemmin. 

§ 7 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 13.00.

Pöytäkirja on tarkastettu johtoryhmän kokouksessa ___.___ 2010 ja todettu kokouksen 
kulun mukaiseksi.

________________________________ _______________________________
puheenjohtaja sihteeri
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         LIITE 11

Loppuraportti

KANRA II-projektin vedenalaiskuvaukset rysäpyynnin tehostamiseksi 
Saaristo- ja Selkämerellä vuosina 2008 ja 2009

Vesa Tschernij
iconex@co.inet.fi

Tiivistelmä
Projektin päämääränä oli kahden vuoden aikana kuvata Saaristomerellä kuhanpyyntiin kehitetyn 
rysän nielua, suuliinaa ja selektiolaitteita sekä kahta erityyppistä Selkämeren lohirysiin kehitettyä 
hylje-esteverkkoa. Töiden suunnitteluvaiheessa kävi kuitenkin ilmi tarve kehittää tarkoitukseen 
sopiva akkukäyttöinen, ankkuroitujen kalanpyydysten kuvaukseen soveltuva kuvauslaitteisto. Yksi 
järjestelmän ehdottomista haasteista oli sen virrankulutuksen minimoiminen. Ainoa keino alentaa 
laitteiston virrankulutusta oli hyödyntää digitaalitekniikkaa. Teknisestä kehitystyöstä ja 
toteutuksesta vastasi Turun Ammattikorkeakoulu. Kehitystyössä ilmenneiden lukuisten ongelmien 
vuoksi kuvauslaitteisto saatiin toimimaan tyydyttävästi vasta keväällä 2009. Näin ollen vuonna 
2008 ei varsinaisia kuvaustuloksia saatu lainkaan ja toisenakin vuonna niiden aloitus myöhästyi 
lähes kuukaudella. Periaatteessa laite toimii nyt mutta siihen jäi edelleen tukku pienempiä teknisiä 
ongelmia. KANRA-hankkeen Saaristomerellä vuonna 2009 käynnistämät pohjapyyntirysien 
vedenalaiskuvaukset ovat tietääksemme lajissaan ensimmäiset. Kuvausten ehdottomasti tärkein 
tulos on tieto siitä miten, koska ja mitä jatkossa voi tai tulisi kuvata. Saaristomerellä suurimpana 
ongelma on veden sameus. Aivan pohjan tuntumassa vesikerros on harvoin tarpeeksi kirkas 
jatkuvan laivaliikenteen aiheuttamien virtausten vuoksi kun taas kalapesän korkeudella vesi on 
suhteellisen kirkasta toukokuun loppuun asti. Edustavana esimerkkinä kuvaustyön merkityksestä 
voidaan mainita nielunlankoihin liittyvä tulos. Yksi muita suurempi nielunlankojen välinen rako 
näytti laukaisevan kuhissa pakoreaktion. Useimmiten pakoa yrittänyt yksilö myös pakeni 
kalapesästä. Tähän ongelmaan on ratkaisu edullinen! Huolellisuus rakennusvaiheessa mutta 
kysymys herää: Montako muuta pyyntitehoon vaikuttavaa ongelmaa nykyisissä rysärakenteissa on 
nyt löydetyn lisäksi? Siitäkin huolimatta, että kuvaukset Selkämerellä saatiin käyntiin vasta 
lohikauden jälkeen osoittavat ne ehkä tuloksistamme konkreettisimmin mitä kalojen ja pyydysten 
kameraseurannalla voidaan parhaimmillaan saavuttaa. Nimittäin nieluesteverkkoon liittyen ovat 
kalastajien käytännön kokemukset olleet rohkaisevia joten tuloksemme ovat nyt omiaan 
vahvistamaan heidän käsitystään. Tämän lisäksi tulostemme avulla kykenemme myös 
ymmärtämään miksi kehitetty menetelmä toimii. Nieluesteverkko, vaikka se periaatteessa oli 
asennettu pyydyksen ehkä kaikkein kriittisimpään kohtaan - etunieluun, osoittautui se yllättäen 
kuitenkin kokonisuuden kannalta toimivammaksi vaihtoehdoksi. Lohet eivät kaihtaneet esteverkolla 
varustettua nielua juurikaan tavallista nielua enempää minkä lisäksi näytti sille, että nieluesteverkko 
saattoi jopa vähentää pakenevien lohien määrää. Välipesän sisässä olevan vanne-esteverkon 
merkittävimpänä ongelma näyttää olevan se, että hylkeet pääsevät edelleen sisään pyydykseen. 
Hylkeen säännöllinen ilmestyminen välipesään aiheutti paniikkia siellä uivissa lohissa jolloin ne 
hädissään uivat verkon läpi myös väärään suuntaan eli suoraan hylkeiden kynsiin. 109 tunnin 
otantakuvamateriaalin perusteella hyljehavaintoja tehtiin 24 kappaletta rysässä, jonka välipesään ne 
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saattoivat uida kun sen sijaan vain yksi hylje nähtiin pyörähtävän nieluesteverkolla varustetussa 
rysässä.

Taustaa ja työn tavoitteet

Yleistä
Rysät ovat saaristo- ja rannikkopyyntiä perinteisimmillään. Ne muodostivat verkkojen ohessa 
pienimuotoisen ammattipyynnin selkärannan aina 1970-luvulle saakka. Rysäpyynnin kulta-aikana 
oli rysäversioita aktiivikäytössä lähes tulkoon yhtä monta kuin pyydettäviä kalalajeja. Merialueella 
tästä alkujaan hyvin moninaisesta rysäarsenaalista ovat käytössä enää silakka-, lohi-ja ”siikarysät” 
sekä järvialueella muikkurysät. Viimeisimmät ja modernin ajan ainoat merkittävät muutokset rysän 
rakenteeseen ovat liittyneet lähes yksistään sen koentaan. 1980-luvun puolivälissä, lähinnä silakan 
pyynnissä, vannerysäperä korvautui avoperä- eli laatikkorysäperällä. Seuraavaa kehitysaskelta 
saatiinkin sitten jo odottaa lähes kaksi vuosikymmentä eli 2000-luvun alkuun jolloin markkinoille 
ilmestyi ilmaponttonien avulla koettava kalapesä. Tämä ponttonikalapesä eli PushUp kehitettiin 
Ruotsissa 1990-luvun puolivälissä alkujaan lohen- ja siianpyyntiin päätarkoituksena mahdollistaa 
ammattipyynnin jatkaminen pahenevassa hyljekonfliktissa. Myöhemmin 2000-luvulla on PushUp-
rysäkonseptia sovellettu onnistuneesti Saaristomerellä SAMPI, KANRA ja KANRA II-projektien 
toimesta kuhan- ja ahvenenpyyntiin tarkoituksena löytää hylkeiden armoilla oleville 
välivesiverkoille korvaava pyydys.

Kuten jo edellä viittasimme aitaverkon, potkujen ja suuliinan rakenne eivät vuosikymmenien 
saatossa ole muuttuneet juuri nimeksikään. Niiden muoto ja toimintaperiaate on kehkeytynyt 
nykyisen kaltaiseksi pitkällisen, vuosikymmeniä kestäneen kehitystyön myötä. Kehitystyön missä 
tuloksellisuutta on arvioitu lähes tulkoon pelkästään ”saaliin määrän” perusteella. Toki saaliin 
keskimääräinen kasvaminen pitkällä aikavälillä, olettaen kalatiheyden pysyneen samana, kielii aina 
pyydyksen rakenteen suhteellisesta paranemisesta! Mutta miten hyvin rysän rakenteet loppujen 
lopuksi soveltuvat tarkoitukseensa ts. kalojen johdattamiseen pyydyksen uumeniin ei tiedä kukaan 
koska kyseistä prosessia ei tähän mennessä ole kukaan pystynyt järjestelmällisesti tutkimaan. 
Tämän raportin vuosina 2008-2009 toteutetut rysien käyttöominaisuuksien parantamiseen tähtäävät 
vedenalaiskuvaukset ovatkin ensi askel kehitystyössä, missä päätarkoituksena on yleinen 
rysäpyynnin kannattavuuden parantaminen.  Tähän päämäärään pyritään 1) lisäämällä rysien 
pyyntitehoa, 2) parantamalla niiden saaliin lajitteluominaisuuksia sekä luonnollisesti 3) 
tehostamalla pyydysten hylkeenkestävyyttä.

Kolme rysää - kolmet tavoitteet
Pyynti- ja selektiotehoa kuhaponttonirysiin Saaristomerellä
Keskeinen päämäärä Saaristomerellä on ollut PushUp-rysään sovellettujen perinteisten 
suomukalarysien (kuha ja ahven) nielujen ja potkujen rakenteissa esiintyvien ongelmien löytäminen 
sekä puutteellisesti toimivien rakenteiden korvaaminen paremmin toimivilla ratkaisuilla. 
Kuvauskohteet olivat tässä alustavassa tutkimuksessa: 1) kalapesän nielu, 2) potkut/suuliinan 
alareuna ja 3) kalapesän saaliin lajittelulaitteet (=koko- ja lajiselektio)

Hylje-esteverkkojen toiminta Selkämeren rannikon lohirysissä
Alkuperäisessä PushUp-rysässä hylkeiden pääsy kalapesään estettiin nieluun asennetulla 
hyljekalterilla. Lopulta hyljekalterin kokoa säätämällä ja siihen asennettujen poikkitankojen sekä 
rautapiikkien avulla hylkeen pääsy kalapesään onnistuttiin estämään. Tämä ei kuitenkaan johtanut 
hylkeiden aiheuttamien saalisvahinkojen vähentymiseen koska ongelma siirtyi kalapesästä 
etupesään jonne hylkeillä edelleen oli täysin vapaa pääsy. Syy miksei hyljekalteria alunperin 
asennettu ensimmäiseen eli välipesän nieluun oli kalastajien pelko, että hylkeiden kulun estävä 
kalteri vaikuttaisi negatiiviseesti myös kalojen haluun uida rysään. Ongelmaan haetaan nyt ratkaisua 
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teräs- tai dyneemalangasta valmistetuilla ”esteverkolla”. Kuvausten tarkoituksena oli selvittää 
kumpi kahdesta esteverkkovaihtoehdosta; i) vanne-esteverkko vai ii) nieluesteverkko on 
kokonaisuuden kannalta parempi vaihtoehto. Esteverkon toimintaperiaatteena on yksinkertaisesti 
sallia saaliskalojen mutta estää hylkeiden pääsy suurikokoisten silmien lävitse rysään. Kuvauksissa 
olemme pyrkineet tarkkailemaan niin hylkeiden kuin kalojenkin (pääasiassa lohien) reaktioita 
niiden lähestyessä ja myöhemmin kohdatessa esteverkon sekä kalojen reaktiota niiden uidessa sen 
läpi.

Toimivaa siikakalapesää kehitetään Selkämerellä
Yleisesti siian katsotaan olevan länsirannikollamme ja Ahvenanmaalla vaikeasti rysällä pyydettävä 
laji. PushUp-rysä ei ole tuonut asiaan merkittävää muutosta. Pikemminkin päinvastoin. Siika on 
käytökseltään erittäin varovainen ja etenee hitaasti rysässä hakien ulospääsytietä tökkien 
järjestelmällisesti lähes jokaista silmää. Kalastajien näkemyksen mukaan siian saaminen kalapesään 
vaatii kevyitä, valoisia ja avaria rakenteita. Toisaalta avarat rakenteet ovat pakostakin samalla 
”avoimia”, mikä vuorostaan saattaa samalla myötävaikuttaa uteliaan ja sinnikkään siian 
pakenemista. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suorittamissa hylkeiden käyttäytymisen 
tähtäävissä vedenalaiskuvauksissa siikojen onkin ajoittain todettu uivan lähes mielin määrin 
edestakaisin tavanomaisissa nielurakenteissa (Mäkelä Tapio, Harmaahylkeiden ja saaliskalojen 
käyttäytymisseuranta vedenalaiskuvausten avulla Selkämerellä 2007, Opinnäytetyö, Turun 
Ammattikorkeakoulu, 2009).

Kuvaustekniikka, pyydykset, pyyntipaikat ja analyysimetodiikka

Kuvaustekniikka
Maailmalla vilisee vedenalaiskuvaustekniikkaa niin harraste- kuin todella rajuun ja vaativaankin 
ammattikäyttöön. Ongelmana harrastaja- tai muissa halvemmissa laitteistoissa on yleensä kuitenkin 
rajallinen elinikä ja lyhyt toiminta-aika. Erittäin usein varsinkin kevyet, harrastajasukeltajille 
valmistetut laitteet eivät kestä pitkäaikaista, jatkuvaa altistumista meriolosuhteille. Tämän lisäksi 
näissä laitteissa toiminta-aika ”kertalatauksella” ei yleensä ole kuin korkeintaan muutamia tunteja. 
Vaikka ammattikäyttöön valmistetut laitteet kestävätkin hyvin meriolosuhteita pitkiä aikoja on 
niiden ongelmana yleensä joko suuri virrankulutus tai varsinkin rysäkuvauksiin sopimaton paino 
ja/tai koko. Ja mikäli nämä tekijät eivät vielä muodosta ylipääsemätöntä ongelmaa niin sen tekee 
sitten jo viimeistäänkin ammattilaitteiden korkea hinta!

Yksi virrankulutukseen merkittävästi vaikuttava tekijä kuvauslaitekokonaisuudessa on kamera. 
Lähes kaikki nykyään markkinoilla hyllytavarana myytävät kuvauslaitteet perustuvat analogiseen 
kameratekniikkaan, jossa virrankulutus on moninkertainen verrattuna täysdigitaalitekniikkaan. Siksi 
rysäkuvauksiin kehitettävän laitteiston lähtökohdaksi otettiin nykyään valvontakameroina yleistyvät 
digitaaliverkkokamerat. Lähtökohtaisesti voidaankin kuvauslaitteistoa verrata tietokoneverkkoon, 
jossa on yksi tallennusta ohjaava mikrotietokone, yksi tai kaksi samanaikaisesti kuvaavaa 
verkkokameraa sekä kuvamateriaalin tallentimena yksi ulkoinen kovalevyasema (kts luettelo alla).  

Laitteiston tekninen erittely:
Keskusyksikkö: muunneltu LinkSys NSLU2
Käyttöjärjestelmämuisti: 4GB USB muistitikku
Tallennusmuisti: 500GB ulkoinen kiintolevy USB-liitännällä
Kamera: Axis 221 verkkokamera
Verkko-ohjain: 4-porttinen kytkin
Muuntaja kameralle: 12V-48V DC/DC muuntaja 

+ Power-over-Ethernet injektori
Muuntaja keskusyksikölle ja verkko-ohjaimelle: 12V-5V DC/DC muuntaja
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Laitteiston toimintaperiaatteen kuvaus:
NSLU2 (=keskusyksikkö/mikrotietokone) käynnistyy automaattisesti saadessaan virtaa. Kerran 
puolessa tunnissa kiintolevyn ja kameran ollessa kiinni järjestelmä käynnistää videokamerasta 
tulevan kuvamateriaalin tallentamisen kiintolevylle. Tallentuvan tietovirran ja näin ollen sen 
vaatiman tallennustilan rajaamiseksi kameran kuvausnopeus (=frame rate per second) ts montako 
kuvaa kamera tallensi per aikayksikkö, vähennettiin 14 kuvaan/sekunti. Mainittakoon, että yleinen 
standardi esimerkiksi TV-lähetyksissä on 25 kuvaa/sekunti. Yksi nauhoitusjakso kestää vajaat 30 
minuuttia ja kahden nauhoituksen väliin muodostuu tallennusprosessin vuoksi arviolta noin puolen 
minuutin tauko. Mikäli järjestelmässä on kiinni kaksi kameraa, toinen aloittaa uuden nauhoituksen 
15 minuuttia myöhemmin. Virtojen kytkemisen ja ensimmäisen nauhoituksen alkamisen välille 
saattaa näin ollen kulua kameroiden määrästä riippuen 5-35 minuutia. Virtojen katketessa tai akun 
jännitteen laskiessa alle laitteiston vaatiman tason (noin 11,7V) käynnissä oleva nauhoitus ei 
tallennu.

Kuhaponttonirysä Saaristomerellä
Kuvauksen kohteeksi valittiin Pauli Huunosen kuhaponttonirysä, joka on jo neljättä vuotta 
pyynnissä Naantalin Luonnonmaan länsirannalla (N 60° 26,36’E 22° 04,57’). Yksi valintaan 
merkittävästi vaikuttaneista kriteereistä oli se, että kyseisen rysän kaikki vedenalaiset rakenteet 
olivat sukeltajien kolmasti (kevät/syksy 2007 ja kevät 2008) katsastamia mikä paransi merkittävästi 
kuvausten ja kameroiden sijoittelun suunnittelua. Kyseisessä rysässä on 50 metrinen aita, 45 
metriset 11 metriä syvät ”pikkupotkuilla” varustetut potkut (60kg/100m lyijypaula). Suuliina on 
seitsemästä identtisestä kappaleesta rakennettu pyöreä symmetrinen suppilo ts sen katto, seinät ja 
pohja ovat yhtä pitkiä. Kalapesä on ruotsalaisvalmisteinen, halkaisijaltaan 1,5 metrinen, ns 
hylkeenkestävä ponttonikalapesä.

Lohiponttonirysät Selkämerellä
Kuvausten kohteena olleet kolme rysää ovat Heikki Salokankaan, Ari Uusimäen ja Reijo 
Venerannan omistuksessa. Kaikissa kuvatuissa lohirysissä oli halkaisijaltaan 3 metrinin, 
kaksikerroshapaalla varustettu standardiponttonikalapesä ja sovitin (adapteri=suuliinan ja kalapesän 
välissä oleva osa). Nielujen rakenteet olivat alkuperäisiä. Siipien syvyydet vaihtelivat 14 ja 16 
metrin välillä ja silmäkoko oli 150 tai 200mm. Suuliinoissa oli suurempaa vaihtelua. Kaksi oli 
tehdasvalmisteisia (150mm; 16m syvä) kun sitä vastoin Heikki Salokankaan rysässä suuliinan 
silmäkoko oli ”selvästi suurempi”. Ajatuksena hänellä on sallia kaikkien lohien uida suuliinan 
silmien läpi pakoon niitä kyörääviltä hylkeiltä. Johtoaitojen pituudet vaihtelivat 350 ja 400 metrin 
välillä ja niiden silmäharvuus oli 400mm. Esteverkoissa silmäkoko oli 200mm ja verkkojen 
muoto/koko oli joko neliskulmainen 80cm x 80cm (nieluesteverkko) tai pyöreä ∅ 3m (vanne-
esteverkko). Nieluesteverkko oli solmittu 1,2mm vaijerista (ruostumaton teräs) (kuva 1) kun taas 
välipesän vanteeseen kiinnitetty esteverkko oli valmistettu dyneemahapaasta.
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Kuva 1. Kuvauksiin rakennettiin kaksi erityyppistä esteverkkoa. Malli A (vanne-esteverkko) sallii hylkeiden 
pääsyn välipesään mutta vain sen etummaiseen puoliskoon kun taas malli B (nieluesteverkko) estää 
kokonaan hylkeiden pääsyn rysään.

Kuvattujen rysien pyyntipaikkojen koordinaatit:
Heikki Salokangas (HS-rysä) Ari Uusimäki (AU-rysä) Reijo Veneranta (RV-rysä)

61 25,1      21 16,3 61 51,1 21 12,0 61 45,4 21 20,7
61 24,9     21 16,0 61 51,1 21 11,4 61 45,3 21 20,2

Selkämeren kolmessa lohirysässä kuvauskohteet olivat siis
 1) nieluesteverkko, 2) vanne-esteverkko ja 3) kalapesän nielu (rysä jossa vanne-esteverkko)

Siikakalapesä Selkämerellä
Siikakalapesä valmistettiin 1mm paksuisesta 20 mm (solmuväli) dyneemahapaasta. Kalapesä on 
yksikerroksinen eli siinä ei ole ulkovaippaa l. suojaverkkoa. Kummatkin nielut ovat ilman kalteria. 
Kalapesän nielussa nielulankoja (nylon) on 30 kpl. Kalapesän halkaisija on 1,5 m. Välipesä on 
rakenteeltaan suppilomainen. Sen etupää on halkaisijaltaan 2,5 m, keskimmäinen vanne on 
halkaisijaltaan 2,0 m ja pienimmän vanteen halkaisija on sama kuin kalapesässä eli 1,5 m. Etupesän 
nielu on ylhäältä avoin (u-malli). Välipesä on valmistettu solmuväliltään 35mm ja 
lankavahvuudeltaan 1mm dyneemahapaasta . Välipesässä on solmuväliltään 200mm esteverkko 
valmistettu 2mm dyneemasta halk. 1,5 m (vrt kuva 1B).

Kuvamateriaalin käsittely ja analysointi

Kuhaponttonirysä Saaristomerellä
Kuvausvuorokausia Saaristomerellä kertyi 12.toukokuuta ja 6.kesäkuuta välisenä aikana yhteensä 
21 kpl jakautuen kuvauskohteiden mukaan seuraavasti: nielu (11 vrk), neliösilmäpaneeli (5 vrk), 
alumiiniritilä (3 vrk) ja suuliinan alakulma (2 vrk). Alustavassa kuvamateriaalin tarkastelussa 
pimeäaika eli noin kello 22:30 ja 05:00 välinen aika rajattiin pois koska kuva oli täysin musta. 
Kuvaustulokset päätettiin muuntaa myös numeeriseksi dataksi nielun ja suuliinan alakulman osalta. 
Molemmissa tapauksissa materiaalista valittiin satunnaisnäytteitä, missä yksi satunnaisnäyte käsitti 
nieluaineistossa yhden vuorokauden ja suuliina-aineistossa yhden kuvatiedoston eli noin 30min. 
Nieluaineistosta valittiin 3 näytettä. Kaksi näytteistä oli ajanjaksolta (12.-13.toukokuuta) jolloin 
kalapesässä oli vähemmän saaliskaloja (koentatulos: 10 - 26kg) ja yksi jolloin saalista oli enemmän 
(koentatulos 24.5: 90 kg). Suuliina-aineistosta valittiin 4 näytettä (3 kpl kuvattu 8.kesäkuuta ja yksi 
kuvattu 9.kesäkuuta).
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Nieluaineistonäytteet käytiin läpi järjestelmällisesti sekunti sekunnilta. Jokaisen kalahavainnon 
yhteydessä määritettiin kelloaika (dd.mm.yy hh:mm:ss), kalalaji, tapahtuma (ui sisään, ui ulos, 
muu) sekä tapahtuman luonnehdinta eli miten uinti tapahtui numerokoodien avulla (liite 1). Lisäksi 
muistiin kirjattiin kaikki muu mahdollinen kiinnostava käyttäytymiseen liittyvä. Kappalemäärässä 
laskettuna eniten lajikohtaisia havaintoja kertyi silakasta mutta niiden kirjaaminen lopetettiin koska 
a) se oli työlästä/aikaa vievää havaintojen lukumäärän takia sekä b) koska tässä tapauksessa ei 
silakan käyttäytymisen tarkastelu katsottu vastaavan tarkoitusta.

Suuliina-aineistoa läpikäytäessä pimeyden ohessa havaintojen tekemistä haittasi myös veden 
ajoittainen sameneminen. Pienikin vedenvirtauksen voimistuminen alkoi heti repiä irti pohjasta 
mutaa joka samensi veden muutamassa minuutissa. Näkyvyyden palautuminen kesti normaalisti 
huomattavasti pitemmän ajan. Yksi vedenvirtauksia toistuvasti synnyttäneistä tekijöistä oli 
laivaliikenne. Havaintojen kirjaaminen keskeytettiin aina kun niiden tekeminen muodostui liian 
vaikeaksi. Toisinaan havaintojen tekemistä jatkettiin sameasta vedestä huolimatta mikäli havainnon 
varmistuminen kalaksi ja uintisuunta pystyttiin varmistamaan. Kuvamateriaalin muuntamisessa 
käytetty numerokoodausjärjestelmä on esitelty liitteessä (liite 1).

Videolta kaapattiin 206 valokuvaa, joista osa on liitetty raporttiin (kts liite 6).

Lohiponttonirysät Selkämerellä
Kaksi kameralaitteistoa oli käytössä samanaikaisesti 23.6 ja 16.7 välisenä aikana. 
Kuvausvuorokausia kertyi yhteensä 24 (taulukko 1).

Taulukko 1. Vanneverkkoa kuvattiin kahdesta eri kuvakulmasta. Kuvaus aloitettiin sivuviistosta ja 28.6 
kamera siirrettiin kauemmas ja kuvamaan verkkoa suoraan edestä. Taulukossa esiintyvät numerot (1- 4) 
viittaavat käytössä olleen tallentimen (ulkoisen kovalevyn) numeroon.

Pyydys Kohde / päivä 20 25 30 5 10 15
vanneverkko 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Vanneverkko 2 1 1 2 2 2

AU-rysä Nieluverkko 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

RV-rysä Kalapesän nielu 1 1 1 1 1/2 2 2 2 2

kesäkuu heinäkuu

HS-rysä

 

Kuvausten ajoitus ei ollut paras mahdollinen sillä ne aloitettiin noin runsas viikko varsinaisen 
saalishuipun jälkeen. Todennäköisesti kuvauksissa olisi näkynyt huomattavasti enemmän varsinkin 
lohia mutta todennäköisesti lohien myötä myös enemmän hylkeitä sillä saaliismäärät/koentakerta 
huippukautena olivat keskimäärin lähes 2,5 kertaisia verrattuna kuvausjakson vastaaviin saaliisiin 
(liite 4).

Kuvaustulokset muunnettiin numeeriseksi dataksi noudattamalla samaa periaatetta kuin 
kuharysissä. Saalistilastojen avulla aineistosta valittiin ne vuorokaudet, jolloin lohisaalis oli 
seurantajaksolla suurimmillaan. Valituilta vuorokausilta poimittiin satunnaisesti yksi 30 min 
tiedosto aloitusajankohdaksi, mistä lähtien tiedostoja selattiin läpi pikakelauksella kunnes 
läpikäytyä aineistoa oli vähintään 2-3 tuntia mutta yleensä yli 5 tuntia/vrk. Joka kala- tai 
hyljehavainnon yhteydessä nopeus palautettiin normaaliksi ja tallentuneet tapahtumat käytiin 
yksityiskohtaisesti läpi määrittämällä kelloaika (dd.mm.yy hh:mm:ss), laji, tapahtuma, tapahtuman 
luonnehdinta numerokoodien avulla (liite 1). Jokainen yksittäinen kala- tai hyljehavainto käsiteltiin 
aina toisistaan riippumattomina havaintoina. Syynä oli se, ettei kuvassa mahdollisesti esiintyviä eri 
yksilöitä pystytty pitämään erillään. Videolta kaapattiin 81 valokuvaa, joista osa on liitetty 
raporttiin.
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Siikaponttonirysä Selkämerellä
Kameralaitteistoon tulleen teknisen vian vuoksi kuvaukset keskeytettiin jo kahden vuorokauden 
jälkeen. Tallentunut kuvamateriaali on käyty läpi mutta siitä ei löytynyt mitään olennaista.

Tulokset

Kuhaponttonirysä Saaristomerellä

Saalis
Kuvauksen kohteena ollut ponttonirysä pyysi 8.huhtikuuta ja 27.heinäkuuta välisenä aikana 
yhteensä noin 1,2 tonnia kalaa, josta kuhaa oli 840 kg, ahventa 69kg, lahnaa 247kg ja muita 
särkikaloja 183kg. Kohdelajien osuus (kuha, ahven) oli 78% saaliista ja myydyn saaliin osuus noin 
53%. Silakoita ei ole laskelmissa huomioitu. Näin ollen kyseisen ajanjakson keskimäärinen 
pyyntiteho kohdelajien myydyn saaliin osalta oli 5,7 kg/vrk (liite 2).

Kuvaustulokset; nielu
Läpikäydyssä nielumateriaalinäytteessä (yhteispituus 41h 25 min) havaittiin 214 kuhaa, 73 ahventa 
sekä 20 särkikalaa. Luokiteltu aineisto (2 tunnin jaksot kello 04 ja 24 välisenä aikana) osoittaa, että 
kuhien ja ahventen keskimääräinen yleisin rysäänuintiaika on lähes käänteinen. Ahventen uidessa 
rysään aamupäivän aikana (52,1% ennen kello 12:00) tai oikeammin keskipäivän aikaan tekee 
valtaosa kuhista sen iltapäivän puolella ja illan mittaan (73,8% kello 12:00 jälkeen) (kuva 2).

Kuha- ja ahvenhavaintojen vuorokausijakauma nielussa

Vuorokauden aika
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Kuva 2. Kahden tunnin luokkiin jaettu nielussa tehtyjen kuha- ja ahvenhavaintojen vuorokausijakauma.

Kuhahavannoista (214 kpl) 87% (187 kpl) oli sisään uivia ja 9% nielun kautta kalapesästä poistuvia 
yksilöitä. Vastaavat osuudet ahvenella (havaintoja 73 kpl) olivat lähes tulkoon samat: sisään 85% 
(62 kpl) ja ulos 10% (6 kpl). Sama trendi havaittiin myös särkikaloilla (20 havaintoa); sisään ui 
85% (17 kpl) ja ulos 15% (3 kpl). Pakenevien kuhien määrässä oli näytteiden välillä merkittävää 
vaihtelua. Näytteessä 1 (12.toukokuu) oli pakenevien osuus 6,1%, näytteessä 2 (13.toukokuu) 
12,5% ja näytteessä 3 (18.toukokuu) se oli 5,5%

Se miten havaitut kalat uivat nielusta kalapesään ts. miten tai missä kohtaa ne uivat nielunlankojen 
läpi esitetään taulukossa 2. Kuhien osalta oli tulos selvä. Kolmeneljäsosaa (75%) sisään uineista 
kuhista jatkoi uintiaan edelleen suoraviivaisesti nielunlankojen välissä kadotessaan kuvasta. 
Nielunlankojen läpi sivusuuntaan uineiden kuhien osuus (17%) saattaa olla yhteydessä kalapesän 
kalatiheyden kanssa. Erikoisesti suuren silakkaparven aaltoileva, edestakainen uintiliike kalapesässä 
näytti muuttavan kuhien normaalia uintikäyttäytymistä. Särkikalojen käyttäytminen muistutti 
jokseenkin kuhien käyttäytmistä. Ahvenilla sen sijaan käytös jakaantui tasaisemmin eri 
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havaintoluokkien välillä; 37% suoraan, noin 18% alas, 16% sivuun ja vajaat 9% ylös/alas/ylös 
viveellä sekä alas viivellää (taulukko 2). 

Taulukko 2. Nielusta kalapesään sisään uineiden kalojen uintikäyttäytyminen nielunlankojen suhteen 
ilmoitettuna kappalemäärinä. Esim. suoraan tarkoittaa kalojen jatkaneen kuvassa uintia suoraan 
nielunlankojen välissä, ylös kalojen uineen nielunlankojen läpi heti nielun hapaan loputtua, ylös viiveellä  
kalojen suunnanneen uintinsa ylöspäin ennen kuvasta poistumista jne. 

Nielu Havain-
toja kpl suoraan ylös ylös viiv. alas alas viiv. sivuun

Kuha 187 142 2 2 2 3 32
Ahven 62 23 6 5 11 6 10
Särkikala 17 10 1 0 1 0 3
Yhteensä 266 175 9 7 14 9 45

Uivat kalapesässä nielun jälkeen (nielunlankojen läpi)

Kalapesästä nieluun tiensä löytäneiden ts. paenneiden kalojen suhteen tulokset olivat ehkä vieläkin 
selvempiä. Valtaosa kuhista (65%) ui nielunlankojen läpi sivulta, monet melkeinpä samasta kohtaa, 
kohdasta missä kahden yksittäisen langan välinen rako valmistusvirheestä johtuen on 
poikkeuksellisen suuri (Kuva 3). Myös ahvenien ja särkikalojen suhteen tulokset ovat saman 
suuntaisia. Se miten yleispäteviä tulokset ovat kyseisten lajien suhteen voidaan kyseenalaistaa 
havaintojen alhaisen määrän vuoksi. Ahvenista kuten kuhistakin merkittävä osa poistui sivusta kun 
taas särkikaloista suurin osa ui nieluun suoraviivaisesti nielunlankojen välissä (taulukko 3).

