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1 JOHDANTO
Ruotsalaisvalmisteisia
hylkeenkestäviä
ponttonirysiä
testattiin
Suomessa
ensimmäisen kerran SAMPI – projektin aikana vuonna 2004. Hyvien kokemusten
pohjalta aloitettiin pyydysten kehittäminen Suomen olosuhteisiin sopiviksi KANRA –
projektien puitteissa. Lohipyydykseen suunniteltu tekniikka siirrettiin myös
suomukalarysään.
Pyydyskehitystyö on kalastuksen sesonkiluontoisuudesta ja sääolosuhteiden
arvaamattomuudesta johtuen erittäin hidasta. Pyydysten mahdollisimman hyvä
kalastavuus ja hylkeeltä suojaavuus suhteessa toisiinsa eivät vielä KANRA II –
hankkeen jälkeen olleet optimaalisella tasolla, ja pyydysten valikoivuuden
kehittämisessä oltiin vasta alkutekijöissä.
KEHRA – Kehittyvä Rannikkokalastus 2010 hankesuunnitelma perustui KANRA II
– hankkeessa aloitettujen vedenalaiskuvausten tuloksiin ja hankkeen toimialueen
ammattikalastajilta saatuihin kehittämistoiveisiin. Kehitystyön pääosassa olivat
vedenalaiskuvaukset pyydysten kalastavuuden, hylkeeltä suojaavuuden ja selektion
kannalta strategisissa osissa.
Projektin toimialueena olivat rannikko- ja saaristoalueet Särkisalon ja Merikarvian
välillä ja kohderyhmänä näiden alueiden päätoimiset, rannikolla toimivat kalastajat.

2 HANKKEEN TAVOITTEET
Hankkeen yleisenä tavoitteena oli kehittyvä, tuloksellinen ja kestävä
rannikkokalastus innovatiivista teknologiaa apuna käyttäen. Yksityiskohtaisemmat
tavoitteet olivat:


pyrittiin löytämään hylkeenkestävien ponttonirysien rakenteisiin sellaiset
ratkaisut, joiden avulla hylkeeltä suojaavuus, mahdollisimman hyvä kalastavuus
sekä ei- toivottujen kalojen selektio olisivat optimaalisella tasolla.
Vedenalaiskuvausten kohteena olivat:
o
o
o
o
o



kehitetään PU – rysien hyljesuojaavuutta lisävarusteiden avulla. Testauksen
kohteena olivat:
o
o
o
o



suomukalarysä
lohirysä
kaksipesäinen lohirysä
siikarysä
silakkarysä

Lundinin elävänä pyytävä hyljeloukku
hyljeverkot
hyljekarkotin
pingerit

kehitetään Mutnik – kuhanuottaan alamittaisten kuhien selektiomenetelmä
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3 HANKKEEN ORGANISAATIO
Hanketta hallinnoi vuoden 2010 loppuun saakka Kalatalouden ja merenkulun
koulutussäätiö. Kun Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiön ylläpitämän
Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutin toiminnot siirtyivät 1.1.2011 alkaen
osaksi Peimarin koulutuskuntayhtymää, myös KEHRA - hankkeen hallinnointi siirtyi
Peimarin koulutuskuntayhtymälle Kalatalous- ja ympäristöopiston toteutettavaksi.
(Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutin lisäksi Peimarin koulutuskuntayhtymään
liittyivät Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitos ja Varsinais-Suomen
maaseutuoppilaitos. Opistokokonaisuuden nimeksi tuli Ammattiopisto Livia.)
Kalatalous- ja ympäristöopiston hankekoordinaattori Maria Saarinen toimi
hankkeessa osa-aikaisena koordinaattorina. Koordinaattori valvoi hankkeen
toteutumista, ja ostopalvelujen tarjoajat raportoivat hänelle hankkeen eri osaalueiden etenemisestä sopimusten mukaisesti.
Johtoryhmään kuuluivat seuraavat tahot ja henkilöt:
Mailis Kuuppo

Ammattiopisto
Livia
/
Peimarin
koulutuskuntayhtymä,
Kalatalous- ja ympäristöopisto
(31.12.2010 saakka Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö)
Olavi Sahlstén (pj) Saaristomeren Ammattikalastajat ry (suomenkieliset kalastajat)
Ismo Johansson Saaristomeren Ammattikalastajat ry (ruotsinkieliset kalastajat)
Sami Veneranta Selkämeren Ammattikalastajat ry
Ari Uusimäki
Selkämeren Ammattikalastajat ry
Kaj Mattsson
Åbolands fiskarförbund rf
Essi Erävesi
L-S Kalatalouskeskus ry
Tero Ylikylä
Satakunnan kalatalouskeskus ry
Vesa Karttunen Kalatalouden keskusliitto
Johtoryhmän sihteerinä toimi Maria Saarinen.
Johtoryhmä kokoontui kuusi kertaa varsinaiseen kokoukseen, joiden lisäksi kaksi
kokousta järjestettiin sähköpostikokouksena (LIITTEET 1 – 8). Kokouksiin kutsuttiin
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 ELY – keskukseen 4.12.2009. ELY keskuksen pyynnöstä hakemusta tarkennettiin ja täydennettiin eräiden momenttien
osalta 9.3.2010.
11.3.2010 saatiin rahoituspäätös, jossa hankkeelle myönnettiin hakemuksen
mukaisesti 174 322 euron avustus Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman
(EKTR) toimenpiteestä Yleishyödylliset toimenpiteet, kohdasta 3.1 Alan
ammattikunnan toimet. Myönnetty avustus oli 90 prosenttia suunnitelman mukaisten
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ja hyväksyttyjen kustannusten, 193 691 €, kokonaismäärästä. Kymmenen prosentin
omarahoitusosuudesta vastasi hakija.
Hankkeen alkuperäinen toteutusaikataulu oli 1.1.2010 – 31.12.2011. Lokakuussa
2011 hankkeelle haettiin kuitenkin jatkoaikaa 31.3.2012 saakka. Syynä jatkoajan
tarpeeseen oli muun muassa hallinnollisten tehtävien loppuun saattaminen ja
kalastajien tiedotus- ja koulutusristeilyn järjestäminen helmikuussa 2012.
Jatkoaikaa jouduttiin hakemaan uudelleen vielä kaksi kertaa vedenalaiskuvausten
videon valmistumisen viivästymisen vuoksi, ensin 31.7.2012 saakka ja lopulta
31.12.2012 saakka.

5 KUVAUS HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA
5.1 PUSH UP - RYSÄT
5.1.1 Vedenalaiskuvaukset
Vedenalaiskuvausten kohteina olivat kuharysän selektiopaneelit, lohirysien
hylkeensuojaverkot, kaksoisrysän johtoaidan pää sekä siika- ja silakkarysän
selektiopaneelit. Kuvaukset ajoittuivat avovesikausille 2010 – 2011.
Kuvausmateriaalin numeerisesta koodaamisesta vastasivat vuonna 2010
iktyonomiopiskelija Mila Koponen ja KEHRA – hankekoordinaattori Maria Saarinen
ja vuonna 2011 iktyonomi Sonja Lehtinen. ATK-asiantuntija Vesa Ylikylä leikkasi ja
muunsi kuvamateriaalin lopullisessa videossa tarvittavaan tiedostomuotoon.
Kuvaustulosten analysoinnista ja videoiden lopullisesta koostamisesta vastasi
konsultti Vesa Tschernij (Iconex Oy). Kuvaussuunnitelmat laadittiin yhteistyössä
ammattikalastajien kanssa (LIITTEET 9 ja 10). Kalastajat kokoontuivat syksyllä
2011 pohtimaan tuloksia (LIITE 11).
Kuvauskalusto
Kuvauksissa käytetyt kameralaitteistot oli hankittu KANRA II – projektin aikana
Turun Ammattikorkeakoulusta. Yksi lisäkamera ja uudet kaapelit hankittiin Arwell
Oy:stä (Raisio).
Kuvauskaluston kanssa oli suuria ongelmia molempina vuosina. Vuonna 2010
pahimmat vaikeudet koettiin uusien kaapelien kanssa. Kaapelit eivät kestäneet
merellisiä olosuhteita ja katkesivat useaan otteeseen, mikä johti kuvausten
viivästymiseen, aikataulujen uudelleen rakentamiseen ja suureen määrään
lisätyötä. Kuharysän kohdalla tämä johti kuvauskohteiden karsimiseen, ja
silakkarysästä ei saatu ollenkaan kuvaa vuonna 2010. Lohirysissä menetettiin lohen
saalishuippu. Rahoittajan päätöksellä saatiin hankkia korvaavat kaapelit KANRA II
– hankkeesta jääneillä rahoilla. Kaapelit olivat tyyppimerkiltään LAPP KABEL 0034062 - CABLE, SCRN, 4PAIR, GREY, 0.5MM, Farnellin tuotenumero 1491431.
Kyseinen kaapelimerkki
oli
Riistaja
kalatalouden
tutkimuslaitoksen
vedenalaiskuvauksissa kestänyt koviakin olosuhteita, eikä niiden kanssa ilmennyt
KEHRA – hankkeessakaan ongelmia.
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Vuonna 2011 koko kalusto tarkistettiin ja huollettiin ja myös akkuvahdit asennettiin
Turku Ammattikorkeakoulussa. Kameroiden ollessa jo rysillä huomattiin, että
laajakulmaa oli kahdessa kamerassa säädetty virheellisesti, ja laajakulma oli
muuttunut dramaattisesti vuodesta 2010. Ongelma ei ollut korjattavissa enää
kuvausten aikana. Jotta kuvauskohde olisi ylipäätään mahtunut kuvaan,
kameratelineitä oli vietävä aiempaa kauemmas. Läheltä kuvattavissa kohteissa
kameran siirtäminen kauemmaksi tuotti huonoa ja osittain kelvotonta kuvaa. Näin
kävi siian selektiopaneelin ja lohirysien kontrollipaneelin kuvauksissa. Lisäksi
muutamia kuvauspäiviä menetettiin akkuvahtien abiko – liittimien irrottua. Yksi
kuvausyksiköistä tuhoutui, kun se kesäkuun lopulla 2011 upposi kaapelin
kiinnitysmuttereiden petettyä. Kamera ja kaapeli säilyivät vahingoittumattomina.
Kuvamateriaalia saatiin lopulta seuraavasti:
Kuvauskohde
Kuharysä
Lohirysät
Siikarysä
Silakkarysä

Vuosi 2010 (vrk)
11
50
7
0

Vuosi 2011 (vrk)
7
42
10
8

Vedenalaiskuvausten yksityiskohtaiset tulokset on esitetty Tschernijn raportissa
”Kooste KEHRA – hankkeen pyydyskuvausten tuloksista 2010 ja 2011” (LIITE
12). Raportti käännettiin myös ruotsin kielelle (LIITE 13). Vesa Tschernij koosti
kuvamateriaalista myös noin 25 minuutin pituisen videon suomenkielisellä,
ruotsinkielisellä sekä englanninkielisellä selostuksella. Videon ensiesitys on
kalastajien tiedotus- ja koulutusristeilyllä 6.2.2013, jonka jälkeen videot liitetään
Livian verkkosivuille www. livia.fi.
Seuraavassa esitetään lyhyt yhteenveto kuvausten tuloksista.
5.1.1.1 Kuharysän selektiopaneelit
Saaristomerellä kuvattu rysä oli naantalilaisen ammattikalastaja Pauli Huunosen 11
metriä syvä suomukalan kalastukseen tarkoitettu Push Up – rysä, joka oli
kuvausten kohteena myös KANRA II - hankkeessa.
Vuonna 2010 testattiin mustaa, kirkasta ja vaaleanvihreää 30 mm ja 35 mm
paneelia sekä yhden aukon mustaa 35 mm paneelia (kuva 1 a). Paneelien kehyksiä
ei maalattu, ja ne olivat melko raskastekoiset (kuva 1 b). Kuvattu paneeli oli
kalapesän sivulla nielun kohdalla. Toinen paneeli oli koentapään sivussa, mutta
kuvauslaiteongelmien vuoksi sitä ei ehditty kuvata.
Parhaiten vuoden 2010 paneeleista toimi vaaleanvihreä 35 mm paneeli, mutta
silläkin paras selektiotulos oli vain noin 70 prosenttia. Musta, yhden aukon paneeli
toimi kaikkein huonoiten, ja videokuvan perusteella näytti siltä, että kalat pelästyivät
paneelia sen ohi uidessaan.
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a)

b)
Kuva 1. Ammattikalastaja Pauli Huunonen kiinnittää kalapesään vuonna 2010 testattujen paneelien
(a) kehystä (b 1 ja 2).

Vuonna 2011 pienten kuhien selektio pystyttiin ratkaisemaan. Lähes 100prosenttinen tulos saatiin kevytrakenteisella, vaaleanvihreäksi maalatulla paneelilla
(kuva 2, kuvasarja 3 ja kuva 4).
Yhteenvetona voidaan todeta, että merkittävin tekijä selektiokyvyssä oli ritilän
rakenne; mitä kevyempi rakenne sen parempi selektio. Ritilän värillä oli vaikutusta
etenkin tukevissa ritilöissä; vaaleampi ritilä takasi paremman selektion. Parhaiten
toimivat koentapään sivuille ja koentapään kiristyskohdan yläosaan sijoitetut
paneelit (kuvasarja 3 paneelit 5, 1 ja 2).
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Kuva 2. Lähes 100-prosenttinen selektiotulos alamittaisten kuhien osalta saatiin tällä ritilätyypillä,
kuvassa ennen maalausta (kuva Maria Saarinen).
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Kuva 4. Alamittainen kuha ui ”trutturitilän” (paikka nro 5, kuvasarja 3) läpi (kuvakaappaus
vedenalaisvideolta Maria Saarinen).

5.1.1.2 Lohirysien hylkeensuojaverkot
Kalojen ja hylkeiden käyttäytymistä kuvattiin lohirysän hylkeensuojaverkolla
Selkämerellä (kuva 5). Mukana oli kolme erilaista suojaverkkoa, joista kahta
modifioitiin ensimmäisen vuoden tulosten perusteella. Suojaverkkokuvauksissa
olivat mukana seuraavat kalastajat ja suojaverkkotyypit:
-

Erik Johansson (Pyhäranta), välipesän nieluun kiinnitetty pieni suojaverkko (710
mm x 710 mm, 210 mm salmiakkisilmä)
Esapekka Uusimäki (Merikarvia), välipesän nieluun kiinnitetty iso, pintaan
saakka ulottuva suojaverkko (1 300 mm x 700 mm, 220 mm salmiakkisilmä)
Reijo Saaristo (Merikarvia), välipesän vanteeseen kiinnitetty iso dyneemasuojaverkko
Sami Veneranta (Merikarvia), kontrollirysä ilman suojaverkkoa (pelkästään
pyydysvalmistaja Lundinin kalteri)

Nieluun asennetut suojaverkot oli vuonna 2010 kudottu 2 mm rautalangasta, mutta
seuraavana vuonna ne valmistettiin dyneemalangasta, koska vuoden 2010
kuvauksissa lohien todettiin arastelevan metalliverkkoa.
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Vanteeseen kiinnitetty iso dyneemasuojaverkko salli hylkeiden pääsyn välipesään
mutta vain sen etummaiseen puoliskoon, kun taas nielusuojaverkot estivät
kokonaan hylkeiden pääsyn välipesään (ja luonnollisesti sen takana olevaan
kalapesään).

a)

b)
Kuva 5.

c)

Hankkeessa testattiin isoa, välipesän vanteeseen kiinnitettyä dyneemasuojaverkkoa (a)
sekä pientä (b) ja isoa (c) nielusuojaverkkoa sekä (kuva Vesa Tschernij).