Kuva 3. Kuvasarja arviolta noin 30 cm:en kuhan paosta nielunlankojen läpi sivulta (A), käännös nielun 
suuntaan (B) ja uinti ulos välipesään. Pakoreitti löytyi yleensä sivulta samalla aikaa kun nielunlankojen 
päällä saattoi levätä yksi tai useampi kuha (B; kts ympyrällä merkattu kuha). Lähes kaikki havaitut paot 
tapahtuivat saman suuremman nielunlankojen välisen raon läpi, joka on osoitettu nuolella kuvassa C.  

Taulukko 3. Kalapesästä tiensä pois löytäneiden yksilöiden (ilmoitettu kappalemäärinä) käyttäytyminen 
ennen nieluun uimista. Ylh.viiv (=ylhäältä viiveellä) tarkoittaa yksilön uimista nielunlankojen läpi 
loivemmassa kulmassa ja vastaavasti alh.viiv (=alhaalta viiveellä) samaa käytöstä alaviistosta. 

Nielu Havain-
toja kpl suoraan ylhäältä ylh. viiv alhaalta alh. viiv sivusta

Kuha 17 3 1 0 2 0 11
Ahven 6 1 0 0 2 0 3
Särkikala 3 2 0 0 0 0 0
Yhteensä 26 6 1 0 4 0 14

Saapuvat nieluun uimalla (nielunlankojen läpi)

Kuvaustulokset; suuliinan ja potkun alakulma
Läpikäydyssä kuvamateriaalissa (4 näytettä; yhteispituus 1 h 57 min) tehtiin yhteensä 66 varmaa 
kalahavaintoa. Näistä kuhia oli 23 %, ahvenia 20% ja loput muita lajeja (todennäköisimmin 
silakoita) sekä tunnistamattomia yhteensä (57%). Valtaosa (80%) havaituista kuhista ui suuliinaa 
kohden ja 60% kuhista todettiin uivan hieman irti (arviolta 30-50cm) pohjasta. Ahvenien todettiin 
uivan hieman harvemmin suuliinan suuntaan (61,5%) kuin kuhat minkä lisäksi näytti sille, että 
ahvenet uivat useammin (61,5%) lähempänä pohjaa tai aivan sen tuntumassa. Muiden havaintojen 
osalta painopisteet olivat uintisuunnan suhteen niukasti potkua päin (50%) ja lähempänä pohjaa 
(52,6%) (taulukko 4).
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Taulukko 4. Kooste suuliinan ja potkun yhtymäkohdan kuvaustuloksista. 
Havaintoja

Laji Näyte nr. kpl suuliina potku ylempänä pohjalla
Kuhia 1 3 3 0 2 1
Ahvenia 1 5 4 1 2 3
Muut/tunnistamaton 1 10 1 9 9 1
Kuhia 2 9 7 2 5 4
Ahvenia 2 3 2 1 2 1
Muut/tunnistamaton 2 9 5 3 1 6
Kuhia 3 1 1 0 0 1
Ahvenia 3 1 0 1 0 1
Muut/tunnistamaton 3 15 7 6 2 10
Kuhia 4 2 1 1 2 0
Ahvenia 4 4 2 2 1 3
Muut/tunnistamaton 4 4 3 1 1 3

Kuhia yhteensä 15 12 3 9 6
Ahvenia yhteensä 13 8 5 5 8
Muut/tunnistamaton yhteensä 38 16 19 13 20
Kuhia 80.0 20.0 60.0 40.0
Ahvenia 61.5 38.5 38.5 61.5
Muut/tunnistamaton 42.1 50.0 34.2 52.6käyt. % havain.

Uivat suuntaan Uivat

käyt. % havain.
käyt. % havain.

Kuvauksissa havaittiin useaan otteeseen eräiden kalojen (kuha, ahven) uivan jonkun matkan päässä 
potkun havasseinämästä. Tarkemmin tarkasteltuna näytti siltä, että ne seurailivat joko pohjalla 
tummana piirtyvää lyijypaulaa tai sitten pyrkivät pysyttelemään paljaan pohjan päällä (kuva 4).

Kuva 4. Kuva A on videolta kaapattu pysäytyskuva missä etuvasemmassa alakulmassa näkyy kuha uimassa 
vasemmalle. Videolta tulkittuna kuva oli selväpiirteisempi siksi kuvan esittämästä tilanteesta on tehty 
graaffinen animaatio (B).

Selektiotulokset
Kuvatun ponttonirysän kalapesä oli jo keväällä veteenlaskettaessa varustettu solmullisesta, vihreästä 
35mm (solmuväli) PE-hapaasta valmistetulla ”pakoikkunalla” (kuvat; liite 3). Tästä huolimatta oli 
pienten kuhien osuus saaliissa erittäin suuri jo heti pyyntikauden alussa osoittaen kasvavaa trendiä 
kesän lähestyessä. Pakoikkunan kuvaukset paljastivat että ”pakoikkuna” vetää tehokkaasti 
puoleensa eri kalalajeja ja monet ikkunasta kiinnostuneista yksilöistä käyvät myös tökkimässä 
hapaan neliön muotoisia silmiä. Kuvauksissa havaittiin myös pakenevia kaloja, joista kaikki olivat 
kuhia. Videokuvasta yhden pakenevan kuhayksilön pituudeksi saatiin arviolta noin 4 silmätankoa 
eli pyöreästi 14cm. Lisäksi lähes kaikkien pakenevien pikkukuhien huomattiin kääntyvän 
pituusakselinsa suunnassa 45° ts. hyödyntäen näin maksimaallisesti neliömuotoisen silmän 
suurimpaa mahdollisista avautumaa. Kuvauksissa pakoikkunan kautta ulospääsytietä hakivat kuhien 
ja ahventen lisäksi ahkerasti myös särkikalat. Kun pakoikkuna 5.kesäkuuta korvattiin alumiinista 
valmistetulla ritilällä (tankoväli 35mm) pieneni alamittaisten kuhien osuus saaliissa heti (kuva 5). 
Ritilän kuvaukset todistivat, ettei ritilän lajitteluteho todennäköisesti vielä ole maksimissaan sillä 
monien varsinkin pikkukuhien nähtiin uivan ritilän ohi sitä hipoen tai vaihtoehtoisesti jäävän sen 
eteen ”ihmettelemään” ilman minkäänlaisia näkyviä yrityksiä lähestyä ritilää.
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Kuva 5. Alamittaisten kuhien osuuden kehitys saaliissa vuoden 2009 kevät- ja alkukesän pyyntijaksoilla. 
Syytä osuuden selvään ja yhtäkkiseen laskuun 5.kesäkuuta tapahtuneen ritilän asennuksen jälkeen ei 
varmennettu esim. pyydystämällä pakenevat kalat. Täten alamittaisten osuudessa tapahtuneen muutoksen 
syytä ei varmennetty. Muutoksen takana saattaa olla myös pyydettyjen pienten kuhien määrän väheneminen.

Esteverkon toimivuus lohiponttonirysän kalapesässä
Osaksi valikoitujen (päivä) ja osaksi satunnaistettujen (vuorokauden aika) yhdentoista läpikäydyn 
kuvamateriaalinäytteen yhteenlaskettu kesto on lähes 109 tuntia. Näytteistä yksittäisiä 
lohihavaintoja kertyi 152 ja hyljehavaintoja 25 kpl. Läpikäytyjen nieluesteverkkonäytteiden (5 kpl) 
yhteenlaskettu kesto on 28 tuntia, vanteeseen asennetun esteverkon (4 näytettä) hieman runsas 30 
tuntia ja kalapesän nieluaineiston (3 näytettä) noin 50,5 tuntia. Tämän 109 tunnin havaintoaineiston 
vuorokausijakauma on aavistuksen iltapäiväpainotteinen (kuva 6).

Iltapäiväpainotteisesta havaintomateriaalista huolimatta jakautuvat niin lohi- kuin hyljehavainnotkin 
varsin tasaisesti aamu- ja iltapäivän välillä (kuva 7a-b). Lohihavainnoista hieman runsas puolet 
(52,6%) on tehty ennen kello 12 kun hylkeellä vastaava luku on 56%. Koko havaintoaineisto on 
esitelty liitteessä 5. 

Havaintotuntien vuorokausijakauma näytteissä
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Kuva 6. Yhdentoista läpikäydyn kuvamateriaalinäytteen yhteenlaskettujen havaintotuntien 
vuorokausijakauma kahden tunnin jaksoissa. Esimerkiksi kello 16 ja 18 välinen aika löytyy seitsämästä 
näytteestä kun vastaavasti kello 08 ka 10 välinen aika löytyy vain kolmesta näytteestä.
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Vuorokauden aika

7b. Hyljehavaintojen vuorokausijakauma näytteissä7a. Lohihavaintojen vuorokausijakauma näytteissä
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Kuva 7a-b. Yhteenlaskettujen lohi- (152 kpl; kuva vas.) sekä hyljehavaintojen (25 kpl; kuva oik.) 
vuorokausijakauma.

Lohet näyttivät uivan esteverkon läpi melkeinpä siitä piittaamatta. Erikoisen hyvin tämän huomion 
vahvistavat vanne-esteverkkotulokset (kuva 8a). Läpiuintinsa viime tipassa peruvia yksilöitä oli 
yhteensä vain 1 kun kaikkiaan verkon läpi ui 24 (=9+15) lohta. Tässä yhteydessä on syytä panna 
merkille, että lohet poistuivat ”hylkeiltä suojatulta alueelta” (9 kpl) melkein yhtä usein kuin ne uivat 
sinne turvaan (15 kpl). Itse asiassa havaintoja välipesässä uiskentelevista lohista tehtiin enemmän 
esteverkon ”ulkopuolelta” (21 kpl) kuin sen sisäpuolelta (12 kpl).
 

Kuva 8a-b. Vasemmassa kuvassa (8a) on graaffinen esitys vanne-esteverkko- ja oikealla (8b) 
nieluesteverkkokuvausten tuloksista. Huomaa, että luvut ilmaisevat toisistaan riippumattomia, absoluuttisia 
havaintoja ts. sama lohi on saattanut olla osallisena useassa ”ryhmässä (=luvussa)” ja jopa useaan kertaan! 
Hylkeiltä suojattu alue on kuvissa osoitettu valkoisella pohjavärillä ja esteverkot katkoviivana. Lohi + nuoli 
kuvaa esteverkolta kääntyviä ja kolme lohen päätä (nipussa) hätääntyneitä/poukkoilevia lohia.

Estikö esteverkolla varustettu nielu tavallista nielua pitempään lohia uimasta rysään? Kuvasta 8b 
voidaan laskea, että keskimäärin yksi pyydystetty lohi tarvitsi 3,4 (=24+17/12) lähestymistä ennen 
kuin se pujahti nieluun ja ui esteverkon läpi välipesään. On syytä panna merkille, että esitetty 
lukema on todellakin keskiarvo. Todellisuudessa lähestymisyrityksien määrässä oli näytteiden 
välillä suurta vaihtelua. Toisinaan lohet pujahtivat heti ensi yrittämällä nieluun muutamien lohien 
tarvitsiessa lähemmäs kymmenen pyörähdystä nielun tuntumassa tai osittain sen sisässä ennen kuin 
ne rohkenivat pujahtaa nielun läpi. Koska kuvamateriaalin perusteella oli mahdotonta pitää erillään 
100%:sen varmasti eri lohiyksilöitä ei lähestymisessä mahdollisesti esiintyvää vaihtelua voida sanoa 
varmuudella. On mahdollista, että osa suuliinassa pyörineistä lohista onnistui poistumaan rysästä tai 
jäi hylkeiden kynsiin ennen kuin ne ehtivät uida nieluun. Kuvattaessa nielua, jossa ei ollut 
esteverkkoa (kuva 9) tarvitsi yksi lohi 3,0 (=12+3/5) eli lähes yhtä monta lähestymisyritystä kuin 
sen uidessa esteverkolla varustetun nielun läpi. Tämä viittaisi siihen, että lohet kokevat esteverkon 
ainakin jossakin määrin ”lisäesteeksi”! Nieluesteverkolla kääntyvät lohet kielivät samaa eritoten 
kun kalapesän nieluun sukeltaneet lohet eivät kertaakaan kääntyneet takaisin.
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Kuva 9. Kalapesän nielun kuvaustulokset pelkistettyinä numeroiksi. Vaalealla taustalla esitetty alue on 
hyljesuojattu. Syy miksi esteverkon takana (harmaa alue) uivista lohista ei ole tuloksia johtuu siitä, että 
kamera kuvasi ainoastaan kalapesän nielun edustaa. Katkoviiva osoittaa esteverkon sijainnin. Huomaa, ettei 
esteverkko näkynyt kuvauksissa mistä syystä hylkeiden vierailuista ei ole havaintoja.

Hyljehavaintojen ja hätääntyneiden lohien määrien välillä on selvä yhteys. Mitä useammin hylje on 
vieraillut sisällä ”rysässä” sitä enemmän on havaintoja hätääntyneistä ja hapaisiin törmäilevistä 
lohista. Vanne-esteverkkokuvauksissa hyljehavaintoja tehtiin 24 ja hätääntyneitä lohia nähtiin 7 kpl. 
Vastaavat luvut nieluesteverkkokuvauksissa ovat 1 hylje ja 1 hätääntynyt lohi. Kalapesän 
nielukuvauksissa ei hätääntyneitä lohia havaittu kertaakaan. Yhdenkään hylkeen ei havaittu 
puskevan tai repivän teräsvaijerista tai dyneemalangasta valmistettua esteverkkoa.

Yleisesti voidaan todeta, etteivät varsinkaan lohet osoittaneet normaaliolosuhteissa minkäänlaista 
kiinnostusta välipesässä uidessaan esteverkolla varustettua nielua kohtaan. Sama tulos saatiin myös 
kalapesän nielua kuvattessa vaikkakaan tulos ei ole yhtä varma sillä itse nielun suuaukko oli 
harvoin näkyvissä samean veden vuoksi. Läpikäydystä 109 tunnin kuvamateriaalista löytyi vain 
yksi rysästä välipesän nielun kautta poistuva kalayksilö. Tämä pienehkö siika ui määrätietoisesti 
välipesässä päämääränä selvästi esteverkolla varustettu nielun aukko. Hetkeäkään empimättä 
kyseinen siika jatkoi rauhallisen tuntuista uintiaan esteverkon silmien läpi nieluun ja edelleen ulos 
adapteriin/rysän suuliinaan. Sen koommin välipesässä kuin kalapesässäkään havaittuja lohia ei 
normaaliolosuhteissa nähty kertaakaan nielun aukolla oli siinä sitten esteverkko tai ei. Vain kerran 
yksi hätääntynyt lohi pyrähti esteverkolle melkein törmäten siihen. Samainen lohi oli hetkeä 
aikaisemmin ampaissut rysään kuin tykin suusta todennäköisesti jonkun pelästyttämänä. Toisen 
lohen uidessa vastaavalla tavalla rysään nähtiin sitä kyörännyt hylje kuikuilemassa esteverkon 
takana (kts kuva liite 6). Mikäli lohet saivat uida rauhassa väli- tai kalapesässä, hakeutuivat ne 
yleisimmin joko nielun sivustoille tai sen päälle. Vanne-esteverkkokuvauksissa sitä vastoin, mitä 
todennäköisimmin, ainakin pari yksittäistä lohta sekä yksi 7 lohen parvi, poistui nielun kautta 
välipesästä. Tulos on kuitenkin epävarma sillä vesi oli kyseisenä ajankohtana erittäin samea. Lohien 
poistumisen syynä on myös voinut olla rysään syöksynyt hylje.  

Siikaponttonirysä Selkämerellä
Uuden siikakalapesän toimivuudesta ei toistaiseksi ole tuloksia.

Katso valikoitu kokoelma videolta kaapattuja kuvia (liite 6).
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Tulosten tarkastelu

Yleistä
Kuvauslaitteistoa vaivanneet viimeiset videokuvan tallennukseen liittyvät ongelmat saatiin lopulta 
poistettua vasta huhtikuussa 2009. Tästä syystä vedenalaiskuvaukset päästiin aloittamaan jo 
toistamiseen (sama tapahtui 2008) useita viikkoja myöhässä. Kuvausten siirtymisestä aiheutui 
todennäköisesti enemmän haittaa Selkämerellä missä kamerat saatiin veteen vasta kun pääosa 
vaeltavista lohista oli jo ohittanut Porin edustalla ja Merikarviassa sijaitsevat kuvausrysät. Alhainen 
kalatiheys johti luonnollisesti havaintojen niukkuuteen tallennetussa kuvamateriaalissa mikä 
puolestaan vaati suurempaa panostusta kuvamateriaalin läpikäymiseen edes kohtuullisen 
havaintoaineiston muodostamiseksi. Vastausta kysymykseen miten havaintojen myöhempi 
ajankohta on mahdollisesti vaikuttanut tuloksiin ts. poikkeaako ”sesonkiajan lohien” 
käyttäytyminen nyt todennetusta, voidaan vain uumoilla. Ei ole lainkaan poissuljettua, että 
tilanteessa missä rysään on pyrkimässä samaan aikaan useamman lohen parvi, saattaa yhden 
yksittäisen lohen käytös vaikuttaa parven muiden yksilöiden käyttäytymiseen. Esimerkiksi kun yksi 
adapterissa kiertelevistä lohista saa päähänsä uida nielun läpi rysään voi se esimerkillään hyvinkin 
vetää perässään muut parven lohista. On myös tärkeää pitää mielessä, että niin Saaristo- kuin 
Selkämerelläkin saadut tulokset saattavat toistaiseksi olla vielä osittain tai kokonaan joko paikkaan 
ja/tai aikaan sidottuja.

Kuvausmetodiikka
Ehkäpä hieman yllättäen muodostui hankkeen yhdeksi tavoitteeksi tarve kehittää pienikokoinen, 
kevyt, muuntuva ja helppokäyttöinen vedenalaiskuvauslaitteisto nimeen omaan kevyiden 
pyydysrakenteiden kuvaamiseen olosuhteissa, missä ei ole sähköverkkoa. Lähtökohtana on ollut, 
että kalastajat voisivat jatkossa käyttää laitteistoa täysin itsenäisesti pyydysten vedenalaisten osien 
kuvaamiseen. Periaatteessa nyt kehitetty laite täyttää pääpiirteettäin sille asetetut tavoitteet. 
Laitekokonaisuus koostuu yhdestä kelluvasta, pintavesitiiviistä keskusyksiköstä, 1-2 kaapelista ja 1-
2 kamerasta. Kuvaustilanteessa eniten käsittelyä vaativa keskusyksikkö on suhteellisen 
pienikokoinen ja painaa yhden akun kera arviolta noin 40 kg. Siis vielä täysin yhden miehen 
käsiteltävissä. Sadesäällä tai aallokon estäessä keskusyksikön avaamisen merellä, voidaan 
vaadittavat huoltotyöt (akun- ja tallentimen vaihto) suorittaa sisätiloissa ennen merellelähtöä. 
Mikäli kamera ja kaapeli ovat asennettuna pyyydykseen, ei kuvauksen aloittaminen/jatkaminen 
vaadi muuta kuin kamerakaapelin kytkemisen keskusyksikön kannessa olevaan liittimeen. 
Keskusyksikössä sijaitseva mikrotietokone tunnistaa kameran ja kuvaus käynistyy automaattisesti. 
Mikäli kameroita on kaksi; käynnistyy kakkoskamera noin varttitunti ensimmäisen kameran 
jälkeen. Kuvamateriaalin tallennus irrotettavalle kovalevylle tapahtuu 30 min välein. Itse 
tallennustapahtuman aikana ei kuvamateriaalia jää laitteen välimuistiin, joten jokaisesta kuvatusta 
30 minuutista jää tallentumatta keskimäärin noin 15 sekuntia. Irrotettavalle (ulkoinen-) 500 
gigatavun kovalevylle tallentunut kuvamateriaali voidaan helposti kuljettaa kotiin katseltavaksi. 
Tallennin kytketään tavallisen kotitietokoneen tai ”läppärin” USB- (tai FireWire-)porttiin, minkä 
jälkeen siihen tallentuneita kuvatiedostoja (MP4-formaatti) voidaan katsella sopivalla 
videonkatseluohjelmistolla.

Tällä hetkellä laitteistoon voidaan kytkeä vain yksi 70 Ah akku. Teoriassa yhdellä täyteen ladatulla 
akulla laite toimii yhtäjaksoisesti lähemmäs kaksi vuorokautta. Tämän jälkeen akku on kuitenkin 
kuta kuinkin tyhjä, joten sen lataaminen tavallisen autoakkulaturin kanssa vaatii useamman 
vuorokauden latausajan. Näin ollen yhtäjaksoinen kuvaaminen vaatii käytännössä kolme akkua ja 
kaksi akkulaturia. Valmistajat eivät kuitenkaan suosittele tavallisia lyijyakkuja purettavaksi kerralla 
enemmän kuin korkeintaan 50% niiden varauskapasiteetista. Tämän rajan ylittäminen pidentää 
huomattavasti latausaikaa samalla kun se lyhentää akun elinikää. Markkinoilla on jo  uudempaa 
teknologiaa edustavia litiumakkuja, jotka voidaan purkaa tyhjiksi niitä vahingoittamatta joskin 
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latausaika muodostuu edelleen suhteessa pidemmäksi mikäli akku on purettu tyhjäksi. Toistaiseksi 
ei laitteistossa ole vielä hyödynnetty sen toiminta-aikaa pidentävää ja akkujen elinikää lisäävää 
tekniikkaa kuten esim. akkuvahti tai perinteinen kellokytkin. Akkuvahdin jänniteraja voidaan säätää 
sellaiseksi, että se katkaisee laitteen toiminnan akun varaustason laskiessa alle esim 11,7 volttia. 
Kellokytkimellä taas kuvauslaitteisto voidaan sulkea esimerkiksi yön ajaksi jolloin aktiivista 
kuvaus-/toiminta-aikaa säästyy useita tunteja per vuorokausi. Esimerkiksi kesäkuussa 2009 
Saaristomeren sisäosien sameissa vesissä kuvaus olisi hyvin voitu keskeyttää kello 22:30 ja 04:30 
välisenä aikana, jolloin valon määrä 10m syvyydessä laski niin alas ettei kuvaa syntynyt lainkaan. 

Yksi esille tullut laitteiston käyttöä haittaava ongelma liittyy kamerakoteloiden kokoon. Kotelo on 
suuri ja keveä. Nämä tekijät yhdessä aiheuttavat suuren nosteen mikä varsinkin syvemmällä 
toimittaessa vaikeuttaa kameran käyttöä. Esimerkiksi ponttonirysien kalapesiä kuvattaessa mikäli 
kameran kuvakulma säädetään ilmassa sopivaksi voi se veteen upotettaessa nosteen takia muuttua. 
Jotta kyseisiltä yllätyksiltä vältyttäisiin vaatii kameran asennus asianmukaisen telineen. Usein 
tällaiselle telineelle muodostuu niin kokoa kuin painoakin, mikä puolestaan saattaa rajata sen 
käyttömahdollisuuksia pyydyksen kevyemmissä osissa.

Tällä hetkellä laitteen ainoiksi todella merkittäviksi ongelmiksi voidaan katsoa kamerakaapelit sekä 
kamerassa olevat kaapeliliittimet. Kummatkaan eivät teknisesti täytä niille asetettuja vaatimuksia. 
Kaapelit ovat liian jäykkiä mikä hankaloittaa ratkaisevasti niiden käsittelyä merellä. Lisäksi kaapelit 
taittuvat helposti ja jäävät taitokselle mikä saa ne takertumaan pyydykseen sekä lisää olennaisesti 
kaapeiden sisässä kulkevien ohuiden johtimien katkeamisriskiä. Kameroissa olevat liittimet taas 
ovat aivan liian kevytrakenteisia kestääkseen ammattimaista käyttöä.

Kuhan ja ahvenen käyttäytymisessä eroja
Alustavien kuvaustemme perusteella voidaan jo nyt todeta, että niinkin samantyyppisessä 
biotoopissa elävät kalalajit kuin ahven ja kuha näyttävät rysään joutuessaan kuitenkin käyttäytyvän 
eri tavalla. Eri kalalajeilla nimeen omaan samassa pyydyksessä esiintyvät käyttäytymiserot ovat 
valikoivan pyynnin peruslähtökohta. Kuhan ja ahvenen käyttäytyminen erosi toisistaan, itse asiassa, 
kaikissa kolmessa kuvaustilanteessamme. Kahdessa tapauksessa oli kyse pelkästään 
käyttäytymiserosta kun se kolmannessa tapauksessa (selektio) johtui myös fyysisistä eroista.

Suuliinassa yllättävä tulos
Suuliinassa kuhat uivat keskimäärin ylempänä kuin aivan pohjassa kiinni liikkuvat ahvenet. Tämä 
oli tavallaan yllättävä tulos sillä kalastajat olettivat tilanteen päinvastaiseksi. Mutta kuten jo alussa 
mainittiin on tuloksiimme vielä syytä suhtautua pienellä varauksella sillä kuvauksia on tehty 
toistaiseksi vasta yhdessä paikassa ja yhdessä rysässä. Suuliinassa havaituista ahvenista ui runsas 
60% kameran editse kohden suuliinaa kun vastaava luku kuhalla oli yli 80%. Olettamalla potkun 
suuntaan uimisen  merkitsevän kalojen ohittaneen suuliinan aukon jatkaen kameran editse kohden 
pikkupotkun tyveä vaikuttaa siis sille, että ahvenet harhailevat suuliinassa hieman kuhia enemmän. 
Ajankohta oli sama eli ympäristötekijät eivät ole voineet vaikuttaa tulokseen mutta tulos saattaa silti 
olla sattumaa koska varsinkin ahvenhavaintoja on lukumääräisesti aika vähän. Toisaalta tulos tai sen 
tulkinta voi yhtä hyvin olla oikea sillä sille saattaisi löytyä myös looginen selitys. Nimittäin 
kuvatussa rysässä ovat sukeltajat havainneet joka kerran suuliinassa vieraillessaan sen pohjahapaan 
etureunassa jopa yli puolimetriä korkeita poikittaisia poimua. Poimut ovat voineet hyvinkin 
johdattaa ahvenet suuliinan editse kohden potkuja kun taas ylempänä liikkuvat kuhat ovat löytäneet 
tiensä poimujen yli suuliinaan. Jos ahvenet todellakin välttävät ylöspäin uimista herää kysymys 
miten paljon kalapesän suuntaan nouseva suuliinan pohjahavas tällä hetkellä vähentää 
ahvensaalista? Mitä tapahtuisi pohjakalojen saalismäärille jos kalapesä ja sen myötä koko suuliinan 
pohjahavas olisivat kiinni pohjassa? 
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Mikäli nyt muodostunut kuva ahvenen käyttäytymisestä potkuissa pitää paikkansa ts ne uivat lähes 
kiinni pohjassa minkä lisäksi ne näyttävät harhailevan pitempään potkuissa on todennäköistä, että 
ne myös kuhaa useimmiten pystyvät hyödyntämään huonon pohjakontaktin myötä pyydykseen 
syntyviä aukkoja. Ahvenrysäpyytäjille tulos tarkoittaa tietenkin sitä, että rysän on ehdottomasti 
maattava kaikilta osiltaan tiukasta kiinni pohjassa. Juuri tämän suuntaisia tuloksia onkin saatu 
esimerkiksi Ahvenanmaalla, missä erään koerysän potkujen alareunassa ollut runsaan kämmenen 
kokoinen aukko lähes puolitti ahvensaaliin.

Yksi kymmenestä kalasta pakenee suomukalarysän nielun kautta
Lajista riippumatta keskimäärin noin kymmenen prosenttia nielun kautta kalapesään uineista 
kaloista onnistui löytämään tien myös toiseen suuntaan eli pakenemaan takaisin välipesään. Tämä ei 
välttämättä tarkoita sitä, että kalapesästä ulos uivat yksilöt poistuisivat kokonaan rysästä ja jäisivät 
näin pyytämättä. Välipesän nielussa ei ole lainkaan nielunlankoja, joten saattaa olla että kalat 
löytävät helposti tien takaisin suuliinaan mutta yhtä hyvin ne voivat jäädä pyörimään välipesään 
joksikin aikaa. Yksi asia on kuitenkin selvä. Ne eivät jää pysyvästi välipesään sillä kalapesää 
koettaessa välipesässä on aniharvoin kaloja - varsinkaan kuhia tai ahvenia.

Miten edellä esitettyyn tapahtumaketjuun olisi sitten järkevintä vaikuttaa? Luonnollisesti tehokkain 
keino olisi kehittää kalapesän nielurakennetta sellaiseksi etteivät kalat ylipäätänsä löydä ulos. Onko 
tämä sitten käytännössä mahdollista? Tulostemme perusteella voisi väittää sen olevan mahdollista. 
Nimittäin osa havaituista paoista tapahtui samasta kohtaa eli kohdasta missä kuvatussa rysässä 
kahden vierekkäisen nielunlangan välinen etäisyys oli silminnähden suurempi. Pitämällä huolta 
siitä, että nielunlankojen väliset etäisyydet ovat tasaisia voitaisiin ehkä kalojen tekemien 
pakoyritysten määrää pystyä vähentämään. Nimittäin näytti sille, että mikäli kala ”päätti” yrittää 
paeta se siinä useimmiten myös onnistui. Selvät poikkeavuudet rakenteissa kuten esimerkiksi 
poikeavat nielunlankojen etäisyydet (vrt myöhemmin selektiotulokset), voivat hyvinkin olla juuri 
sellaisia tekijöitä joiden luomat impulssit johtavat ”pakoyrityspäätöksiin”! Yhdenkään 
nielunlankojen väliin pujahtaneen yksilön ei nähty perääntyvän tai kääntyvän palatakseen 
kalapesään. Ne saattoivat jäädä pitkäksikin aikaa nieluun lymyämään kuono ulospäin mutta kun ne 
uudelleen lähtivät liikkeelle jatkoivat ne matkaansa ulos kalapesästä. Vain kerran yksi kuono 
ulospäin nielussa loikoillut ahven kääntyi ympäri ja palasi kalapesään seuraten paria sisään uinutta 
lajitoveriaan.

Auttaisiko sitten nielunlankojen määrän lisääminen? Todennäköisesti kyllä, mutta se voisi yhtä 
hyvin vaikuttaa negatiivisesti myös kalojen halukkuuteen uida sisään kalapesään! Pelkkä 
nielunlankojen määrän lisääminen ei ehkä ole yhtä tehokas keino kuin niiden määrän kasvattaminen 
vain pakokäyttäytymisen kannalta olennaisissa kohdissa. Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että 
kuhat ja osa ahvenista pakenee yleisimmin ”sivulankojen” läpi. Tuloksen merkittävyyttä lisää se, 
ettei yhdenkään niistä lukuisista kuhista jotka lepäilivät pitkiäkin aikoja nielunlankojen päällä nähty 
edes yrittävän pakoa ”yläkautta”. Näin ollen saattaisi lankojen määrän lisääminen nielun sivuilla 
olla yksi keino vähentää pakenemisyrityksiä. Toinen keino saattaisi olla niiden värin tai paksuuden 
muuttaminen niin, että niistä muodostuisi visuaallisesti voimakkaampia ärsykkeitä. Tämä ei 
välttämättä vaikuttaisi ensikädessä sisään uivien kalojen käyttäytymiseen koska kalojen uidessa 
sisään kalapesään pujahtivat ne harvoin sivulankojen läpi. Kuhat jatkoivat uintiaan kalapesässä 
nielunlankojen välissä suoraan eteenpäin ja näytti siltä, että ne aika usein pujahtivat lankojen läpi 
ylös kohden kalapesän kattoa. Ahvenet taas useimmiten sukelsivat heti nieluhapaan loputtua 
lankojen läpi alas kohen kalapesän pohjahavasta. Tosin sisään uimisessa oli ahventen 
käyttäytymisessä enemmän vaihtelua kuin kuhien käyttäytymisessä.

Nielun yhteyteen lajittelulaite
Kalojen käyttäytymistä katsellessa heräsi ajatus hyödyntää siinä esiintyviä eroavaisuuksia 
saaliinlajittelun tehostamiseksi. Nielun ja kalapesän rakennetta kehittämällä saattaisi hyvinkin 
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löytyä ratkaisu, missä esimerkiksi pikkuahvenet johdatettaisiin ritilän läpi alaspäin viettävään, 
kalapesän pohjan läpi johtavan havaskäytävään. Näin syntyisi ehkä pelkiä kuhia pyytävä rysä! 
Toinen idea ahventen luonnollisen käyttäytymisen hyödyntämiseksi saattaisi olla sijoittaa 
lajitteluritilä nielun alapuolelle eli kohtaan mihin nielulta alaspäin suuntavat ahvenet törmäävät.

Särkikalat ryhmänä luokitellaan tänä päivänä yleisesti sivusaaliiksi ja koska pohjarysäpyynnissä 
niiden osuus saaliista on lähes yhtä suuri kuin ahventen konsanaan olisi niistä eroon pääseminen 
tervetullutta. Edellä kuvaillut nielun yhteyteen rakennettavat lajittelulaitteet voisivat hyvinkin tulla 
kysykseen esim juuri särkien kohdalla. Tässä mielessä juuri särkikalojen käyttäytymiseen 
mahdollisesti liittyvät erityispiirteet olisivat olleet kiinnostavia mutta ainakin näissä alustavissa 
kuvauksissa särkikaloista tehdyt havainnot jäivät vähälukuisiksi. Syy kalastajien mukaan on se, että 
särjet liikkuvat enimmäkseen yöaikaan. 

Kalapesässä oleva saalis vaikutti sisään uivien kalojen käyttäytymiseen
Mikäli kalapesän kalatiheys oli suuri ja eritoten mikäli sen sisässä ui levottomasti liikkuva 
silakkaparvi, näyttivät nämä molemmat tekijät vaikuttavan merkittävästi nielun läpi sisään uineiden 
kalojen käyttäytymiseen. Sisään uimassa olleiden kuhien ja ahventen nähtiin joko pysähtyvän 
nieluun tiheän silakkaparven syöksähtäessä niitä kohden tai jopa kääntyvän ympäri ja palaavan 
välipesään. Kalapesään uivien kuhien sekä ahventen käytös oli normaalisti rauhallista, hidasta ja 
jouhevaa joten silakkaparven vaikutus oli mitä ilmeinen. Miten suuresti silakkaparvi sitten vaikutti 
rysän pyyntitehokkuuteen on vaikea sanoa ja siksi toiseksi silakoiden uittaminen ulos kalapesästä 
ritilän tai pakoikkunan läpi saattaa olla todella vaikea tehtävä. Silakka kuten muikkukin ovat 
molemmat parvikaloja, minkä johdosta ne eivät mielellään pyri yksilöllisiin ratkaisuihin vaan 
pysyttelevät mieluummin yhdessä ja vaaran uhatessa jopa tiivistävät parvikäyttäytymistään. 

Ritilän myötä selektio parani selvästi
Kulunut vuosi 2009 loi pohjapyyntirysien lajitteluominaisuuksien tutkimiseen erityisen hyvät 
puitteet koska pienten kuhien osuus saaliissa oli keskimääräistä suurempi. Tämä työmme kannalta 
otollinen tilanne tulee erittäin todennäköisesti jatkumaan ainakin pari tulevaa vuotta koska meressä 
näyttää nyt olevan todella runsaasti myös aivan pieniä kuhia. Kuvauksissa vertasimme kalojen 
käyttäytymistä kahden erityyppisen lajittelelaitteen (havasikkuna ja metalliritilä) suhteen mutta 
johtuen kuvaustilanteissa kalapesässä olleista kovin erilaisista kalamääristä on kuvaustulosten 
tasapuolinen vertailu vaikeaa. 

Kalapesässä oli neliösilmäverkosta valmistettua pakoikkunaa kuvattaessa enemmän kalaa minkä 
lisäksi myös särkikalat olivat edustettuina. Kun pakoikkuna korvattiin ritilällä, väheni rysään uinut 
kalamäärä rajusti ja jostain syystä ei kalapesässä enää nähty särkikaloja. Todennäköisin selitys on 
alueen kalaesiintymissä tapahtunut muutos koska myös suurien kuhien saalisosuus väheni. Särkien 
osuuden ehkä vieläkin rajumpi väheneminen voi sekin ensikädessä johtua särkikalojen määrän 
vähenemisestä alueella mutta ei ritilänkään vaikutusta muutokseen pidä kokonaan sulkea pois. 
Valtaosa rysään uineista särkikaloista oli pieniä särkiä, säynäviä ja kiiskiä. Kokonsa puolesta 
merkittävä osa näistä kaloista kykenee muitta mutkitta uimaan testatun ritilän läpi ja mikäli ne 
osoittivat yhtä suurta kiinnostusta ritilää kuin pakoikkunaakin kohtaan, ei olisi mikään ihme jos syy 
särkikalojen osuuden vähenemiseen olisi ritilä. Ainakin pakoikkunakuvauksissa näytti sille, että 
juuri särkikalat olivat saalislajeista ehkäpä kaikkein tiuhimmin tökkimässä kuonollaan neliösilmiä.

Ritilän myötä romahti pienten kuhien osuus saaliissa yhdessä yössä lähes 60%:stä alle 20%:iin. 
Todennäköisin syy lajittelun tehostumiseen oli pakoaukkojen muodon muuttuminen sillä ritilän 
tankoväli oli sama (35mm) kuin pakoikkunassa käytetyn hapaan solmuväli. Kun neliösilmä rajoittaa 
kalojen läpiuintia kahdessa ulottuvuudessa (leveys ja korkeus) tekee testatun kaltainen ritilä sen 
ainoastaan yhdessä suunnassa (leveys). Havasikkunaa kuvattaessa huomattiin silmien läpi uivien 
hieman kookkaampien kuhien lähes aina kääntyvän 45° pituusakselinsa ympäri hyödyntääkseen 
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näin maksimaallisesti silmän suurimman mahdollisen avautuman (kuva 10a). Kuvamateriaalilta 
tehdyn määrityksen mukaan (kts metodiikka; kuva 10b) 35mm:en silmän läpi uineiden suurimpien 
kuhien pituudeksi saatiin noin 14cm.

Ritilän myötä paranee todennäköisesti myös lajiselektio
Koska ritilässä pakoaukot ovat korkeussuunnassa useita satoja millimetrejä poistuu 14 cm:en 
kuhayksilö 35mm:llä ritilällä varustetusta rysästä vielä lähes alumiinitankoja hipaisematta. Näin 
ollen pääkohdelajin kokoselektio paranee mutta mikä parasta ritilä luo edellytykset myös rysän 
lajiselektio-ominaisuuksien parantumiseen. Ahvenen ruumiin poikkileikkauspinnan muoto 
verrattuna kuhan vastaavaan on korkeussuunnassa suurempi mistä syystä ritilä lisää ahventen ja 
toiveiden mukaan myös hieman ahvenen kaltaisen ruumiin muodon omaavien särkikalojen 
selektiota enemmän suhteessa kuhan selektioon (kuva 10c).

Kuva 10. Useat pakoikkunan läpi uivat kalat pyrkivät hyödyntämään maksimaallisesti silmien koon kiertäen 
vartaloaan kallelle (kuva A). Kuvassa B on esitetty menetelmä jota hyödyntäen määritettiin silmien läpi 
uivien kalojen pituus. Koska ritilässä rajoittavana tekijänä on pelkästään tankoväli (=leveys) paranee 
ahvenien (ja särkien?) selektio enemmän kuin kuhan koska niiden vartalo on kapeampi suhteessa korkeuteen.
 
Ritilän selektiokapasiteetti todennäköisesti vielä kaukana maksimistaan
Vaikka ritilän lajittelukapasiteetti oli havasikkunaan verrattuna huomattavasti parempi oli se vuoden 
2009 testauksissa todennäköisesti vielä kaukana maksimistaan. Kuvauksissa useat pikkukuhat, jotka 
ilmiselvästi olisivat kyenneet uimaan ritilän läpi, sivuuttivat sen kuitenkin ilman minkäänlaista 
reaktiota. Osa kalapesässä pyörivistä kuhista taas selvästi huomasivat ritilän mutta jostain syystä ne 
jähmettyivät paikoilleen ritilän eteen kykenemättöminä toimimaan. Näistä ritilän eteen 
pysähtyneistä ja paikalleen jääneistä kuhista ei yksikään uinut ritilän läpi. Miksi vain osa kuhista 
reagoi oikella tavalla ritilän pakoaukkoihin?

Syyt siihen mikseivät ritilän aukot koostaan huolimatta aina johtaneet pakoyrityksen laukaisevaan 
reaktioon voivat olla moninaiset. Taustatekijöidenkään vaikutusta ilmiöön ei pidä sulkea pois. 
Vedenvirtauksen ja valoisuuden vaihtelu ovat joko erikseen tai yhdessä voineet hyvinkin vaikuttaa 
kalojen reaktioihin (kuva 11).
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Kuva 11. Karttakuvassa punainen piste osoittaa kuvatun rysän paikan Naantalin eteläpuolella. Oikealla 
piirros missä ritilän paikka kalapesän takaosassa (koentapäässä) on osoitettu tumman harmaalla 
suorakaiteella. Kaksipäinen nuoli (V) kuvaa alueella vallitsevia vedenvirtaussuuntia. Vesi virtasi joko ritilän 
läpi kalapesästä poispäin tai ritilän läpi kalapesään sisään. Piste A osoittaa suunnilleen ritilän suhteen kohdan 
missä aurinko aamulla ilmestyy taivanrannalle minkä jälkeen sen pyörähtää etelän kautta länteen. Illan 
suussa auringon ollessa lännessä ja painuaessa alas alkaa saaren puusto varjostaa rysäpaikkaa.

Kuten kuvassa 11 on osoitettu ei auringon valo ole siivilöitynyt kyseisessä rysässä koskaan 
kalapesän sisään ritilän läpi ts ritilä on ollut jatkuvasti kaloihin nähden joko sivu- tai myötävalossa. 
Tämän lisäksi on vedenvirtaus ritilässä todennäköisesti aavistuksen voimakkaampaa kuin hapaan 
läpäisevä virtaus ja mikäli sen suunta on ollut kyseisille lajeille epäedullinen on se osaltaan ajoittain 
voinut myös jarruttaa läpiuintia. Havasikkunan neliösilmien kapeat silmätangot erottuivat 
myötävalosta huolimatta kuvassa tummina, selväpiirteisinä viivoina vaaleampaa, yhtenäistä taustaa 
vasten. Ritilän pyöreän muotoiset ja ”metallipintaiset” tangot (=heijastavat ympäristön valoa) sen 
sijaan näyttivät sulautuvan taustaan, mikä on saattanut vaikeuttaa ritilän aukkojen hahmottamista 
”aukoiksi/pakoteiksi” (kuva 12). 

Kuva 12. Saattaa olla, että tummempina ja ohuempina piirtyvät silmätangot kuvassa A (pakoikkuna) luovat 
kaloille paremmin yleisvaikutelman ”aukoista” kuin taustaan sulautuva alumiiniritilä. Yksinkertainen 
rakenne saattaa hyvinkin olla kalojen reaktion kannalta edullisempaa (kuva C).
 
Yksinkertaisen ja näin ehkä visuaalisesti helposti hahmoteltavan rakenteen lisäksi (vrt kuva 12c) 
lajittelulaitteen tehoon vaikuttaa erittäin todennäköisesti myös sen paikka pyydyksessä. Kuvatussa 
rysässä lajittelulaite sijaitsi korkeussuunnassa kalapesän sivun keskivaiheilla ja pituussuunnassa sen 
ulko- eli koentapäässä. Kuvauksissa näytti kuitenkin sille, että valtaosa kuhista viihtyi kalapesän 
keskivaiheilla tai katon rajassa sekä pituussuunnassa etu- eli rantaa lähimpinä olevassa päässä. 
Ahvenet taas suosivat kalapesän alaosaa ja eritoten koentakaukalo näytti olevan niille mieluinen 
levähdyspaikka. Särkien  käyttäytymisestä kalapesässä ei toistaiseksi ole tietoa. Näin ollen tämän 
hetkisen tiedon mukaan pitäisi kuharitilän olla kalapesän etuosassa ehkäpä sen ylemmässä 
puoliskossa kun taas ahvenritilä saattaisi toimia parhaiten kalapesän koentapäässä sen pohjan 
tuntumassa. Vai tulisiko kuvan 12c kaltaisia yksiaukkoisia ritilöitä sijoittaa kahdeksaan paikkaan 
(neljä ylös, joista kaksi kalapesän etu- ja kaksi takapäähän sekä vastaavasti neljä alaosaan). Ritilä 
voisi olla myös nk sylinteriritilä jolloin se ulottuisi ympäri koko kalapesän kattaen näin eri kalojen 
kaikki mahdollisesti uintikorkeudet. Tällainen ritilä on jo käytössä Ruotsissa ankeriasrysän 
kalapesässä missä ahvenet ja särjet pakenevat ritilän läpi ylös ja sivuille kun taas kampelat 
pakenevat samaisen ritilän läpi alaspäin. Ritilä voitaisiin kätevästi rakentaa kiinteäksi osaksi 
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kalapesää minkä lisäksi sen tankoväli (lajittelukapasiteetti) voisi olla helposti säädettävissä - jopa 
merellä kesken kalastuksen.

Yleensä kaloilla on taipumus pyydyksissä hakeutua kapeisiin, ahtaisiin tiloihin tai kulmiin. Niin 
ikään kuvaamassammekin rysässä kuhat näyttivät viihtyvän nielun ja ulkovaipan välisessä 
kiilamaisesti kapenevassa tilassa. Näin ollen ritilän sijoittaminen keskelle kalapesän sivuhavasta 
sotii täysin edellä kuvattua ja osittain todennettua kaloille ominaista käyttäytymistä vastaan. Ritilän 
sijoittamista kulmaan tai ahtaaseen tilaan tulisi näin ollen jatkossa ehdottomasti testattava. 

Lohet eivät vältelleet testattuja esteverkkoja
Hylkeet vahtivat rysiin saapuvia lohia vierailemalla säännöllisesti pyydyksien potkuissa ja 
suuliinassa. Ne tekevät yleensä vain lyhyitä tarkastuskierroksia pitäen näin silmällä samanaikaisesti 
useitakin samalla alueella olevia rysiä. Tämä käyttäytymismalli kävi selvästi ilmi kuvauksissamme. 
Hylkeet käväisivät rysässä noin 15 - 60 min välein - mikäli lohia liikkui alueella. Jos lohia ei nähty 
ei nähty hylkeitäkään! Näin ollen mitä kauemmin rysiin saapuneet lohet jäävät pyörimään 
suuliinaan tai adapteriin sen todennäköisimmin ne jäävät hylkeiden saaliiksi. Tästä syystä on 
esteverkon toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeää, ettei se hidasta kalojen uimista sisään rysään 
missä ne ovat hylkeiltä suojassa.

Kuvauksissa lohien todettiin uivan molempien esteverkkomallien läpi ilman suurempia vaikeuksia. 
Kaksi suurimmista verkon läpi uineista lohista takertuivat jopa hetkeksi esteverkon silmään mutta 
siitäkin huolimatta jatkoivat määrätietoisesti ponnisteluaan sisään rysään. Eritoten 
välipesänvanteeseen kiinnitetyn (vanne-esteverkko) halkaisijaltaan kolmen metrin esteverkon lohet 
läpaisivät ilman minkäänlaista näkyvää reaktiota. Kymmenistä havaituista läpiuinneista vain 
yhdessä lohi kääntyi ympäri verkon kohdatessaan. Välipesän nieluun asennetun esteverkon 
(nieluesteverkko) adapterissa pyörineet lohet läpäisivät keskimäärin 3,4 lähestymisyrityksen 
jälkeen. Kun kuvaukset keskitettiin kalapesän nieluun, jossa ei ollut esteverkkoa (mutta kylläkin 
pienempi halkaisija sekä huomattavasti enemmän nielunlankoja) tarvitsi yksi lohi keskimäärin 3,0 
lähestymistä ennen kuin se ui nieluun. Esteverkon sisäänuintia pitkittävä vaikutus numeeristen 
tulostemme valossa olisi näin ollen 0,5 lähestymistä. Niukan havaintomateriaalin ja siinä esiintyvän 
suuren vaihtelun vuoksi on hyödytöntä laskea mitä yksi puolikas lähestyminen keskimäärin 
tarkoittaisi ajassa mitattuna. Vuonna 2009 havaituissa tapauksissa 0,5 lähestymiseen kulunut aika 
vaihteli muutamasta sekunnista useisiin kymmeniin sekunteihin. Tulostemme valossa näyttäisi siis 
siltä, että esteverkon lohia karkottava tai niiden sisään uintia pitkittävä vaikutus on olemassa mutta 
se on todennäköisesti suhteellisen pieni.

Esteverkon on pidettävä hylkeet etäällä lohista
Välipesän sisään asennetussa vanne-esteverkossa todettiin yksi merkittävä ongelma! Sen avulla ei 
rysään uineita lohia pystytä kokonaan pitämään hylkeiden ulottumattomissa koska lohet näyttivät 
uivan esteverkon läpi kumpaankin suuntaan! Itse asiassa havaintoaineiston perusteella lohet 
näyttivät oleskelevan enemmän vanne-esteverkon ulkopuolella kuin sen takana ”suojassa”! Tosin 
numeeriseen tulokseemme vaikuttaa merkittävästi välipesässä havaittu usean lohen (6-8 kpl) parvi. 
Parvesta tehtiin kaksi erillistä havaintoa, joista jälkimmäisessä sen yksilöiden todettiin 
todennäköisesti pakenevan välipesän nielun kautta takaisin adapteriin. Välipesän nielussa ei 
kalapesän nielun tapaan ole lainkaan nielunlankoja lukuunottamatta neljää nielua kannattavaa 
tukilankaa, joten lohet saattavat löytää helpostikin tien ulos välipesästä - myös ilman kyöräävää 
hyljettä! 

Hylkeen ilmestyminen välipesään aiheutti lohissa yleensä voimakkaan paniikkireaktion. Hylkeen 
hätäännyttäminä lohet ryntäilivät päättömästi välipesässä saattaen ajautua myös esteverkon 
etupuolelle ”hylkeiltä suojaamattomaan tilaan”. Tässä mielessä nieluesteverkko toimi vanne-
esteverkkoa tehokkaammin. Ensinnäkin se estää kokonaan hylkeiden pääsyn välipesään, minkä 
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johdosta näytti sille etteivät siellä pyörivät lohet hätäänny samalla tavalla. Toiseksi välipesässä 
liikkuvat lohet eivät vaikuttaneet lainkaan kiinnostuvan esteverkolla varustetusta välipesän nielusta. 
Yleensä ne ajautuivat joko nielun sivuun tai sen päälle. Koko näytemateriaalissa tavattiin vain yksi 
päättäväisesti esteverkon läpi ulos uinut kala, joka todennäköisesti oli pieni siika. Vain yhden lohen 
nähtiin syöksyvän kohden nielussa olevaa esteverkkoa mutta sekin kääntyi ympäri aivan verkon 
tuntumassa. Tämä kyseinen lohi oli muutamia sekunteja aikaisemmin syöksynyt poikkeuksellisen 
rajulla vauhdilla sisään välipesään todennäköisesti hylkeen ajamana. Syy miksi kyseinen lohi 
lähestyi nielun aukossa olevan esteverkkoa oli todennäköisimmin siis paniikki kuin tahallinen 
pakoyritys!

Hylkeet esteverkon lannistamiako?
Kuvauksissa tehtiin yhteensä 25 varmaa hyljehavaintoa, joista vain yksi nieluesteverkkoa 
kuvattaessa. Esteverkolla vierailleiden hylkeiden ei nähty kertaakaan edes harkitsevan 
voimankäyttöä murtautuakseen verkon läpi. Itse asiassa ne eivät edes koskeneet verkkoa. Miksi 
hyljehavainnoista 24 kpl tehtiin vanne-esteverkkoa kuvattessa? Yksinkertaisin selitys saattaa olla se, 
että pelkkä rysään sisään uiminen (ja lohien näkeminen lähietäisyydeltä) saattaa olla hylkeiden 
kiinnostusta ylläpitää tekijä mutta todennäköisemmin syy on vieläkin yksioikoisempi. Vanne-
esteverkko ei nimittäin kokonaan sulje pois mahdollisuutta, että hylje joka kerran rysällä 
vieraillessaan joutuisi poistumaan tyhjin suin. Hätääntyneinä lohet nimittäin uivat helposti myös 
esteverkon läpi ulospäin suoraan hylkeiden syliin. Se, että sama tilanne syntyisi nieluesteverkolla 
varustetussa rysässä näyttää tulostemme valossa lähes mahdottomalta! Ruotsissa onkin vuonna 
2009 esteverkkoja 12:sta rysässä testannut Luulajalainen kalastaja Thomas Innala pannut merkille, 
että mikäli ympäristössä on tavallisia vain hyljekalterilla suojattuja PushUp-rysiä jättävät hylkeet 
suosiolla rauhaan nieluesteverkolla varustetut rysät.

Toisaalta se, ettei hylkeitä havaittu kuin kerran nieluesteverkkoa kuvattaessa ei välttämättä tarkoita 
sitä etteivätkö hylkeet vierailleet kyseisessä rysässä. Oli rysän pesässä esteverkko tai ei pääsevät 
hylkeet kuitenkin edelleen vapaasti suuliinaan ja adapteriin, missä lohia on lähes mahdotonta 
suojata hylkeiltä. Ainoa keino estää hylkeitä nappaamasta lohia suuliinassa on päästää hätääntyneet 
lohet karkaamaan pyydyksestä. Yksi hankkeeseemme osallistuneista kalastajista, Heikki 
Salokangas, onkin suurentanut suuliinan silmäkokoa, jotta hylkeiden kyöräämät lohet pääsisivät 
hylkeitä karkuun. Hänen mukaansa on paljon mielekkäämpää päästää lohet karkuun kuin ruokkia 
niillä hylkeitä! 

Nieluesteverkko toimii - päättyvätkö hyljeongelmat
Kalastajien vuoden 2009 kokemusten ja saamiemme tulosten valossa nieluesteverkko vaikuttaa 
erittäin tehokkaalta menetelmältä suojata jo pyydetyt lohet hylkeiden hyökkäyksiltä. Mutta mitä 
tapahtuu sitten kun kaikki rannikoilla sijaitsevat lohirysät on varustettu nieluesteverkolla? 
Loppuuko hyljekonflikti lohirysien osalta silloin kokonaan? Vastaus on päivän selvä. Ei todellakaan 
lopu! Kun hylkeiltä jo vuosia sitten evättiin pääsy kalapesään siirtyivät hylkeet pyytämään lohia 
välipesästä. Nyt kun niiden pääsy välipesäänkin estyy on selvää, että ne alkavat pyytää entistä 
enemmän lohia pyyntiprosessin alkuvaiheessa lohien uidessa aidan kupeesta, siivissä (=potkuissa), 
suuliinassa tai viimeistään kun lohet pyörivät adapterissa! 

Tällä hetkellä lohien uimareitti siivistä, suuliinan ja adapterin kautta kalapesään saattaa olosuhteista 
ja paikasta riippuen olla ajassa mitattuna useita minuutteja jollei jopa useita kymmeniä minutteja. 
Ahvenanmaalla kesäkuussa vuonna 2008 ylhäältä käsin kuvatussa videossa nähtiin lohiparven 
kuluttavan aikaa pelkästään suuliinassa ja adapterissa yhteensä lähemmäs 10 minuuttia. Itse asiassa 
lohiloukkujen aikaan (loukku on rysä jossa myös siivet olivat pyytäviä) olivat silloiset terävän 
muotoiset siipien kärjet yksi pyydyksen tärkeimmistä pyytävistä osista. Toisin sanoen monet lohista 
kävivät pyörähtämässä ainakin kerran siipien kärjissä. Onkin aika todennäköistä, että merkittävä osa 
lohista kiertelee nykyäänkin rysässä ennen kalapesään uimista sillä modernin lohirysän siivet eivät 
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suuresti poikkea entisten loukkujen siivistä. Siipien muoto, lukuunottamatta aivan niiden kärkiä, on 
edelleen kuta kuinkin sama kuten koko ja pyyntiinasettelu, joten matka minkä lohi joutuu uimaan 
rysässä ei ole juurikaan muuttunut. Mitä pidempi lohien uima matka pyydyksessä on, sitä 
kauemmin ne ovat hylkeiden saalistettavina ja päinvastoin. Seuraava askel hylkeiden 
haittavaikutusten vähentämiseksi onkin selvittää voitaisiinko siipien ja/tai suuliinan muotoa ja 
kokoa tai rysän pyyntiinasettelua muuttamalla lyhentää lohien pyydyksessä uimaa reittiä ja näin 
rajoittaa hylkeiden potenttiaalista saalistusaikaa.
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Liite 1.

Kuharysäkuvauksissa kuvamateriaalin muuntamisessa käytetty numerokoodausjärjestelmä.

Nieluaineisto
Kalalaji Koodi Tapahtuma Koodi Luonehdinta Koodi
Kuha 1 Ui sisään 1 Suoraan 1
Ahven 2 Ui ulos 2 Ylös - ylhäältä1) 2
Särkikala 3 Muu 3 Viiveellä ylös 2.5
Silakka 4 (lopetettiin) Alas - alhaalta2) 3
Kampela 5 viiveellä alas 3.5
Siika 6 Sivulle- sivusta3) 4
Lajiriippum. 7 Muu 5

Huomautukset 1) 2) 3) tarkoittavat; sisään uidessa jatkoivat ylös ja vastaavasti ulos uidessa tulivat ylhäältä jne.

Suuliina-aineisto
Kalalaji Koodi Uintisuunta Koodi Luonehdinta Koodi
Kuha 1 Suuliinaa päin 1 Ui pohjalla 1
Ahven 2 Suuliinasta pois 2 Ui irti pohjasta 2
Muu/tunnistamaton 3 Muu 3 Muu 3

Lohirysäkuvauksissa kuvamateriaalin muuntamisessa käytetty numerokoodausjärjestelmä.

Nieluun asennettu esteverkkoaineisto
Eläinlaji Koodi Tapahtuma Koodi Luonehdinta Koodi
Lohi 1 Ui sisään 1 Ui empimättä 1
Siika 2 Ui ulos 2 Empii 2
Muu kala 3 Kääntyy esteverkolla 3 Tarttuu verkkoon 3
Hylje 4 Kääntyy ennen nielua 4 Hätääntynyt kala 4

Ui välipesässä 5
Lähestyy esteverkkoa
sisältä päin (”karkaamassa”)

6

Vanteeseen asennettu esteverkkoaineisto
Eläinlaji Koodi Tapahtuma Koodi Luonehdinta Koodi
Lohi 1 Ui läpi verkon sisään päin 1 Ui empimättä 1
Siika 2 Ui läpi verkon ulos päin 2 Empii 2
Muu kala 3 Kääntyy/empii esteverkolla 3 Tarttuu verkkoon 3
Hylje 4 - - Hätääntynyt kala 4

Ui välipesässä esteverkon 
sisäpuolella ”suojassa”

5

Ui välipesässä esteverkon
ulkopuolella

6

Kalapesään johtavan nielun kuvaukset
Eläinlaji Koodi Tapahtuma Koodi Luonehdinta Koodi
Lohi 1 Ui nieluun/sisään kalapesään 1 Ui empimättä 1
Siika 2 Ui nielun kautta ulos kalapesästä 2 Empii 2
Muu kala 3 Kääntyy/empii nielulla 3 Tarttuu verkkoon 3

Ui etupesässä kiinnostumatta 
nielusta

4 Hätääntynyt kala 4
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Liite 2. Kuvauksen kohteena olleen rysän saalistilasto.

Pyydyksen nimi
Tyyppi Paikka

Rysän lasku 8/4/2009 ....nosto 27/7/2009
Pyyntiaika PA (vrk) 109 Kokonaistyöaika KTA (h) 34.0
Koentakertoja KK (n) 29 Pyydyskoht.työaika PTA (h) 18.5

Matkat (edes-takaisin) 15.5 45.6 % KTA:sta
Viritys- ja huoltotyötä 4.0 11.8 % KTA:sta
Koenta 14.5 42.6 % KTA:sta

PTA/PA  (h/vrk) 0.17

Saalis Saalis   
(kg)

Vap.alam. 
(kg)

% vapaut. 
kaloja

Hylk.vaur. 
(kpl)

Saalis  
(kg/PA)

Saalis  
(kg/KK)

Kuha 549.5 288.0 34.4 0 5.0 18.9
Ahven 69.0 0.0 0.0 0 0.6 2.4
Hauki 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
Made 22.0 0.0 0.0 0 0.2 0.8
Turska 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
Lahna 0.0 147.0 100.0 0 0.0 0.0
Muut särkikal. 0.0 83.0 100.0 0 0.0 0.0
Muu 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

Pääsaalilajit yhteensä (kg) 618.5 518.0 5.7 21.3
Sivusaalis yhteensä   (kg) 22.0 0.0 0.2 0.8
Kokonaissaalis (kg) 640.5 518.0 5.9 22.1
Myydyn saaliin osuus 53.4 % kokonaissaaliista (kalastajan luokitus)
Kohdelajien osuus 78.2 % kaikesta pyydetystä (sisält. alaittaiset)

Saalis (kg) 6.8 päivän jaksoissa

Yksikkösaalis 6.8 vrk:en jaksoissa

PH-2 N 60° 26.3' / E 22° 4.4'
SuomukalaPusUp uusi (4.kausi)
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Liite 3. Selektiomenetelmät (havasikkuna ja alumiini ritilä); sijoitus ja rakenne.
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Liite 4. Kohteeksi valittujen lohirysien saalis kuvausjaksolla.
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Liite 5. Kooste esteverkkokuvausten numeerisesta datasta.