Lohet, jotka lähestyivät suojaverkkoja nopeasti, uivat yleensä sutjakkaasti verkon
läpi. Hitaammin lähestyvät lohet tarvitsivat useampia lähestymisiä. Eniten lohet
arastelivat pientä nielusuojaverkkoa, myös vuonna 2011, jolloin verkko oli kudottu
langasta. Enimmillään lohi kääntyi 30 kertaa ennen kalapesään uintia. Isosta
nielusuojaverkosta lohet uivat läpi melko vaivatta.
Vanteeseen kiinnitetystä dyneemasuojaverkosta kalat uivat vaivatta läpi mutta
palasivat silloin tällöin samaa reittiä takaisin. Käyttäytyminen oli yleisempää
taimenilla kuin lohilla.
Kaikilla pyydyksillä vieraili runsaasti hylkeitä. Noin kolmannes hylkeistä yritti väkisin
läpi, kolmannes kosketti verkkoa kevyesti ja kolmannes vain pyörähti se edessä.
Dyneemasta tehty iso nielusuojaverkko (v. 2011) joutui useammin kuin muut rysät
hylkeiden erittäin rajujen hyökkäysten kohteeksi (kuvat 6 ja 7). Hylkeiden nähtiin
vain harvoin koskettavan isoa vanteeseen kiinnitettyä dyneemasuojaverkkoa.
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Kuvat 6 ja 7. Iso nielusuojaverkko joutui toistuvasti hylkeiden rajujen hyökkäysten kohteeksi
(kuvakaappaukset vedenalaisvideolta Maria Saarinen).

Saalistilastojen perusteella näyttäisi siltä, että hylkeet vierailivat rysillä riippumatta
siitä, oliko kalapesässä kalaa vai ei. Eniten havaintoja oli keskiyön ja keskipäivän
jälkeen. Pahimman yön aikana kesä-heinäkuun vaihteessa vuonna 2010 isolla
nielusuojaverkolla varustetussa pyydyksessä tehtiin 28 hyljehavaintoa. Pienellä
nielusuojaverkolla saatiin kerran kuvaan hylje, jolla oli lohi suussa (kuva 8).

Kuva 8. Halli on onnistunut saamaan lohen kiinni ennen kuin kala on ehtinyt uida kalapesään
turvaan (kuvakaappaus vedenalaisvideolta Maria Saarinen).
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5.1.1.3 Kaksipesäinen lohirysä
Perinteisesti rysät ovat yksiperäisiä, ja perä sijaitsee suoraan johtoaidan jatkeena.
Perinteinen rakenne on hyväksi koettu ja on antanut hyviä tuloksia, mutta luo
hylkeille saalistusmahdollisuuden lohien kierrellessä pitkin havasseinämiä
matkallaan kalapesään.
Rysän suuosissa tapahtuva hylkeiden saalistus näyttää muodostuneen lohen
rysäpyynnin suurimmaksi hylkeiden aiheuttamaksi ongelmaksi. Kalapesään jo
uineet lohet pystytään jo tyydyttävästi suojaamaan.
Osahankkeen tavoitteena oli kehittää pyydys, jonka avulla lohien viettämä aika
pyydyksen suojaamattomissa osissa lyhenisi. Tavoitteena oli myös selvittää, miten
lohet käyttäytyvät johtoaidan päähän saavuttuaan. Kokemus on antanut selvät
viitteet siitä, että kala vain harvoin jatkaa johtoaidan loputtua uintiaan suoraan, vaan
se pyrkii kääntymään jompaankumpaan suuntaan sivulle.
Heikki Salokangas Porista testasi hankkeelle suunnittelemaansa kaksipesäistä
lohirysää, jossa lohet uivat mahdollisimman suoraa reittiä sisään kalapesään (kuva
9). Kalapesät ja adapterit olivat pyydysvalmistaja Christer Lundinin lohipyydyksen
standardimalleja. Suuliinan ja potkujen hapaat olivat 200 mm ja johtoaita 400 – 800
mm.
Ensimmäisenä testausvuotena kalapesät oli viritetty etelä – pohjoissuuntaan.
Vuonna 2011 viritys oli luode – kaakkoissuuntaan. Kamera asetettiin noin 5 metrin
etäisyydelle johto-aidan päästä kuvaamaan johtoaitaa pitkin kohti pyydyksen
sisäosia uivia kaloja. Kameraa siirrettiin syvyyssuunnassa muutaman päivän välein
kahden ja viiden metrin välillä.
Vedenalaiskuvaukset epäonnistuivat. Ongelmaksi osoittautui kuvattavan kohteen
suuruus, eikä kuviin onnistuttu saamaan yhtään lohta. Vuonna 2011 kameran
laajakulma oli lisäksi säädetty väärin.
Lohisaalis oli molempina vuosina erittäin hyvä. Vuonna 2010 yli 70 prosenttia
lohisaaliista saatiin eteläpesästä ja seuraavana vuonna vajaat 60 prosenttia
kaakkoispesästä.
Vaikka kalastaja olikin tyytyväinen kokeiluun ja pyydyksen tuottoon, hän ei ole
jatkanut lohenpyyntiä kaksoispesäkonseptilla. Tietyn paikan lohisaalis saattaa
vuosittain vaihdella paljonkin. Kun kaksoisrysä sitoo kaksi arvokasta kalapesää,
adapteria ja suuliinaa samaan paikkaan, huonon vuoden riski pienenee
eriytettäessä
pyydys
kahdeksi
erilliseksi
pyydykseksi.
Syksyllä,
lohenkalastussesongin päätyttyä, on enemmän vapaata pyyntikalustoa käytössä, ja
kalastaja aikookin seuraavaksi kokeilla kaksoispesäpyyntiä siian kalastuksessa.
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Kuva 9. Kaksoispesällisen lohirysän rakenne (alkuperäinen kuva Vesa Tschernij, kuvan käsittely ja
tekstit Maria Saarinen).

5.1.1.4 Siikarysän selektio
Siikarysän selektion kehittäminen aloitettiin KANRA II – projektin yhteydessä.
Tällöin testattavana oli 45 mm neliö-silmästä valmistettu ja nielun läheisyyteen
sijoitettu pakoaukkoa. Kyseisellä pakoaukolla saatiin valikoitumaan pois arviolta 20
– 30 % pienistä kaloista. Arvio tehtiin vertaamalla testirysän ja kontrollirysän
saaliskoostumusta ja rysäpaikan aikaisempien vuosien saaliskoostumuksen
perusteella.
KEHRA - hankkeen tavoitteena oli löytää ominaisuuksiltaan optimaalinen
selektiomenetelmä alle 250 g siioille. Osahankkeessa olivat mukana
merikarvialaiset ammattikalastajat Sami Veneranta ja Reijo Veneranta.
Kuvauskohteena oli Sami Venerannan rysä.
Vuonna 2010 testattavana oli yhden säädettävän aukon suppilopaneelit (kuva 10).
Paneeli oli kalapesän keskikohdalla nielun suulla. Pinnaväli oli 37 - 43 mm.
Kappalemääräisestä saaliista noin puolet oli alle 250 g siikaa, eikä pinnavälin
suurentaminen vähentänyt pienten siikojen osuutta. Kuvaustulosten perusteella siiat
näyttivät arastelevan paneelia, eikä yhtään siian läpimenoa nähty. Taimenet tutkivat
paneelia hyvin ahkerasti ja yrittivät mahtua raosta ulos. Kuviin ei saatu yhtään
taimenen ulosuintia, mutta todennäköisesti niitä oli, koska kuvausrysässä oli pieniä
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taimenia selvästi vähemmän kuin kalastajan toisessa siikarysässä vastaavalla
alueella. Särkikalojen ulosuinteja tallentui useita.

Kuva 10. Siikarysän selektiopaneeli oli ns. suppilopaneeli vuonna 2010 (kuva 1 Vesa Tschernij,
kuva 2 Sami Veneranta).

Vuonna 2011 selektiopaneelien rakennetta kevennettiin ja rakoja lisättiin.
Kuvauksissa mukana ollut paneeli oli kooltaan 40 cm x 40 cm, jossa 1 mm vaijerit
37 mm etäisyydellä (kuva 11). Kameran väärin säädetyn laajakulman ja osittain
veden sameuden vuoksi selektiosta ei kuitenkaan saatu kelvollista kuvaa.
Toinen paneeli oli kevyempi versio vuoden 2010 mallista; suppilopaneelin sisempi
kehys poistettiin, jotta paneelista saatiin kevyempi ja valoisampi, ja rakoja oli kaksi
yhden sijasta. Rako oli koko kalastusajan 38 mm.
Kuvausrysän (kuva 11) saalis oli vuonna 2011 niin pieni (22 kpl > 250 g ja 12 kpl <
250 g), että mitään johtopäätöksiä selektiotuloksesta ei voida vetää. Voidaan
kuitenkin todeta, että saaliissa oli myös aivan pieniä 10 –senttisiä kaloja, jotka hyvin
olisivat mahtuneet pakenemaan paneelin väleistä. Pientä taimenta saaliissa ei ollut.
Myös suppilopaneelin kevennetyllä versiolla varustetun rysän saalis jäi vain
kolmannekseen vuoteen 2010 verrattuna. Selektiotulos oli selvästi parempi kuin
raskaammalla versiolla; vuonna 2011 alle 250 g siikoja oli saaliissa vain noin
viidennes. Pyydykseen jääneiden pikkusiikojen keskipaino oli kuitenkin vain 110 g,
ja ne olisivat hyvin mahtuneet pakenemaan paneelien välistä.
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Kuva 11. Vedenalaiskuvauksissa mukana olleen siikarysän selektiopaneeli vuonna 2011
(kuvat Sami Veneranta).

Saaliiden perusteella näytti siltä, että kevennetyt selektiopaneelit toimivat siian
kohdalla paremmin kuin raskastekoiset. Varmoja johtopäätöksiä asiasta ei
kuitenkaan voida vetää näin lyhytaikaisen tutkimuksen perusteella ja vuoden 2011
käyttökelpoisen kuvamateriaalin puuttuessa.

5.1.1.5 Silakkarysän selektio
Selektiota kuvattiin Merikarvialla Toni Rantamaan ja Seppo Laineen yhteisessä
silakkarysässä. Kalastajilla oli ollut Push Up – silakkarysä pyynnissä yhden vuoden,
ja saaliista vain 20 - 30 % oli kalaa, jolle oli varmat kaupat. Rehukalan määrä oli silti
liian pieni kuljetettavaksi Reposaareen tai Kaskisiin esimerkiksi Venäjän kauppaa
varten.
Kuvaustarkoitukseen tehty 14 mm paneelin (80cm x 30cm) oli asennettu
koentapäästä katsottuna kalapesän kolmannen ja neljännen vanteen väliin,
etelänpuolella oletetun virtaussuunnan mukaisesti (kuva 12). Kalapesän havas oli
pyydysvalmistajan suosituksen mukaisesti 15 mm. Vertailurysän havas oli 12 mm.
Testipaneelin lisäksi kalapesässä oli 2 kpl Lundinin selektiopaneelia (13 mm, 30cm
x 30cm) lähellä koentapäätä kalapesän molemmin puolin.
Kuvauskaluston ongelmien vuodelta 2010 ei saatu kuvamateriaalia. Kalanäytteitä ei
otettu, mutta saaliissa oli silmämääräisesti yhtä paljon pieniä kuin vertailurysässä.
Vertailurysän kalapesän havas oli 15 mm (koepesän 12 mm), joten saattaa olla,
että osa kaikkein pienimmistä silakoista pääsi pakenemaan vertailurysän
harvemman hapaan läpi.
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Kuva 12. Silakkarysän selektiopaneeli (kuva Toni Rantamaa).

Vuonna 2011 kuvaukset sijoittuivat heinäkuun alkuun, ja tällöin onnistuttiin
saamaan erittäin hyvää kuvaa noin 4 vuorokauden ajalta (kuva 13). Kuvattavan 14
mm paneelin selektiokyky oli huono; yhden päivän aikana keskimäärin vain
muutama kymmenen kalaa ui ulos paneelista. Tällä määrällä ei ollut mitään
merkitystä kokonaisuuden kannalta.
Myös pyydysvalmistaja Christer Lundin on tutkinut silakan selektiota. Lundinin
testauksissa oli päästy KEHRA – hankkeessa testatun kaltaisella paneelilla 15 – 30
% selektiotehoon. Kun 15 mm paneelit asetettiin vyönä koko kalapesän ympäri,
päästiin
parhaimmillaan
jopa
75
prosentin
selektiotehoon
(http://www.maskinmarin.com/DBFiles/rapport_2010_f%C3%A4rdig.PDF).
Suurimmat
15 mm välistä paenneet silakat painoivat 42,4 g ja 14 mm väleistä 36,3 g.
Silakkasaaliin selektiotarve on Suomessa vähentynyt hankkeen aikana, koska
silakan hinta on selkeästi noussut.
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Kuva 13. Vain muutaman silakan nähtiin uivan
vedenalaiskuvausvideolta Maria Saarinen).

selektioritilän

läpi

(kuvakaappaus

5.1.2 Pienipesäinen siikarysä
Pienipesäisen siikarysän kehitystyö aloitettiin KANRA – projektin puitteissa.
Tarkoituksena on ollut testata, soveltuisiko yksinkertaisesta 20 mm
dyneemahapaasta valmistettu pieni ja kätevä, suomukalojenkalastukseen kehitetty
PU - kalapesä siian pyyntiin tai voidaanko se muokata tähän tarkoitukseen.
Hankevuosien aikana on tehty alla luetellut muutokset Lundinin suomukalamalliin.
Tarkemmat kuvaukset aikaisemmasta kehitystyöstä ja tuloksista löytyvät KANRA –
projektien
raporteista
http://livia.fi/fi/hankkeet/kanra-projektin-raportteja
ja
http://livia.fi/fi/hankkeet/kanra-ii-projekti).
KEHRA – hankkeessa tehdyt muutokset on merkitty lihavoidulla fontilla.
Kalapesä, muutokset koennan helpottamiseksi
 perän jalkoja korotettiin ja perää kallistettiin. Koentakaukaloa pidennettiin
Välipesä, muutokset valoisuuden lisäämiseksi
 välipesän hapaan silmäkokoa suurennettiin 20 mm => 35 mm
 välipesän ensimmäinen vanne vaihdettiin suurempaan 1,5 m => 2,5 m
 välipesän toinen vanne vaihdettiin suurempaan 1,5 m => 2 m
 välipesän nielu muutettiin suppilomaisesta U-malliseksi rakonieluksi.
Rakennemuutoksen takia Lundinin standardi hyljekalteri oli otettava pois, tilalle
laitettiin vanteeseen kiinnitetty hylkeensuojaverkko (200 mm dyneema)
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hylkeensuojaverkko otettiin pois, sen sijaan nielulangat tehtiin 1 mm
dyneemasta (2010)

Pyydyksen muut osat







suuliinan syvään päähän asennettiin rakonielu, jotta kalat eivät harhautuisi
suuliinasta takaisin potkuihin
potkut ja johtoaita muutettiin harvemmiksi virtausten takia
adapterin kulmat enemmän auki (2010)
adapterin kulmat vielä enemmän auki (2011)
potkujen kulmat säädettiin lähemmäksi aitaa (2011)
johtoaita uudelleen tiheämmäksi (300 mm), lähtö lähempää rantaa (2011)
Rakenteellisten muutosten lisäksi pyyntipaikkaa vaihdettiin vuonna 2011. Uusi
paikka oli 4 – 5 km entisestä ja pohjaltaan kivikkoa (aikaisempi oli mutapohja).
Aikaisemmasta kehitystyöstä huolimatta pyydyksen siikasaaliit ovat olleet pieniä.
Myös kevään 2010 saalis oli erittäin huono; siikaa saatiin vain parikymmentä
kiloa (LIITE 14 a ja b). Suurin osa saaliista, yli 500 kiloa oli silakkaa. Rysä oli
pyynnissä melko ulkona merellä, ja kalastajalta saadun tiedon mukaan siika
kulki kyseisenä vuotena mantereen puolella.
Keväällä 2011 saalis oli selvästi parempi kuin edellisinä vuosina, mutta siltikin
vain runsaat 200 kiloa. Kalastajan mukaan uuden pyyntipaikan lähistöllä kaikissa
siikarysissä oli nyt aikaisempia vuosia parempi saalis.
Kalastajien käsitys on, että pyyntipaikalla on suurempi vaikutus siikasaaliiseen
kuin pyydyksen rakenteella. Lundinin pieneen kalapesään on kuitenkin
välttämätöntä tehdä ainakin seuraavat rakenteelliset muutokset, jotta se
saataisiin pyytämään siikaa edes kohtuullisesti:





1,5 m vanne on liian pieni => vanteen oltava vähintään 2,5 m
20 mm havas on liian tiheä => oltava vähintään 30 mm
nielurakenteiden oltava avonaisemmat, mahdollisesti U-malliset

5.1.3 Elävänä pyytävä hyljeloukku
Ruotsalaisvalmisteisen elävänä pyytävän hyljeloukun testaus aloitettiin KANRA II –
hankkeen
puitteissa
vuonna
2008
(katso
hankkeen
loppuraportti
http://livia.fi/sites/default/files/hanketiedostot/LOPPURAPORTTI%20%20KANRA%2
0II%2C%2029.10.2010.pdf). Christer Lundinin loukku on toistaiseksi ollut ainoa
hylkeen elävänä pyyntiin kalanpyydyksessä tarkoitettu laite markkinoilla. KANRA –
hankkeen loukkuun saatiin kuusi hyljettä. Loukun tekniikan kanssa oli tosin useita
ongelmia, muun muassa laukaisulaitteen jumittumisen kanssa.
KANRA – hankkeen loukkutestaajat lunastivat hankkeen päättyessä loukut
itselleen. Laitevalmistaja yritti kehittää loukkua edelleen, ja lupasi korvata
kalastajille vanhat laitteet uusilla versioilla viimeistään keväällä 2010. KEHRA –
hankkeessa oli tarkoitus testata tuota uutta versiota.
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Aikaisemmin siikarysässä testattu loukku oli tarkoitus siirtää lohirysään, jotta olisi
voitu testata loukun toimivuutta myös avomeriolosuhteissa; kestävätkö välineet ja
toimivatko ne kovassa merenkäynnissä, miten hylkeet saadaan ulos kalapesästä
vaativammissa olosuhteissa ja miten hylkeiden lopettaminen (ampuminen)
onnistuu. Hankkeen käytännön toteuttamisesta vastasi merikarvialainen
ammattikalastaja Ari Uusimäki.
Loukkuun ei lupauksista huolimatta saatu uusia kehittyneempiä osia vuonna 2010,
vaan rikkoutuneet tai jumiutuneet osat korvattiin samanlaisilla. Loukun valmistajan
mukaan laukaisulaitteen venttiiliin tiivisteen materiaaliongelmaa ei pystytty
ratkaisemaan. Kehitystyötä kuitenkin jatkettiin.
Uusien osien puutteessa Uusimäki siirsi lohirysään vanhan laitteen ja lisäsi siihen
rasvaa kankeuden poistamiseksi. Hylkeitä ei lähistöllä vuonna 2010 näkynyt eikä
loukkuun saatu. Kalastajan muiden rysien lähistöllä hylkeitä nähtiin runsaasti.
Kesäkuussa 2011 kalastaja sai loukkuun vihdoin uuden tyyppisen laukaisulaitteen
(kuvat 14 a ja b). Loukku vangitsee hylkeen pyydyksen välipesään kuten vanhakin
versio. Kun hylje on uinut välipesään ja yrittää mennä eteenpäin kalapesän nielusta,
se työntää samalla vaijeria, jolloin välipesän nieluun asennettu kaksiosainen kalteri
napsahtaa kiinni hylkeen takana. Laitteen mekanismi on esitelty videopätkässä
Harmångers
Maskin
&
Marin
AB:n
verkkosivulla
osoitteessa
http://www.maskinmarin.com/Show/object.asp?oid=10.

Kuvat 14 a ja b. Lundinin hyljeloukun uusi laukaisulaite 2011; välipesän nieluun asennettu luukku
auki, luukku kiinni.
Uuden laukaisulaitteen toiminta perustuu kumilenkkeihin, aikaisemmin ilmaan.
Kalastajan mukaan laitteen virittäminen toimintavalmiiksi oli erittäin hankalaa. Jos
vanhan laitteen laukeaminen oli ollut kankeaa, uusi laite oli tässä mielessä yliherkkä
ja laukesi itsekseen tuulen vaikutuksesta. Jos loukku meni tällöin vain puoliväliinkin
saakka kiinni, pyydykseen ei mennyt yhtään kalaa. Hylkeitä loukulla ei saatu.
Testausten perusteella voidaan todeta, että Lundinin hyljeloukku ei ole toimiva
ratkaisu uudellakaan laukaisulaitteella.
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5.1.4 Lisäsuojaa hylkeiltä
5.1.4.1 Hyljekarkottimet
Saaristomerellä on kalastukselle tärkeitä alueita, joilla hylkeiden metsästys on
vaikeaa. Tällainen alue on esimerkiksi Paraisten itäpuolella Peimarinselällä.
Kalastus on jatkuvasti vaikeutunut alueella ahkerasti liikkuvien hylkeiden takia, eikä
eläimiä ole saatu metsästettyä pois. Hyljekarkotinkokeilun tarkoituksena oli testata,
onko hylkeiden pääsy yksittäiselle pyydykselle estettävissä akustisen
hyljekarkottimen avulla.
Karkotinten tekniset tiedot
Kaksi norjalaisen Lofitechin valmistamaa hylkekarkotinta saatiin lainaksi L-S
Kalatalouskeskuksesta. Lofitechin karkottimien toiminta perustuu veden alla
lähetettävään, korkeataajuiseen ääneen. Järjestelmä sisältää ohjausyksikön ja
anturin (äänipään). Ohjausyksikkö sisältää pulssigeneraattorin ja vahvistimen, ja se
lähettää anturiin äänisignaaleja satunnaisella taajuudella. Anturissa äänet
vahvistetaan ja muunnetaan taajuudelle, jonka hylkeet kokevat erittäin
epämiellyttäväksi. Kaloihin ääni ei vaikuta. Lofitechin karkottimia on myyty ympäri
maailmaa pääasiassa kalanviljelylaitoksille mutta jonkin verran myös troolareille.
Karkottimien tekniset tiedot ovat seuraavat:
- virrankulutus n. 0.4 A/12 V
- äänen voimakkuus n. 189 dB/μP/m
- kantama n. 300 m suuntaansa äänipäästä
- peittoalue 280 000 m2
- hinta 1.1.2012 8 060 USD
(lähde http://www.lofitech.no/)
L-S Kalatalouskeskuksen testaukset Mynälahdella
L-S Kalatalouskeskus testasi karkottimien tehoa Mynälahdella vuonna 2007 (L-S
Kalatalouskeskus 2008). Hankkeessa testattiin, pystytäänkö Mynälahti sulkemaan
asentamalla karkottimet lahteen johtaviin salmiin. Lisäksi kahden karkottimen tehoa
testattiin Mynälahden edustalla kahden verkkojadan suojana.
L-S Kalatalouskeskuksen hankkeessa hyljekarkottimilla ei voitu estää hylkeiden
pääsyä Mynälahdelle. Syiksi karkottimien tehottomuuteen arveltiin laitteiden
ilmoitettua pienempää toimintasädettä, hylkeiden tottumista ääneen tai äänen
välttämiseen esimerkiksi uimalla pää pinnalla tai lukuisia teknisiä ongelmia, jotka
aiheuttivat epävarmuutta laitteiden toimintaan. Kosteushaitat ja jopa lauttojen
kaatumiset aiheuttivat laitteille sulakkeiden palamisia ja rikkimenemisiä lähes
viikoittain.
Karkotinten tehosta verkkojatojen suojana ei voitu vetää varmoja johtopäätöksiä;
saaliissa ei ollut eroavaisuuksia laitteiden ollessa toiminnassa tai pois toiminnasta,
mutta ei myöskään voitu olla varmoja hylkeiden esiintymisestä alueella koeaikana.

21
KEHRA – hankkeen testausasetelma
KEHRA – hankkeessa karkottimia testasi paraislainen ammattikalastaja Ismo
Johansson. L-S Kalatalouskeskuksen kalatalousneuvoja Seppo Kyllönen opasti
Johanssonin karkottimien käyttöön.
Hankkeen tarkoitus ei ollut varsinaisesti tieteellinen, vaan tarkoituksena oli testata
käytännössä, saataisiinko hylkeet karkotinten avulla pysymään loitolla
testipyydyksistä. Hylkeet saapuivat kalastajan vesille 2000-luvun taitteessa, ja sen
jälkeen kalansaaliit ovat romahtaneet. Kolmen neljän yksilön hyljelaumoja oli
näyttäytynyt testipyydysten lähettyvillä lähes päivittäin 2000-luvun puolivälin
jälkeen.
Testirysät olivat noin 1,5 km päässä toisistaan sijaitsevat PU – rysät (kuva 15).
Vuonna 2011 toinen karkottimista siirrettiin kesä-heinäkuun ajaksi silakkarysään
akuutin hyljeongelman takia. Vedensyvyys pyyntipaikoilla oli noin 8 metriä.

Kuva 15. Pyydysten ja karkottimien sijainti kartalla.

Karkotin ja akku (Optima Yellow top 12V 55 Ah) oli pakattu roiskeenkestävään
muovilaatikkoon, ja muovilaatikko oli kiinnitetty kelluvaan lauttaan (kuva 16). Optima
Yellow top – akuissa on yhdistetty käynnistysakun ja syklisen akun ominaisuudet, ja
ne kestävät useita varaus- ja purkauskertoja menettämättä merkittävästi
kapasiteettiaan. Akun vaihtoväli oli kaksi vuorokautta tai sääennusteesta riippuen
vähemmän.
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Kuva 16.

Seppo Kyllönen esittelee Ismo Johanssonille roiskeenkestävään laatikkoon pakattua
hyljekarkotinta (huhtikuu 2010) (kuva Maria Saarinen).

Lautta oli ankkuroitu pyydyksen välittömään läheisyyteen käyttäen osittain hyväksi
pyydyksen ankkureita (kuva 17). Lautan etäisyys suuliinan kulmasta oli 10 – 15
metriä. Anturi roikkui vapaasti noin neljän metrin syvyydessä.

Kuva 17. Karkotin oli sijoitettu puoleen väliin rysän potkua ankkuroidulle lautalle.

Karkottimet asennettiin toimintaan heti, kun ensimmäiset varmat havainnot hylkeistä
alueella oli saatu joko näköhavaintoina tai hylkeen vahingoittamina kaloina
pyydyksessä. Karkottimet olivat rysillä lähes koko avovesikauden toukokuun ja
marraskuun välisenä aikana; vuonna 2010 testauspäiviä oli 144 ja vuonna 2011
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139. Saalismenetysten takia kalastajalla ei ollut ”varaa” pitää karkottimia
testitarkoituksessa pois toiminnasta kesken pyyntikautta sesongin alku- ja
loppupäiviä lukuun ottamatta. Tavoitteena oli pitää hylkeet loitolla koko ajan.

Akkujen vaihdosta huolehdittiin kahden vuorokauden välein ja
myrskyvaroituksen edellä siten, että virta ei kertaakaan päässyt katkeamaan.

aina

Tulokset
Karkottimien tekninen toiminta
Karkottimet toimivat täysin moitteettomasti koko testauksen ajan. L-S
Kalatalouskeskuksen testejä häirinneitä kosteuden aiheuttamia laitevikoja ei tullut
ollenkaan, eivätkä lautat kärsineet myrskyvahinkoja. Seppo Kyllösen ohjeen
mukaan kalastaja oli nyt sulkenut roiskeenkestävät laatikot sidontaliinalla
kumilenkkien sijaan, eikä laatikon sisälle päässyt vettä kuin harvoin muutaman tipan
verran. Ankkuroinnissa oli osittain käytetty hyväksi rysän ankkureita, ja kalastajan
mukaan oli tärkeää, että liinoja ei vedetty kovin tiukalle; veden noustessa myös
lautalla oli varaa nousta, eikä se jäänyt upoksiin. Kalastaja huolehti myös akkujen
vaihdosta erittäin tunnollisesti vähintään joka toinen päivä, eikä virran saanti
päässyt katkeamaan akkujen vaihtojen välillä.
Karkottimien teho
Hankkeen tulosten perusteella voidaan pitää todennäköisenä, että hylkeiden
pääsy yksittäiselle pyydykselle on estettävissä akustisen hyljekarkottimen
avulla. Päätelmä perustuu pääosin suoriin näköhavaintoihin ja saalisvahinkoihin.
Harmaahylkeet ilmaantuivat kalastajan vesille 2000-luvun taitteessa. 2000-luvun
puolivälin jälkeen testipyydysten läheisyydessä oli havaittu 3 – 4 yksilön
hyljelaumoja lähes päivittäin, ja pyydysten välipesässä oli säännöllisesti hylkeen
vahingoittamia kaloja. KEHRA – hankkeen aikana hyljekarkottimien ollessa
toiminnassa hyljehavaintoja pyydysten läheisyydessä ei tehty kertaakaan eikä
pyydyksissä ollut hylkeen vahingoittamia kaloja. Hylkeet pysyivät noin 400 metrin
päässä karkottimilla varustetuista pyydyksistä (säde kaikkiin suuntiin).
Kun kalastaja piti kalastussesongin alussa pyydyksiä pyynnissä siten, että
karkottimet eivät vielä olleet toiminnassa, välipesästä löytyi vahingoittuneita kaloja.
Vahingot loppuivat välittömästi, kun karkottimet kytkettiin päälle. Sama ilmiö
todettiin kalastuskauden lopulla, kun karkottimet poistettiin pyydyksiltä hiukan
ennen kalastuksen päättymistä. Hylkeet palasivat alueelle välittömästi, mikä voitiin
todeta sekä näköhavainnoin että välipesään ilmaantuneina, osittain syötyinä
kaloina.
Vaikka hylkeet saatiin pysymään noin 400 metrin päässä pyydyksistä, niillä oli silti
kaloja karkottava vaikutus. Eläimet estivät pelkällä läsnäolollaan kalojen uintia
sisemmäksi lahteen pyydysten ”vaikutusalueelle”. Testivuosien kalansaalis oli
hieman parempi kuin niitä edeltävinä vuosina, mutta edelleen paljon pienempi kuin
aikana ennen hylkeitä. Tosin meduusojen massaesiintymät pilasivat syyssesongit
lähes täysin. Kahden pyydyksen yhteenlaskettu saalis (muu kuin särkikalat) oli
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lähes samansuuruinen molempina vuosina; 625 kg (2010) ja 695 kg (2011) (LIITE
15, saalistiedot).
KEHRA – hankkeen tulos poikkeaa L-S Kalatalouskeskuksen testituloksesta. On
todennäköistä, että laitteiden moitteeton tekninen toimiminen selittää eroa ainakin
osittain. KEHRA – hankkeen puitteissa virta ei kertaakaan päässyt katkeamaan,
eikä näin ollen taukoja hylkeelle epämiellyttävässä äänessä päässyt syntymään.
Laitteen hankintahinta on korkea. Itse karkotin maksaa yli 6 000 euroa, jonka lisäksi
tulevat akut ja muut tarvikkeet. Yhden karkottimen hankintakulut vastaavat siten
noin 1 400 kilon kalansaalista keskihinnaltaan 5 € / kg. Kalastajat tuskin itse
pystyvät investoimaan laitteisiin, mikäli niihin ei myönnetä rakennetukea.
Ihannetilanteessa kalastajat pääsisivät ennen mahdollista investointia testaamaan
laitteita omassa kalastuksessaan ilman taloudellista riskiä. Ismo Johanssonille
tarjoutui hankkeen jälkeenkin saada laitteet käyttöön pientä korvausta vastaan.
Hänen kohdallaan laitteet ovat tuoneet uutta toivoa tulevaisuuden suhteen.
5.1.4.2 Hyljeverkot
Hyljeverkkokokeilun tarkoituksena oli testata, saadaanko pyydyksille lisäsuojaa
hyljeverkkojen avulla. Hankkeessa olivat mukana ammattikalastajat Mika Rosvall
Raumalta, Heikki Salokangas Porista sekä Reijo Veneranta ja Toni Rantamaa
Merikarvialta.
Verkot olivat kooltaan 30m x 7,7m, solmuväli 250 mm ja lanka 1,5 mm musta
polyeteeni. Jokainen kalastaja sai käyttöönsä yhden verkon. Kalastajat ankkuroivat
ne PU – rysille (yksi perinteiselle ahvenrysälle) jommankumman potkun jatkeeksi
potkun suuntaisesti. Salokankaan kaksoisrysässä hyljeverkko oli kalapesien välissä
olevan karsinan ”takaseinän” suojana takaseinän suuntaisesti tai takaseinän
keskeltä suoraan ulos. Verkkojen tarkoituksena oli estää hylkeiden pääsyä lähelle
pyydystä.
Varsinais-Suomen Riistanhoitopiiristä saatiin ohjeet hylkeiden käsittelystä, mikäli
eläin takertuisi verkkoon
- mahdolliset verkkoon tarttuneet hylkeet eivät saa hukkua
- hylkeet joko vapautettava tai tapettava
- pyyntilupaa ei tarvita, saalisilmoitus tehtävä
Hyljeverkoilla ei saatu haluttua suojausta pyydyksille, eikä niihin jäänyt yhtään
hyljettä, ei edes sameassa vedessä. Verkkojen virittäminen rysälle oli hankalaa
pyydyksellä jo olevien ankkuriköysien takia, ja verkkojen pysyminen paikallaan
haasteellista veden virtausten ja tuulten takia.
Ensimmäisen kauden (2010) heikkojen tulosten takia verkkoja ei hankittu lisää,
vaan niihin varatuilla rahoilla hankittiin pingereitä (katso seuraava kappale) V-S ELY
– keskuksen luvalla.
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5.1.4.3 Pingerit
Kun hyljeverkkoja tuloksetta testannut kalastajaryhmä yritti selvittää muita
mahdollisia lisäsuojauskeinoja rysille, Pohjanmaalta saatiin tieto uusinta tekniikkaa
edustavista pingereistä. Pingerit ovat akustisia karkottimia, jotka on suunniteltu
estämään delfiinien joutumista pyydyksiin. Niiden toiminta perustuu epäsäännöllisiin
ultraäänisignaaleihin, jotka delfiinit oppivat yhdistämään kalanpyydykseen ja
mahdolliseen kuolemaan.
Pohjanmaan testeissä oli todettu, että pingerimerkit Savewave ja Fumunda eivät
toimineet odotetulla tavalla. Sen sijaan Irlannista oli kantautunut tieto, jonka mukaan
Aquamark Dolphine pinger 210 (kuva 18) tehoaa hyvin myös hylkeisiin. Laitteen
tekniset
tiedot
löytyvät
valmistajan
verkkosivulta
http://www.aquatecgroup.com/download/datasheet/aquamark/AQUAmark210.pdf