Kohde: nieluesteverkko Nielu Nielu Nielu Nielu Nielu Nielu
Kuvauspäivämäärä 25.06.09 28.06.09 01.07.09 03.07.09 04.07.09 yht.
Rysän nimi AU-rysä AU-rysä AU-rysä AU-rysä AU-rysä
Läpikäyty "otanta"  hh:mm:ss 08:26:06 06:29:36 02:13:21 03:29:31 07:29:25 28:07:59
Lohihavaintoja 22 26 8 5 12 73
Kääntyy juuri ennen esteverkkoa 8 6 0 1 2 17
Ui esteverkon läpi rysään 2 4 3 1 2 12
Lohi ui välipesässä 3 6 4 0 6 19
Lohi ui esteverkolle sisältä päin 0 1 0 0 0 1
Ui ulos läpi esteverkon 0 0 0 0 0 0
Ulos uivia % 0 0 0 0 0 0
Hätääntyneitä lohia etupesässä 0 1 0 0 0 1
Hyljehavaintoja 0 1 0 0 0 1

Lohihavaintoja/tunti 2.6 4.0 3.6 1.4 1.6 2.6
Lähestymisiä/läpiuinti 4 1.5 0 1 1 3.4

Kohde: vanne-esteverkko Vanne Vanne Vanne Vanne Vanne
Kuvauspäivämäärä 23.06.09 26.06.09 28.06.09 29.06.09 yht.
Rysän nimi HS-rysä HS-rysä HS-rysä HS-rysä
Läpikäyty "otanta"  hh:mm:ss 08:57:04 08:54:13 06:29:09 05:59:46 30:20:12
Lohihavaintoja 6 12 5 36 59
Kääntyy juuri ennen esteverkkoa 0 0 0 1 1
Ui esteverkon läpi sisään päin 4 4 2 5 15
Lohi välipesässä esteverkon ulkopuolella 0 3 1 17 21
Lohi kalapesässä esteverkon sisäpuolella 0 3 1 8 12
Ui esteverkon läpi ulospäin 2 1 1 5 9
Ulos uivia % 50 25 50 100 56.3
Hätääntyneitä lohia etupesässä 0 2 4 1 7
Hyljehavaintoja 0 14 10 0 24

Lohihavaintoja/tunti 0.7 1.3 0.8 6.0 1.9
Lähestymisiä/läpiuinti 0 0 0 0.2 0.1

Kohde: kalapesän nielu Nielu Nielu
Kuvauspäivämäärä 6-8.07.09 yht.
Rysän nimi VR-rysä
Läpikäyty "otanta"  hh:mm:ss 50:30:01 50:30:01
Lohihavaintoja 20 20
Kääntyy juuri ennen nielua 12 12
Ui nielun läpi kalapesään 5 5
Lohi ui välipesässä piittaamatta nielusta 3 3
Lohi ui nielun kautta ulos kalapesästä 0 0
Ulos uivia % 0 0
Hätääntyneitä lohia etupesässä 0 0
Hyljehavaintoja 0 0

Lohihavaintoja/tunti 0.4 0.4
Nielun tai estev. lähest./1 läpiuinti 2.4 3.0
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Liite 6 sivu 1.
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Liite 6 sivu 2.
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KANRA II – vedenalaiskuvauksissa käytetyt kameratelineet

Kuva 1. Pohjaan laskettava kamerateline kuharysässä liikkuvien kalojen kuvaamiseen. Telineiden 
asennuksen jälkeen voidaan kamera laskea pinnalta käsin tarkasti ennalta valittuihin paikkoihin 
ilman sukeltajan apua.
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Kuva 2. Saaristomeren kuvaksiin suuniteltu ja rakennettu kalapesään sijoitettava kamerateline.

Kuva 3. Selkämerelle suunniteltu kamerateline kalapesän tukemattomaan etuosaan keskittyvään 
kuvaukseen.
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                  LIITE 12
Slutrapport

Undervattensfilmande i KANRA II-projektet för att effektivera 
ryssjefisket i Skärgårds- och Bottenhavet åren 2008 och 2009 

Vesa Tschernij
iconex@co.inet.fi

(Översättning från finska Guy Svanbäck)

Sammandrag
Målsättningen i projektet var att under två års tid filma den i Skärgårdshavet för gösfångst 
utvecklade ryssjans ingång, mungarn och selektionsapparatur samt två olika säl-stoppnät 
utvecklade för laxryssjorna i Bottenhavet. I planeringsskedet för arbetet framkom dock behovet att 
utveckla en lämplig, batteridriven apparatur för filmande av ankrade fiskeredskap. En av de 
verkliga utmaningarna var att minimera systemets strömförbrukning. Det enda sättet att minska 
apparaturens strömförbrukning var att utnyttja digitaltekniken. Åbo Yrkeshögskola svarade för det 
tekniska utvecklingsarbetet och förverkligandet. På grund av de otaliga problem som framkom i 
utvecklingsarbetet fick man apparaturen för filmande att fungera tillfredställande först våren 2009. 
Således erhölls inga filmresultat alls år 2008 och även det andra året försenades inledningen av 
filmandet nästan med en månad. I princip fungerar apparaturen nu, men den dras ännu med en hel 
del mindre tekniska problem. Undervattensfilmandet av bottenfångande ryssjor som KANRA-
projektet inledde år 2009 i Skärgårdshavet är vad vi vet de första i sitt slag. Det absolut viktigaste 
resultatet av filmandet är kunskapen om hur, när och vad som man i fortsättningen kan och borde 
filma. I Skärgårdshavet är det största problemet vattnets grumlighet. I närheten av bottnen är 
vattenskiktet sällan tillräckligt klart på grund av de ständiga strömmar som färjtrafiken orsakar, när 
åter vattnet i höjd med fiskhuset är relativt klart till slutet av maj. Som ett representativt exempel 
på filmarbetets betydelse kan nämnas resultatet som rör ingångstrådarna. Ett avstånd mellan 
trådarna större än de andra verkade utlösa en flyktreaktion hos gösarna. Oftast flydde också den 
fisk som försökte det ut ur fiskhuset. Lösningen på det här problemet är förmånlig! Noggrannhet i 
byggnadsskedet, men frågan väcks: Hur många andra problem som inverkar på fångsteffektiviteten 
finns det i de nuvarande ryssjekonstruktionerna förutom det som vi hittade? Trots att filmandet i 
Bottenhavet kom i gång först efter laxsäsongen visar de, av våra resultat, kanske mest konkret vad 
man med kamerauppföljning av fiskarna och redskapen i bästa fall kan uppnå. Nämligen, 
beträffande stoppnätet i ingången, så har fiskarnas praktiska erfarenheter varit uppmuntrande, så 
våra resultat kan nu styrka deras uppfattning. Förutom detta kan vi på basen av våra resultat även 
förstå varför den utvecklade metoden fungerar. Stoppnätet i ingången, fast det i princip var satt i 
redskapets kanske mest kritiska del – i första ingången, visade sig dock överraskande vara det bäst 
fungerande alternativet för helheten. Laxarna skyggade inte för ingången försedd med stoppnät just 
mer än den vanliga ingången, och dessutom verkade det som om stoppnätet  t.o.m. kunde minska 
antalet lax som flyr ut ur ryssjan. Det mest betydande problemet med stoppnätet som är fäst i 
bågen inne i mellanfiskhuset verkar vara att sälarna fortsättningsvis kan ta sig in i redskapet. 
Sälens regelbundna besök i mellanfiskhuset förorsakade panik hos de laxar som simmade där, 
varefter de i panik simmade genom nätet även i fel riktning eller rakt in i sälarnas gap. På basen av 
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109 timmars urval bildmaterial gjordes det 24 observationer av säl i ryssjan där sälarna kunde 
simma in i mellanfiskhuset, medan endast en säl sågs vända i ryssjan försedd med stoppnät i 
ingången. 

Bakgrund och målsättning

Allmänt
Ryssjor är skärgårds- och kustfångst när de är som mest traditionella. De utgjorde vid sidan av 
näten ryggraden i småskaligt yrkesfiske ända till 1970-talet. Under ryssjefångstens guldålder fanns 
det nästan lika många ryssjeversioner i aktivt bruk som fångstbara fiskarter. Av denna från början 
mycket mångsidiga ryssjearsenal är strömmings-, lax- och ”sikryssjorna” i bruk mera i 
havsområdet och siklöjeryssjor i insjöområdet. De senaste och de enda betydande förändringarna i 
ryssjans konstruktion i modern tid har nästan enbart varit förknippad med vittjandet. I mitten av 
1980-talet, närmast i strömmingsfångsten, ersattes det bågformiga fiskhuset med det öppna eller 
lådformiga fiskhuset. Följande utvecklingssteg fick man så vänta på nästan två årtionden eller till 
början av 2000-talet då fiskhuset som vittjades med hjälp av luftpontoner kom på marknaden. Det 
här pontonfiskhuset eller PushUp utvecklades i Sverige i mitten av 1990-talet, till en början i lax- 
och sikfisket med huvudmålsättning att möjliggöra en fortsättning för yrkesmässigt fiske med en 
allt svårare sälkonflikt.   Senare på 2000-talet har PushUp-ryssjekonceptet tillämpats med 
framgång i Skärgårdshavet i SAMPI, KANRA och KANRA II-projekten i gös- och abborrfisket 
med målsättningen att hitta ett ersättande redskap till det för säl utsatta nätfisket i mellanvattnet.

Som vi ovan antydde har inte ledarmens, ketsornas och mungarnets konstruktion förändrats 
nämnvärt under årtiondena. Deras form och funktionsprincip har utvecklat sig till hur de ser ut i 
dag genom ett långt utvecklingsarbete som tagit årtionden. Ett utvecklingsarbete där resultatet 
bedömts nästan helt på basen av ”fångstmängden”. Förvisso antyder en ökning på lång sikt av den 
genomsnittliga fångsten alltid om en relativ förbättring av redskapets konstruktion, om man antar 
att fisktätheten varit likadan! Men hur bra ryssjans konstruktion slutligen lämpar sig för sitt 
ändamål, nämligen att leda in fisken djupt in i redskapet, vet man inte eftersom ingen ännu har 
kunnat undersöka denna process på ett systematiskt sätt. De undervattensfotograferingar som 
gjorts åren 2008-2009 för att förbättra ryssjornas användningsegenskaper och som finns i denna 
rapport, är det första steget i utvecklingsarbetet där huvudmålsättningen är att förbättra 
lönsamheten allmänt i ryssjefisket.  Vi försöker uppnå målsättningen genom att 1) höja ryssjornas 
fångsteffektivitet, 2) förbättra fångstens selekteringsegenskap i dem och naturligtvis 3) effektivera 
redskapens sälsäkerhet. 

Tre ryssjor – tre målsättningar
Fångst – och selekteringseffekt i göspontonryssjorna i Skärgårdshavet
Den centrala målsättningen i Skärgårdshavet har varit att hitta problemen som förekommer i 
konstruktionen av de traditionella fjällfiskryssjornas (gös och abborre) ingångar och ketsor när de 
tillämpas på PushUp-ryssjan samt att ersätta de bristfälligt fungerande konstruktionerna med 
lösningar som fungerar bättre. Målen för filmandet var i denna preliminära forskning: 1) fiskhusets 
ingång, 2) ketsornas/mungarnets underkant och 3) fångstens selektionsanordningar i fiskhuset 
(=storleks- och artselektion)

Säl-stoppnätens funktion i laxryssjorna vid Bottenhavets kust
I den ursprungliga PushUp-ryssjan hindrades sälarna att komma in i fiskhuset med hjälp av ett 
sälgaller som satts i ingången. Slutligen lyckades man hindra sälen att ta sig in i fiskhuset genom 
att reglera sälgallrets storlek och med hjälp av de tvärstänger och järnpikar som satts fast i det. Det 
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här ledde dock inte till en minskning av sälskador på fångsten, eftersom problemet flyttade från 
fiskhuset till framryssjan dit sälarna fortfarande hade fritt tillträde. Orsaken till att sälgallret 
ursprungligen inte sattes i den första, dvs i mellanfiskhusets ingång, var fiskarnas rädsla att ett 
galler som hindrade sälarna även skulle inverka negativt på fiskarnas lust att simma in i ryssjan. 
Man söker nu en lösning på problemet med ett ”stoppnät” tillverkat av stål- eller dynemagarn. 
Målsättningen med filmningen var att utreda vilket av de två stoppnätsalternativen; i) båg-
stoppnätet eller ii) ingångsstoppnätet som är det bättre alternativet för helheten. 
Funktionsprincipen för stoppnätet är helt enkelt att tillåta fångstfiskarna men att hindra sälarna att 
komma in i ryssjan via de stora maskorna. I filmningen har vi strävat efter att iaktta såväl sälarnas 
som fiskarnas (i huvudsak laxarnas) reaktioner när de närmar sig och senare möter på stoppnätet 
och fiskarnas reaktioner när de simmar genom det. 

Ett fungerande sikfiskhus utvecklas i Bottenhavet
Allmänt anses siken vara en svårfångad art med ryssja på vår västkust och på Åland. PushUp-
ryssjan har inte fört med sig någon betydande förändring i detta. Snarare tvärtom. Siken är till sitt 
beteende mycket försiktig och rör sig sakta i ryssjan och söker en väg ut genom att systematiskt 
nosa på nästan varje maska. Enligt fiskarna krävs det lätta, ljusa och rymliga konstruktioner för att 
få siken in i fiskhuset. Å andra sidan är rymliga konstruktioner av tvång samtidigt även ”öppna”, 
vilket i sin tur kan bidra till att den nyfikna och enträgna siken rymmer. I de 
undervattensfilmningar som Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet gjort för att iaktta sälarnas 
beteenden har sikarna emellanåt konstaterats simma nästan hur de vill fram och tillbaka i de 
vanliga ingångskonstruktionerna (Mäkelä Tapio, Harmaahylkeiden ja saaliskalojen 
käyttäytymisseuranta vedenalaiskuvausten avulla Selkämerellä 2007, Examensarbete, Åbo 
Yrkeshögskola, 2009).

Filmningstekniken, redskapen, fångstplatserna och analysmetodiken

Filmningstekniken
Det finns en uppsjö teknik för undervattensfilmning i världen såväl för hobbybruk som för 
verkligen hårt och krävande yrkesbruk. Problemet med hobby- eller andra billigare utrustningar är 
i allmänhet dock en begränsad livslängd och kort funktionstid. Mycket ofta håller speciellt inte de 
lätta, för hobbydykare tillverkade utrustningarna en längre, kontinuerlig exponering för 
havsförhållanden. Förutom detta är funktionstiden med en ”engångsladdning” för dessa 
utrustningar i allmänhet inte mer än högst några timmar. Fastän de utrustningar som är tillverkade 
för yrkesbruk håller bra i havsförhållanden långa tider, är deras problem i allmänhet antingen en 
stor strömförbrukning eller en speciellt för filmning av ryssjor olämplig vikt och/eller storlek. Och 
ifall dessa faktorer inte ännu utgör ett oöverstigligt problem så gör yrkesutrustningens höga pris 
det till sist!

En faktor som betydligt inverkar på strömförbrukningen i utrustningspaketet är kameran. Nästan 
all filmningsutrustning på marknaden som säljs som lagervara bygger på analog kamerateknik, där 
strömförbrukningen är mångdubbel jämfört med heldigitalteknik. Därför togs digitalnätkameran 
som numera blivit vanliga i övervakningskameror som utgångspunkt för utrustningen som skulle 
utvecklas för ryssjefilmningen. Inledningsvis kan man också jämföra filmningsutrustningen med 
ett datanät, där det finns en mikrodator som styr upptagningen, en eller två nätkameror som filmar 
samtidigt samt en yttre hårddisk som lagrar filmmaterialet (se förteckningen nedan).  

87



Teknisk specifikation av utrustningen:
Centralenheten: modifierad LinkSys NSLU2
Operativsystemminne: 4GB USB minnessticka
Lagringsminne: 500GB yttre hårdskiva med USB-koppling
Kamera: Axis 221 nätkamera
Nätstyrenhet: 4-ports växlare
Transformator för kameran: 12V-48V DC/DC transformator 

+ Power-over-Ethernet injektor
Transformator för centralenheten och nätstyrenheten: 12V-5V DC/DC transformator

Beskrivning av apparaturens funktionsprincip:
NSLU2 (=centralenhet/mikrodator) startar automatiskt när den får ström. Systemet startar 
lagringen av filmmaterialet från kameran till hårdskivan en gång varje halvtimme när hårdskivan 
och kameran är stängd. För att begränsa den informationsström som lagras och därmed det 
lagringsutrymme som behövs minskades kamerans filmningshastighet (=frame rate per second), 
eller hur många bilder kameran tar per tidsenhet, till 14 bilder/sekund. Den vanliga standarden t.ex. 
i TV-sändningar är 25 bilder/sekund. En bandningsperiod tar knappa 30 minuter och mellan två 
bandningar uppstår på grund av lagringsprocessen uppskattningsvis ungefär en halv minuts paus. 
Om det finns två kameror i systemet börjar den andra en ny bandning 15 minuter senare. Mellan 
påslagningen av strömmen och den första bandningen kan det således gå 5-35 minuter beroende på 
antalet kameror. Vid strömavbrott eller då batteriets spänning sjunker under den nivå som 
utrustningen kräver (ca 11,7V) lagras inte den pågående bandningen.

Göspontonryssja i Skärgårdshavet
Som föremål för filmningen valdes Pauli Huunonens göspontonryssja, som redan för fjärde året är 
utsatt för fångst på västra stranden av Luonnonmaa i Nådendal (N 60° 26,36’E 22° 04,57’). Ett av 
kriterierna som väsentligt inverkade på valet var, att dykarna tre gånger tidigare (våren/hösten 
2007 och våren 2008) hade granskat denna ryssjas alla delar under vattenytan vilket betydligt 
förbättrade planeringen av filmningen och placeringen av kamerorna. Ryssjan har en 50 meters 
landarm, 45 meters och 11 meter djupa ketsor, ”småketsor” (60kg/100m blyteln). Mungarnet är en 
rund symmetrisk tratt byggt av sju identiska bitar, dvs dess tak, väggar och botten är lika långa. 
Fiskhuset är ett svenskbyggt s.k. sälsäkert pontonfiskhus med 1,5 meters diameter.

Laxpontonryssja i Bottenhavet
De tre ryssjor som varit föremål för filmningar ägs av Heikki Salokangas, Ari Uusimäki och Reijo 
Veneranta. Alla filmade laxryssjor hade en diameter på 3 meter, ett standardpontonfiskhus försett 
med dubbel garnduk och adapter (adaptern=delen mellan mungarnet och fiskhuset). Ingångarnas 
konstruktioner var de ursprungliga. Vingarnas djup varierade mellan 14 och 16 meter och 
maskvidden var 150 eller 200mm. Mungarnen hade större variation. Två var fabrikstillverkade 
(150mm; 16m djup), när däremot mungarnets maskvidd i Heikki Salokangas ryssja däremot var 
”klart större”. Hans tanke är att tillåta alla laxar som jagas av sälarna att simma ut genom 
maskorna i mungarnet. Landarmarnas längder varierade mellan 350 och 400 meter och deras 
maskvidder var 400mm. I stoppnäten var maskvidden 200mm och nätens form/storlek var antingen 
fyrkantig 80cm x 80cm (ingångsstoppnät) eller rund ∅ 3m (båg-stoppnät). Ingångsstoppnätet var 
bundet av 1,2mm vaijer (rostfritt stål) (figur 1) när åter stoppnätet som fastsatts i mellanfiskhusets 
båge var tillverkat av dynemagarn.
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Figur 1. För filmningen byggdes två olika stoppnät. Modell A (båg-stoppnät) tillåter sälarna att komma till 
mellanfiskhuset men bara till dess främre del, när åter modell B (ingångsstoppnät) helt hindrar sälarna att 
komma in i ryssjan.

Koordinaterna för de filmade ryssjornas fångstplatser:
Heikki Salokangas (HS-ryssja) Ari Uusimäki (AU-ryssja) Reijo Veneranta (RV-ryssja)

61 25,1      21 16,3 61 51,1 21 12,0 61 45,4 21 20,7
61 24,9     21 16,0 61 51,1 21 11,4 61 45,3 21 20,2

Filmningsföremålen för de tre laxryssjorna i Bottenhavet var alltså
 1) ingångsstoppnätet, 2) båg-stoppnätet och 3) fiskhusets ingång (ryssja med  båg-stoppnät)

Sikfiskhus i Bottenhavet
Sikfiskhuset tillverkades av 1mm grovt 20 mm (knutavstånd) dynemagarn. Fiskhuset har ett 
garnlager, dvs den har ingen yttre kåpa eller skyddsnät. Båda ingångarna är utan galler. Det finns 
30 ingångstrådar (nylon) i fiskhusets ingång. Fiskhusets diameter är 1,5 m. Mellanfiskhuset är 
trattformat till sin byggnad. Dess främre del har en diameter på 2,5 m, den mellersta bågen har en 
diameter på 2,0 m och den minsta bågens diameter är samma som i fiskhuset eller 1,5 m. 
Framfiskhusets ingång är öppen upptill (u-modell). Mellanfiskhuset har tillverkats av dynemagarn 
med knutavståndet 35mm och garntjockleken 1mm . I mellanfiskhuset finns ett stoppnät med 
knutavståndet 200mm tillverkat av 2mm dynema och diametern 1,5 m (jfr figur 1B).

Behandling och analysering av filmmaterialet

Göspontonryssjan i Skärgårdshavet
Antaler filmdygn blev sammanlagt 21 st mellan 12 maj och 6 juni fördelade efter 
filmningsföremålen enligt följande: ingången (11 dygn), panelen med fyrkantsmaskor (5 dygn), 
aluminiumgallret (3 dygn) och mungarnets nedre hörn (2 dygn). I den preliminära granskningen av 
filmmaterialet gallrades den mörka tiden eller ungefär mellan kl. 22:30 och 05:00 bort eftersom 
bilden var helt svart. Filmningsresultaten omvandlades även till numeriska data för ingången och 
mungarnets nedre hörn. I båda fallen utvaldes slumpmässiga prov ur materialet, där ett 
slumpmässigt prov av ingångsmaterialet omfattade ett dygn och av mungarnsmaterialet en filmfil 
eller ca 30 minuter. Från ingångsmaterialet valdes 3 prov. Två av proven var från tiden (12 –13 
maj) när det fanns mindre fångstfiskar i fiskhuset (vittjningsresultat: 10 - 26kg) och en när det 
fanns mera fångst (vittjningsresultat 24.5: 90 kg). Från mungarnsmaterialet valdes 4 prov (3 st 
filmade 8 juni och ett filmat 9 juni).
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Proven på ingångsmaterialet genomgicks systematiskt sekund för sekund. För varje 
fiskobservation bestämdes klockslaget (dd.mm.yy hh:mm:ss), fiskarten, händelsen (simmade in, 
simmade ut, annat) samt beskrivning av händelsen eller hur fisken simmade med hjälp av 
nummerkoder (bilaga 1). Ytterligare antecknades allt möjligt övrigt intressant som rörde beteendet. 
Räknat i antal gjordes mest artvisa observationer av strömming, men deras bokföring avslutades 
eftersom a) det var arbetsdrygt/tog tid på grund av antalet observationer och  b) eftersom i detta 
fall granskningen av strömmingens beteende inte ansågs motsvara sin funktion. 

Vid genomgång av mungarnsmaterialet stördes observationerna förutom av mörkret även av den 
tidvisa grumlingen av vattnet. Även en liten förstärkning av vattenströmmen började genast riva 
loss gyttja från bottnen vilket grumlade upp vattnet på några minuter. En förbättring av sikten tog 
normalt en betydligt längre tid. Båttrafiken var en faktor som upprepade gånger orsakade 
vattenströmningar. Nedtecknandet av observationerna avbröts alltid när det blev för svårt att göra 
dem. Ibland fortsattes nedteckningen av observationerna oberoende av det grumliga vattnet ifall 
man kunde säkra observationen till en fisk och simriktningen. Det nummerkodsystem som 
användes för att omvandla filmmaterialet presenteras i bilaga (bilaga 1).

206 bilder klipptes från video, av vilka en del lagts till rapporten (se bilaga 6).

Laxpontonryssjorna i Bottenhavet
Två kamerautrustningar användes samtidigt mellan 23.6 och 16.7. Antal filmningsdygn samlades 
totalt 24 (tabell 1).

Tabell 1. Bågnätet filmades från två olika bildvinklar. Filmningen inleddes snett från sidan och 28.6 
flyttades kameran längre bort för att filma nätet rakt framifrån. Numrorna (1- 4) i tabellen hänvisar till 
numret på lagringsapparaturen (yttre hårdskiva) som var i bruk.

 
Redsk. Objekt / dag 20 25 30 5 10 15 

bågstoppnät 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
bågstoppnät 2 1 1 2 2 2 

AU-
ryssja 

Ingångsst.n
ät 

3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
RV-
ryssja 

Fiskh. ingång 1 1 1 1 1/2 2 2 2 2 

juni juli 

HS-
ryssja 

Tajmingen av filmningen var inte den bästa möjliga för de inleddes en dryg vecka efter den 
egentliga fångsttoppen. Sannolikt skulle man ha sett betydligt flera speciellt laxar i filmningarna, 
men med laxarna också flera sälar för fångstmängderna/vittjning under toppsäsongen var i 
medeltal nästan 2,5 gånger jämfört med motsvarande fångster under filmningsperioden. (bilaga 4).

Filmningsresultaten omvandlades till numeriska data genom att följa samma princip som för 
gösryssjorna. Med hjälp av fångststatistiken utvaldes de dygn ur materialet, när laxfångsten var 
som störst under uppföljningsperioden. Från de valda dygnen plockades slumpmässigt en 30 
minuters fil som inledningstidpunkt, från vilken filerna genomgicks med snabbspolning tills det 
fanns minst 2-3 timmar men i allmänhet över 5 timmar/dygn genomgånget material. I samband 
med varje fisk- eller sälobservation återställdes hastigheten till normal och de lagrade händelserna 
genomgicks detaljerat genom att bestämma klockslaget (dd.mm.yy hh:mm:ss), fiskart, händelse, 
beskrivning av händelsen med hjälp av nummerkoder (bilaga 1). Varje enskild fisk- eller 
sälobservation behandlades alltid som av varandra oberoende observationer. Orsaken var den, att 
de i filmen möjligen förekommande olika individerna inte kunde hållas isär. 81 bilder klipptes ur 
videon, av vilka en del lagts till rapporten.
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Sikpontonryssja i Bottenhavet
På grund av tekniskt problem med kamerautrustningen avbröts filmningen redan efter två dygn. 
Det lagrade filmmaterialet har gåtts igenom men inget relevant hittades i det. 

Resultat

Göspontonryssja i Skärgårdshavet

Fångst
Den pontonryssja som var föremål för filmningen fångade mellan 8 april och 27 juli totalt ca 1,2 
ton fisk, varav 840 kg gös, 69 kg abborre, 247 kg braxen och andra mörtfiskar 183 kg. Andelen 
målarter (gös, abborre) var 78% av fångsten och den sålda fångstens andel ungefär 53%. 
Strömmingarna har inte beaktats i beräkningarna. Således var den genomsnittliga 
fångsteffektiviteten under denna tid för den sålda fångsten av målarterna 5,7 kg/dygn (bilaga 2).

Filmningsresultaten; ingången
I det genomgångna provet av ingångsmaterialet (sammanlagd längd 41h 25 min) observerades 214 
gösar, 73 abborrar samt 20 mörtfiskar. Det klassificerade materialet (2 timmars perioder mellan kl. 
04 och 24) visar, att den i genomsnitt mest vanliga tiden att simma in i ryssjan är nästan omvänd 
för gös och abborre. När abborrarna simmar in i ryssjan under förmiddagen (52,1% före kl. 12:00) 
eller riktigare vid middagstid gör största delen av gösarna det på eftermiddagssidan och under 
kvällen (73,8% efter kl. 12:00) (figur 2).

 Fördelning av abborr- och gösobservationer 
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Figur 2. Dygnsfördelningen för observationer av gös och abborre i ingången fördelade i två timmars klasser. 

Av gösobservationerna  (214 st) var 87% (187 st) sådana som simmade in och 9% sådana individer 
som simmade ut ur fiskhuset via ingången. Motsvarande andelar var för abborre (73 st 
observationer) nästan samma: in 85% (62 st) och ut 10% (6 st). Samma trend observerades även 
för mörtfiskar (20 observationer); in simmade 85% (17 st) och ut 15% (3 st). Det finns en stor 
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variation mellan proven i andelen gösar som flyr. I prov 1 (12 maj) var de flyendes andel 6,1%, i 
prov 2 (13 maj) 12,5% och i prov 3 (18 maj) var de 5,5%

Det hur de observerade fiskarna simmar in i fiskhuset genom ingången, eller hur och på vilken 
plats de simmar genom ingångstrådarna presenteras i tabell 2. För gösarnas del var resultatet klart. 
Tre fjärdedelar (75%) av de gösar som simmat in fortsatte rakt in mellan ingångstrådarna när de 
försvann ur bild. Andelen gös som simmat in genom ingångstrådarna i sidled (17%) kan ha 
samband med fisktätheten i fiskhuset. Särskilt ett stort strömmingsstims vågaktiga simrörelse fram 
och tillbaka i fiskhuset verkade ändra gösarnas normala simbeteende. Mörtfiskarnas beteende 
påminde någotsånär om gösarnas beteende. För abborren fördelade sig däremot beteendet jämnare 
mellan de olika observationsklasserna; 37% rakt, ungefär 18% ner, 16% till sidan och knappt 9% 
uppåt/neråt/uppåt med fördröjning samt neråt med fördröjning (tabell 2). 

Tabell 2. Simbeteendet hos de fiskar som simmat in genom ingången till fiskhuset i förhållande till 
ingångstrådarna angett i antal. T.ex. rakt betyder att fiskarna i bild fortsatt simma rakt mellan 
ingångstrådarna, upp att fiskarna simmat genom ingångstrådarna genast när ingångens garn tagit slut, upp 
med fördröjning att fiskarna simmat uppåt före de försvunnit ur bilden osv. 

 Ingång Observ
a- St. rakt upp Upp 

uppsk. 
ned Ned 

uppsk. 
Mot sidan  

Gös 187 142 2 2 2 3 32 
Abborre 62 23 6 5 11 6 10 
Mörtfisk 17 10 1 0 1 0 3 
Sammanl. 266 175 9 7 14 9 45 

Simmar i fiskhuset efter ingången 
(nielunlankojen läpi) 

För fiskar som hittat från fiskhuset till ingången eller m.a.o. förrymda fiskar var resultaten kanske 
t.o.m. tydligare. Största delen av gösarna (65 %) simmade genom ingångstrådarna från sidan, 
många nästan från samma ställe, från stället där avståndet mellan två enskilda trådar på grund av 
tillverkningsfel är exceptionellt stort (figur 3). Även för abborre och mörtfisk är resultaten 
liknande. Hur allmängiltiga resultaten är för dessa arter kan ifrågasättas på grund av det lilla 
antalet observationer. Av abborrarna flydde liksom av gösarna en betydande del från sidan när åter 
största delen av mörtfiskarna simmade i ingången i rak linje mellan ingångstrådarna (tabell 3). 

Figur 3. Bildserie på en ca 30 cm gös som flyr ut genom ingångstrådarna från sidan (A), vändning mot 
ingången (B) och simmande ut till mellanfiskhuset. Flyktrutten hittades vanligen från sidan samtidigt som 
en eller flera gösar kunde vila sig ovanpå ingångstrådarna (B; se gösen som utmärkts med cirkel). Nästan 
alla iakttagna flykter skedde genom samma större avstånd mellan ingångstrådarna, som utmärkts med pil i 
figur C.  
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Tabell 3. Beteendet hos de individer (angivna i antal) som hittat ut ur fiskhuset före de simmar in i 
ingången. Ylh.viiv (=ylhäältä viiveellä) anger att individen  simmat genom ingångstrådarna i en mindre 
vinkel och motsvarande alh.viiv (=alhaalta viiveellä) samma beteende snett nerifrån. 

 Ingång Observ. 
St. rakt uppifr

ån 
Uppifr. 
med 
uppsk. 

nerirån Nerirån 
med 
uppsk. 

Fr. sidan 
Gös 17 3 1 0 2 0 11 
Abborre 6 1 0 0 2 0 3 
Mörtfisk 3 2 0 0 0 0 0 
Sammanlagt 26 6 1 0 4 0 14 

Simmar till ingången (genom ing.tråd) 

Filmningsresultaten; mungarnets och ketsans nedre hörn 
I genomgånget bildmaterial (4 prov; total längd 1 h 57 min) gjordes totalt 66 säkra 
fiskobservationer. Av dessa var 23 % gösar, 20 % abborrar och resten övriga arter (sannolikt 
strömmingar) samt oidentifierade totalt 57%. Största delen (80%) av de observerade gösarna 
simmade mot mungarnet och 60 % av gösarna konstaterades simma lite (uppskattningsvis 30-50 
cm) ovanför botten. Abborrarna konstaterades simma lite mera sällan i riktning mot mungarnet 
(61,5 %) än gösarna, och dessutom verkade det som om abborrarna simmade närmare botten (61,5 
%) eller alldeles ovanför botten. För de övriga observationerna var tyngdpunkten gällande 
simriktningen svagt mot ketsan (50 %) och närmare botten (52,6 %) (tabell 4).