Kuva 18. Aquamark Dolphine pinger 210 (koko 164 mm x 58 mm, 410 g).
Aquamark – pingerit maksoivat noin 140 euroa / kpl, ja hyljeverkoista säästyneet
varat riittivät 16 pingerin hankintaan. Pingereitä testasi kahdeksan kalastajaa
Selkämerellä syksyn 2011 aikana pääasiassa silakkaverkoissa mutta myös
siikaverkoissa sekä silakka- ja ahvenrysissä.
Kaikkien kalastajien tulokset olivat pääpiirteissään samanlaisia. Kalastuksessa
toistui sama kuvio kuin aikaisempinakin vuosina ilman pingereitä, eli kalat hävisivät
pyydyksistä tai kaloissa todettiin hylkeen puremia aika ajoin. Vahinkojen määrässä
ja tiheydessä oli suurta vaihtelua riippumatta siitä, oliko pingeri pyydyksellä vai ei.
Joskus kaloja oli syöty jopa 1 metrin etäisyydellä pingeristä.
Testijakson perusteella näyttää vahvasti siltä, että Aquamark 210 delfiinipingerillä ei
ole hylkeitä karkottavaa vaikutusta.
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5.2 MUTNIK - KUHANUOTTA
Ensimmäiset koekalastukset Mutnik - kuhanuotalla suoritettiin vuonna 2008
Saaristomerellä KANRA II – projektin puitteissa virolaisen nuottakunnan toimesta.
Nuottaukset tehtiin virolaisten omalla nuotalla ja Suomen Kalatalous- ja
ympäristöopiston (nyk. Livia / Kalatalous- ja ympäristöopisto) Alpinus - aluksella.
Tulokset ensimmäisistä koenuottauksista olivat rohkaisevia, ja Kalatalous- ja
ympäristöopistoon hankittiin oma nuotta hankerahoituksen turvin. Nuottaa testattiin
opiston henkilökunnan voimin, mutta miehistöongelmien vuoksi koekalastukset
jäivät puolitehoisiksi. Tulosten perusteella voitiin kuitenkin todeta, että pyydys toimii
Suomen olosuhteissa ja saattaa joillekin ammattikalastajille olla mahdollisuus.
Alamittaisten kuhien suuri määrä oli kuitenkin todellinen ongelma. KEHRA –
hankkeen Mutnik-osion tavoitteena oli kehittää nuottaan alamittaisten kuhien
selektiomenetelmä.
Nuotan perän havas on peipsiläisen perinteen mukaan 24 mm, koska hapaan
suurempi solmuväli aiheuttaisi kuhien kiinnijäämiseen silmiin. Tämä on sekä
virolaisten että suomalaisten ammattikalastajien kokemus Mutnikissa ja rysissä,
joten alamittaisten lajittelun on tapahduttava paneelien tai ritilöiden avulla.
Selektiopaneeli suunniteltiin osittain turskatrooleissa käytettävien selektiopaneelien
ja KEHRA – hankkeen kuhaselektiokokemusten perusteella. Hankkeessa päädyttiin
kuvan 19 paneeliratkaisuun. Paneeleita oli tarkoitus kiinnittää kolme peräkkäin
Mutnik – nuotan yläpuolelle niin taakse kuin mahdollista.

Kuva 19. Mutnik – kuhanuottaan suunniteltu selektiopaneeli.
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Nuottauksia varten oli varattu syksyllä viikko 41, mutta niitä ei voitu suorittaa
kapteenin sairastumisen ja myrskyisten säiden vuoksi. Tässä tilanteessa päätettiin
pyytää tarjoukset nuottausten suorittamisesta myös alueella toimivilta
ammattikalastajilta. Yhtään tarjousta ei kuitenkaan saatu, ja syksyn 2010
nuottaukset jäivät tekemättä.
Marraskuun lopulla 2010 saatiin virolaisilta yhteydenotto mahdollista vuoden 2011
yhteistyötä ajatellen. 30.11.2010 järjestettiin tapaaminen virolaisten kanssa.
Paikalla olivat koordinaattorin lisäksi Ari Oksanen koululta sekä virolaisista Kaido
Vagiström (tulkki), Aivo Kähr (nuottakunnan esimies) ja Väinö Vaino (Tarton
yliopisto). Tarton yliopistolla oli meneillään hanke Mutnik - nuotan kehittämiseksi.
Ehdotus yhteistyöstä oli sellainen, että jos kalastuksiin voitaisiin käyttää kalakoulun
alusta, Virosta tulisi miehistö ja kalusto, muun muassa noin 10 erilaista perää.
Ehdotuksena oli, että KEHRA - projekti vastaisi Alpinuksen kustannuksista ja
kalavesistä ja virolaiset vastaisivat kaikesta muusta. Yhteistyöhankkeen suunnittelu
kuitenkin päättyi, kun virolaisista ei keväällä 2011 enää yhteydenottoyrityksistä
huolimatta kuultu mitään.
Keväällä 2011 saatiin yhteydenotto Saaristomerellä toimivilta ammattikalastajilta, ja
nuottaustyö päätettiin hankkia ostopalveluna nauvolaisilta ammattikalastajilta
Jörgen Anderssonilta ja Stefan Mickelssonilta (kuva 20). Kalastukset suoritettiin
heinä- ja syyskuun välisenä aikana yhteensä yhdeksänä päivänä Kalatalous- ja
ympäristöopiston Alpinus – aluksella.

Kuva 20. Ammattikalastajat Jörgen Andersson ja Stefan Mickelsson testasivat Mutnik –
kuhanuottaa vuonna 2011 (kuva Maria Saarinen).
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Kalastajat testasivat sekä 24 mm että uudempaa 40 mm nuottaa. Tarkoituksena oli
aluksi testata nuottia sellaisenaan ja sen jälkeen selektiopaneelin kanssa.
Kuhasaaliit olivat kuitenkin kalastajien vesillä testausajankohtana niin mitättömiä,
että laajamittaisemmista koekalastuksista luovuttiin eikä selektiopaneelia testattu.
Heinäkuussa 40 mm nuotalla saaliina oli särkiä, lahnoja, kiiskiä ja simppuja,
muutama siika ja täysmittainen kuha sekä yksi lohi. Ahventa ei saatu yhtään, vaikka
alueen verkkosaaliit olivat samana ajankohtana runsaita.
Elokuussa testattiin 24 mm nuottaa. Pääosa saaliista oli särkeä, ensimmäistä
kertaa myös ahvenia ja kuhia muutama kymmen. Lahna oli kadonnut saaliista.
Syyskuussa 24 mm nuotan saalis oli pääasiassa särkiä, vaikka alueella liikkui
runsaasti kuhaa (saatiin troolilla ja verkoilla).
Nuottausten vetokohtaiset saaliit ovat liitteellä 19.
Teknisesti nuottaus sujui vaivatta kahden miehen voimin (kuvat 21 a ja b).

Kuva 20 a ja b. Nuotan perä nousemassa ylös (kuvat Maria Saarinen).

Kalastajien näkemyksen mukaan nuotta ei sovellu ammattikäyttöön ainakaan
Turunmaan saaristossa, vaikka se kalastustapana onkin mukava ja helppo (LIITE
16, kalastajien raportti). Nuottaus vaatii tilavan aluksen, mikä tarkoittaa isoa
investointia ja suuria polttoainekuluja. Lisäksi sopivien nuottausalueiden ja -pohjien
löytäminen on vaikeaa. Kalastajien vesillä suurin osa pohjista oli liian syviä tai liian
jyrkkiä, ja yli 20 % vedoista nuotta jäi pohjaan kiinni.
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5.3 TIEDOTUS
Ammattikalastajat ja muut sidosryhmät
Projektikoordinaattori tiedotti kalastajia hankkeen ajankohtaisista tapahtumista
säännöllisesti sähköpostitse tai kirjeitse. Kalastajakirjeet lähetettiin sähköpostitse
tiedoksi myös muille sidosryhmille kuten kalatalouskeskuksiin, tutkimuslaitokseen ja
ELY-keskukseen.
SAMPI – projektin aloittamaa koulutus- ja tiedotusristeilyperinnettä jatkettiin: risteily
järjestettiin helmikuussa vuosina 2011 ja 2012 Risteilyn osallistujien määrä on
noussut tasaisesti, ja helmikuussa 2012 osallistujamäärä ylitti ensimmäisen kerran
sadan henkilön rajan (kuvat 21 ja 22).
Kalastajat ovat kokeneet tiedotusristeilyt erittäin tärkeiksi tapahtumiksi. Seminaarin
ajankohtaisen tietopaketin ja erilaisia kalastustapoja edustavien kalastajien välisen
tiedonvaihdon lisäksi risteilystä on muodostunut merkittävä sosiaalinen tapahtuma.

Kuva 21. Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry:n toimitusjohtaja Kim Jordas toimi tuttuun
tapaan puheenjohtajana myös vuoden 2012 10-vuotis juhlaristeilyllä (kuva Maria
Saarinen).

Tiedotusristeilyt ovat antaneet myös viranomaiselle, neuvonnalle, koulutukselle ja
tutkimukselle erinomaiset mahdollisuudet tutustua siihen ammattiryhmään, johon
heidän työnsä suoraan kohdistuu.
Risteilyohjelmat ovat LIITTEILLÄ 17a ja 18a, yhteenvedot risteilyesitelmistä
LIITTEILLÄ 17b ja 18b).
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Kuva 22. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) tutkija Atso Romakkaniemi kertoi
lohenkalastuksesta RKTL:n silmin (kuva Maria Saarinen).

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.
Lisäksi projektikoordinaattori
kalastusalan lehtiin.

on

kirjoittanut

hankkeesta

useita

artikkeleita

6 YHTEENVETO JA ESITYKSET JATKOTOIMISTA
Saaristomeren ja Selkämeren ammattikalastajat ovat kehittäneet hylkeenkestäviä
ponttonirysiä kahdeksan vuotta, josta ajasta vuodet 2010 - 2011 työtä on tehty
KEHRA – hankkeen puitteissa. Kalastajat erityisesti Selkämerellä ovat
vakuuttuneita siitä, että ilman ruotsalaiskeksintöä rannikonläheinen kalastus olisi nyt
historiaa.
Tavoitteena on ollut kehittää hylkeenkestävien ponttonirysien käyttöominaisuuksia,
kalastavuutta, hylkeeltä suojaavuutta ja selektiivisyyttä innovatiivista teknologiaa
apuna käyttäen ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Vuodesta 2008
lähtien kehitystyötä on tehty pääasiassa vedenalaiskuvausten avulla.
Kehitystyön tuloksena suomalaiset kalastajat ovat
hylkeenkestävät ponttonirysät lohelle, siialle ja kuhalle.

ottaneet

käyttöönsä
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Lohta kalastetaan tänä päivänä lähes yksinomaan näillä rysillä. KEHRA –
hankkeessa testattiin kalapesän nieluun ja välipesän vanteeseen sijoitettuja
hylkeensuojaverkkoja. Vedenalaiskuvaustulokset vahvistivat kalastajien käytännön
kalastuksessa saamaa kuvaa vannesuojaverkon paremmuudesta. Selkämeren
kalastajat ovat luopuneet nielusuojaverkkojen käytöstä.
Siikarysän kohdalla kehitystyö on edelleen kesken sekä pyydyksen kalastavuuden
että selektiokyvyn osalta.
Saaristomerellä kehitetyn kuharysän valikoivuus pystyttiin ratkaisemaan, ja rysä
kalastaa nyt lähes 100-prosenttisesti alamitan täyttävää kalaa. Käyttökelpoisten
rysäpaikkojen löytäminen on kuitenkin haaste, joka rajoittaa kuhan rysäpyynnin
yleistymistä Saaristomerellä. Kalastajien mukaan rysät eivät täällä koskaan täysin
korvaa verkkoa pyydyksenä, vaan pyyntimuotoina verkko ja rysä täydentävät
toisiaan.
Hylkeenkestävien rysien kehitystyötä jatketaan Ammattiopisto Livian Kalatalous- ja
ympäristöopistossa keväällä 2012 alkaneessa KAIRA – hankkeessa. Lohirysissä
testataan harvan suuliinan vaikutusta rysän pyytävyyteen, hyljevahinkojen määrään
ja rysän käyttöominaisuuksiin. Siikarysän pyytävyyttä pyritään lisäämään tietyin
rakennemuutoksin, ja kalojen liikkeitä kuvataan kalapesän nielulla. Kuharysään
pyritään löytämään toimiva meduusanselektiomenetelmä, ja tässäkin kehitystyössä
apuna käytetään vedenalaiskuvaustekniikkaa.
KEHRA – hankkeessa ei pystytty suorittamaan Mutnik – kuhanuotan testausta
suunnitellulla tavalla. Ensimmäisenä vuotena koekalastuksiin ei saatu tarvittavaa
miehistöä. Vuonna 2011 koekalastukset tehtiin ammattikalastajien voimin, mutta
saalis oli olematon. Suurimpana syynä vuoden 2011 huonoon tulokseen oli
todennäköisesti kuhan kalastuksen kannalta huono ajankohta ja nuottaukseen
sopimattomat alueet. Teknisesti nuottaus sujui vaivatta kahden miehen voimin.
Hankkeiden tulosten ja kalastajien toimintaympäristössä 2000-luvulla tapahtuneiden
muutosten pohjalta voidaan vetää johtopäätös, että pyydyskehitystyöllä on pystytty
lähinnä hankkimaan lisäaikaa yhä pahenevassa tilanteessa. Hylkeenkestävät rysät
eivät yksin pysty turvaamaan rannikkokalastuksen toimintaedellytyksiä ja
kotimaisen kalan saatavuutta, vaan myös hylje- ja merimetsokantojen
pienentämiseksi tarvitaan pikaisia toimia. Lisäksi hankkeiden tuloksista ilmenee,
että parhaastakaan pyydyksestä ei ole apua, jos sitä ei saa asettaa pyyntiin oikeaan
aikaan ja oikeaan paikkaan.
Kalastajat toivovat, että alan ammattikunnan omat kehittämishankkeet saisivat
jatkoa. Sen lisäksi, että hankkeet ovat luoneet kalastajien keskuudessa uskoa
tulevaisuuteen, kalastajien välille on kehittynyt voimakas yhteishenki.
Turussa 5.12.2012
Maria Saarinen
hankekoordinaattori
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LIITE 1

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:

§1

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

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
 ELY – keskuksen päätös 19.2.; hyväksytty KANRA II – hankkeen jatkoaika 31.7.
saakka + budjettimuutokset
 3. maksatushakemus lähtenyt 17.3.
 uusi boxi, kaapelit + liittimet sekä vanhojen kameroiden kunnostus; tilaus tehty
Ursukiin 1.3., toimitus luvattu viimeistään 15.4.
 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)
 Snabb nedkylning av fisk – Kalan nopea jäähdytys – käsikirjaa tilattu 100 kpl
Paraisten kalastusalueelta. Åbolands fiskarförbund on jakanut julkaisun toimialueensa
kalastajille.
 Vesa Tschernij pystyy työkiireidensä takia hoitamaan vain jommankumman
seuraavista työtehtävistään:
- filmeistä englanninkieliset versiot
- juttu vedenalaiskuvauksista EU - lehteen

Päätös: Johtoryhmä merkitsi tiedotusasiat tiedoksi ja päätti seuraavaa:
-

Tschernijn töistä toteutetaan juttu EU – lehteen
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-

-

§4

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

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 suunnitelmaa ja budjettia täydennettiin 4.3. seuraavin, johtoryhmän hyväksymin muutoksin:
 hankeaikaa pidennettiin kahdella kuukaudella 31.12.2011 saakka
 koordinaattorin palkka- ja toimistokuluista pois 3 kk, kulut vasta 1.8.2010 lähtien
 opiskelijalle työaikaa lisää, nyt 3 kk / vuosi, matka-, toimisto ja puhelinkulut
yhteensä 2 000
 uuden kameran hinta täsmentyi 4 792 €
 uutena kameratelineet ja muu tekniikka 1 500 €
 uutena hyljekarkottimien vakuutukset 108 €
 uutena karkottimien käyttökuntoon saattaminen (sis. akut, laturit ym. tarvikkeet +
kokoaminen, kunnostus, testaus paikan päällä ja matkakulut) 2 300 €
 Mutnik / aluksen kustannuksista pois 1 000 €
29.3. tehtiin vielä ELY – keskuksen kehotuksesta seuraavat muutokset:
 Heikki Salokankaalle maksettava rysävuokra oli kohtuullistettava; alkuperäisessä
suunnitelmassa oli 2 500 € / vuosi, nyt 500 € / vuosi
 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 € merkitsemätöntä 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:
-

kameratelineet ja muu tekniikka
karkottimien omavastuu x 2
silakka PU – rysän kalapesän vakuutus 2010 – 2011
tiedotus

Lopullinen budjetti pöytäkirjan liitteenä 2.
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4 b) Johtoryhmä
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
 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
o hankitaan myös läppäri, akut, kellokytkimet, akkuvahdit ja 3 uutta kovalevyä
(koordinaattorilla tarjouspyynnöt ym. sisällä nyt)
o vanhan malliset kameratelineet tilauksessa Tommi Salokankaalta (myös
aikaisemmat täältä)
o uudet selektiokuvaustelineet tilauksessa Antero Ojamolta (Merikarvia)
o suomukalarysän selektioritilät tilataan samasta paikasta kuin edelliset
(Paraisten rautarakenne Oy) heti, kun telinepiirustus saadaan Ojamolta
 kuvausten alustava suunnittelukokous 16.3. (LIITE 3). Vapun jälkeinen viikko ei
kuitenkaan sovi sukellusporukalle, joten uudet aloituspäivät ehdolla 29.4. tai 2.5.
 Selkämeren Ammattikalastajat ry on hallituksen kokouksessa 30.3. päättänyt
esittää johtoryhmälle pyydyshankkeisiin seuraavia kalastajia:
o hylkeensuojaverkkokuvaukset:
 pieni rautakalteri; Johansson Erik (Pyhäranta)
 iso suojaverkko; Saaristo Reijo (Merikarvia)
 iso rautakalteri; Uusimäki Esapekka (Merikarvia)
 vertailurysä (Lundinin kalteri peränielussa); Veneranta Sami
(Merikarvia)
Suojaverkkokuvauksista olivat kiinnostuneita myös kalastajat Toni Rantamaa,
Reijo Veneranta ja Juha Välisalo
o hyljeverkkojen kokeilijat: Rantamaa Toni, Rosvall Mika, Salokangas Heikki ja
Veneranta Reijo
o siikarysän selektio: Veneranta Reijo ja Veneranta Sami


lupa-anomus aikaistetulle pyynnille on lähtenyt ELY - keskukseen 1.3.2010
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 Turku Amk:n opiskelija Mila Koponen aloittaa työnsä heti, kun ensimmäiset
kuvamateriaalit saadaan suomukala- ja siikarysistä
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
 tiedote hankkeen sisällöstä lähtee toimialueen kalastajille ja sidosryhmille tämän
kokouksen jälkeen
 silakkarysän pesä tilattu Lundinilta 30.3., toimitus luvattu viikolla 19
 silakka- ja siikarysien selektion kehittäjät hankkivat selektioritilät itse
 hyljeverkkojen materiaalien tilaus lähtenyt (Björkön paulatehdas) ja MUA-tuote.
Kalastajat pauloittavat verkot itse
 hyljekarkottimet toimitettu L-S Kalatalouskeskuksesta Ismo Johanssonille 13.4.
 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)
 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.
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LIITE 2

KEHRA Kehittyvä Rannikkokalastus 2010
Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö, Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti
Johtoryhmän kokous, pöytäkirja1/2010
Aika: Tiistai 26.10.2010 klo. 13.00 – 16.15
Paikka: KEHRA -toimiston kokoustilat, Yliopistonkatu 11 a B 21, 20200 Turku
Läsnä:

§1

Essi Erävesi, Ismo Johansson, Mailis Kuuppo, Olavi Sahlstén, Ari Uusimäki,
Sami Veneranta ja Tero Ylikylä sekä Kari Ranta-aho ELY – keskuksesta.
Sihteerinä Maria Saarinen

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Johtoryhmä vahvisti Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiön hallituksen 26.5.2010
nimeämän KEHRA – johtoryhmän kokoonpanon. Johtoryhmään kuuluvat seuraavat tahot
(suluissa tahojen itsensä valitsemat edustajat):
 Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö / Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti (Kuuppo Mailis)
 Saaristomeren ammattikalastajat ry (Sahlstén Olavi suomenkielinen alue,
Johansson Ismo ruotsinkielinen alue)
 Selkämeren Ammattikalastajat ry (Veneranta Sami ja Uusimäki Ari)
 Åbolands Fiskarförbund rf (Mattsson Kaj)
 L-S Kalatalouskeskus ry (Erävesi Essi)
 Satakunnan Kalatalouskeskus (Ylikylä Tero)
 Kalatalouden keskusliitto KKL (Karttunen Vesa)
Lisäksi johtoryhmä valitsi puheenjohtajakseen Olavi Sahlsténin ja sihteeriksi koordinaattori
Maria Saarisen.
§2

KANRA II – projekti

Johtoryhmä merkitsi seuraavat tiedotusasiat tiedokseen:
- hanke päättyi 31.7.2010. Loppuraportti ja maksatushakemus jätettävä viimeistään
29.10.2010
- keväällä hankittiin osalla jäämässä olevista rahoista uudet akut, kaapelit,
akkuvahdit, kolmas vedenpitävä pintaboxi ja ulkoisia tallentimia
- uudet (RKTL:n suosittelemat) kaapelit hankittiin heinäkuussa
- viimeinen maksatushakemus on valmiina. Hankkeelta jäi rahaa 3 176,37 €
- koordinaattori esitteli hankkeen tuloksia Saaristomeren ammattikalastajat ry:n
vuosikokouksessa
3.9.
ja
suomukalarysän
osalta
Uudenkaupungin
ammattikalastusmessuilla 27.8.
- loppuraportti (LIITE 1)
Johtoryhmä teki loppuraporttiin tarkennuksia hankkeen jatkoajan tarpeen perustelun,
kustannuserittelyn, tiedotusosion sisällön ja Mutnik - osahankkeen osalta. Näine
muutoksineen johtoryhmä hyväksyi loppuraportin.
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”Uusia pyydyksiä ammattikalastuksen tarpeisiin ja vesitiivis boxi KANRA II –
projektin vedenalaiskameroiden tallentimille” – hanke

§3

Johtoryhmä merkitsi seuraavat tiedotusasiat tiedokseen:
- hanke päättyi 31.7.2010. Loppuraportti ja maksatushakemus jätettävä viimeistään
29.10.2010
- maksatushakemus valmiina
- loppuraportti (LIITE 2)
Johtoryhmä teki loppuraporttiin tarkennuksia kustannuserittelyn ja Mutnik – nuotan ja reisien kuvaamisen osalta. Näine muutoksineen johtoryhmä hyväksyi loppuraportin.
§4

Kehittyvä Rannikkokalastus 2010

Johtoryhmä merkitsi seuraavat tiedotusasiat tiedokseen (4 a –c):
4a) Vedenalaiskuvaukset ja muu PU - rysien testaus ja kehittäminen
Kuvausmateriaalia on alla merkityiltä päiviltä. Kuvan laatu vaihtelee suuresti, kameroiden
kunto tarkistettava. Koodaamaton materiaali punaisella. Saariston ja Uusimäen punaisella
merkitty materiaali on jäänyt Koposelta koodaamatta. Koponen ei vastaa kyselyihin, miksi
näin on käynyt. Johanssonin tallentimet haettiin vasta syksyllä (Saarinen).









Suomukalarysä

Pauli Huunonen 6.5. ja 18. – 27.5. (7. – 17.6. ei tallentunut ja välillä vehkeet
”korjaamolla”)
Hylkeensuojaverkot

Erik Johansson 29.6. – 10.7. (5.7. ei tallentunut)

Reijo Saaristo 16. – 17.6. ja 22. – 28.6. (14. – 15.6. ja 18. – 22.6.)

Esapekka Uusimäki 23. – 26.6. (21.6. – 22.6. ja 28.6. – 5.7.)
Kaksoisrysä

Heikki Salokangas 23. – 29.5. (25.5. ei tallentunut)
Siikarysän selektio

Sami Veneranta 10. – 16.5 (17. – 28.5. ei tallentunut)

Reijo Veneranta
Silakkarysän selektio

Rantamaa & Laine (yritystä oli 1. – 5.6., ei tallentanut)

Saarinen kertoi seuraavaa:
- kalapesässä oli 4 kpl Lundinin 13 selektioritilöitä (30cm x 30cm) + oma 80cm
x 30 cm kuvaustarkoitukseen tehty ritilä
- 12 mm havas pesässä ei ollut hyvä (Lundinin suositus). Näytteitä ei otettu,
mutta silmämääräisesti yhtä paljon pieniä kuin 15 mm vertailurysässä
- suuliinassa (kalastajien ostama) oli paha rakenteellinen vika; se oli
pohjaosastaan liian lyhyt ja aiheutti sen, että koettaessa suuliina ”veti alle”
Pienipesäinen siikarysä

Ari Uusimäki kertoi seuraavaa:
- nielulangat on nyt tehty dyneemasta
- adapteria on levitetty laittamalla sivuille yhdet ankkurit lisää
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- silti erittäin huono siikasaalis. Rysä oli melko ulkona merellä, ja tänä
vuonna siika kulki mantereen puolella (silakka kuti Tervahovin kohdalla)
- ensi vuonna rysä laitetaan uuteen paikkaan ja johtoaita vaihdetaan
tiheämmäksi


Lundinin hyljeloukku

Ari Uusimäki kertoi seuraavaa:
– loukkuun ei ole saatu uusia kehittyneempiä osia, vaan rikkoutuneet tai
jumiutuneet osat on korvattu samanlaisilla
– Lundinin mukaan he eivät ole pystyneet ratkaisemaan laukaisulaitteen
venttiiliin tiivisteen materiaaliongelmaa, mikään ei tunnu toimivan. Kehitystyö
jatkuu
– uusien osien puutteessa Uusimäki on lisännyt laitteeseen rasvaa kankeuden
poistamiseksi
– hylkeitä ei ole lähistöllä näkynyt, eikä loukkuun saatu. Muiden rysien
lähistöllä hylkeitä on näkynyt!

Kuvauskalusto
- l äppäri hankittu
- kamera hankittu
- kesällä hajonneen ja korjausmatkalla kadonneen KANRA II - kameran tilalle saatiin
uusi kamera korjauskulujen hinnalla. Vakuutus korvasi, kuluksi jäi omavastuu 150 €
4b) PU – rysille lisäsuojaa hylkeiltä


hyljeverkot (Rantamaa, Rosvall, Salokangas, Veneranta R.)

yhtään hylkeitä ei verkkoihin jäänyt

useimmilla testaajilla verkko oli jommankumman potkun jatkeena potkun
suuntaisesti. Kaksoisrysässä osan aikaa pesät yhdistävän karsinan takana

verkkojen ankkurointi rysälle oli hankalaa



hyljekarkottimet

Ismo Johansson oli tyytyväinen karkottimiin ja kertoi seuraavaa:
– karkottimet tuotiin Johanssonille 13.4.
– molemmat karkottimet olivat vedessä noin 90 päivää (rysät ovat noin 1,5 km
päässä toisistaan)
– karkottimet ovat (lautalla) puolessa välissä potkua, yhtenä ankkurina on
suuliinan toinen kulma. Äänipää roikkuu noin neljässä metrissä
– aluksi rysät olivat muutaman vuorokauden vedessä ILMAN karkottimia, ja
välipesästä löytyi tällöin vahingoittuneita kaloja. Ilmiö päättyi, kun karkottimet
asennettiin rysille!
– akut vaihdettiin säännöllisesti joka toinen päivä
– hylkeitä ei ole rysien läheisyydessä havaittu!

4c) Mutnik
Nuottauksia varten oli varattu tälle syksylle viikko 41. Nuottauksia ei voitu suorittaa Pekka
Laakson (kippari) sairastumisen ja myrskyisten säiden vuoksi. Nyt Laakso on vuosilomalla
ja jää vuodenvaihteessa eläkkeelle.
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Kalastajilta ei saatu nuottausten suorittamisesta yhtään tarjousta.
Kuuppo kertoi, että tällä hetkellä olisi mahdollisiksi kansimiehiksi ehdolla kaksi
aikuisopiskelijaa. Kipparin paperit on Oljemarkilla ja Kuukalla, mutta molemmat ovat melko
lailla kiinni opetustyössä.
Johtoryhmä päätti kohdista 4a-c) seuraavaa:
2011
§5

palkataan henkilö koodaamaan jäljellä oleva vedenalaiskuvausmateriaali
selvitetään ajoissa talven aikana Mutnik – kalastusmahdollisuudet vuonna
Muut asiat

Mailis Kuuppo kertoi, että kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö yhdistyy vuoden
vaihteessa Kaarinan Sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen ja Varsinais-Suomen
maaseutuoppilaitoksen kanssa, ja näin muodostuu Peimarin koulutuskuntayhtymä.
On vielä epävarmaa, siirretäänkö säätiön nykyiset, vuoteen 2011 jatkuvat hankkeet
koulutuskuntayhtymän alle. Säätiö voi myös vetää hankkeet loppuun. Mahdollisesta
muutoksesta on ilmoitettava ELY – keskukselle. Koulutuskuntayhtymässä kaikkien
oppilaitosten hankkeiden taloushallinto tullaan keskittämään Kalakouluun Birgitta Åbergille.
§6

Johtoryhmän seuraava kokous

Seuraava kokous päätettiin pitää tammikuussa 2011 esimerkiksi piknik-risteilyn merkeissä.
Koordinaattori kutsuu johtoryhmän koolle.
§7

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16.15.