Tabell 4. Sammanfattning av filmningsresultaten i skärningen mellan mungarnet och ketsan. 
 Observ. 
Art Prov nr. st mungarn ketsor Ovanför 

bottnen 
på bottnen 

Gös 1 3 3 0 2 1 
Abborre 1 5 4 1 2 3 
Annan / okänd 1 10 1 9 9 1 
Gös 2 9 7 2 5 4 
Abborre 2 3 2 1 2 1 
Annan / okänd 2 9 5 3 1 6 
Gös 3 1 1 0 0 1 
Abborre 3 1 0 1 0 1 
Annan / okänd 3 15 7 6 2 10 
Gös 4 2 1 1 2 0 
Abborre 4 4 2 2 1 3 
Annan / okänd 4 4 3 1 1 3 
Gös Sammanl. 15 12 3 9 6 
Abborre Sammanl. 13 8 5 5 8 
Annan / okänd Sammanl. 38 16 19 13 20 
Gös 80.0 20.0 60.0 40.0 
Abborre 61.5 38.5 38.5 61.5 
Annan / okänd 42.1 50.0 34.2 52.6 Anv. % av obs. 

Simmriktning Simmar 

Anv. % av obs. 
Anv. % av obs. 

I filmningen observerades flera gånger att vissa fiskar (gös, abborre) simmade på ett visst avstånd 
från ketsans garnvägg. Vid noggrannare granskning verkade det som om de följde antingen 
blytelnen som avtecknade sig mörkare mot botten eller så försökte de hålla sig ovanför det fria 
bottnet (figur 4). 
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Figur 4. Bild A är en stillbild klippt från videon där en gös syns simmande till vänster framme till vänster i 
nedre hörnet. Bilden var tydligare på videon så därför har det gjorts en grafisk animation av situationen på 
bilden (B).

Selektionsresultaten
Fiskhuset i den filmade pontonryssjan hade redan på våren när den sattes ut försetts med ett 
”flyktfönster” av grönt 35 mm (knutavstånd) PE-garn med knutar (bilder, bilaga 3). Trots detta var 
de små gösarnas andel av fångsten mycket stor redan i början av fångstsäsongen och visade en 
ökande trend mot sommaren. Filmningen av flyktfönstret avslöjade att ”flyktfönstret” effektivt 
lockar till sig olika fiskarter och många individer som var intresserade av fönstret nosade även på 
garnets fyrkantiga maskor. I filmningen observerades även fiskar som flydde, av vilka alla var 
gösar. Från videobilden fick man en flyende gösindivids längd till uppskattningsvis ca 4 maskor 
eller i runda tal 14 cm. Ytterligare observerades nästan alla flyende smågösar vända sig 45° i 
förhållande till sin längdaxel, eller m.a.o. utnyttjande maximalt den fyrkantiga maskans största 
möjliga öppning. Förutom gös och abborre sökte i filmningen även mörtfiskar aktivt en väg ut via 
flyktfönstret. Då flyktfönstret den 5 juni ersattes med ett galler av aluminium (35 mm avstånd 
mellan stängerna) minskade de undermåliga gösarnas andel av fångsten genast (figur 5). 
Filmningen av gallret visade att gallrets selektionseffekt sannolikt inte ännu är maximal, för många 
speciellt smågösar sågs simma förbi gallret nuddande vid det eller alternativt stannande framför det 
i ”förundran” utan några synliga försök att närma sig gallret. 
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Figur 5. Utvecklingen av de undermåliga gösarnas andel i fångsten under fångstperioderna på våren och 
försommaren 2009. Orsaken till andelens klara och plötsliga nedgång 5 juni efter att gallret installerats 
säkrades inte t.ex. genom att fånga de flyende fiskarna. Således säkrades inte orsaken till förändringen i 
andelen undermålig fisk. Orsaken bakom förändringen kan även vare att de smågösar som kunde fångas 
minskade. 

Stoppnätets funktion i laxpontonryssjans fiskhus
Den sammanräknade längden på de dels utvalda (dag) och dels slumpmässiggjorda (tid på dygnet) 
elva genomgågna filmmaterialproven är nästan 109 timmar. Från proven erhölls 152 enskilda 
laxobservationer och 25 sälobservationer. Den sammanlagda längden på de genomgågna proven 
från ingångsstoppnätet (5 st) är 28 timmar, från stoppnätet fastsatt i bågen (4 prov) lite drygt 30 
timmar och från fiskhusets ingångsmaterial (3 prov) ungefär 50,5 timmar. Dygnsfördelningen på 
dessa 109 timmar observationsmaterial är något eftermiddagsbetonat (figur 6).

Trots det eftermiddagsbetonade observationsmaterialet fördelar sig såväl lax- som 
sälobservationerna ganska jämnt mellan för- och eftermiddag (figur 7a-b). Av laxobservationerna 
är drygt hälften (52,6%) gjorda före klockan 12 när motsvarande siffra för sälen är 56%. Hela 
observationsmaterialet presenteras i bilaga 5. 
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Observationstimmarnas fördelning i stickproven
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Figur 6. De sammanräknade observationstimmarnas dygnsfördelning i två timmars perioder i elva 
genomgågna filmmaterialprov. T.ex. tiden mellan klockan 16 och 18 hittas i sju prov när tiden mellan 
klockan 08 och 10 hittas i enbart tre prov. 
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Figur 7a-b. De sammanräknade lax- (152 st; figur till vänster) och sälobservationernas (25 st; figuren till 
höger) dygnsfördelning.

Laxarna verkade simma igenom stoppnätet nästan utan att bry sig om det. Speciellt bra stöds denna 
observation av båg-stoppnätsresultaten (figur 8a). Det fanns sammanlagt bara en individ som 
avbröt sin simning genom nätet medan totalt 24 (=9+15) laxar simmade genom nätet. I det här 
sammanhanget är det skäl att notera, att laxarna (9 st) avlägsnade sig från ”området skyddat mot 
säl” nästan lika ofta som de simmade dit i skydd (15 st). I själva verket gjordes fler observationer 
av lax som simmade i mellanfiskhuset ”utanför” stoppnätet (21 st) än innanför (12 st).
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Figur 8a-b. I den vänstra figuren (8a) en grafisk presentation av resultaten från filmningen av båg-
stoppnätet och till höger (8b) av ingångsstoppnätet. Observera, att talen anger av varandra oberoende, 
absoluta observationer, eller med andra ord har samma lax kunnat vara delaktig i flera ”grupper (=tal)” och 
t.o.m. flera gånger! Området skyddat mot säl anges med vit bottenfärg i figurerna och stoppnäten med en 
bruten linje. Lax + pilen beskriver laxar som svänger vid stoppnätet och tre laxhuvuden (i knippe) laxar som 
är ängsliga/simmar ryckigt.

Hindrade en ingång försedd med stoppnät laxar att simma in i ryssjan längre än en vanlig ingång? 
Från figur 8b kan man beräkna, att i medeltal behövde en fångad lax 3,4 (=24+17/12) närmanden 
innan den slank in i ingången och simmade genom stoppnätet till mellanfiskhuset. Det är skäl att 
beakta att den presenterade siffran verkligen är ett medeltal. I verkligheten var det stora variationer 
i antalet närmanden mellan proven. Vissa gånger slank laxarna genast vid första försöket in i 
ingången medan några laxar behövde nästan tio svängar nära ingången eller delvis in i den innan 
de vågade linka in genom ingången. Då det på basen av filmmaterialet var omöjligt att med 100 %-
s säkerhet hålla isär skilda laxindivider kan man inte med säkerhet ange möjligen förekommande 
variationer i närmandena. Det är möjligt att en del av de laxar som cirkulerade i mungarnet 
lyckades ta sig ut ur ryssjan eller hamnade i sälarnas klor före de hann simma in i ingången. Vid 
filmingen av en ingång utan stoppnät (figur 9) behövde en lax 3,0 (=12+3/5), eller nästan lika 
många försök till närmanden som när den simmade genom en ingång försedd med stoppnät.  Det 
här låter antyda att laxarna upplever stoppnätet åtminstone i någon mån som ett ”tilläggshinder”! 
De laxar som svängde vid ingångsstoppnätet antyder samma sak, speciellt som de laxar som dykt 
in i fiskhusets ingång inte en enda gång svängde om.

Figur 9. Filmresultaten från fiskhusets ingång föreklat till siffror. Området med ljus bakgrund är skyddat för 
säl. Orsaken till varför det inte finns resultat på de laxar som simmade bakom stoppnätet (det gråa området) 
beror på, att kameran filmade endast framför ingången till fiskhuset. Den brutna linjen visar stoppnätets 
placering. Märk, att stoppnätet inte syntes i filmningen varför det inte finns observationer på sälarnas besök.
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Det finns ett klart samband mellan sälobservationerna och antalet ängsliga laxar. Ju oftare sälen har 
varit inne i ”ryssjan” desto fler observationer finns det av ängsliga laxar och laxar som krockar mot 
garnet. I filmningen av båg-stoppnätet gjordes 24 sälobservationer och 7 observationer av ängsliga 
laxar. Motsvarande tal i filmningen av ingångsstoppnätet är 1 säl och 1 ängslig lax. Vid filmningen 
av ingången till fiskhuset observerades inga ängsliga laxar. Inte en enda säl observerades stöta eller 
riva i stoppnätet tillverkat av stålvajer eller dynemagarn.

Allmänt kan konstateras, att speciellt laxarna vid normala förhållanden inte visade något som helst 
intresse för ingången med stoppnät när de simmade i mellanfiskhuset. Samma resultat erhölls även 
vid filmningen av fiskhusets ingång, fastän resultatet inte är lika säkert eftersom ingångens 
öppning sällan syntes på grund av det grumliga vattnet. I det genomgågna filmmaterialet på 109 
timmar hittades bara en fiskindivid som simmade ut ur ryssjan via mellanfiskhusets ingång. Denna 
lilla sik simmade målmedvetet i mellanfiskhuset med den med stoppnät försedda ingångens 
öppning tydligt  som mål. Utan en stunds tvekan fortsatte siken sin till synes lugna simning genom 
stoppnätets maskor till ingången och vidare ut till adaptern/ryssjans mungarn. De laxar som 
observerades i mellanfiskhuset eller fiskhuset sågs inte i normalförhållanden en enda gång vid 
ingångens öppning oberoende av om där fanns ett stoppnät eller ej. Endast en gång svängde en 
ängslig lax vid stoppnätet och nästan krockade med det. Samma lax hade en stund tidigare simmat 
in i ryssjan som skjuten ur en kanon sannolikt skrämd av något. När en annan lax simmade på 
motsvarande sätt in i ryssjan sågs den säl som följt den lura bakom stoppnätet (se figur bilaga 6). 
Ifall laxarna fick simma ifred i mellanfisk- eller fiskhuset, sökte de sig vanligast antingen till 
sidorna av ingången eller ovanför den. I båg-stoppnätfilmningen däremot, högst sannolikt, 
avlägsnade sig åtminstone ett par ensamma laxar samt ett stim av 7 laxar ur mellanfiskhuset via 
ingången. Resultatet är dock osäkert för under denna tidpunkt var vattnet mycket grumligt. 
Orsaken till att laxarna avlägsnade sig kan även ha varit en säl som störtat in i ryssjan.  

Sikpontonryssja i Bottenhavet
Det finns ännu inte resultat över funktionen hos det nya sikfiskhuset.
 
Se ett urval av bilder klippta från video (bilaga 6).

Granskning av resultaten

Allmänt
De senaste problemen i anslutning till lagrandet av videobilderna som apparaturen för filmningen 
dragits med kunde slutligen avlägsnas först i april 2009. Av denna orsak kunde 
undervattensfilmningen inledas redan för andra gången (samma hände 2008) flera veckor försenad. 
Förskjutningen i filmningen orsakade sannolikt större olägenhet i Bottenhavet där kamerorna kom 
i vattnet först efter att huvuddelen av de vandrande laxarna redan hade farit förbi 
filmningsryssjorna som fanns utanför Björneborg och Sastmola. Den låga fisktätheten ledde 
naturligtvis till en knapphet i observationerna av det sparade filmmaterialet, vilket i sin tur krävde 
en större satsning på att gå igenom filmmaterialet för att ens kunna skapa ett rimligt 
observationsmaterial. Svar på frågan hur den senare tidpunkten för observationerna eventuellt har 
påverkat resultaten, eller med andra ord avviker beteendet hos ”säsongtidens laxar” från de nu 
observerade, kan man bara spekulera i. Det är inte alls uteslutet, att i en situation där ett stim med 
flera laxar samtidigt försöker ta sig in i ryssjan, kan beteendet hos en enda enskild lax inverka på 
beteendet hos stimmets övriga individer. T.ex. när en lax som snurrar i adaptern får för sig att 
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simma genom ingången till ryssjan kan den med sitt exempel mycket väl dra med sig de andra 
laxarna i stimmet. Det är också viktigt att komma ihåg, att resultaten som erhållits i Skärgårds- och 
Bottenhavet tillsvidare ännu kan vara delvis eller helt bundna antingen till plats och/eller tid. 

Filmningsmetodik
Kanske något överraskande blev en av målsättningarna i projektet att utveckla en liten, lätt, 
modifierbar och lättanvänd apparatur för undervattensfotografering uttryckligen för att filma lätta 
redskapskonstruktioner i förhållanden där det inte finns elnät. Utgångsläget har varit att fiskarna i 
fortsättningen skulle kunna använda apparaturen helt självständigt för att filma de delar av 
redskapet som är under vattnet. I princip uppfyller den nu utvecklade apparaten i stort sett de 
målsättningar som uppställdes för den. Apparathelheten består av en flytande, på ytan vattentät 
centralenhet, 1-2 kablar och 1-2 kameror. Centralenheten som kräver mest hantering i 
filmningssituationen är relativt liten och väger tillsammans med ett batteri uppskattningsvis ca 40 
kg. Alltså ännu helt hanterbart för en man. Vid regnväder eller när sjögång hindrar öppnandet av 
centralenheten på havet kan de servicearbeten (byte av batteri och lagringsenhet) som krävs göras 
inomhus innan man far ut. Ifall kamera och kabel är monterade i redskapet kräver 
inledandet/fortsättandet av filmningen inget annat än anslutning av kamerakabeln till kontakten på 
centralenhetens lock. Mikrodatorn i centralenheten känner igen kameran och filmningen startar 
automatiskt. Ifall kamerorna är två; startar den andra kameran ungefär en kvart efter den första. 
Lagrande av filmmaterialet på en löstagbar hårddisk sker med 30 minuters mellanrum. Under 
själva lagrandet blir inte filmmaterial i apparatens internminne, så för varje filmade 30 minuter blir 
i genomsnitt ca 15 sekunder olagrat. Filmmaterialet som lagrats på den löstagbara (yttre) 500 gigas 
hårddisken kan lätt transporteras hem för att gås igenom. Lagringsenheten kopplas till en vanlig 
hemdators eller bärbar dators USB- (eller FireWire-) port, varefter man kan se på de bildfiler 
(MP4-format) som lagrats på den med lämpligt videouppspelningsprogram. 

För närvarande kan man koppla endast ett 70 Ah batteri till apparaturen. I teorin fungerar 
apparaten kontinuerligt närmare två dygn med ett fulladdat batteri. Efter detta är batteriet så gott 
som tomt, så en laddning av det med en bilbatteriladdare kräver flera dygns laddningstid. Således 
kräver en kontinuerlig filmning i praktiken tre batterier och två batteriladdare. Tillverkarna 
rekommenderar dock inte att vanliga blybatterier urladdas mer än högst 50% av deras 
laddningskapacitet per gång. Överskridning av denna gräns förlänger betydligt laddningstiden 
samtidigt som det förkortar batteriets livslängd. Det finns redan litiumbatterier som representerar 
nyare teknologi på marknaden, som kan urladdas utan att skada dem om än laddningstiden 
fortsättningsvis blir längre ifall batteriet har urladdats helt. Tillsvidare har inte teknik utnyttjats i 
apparaten som förlänger dess  funktionstid och batteriernas livslängd såsom t.ex. en batterivakt 
eller den traditionella timern. Batterivaktens spänningsgräns kan justeras så, att den bryter 
apparatens funktion då batteriets laddningsnivå sjunker under ex. 11,7 volt. Med timern åter kan 
filmningsapparaturen släckas t.ex. under natten för att spara flera timmar aktiv filmnings-
/funktionstid per dygn. T.ex. i juni 2009 kunde filmningen i de grumliga vattnena i de inre delarna 
av Skärgårdshavet bra ha avbrutits mellan klockan 22:30 och 04:30, då ljusmängden på 10 m djup 
sjönk så lågt att det inte blev några bilder alls. 

Ett av de problem som stört användningen av apparaturen rör storleken på kamerafodralet. 
Fodralet är stort och lätt. Dessa faktorer tillsammans orsakar ett stort lyft vilket försvårar 
användningen av kameran speciellt på större djup, T.ex. vid filmning av pontonryssjornas fiskhus 
kan kamerans filmvinkel, om den ställts in på land, ändras när den sänks ner i vattnet på grund av 
lyftet. För att undvika dessa överraskningar kräver kamerans installering en adekvat ställning. Ofta 
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blir en dylik ställning både stor och tung, vilket i sin tur kan begränsa dess användningsmöjligheter 
i redskapets lättare delar. 

För närvarande kan apparatens enda verkligt betydande problem anses vara kamerakablarna och 
kabelkopplingarna i kameran. Ingen uppfyller tekniskt de krav som ställs på dem. Kablarna är för 
styva vilket avgörande försvårar hanteringen av dem till havs. Dessutom viks kablarna lätt och 
förblir vikta vilket får dem att fastna i redskapet, och det ökar betydligt risken att de fina trådarna 
som finns i kablarna går av. De kopplingar som finns i kamerorna är åter alldeles för svaga för att 
hålla i yrkesmässigt bruk. 

Skillnader i gösens och abborrens beteende
På basen av våra preliminära filmningar kan man redan nu konstatera, att fiskarter som lever i så 
liknande biotoper som gös och abborre verkar bete sig olika när de hamnar in i ryssjan. Det är 
uttryckligen skillnaderna i beteendet i redskapet för de olika fiskarterna som är utgångsläget för 
den selektiva fångsten. Beteendet hos gös och abborre skilde sig från varandra, i själva verket, vid 
alla våra tre filmningstillfällen. I två fall var det enbart fråga om skillnader i beteende när det i det 
tredje fallet (selektion) också berodde på fysiska skillnader. 

Överraskande resultat i mungarnet
I mungarnet simmade gösarna i snitt högre upp än abborrarna som rörde sig nästan ovanför 
bottnen. Detta var på sätt och vis ett överraskande resultat för fiskarna antog att situationen skulle 
vara den motsatta. Men som nämndes redan i början är det skäl att förhålla sig med en liten 
reservation till våra resultat, för filmningar har hittills gjorts bara på en plats och i en ryssja. Av de 
abborrar som observerades i mungarnet simmade drygt 60 % framför kameran mot mungarnet när 
motsvarande tal för gösen var över 80%. Om man antar att fiskarnas simmande i riktning mot 
ketsorna betyder att de kommit förbi öppningen i mungarnet och fortsatt framför kameran mot den 
mindre ketsans bas, ser det ut som om abborrarna skulle irra omkring i mungarnet lite mera än 
gösen. Tidpunkten är samma så miljöfaktorerna kan inte ha inverkat på resultatet, men resultatet 
kan ändå vara en slump eftersom speciellt abborrobservationerna var mängdmässigt ganska få. Å 
andra sidan kan resultatet eller tolkningen av det lika väl vara riktig, för man kan kanske hitta en 
logisk förklaring till det. I den filmade ryssjan har dykarna nämligen varje gång när de besökt 
mungarnet observerat t.o.m. över halvmeter höga tvärveck i bottengarnets främre kant. Vecken kan 
mycket väl ha lett abborrarna framför mungarnet mot ketsorna när åter de högre upp simmande 
gösarna har hittat sin väg över vecken in i mungarnet. Om abborrarna verkligen undviker att 
simma uppåt väcks frågan hur mycket bottengarnet i mungarnet som stiger mot fiskhuset minskar 
på abborrfångsten i dagsläget? Vad skulle hända med bottenfiskens fångstmängd om fiskhuset och 
med det hela mungarnets bottengarn var fast i botten? 

Om den bild man fått av abborrens beteende i ketsorna håller streck, m.a.o. att de simmar nästan 
fast i botten och att de tillika verkar irra längre i ketsorna, är det sannolikt att de också oftare än 
gösen kan utnyttja de öppningar som uppstår i redskapet på grund av den dåliga bottenkontakten. 
För de som fiskar med abborryssjor innebär resultatet naturligtvis att ryssjan absolut till alla delar 
måste ligga tätt fast i botten. Just liknande resultat har man också fått t.ex. på Åland, där en 
öppning lite större än en handflata i nedre kanten av ketsorna i en försöksryssja nästan halverade 
abborrfångsten.

En av tio fiskar flyr genom fjällfiskryssjans ingång
Oberoende av art lyckades ungefär tio procent av de fiskar som simmat in i fiskhuset genom 
ingången hitta vägen även i den andra riktningen eller fly tillbaka till mellanfiskhuset. Det här 
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betyder nödvändigtvis inte att de individer som simmar ut ur fiskhuset helt skulle försvinna ur 
ryssjan och således inte fångas. Det finns inga ingångstrådar i mellanfiskhusets ingång, så det kan 
hända att fiskarna lätt hittar vägen tillbaka till mungarnet, men lika väl kan de bli och snurra i 
mellanfiskhuset någon tid. En sak är dock säker. De stannar inte permanent i mellanfiskhuset, för 
när fiskhuset vittjas är det sällan fisk i mellanfiskhuset – speciellt inte gösar eller abborrar. 

Hur skulle det då vara förnuftigast att inverka på den beskrivna händelsekedjan? Naturligtvis 
skulle det effektivaste sättet vara att utveckla fiskhusets ingångskonstruktion sådan att fiskarna inte 
alls hittar ut. Är detta då möjligt i praktiken? På basen av våra resultat kunde man påstå att det är 
möjligt. Nämligen så skedde en del av de observerade flykten från samma ställe, eller där 
avståndet mellan två ingångstrådar var synbart större i den filmade ryssjan. Genom att se till att 
avstånden mellan ingångstrådarna är jämna, kunde man kanske minska antalet flyktförsök som 
fiskarna gör. Det såg nämligen ut som att om fisken ”beslöt” sig försöka fly så lyckades den också 
med det för det mesta. Klara avvikelser i konstruktionen, som t.ex. avvikelser i avstånden mellan 
ingångstrådarna (jfr. selektionsresultaten senare), kan mycket väl vara sådana faktorer vars 
impulser leder till ”beslut om flyktförsök”! Inte en enda individ som slunkit ut mellan 
ingångstrådarna sågs backa eller svänga om och återvända till fiskhuset. De kunde bli även långa 
tider i ingången väntande med nosen neråt, men då de på nytt började röra sig fortsatte de ut ur 
fiskhuset. Endast en abborre som väntade i ingången med nosen utåt vände om till fiskhuset och 
följde ett par artfränder som simmade in. 

Skulle det då hjälpa att öka antalet ingångstrådar? Sannolikt ja, men det kunde lika väl inverka 
negativt på fiskarnas vilja att simma in i fiskhuset! Det är kanske inte en lika effektiv metod  att 
öka enbart antalet ingångstrådar som att öka deras antal enbart på de platser som är väsentliga för 
flyktbeteendet. På basen av resultaten ser det ut som om gösarna och en del av abborrarna 
vanligast flyr genom ”sidotrådarna”. Betydelsen av resultaten förstärks av det, att inte en enda av 
de otaliga gösarna som vilade långa tider ovanpå ingångstrådarna sågs ens försöka fly ”upptill”. 
Således kunde en utökning av antalet trådar på sidorna vara en metod att minska flyktförsöken. En 
annan metod kunde vara att ändra deras färg eller grovlek så, att de utgör en visuellt kraftigare 
retning. Det här skulle inte nödvändigtvis i första hand inverka på beteendet hos den fisk som 
simmar in, eftersom fiskarna när de simmar in i fiskhuset sällan går in genom sidotrådarna. 
Gösarna simmade i fiskhuset mellan ingångstrådarna rakt framåt och det såg ut som om de ganska 
ofta slank mellan trådarna uppåt mot fiskhusets tak. Abborrarna igen dök oftast genast efter att 
ingångsgarnet tog slut mellan trådarna ner mot fiskhusets bottengarn. Dock fanns det mera 
variation i abborrarnas beteende när de simmande in än i gösarnas beteende.

Selektionsanordning i samband med ingången
Då man tittade på fiskarnas beteende väcktes tanken att utnyttja de skillnader som fanns för ett 
effektivera fångstsorteringen. Genom att utveckla ingångens och fiskhusets konstruktion kunde 
man mycket väl hitta en lösning, där exempelvis småabborrarna skulle ledas genom gallret i en 
neråt sluttande garngång som leder genom fiskhusets botten. På detta sätt skulle en ryssja som 
enbart fångar gös födas! En annan idé för att utnyttja abborrarnas naturliga beteende kunde vara att 
placera selektionsgallret nedanför ingången eller vid den plats där de abborrar som svänger neråt 
från ingången krockar med garnduken. 

Mörtfiskar som grupp klassificeras i dag allmänt som bifångst, och eftersom deras andel av 
fångsten i bottenryssjor är nästan lika stor som abborrens skulle det vara välkommet att slippa 
dem. Ovan beskrivna selektionsanordningar byggda i samband med ingången kunde mycket väl 
komma ifråga t.ex. just beträffande mört. I det här perspektivet skulle möjliga specialdrag i just 
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mörtfiskarnas beteende ha varit intressanta, men åtminstone i dessa preliminära filmningar blev 
observationerna av  mörtfisk fåtaliga. Orsaken är enligt fiskarna den, att mörtarna för det mesta är i 
rörelse på natten. 

Fångsten i fiskhuset inverkade på beteendet hos den fisk som simmade in
Om fiskhusets fisktäthet var stor och särskilt om det fanns ett strömmingsstim som rörde sig 
oroligt där, verkade dessa båda faktorer inverka betydligt på de fiskars beteende som simmat in 
genom ingången. Gösar och abborrar som höll på att simma in observerades antingen stanna vid 
ingången när det täta strömmingsstimmet kom emot dem eller t.o.m. vända om till mellanfiskhuset. 
Beteendet hos de gösar och abborrar som simmade in i fiskhuset var normalt lugnt, sakta och 
säkert så strömmingsstimmets inverkan var högst uppenbar. Hur stort strömmingsstimmet 
inverkade på ryssjans fångsteffektivitet är svårt att säga, och därför kan det vara en verkligt svår 
uppgift att få strömmingarna ut ur fiskhuset genom ett galler eller flyktfönster. Strömmingen 
liksom siklöjan är båda stimfiskar, varför de inte gärna söker individuella lösningar utan helst 
håller sig tillsammans och t.o.m. tätar sitt stimbeteende då fara hotar. 

Med gallret förbättrades selektionen klart
Det gågna året 2009 gav speciellt goda förutsättningar för att undersöka bottenryssjornas 
selektionsegenskaper, eftersom andelen smågös i fångsterna var större än i genomsnitt. Detta för 
vårt arbete gynnsamma läge kommer sannolikt att fortgå åtminstone ett par år framåt, för det 
verkar nu finnas även verkligt mycket alldeles små gösar i havet. I filmningarna jämförde vi 
fiskarnas beteende i förhållande till två olika typers selektionsanordningar (garnfönster och 
metallgaller), men på grund av de mycket olika fiskmängderna i fiskhuset under filmningsskedet är 
det svårt att jämföra filmresultaten objektivt. 

I fiskhuset fanns det vid filmningen av flyktfönstret med kvadratmaskigt nät mera fisk och 
ytterligare var även mörtfiskarna representerade. När flyktfönstret ersattes med gallret, minskade 
mängden fisk som simmat in i ryssjan kraftigt och av någon anledning syntes inte mörtfisk mera i 
fiskhuset. Den troligaste förklaringen är den förändring som skedde i fiskförekomsten i området 
eftersom även andelen stor gös minskade i fångsten. Den t.o.m. kraftigare minskningen av mörtar 
kan även den i första hand bero på mörtfiskmängdernas minskning i området, men inte skall man 
helt utesluta gallrets inverkan på förändringen. Majoriteten av de mörtfiskar som simmat in i 
ryssjan var små mörtar, idar och gersar. Till sin storlek klarar en betydande del av dessa fiskar att 
utan vidare simma genom det testade gallret, och ifall de visade ett lika stort intresse för gallret 
som för flyktfönstret vore det inget under om gallret var orsaken till minskningen av andelen 
mörtfiskar. Åtminstone vid filmningen av flyktfönstret såg det ut som om just mörtfiskarna var de 
av fångstfiskarna som kanske oftast kände på kvadratmaskorna med nosen. 

Med gallret föll de små gösarnas andel av fångsten på en natt från nästan 60 % till under 20 %. 
Den troligaste orsaken till effektiveringen av sorteringen var förändringen i flyktöppningarnas 
form, för avståndet mellan gallrets stänger var samma (35mm) som knutavståndet som användes i 
garnet i flyktfönstret. Då kvadratmaskan begränsar fiskarnas genomsimning i två riktningar (bredd 
och höjd) gör ett galler som det testade det endast i en riktning (bredd). Vid filmningen av 
garnfönstret observerades att de lite större gösarna som simmade igenom maskorna nästan alltid 
vände sig 45° runt sin längdaxel för att på så sätt maximalt utnyttja maskans största möjliga 
öppning (figur 10a). På basen av bestämningen som gjorts från filmmaterialet (se metodiken; figur 
10b) fick vi längden på de större gösar som simmat genom 35mm:s maskan till ungefär 14cm. 
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Även artselektionen förbättras sannolikt med gallret
Eftersom gallrets flyktöppningar i höjdled är flera hundra millimeter flyr en 14 cm:s gösindivid ur 
en ryssja med 35 mm:s galler ännu nästan utan att snudda vid aluminiumstängerna. Således 
förbättras storleksselektionen för huvudfångstarten men, vilket är bäst, gallret ger förutsättningar 
även för förbättring av ryssjans artselektionsegenskaper. Formen för genomskärningsytan för 
abborrens kropp jämfört med gösens motsvarande är större i höjdriktning, varför gallret ökar 
selektionen mera för abborrarna och förhoppningsvis även lite för mörtfiskar med en kroppsform 
som abborren i förhållande till gösens selektion (figur 10c).

Figur 10. Flera av fiskarna som simmar genom flyktfönstret försöker maximalt dra nytta av maskornas 
storlek genom att vända sin kropp så att den lutar (figur A). I figur B beskrivs metoden med hjälp av vilken 
längden för de fiskar som simmar genom maskorna bestämdes. Eftersom den begränsande faktorn i gallret 
endast är avståndet mellan stängerna (=bredden) förbättras selektionen för abborre (och mört?) mera än för 
gös, eftersom deras kropp är smalare i förhållande till höjden. 
 
Gallrets selektionskapacitet är sannolikt ännu långt från det maximala
Fastän gallrets selektionskapacitet var mycket bättre jämfört med garnfönstret var den i testerna år 
2009 sannolikt ännu långt från det maximala. I filmningarna förbigick flera smågösar, som helt 
klart skulle ha kunnat simma genom gallret, det utan någon som helst reaktion. En del av de gösar 
som snurrade i fiskhuset observerade igen klart gallret, men av någon orsak stelnade de framför 
gallret oförmögna att handla. Av dessa gösar som stannade framför gallret och blev där simmade 
inte en enda genom gallret. Varför reagerade endast en del av gösarna på rätt sätt till gallrets 
flyktöppningar?