Pöytäkirja on tarkastettu johtoryhmän kokouksessa ___.___ 2011 ja todettu kokouksen
kulun mukaiseksi.

________________________________
puheenjohtaja

_______________________________
sihteeri
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LIITE 3

KEHRA - Kehittyvä Rannikkokalastus 2010
Ammattiopisto Livia / Peimarin koulutuskuntayhtymä
Kalatalous- ja ympäristöopisto
Johtoryhmän kokous, pöytäkirja 1/2011
Aika: Keskiviikko 9.2.2011 klo. 17.45 – 19.10
Paikka: M/S Amorella
Läsnä:
Essi Erävesi, Ismo Johansson, Vesa Karttunen, Mailis Kuuppo, Olavi
Sahlstén, Ari Uusimäki, Sami Veneranta ja Tero Ylikylä sekä Kari Ranta-aho ELY –
keskuksesta. Sihteerinä Maria Saarinen
§1

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Olavi Sahlstén avasi kokouksen klo. 17.45
§2

Tiedotusasioita

Johtoryhmä merkitsi seuraavat tiedotusasiat tiedokseen:





§3

KANRA II – projektin loppuraportti ja viimeinen maksatushakemus hyväksytty
15.12.2010
”Uusia pyydyksiä ammattikalastuksen tarpeisiin ja vesitiivis boxi KANRA II –
projektin vedenalaiskameroiden tallentimille” -hankkeen loppuraportti ja viimeinen
maksatushakemus hyväksytty 15.12.2010
em. hankkeiden loppuraportit liitetty kalakoulun www-sivuille, linkit myös SAKL:n
sivuilla
KEHRA – hankkeen 1. maksatushakemus valmiina. Väliraportti valmistuu 16.2.
mennessä
Vedenalaiskuvaukset

Johtoryhmä merkitsi seuraavat tiedotusasiat tiedokseen:





kooste vedenalaiskuvausten tuloksista kuultiin seminaarin aikana (Saarinen)
osa filmeistä on edelleen koodaamatta, mutta Saarisen tavoitteena oli saada työt
tehtyä ennen lomalle lähtöään 16.2. mennessä
tulokset toimitetaan Vesa Tschernijlle, joka käsittelee tiedot väliraporttimuotoon
vedenalaiskuvauksiin osallistuvien kalastajien ja Tschernijn kokous maaliskuun
puoliväliin mennessä; keskustellaan tuloksista ja suunnitellaan kesän 2011
kuvaukset

Lisäksi johtoryhmä päätti selvittää (Saarinen) sisävesillä käytössä olevan kaluston laadun
ja ominaisuudet. Seminaarissa ilmeni kaluston olevan huomattavasti edullisempi kuin
KEHRA - hankkeella
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§4

Mutnik

Johtoryhmä merkitsi seuraavat tiedotusasiat tiedokseen:



koekalastuksiin on ollut erittäin vaikea saada koottua miehistö kalakoululta
virolainen tutkimusryhmä (Tarton yliopisto ja Peipsin kalastajat) on esittänyt
kiinnostuksensa Mutnik – yhteistyöstä
o marraskuussa 2010 käydyn alustavan keskustelun pohjalta olisi mahdollista,
että ryhmältä tulisi pyydyskalusto ja miehistö, KEHRA – hankkeelta alus ja
kalavedet. Pari päivää sitten saadun viestin mukaan (Väinö Vaino)
suunnitelmat voimassa edelleen
o ryhmä toisi mukanaan noin 10 erilaista nuotan perää ja mm. sonarin
o kalastusaika olisi elo – syyskyyn alkupuoli
o ovat luvanneet palata asiaan maaliskuussa



syksyn kalastukseen olisi ehkä saatavilla myös Saaristomereltä ammattikalastajia,
esim. Ismo Johansson kertoi voivansa lähetä kansimieheksi kyseiseen
vuodenaikaan

Johtoryhmä totesi, että ammattitaidon ja mukana tulevan kaluston takia paras vaihtoehto
olisi yhteistyö virolaisten kanssa. Jos yhteistyö toteutuu, sopimusasioissa on oltava
tarkkoina. Johtoryhmä päätti kuitenkin selvittää (Kuuppo) myös kalakoulun henkilökunnan
mahdollisuudet suorittaa koekalastukset. Jos mahdollisuuksia ei ole eikä yhteistyö
virolaistenkaan kanssa onnistu, selvitetään vielä ammattikalastajien mahdollisuudet
suorittaa koekalastukset elokuussa.
Mitä KEHRA – hankkeen jälkeen?

§5

Seminaarin aikana ei yksityiskohtaisia ehdotuksia ollut saatu, mutta tällöin ehdotettiin
Saaristomeren ja Selkämeren alueyhdistyksien yhteistä aivoriihipäivää alkusyksystä 2011.
Johtoryhmä keskusteli tulevaisuuden tarpeista kokouksessaan. Muun muassa seuraavat
teemat tulivat esille:
-

Merikarvialta puuttuu logistiikkaa; silakalle mahdollisesti sama kuljetusjärjestelmä
kuin poistokalalle
uusia vaihtoehtoja tankkikalalle kaivataan
kalan ympäristömerkintä; ISO-järjestelmä kankea ja kallis. Ei pitäisi luoda mitään
omaa merkkiä, vaan ottaa käyttöön sellainen, mikä on jo olemassa muualla

Johtoryhmä totesi, että kalan ympäristömerkintä saattaisi olla yksi tulevaisuuden
hankkeista. Asiassa voitaisiin lähteä käyntiin tekemällä esiselvitys esim. Ruotsissa
käytössä olevan MSC-merkin soveltuvuudesta joillekin suomalaisille kalalajeille (ainakin
Saaristomeren kuha, Selkämeren lohi ja eteläinen turska). Ranta-aho oli ajatuksen
kannalla
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§6

Muut asiat

Muita asioita ei tullut esille.
§7

Johtoryhmän seuraava kokous

Seuraava kokous päätettiin pitää 29.3. klo. 14.00.
§8

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.10.

Pöytäkirja on tarkastettu johtoryhmän kokouksessa ___.___ 2011 ja todettu kokouksen
kulun mukaiseksi.

________________________________
puheenjohtaja

_______________________________
sihteeri
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LIITE 4

KEHRA - Kehittyvä Rannikkokalastus 2010
Ammattiopisto Livia / Peimarin koulutuskuntayhtymä, Kalatalous- ja ympäristöopisto
Johtoryhmän kokous, pöytäkirja 2/2011

Sähköpostikokous
Johtoryhmän jäsenillä oli kommentointiaikaa 1.4. klo. 12.00 - 4.4. klo. 16.00
§1

Vedenalaiskuvaukset
 kalusto tarkistetaan Turku Amk:ssa (Hattara). Veloitus on tänä vuonna 60 € / h +
alv
 ensimmäinen yksikkö saatiin 31.3. Muut kaksi luvattu 15.4. mennessä (sopimus)
 Saarinen testaa laitteet ja akkujen kunnon vielä kotonaan
 vedenalaiskuvauksiin osallistuvat kalastajat ja Vesa Tschernij kokoontuivat kesän
2011 kuvausten suunnittelukokoukseen Porissa 19.3. (LIITE1, s. 3)
 liitteenä alustava kuvausaikataulu (LIITE 2, s. 7)
 lupa aikaistettuun lohenpyyntiin on myönnetty kaksivuotisena, joten lupaa ei nyt
tarvitse hakea
 filmien koodaaja puuttuu vielä. Saarinen tekee tiedusteluja
 Saarinen mukana kuvauksien starttaamisessa Huunosella, Johanssonilla ja
Saaristolla

Päätös:

§2

johtoryhmä merkitsi yllä mainitut tiedotusasiat tiedokseen ja hyväksyi
alustavan kuvaussuunnitelman

Mutnik

Virolaisista yhteistyökumppaneista ei ole kuulunut mitään 6. helmikuuta jälkeen. Saarinen
on useassa eri viestissä pyytänyt vahvistusta yhteistyösuunnitelmille ja kahteen eri
otteeseen ilmoittanut, että tarvitsemme varmistuksen ehdottomasti viimeistään 31.3.
Paraislainen ammattikalastaja Jörgen Andersson on ilmaissut kiinnostuksensa suorittaa
Mutnik – koekalastukset oman miehistönsä voimin (LIITE 3, tarjous ja alustava
suunnitelma s. 8). Andersson odottaa johtoryhmän päätöstä mahdollisimman pian, jotta voi
ryhtyä tarvittaviin valmisteluihin.
Jo aikaisemmin on todettu, että kalakoulun henkilökuntaa on vaikea irrottaa koekalastuksiin.
Päätös:

johtoryhmä merkitsi yllä mainitut asiat tiedokseen ja tutustui Anderssonin
esitykseen. Johtoryhmä antoi kommentteja sekä sähköpostitse että
puhelimitse. Johtoryhmä hyväksyi Anderssonin tarjouksen seuraavin ehdoin:

varmistettava rahoittajan hyväksyntä
varmistettava, että kalastuksen kohdelajina on pääasiassa kuha
varmistettava vakuutusten kattavuus
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§3

Muut asiat

Muita asioita ei tullut esille
§4

Johtoryhmän seuraava kokous

Päätös: päätettiin, että koordinaattori kutsuu tarvittaessa johtoryhmän koolle.

Pöytäkirja on tarkastettu johtoryhmän kokouksessa ___.___ 2011 ja todettu kokouksen
kulun mukaiseksi.

________________________________
puheenjohtaja

_______________________________
sihteeri
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LIITE 5

KEHRA - Kehittyvä Rannikkokalastus 2010
Ammattiopisto Livia / Peimarin koulutuskuntayhtymä, Kalatalous- ja ympäristöopisto
Johtoryhmän kokous, pöytäkirja 3/2011
Aika: 30.9.2011 klo. 13.10 – 16.15
Paikka: KEHRA – toimisto, Yliopistonkatu 11 a B 21, 20100 Turku
Läsnä:
Ismo Johansson, Kaj Mattsson, Olavi Sahlstén, Petri Rannikko, Ari Uusimäki,
Sami Veneranta ja Tero Ylikylä sekä Kari Ranta-aho ELY – keskuksesta. Sihteerinä Maria
Saarinen

§1

Vedenalaiskuvaukset ja koerysien tulokset (kuha, lohi, siika, silakka)

Johtoryhmä merkitsi
tilannetiedotuksen:






tiedokseen

hankekoordinaattori

Maria

Saarisen

antaman

kooste kuvauspäivistä liitteenä 1. Sonja Lehtosen tekemät koodaustiedostot ja
pyydysten saalistiedot on toimitettu Vesa Tschernille elokuussa
kuvauspäiviä oli yhteensä 119
Selkämeren kalastajien palautepalaveri 10.8. (muistio LIITE 2)
Sonja ei pystynyt muuntamaan valittuja pätkiä .AVI –tiedostomuotoon lopullisen
filmin koostamista varten. Saattaa olla parin päivän tai viikon työ
johtopäätöksiä saalistietojen ja Lehtisen koodausten pohjalta:

KUHARYSÄ
 aikaisempaa kevytrakenteisemmat selektiopaneelit maalattiin vaaleanvihreiksi, ja
ne sijoitettiin viiteen eri kohtaan; kalapesän molemmille sivuille koentapäähän ja
nielun paikkeille sekä koentapäähän kiristyskohdan yläosaan (=truttupaneeli).
Selektiotulos oli tyrmäävän hyvä, ja parhaiten näyttäisivät toimivan koentapään
paneelit. Kun testauksen alussa kaikki ritilät pidettiin kiinni, alamittaisten määrä oli
todella suuri. Truttupaneelin avaaminen vähensi alamittaisten määrää
dramaattisesti vain noin yhteen sadasosaan vertailutilanteesta! Paneelin koko oli
40cm x 30 cm, pinnaväli 35 mm ja pinnojen paksuus 3,2 mm (LIITE 3)
LOHIRYSÄT
 lohirysien nieluun asennettavat suojaverkot valmistettiin nyt dyneemalangasta,
koska vuoden 2010 kuvauksissa voitiin todeta lohien usein arastelevan
metallilangasta tehtyä verkkoa
 pieni nielusuojaverkko näytti langastakin tehtynä hidastavan lohien uintia
pyydykseen. Enimmillään lohi kääntyi yli 30 kertaa ennen kalapesään uintia. Isosta
nielusuojaverkosta lohet näyttivät uivan läpi vaivatta. Dyneemasta tehty verkko
joutui useaan otteeseen hylkeiden rajujen hyökkäysten kohteeksi. Vanteeseen
kiinnitetystä dyneemasuojaverkosta kalat uivat vaivatta läpi mutta palasivat silloin
tällöin samaa reittiä takaisin. Käyttäytyminen oli yleisempää taimenilla kuin lohilla.
SIIKARYSÄ
selektiopaneelin rakennetta kevennettiin ja rakoja lisättiin, koska suhteellisen
raskasrakenteinen yhden raon paneeli ei viime vuonna testattaessa toiminut ollenkaan.
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Paneeli oli nyt kooltaan 40cm x 40cm, jossa 1 mm vaijerit 37 mm etäisyydellä.
Selektiotulokset jäivät silti laihoiksi. Kameran ongelmien takia selektiosta ei saatu
kuvaa, mutta niukahkoksi jääneessä saaliissa oli mukana pientä siikaa, myös alle
10 senttisiä. Pientä taimenta saaliissa ei ollut

SILAKKARYSÄ
 yhden päivän aikana keskimäärin vain muutama kymmenen kalaa ui ulos
paneelista. Tällä määrällä ei ollut mitään merkitystä kokonaisuuden kannalta.
Paneeli oli kooltaan 30cmx80cm ja pinnaväli 14 mm. Silakkasaaliin selektiotarve on
myös vähentynyt rehukalan hinnan nousun jälkeen
KAKSOISPERÄLLINEN LOHIRYSÄ





kuvissa ei nähty lohia, kamera oli 3 metrin syvyydessä n. 5 metrin päässä maaaidan päästä
kalapesä oli nyt luode – kaakko –suunnassa (v. 2010 pohjois – etelä)
vuonna 2010 eteläpesästä 72 % saaliista (kokonaissaalis 1 660 kg)
vuonna 2011 kaakkoispesästä 60 % saaliista (kokonaissaalis 1 530 kg)



kaluston kunto
o akkuvahtiin tuleva abiko-liitin petti kahdessa yksikössä. Toinen johto oli aivan
irronnut, ja näyttää siltä, että niitä ei ollut alun perin ollenkaan puristettu
kiinni, eli eivät olleet menneet littiin
o kameroiden laajakulma oli muuttunut vuodesta 2010


Tschernij mukaan kameroissa on sekä tarkennus että zoomaus
(laajakulma). Hattara, joka sääti keväällä yhtä kameroista, ei muista,
onko kameroissa myös zoomausmahdollisuus. Tiedossa ei ole, miten
laajakulma on voinut muuttua

o yksi yksikkö upposi 22.6. kaapelin kiinnitysmuttereiden petettyä. Tuhoutuneet
osat ovat ohjausyksikkö, akku, akkuvahti ja tallennin. Näiden vakuutusarvo
oli yhteensä 1 000 €. Vakuutuskorvaus olisi max 850 € (1 000 – omavastuu
150) esitettyä korjauslaskua vastaan. Korjauksen hintaa ei ole tiedusteltu
Turku Amk:sta
Mikäli kalustoa ei korjata, kertakaikkinen korvaus olisi 650 €
Johtoryhmä päätti seuraavaa:
-

tuhoutunutta kuvausyksikköä ei korjata, vaan hyväksytään kertakaikkinen korvaus
650 euroa
valittujen kuvapätkien leikkaamiseen ja muuntamiseen .avi –tiedostomuotoon palkataan
Vesa Ylikylä
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§2

Pienipesäinen siikarysä

Johtoryhmä merkitsi tiedokseen seuraavan tilannetiedotuksen:
Kevään siikasaalis oli huomattavasti parempi kuin edellisinä vuosina (LIITE 4, saaliskuvat
2010 – 2011). Seuraavia muutoksia oli tehty:
-

uusi paikka (4 – 5 km entisestä). Nyt kivikko, ennen mutapohja
lyhyempi ja tiheämpi (300 mm) aita, joka lähti lähempää rantaa
ankkurointi hieman eri tavalla, nyt adapteri vielä enemmän auki
potkujen kulmia säädettiin lähemmäksi aitaa

Uusimäki kertoi, että uuden pyyntipaikan lähistöllä kaikissa siikarysissä oli nyt aikaisempia
vuosia parempi saalis. Siikaa on hyvin siellä, missä silakka kutee.
Aikaisemmin tehtyjä muutoksia ovat: 1. vanne isompi, iso hylkeensuojaverkko pois, nieluja
avattu, 150 mm siivet
Johtoryhmä päätti Ranta-ahon ehdotuksesta, että tästä kuten muistakin hankkeen
koepyydyksistä laaditaan loppuraporttiin graafinen kuva, josta selviää mm. miten pyydys
on viritetty pyyntipaikalle
§3

Lundinin hyljeloukku

Johtoryhmä merkitsi tiedokseen seuraavan tilannetiedotuksen:
Uusimäki sai kesäkuussa vihdoin noin kahden vuoden odottelun jälkeen uuden tyyppisen
laukaisulaitteen elävänä pyytävään loukkuun
http://www.maskinmarin.com/Show/object.asp?oid=10
Uusimäki kertoi kokouksessa seuraavaa:
- nyt laukaisulaitteen toiminta perustuu kumilenkkeihin, aikaisemmin ilmaan
- laitteen virittäminen toimintavalmiiksi oli erittäin hankalaa
- laite laukesi itsekseen tuulen vaikutuksesta. Jos loukku meni tällöin vain
puoliväliinkin saakka kiinni, pyydykseen ei mennyt yhtään kalaa
Johtoryhmä merkitsi Uusimäen raportin uudesta loukkuratkaisusta tiedokseen ja totesi,
että Lundinin hyljeloukku ei ole toimiva ratkaisu uudellakaan laukaisulaitteella
§4

Mutnik

Johtoryhmä merkitsi tiedokseen seuraavan tilannetiedotuksen:
Saalistiedot ja raportti saatiin 27.9. Lyhyt yhteenveto saaliista:
-

kalastus aloitettiin 6.7., Kalatalous- ja ympäristöopiston Kari-Pekka Nylynd mukana
yhden päivän
opettelupäivän jälkeen kalastusta kuutena päivänä heinäkuussa isommalla, uudella
perällä (40 mm), yhteensä 14 vetoa. Saaliina särkiä ja lahnoja, kiiskiä ja simppuja,
kaksi täysmittaista kuhaa, kaksi siikaa, yksi lohi, ei yhtään ahventa, vaikka alueella
ahventa verkoista saatiin
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-

nuotta pohjassa vähintään 50 % vedoista
kun arvokalaa ei tullut, pidettiin taukoa. Seuraava kalastus 17.8. vanhalla
pienisilmäisellä perällä 24 mm (koordinaattori mukana)
o ensimmäistä kertaa saaliiksi saatiin ahvenia. Molemmissa vedoissa
alamittaisia kuhia 20 - 40 kpl, mitan täyttäviä 6 kpl. Muuten saaliissa oli
pääosin särkiä, myös meduusaa oli todella paljon. Lahna oli kadonnut nyt
saaliista
o nuottaus sujui vaivatta kahden miehen voimin
o vinssin molemmat kumipyörät puhkesivat kahden vedon jälkeen

-

19.9. kaksi vetoa vanhalla nuotalla. Saalis muutamia kiloja pääasiassa särkiä,
vaikka alueella liikkui kuhaa runsaasti (saatu troolilla ja verkoilla). Kalastajat
päättivät, ettei kannata jatkaa

Kalastajien kirjallinen raportti liitteenä 5.
Anderssonin tarjous Mutnik - kalastusten suorittamisesta oli 4 000 € (sis. alv 23 %), kaksi
miestä ja 160 h. Koululle aluksen käyttökustannukset tuntiveloituksella. Ajotunteja tuli
yhteensä noin 100 h.
Osahankkeesta on jäämässä rahaa runsaat 5 000 euroa.
Johtoryhmä oli pettynyt tulokseen ja totesi, että huonot tulokset todennäköisesti johtuivat
huonosta ajankohdasta ja nuottaukseen huonosti sopivista pohjista. Johtoryhmä päätti
selvittää, onko nuottauksia mahdollista jatkaa syksyn 2011 aikana Kalatalous- ja
ympäristöopiston oppilastyönä (Saarinen / Kuuppo).
§5

Hyljeverkot

Johtoryhmä merkitsi tiedokseen seuraavan tilannetiedotuksen:
Hyljeverkkoja ei hankittu lisää, vaan niistä jääneillä rahoilla hankittiin pingerit (ELY –
keskuksen luvalla). Vanhat hyljeverkot ovat kuitenkin olleet pyydyksillä. Yhteenvetona
voidaan todeta, että verkkoihin ei hylkeitä jää, ja viritystä rysälle ei saa kunnolla toimimaan
ankkuriköysien, virtauksien ja tuulten takia. Rosvall aikoo testata hyljeverkkoa ahvenrysien
vieressä nyt syksyllä, kun massiiviset hylje- parvet tulevat läpinäkymättömään rantaveteen
§6

Hyljekarkottimet

Johtoryhmä merkitsi tiedokseen seuraavan tilannetiedotuksen:
Ismo Johansson on jatkanut hyljekarkottimien testaamista. Johansson kertoi vuoden 2011
kokemuksista ja tuloksista kokouksessa seuraavaa:
-

karkottimet olivat pyydyksillä touko – heinäkuun välillä 80 vuorokautta
aluksi molemmat karkottimet olivat PU – rysällä, mutta toinen siirrettiin toukokuun
lopulla silakkarysään hylkeiden
hylkeet pysyivät noin 400 metrin päässä (säde, kaikkiin suuntiin), mutta hylkeet
karkottivat kaloja alueelta pelkällä olemassaolollaan
nyt syksyllä karkottimet olleet pyydyksillä noin 1,5 viikon ajan
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§7

Pingerit

Johtoryhmä merkitsi tiedokseen seuraavan tilannetiedotuksen:





§8

Pingerit hankittiin ELY – keskuksen luvalla hyljeverkoista jääneillä rahoilla
paras tarjous saatiin ruotsalaisfirma Proxitronilta, jonka hinta oli 1 250 SEK / kpl eli
noin 140 € / kpl (sis. alv)
pingereitä testaavat seuraavat kalastajat: Johansson Erik, Rosvall Mika, Saaristo
Reijo, Salokangas Heikki, Uusimäki Ari, Veneranta Reijo, Veneranta Sami sekä
Laine Seppo yhdessä Rantamaa Tonin kanssa
alustavia tuloksia:
o Uusimäellä silakkaverkoilla kerran ei ollut vahinkoja, mutta toisella kertaa
silakan päitä verkossa, vaikka pingerit verkon päissä
o vastaavanlaisia kokemuksia S. Venerannalla
o Rantamaa ja Laine laittoivat kesällä pingerit lohirysälle, mutta tuloksista ei voi
sanoa mitään, koska kalan tulo loppui juuri silloin
Budjettitilanne, jatkoaikahakemus ja mahdollinen risteilyohjelma

Johtoryhmä merkitsi tiedokseen seuraavan tilannetiedotuksen:
KEHRA - hanke päättyy hankesuunnitelman mukaan 31.12.2011. Rahaa on kuitenkin
jäämässä ainakin noin 13 000 euroa ja tarvetta on vielä yhden kalastajaristeilyn
järjestämiseen. Lisäksi hallinnollisista syistä (laskujen maksu ym.) jatkoajan hakeminen on
perusteltua. Budjettitilanne ja ehdotus rahojen käytöstä liitteenä 6.
Johtoryhmä päätti seuraavaa:
-

hankkeelle haetaan jatkoaikaa 31.3.2012 saakka
ehdotus jäämässä olevien rahojen käytöstä hyväksyttiin
risteily järjestetään 8.2.2012, mikäli KKL:n kalastusalueristeily ei sijoitu samaan
aikaan. Kutsutaan mukaan Suomenlahden ja Pohjanlahden pyydyskehitys porukkaa
Uusi hankehakemus HATRIK – kierrokselle loppuvuodesta

§9

Johtoryhmä merkitsi tiedokseen seuraavan tilannetiedotuksen:
Koordinaattori on pyytänyt kalastajilta uusia hankeideoita tulevaan isoon hankkeeseen
(vuodet 2012 – 2013). Seuraavia teemoja on esitetty:
-

ilmastonmuutoksen vaikutukset ja varautuminen
talvikalastuksen kehittäminen
uusi tekniikka, erilaiset apulaitteet (mitä maailmalta löytyy ja esim. mahdollisimman
edistyneen kaikuluotaimen hankinta, ottaen huomioon kalojen muuttuneen
käytöksen hylkeiden takia)
pingereistä edistyneempi (tieteellinen) tutkimus mahdollisesti yhteistyössä
Pohjanmaan kanssa
kartoitus norssin keväisestä levinneisyydestä ja noususta Merikarvialla, selvityksen
pohjalta koekalastus nuotalla ja keväinen tapahtuma Norssiviikko
matalien, upotettujen rysien testaaminen (kuten Amerikan suurilla järvillä)
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-

PU – rysien edelleen kehittäminen mm.
o harvemmat suuosat lohirysään
o siikarysä; pesään yksinkertainen havas, rakonielu, isompi adapteri
elektroninen rysävahti (tämä voisi paremminkin olla interreg-hanke ainakin Viron
kanssa, jossa jo kehitellään ”robottikaloja”)

Aivoriihi hankesuunnitelman tiimoilta, ehdotettu päiviä 24., 25. tai 27. lokakuuta.
Ranta-aho kehotti kaivamaan esille vanhat Saaristomeren ja Selkämeren
kalatalousryhmähakemukset ja poimimaan sieltä tärkeitä teemoja.
Johtoryhmä päätti, että koordinaattori ryhtyy valmistelemaan hanketta ja infoaa
johtoryhmää sähköpostitse. Aivoriihi piknik – risteilyn merkeissä voidaan järjestää, mikäli
saadaan ajankohta ja porukka kasaan.
§ 10

Muut asiat

Muita asioita ei tullut esille.
§ 11

Johtoryhmän seuraava kokous

Seuraava kokous päätettiin pitää 13.12. iltapäivällä.
§ 12

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16.15

Pöytäkirja on tarkastettu johtoryhmän kokouksessa ___.___ 2011 ja todettu kokouksen
kulun mukaiseksi.

________________________________
puheenjohtaja

_______________________________
sihteeri

51
LIITE 6

KEHRA - Kehittyvä Rannikkokalastus 2010
Ammattiopisto Livia / Peimarin koulutuskuntayhtymä, Kalatalous- ja ympäristöopisto
Johtoryhmän kokous, pöytäkirja 4/2011
Sähköpostikokous
Johtoryhmän jäsenillä oli kommentointiaikaa 13.12. klo. 16.00 saakka
§ 1 Tiedotusasioita
Johtoryhmä merkitse seuraavat asiat tiedokseen:
1a) Hallinnolliset asiat
-

2. maksatushakemus jätetty marraskuussa

-

rahoitushakemus uudelle hankkeelle KAIRA – kalastuksen Innovaatiot Rannikolla
jätetty 25.11.
o alustavan tiedon mukaan kalatalouspäälliköt käsittelevät hakemuksia
ensimmäisen kerran 15.12.

-

KEHRA – hankkeen jatkoaikahakemus ja budjetin sisäiset siirrot käsitellään ELY –
keskuksessa viikolla 50 (Malmbergin ilmoitus)

-

koordinaattorin työajan jakautuminen eri hankkeille 2011 – 2012
o pääosa hankekoordinaattorin työajasta johtoryhmän edellisen kokouksen
jälkeen (30.9.) mennyt uuden hankesuunnitelman sekä hapotuskonttisuunnitelman ja -esiselvityksen kirjoittamiseen
o joulukuussa
 HAPOTUSkonttihankkeen loppuun saattaminen
 JUMBO - katiskahankkeen väliraportti
 MSC – hankkeen aloitus (”MSC – sertifioinnin vaatimukset,
kustannukset
ja
rahoitusmahdollisuudet
sekä
soveltuvuus
Saaristomeren ja Selkämeren kalastuksille ja Itämeren itäisen
turskakannan kalastukselle”)
 KEHRA – risteilyohjelma ja kalastajakirjeet
o tammikuussa 2012 KAIRA – hankkeen käynnistys (mikäli rahaa saadaan)
o tammi – maaliskuu 2012 KEHRA – hankkeen loppuun saattaminen ja
loppuraportti
o tammi – kesäkuu 2012 MSC – esiselvitys
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1b) Vedenalaiskuvauksiin liittyvät asiat
-

-

Vesa Tschernijlle toimitettavien hyvien filmin pätkien etsimiseen, leikkaamiseen ja
muuntamiseen .avi –tiedostomuotoon palkattiin Vesa Ylikylä
Vesa Tschernij on Suomessa viikolla 49, haastattelee KEHRA – videota varten
Orian
Bondestamin
8.12.
ja
Kari
Ranta-ahon
sekä
Selkämeren
vedenalaiskuvauksissa mukana olleet kalastajat 9.12.
Tschernij saa samalla käsitellyn videomateriaalin mukaansa Porissa. Koostettavan
filmin ensi-ilta on KEHRA – risteilyllä

§ 2 KEHRA – risteilyn seminaariohjelma
Alustava seminaariohjelma liitteenä 1.
Päätös:

Johtoryhmä merkitsi alustavan seminaariohjelman tiedokseen ja hyväksyi sen.
Lisäehdotuksia ei tullut.