Orsakerna till varför gallrets öppningar trots sin storlek inte alltid ledde till en reaktion som utlöste 
ett flyktförsök kan vara många. Bakgrundsfaktorernas inverkan på fenomenet kan inte uteslutas. 
Vattenströmmarna och växlingar i ljuset kan antingen skilt eller tillsammans mycket väl ha 
inverkat på fiskarnas reaktioner (figur 11).
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Figur 11. På kartbilden visar den röda punkten den filmade ryssjans plats söder om Nådendal. Till höger en 
ritning där gallrets plats i fiskhusets bakre del (vittjningsdelen) är utmärkt med en mörkgrå rektangel. Den 
tvåhövdade pilen (V) beskriver de vattenströmriktningar som är förhärskande i området. Vattnet strömmade 
antingen genom gallret bort från fiskhuset eller genom gallret in i fiskhuset. Punkt A visar ungefär var solen 
i förhållande till gallret stiger på morgonen vid horisonten, varefter den svänger via syd till väst. På kvällen 
när solen är i väst och går ner börjar öns trädbestånd skugga ryssjeplatsen. 

Som visats i figur 11 har solens ljus aldrig silats in i ryssjans fiskhus genom gallret, m.a.o. har 
gallret hela tiden varit i sido- eller medljus i förhållande till fiskarna. Dessutom är 
vattenströmningen i gallret sannolikt aningen kraftigare än den ström som går genom garnet, och 
om dess riktning har varit ogynnsam för ifrågavarande arter har det för sin del tidvis även kunnat 
bromsa genomsimningen. Kvadratmaskornas smala masktrådar i garnfönstret urskiljde sig trots 
motljus på bilden som mörka, tydliga streck mot den ljusare, enhetliga bakgrunden. De 
rundformade stängerna med ”metallyta” i gallret (=reflekterar omgivningens ljus) däremot verkade 
smälta in i bakgrunden, vilket kan ha försvårat igenkänningen av gallrets öppningar som 
”öppningar/flyktvägar” (figur 12). 

Figur 12.Det kan hända, att masktrådarna i figur A (flyktfönster) som avtecknar sig mörkare och tunnare 
skapar en bättre allmänbild av ”öppningar” än aluminiumgallret som smälter in i bakgrunden.  En enklare 
konstruktion kan mycket väl vara fördelaktigare med tanke på fiskarnas reaktion (figur C).
 
Förutom sin enkla och således kanske visuellt lätt igenkännbara konstruktion (jfr figur 12c) så 
inverkar sannolikt även dess plats i reskapet på selektionsanordningens effektivitet. I den filmade 
ryssjan var selektionsanordningen i höjdled ungefär på mitten på sidan av fiskhuset och i 
längdriktning i dess yttre eller vittjningsdel. I filmningen verkade det dock som om största delen av 
gösarna trivdes i mitten av fiskhuset eller nära taket samt i längdriktning i främre eller den del som 
är närmast land. Abborrarna igen föredrog fiskhusets nedre del och speciellt vittjningstrågen 
verkade vara en trevlig viloplats för dem. Tillsvidare finns det inte uppgifter om mörtarnas 
beteende i fiskhuset. Således borde, med dagens information, gösgallret vara i fiskhusets främre 
del kanske i dess övre halva när åter abborrgallret kunde fungera bäst i vittjandedelen i fiskhuset i 
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närheten av dess botten. Eller borde galler med en öppning som i figur 12c placeras på åtta platser 
(fyra upptill, av vilka två i fiskhusets främre och två i dess bakre del samt motsvarande fyra 
upptill). Gallret kunde även vara ett s.k. cylindergaller som då skulle räcka runt hela fiskhuset och 
därmed täcka alla olika fiskars möjliga simnivåer. Ett sådant galler används redan i Sverige i 
ålryssjors fiskhus där abborre och mört flyr genom gallret uppåt och till sidorna när åter flundrorna 
flyr genom samma galler neråt. Gallret kunde händigt byggas som en fast del av fiskhuset och 
dessutom kunde avståndet mellan dess stänger (selektionskapacitet) vara lätta att justera – t.o.m. på 
havet under själva fisket. 

I allmänhet har fiskarna benägenheten att i redskap söka sig till smala, trånga utrymmen eller hörn. 
Gösarna i vår filmade ryssja verkade likaså trivas i det kilformigt avsmalnande utrymmet mellan 
ingången och den yttre garnduken. Således strider gallrets placering mitt i fiskhusets sidogarn 
totalt mot fiskarnas tidigare beskrivna och delvis konstaterade specifika beteende. Gallrets 
placering i hörnet eller i ett trångt utrymma borde således i fortsättningen absolut testas. 

Laxarna undvek inte de testade stoppnäten
Sälarna vaktar de laxar som kommer i ryssjan genom att med jämna mellanrum besöka redskapens 
ketsor och mungarn. De gör i allmänhet bara korta granskningsrundor och håller på detta sätt koll 
t.o.m. på flera ryssjor som finns i området. Denna beteendemodell framgick klart i vår filmning. 
Sälarna besökte ryssjan med ungefär 15 - 60 min mellanrum – ifall det rörde sig lax på området. 
Om lax inte syntes till syntes inte heller sälar! Således ju längre de laxar som kommer i ryssjorna 
blir och snurra i mungarnet eller adaptern desto sannolikare blir de sälarnas fångst. Av denna orsak 
är det ytterst viktigt med tanke på stoppnätets funktion, att det inte bromsar fiskarnas simmande in 
i ryssjan där de är i skydd för sälarna. 

I filmningarna konstaterades att laxarna simmade genom båda stoppnätsmodellerna utan större 
problem. Två av de största laxarna som simmade genom nätet fastnade t.o.m. för en stund i 
stoppnätets maska, men trots det fortsatte de målmedvetet in i ryssjan. Speciellt gick laxarna 
genom det tre meter stora stoppnätet (båg-stoppnät) som fästs i mellanfiskhusets båge utan någon 
märkbar reaktion. Av tiotal observerade genomsimningar var det bara i en som en lax svängde om 
när den mötte nätet. Laxarna som snurrade i adaptern till stoppnätet som satts i mellanfiskhusets 
ingång (ingångsstoppnät) gick igenom i medeltal efter 3,4 försök till närmanden. När filmningen 
koncentrerades till fiskhusets ingång, där det inte fanns något stoppnät (men nog en mindre 
diameter och betydligt mer ingångstrådar), behövde en lax i medeltal 3,0 närmanden före den 
simmade in i ingången. Den förlängande effekten för simning genom stoppnätet skulle således i 
ljuset av våra numeriska resultat vara 0,5 närmanden. På grund av det lilla observationsmaterialet 
och i detta förekommande stora variationer är det lönlöst att räkna vad ett halvt närmande i 
medeltal skulle betyda mätt i tid. I de observerade fallen år 2009 varierade den förbrukade tiden för 
0,5 närmanden från några sekunder upp till flera tiotals sekunder. I ljuset av våra resultat ser det ut 
som om det finns en inverkan av stoppnätet på att skrämma bort laxarna eller att förlänga deras 
simmande in, men den är sannolikt relativt liten. 

Stoppnätet bör hålla sälarna borta från laxen
Ett betydande problem noterades i det båg-stoppnät som installerats i mellanfiskhuset! Med hjälp 
av det kan man inte helt hålla sälarna borta från de laxar som simmat in i ryssjan, eftersom laxarna 
verkade simma genom stoppnätet i båda riktningarna! I själva verket verkade laxarna på basen av 
observationsmaterialet vistas mera utanför båg-stoppnätet än bakom det ”i skydd”! Dock inverkar 
det stim på flera laxar (6-8 st) som observerades i mellanfiskhuset på vårt numeriska resultat. Två 
skilda observationer gjordes på stimmet, av vilka individerna i den senare noterades sannolikt fly 
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genom mellanfiskhusets ingång tillbaka till adaptern. Det finns inga ingångstrådar i 
mellanfiskhusets ingång såsom i fiskhuset förutom fyra stödtrådar som bär upp ingången, så 
laxarna kan t.o.m. lätt hitta sin väg ut ur mellanfiskhuset – även utan jagande säl! 

Sälens uppenbarelse i mellanfiskhuset orsakade i allmänhet en kraftig panikreaktion hos laxarna. 
De laxar som sälen skrämt störtade huvudlöst fram och tillbaka i mellanfiskhuset och kunde hamna 
även framför stoppnätet  i ”utrymmet oskyddat för säl”. I denna bemärkelse fungerade 
ingångsstoppnätet effektivare än båg-stoppnätet. För det första hindrar det helt att sälarna slipper in 
i mellanfiskhuset, varför det såg ut som om de laxar som snurrar där inte på samma sätt blir 
oroliga. För det andra verkade de laxar som rörde sig i mellanfiskhuset inte alls vara intresserade 
av mellanfiskhusets ingång försedd med stoppnät. I allmänhet hamnade de antingen på sidan av 
ingången eller ovanför den. I hela provmaterialet påträffades endast en fisk som beslutsamt 
simmade ut genom stoppnätet, vilken sannolikt var en liten sik. Bara en lax sågs störta mot 
stoppnätet vid ingången, men även den svängde om alldeles i närheten av nätet. Denna lax hade 
några sekunder tidigare störtat med en exceptionellt hård fart in i mellanfiskhuset sannolikt jagad 
av en säl. Orsaken till varför nämnda lax närmade sig stoppnätet vid ingångens öppning var högst 
sannolikt panik och inte ett avsiktligt flyktförsök!

Får stoppnätet sälarna att ge upp?
I filmningarna gjordes sammanlagt 25 säkra sälobservationer, av vilka endast en vid filmning av 
ingångsstoppnätet. De sälar som besökte stoppnätet sågs inte en enda gång ens försöka använda sig 
av kraft för att bryta sig genom nätet. I själva verket rörde de inte ens vid nätet. Varför gjordes 24 
st av sälobservationerna vid filmning av båg-stoppnätet? Den enklaste förklaringen kan vara den, 
att enbart att simma in i ryssjan (och att se lax på nära håll) kan vara en faktor som upprätthåller 
intresset hos sälen, men mera sannolikt är orsaken ännu enklare. Båg-stoppnätet utesluter nämligen 
inte helt möjligheten, att sälen varje gång den besöker ryssjan måste avlägsna sig utan fångst. Som 
stressade simmar laxarna nämligen lätt även genom stoppnätet rakt i sälarnas gap. Det, att samma 
situation skulle uppstå i en ryssja försedd med ingångsstoppnät, verkar omöjligt i ljuset av våra 
resultat! I Sverige har också fiskaren Thomas Innala från Luleå som åt 2009 testat stoppnät i 12 
ryssjor lagt märke till att om det i närheten finns vanliga enbart med sälgaller skyddade PushUp-
ryssjor så lämnar sälarna de ryssjor som är försedda med ingångsstoppnät i fred. 

Å andra sidan betyder det, att sälar observerades endast en gång vid filmning av ingångsstoppnätet, 
inte nödvändigtvis att sälar inte skulle ha besökt denna ryssja. Oberoende av om det finns ett 
stoppnät i ryssjans fiskhus eller inte så slipper sälarna ändå fortsättningsvis fritt till mungarnet och 
adaptern, där det är nästan omöjligt att skydda laxarna från sälarna. Det enda sättet att förhindra 
sälarna att ta laxar i mungarnet är att låta de stressade laxarna fly ur redskapet. En av de fiskare 
som deltagit i vårt projekt, Heikki Salokangas, har också förstorat maskvidden i mungarnet så att 
de laxar som jagas av sälar skulle slippa undan. Enligt honom så är det mycket bättre att låta 
laxarna fly än att mata dem till sälarna! 

Ingångsstoppnätet fungerar – upphör sälproblemen
På basen av fiskarnas erfarenheter år 2009 och i ljuset av de resultat vi fått verkar 
ingångsstoppnätet som en mycket effektiv metod att skydda de redan fångade laxarna från sälarnas 
angrepp. Men vad händer sedan när alla laxryssjor längs kusten är försedda med ingångsstoppnät? 
Tar sälkonflikten för laxryssjornas del då helt slut? Svaret är kristallklart. Den upphör verkligen 
inte! När sälarna redan för flera år sedan utestängdes från fiskhuset flyttade de att fånga lax till 
mellanfiskhuset. Nu då de även är uteslutna från mellanfiskhuset är det klart, att de börjar fånga 
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allt mer lax i fångstprocessens första skede när laxarna simmar längs landarmen, i vingarna 
(=ketsorna), mungarnet eller senast när laxarna snurrar i adaptern! 

För närvarande kan laxarnas simrutt från vingarna, mungarnet och adaptern till fiskhuset beroende 
på omständigheterna och platsen ta i tid mätt flera minuter om inte t.o.m. närmare 10 minuter. På 
Åland syntes på videon filmad i juni år 2008 laxstim fördriva tid enbart i mungarnet och adaptern 
sammanlagt närmare 10 minuter. I själva verket var under laxfällornas tid (fälla är en ryssja där 
även vingarna var fångande delar) de då spetsigt formade vingarnas ändor en av redskapets 
viktigaste fångande delar.  Med andra ord cirkulerade många laxar åtminstone en gång i vingarnas 
ändor. Det är också ganska sannolikt, att en betydande del av laxarna även nu cirkulerar i ryssjan 
innan de simmar in i fiskhuset för den moderna laxryssjans vingar skiljer sig inte mycket från 
fällornas vingar under gången tid. Vingarnas form, förutom deras spetsar, är fortsättningsvis 
ungefär den samma såsom storleken och hur de är utlagda, så den sträcka som laxen måste simma i 
ryssjan har inte just förändrats. Ju längre laxarnas simsträcka är i redskapet desto längre kan 
sälarna jaga dem och tvärtom. Nästa steg att minska sälarnas negativa inverkan är ju att utreda om 
man genom att ändra på vingarnas och/eller mungarnets form och storlek eller hur ryssjan utsatts 
för fångst kan förkorta den sträcka som laxarna simmar i redskapet och på så sätt begränsa sälarnas 
potentiella fångsttid. 
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Bilaga 1.
Nummerkodsystemet som använts vid omvandlingen av filmmaterialet från filmningen av 
gösryssjan.

Materialet från ingångarna
Fiskart Kod Händelse Kod Beskrivning Kod
Gös 1 Simmar in 1 Rakt 1
Abborre 2 Simmar ut 2 Upp - ovanifrån1) 2
Mörtfisk 3 Annan 3 Med fördröjning upp 2.5
Strömming 4 (avslutades) Ner - nerifrån2) 3
Flundra 5 Med fördröjning ner 3.5
Sik 6 Till sidan–från sidan3) 4
Oberoende av art 7 Annan 5

Anmärkningar 1) 2) 3) betyder; vid simmande in fortsatte de upp och på motsvarande sätt när de simmade ut kom de ovanifrån osv.

Mungarn-materialet
Fiskart Kod Simriktning Kod Beskrivning Kod
Gös 1 Mot mungarnet 1 Simmade på botten 1
Abborre 2 Bort från mungarnet 2 Simmade fri från 

botten
2

Annan/oidentifierad 3 Annan 3 Annan 3

Nummerkodsystemet som använts vid omvandlingen av filmmaterialet från filmningen av 
laxryssjan.

Material från stoppnätet i ingången
Djurart Kod Händelse Kod Beskrivning Kod
Lax 1 Simmar in 1 Simmar utan tvekan 1
Sik 2 Simmar ut 2 Tvekar 2
Annan fisk 3 Svänger vid stoppnätet 3 Fastnar i nätet 3
Säl 4 Svänger före ingången 4 Skrämd fisk 4

Simmar i mellanfiskhuset 5
Närmar sig stoppnätet inifrån 
(”håller på att fly”)

6

Material från stoppnätet som satts på bågen
Djurart Kod Händelse Kod Beskrivning Kod
Lax 1 Simmar genom nätet inåt 1 Simmar utan tvekan 1
Sik 2 Simmar genom nätet utåt 2 Tvekar 2
Annan fisk 3 Svänger/tvekar vid stoppnätet 3 Fastnar i nätet 3
Säl 4 - - Skrämd fisk 4

Simmar i mellanfiskhuset 
innanför stoppnätet ”i skydd”

5

Simmar i mellanfiskhuset 
utanför stoppnätet

6

Filmning av ingången som leder till fiskhuset
Djurart Kod Händelse Kod Beskrivning Kod
Lax 1 Simmar till ingången/in i 

fiskhuset
1 Simmar utan tvekan 1

Sik 2 Simmar genom ingången ut ur 
fiskhuset

2 Tvekar 2

Annan fisk 3 Svänger/tvekar vid ingången 3 Fastnar i nätet 3
Simmar i framryssjan utan att 
intressera sig för ingången

4 Skrämd fisk 4
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Bilaga 2. Fångststatistiken i den ryssja som filmades.

Namn av redskap
Typ Plats

Sättning av ryssja 8/4/2009 ......lyft 27/7/2009
Fångsttid PA (dygn) 109 Totalarbetstid KTA (h) 34.0
Antal vittningar KK (n) 29 Arbete med redskap PTA (h) 18.5

Resor till/från redskap (h) 15.5 45.6 % KTA
Riggnings- och servicejobb (h) 4.0 11.8 % KTA
Vittjandet (h) 14.5 42.6 % KTA

PTA/PA  (h/dygn) 0.17

Fångst Fångst   
(kg)

Undermål. 
(kg)

%   
frisläpta

Sälskad 
(n)

Fångst  
(kg/PA)

Fångst  
(kg/KK)

Gör 549.5 288.0 34.4 0 5.0 18.9
Abborre 69.0 0.0 0.0 0 0.6 2.4
Gädda 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
Lake 22.0 0.0 0.0 0 0.2 0.8
Torsk 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
Braxen 0.0 147.0 100.0 0 0.0 0.0
Övr. mörtfiskar 0.0 83.0 100.0 0 0.0 0.0
Annan 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
Målarter totalt   (kg) 618.5 518.0 5.7 21.3
Bifångst totalt   (kg) 22.0 0.0 0.2 0.8
Fångst totalt      (kg) 640.5 518.0 5.9 22.1
Andel av såld fångst 53.4 % av totalfångsten (fiskarens bedömning)
Andel av målarter 78.2 % av totalfångsten (fiskarens bedömning)

PH-2 N 60° 26.3' / E 22° 4.4'
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Bilaga 3. Selektionsmetoder (garnfönster och aluminiumgaller); placering och byggnad.
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Bilaga 4. Fångsten under filmningsperioden i de utvalda laxryssjorna.
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Laxfångsten i AU-pontonryssja vår-sommar 2009
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Laxfångsten i RV-pontonryssja vår-sommar 2009
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Bilaga 5. Sammanställning av numeriska data från filmningen av stoppnät.
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Bilaga 5.

Hindernät i ingången Ingång Ingång Ingång Ingång Ingång Ingång
Datum för filmsekvens 25.06.09 28.06.09 01.07.09 03.07.09 04.07.09 totalt
Ryssjans namn AU AU AU AU AU
Stickprovets längd  hh:mm:ss 08:26:06 06:29:36 02:13:21 03:29:31 07:29:25 28:07:59
Antal laxar (observationer) 22 26 8 5 12 73
Svänger framför nätet 8 6 0 1 2 17
Simmar genom nätet 2 4 3 1 2 12
Lax simmar i framryssjan 3 6 4 0 6 19
Lax närmar sig nätet inifrån 0 1 0 0 0 1
Lax simmar genom nätet utåt 0 0 0 0 0 0
Andelen utsimmande laxar (%) 0 0 0 0 0 0
Antalet uppjagade laxar i framryssjan 0 1 0 0 0 1
Antalet sälar (observationer) 0 1 0 0 0 1

Antalet laxobservationer/timme 2.6 4.0 3.6 1.4 1.6 2.6
Antalet försök/antalet passerande laxar 4 1.5 0 1 1 3.4

Hindernät inne i framryssjan Framrys. Framrys. Framrys. Framrys. Framrys.
Datum för filmsekvens 23.06.09 26.06.09 28.06.09 29.06.09 totalt
Ryssjans namn HS HS HS HS
Stickprovets längd  hh:mm:ss 08:57:04 08:54:13 06:29:09 05:59:46 30:20:12
Antal laxar (observationer) 6 12 5 36 59
Svänger framför nätet 0 0 0 1 1
Simmar genom nätet inåt 4 4 2 5 15
Lax i framryssja (på insidan av nätet) 0 3 1 17 21
Lax i framryssja (på utsidan av nätet) 0 3 1 8 12
Lax simmar genom nätet utåt 2 1 1 5 9
Andelen utsimmande laxar (%) 50 25 50 100 56.3
Antalet uppjagade laxar i framryssjan 0 2 4 1 7
Antalet sälar (observationer) 0 14 10 0 24

Antalet laxobservationer/timme 0.7 1.3 0.8 6.0 1.9
Antalet försök/antalet passerande laxar 0 0 0 0.2 0.1

Ingången till fiskhuset Ingång 2 Ingång 2
Datum för filmsekvens 6-8.07.09 totalt
Ryssjans namn VR
Stickprovets längd  hh:mm:ss 50:30:01 50:30:01
Antal laxar (observationer) 20 20
Svänger framför ingången 12 12
Simmar genom ingången 5 5
Lax i framryssjan; inte intress. av ingång 3 3
Lax ut ur fiskhuset genom ingången 0 0
Andelen utsimmande laxar (%) 0 0
Antalet uppjagade laxar i framryssjan 0 0
Antalet sälar (observationer) 0 0

Antalet laxobservationer/timme 0.4 0.4
Antalet försök/antalet passerande laxar 2.4 3.0
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      LIITE 13
KANRA II -hanke lokakuu 2009

Järjestyksessään neljäs Saaristomeren ponttonirysien sukelluskartoitus
- pohjakontakti edelleen merkittävä ongelma

Vesa Tschernij
iconex@co.inet.fi

Tiivistelmä
Ensimmäisessä Saaristomerellä vuonna 2007 tehdyssä ponttonirysien vedenalaisten rakenteiden 
sukelluskartoituksessa todettiin rysissä niiden pyyntitehokkuutta merkittävästi alentavia puutteita. 
Potkujen sekä suuliinan alakulmista löytyi aukkoja. Lisäksi suuliinan pohjahavas oli löysä ja sen 
etureunassa oli suuria poimuja. Vastaaviin rakenteellisiin ongelmiin on törmätty myös 
Ahvenanmaalla kehitteillä olevissa ahvenponttonirysissä. Nyt suoritetussa sukelluksessa sukeltaja 
katsasti kaksi pyydystä. Ensimmäiseksi kohteeksi valittu on tavallinen kuhaponttonirysä toisen 
edustaessa uutta kahden kalapesän pyyntikonseptia missä yksi pesistä on pohja- ja toinen 
pintapyynnissä. Molemmissa rysissä suuliinan pohjahavas näytti nyt paremmalta. Sitä vastoin 
pohjakontaktiin liittyviä vakavia puutteita löytyi edelleen kummastakin rysästä. Raportin lopussa 
pyritään etsimään syitä ja ratkaisuja näihin ongelmiin.

Sukelluksen kohteeksi valitut rysät
Naantalin Luonnonmaan länsirannalla (N 60° 26,36’E 22° 04,57’) (kuva 1) jo kolmatta vuotta 
pyynnissä olevan kuhaponttonirysän on sukeltaja katsastanut (tämä kerta mukaan lukien) neljästi. 
Rysässä on 50 m aita, 45 m pitkät 11 m syvät potkut (60kg/100m lyijypaula) sekä ”pikkupotkut”. 
Suuliina on seitsämästä identtisestä kappaleesta rakennettu pyöreä symmetrinen suppilo ts sen 
katto, seinät ja pohja ovat yhtä pitkiä. Kevätpyyntikauden 2009 jälkeen on rysän rakennetta 
korjattu. Sen suuliinan alaetureunaan ja pikkupotkujen puoleen väliin on asennettu ns partaverkko 
(korkeus 1m; alareunassa 15kg/100m lyijypaula) ja suuliinan pohjahapaaseen on lisätty 
pituussuuntaan 3 kpl lyijyköysiä (etureunasta n. 8m suuliinan puoleenväliin) (kuva 2). Toinen 
katsastetuista rysistä on vedessä vasta ensimmäistä kauttaan Särkänsalmen sillan kupeessa (N 60° 
27,62’E 21° 55,64’) (kuva 1). Ideana kahdella 1,5m läpimittaisella ponttonikalapesällä 
varustettussa kaksosrysässä on pyytää pohjakalojen (kuha, ahven) lisäksi pinnan tuntumassa 
liikkuvia lajeja kuten siikaa, taimenia, kirjolohia sekä lohia (kuva 2). Pohjapyyntiosan suuliina on 
valmistettu neliösilmähapaasta, sen pituutta suhteessa syvyyteen on lisätty ja se on muodoltaa 
neliskulmainen. Suuliinan pohjahavas on uppoavaa polyamidia (nylon). Pyydyksen mitat ovat 
tilattavissa KANRAn toimistolta. 
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Kuva 1. Kartta Naantalin edustan merialueesta. Kuvassa Naantalin keskusta on merkitty punaisella 
ympyrällä. Sukelluksen kohteena olleiden rysien paikat on osoitettu keltaisin ympyröin; kuharysä on 
numero 1 ja uusi kaksoisrysä vastaavasti numero 2.

 

Kuva 2. Kuhaponttonirysään (vasem. ylhäällä) asennetun partaverkon paikka on merkitty paksulla mustalla 
viivalla  ja tummemman harmaalla kaistaleella sivukuvassa (vasem. alhaalla). Suuliinan pohjassa näkyvät 
kaksi katkoviivaa esittävät alkuperäisiä, saumoihin asennettuja lyijyköysiä ja kolme lyhyempää viivaa 
lisättyjä lyijypainoja. Kaksoisrysän rakenne on kuvattu oikean puoleisessa kuvassa. Pintapyyntiin 
tarkoitetun suuliinan rakenne on suora kopio siikasuuliinasta. Pohjapyyntiosan suuliina on rakennettu 
neliösilmähapaasta, neljästä kappaleesta missä katto on suhteessa pohjaa pitempi. Huomaa! Vain 
kuharysäkuvassa mittasuhteet ovat oikeat ja että kaksoisrysäkuvassa on perspektiiviä käännetty sivukuvassa 
pohjapyyntiosan osalta. Kaksosrysän ylemmässä kuvassa varjostetut osat ovat pohjalla varustettuja.
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Menetelmä ja sukelluksen päämäärä
Sukelluksen päämääräna oli tarkastaa suuliinan alaetureunan sekä sen sisäänmenoaukkoa lähinnä 
olevien potkujen osien ja pohjan välinen kontakti. Tämän lisäksi sukeltajat uivat sisään suuliinaan 
tarkastaen pohjahapaan muodon sekä suuliinaan kohdistuvien vetovoimien jakautuminen sen eri 
osiin. Uintireitti pyydyksessä (kuva 3) sovittiin tarkkaan ennen sukeltajan ja hänen mukanaan 
kulkevan videokameran lähettämistä veteen, jotta pinnalla olevat sukellusta seuraavat työryhmän 
jäsenet pystyisivät paremmin paikantamaan kulloinkin kuvassa näkyvät pyydyksen osat. 
Ensimmäistä rysää kuvattaessa osoittautui pohjaa lähimpänä oleva vesikerros (7-10m) kuitenkin 
liian sameaksi. Sukeltajan mukaan näkyvyys oli noin 20cm, joten kamera oli hyödytön. Varsinkin 
suuliinan tuntumassa ja sen sisällä joutui sukeltaja etenemään ja tarkistamaan rakenteita 
enimmäkseen käsin tunnustellen. Ensimmäisessä sukelluksessa kameralaitteistossa todettiin vika, 
mikä esti sen käytön toista rysää tarkastettaessa.

 
Kuva 3. Sukeltajan eteneminen kuharysässä (vasemmalla) ja kaksoisrysässä (oikealla).

Tulokset
Kuhaponttonirysä
Sukeltaja totesi pikkupotkujen, rannalta katsoen vasemman puoleisen sivun (kuva 4; numero 1), 
makaavan tiukasti vasten pohjaa. Sukeltaja sanoi tunteneensa/erottaneensa selvästi myös 
partaverkon, joka lojui pohjalla suurimmaksi osaksi potkujen sisäpuolella. Sama päti suuliinan 
rannalta katsoen vasempaan alanurkkaan (kuva 4; numero 2).

Sukeltajan siirtyessä potkujen toiselle puolelle hän huomasi/tunsi suuliinan oikean kulman 
ohittaessaan hapaissa poikkeavaisuuksia. Sukeltaja jatkoi kuitenkin suunnitelman mukaan uimista 
kohden oikean puoleisen pikkupotkun tyveä (kuva 4; numero 4), josta hänen oli tarkoitus uida 
ulospäin kohden suuliinan kulmaa (kuva 4; numero 3). Potkun havas makasi aluksi vasten pohjaa 
mutta arviolta noin 1 - 1,5 metriä ennen suuliinan oikeaa alakulmaa lyijypaula hapaineen kohosi 
jyrkässä kulmassa irti pohjasta. Sukeltajan saapuessa suuliinan kulmaan riippui siihen sidottu 
paino, hänen ollessa polvillaan, hieman kasvojen yläpuolella. Suuliinan puolella aukko oli selvästi 
pienempi. Kulmassa oli siis arviolta 1,2 m korkea ja lähemmäs 2 m leveä aukko. Sukeltajan 
mukaan pohja vietti alaspäin siirtyessä kohden suuliinan kulmaa. Hän ei osannut arvioida tarkkaa 
syvyyden muutosta mutta sanoi sen olleen todennäköisesti korkeintaan 0,5 m. 

Mikäli potkujen alareunaan asennettu partaverkko olisi riippunut suoraan alaspäin ts sukeltajan 
kasvojen edessä, olisi sen pitänyt olla hänen havaittavissa. Sitä se ei kuitenkaan ollut ja vaikka 
partaverkko olisikin roikkunut suunnitelmien mukaan oikein ei sen korkeus (1m) olisi siitäkään 
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huolimatta riittänyt täysin peittämään löytynyttä aukkoa. Potkun ja suuliinan yläkulman 
palloköyttä jatkamalla (n 1 m) asettui potkun alareuna tarpeeksi lähelle pohjaa jotta partaverkon 
voitiin oletettaa peittävän mahdollisesti jäljelle jääneen raon. Todennäköisesti sukeltaja ei löytänyt 
partaverkkoa koska se roikkui viistosti potkujen keskustaa kohden siihen kohdistuneen potkujen 
keskustaa kohden suuntautuneen sivuttaisvedon vuoksi.  

Kalastajan mukaan kyseisen rysän saalis oli koko meneillä olleen syyskauden ollut 
poikkeuksellisesti pienempi verrattuna hänen toisen ponttonirysän saaliiseen. Syy oli mitä 
ilmeisimmin suuliinan kulmasta löytynyt aukko.

Kuva 4. Kooste kuharysäkatsastuksen tuloksista.

Edellisten sukellusten aikana oli suuliinan pohjahavas varsinkin sen etureunassa ollut pahasti 
kasassa. Lisäksi etureunasta lukien oli noin 1/3-osa suuliinasta ollut useimmiten yli puolen metrin 
korkuisten jotakuinkin poikittain kulkevien havaspoimujen peittämää. Nyt sukeltajan kertoman 
mukaan samainen havas oli tiukemmalla eikä hän ainakaan käsin tunnustelemalla löytänyt 
poimuja. Vetäessään havasta sukeltaja ei pysytynyt liikuttamaan sitä pituussuuntaan kuin 
muutamia senttimetrejä kun se aiemmin oli saattanut liikkua jopa useita kymmeniä senttimetrejä. 
Suuliinan katon havas oli edelleen selvästi pohjahavasta tiukemmalla.

Sukelluksen jälkeen keskusteltaessa ilmeni, että keväinen myrsky oli mitä ilmeisimmin siirtänyt 
rysää paikallaan pitäviä ankkureita. Oletettu rysän siirtymissuunta oli kaakkoon mutta siitä miten 
paljon rysä oli liikkunut ei ollut tietoa. Todennäköisesti rysä oli siirtynyt lähemmäs syvännettä 
niin, että sen reuna kulki nyt hieman viistosti suurin piirtein suuliinan etureunan tasolla jättäen 
suuliinan oikean alakulman ”roikkumaan”.

Kaksosrysä
Kaksosrysän pohjapyyntiosan kalapesältä päin katsottuna vasempi potku makasi koko pituudeltaan 
tiiviisti vasten pohjaa (kuva 5; numero 1). Samoin suuliinan etuosan alareuna (kuva 5; numero 2). 
Pohjapyyntiosan suuliinassa pituussuuntainen vetojännitys oli niin ikään keskittynyt 
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kattohapaisiin. Sukeltajan mukaan ero pohja- ja kattohapaiden välillä ei kuitenkaan ollut yhtä selvä 
kuin ensimmäiseksi katsastetussa kuhaponttonirysässä. Varmaankin tärkein asiaan vaikuttava tekijä 
on suuliinan pohjapyyntiin sovitettu muoto mutta todennäköisesti myös neliösilmähapaalla saattaa 
olla osuutta asiaan. Neliösilmähapaassa silmä on aina täysin auki, joten siihen kiinnitetyn köyden 
pituus voidaan mitoittaa tarkemmin vastaamaan hapaan pituutta (silmätangon pituus x 
silmätankojen määrä + jousto) jolloin vetojännitys pitkittäissuunnassa jakautuu tasaisemmin 
köysien (=jameiden) ja hapaan välillä. Tuloksena on tasaisempi veto koko rakenteessa.

Suuliinan keskivaiheilla sukeltaja törmäsi yhteen poimua muistuttavaan kohoumaan (korkeus 20-
30cm), jonka aiheuttajaksi todettiin pohjalla makaava tukki (kuva 5; numero 3). Kohouma kulki 
suuliinassa pituussuuntaan, joten se ei muodostanut ylitsepääsemätöntä estettä suuliinassa 
kalapesää kohden uiville kaloille.

Työryhmä törmäsi pohjapyyntiosan suuliinassa uuteen ongelmaan. Suuliinan etuosassa pohjan 
uppoava PA-havas makasi suhteellisen sileänä mattona pitkin merenpohjaa myötäillen sen 
muotoja. Sukeltajan lähestyessä kalapesää ui häntä vastaan pelästynyt ahvenparvi. Ilmiö oli hänelle 
uusi. Kolmen edellisen sukelluksen aikana mikäli kaloja oli ollut suuliinassa olivat ne järjestään 
paenneet häntä kalapesän suuntaan. Saapuessaan kalapesän ensimmäiselle vanteelle hän totesi 
suuliinan pohjahapaan nousevan pohjasta kohtisuorassa 70 cm muodostaen lähes kohtisuoran 
seinämän (kuva 5; numero 4). Suuliinasta ulos tultaessa oikean puolen potku oli sen sijaan irti 
pohjasta koko matkan vähintään 10-20 cm (kuva 5; numero 5) ja siikasuuliinan potkun kärjestä 
jopa 50 cm (kuva 5; numero 6). Mitä ilmeisimmin tämä pitkä aukko on vaikuttanut erittäin 
ratkaisevasti pohjalla liikkuvien lajien pyyntitehokkuuteen.

Kaksosrysän pintapyyntiosan suuliinan 1m korkea etureuna (”kynnysverkko”) makasi 
pääpiirteittäin kiinni pohjassa (kuva 5; numero 7). ”Kynnysverkon” päätarkoituksena on lisätä 
pyydyksen toleranssia vedensyvyyden suhteen mutta samalla se estää kevyemmästä hapaasta 
tehtyä siikasuuliinaa hankaamasta pohjakiviin. Kynnysverkon rannasta katsoen vasen alakulma 
(kuva 5; numero 8) oli aavistuksen pohjasta kohollaan mikä on todennäköisesti saattanut osittain 
vähentää kaksosrysän pohjakalojen pyyntitehokkuutta.
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Tulosten tarkastelu
Tämän kertaisen sukelluskartoituksen tulokset noudattelevat pitkälti edellisissäkin sukelluksissa 
saatuja tuloksia. Vaikka rysiin vuosina 2007-2009 tehdyt rakennemuutokset ovatkin vieneet 
kehitystä oikeaan suuntaan vaikuttaa siltä, että kysymys riittävän pohjakontaktin varmistamisesta 
on toistaiseksi ratkaisematta. Kyseisen ongelman monisäikeistä luonnetta kuvaa hyvin erikoisesti 
tänä syksynä saamamme tulokset joiden mukaan jopa järjestelmällisesti kuvatusta ja partaverkolla 
varustetusta rysästä löytyi pyyntistrategisesti kaikkein tärkeimmästä kohtaa sukeltajan mentävä 
aukko! Tällä kertaa ei syy kuitenkaan pelkästään liittynyt rysän rakenteeseen vaan nyt syynä oli 
ensikädessä sen paikka. Mikäli rysä tai oikeammin suuliinan etureuna olisivat olleet vain 2 m 
luonteeseen ei kyseistä aukkoa olisi löytynyt. Kaiken kukkuraksi näyttää siltä, ettei aukkojen 
koolla ei itse asiassa ole vastaavaa merkitystä. Esimerkiksi Ahvenanmaalla on kämmenenkin 
kokoisen aukon todettu melkein puolittavan ahven saaliin. Miten siis minimoida kalojen 
hyödyntämien pakoaukkojen syntyminen rysään tilanteessa missä syyt saattavat vaihdella 
rakenteellisista seikoista satunnaisiin pyyntipaikkaan liityviin ympäristötekijöihin. Ehkä osa rysän 
perinteisistä osista ei enää palvele tarkoitustaan? Kysymykseen saattaa tulla myös koko 
suomukala- tai pohjarysärakenteen uudelleen arviointi koska rysiin liittyvät käyttöodotukset ovat 
jo nyt muuttuneet merkittävästi – puhumattakaan siitä mitä tulevaisuus voi vielä tuoda tullessaan.

Perinteinen rysärakenne - tavallaan  ongelman ydin
Todennäköisesti kalastajat tajusivat jo varsin varhaisessa vaiheessa miten tärkeää oli varmistaa 
hyvä pohjakontakti pohjakaloja pyytävissä rysissä. Ratkaisuksi muodostui rakenne missä rysän 
kalojen uintia ohjailevien havasseinämien alapäät mitoitettiin yläpäätä 10% pidemmiksi. Tämän 
rakenteen tarkoitus oli a) luoda pohjan tuntumaan löysää havasta, jolloin hapaiden alareunat 
laskeutuvat tiiviimmin pohjaa vasten sekä b) poistaa vetojännitys näistä osista. Rakenteen 
varjopuolena on se, että ankkuroinnin rysän hapaisiin aiheuttamat vetovoimat kasaantuvat 
aiheuttaen pistekuormituksia pyydyksen niissä osissa missä pituuttaisjousto on pienimmillään eli 
esimerkiksi juuri rakenteiden yläosissa (kuva 6) tai sitten yleisesti köysin tuettuihin rakenteisiin 
kuten esim jameisiin. Nykyisten ponttonirysien myötä ovat pyyntisyvyydet kasvaneet 5-7:stä 10-
14:sta metriin, minkä johdosta paikallaan pidettävät havasmäärätkin ovat kasvaneet suhteessa jopa 
30%. Tämä on johtanut vetojännityksen pistekuormituksien lisääntymiseen, mikä vuorostaan taas 
näkyy esimerkiksi kasvaneina pohjakontaktiongelmina. Tilannetta ei suinkaan paranna se, että 
pyydyksen kokoa on kasvatettu ainoastaan syvyyssuunnassa minkä johdosta pintaannostettavan 
kalapesän liikerata on jyrkentynyt jolloin liikkeen vaikutus rysän rakenteisiin on suhteessa 
kasvanut.    

Kuva 6. Vasemmalla kuva potkusta ennen kuin se liitetään suuliinaan. Perinteisen potkun alapaula on 10% 
yläpaulaa pidempi. Tämän rakenteen tarkoitus on varmistaa, että potku seurailee pohjan epätasaisuuksia 
paremmin. Kun potku liitetään suuliinaan jää potkun alaosaan runsaasti löysää ”joustavaa” havasta, jolloin 
suuliinasta välittyvä vetojännitys keskittyy sinne missä joustoa on vähiten eli potkun yläosaan.

120



Nyt katsastetussa kuharysässä ovat varsinkin suuliinan yläkulmat mutta myös potkut useiden 
metrien matkalta olleet lähes joka vuosi painuneina veden alle - joskus jopa puolikin metriä. Sama 
ilmiö on todettu muissakin ponttonirysissä vaikkakin ehkä suhteessa pienemmässä mittakaavassa. 
Syy miksi kyseisessä rysässä vetojännitysten keskittyminen on ollut korostuneempaa johtuu 
suuliinan rakenteesta.

Suuliinan muodolla vaikutusta
Katsastetussa kuharysässä suuliina on rakennettu seitsämästä yhtä pitkästä suippenevasta 
havaskappaleesta. Lopputulos on symmetrinen suppilo, jossa käytännössä molemmat päät ovat 
muodoltaan pyöreitä. Kun pyöreä suuliina liitetään neliömäiseen potkuyhdistelmään syntyy 
suuliinan ja potkujen liitosten nurkkiin jännitteitä, joiden tuloksena suuliinan nurkat menevät 
kurttuun (kuva 7). Käytännössä tämä ilmenee suuliinan kulmien ja niihin kiinnitettynä olevien 
potkujen painumisena veden alle.

Kuva 7. Vasemmalla rysä, jossa on pyöreän muotoiseksi rakennettu suuliina kiinnitettynä potkuihin (vrt. nyt 
katsastettu kuharysä). Vasemmalla on samoihin potkuihin kiinnitetty neljästä kappaleesta valmistettu neliön 
muotoinen suuliina (vrt. kaksosrysä). Kuvissa janat A ja B joista jana B on noin 28cm pidempi 16m pitkässä 
suuliinassa, osoittavat mistä vetojännityksen keskittyminen kulmiin johtuu. Jos pyöreä suuliina on 
rakennettu 16m pitkäksi jää se potkun kulmaan kiinnitettäessä tästä kohtaa 28cm liian lyhyeksi, joten 
vedossa tulee janan B suuntainen voima olemaan suhteessa janan A voimaa suurempi vetäen suuliinan ja 
potkun kulmaa veden alle.

Pohjapyyntirysän yläpaulojen painuminen veden alle ei kalastajien mukaan pitäisi suuremmin 
vaikuttaa sen koommin kuha- kuin ahvensaaliiseenkaan. Uusimmat tulokset Suomenlahdelta 
tukevat tätä näkemystä. Siellä pohjarysällä (5m korkea pyydys 9 m syvässä vedessä) on saatu 
hyviä kuha- ja ahven saaliita. Vetovoimien epäedullinen jakautuminen eritoten niiden 
keskittyminen suuliinan alakulmiin (vrt. kaksosrysä; kuva 5) on sitten jo erittäin ratkaiseva 
ongelma sillä sen tuloksena alakulmat ja –reunat irtautuvat pohjasta avaten pakoreitin pohjalla 
liikuville kaloille. Mikäli neliskulmainenkaan suuliina ei riitä kokonaan poistamaan 
vetojännityksestä johtuvia ongelmia on perinteinen keino ollut asentaa rysän alle löysälle 
pauloitettu ”partaverkko”. 

Aina ei edes partaverkko auta
Katsastettuun kuharysään asennettiin alkusyksystä partaverkko mutta silti toinen suuliinan 
alakulmista leijui katsastushetkenä yli metrin irti pohjasta. Tällä kertaa syy ei liittynyt ensikädessä 
rakenneongelmiin vaan rajusti vaihtelevaan pohjan muotoon. Oli syy näissä tapauksissa sitten 
mikä hyvänsä on lopputuloksena aina rysän pyyntitehon merkittävä alentuminen. Ainoa tapa 
varmistaa ettei potkuissa uiskentevat kalat missään tilanteessa pääse pakenemaan alapaulojen alle 
syntyvien aukkojen läpi on varustaa potkut mahdollisimman aikaisessa vaiheessa pohjalla. Tosin 
monet rysiä käyttävistä kalastajista katsovat jo nyt ettei rysien käsiteltävyyden kannalta niiden 
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kokoa tai oikeammin niissä olevaa havasmäärää voi enää kasvattaa. Joten, jos potkuihin liitetään 
pohjahavas on vähintäänkin vastaava määrä havasta pystyttävä poistamaan rysän muista osista.

Yksi tehokas keino on rysän pyyntikorkeuden vähentäminen. Tänään rysien potkut ja suuliina 
mitoitetaan yleensä veden syvyyden mukaan mutta vaatiiko kuhien ja ahventen pyynti pinnasta 
pohjaan ulottuvat potkut? Meneillään olevan vuoden aikana on matalampia pohjarysiä testattu 
Inkoossa ja Ahvenanmaalla hyvin tuloksin. Kymys kuuluu ehkä pikemminkin kuinka mataliksi 
rysät voidaan rakentaa vähentämättä niiden pyyntitehoa. Pyyntitehon säilymisen lisäksi rysien 
fyysistä kokoa säätelee myös tarve nostaa kalapesä pintaan. Mitä pienemmäksi havasmäärät 
kutistuvat sen suuremmaksi muuttuu kalapesän liikkeen vaikutukset rysän rakenteeseen (kuva 8). 

Kuva 8. Mikäli rysän korkeutta mataloitetaan rakenteiden pituuden pysyessä samana lisääntyy kalapesän 
nostoliikkeen vaikutus koko rakenteessa.

Pienellä, matalalla rysällä on siis oltava rakenne, joka on ensinnäkin paremmin kalastajan 
hallittavissa ja toiseksi sen on oltava oikealla tavalla joustava. Rysän kalapesä on kyettävä 
nostamaan pintaan useita kertoja viikossa ja joka koennan jälkeen on rysän rakenteiden asetuttava 
tiiviisti vasten pohjan kumpuilevia muotoja. Tällaisen hallitun joustavuuden lisääminen tulee 
todennäköisesti edellyttämään vuorostaan kokonaan uuden tyyppistä ankkurointia.
 
Ahvenanmaalla on tänä vuonna laskettu pyyntiin uutta, mullistavaa pyydysteknologiaa edustava 
pilottirysä, jossa potkut ovat rakennettu suuliinan sisään tai osaksi suuliinaa (kuva 9). Näin ollen 
potkuissa on sekä pohja että katto mutta mikä tärkeintä, samalla on lisätty kalastajan 
mahdollisuuksia vaikuttaa aktiivisesti pyydyksen muotoon. Uudessa rysässä vetovoimat 
keskitetään hallitusti kahteen pitkään, yhtenäiseen sivukappaleeseen (vrt kantava rakenne), jotka 
ovat tavallaan rysän selkäranka. Vetovoimat on taas kokonaan poistettu kelluvasta hapaasta 
valmistetusta katosta ja uppoavasta hapaasta tehdystä pohjasta. Pohjan etureuna on lisäksi 
muotoiltu vinoleikkauksin pyöreäksi kuten pohjatroolin alapaneelin etureuna. Näin siinä ei ole 
ylimääräistä poimuilevaa havasta. Rysä on vasta testikäytössä, joten mitään lopullista varmuutta 
uuden konseptin toimivuudesta ei vielä ole.

Kuva 9. Uuden pilottirysän rakenteen periaate esitetty 3D-kuvan 
avulla. Rakenteessa kantavia osia ovat kaksi sivukappaletta. 
Periaatteessa rakenteen esikuvana on sivukappalein varustettu 
pohjatrooli. Kuten pohjatroolissa on tässä uudessa rysässäkin veto 
keskitetty sivukappaleisiin, joilloin pohjaan jää joustoa. Näin se 
muotoutuu seuraillen pohjan muotoja aivan kuten pohjatroolin 
alapaula/pohjaverkko.

Uusi ongelma – kelluvaa,  uppoavaa vai molempia hapaita suuliinan pohjaan
Molemmissa katsastetuissa rysissä vetojännitys oli suuliinassa keskittynyt sen yläpuoliskoon. Syyt 
kuten myös ongelmasta aiheutuvat haitat olivat rysissä osittain eri- osittain saman tyyppisiä. Ensin 
katsastetussa kuharysässä syynä epätasaiseen vetojännitykseen olivat rakenteelliset puutteet (vrt 
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kuvat 6 ja 7) mutta ehkä ennen kaikkea rysän paikka. Nimittäin hyvät rysäpaikat kuten myös 
verkkopaikat löytyvät useimmiten syvänteiden reunoilta. Syykin on perin yksinkertainen. Monet 
kalat viihtyvät syvänteitä reunustavilla penkoilla. Kun rysä lasketaan penkalle ajautuu sen kalapesä 
yleensä syvempään veteen, jolloin sen paikka suhteessa suuliinaan muuttuu epäedullisemmaksi 
(kuva 9). Tuloksena on vetojännityksen suuntautuminen suuliinan kattoon.

Kuva 9. Kuvassa havainnollistettu miten penkan reunaan pyyntiin asetetussa rysässä suuliinaan kohdistuva 
pitkittäinen vetojännitys keskittyy entisestään kattohapaaseen.

Syy epätasaiseen vetojännitykseen kaksosrysän pohjapyyntisuuliinassa on mitä ilmeisimmin 
kokonaan rakenteesta johtuva (vrt. kuva 6). Oli pohjahapaan löysyyden syynä sitten rysäpaikka tai 
rakenne on lopputulos sama - havas jää löysäksi. Jos havas on kelluvaa syntyy poimuja ja 
havassykkyröitä. Mikäli poimut ovat tarpeeksi korkeita ja ne kulkevat suuliinassa poikittain 
kalojen kulkureittiin nähden voivat ne ohjata kalat väärään suuntaan. Jos taas havas on uppoavaa 
saattaa käydä kuten kaksosrysän kalapesän ensimmäisellä vanteella missä suuliinan pohjahapaan 
todettiin muodostavan pystysuoran seinän eikä tasaisesti ylöspäin viettävää sileää tasoa. 
Kummassakin tapauksessa lopputulos vaikuttaa mitä ilmeisimmin rysän pyyntitehoon sitä 
enemmän mitä hanakammin pyydettävät kalat pyrkivät valitsemaan uintireitin jota noudattamalla 
ne voivat pysytellä mahdollisimman lähellä pohjaa.

Koska suuliinan etumaisen puoliskon ja ennen kaikkea sen etureunan on ensikädessä oltava 
mahdollisimman hyvin pohjaa myötäilevää pitäisi se todennäköisimmin valmistaa uppoavasta 
hapaasta. Sen sijaan suuliinan kalapesää lähempänä olevan puoliskon tulisi olla kelluvaa havasta, 
jotta suuliinan pohjasta muodostuisi kalapesää kohden tasaisesti ylöspäin viettävä ja sileä taso.
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Kanra II raportti        LIITE 14
Pyydyskehitys Selkämerellä

Yleistä

Pyydyskehityshankkeella pyrittiin kolmeen tavoitteeseen: helpottamaan kalastajien työtaakkaa, 
parantamaan saaliin koostumusta sekä suojaamaan saalista hyljevahingoilta uudenlaisen 
kalteriratkaisun myötä.

Hanke jakautui useaan eri osioon: PU -rysän varustaminen siirtopyörillä (kaksi kalastajaa), 
katiskan nostolaitteen kehittäminen (yksi kalastaja), pyydyksen selektiivisuuden (siikarysien 
pakoaukot pienelle saaliskalalle) kehittäminen (kolme kalastajaa) sekä uuden tyyppisen kalterin 
kokeilu (yksi kalastaja).

Hanke toteutettiin vuosina 2008 ja 2009. Pakoaukkotutkimus kuitenkin rajoittui vain vuoden 2009 
kevääseen. 

Hankkeeseen osallistuneet kalastajat:
Esa-Pekka Uusimäki
Erik Johansson
Mika Rosvall
Juha Välisalo
Sami Veneranta
Reijo Veneranta
Reijo Saaristo

Tulokset

Kalastajien työtä helpottavat osiot onnistuivat odotusten mukaisesti. 

Siirtopyörien suhteen molemmat kalastajat pystyivät kehittämään ratkaisun, joka toimii myös 
käytännössä. Kalastajat käyttivät itse kehittämiään ratkaisuja rysien siirrossa. 

Suurimmat ongelmat liittyivät pyörien kiinnityksiin. Tässä suhteessa jäi vielä kehittelytarpeita 
molempien ratkaisujen suhteen.

Katiskannostolaite toteutti hyvin annetun tavoitteen. Laite on yksinkertainen ja toimiva. 
Hydrauliikka on mahdollinen lisäetu, jonka toimivuutta hankkeessa ei käytännössä kokeiltu. 
Pienissä veneissä tällaisista lisälaitteista voi olla jopa haittaa.

Pakoaukkotutkimukset jäivät selkeästi vajaiksi sekä ajallisesti että vertailumateriaalin suhteen. 
Saatuja suuntaviivoja onkin syytä tutkia tulevaisuudessa tarkemmin. Asialla on kuitenkin 
merkitystä saaliin laadun ja kalastajan työtaakan suhteen.

Salmiakkikalteriratkaisu antoi viitteitä paremmasta kalastavuudesta. Jatkohankkeen suhteen 
arvioitava yleinen kehityssuunta suojaverkkojen ja kalterien kehittelyssä. Myös vertailuaineiston 
lisääminen tärkeää.
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Hankeosioiden yksityiskohtainen esitys:

Push up rysän varustaminen siirtopyörillä

Hanketta toteutettiin kahden kalastajan voimin: Esapekka Uusimäki Merikarvia ja Erik Johansson 
Pyhäranta. Sinänsä yksinkertainen asia muodostuikin yllättävän haastavaksi. Ongelmia oli lähinnä 
sopivan kiinnityssysteemin löytämisessä. Kiinnityssysteemin piti olla kestävä ja helposti 
asennettavissa myös vedessä.

Esapekka Uusimäki

Perustuu nokkapyörään, joka kiinnitetään haponkestävästä lattaraudasta valmistetulla kiinnikkeellä 
pyydykseen. Rakenne vaatii ottamaan huomioon alumiiniputkien kestävyyden. Putket ovat ohutta 
materiaalia ja vääntyvät helposti, jos pyörää ei tueta oikein pyydyksen rakenteeseen. 

Pyörä on sijoitettava sopivaksi tukiputkien viereen, koska tukiputket ovat erikokoisia ja hitsaukset 
erilaisia. Pyörän (halkaisija 300 mm) tukirakenteen on oltava niin ulottuva, että se pääsee 
kääntymään vapaasti ja tämä aiheuttaa rakenteeseen suhteellisen voimakkaan vääntömomentin.

Liitteenä on tukirakenteen kaavapiirros. Rakenteen hinta on noin 100 euroa ilman työtä.
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Erik Johansson

Vuoden 2008 aikana tehty kehitystyö
Push up -lohirysä on kookas ja suhteellisen painava. Täten sen siirtäminen veteen tai vedestä ja 
maissa on vaivalloista. Liikuttelu voi myös vahingoittaa ponttoneita. Asia päätettiin ratkaista 
hankkeen avulla.

Kalastaja Erik Johansson valittiin toiseksi kehitystyön tekijäksi (toinen Merikarvialla).

Toteutus:

Johansson päätyi kokeilemaan neljää erillistä pyörää, jotka kiinnitetään letkuklemmarilla rysän 
runkoputkeen. Pyöräksi hän valitsi 260 mm:n kottikärrynpyörän, jonka akselin päähän hitsattiin 
varsi. Varren päähän hitsattiin halkaistu putki, joka sopi rysän runkoputkeen. Halkaistuun putkeen 
hitsattiin tukivarsi, joka pitää systeemin kohdallaan ja suorassa.
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Toimivuus:

Johansson säilyttää rysiään saaressa, jonka ranta on erittäin epätasainen. Tämä vaikutti osaltaan 
toimivuuteen. Pyörän koko oli hieman pieni. 300 mm:n pyörä olisi toiminut paremmin.

Pyörien kiinnittämisessä tarvitaan akkuporaväännin.

Pyörää laitettaessa vaaditaan tilaa rysän ponttonin alla. Rantatöyräs auttoi, muuten rysää pitää 
nostaa.

Osa tukivarsista oli liian lyhyitä, vaurioittivat putkea (painui lommolle). Tukivarsi pitää olla koko 
väliputken mittainen.

Systeemi sinänsä toimi ja Johansson pystyi vetämään pienen plokin ja trissojen avulla rysän yksin 
maihin.

Tästä se lähtee

Pyörän kiinnitys runkoputkeen. Tässä riittävän pitkä tukivarsi.
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Pyörä kiinnitettynä runkoputkeen. Tässä liian lyhyt tukivarsi.

Pitkällä tukivarrella.

 Lyhyt tukivarsi

128



Vuoden 2009 aikana tehty jatkokehitystyö

Tässä ratkaisussa on pyörät sijoitettu eri paikkaan takana ja edessä. Sinänsä rakenteet ovat 
molemmissa päissä samanlaiset. Myös näiden pyörien kohdalla todettiin voimakasta vääntöä. 
Tämän huomioiminen olikin valmistamisen suurin ongelma. Rakenteessa huomioitava riittävät 
ainevahvuudet. Kiinnitys pyydykseen tapahtuu pakoputkiklemmareilla neljällä mutterilla ja 13 
mm:n hylsyavaimella.

Pyörän korkeutta säätävä laite on kauppatavaraa. Edessä pyörän koko voi olla 300 mm, mutta 
takana vain 250 mm, jotta se pääsisi vapaasti kääntymään. Pyörien asentoa säätämällä voidaan 
vääntöä vähentää.
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Katiskannostolaite

Vuoden 2008 aikana tehty kehitystyö

Kalastaja Mika Rosvall

Taustaa:

Katiskan käyttö ammattikalastuksessa on lisääntynyt. Katiskalla kalastetaan erityisesti 
pienikokoista ahventa. Ammattikalastajalla on parhaana kalastuskautena usein pyynnissä 
toistasataa katiskaa. Näiden kokeminen tehdään käsivoimin.

Kokeminen on suhteellisen raskasta ja nosto tapahtuu siten, että katiska kolhiintuu nostossa veneen 
laitaan. Myös ergonomisesti nosto on epämiellyttävä ja selkää koetteleva. Veneen laidalla 
työskentely on myös työturvallisuusriski.
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Toteutus:

Rosvall kehitti nostolaitteen keväällä 2008 ja kokeili sitä omassa kalastuksessaan. Kokeilujen 
myötä hän kehitti laitetta edelleen. Tässä raportissa kuvattu on kolmas kehitysversio.

Laitteen perustana on kehikko, joka kääntyy eteenpäin ja nousee pystyyn katiskanarua vetämällä. 
Kehikko on mitoitettu siten, että se nostaa katiskan veneen laidan yläpuolelle, josta se on helposti 
tyhjennettävissä veneeseen.

Ensimmäisessä versiossa kehikko muodostui kahdesta pystyvarresta, joiden yläpäässä, välissä oli 
puola ja siinä kölirulla. Katiskanaru ei pysynyt rullalla, joten Rosvall asensi rullan eteen U 
-muotoisen haarukan ohjaimeksi (versio 2). Oikeanpuoleinen pystyvarsi häiritsi 
kalastustapahtumaa, joten Rosvall lisäsi vasemmanpuoleiseen tukivarren ja täten oikeanpuoleinen 
pystyvarsi voitiin kokonaan poistaa.

Kuvat versio kolmesta:

Kuvassa nostolaitteen yläpää: pystyvarsi, tukivarsi, vaakapuola, kölirulla ja haarukkaohjain.

Kuvassa nostolaite kiinnitettynä veneen laitaan.
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Nosto alkaa.

Katiskan nosto.

Ylös.

Laidalle.
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Kokeminen.

Nostolaitteen arviointia:

1. Laite on yksinkertainen ja helposti asennettavissa veneeseen. Laitteen pystyy rakentamaan itse.

2. Halpa eli kaikkien saatavilla.

3. Ergonominen: nostotapahtumassa kalastaja voi seistä koko ajan selkä suorana. Veto vain 
sivusuunnassa, laite hoitaa ylösvedon.

4. Työturvallinen: kalastajan ei tarvitse työskennellä veneen laidalla, vaan nostolaitteen takana.

5. Säästää venettä ja katiskaa kolhuilta.

Tästä eteenpäin.

Nykyisessä versiossa on käytetty halpoja materiaaleja. Paremmilla materiaaleilla laitetta voidaan 
kehittää entistä toimivammaksi. Esimerkiksi poikkipuolan vaihtaminen 50 millin RST-putkeksi voi 
mahdollistaa kölirullan poistamisen. 

Ajatuksissa on myös eräiden hydraulisten systeemien kokeileminen työn entisestään 
keventämiseksi kevään 2009 kalastuksen yhteydessä.
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Vuoden 2009 aikana suoritettu kehitystyö

Vuoden aikana itse nostolaitteeseen ei tehty uudistuksia. Työ oli hydrauliikan suunnittelua 
helpottamaan laitteen käyttöä. Kalastaja ei kuitenkaan toteuttanut varsinaista rakennetta, koska 
pienen ahvenen kysyntä romahti markkinoilla.

Suunnitelmat tämän raportin liitteenä.

Pakoaukkotutkimus 

Välisalo Juha 

Lähtökohta

Pyydettäessä push up -rysällä keväällä siikaa on vaivana ollut pienien siikojen suuri osuus koko 
saaliista. Siikojen takaisin veteen heittäminen lisää kalastajan työtä ja hellävaraisesta kohtelusta 
huolimatta kaikki pienet siiat eivät selviä elävinä. 

Ratkaisu

Pakoaukkotutkimuksessa tutkittiin, jos ongelman voisi ratkaista tai ainakin helpottaa rakentamalla 
rysään nielun läheisyyteen ”pakoaukko”, josta pienet siiat/taimenet voisivat uida takaisin 
vapauteen saaliskokoisten kalojen pysyessä rysän perässä. Paikkana nielun läheisyys ajateltiin 
olevan paras, koska kala pyörähtää sillä kohden ympäri ja ehkä näin paremmin havaitsisi 
ulospääsyn. Tutkimusrysään leikattiin nielun molemmille puolille noin 32 cm x 32 cm oleva 
aukko, johon kiinnitettiin 45 mm hapaasta leikattu pala, siten että silmä on täysin neliö. 45 mm 
havaspala kudottiin itse 2 mm dynema -langasta 
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Tulokset

Tutkimusjakso oli kaksi kuukautta eli touko- ja kesäkuu. Kirjaamisohjeiden mukaan jakson aikana 
piti laskea neljä kertaa poisheitettyjen ja saaliiksi otettujen siikojen määrät. Poisheitetty siika on 
varmasti hyvin kalastajakohtainen, itse olen silmämääräisesti pyrkinyt tekemään poisheiton rajan 
siihen 250-270 g. 

Laskentatulokset ovat seuraavat: Ajankohta Poisheitettyjen siikojen lkm. Otettujen siikojen lkm. Toukokuu 16 37 Toukokuu 18 52 Kesäkuu 11 28 Kesäkuu 41 83 
Kalastajan kommentti

Kuten tuloksista huomaa, niin poisheitettävää oli vielä paljon. Toisaalta kun pyyntireissulla koki 
muita rysiä, joissa ei ollut vastaavaa pakoaukkoa, niin sellainen mieli jäi, että niissä oli vielä 
enemmän poisheitettävää. Sanoisinkin, että jos 100 % hyöty kuvaisi tilannetta, jossa ei saada 
saaliiksi lainkaan poisheitettäviä siikoja, niin nyt saavutettu hyöty oli noin 20-30 %. 

Näkemyksiä eteenpäin

Tehty pakoaukko oli 45 mm hapaasta. Olen sitä mieltä, että sen tulisi olla harvempi, ehkä 50 mm. 
Mikäli asiaa haluaa tutkia oikein perusteellisesti, niin pitäisi pakoaukon taakse laittaa pieni rysä, 
jotta nähtäisiin aukkoa käyttäneiden siikojen todellinen lukumäärä. Näin tietääkseni Ruotsissa on 
tehty. Myös pakoaukon kuvaaminen voisi olla mielenkiintoista ja antaa uutta tietoa siian 
käyttäytymisestä. 
Pakoaukkotutkimus (siikarysä)

S. Veneranta
Pakoaukko 50 mm dynemasta, puoliksi auki pauloitettuna. 
 
Tulokset
Rysä pyysi tänä vuonna niin huonosti,  ettei kunnon tulosta saatu aikaiseksi.  touko – kesäkuun 
saaliiksi tuli vain reilu 40 kg siikaa kyseisestä rysästä. Rysässä oli suhteessa vähemmän alle 250g 
siikaa, kuin aikaisempina vuosina mutta toisaalta sama tulos oli muissakin rysissä ilman pako-
aukkoa.  Tuloksia olisi varmasti saatu paremmin, jos rysästä olisi siikaa tullut aiempien vuosien 
lailla. 
 
Touko – kesäkuu samalta paikalta kolmelta vuodelta.
 
Siika -07 530 kg
Siika -08 277 kg
Siika -09 42,5 kg
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R. Veneranta

Rysässä oli  pakoaukko 50 mm hapaasta pauloitettu -30 auki  eli  35 mm välillä.  Rysästä olivat 
tulokset  vastaavanlaisia  kuin  S.  Venerannan.  Jostain  syystä  rysään  ei  vaan  mennyt  siikoja. 
Kokonaisuudessaan tuli vain muutamia kiloja, joten yhteenveto niistä on mahdotonta.

Salmiakkikalteri

Reijo Saaristo

Pyydyksenä käytettiin Push up suomukalarysää. Pyydys oli pyynnissä syksyllä 2008 sekä 
toukokuussa 2009 ja syksyllä 2009. Pyynti tapahtui Merikarvian saaristossa kahdessa 
pyyntipaikassa (kartta pyyntipaikoista ja saalistilastot liitteenä). 

Syksyinen paikka on perinteinen suomukalarysäpaikka, jossa isorysiä on pidetty aina jäiden tuloon 
asti. Toukokuinen paikka on perinteinen isorysäpaikka. jossa on pyydetty ahventa, haukea ja 
kuhaa.

Kalastajan arvion mukaan salmiakkikalterilla varustettu rysä kalasti paremmin kuin alkuperäisellä 
kuusikulmaisella  vaijerikalterilla  varustettu.  Salmiakkikalteri  oli  valmistettu  kahden millimetrin 
dynemalangasta. Hylje oli onnistunut kerran katkaisemaan kalterilangan.

Liitteet
Kaavakuva Esa-Pekka Uusimäen siirtopyörän kiinnityksestä
Mika Rosvallin katiskannostolaitteeseen liittyvästä hydrauliikasta
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        LIITE 15
Pienipesäisen siikarysän saalis vuonna 2008

Pyyntiaika 23.5. – 5.8.2008
Koentakertoja 28

Saalis Myyty 
(kg)

Myyty 
(kpl)

Vap. 
alamit. 
(kpl)

Hylk.vaur. 
(kpl)

Saalis 
(kg/PA)

Saalis 
(kg/KK)

SIIKA 16,0 38 0 0 0,2 0,6

LOHI
273,

7 46 0 0 3,6 9,8
TAIMEN 55,0 25 0 0 0,7 2,0
SILAKKA     40,0      

Pääsaalilajit yhteensä (kg) 384,7 109 0 0 5,0 13,7
Sivusaalis yhteensä   (kg) 40,0 9,4 % kokonaissaaliista

Saalis kg /PA = keskimääräinen vuorokausikohtainen saalis
Saalis kg /KK = keskimääräinen saalis yhtä koentakertaa kohden

20
. 

to
u

ko 29
. 

to
u

ko 08
. 

ke
s

ä 17
. 

ke
s

ä 27
. 

ke
s

ä 07
. 

he
i

nä 16
. 

he
i

nä 26
. 

he
i

nä 05
. 

el
o

0

50

100

150

200

250

300

SIIKA LOHI TAIMEN

K
um

ul
. s

aa
lis

ke
hi

ty
s 

kg

142



Pienipesäisen siikarysän saalis vuonna 2009
Kevät

Pyyntiaika 29.5. – 28.7.2009
Koentakertoja 20

Saalis Myyty 
(kg)

Myyty 
(kpl)

Vap. 
alamit. 
(kpl)

Hylk.vaur. 
(kpl)

Saalis 
(kg/PA)

Saalis 
(kg/KK)

SIIKA 62,8 193 30 0 1,0 3,1

LOHI
108,

7 22 0 0 1,8 5,4
TAIMEN 4,1 2 0 0 0,1 0,2
SILAKKA    210,0      

Pääsaalilajit yhteensä (kg) 175,6 217 30 0 2,9 8,8
Sivusaalis yhteensä   (kg) 210,0 54,5 % kokonaissaaliista

Saalis kg /PA = keskimääräinen vuorokausikohtainen saalis
Saalis kg /KK = keskimääräinen saalis yhtä koentakertaa kohden
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Pienipesäisen siikarysän saalis vuonna 2009
Syksy

Pyyntiaika 18.9. – 27.10.2009
Koentakertoja 14

Saalis Myyty 
(kg)

Myyty 
(kpl)

Vap. 
alamit. 
(kpl)

Hylk.vaur. 
(kpl)

Saalis 
(kg/PA)

Saalis 
(kg/KK)

SIIKA 16,0 24 0 0 0,4 1,3
TAIMEN 9,0 5 1 0 0,2 0,8
KIRJOLOHI 5,9 3 0 0 0,2 0,5
 -       

Pääsaalislajit yhteensä (kg) 30,9 1 0 0,8 2,6
   + hylkeen vaurioittama saalis 0,0 0,0
Sivusaalis yhteensä   (kg) 0,0 0,0 % kokonaissaaliista

Saalis kg /PA = keskimääräinen vuorokausikohtainen saalis
Saalis kg /KK = keskimääräinen saalis yhtä koentakertaa kohden
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                   LIITE 16
Kaksoisrysän saalis syksyllä 2008

Pyyntiaika 6.11. – 19.12.
Koentakertoja 6

Saalis Saalis 
(kg)

Vap. 
alamit. 

(kg)

% 
vapaut.kaloja

Hylk.vaur. 
(kpl)

Saalis 
(kg/PA)

Saalis 
(kg/KK)

POHJAPESÄ

kuha
27,

5 0 0 0 0,6 4,6
ahven 4,5 0 0 0 0,1 0,8
made 5,5 0 0 0 0,1 0,9

PINTAPESÄ
kuha 3,3 0 0 0 0,1 0,6
ahven 0,5 0 0 0 0,0 0,1

lahna
56,

0 0 0 0 1,3 9,3
taimen 2,0 0 0 0 0,0 0,3
siika 7,0 0 0 0 0,2 1,2

hauki
16,

5 0 0 0 0,4 2,8
Pääsaalislajit yhteensä (kg) 66,8 1,6 11,1
Sivusaalis yhteensä   (kg) 56,0 45,6 % kokonaissaaliista
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Kaksoisrysän saalis vuonna 2009

Kevät

Pyyntiaika 25.4. – 1.7.
Koentakertoja 10

Saalis Saalis 
(kg)

Vap. 
alamit. 

(kg)

% 
vapaut.kaloja

Hylk.vaur. 
(kpl)

Saalis 
(kg/PA)

Saalis 
(kg/KK)

POHJAPESÄ

kuha
33,

0 0 0 0 0,5 3,3
ahven 4,0 0 0 0 0,1 0,4
made 9,0 0 0 0 0,1 0,9

PINTAPESÄ

kuha
120

,0 0 0 0 1,8 12,0
ahven 2,0 0 0 0 0,0 0,2

lahna
335
0,0 0 0 0 49,3 335,0

taimen 7,0 0 0 0 0,1 0,7
siika 1,0 0 0 0 0,0 0,1
hauki 9,0 0 0 0 0,1 0,9

Pääsaalislajit yhteensä (kg) 185,0 2,7 18,5
Sivusaalis yhteensä   (kg) 3350,0 94,8 % kokonaissaaliista

Syksy

Pyyntiaika 25.9. – 28.12.
Koentakertoja 10

Saalis Saalis 
(kg)

Vap. 
alamit. 

(kg)

% 
vapaut.kal

oja

Hylk.vaur. 
(kpl)

Saalis 
(kg/PA)

Saalis 
(kg/KK)

Pohjapesä
kuha 327,0 0 0 0 3,5 32,7
ahven 1,5 0 0 0 0,0 0,2
made 19,0 0 0 0 0,2 1,9
siika 2,0 0 0 0 0,0 0,2
hauki 3,0 0 0 0 0,0 0,3
kirjolohi 2,0 0 0 0 0,0 0,2
Pintapesä
kuha 66,0 0 0 0 0,7 6,6
lahna 580,0 0 0 0 6,2 58,0
taimen 36,0 0 0 0 0,4 3,6
siika 52,0 0 0 0 0,6 5,2
hauki 20,0 0 0 0 0,2 2,0
Pääsaalislajit yhteensä (kg) 528,5 5,6 52,9
Sivusaalis yhteensä   (kg) 580,0 52,3 % kokonaissaaliista
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        LIITE 18

Hyljeloukulla varustetun siikarysän saalis vuonna 2008

Pyyntiaika 12.9. – 29.10.2008
Koentakertoja 9

Saalis Myyty 
(kg)

Myyty 
(kpl)

Vap. 
alamit. 
(kpl)

Hylk.vaur. 
(kpl)

Saalis 
(kg/PA)

Saalis 
(kg/KK)

SIIKA 46,9 40 0 0 1,0 5,2
TAIMEN 34,6 17 0 0 0,7 3,8
KIRJOLOHI 2,5 1 0 0 0,1 0,3
 -       

Pääsaalislajit yhteensä (kg) 84,0 0 0 1,8 9,3
   + hylkeen vaurioittama saalis 0,0 0,0
Sivusaalis yhteensä   (kg) 0,0 0,0 % kokonaissaaliista

Saalis kg / PA = keskimääräinen vuorokausikohtainen saalis
Saalis kg / KK = keskimääräinen saalis yhtä koentakertaa kohden

LOUKKUUN SAATIIN YKSI HYLJE 30.9.2008, ELI HETI KUN KALAAKIN ALKOI TULLA 

Kalasaaliin kumulatiivinen kehitys
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Hyljeloukulla varustetun siikarysän saalis vuonna 2009

Kevät

Pyyntiaika 21.5. – 26.7.2009
Koentakertoja 28

Saalis Myyty 
(kg)

Myyty 
(kpl)

Vap. 
ennen 

10.6. (kpl)

Hylk.vaur. 
(kpl)

Saalis 
(kg/PA)

Saalis 
(kg/KK)

SIIKA 0,0 0 0 0 0,0 0,0

LOHI
417,

6 91 31 8 6,3 14,9
TAIMEN 0,0 0 0 0 0,0 0,0
 -       

Pääsaalislajit yhteensä (kg) 417,6 31 8 6,3 14,9
   + hylkeen vaurioittama saalis 0,0 0,0
Sivusaalis yhteensä   (kg) 0,0 0,0 % kokonaissaaliista

Saalis kg / PA = keskimääräinen vuorokausikohtainen saalis
Saalis kg / KK = keskimääräinen saalis yhtä koentakertaa kohden

VUONNA 2009 LOUKKUUN EI SAATU YHTÄÄN HYLJETTÄ
 

Kalasaaliin kumulatiivinen kehitys
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Syksy

Pyyntiaika 18.9. – 9.11.2009 (52 vrk)
Koentakertoja 12

Saalis Myyty 
(kg)

Myyty 
(kpl)

Vap. 
alamit. 
(kpl)

Hylk.vaur. 
(kpl)

Saalis 
(kg/PA)

Saalis 
(kg/KK)

SIIKA 39,4 58 0 0 0,8 3,3
TAIMEN 31,8 14 0 0 0,6 2,7
KIRJOLOHI 3,0 2 0 0 0,1 0,3
 -       

Pääsaalislajit yhteensä (kg) 74,2 0 0 1,4 6,2
   + hylkeen vaurioittama saalis 0,0 0,0
Sivusaalis yhteensä   (kg) 0,0 0,0 % kokonaissaaliista

Saalis kg / PA = keskimääräinen vuorokausikohtainen saalis
Saalis kg / KK = keskimääräinen saalis yhtä koentakertaa kohden

VUONNA 2009 LOUKKUUN EI SAATU YHTÄÄN HYLJETTÄ
 

Kalasaaliin kumulatiivinen kehitys
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                       LIITE 19
SYKSY 2008

Mutnik koenuottaukset 9. - 15.8.2008
pvm klo paikka syvyys kuha kpl < 37 kuha kpl > 37 muut kalat kg

09.08.2008 10.00 Lapila  11 2 10 kg lahna
 16.00     6 vetoa
       

11.08.2008 13.30 Lapila  1  10 kg lahna
 14:15     nuotta pohjassa
       
 13:00 Tärppänä  5 2 15 kg lahna
 13:40      
       
 14:30 Tärppänä    5 kg simppu
 15:10      
       
 15:30 Koisaari    5 kg lahna
 16:10      
       

12.08.2008 13:40 Lessor 6,5 - 9,5 60 18 15 kg lahna
 14:08 pun keppi     
       
 14:21   107 55 15 kg lahna
 14.49      
       
 15:05   80 30 20 kg lahna
 15:28      
       

13.08.2008 9:35 Peimari 12,5 - 17,9 2 3 20 kg lahna
 10:06 Harun     
       
 10:17  13,0 - 16,0 3 5 20 kg lahna
 10:45      
       
 10:50  13,0 - 8,0 20 36 120 lahna
 11:25      
       
 11:50 Granö itä 17,0 - 20,0   nuotta pohjassa
 12:22      
       

14.08.2008 10:25 Lessor 6,0 - 13,0 77 52 40 kg lahna
 14:00 pun keppi    4 vetoa *)
       

15.08.2008 9:09 Loskarnäs 19,0 - 6,0 4 12 hauki, ahven
 9:35      
       
 09:45   10 30 30 kg lahna
 10:25      
       
 10:30   1 5 5 kg lahna
 10:58      
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 11:05   4 3 4 kg lahna
 11:30      
       

saalis yhteensä    385 253 369 kg lahnaa
xp n. 600g

*) yhdessä vedossa saalis 27 kpl mitan täyttävää kuhaa

Vetoja yhteensä 24 plus 1, jossa nuotta jäi kiinni pohjaan

Mitan täyttävää
kuhaa yhteensä
    kpl 253
    kg 151,8

ka (kg) / veto 6,33

viiden parhaan
vedon ka (kg) 21,36

Alamittaisia kuhia ka 
kpl / veto 16
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KEVÄT 2009      LIITE 19 b)
Mutnik koenuottaukset 26.5. - 8.6.2009

pvm klo paikka syvyys kuha kpl alle 37 kuha kpl yli 37 muut kalat kg
26.05.2009 13.00 Loskarnäs  3 0 lahnoja 3 kg

       
 14.00 Loskarnäs  41 7 lahnoja ym. 5 kg
       

01.06.2009 9.30 Lessor S  7   
 10.05      
       
 10.20 Lessor S  8   
 10.50      
       
 11.50 Lessor N  6   
 12.30      
       

02.06.2009 8.40 Lessor 12  lahnoja 2 kg
 9.45     1 puinen reimari
       

03.06.2009 9.40 Harun S  3   
 10.45      
       
 11.25 Harun S    lahnoja 5 kg
 12.05      
       
 12.15 Harun SW  5  lahnoja 10 kg
 12.45      
       

08.06.2009  Lessor N  18 3  
       
  Lessor N  7   
       

saalis yhteensä    110 10 25 kg lahnaa
xp n. 600g

Nuottaukset päästiin aloittamaan niin myöhään (lainareisien myöhäinen toimitus), että iso kuha oli jo 
poistunut Kalakoulun läheisiltä vesiltä!

Vetoja yhteensä 11

Mitan täyttäviä kuhia yhteensä
kpl 10
kg 6

Ka kg / veto 0,55

Alamittaisia kuhia ka kpl / veto

10
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SYKSY 2009       LIITE 19 c)
Mutnik koenuottaukset 12.10. - 11.11.2009

pvm vetonro paikka syvyys kuha kpl < 37 kuha kpl > 37 muut kalat kg huom.

12.10.2009 1 Lessor N  208 60
3 ahventa

5 kg lahnaa ym.  
        

 2 Lessor N  241 116
5 ahventa

10 kg lahnaa ym.  
        

13.10.2009 3
Lessorin 

kärki  10 3 1 kg lahnaa  
        

 4
Lessorin 

kärki  194 25 40 kg lahnaa ym.  
        
 5 Jukoluoto E     kivikkoon
        

27.10.2009 6 - 10 Laalahti 700 107 38 kg lahnaa ym. vetoja ei eritelty
        

 11 - 12 Laalahti E  90 9

1 siika
6 ahventa

5 kg lahnaa ym. vetoja ei eritelty
        

10.11.2009 13 Rövarnäs E    
15 kg norssia ja

särkeä perä kierteellä
        

 14   55  
100 kg ahventa

(< 150 g)  
        

 15 Avik NW     
kivikko, reisi
poikki

        
        

11.11.2009 16 Lessor N  100 5
8 siikaa (< 250 g)
15 kg lahnaa ym. Närbild-toimitus

        
        

saalis yhteensä    1 598 325   
xp n. 600g

Vetoja yhteensä 16 joista 2 kivikkoon + yhdessä perä kierteellä

Mitan täyttävää
kuhaa yhteensä
    kpl 325
    kg 195

ka kg / veto 15,00

Alamittaisia kuhia 
ka kpl / veto 123

154



KEVÄT 2010       LIITE 19 d)

Mutnik koenuottaukset 28.4. - 26.5.2010

pvm vetonro paikka kuha kpl < 37 kuha kpl > 37 muut kalat kg huom.
28.04.2010 1 Loskarnäs 4  1 siika  

       

 2 Loskarnäs    

nuotta potkuriin,
alus hinaukseen. 
Huom! Ei 
vakiomiehistö eikä 
kapteeni!

       
05.05.2010 3 Kupiholma     

       
 4 Kupiholma     
       
       

06.05.2010 5 Paimionselkä   norsseja  
       
 6 Paimionselkä   norsseja  
       
 7 Paimionselkä   norsseja  
       
       

25.05.2010 8 Lessor  1   
       
 9 Lessor     
       
 10 Lessor     
       
 11 Lessor    pohjaan
       
 12 Lessor     
       
       

26.05.2010 13 Peimari 3    
  Granö     
 14  10    
       

saalis yhteensä   17 1   
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           LIITE 20

YHTEENVETO VIROLAISEN NUOTTAKUNNAN MUTNIK-KALASTUKSISTA 
SAARISTOMERELLÄ ELOKUUSSA 2008

Soome mutnik oli üldiselt uskumatult hea  tulemusega meie jaoks. Nagu te ütlesite ei ole 
Suomen mutnik-pyyntin tulos oli parempi kun odotuksenmukainen. Jos sanottii kukan en ollut
keegi  sellist püüki turu saarestiku juures  teinud siis me kartsime et püünis  jääb põhja kinni 
tehnut tämmöistä saaristomerella, siis odotetusti nuotta jää kiinni pohjalle, missä on puita, 
puud, vanad ankrud, hoovusega tekkinud muda vallid või midagi veel suuremat mille taha 
ankkurit, mutan vaalut voi vielä isompia laitteita mihin nuottaa voi jäädä ikuisiksi.
võivad veo köied ja püünis jäädagi. Sellele vaatamata oli  meil  kaasas katsetatud veoköied ja 
Riskeerasime ottaa mukana reidet ja nuottaa mikä toimii hyvin Peipsin järvessa ja pyynti on 
püünised millega me ise püüame peipsi järvel ja püüavad  kala  kui seal kala on.
Hyvää, jos järvessa on kala.
Nagu me kõik nägime ei ole põhi teil nii ohtlik ja meie tehtud umbes 50 tõmbest jäid 
Tulos näytti että pohja en ole vaarallinen ja noin 50 nuottauksesta reidet jäi kiinni vain 10 
veoköied kinni ainult  umbes 10 korral, see on väga väike protsent mis omakorda tähendab et 
kertaa, mika on pieni prosentti ja näyttää että mutnik-nuottaus on mahdollinen ja en ole 
mutniku püük on täiesti reaalne ja suhteliselt väikse riskiga püüniste osas. Omaette küsimus 
erittäin vaaralinen. Ongelma on vesien omistajat ja missä on mahdollinen löytää kalat.
on muidugi omandi küsimus kellele vesi kuulub ja kus saab tõmmet teha see on mitu korda suurem 
probleem mutnikuga püügil just kala leidmise osas. Põhjendus  peipsil iga päeva algul 
Peipsillä tehtään alussa 3-6 nuottausta, että löytää paikka missa on kalat ja sen järken alkaa 
tehakse umbes 3-6 tõmmet et leida kala ja siis hakatakse teatud piirkonda piirama.
Nuottaus tässa aluella, missä on kala enemman.

•sügavused syvykset
•põhja pinnas pohjan muoto
•hoovused virtaus
•ilmastik ilmaa
•püünis nuottaa
•kala kala
•eraomandis vesi vesialuen omistajat

Sügavused olid muidugi meile natuke üllatuseks ja meil puudus ka kogemus sellise 
Veteen syvyys oli yllätys ja meilla en ollut kokemuuksia työskenteluksi tämmoisissa vesissa.
sügavusega töötada. Kõige sobivam ja katsetatud sügavus on siis 3,5m-13m sellise 
Parempi ja hyvä nutanveto syvyys on 3,5 – 13 metria, Peipsilla syvyys on 8 – 10 m.
sügavusega oleme töötanud peipsi järvel ,keskmine sügavus on peipsil töökohtadel 8m-10m .
meil kaasa võetud mutnik oli 650meetrit ühe veo köie pikkus kuna püügikohtade raadius oli 
Mukana ollut mutnik-nuotaan reidet olit 650 m pitkiä, missä näissä olosuhteissa en ole sopivat
suhteliselt väike siis nägite isegi kui raske on selliste mõõtmetega püünist mahutada sinna. 
Pyyntikierros täytyy olla tämmöinen että se mahtua aluelle. 
Sellest koheselt saab järeldada ainult ühte tuleb kaardistada töö piirkonnad ja vaadata kui 
Tästä ratkaisu, että kaikki pyyntipaikkat tule merkittää merikarttalle ja mistä lähty 
pikad on kõige optimaalsemad veoköite pikkused, et oleks võimalik töötada nö lillekest 
optimaalinen reiden pituus ja niin sanottu kukka eli montako nuotanveto kierosta saa tällä
joonistades et saaks ennetada hoovust ja kala asukohta.
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Aluella tehtää ja siella olisi monta eri „kukka“ huomatessa virtausta.
Põhja pinnas on  teistsugune kui  peipsi järves aga mitte palju mutniku püügiks on põhi hea. 
Pohjan muoto on vähän erikoislaatuinen Peipsistä, mutta Mutnik-nuottauksen hyvää.
Põhjamuda tundus libedam ja kleepuv ja päris paks kiht  põhjas.  Põhjast oleneb kui tugevalt 
Pohjanmuta on lipea ja liimava ja mutan paksu pohjalla on iso. Tästa pohjan laadusta tulee
tuleb veoköisi pinnasel nö libistada et tekkiks mutniku efekt ehk siis muda tõuseks lendu.  
kuinka isolla painella täytyy reisia vetää että tulisi mutnik-efekti, muta nouse ylös.
Meile tundus muda kergelt lenduv siis eemaldasime veoköitelt ja püüniselt järjest vähemaks 
Meidän tuntuan mukanne muta olisi kevyesti ylösnouseva, että poistimme reisiltä painoa
raskuseid et saavutada kerge libisemine ja efekt püünisele. Täpselt õiget järeldust me ei 
ettäs tulisi kevyt ja kiireinen veto ja hyvä teho. Tärkea ratkaisu nyt en ole, koska 
saanudki kuna me olime mitmes eri kohas ja ka hoovus tundus olevat väga kõva ja eri 
pyyntipaikkoja oli monta ja virtaus oli erisuuntainen ja kovaa.
suundadest.  NB kui teha veoköied rasked siis ta läbistab põhja pinnast ja püünis jääb põhja 
NB! Jos reidet on liian painavat, siis ne menevät liian syvälle mutaan ja nuotta jää kiinni, tätä
kinni , mida me ka mitu korda tegime, kui teha kerged tõuseb püünis põhjast lendu ja mutniku 
tapahtui pari kertaa, jos reidet on keveät nuotta nouse liian ylös ja mutnik-teho katoo.
efekt kaob. Kindlasti oli ka mõnes kohas puujuured …laeva tükid ja kes teab mis veel. 
Kyllä monella paikalla oli myös puita , hylkyä ja mitäs vaan.
Selliseid katsetusi tuleb teha igas uues kohas enne kui juba tekib teadmine milline variant töötab .  
Tämmöisiä koepyyntia täytyy tehtaa monta kerta, kun tulee tieto mikä on paras paino.
  Väikse kokkuvõttena tahaks öelda et põhjanoot ehk mutnik on täiesti töötav püünis teie 
veekogudel, aga selle häälestamiseks on vaja natuke rohkem tööd teha koha peal.
Mutnik-nuotta voi olla hyvä pyyntimuoto Saaristomerella, mutta aikaa tervitse enemman, että 
säädellä nuotta tehokkaasti toimivaksi.

Lp. Aivo Kähr 
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11. – 12.2 2009 / M/S Viking Amorella, miniristeily Turku – Tukholma – Turku

SEMINAARIOHJELMA:

11.2. ke08.00 Kokoontuminen ja maihinnousukorttien jako Viking Linen terminaalissa

08.45            Laiva lähtee (portit suljetaan klo. 8.35)

  Yhteishengen kohottamista vapaavalintaisissa paikoissa !!  

09.15 Kokoontuminen laivan seminaaritiloissa kannella 10, auditorio SAB. Kokousaulassa 
on tarjolla kahvia ja hedelmiä koko päivän ajan.

09.20 Päivän avaus / ammattikalastaja Olavi Sahlstén,  KANRA II  - johtoryhmän puheen-
johtaja

09.30 Maa- ja metsätalousministeriön puheenvuoro / Risto Lampinen

10.00 KANRA II – projektin vedenalaiskuvaukset / Vesa Tschernij Iconex Oy

10.40 Häirikköhallien seuranta GPS-GSM laittein - pilottihanke 2008 / Esa Lehtonen Riista- 
ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL)

11.10 Onko rannikkokalastus  kannattavaa? Tunnuslukuja ja  kehittämismahdollisuuksia  / 
Jari Setälä, RKTL

11.40 Keskustelua ja kysymyksiä aamupäivän aiheista

12.00 Buffet – lounas (sis. oluet, viinit ja virvoitusjuomat) kannella 8              

13.30 Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutin eläkkeelle jäävän rehtorin puheenvuoro /
Kari Penttinen  

13.45 Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutin uuden rehtorin puheenvuoro /
Mailis Kuuppo

14.00 KANRA II – projektin koekalastukset Mutnik-kuhanuotalla; videon ja tulosten esittely /
Ilkka Kuukka, Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti

14.30 KANRA II - projektin osahankkeet Selkämerellä: katiskan kokemisen ja PU – rysän 
tekninen kehittäminen / Martti Suuriniemi, Selkämeren Ammattikalastajat ry

15.00 Vakka-Suomen  kalastuspuisto  /  hankeasiamies  Petri  Rannikko,  Vakka-Suomen 
kalatalousryhmä

15.30 Kahvit ja kanelipullat

16.00 Kalatalouskeskusten tarjoamat palvelut ammattikalastajille / Kaj Mattsson Åbolands 
Fiskarförbund ja Essi Erävesi L-S Kalatalouskeskus

16.30 Kalastuselinkeinon  muita  ajankohtaisia  asioita  /  Kim  Jordas,  Suomen 
Ammatti-kalastajaliitto SAKL ry
Loppukeskustelu  ja  kyselytilaisuus,  jossa  esitelmien  pitäjät  vastaavat  esitettyihin 
kysymyksiin.

Esitelmäkieli on suomi, mutta kysymyksiä voi esittää myös ruotsin kielellä!

K A N R A  II – K O U L U T U S -   J A   T I E D O T U S R I S T E I  L Y
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21.10 Buffet – illallinen (sis. oluet, viinit ja virvoitusjuomat) kannella 8

Yhteistä illan viettoa

12.2.to  06.30 -          Meriaamiainen Buffet-ravintolassa (kansi 8)

07.35             Laiva saapuu Turkuun
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          LIITE 22

10. – 11.2 2010 / M/S Viking Amorella, miniristeily Turku – Tukholma – Turku

SEMINAARIOHJELMA:

Keskiviikko 10.2.

08.00 Kokoontuminen ja maihinnousukorttien jako Viking Linen terminaalissa

08.45            Laiva lähtee (portit suljetaan klo. 8.35)

  Yhteishengen kohottamista vapaavalintaisissa paikoissa !!  

09.20 Kokoontuminen  kannella  10,  jossa  meillä  on  käytössä  auditorion  toinen  puoli. 
Kokousaulassa on tarjolla kahvia ja hedelmiä koko päivän ajan.

09.30 Päivän avaus / ammattikalastaja Olavi Sahlstén,  KANRA II  - johtoryhmän puheen-
johtaja

AAMUPÄIVÄN AIHEINA KANRA II – PROJEKTIN TULOKSET

09.40 Vedenalaiskuvausten  tuloksia  2009  Saaristomereltä  ja 
Selkämereltä sekä ajatuksia tulevista kuvaushankkeista / Vesa Tschernij Iconex 
Oy

10.20 Pyydystekninen kehitys Selkämerellä / Martti Suuriniemi Selkämeren Ak ry

10.50 KANRA  II –  projektin  muut  rysähankkeet:  kaksoisrysä  /  Olavi  Sahlstén; 
pienipesäinen siikarysä ja Lundinin hyljeloukku / Ari Uusimäki

11.20 Onko Mutnik mahdollisuus rannikon kuhankalastukselle?  / Ilkka Kuukka Suomen 
kalatalous- ja ympäristöinstituutti

11.45 Keskustelua ja kysymyksiä aamupäivän aiheista

13.30 Poistokalastus osana rannikkokalastusta / Orian Bondestam Maa- ja metsätalous-
ministeriö

14.00 Isorysä; saaristokalastuksen pelastus? / ammattikalastaja Klaus Berglund (Inkoo)

14.45 Rannikkokalastuksen  kannattavuuslaskentaohjelma  /  Jari  Setälä  Riista-  ja  
kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL)

K A N R A  II – K O U L U T U S -   J A   T I E D O T U S R I S T E I  L Y   2010

12.00 Buffet – lounas (sis. oluet, viinit ja virvoitusjuomat) kannella 8              
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15.15 Ponttonirysillä pyydystettyjen harmaahylkeiden satelliittiseuranta Selkämerellä 2009 
/ Esa Lehtonen RKTL

16.15 Merimetsojen vaikutukset kalakantoihin / Jari Raitaniemi RKTL

17.00 Kalastuselinkeinon  muita  ajankohtaisia  asioita  /  Kim  Jordas,  Suomen  Ammatti-
kalastajaliitto SAKL ry

Loppukeskustelu  ja  kyselytilaisuus,  jossa  esitelmien  pitäjät  vastaavat  esitettyihin 
kysymyksiin.

Esitelmäkieli on suomi, mutta kysymyksiä voi esittää myös ruotsin kielellä!

Torstai 11.2.

07.35             Laiva saapuu Turkuun

15.45 Kahvit ja browniet

06.30 -          Meriaamiainen Buffet-ravintolassa (kansi 8)

21.10 Buffet – illallinen (sis. oluet, viinit ja virvoitusjuomat) kannella 8
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