§ 3 Muut asiat
Muita asioita ei tullut esille
§ 4 Johtoryhmän seuraava kokous
Päätös:

Johtoryhmän seuraava kokous pidetään KEHRA – risteilyllä 8.2.2012
seminaarin jälkeen.
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LIITE 7

KEHRA - Kehittyvä Rannikkokalastus 2010
Ammattiopisto Livia / Peimarin koulutuskuntayhtymä, Kalatalous- ja ympäristöopisto
Johtoryhmän kokous, pöytäkirja 1/2012
Aika: 8.2.2012 17.50 – 19.05
Paikka: M/S Amorella, pieni kokoustila
Läsnä:

Chris Karppinen, Vesa Karttunen, Mailis Kuuppo, Kaj Mattsson, Olavi
Sahlstén, Ari Uusimäki, Sami Veneranta ja Tero Ylikylä sekä Kari Ranta-aho
ELY – keskuksesta. Sihteerinä Maria Saarinen

§ 1 Tiedotusasioita - KEHRA
Johtoryhmä merkitsi tiedoksi seuraavat asiat:
-

2. maksatushakemus (jätetty marraskuussa) hyväksytty sellaisenaan
jatkoaikahakemus ja budjetin sisäiset siirrot hyväksyttiin (päätös 2.1.2012) Hanke
päättyy 31.3.2012
johtoryhmän sähköpostikeskustelun perusteella Vesa Tschernijlle on myönnetty
jatkoaikaa lopullisen filmin valmistumiseen 26.3.2012 saakka
o kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho totesi, että jatkoaikaa hankkeelle voidaan
myöntää, mikäli Vesa Tschernij ei saa filmiä ajoissa valmiiksi

§ 2 KEHRA – hankkeen budjettitilanne
Budjettitilanne näytti 8.2. siltä, että rahaa olisi edelleen jäämässä noin 3 000 euroa.
Johtoryhmä keskusteli mahdollisista käyttökohteista ja päätti
-

että videosta tehdään kopioita 20 kpl
teettää videosta englanninkielisen version, mikäli mahtuu budjettiin (Saarinen
selvittää kustannusarvion)

§ 3 KEHRA – hankkeen loppuraportti
Alkuvaiheessa olevan loppuraportin sisällysluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.
Johtoryhmä hyväksyi sisällysluettelon ja päätti, että
-

Saarinen lähettää loppuraporttiehdotuksen sähköisesti, ja johtoryhmä kommentoi
sähköisesti
loppuraportti hyväksytään sähköisesti
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§ 4 KAIRA - hanke
Johtoryhmä merkitsi tiedoksi seuraavat asiat:
Kari Ranta-aho kertoi, että KAIRA – hankkeelle on myönnetty 60 000 euron rahoitus. Vain
PU – rysiin liittyvät osiot saadaan toteuttaa:
-

harvat suuosat lohirysään
siikarysän rakenteelliset muutokset
meduusaselektio

Siikaosion toteuttaa hankkeen ideoija Heikki Salokangas ja meduusaselektion samoin
perustein Ismo Johansson. Todettiin, että lohiosiossa mukana on neljä kalastajaa.
Hankkeen ideoija Juha Välisalo on automaattisesti mukana.
Johtoryhmä keskusteli hankkeen toteuttamisesta ja päätti
-

-

että tutkimuksen maantieteellisen kattavuuden vuoksi lohihankkeessa on Välisalon
lisäksi automaattisesti mukana myös Erik Johansson Pyhärannasta
arpoa Johanssonin ja Välisalon lisäksi hankkeeseen tulevat kalastajat
o arvonnan suoritti Mailis Kuuppo. Arvottiin kalastajat Reijo Veneranta ja
Seppo Laine sekä näille varamiehet Reijo Saaristo ja Toni Rantamaa
hakea V-S ELY – keskukselta lohiosion toteuttamista varten lupia aikaistettuun
pyyntiin
että Mailis Kuuppo nimeää hankkeen ohjausryhmän sen jälkeen, kun kirjallinen
rahoituspäätös on saatu
o hankkeen suppeudesta johtuen ohjausryhmä voi myös olla suppeampi kuin
KEHRA - hankkeessa
o ohjausryhmään tulevat Kalatalous- ja ympäristöopiston edustajan lisäksi
osahankkeissa mukana olevat kalastajat (lohiosiosta yksi). Myös
kalatalouskeskusten edustajat voivat mielellään olla mukana

§ 5 Muut asiat
Ranta-aho totesi, että poistokalastukseen liittyvät hapotuskonttihankkeet (rahoituksen
osalta) ovat jäissä siihen saakka, kunnes poistokalastusjärjestelmästä tulee pitkäaikainen
tai pysyvä.
§6

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.05

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ___.___ 2012 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

________________________________
puheenjohtaja

_______________________________
sihteeri
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LIITE 8
KEHRA - Kehittyvä Rannikkokalastus 2010
Ammattiopisto Livia / Peimarin koulutuskuntayhtymä, Kalatalous- ja ympäristöopisto
Johtoryhmän kokous, pöytäkirja 2/2012
Aika: 3.10.2012 klo. 10.00 – 14.00
Paikka: M/S Amorella, pieni kokoustila S 11
Läsnä:

Ismo Johansson, Vesa Karttunen, Mailis Kuuppo, Kaj Mattsson, Olavi Sahlstén, Ari
Uusimäki ja Tero Ylikylä. Sihteerinä Maria Saarinen

§ 1 KEHRA – hankkeen budjettitilanne
Hankekoordinaattori esitteli budjettitilanteen (LIITE 2) johtoryhmälle. Hankkeen hallinnolliselle
osuudelle on tulossa ylityksiä useille momenteille, ja vastaavasti jäämässä ainakin
hyljekarkottimien ja Mutnikin vakuutusmaksuista ja tiedotusristeilystä. Ylitys ei ole yli 10 prosenttia
minkään momentin kohdalla, joten kirjallista lupaa ei tarvitse erikseen hakea ELY – keskukselta.
Ylitykset johtuvat pääasiassa hankkeen viivästymisestä vuodella vedenalaisfilmin viivästymisen
vuoksi ja koordinaattorin suuresta työpanoksesta Iconex Oy:n raportin ja videon suhteen.
Päätös: johtoryhmä merkitsi budjettitilanteen tiedokseen ja totesi, että hanke viedään loppuun
budjettiraamin puitteissa.
§ 2 Iconex Oy:n video ja raportti
Tschernij oli toimittanut johtoryhmälle vedenalaisvideon esikatseluversion ja kirjallisen raportin
korjatun version.
Päätös: johtoryhmä keskusteli videon ja raportin sisällöstä ja hyväksyi ne varauksellisesti
johtoryhmän esittämin muutoksin, jotka koordinaattori välittää Tschernijlle.
§ 3 KEHRA – hankkeen loppuraportti
Päätös: johtoryhmä keskusteli loppuraportin sisällöstä ja esitti siihen joitakin korjauksia / lisäyksiä.
Johtoryhmä päätti hyväksyä lopullisen raportin lokakuun aikana sähköpostitse.
§ 4 Muut asiat
Koordinaattori kertoi mahdollisista rahoituslähteistä liittyen uusiin hankkeisiin (LIITE 1)
Päätös: johtoryhmä merkitsi koordinaattorin esittelemät asiat tiedokseen.
§5

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 14.00

Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ___.___ 2012 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

________________________________

_______________________________
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LIITE 9
VEDENALAISKUVAUKSET 2010 / Kehittyvä Rannikkokalastus 2010
Suunnittelukokous 16.3.2010 KEHRA – toimistolla Turussa
Läsnä:
Tschernij Vesa, Iconex Oy
Huunonen Pauli, kalastaja
Salokangas Heikki, kalastaja
Uusimäki Ari, kalastaja
Veneranta Sami, kalastaja
Koponen Mila, opiskelija Turku Amk
Saarinen Maria, projektikoordinaattori, Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti
Klo. 9 – 10 Tschernij, Koponen, Saarinen
klo. 10 – 14 kaikki mukana


opiskelija Mila Koponen on tehnyt samantapaista työtä viime kesänä RKTL:n
hommissa; laskenut lohia Simo(?)-jokeen lasketuissa lohilaskureissa, joten tietää,
mistä on kysymys. Mila ei tosin ole näillä näkymin käytettävissä vuonna 2011,
muuttamassa vuodeksi Islantiin kihlattunsa luokse

TEKNIIKKA
 kovalevyille tallentuu vuorokauden päämappi, joka on jaettu 0,5 h tiedostoihin.
Kamera lähettää 14 kuvaa sekunnissa


kameraan olisi hyvä saada virtausmittari, esim. lanka, joka liikkuu kuvassa
virtauksen mukaan



videoiden katseluun tarvitaan Mplayer - ohjelma, joka on imuroitavissa netistä
ilmaiseksi. Ohjelman avulla videon voi tarvittaessa kelata kaksinkertaisella
nopeudella, tosin ainakin hylkeet saattavat tällöin jäädä huomaamatta



Mila noutaa tallentimet noin kerran viikossa. Hylkeensuojaverkkokuvausten tulokset
eivät ole niin kiireellisiä, ne voi jättää myöhemmäksi! Lisäksi kalastajat
(Selkämerellä) tsekkaavat itse omilla tietokoneillaan perusasiat (onko tekniikka
kunnossa)



jos / kun kuvamateriaalia alkaa tulla paljon, Mila alkaa ottaa tiedostoja käsittelyyn
erikseen sovittavana otantana, saalistilastoa apuna käyttäen
kalastajat luovuttavat Milalle aina kuvamateriaalin kanssa kuvausajankohtaan
liittyvän saalistilaston



Tschernijn mielestä vedenalaiskuvausten menetelmät olisi saatava enemmän
kokeellisiksi, jotta esim. tulosten vertailu olisi helpompaa



selvitettävä ensin, MITÄ kalojen liikkeitä kalastajat haluavat Milan katsovan ja
koodaavan. Vesa lupasi lähettää oman vanhan koodaussysteeminsä (Excell –
tiedostolla) malliksi, jonka pohjalta Mila voi rakentaa oman
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kuvataan myötäauringossa



hankittava läppäri mieluiten pienikokoinen ja varustettu pelkästään muistikorteilla (ei
kovalevyä)



Kuvamateriaalin käsittelyn kannalta on tärkeää, että vastuussa olevat kalastajat
pitävät tarkkaa kirjanpitoa; 1) päivämäärästä, 2) mikä on kohteena eli mitä
kuvataan, 3) mille tallentimelle (kovalevylle) materiaalia ajetaan kunakin päivänä.
Tämän tiedon lisäksi tarkka koentapäivän tarkkuudella tehty saaliskirjanpito auttaa
”havaintojen” löytämistä (lisäys V. T.)

ALUSTAVA NOIN – AIKATAULU JA KUVAUSKOHTEET. Näillä näkymin kuvaukset
alkavat vapun jälkeen.
Viikot 18 – 20


kaksi
kuvausyksikköä
Huunosella
suomukalarysän
kuvauksissa.
Saaristomerellä kuvausten starttauksissa mukana Tschernij ja sukeltajat
kuvauskohteina uudet selektioritilät (päätykartoissa, sivulla) sekä nielu (sitä
ennen nielun korjaus). Oli puhetta, että nämäkin ritilät tilattaisiin
merikarvialaiselta Antero Ojamolta, mutta pitäisikö kuitenkin joltakin
lähempänä Paulia?



yksi kuvausyksikkö siian selektiokuvauksissa, Selkämeri (kuinka monta
kalastajaa, selvinnee SeAK:n kokouksessa 30.3.)
saisiko kameran kiinni selektioraamiin? Kameran kiinnitys olisi saatava siten,
että suuntaamista läppärillä ei aina tarvita
selektioritilät ja kameratelineet tilataan Ojamolta
ei ehkä keräilypussia; selektio voidaan todentaa myös jäljelle jääneestä saaliista

Viikot 21 – 26




yksi kuvausyksikkö heti siikarysiltä vapauduttua Salokankaan kaksoisrysään
tärkein kuvauskohde maa-aidan pää, mitä kala tekee tässä?
kuvataan 2 m ja 4 m pinnan alla
Salokankaalta vapauduttua kuvausyksikkö silakkarysään?
kaksi kuvausyksikköä muihin lohirysiin, joissa kuvataan välipesän nielua neljässä
eri versiossa. Versiot ovat rysät, joissa on:
iso dyneema - suojaverkko (200 mm havas, kuten viime vuonna)
vaijerista kudottu 80 cm x 80 cm suojaverkko (erona viimevuotiseen isompi
silmä 240 mm)
uutena teräsvaijerista kudottu 120 cm x 70 cm (240 mm) suojaverkko. Näitä on
lohirysissä, joissa on yksinkertainen havas (50 mm) välipesässä ja u-mallin
nielu
vertailurysässä (Lundinin perusmalli) on kalteri vain peränielussa, mutta kamera
siis välipesän nielulla
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LIITE 10

KEHRA – projekti, suunnittelukokous
19.3.2011 klo. 11 – 15, Porin suomalainen klubi
Asiat: Vedenalaiskuvausten tulokset 2010 ja suunnitelmat kaudelle 2011
Hyljeverkot; tulokset 2010 ja suunnitelmat kaudelle 2011
Läsnä:
Huunonen Pauli
kuharysä
Johansson Erik
lohirysä / pieni rautasuojaverkko
Laine Seppo
silakkarysä
Rantamaa Toni
silakkarysä, hyljeverkko
Rosvall Mika
hyljeverkko
Saaristo Reijo
lohirysä / iso dyneenasuojaverkko
Salokangas Heikki kaksoisrysä, hyljeverkko
Uusimäki Ari
Selkämeren yhteyshenkilö
Uusimäki Esapekka lohirysä / iso rautasuojaverkko
Veneranta Reijo
hyljeverkko
Veneranta Sami
siikarysä, lohirysä / Lundinin kalteri
Tschernij Vesa
Saarinen Maria

Iconex Oy
KEHRA – projektikoordinaattori

Vedenalaiskuvaukset
Vesa Tschernij esitteli vuoden 2010 tulokset (LIITE 1, raportista tulossa vielä uudempikin
versio). Filmiä oli saatu yhteensä 990 h, joissa oli koodattu 3 760 havaintoa. Havainnoista
75 % oli kuharysässä.
Tschernij esitteli myös tuloksia siika- ja silakkarysien selektiivisyyden kehittämisestä
Ruotsissa (Fiskeriverket ja Lundin)







sekä siiat että silakat oleskelivat eniten kalapesän nielun päässä noin metrin
syvyydellä pinnasta
siiat oleskelivat enimmäkseen muualla kuin selektioritilän kohdalla (virtaus / valo ?)
siialla päätykartiossa ja nielun kohdalla olevat ritilät toimivat suurin piirtein samalla
teholla
siiat menivät pyöreästä trutturitilästä aina aivan keskeltä läpi => saattoivat aristella
ritilän raamia, joka oli melko massiivinen, ainakin 5 cm leveä
siika vaatii kuitenkin selektoituakseen pitkähkön ajan, joten kokeminen mahdollisimman harvoin
Lundin on saanut silakasta selektoitumaan jopa 50 – 75 %. Kalapesässä oli sekä
koenta- että nielun päässä pesän ympäri menevä selektioritilä 14 mm välein. Parhaiten toimi nielun kohdalla oleva ritilä, ja läpimenot useimmiten sivulle tai alas

Keskusteltiin ja päätettiin seuraavaa:
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selektioritilöiden ja raamien tulisi olla mahdollisimman kevytrakenteiset, pinnat max
2 – 3 mm



kuharysään selektioritilät kalapesän molemmin puolin sekä koenta- että nielun
päähän + truttuun pyöreä ritilä
35 mm (ja 37 mm ?) kiinteät ritilät
vaaleanvihreä (ja kirkas)?
kuvataan vain trutturitilää
muiden ritilöiden kanssa lasketaan saalisjakauma; täysmittaiset kg / alamittaiset
kg, alamittaisista lisäksi kappaleet
eloonjäämistesti kerran tai kaksi (sumputus)
kuvauksen aloittaminen saattaa mennä tänä vuonna myöhemmälle, koska on
odotettavissa runsaita maavalumia ja sameaa vettä!



siikarysään uudenlainen ritilä, suppilo ei toimi
mahdollisimman kevytrakenteinen ritilä kalapesän nielun kohdalle molemmin
puolin
ei kannata kuitenkaan sijoittaa aivan vedenpinnan tuntumaan, koska tällöin lokit
pääsevät nokkimaan kaloja (ruotsalaistutkimuksessa sijoittamista pinnan
tuntumaan suositeltiin)
kuvaus koentapäästä ritilän suuntaan siten, että nähdään myös, mitä siiat
ylipäätään kalapesässä touhuavat



silakkarysästä ei saatu vielä ollenkaan kuvaa
käytössä oli 13 mm ritilät. Tänä vuonna sama tai 14 mm, kuten Ruotsissa. Maria
ottaa selville, minkä kokoisia 14 mm:stä läpimenneet silakat olivat
vaikka silakoiden oli Ruotsissa todettukin selektoituvan joko sivulle tai alas,
koentakaukalon muuttaminen selektiiviseksi ei kannata, koska paineen alla
kalaa menisi läpi vain vähän ja suomukato olisi suuri
kuvaus koentapäästä ritilän suuntaan kuten siialla
lajittelukoneesta saadaan kokoluokat ja voidaan verrata toiseen rysään



lohirysissä rautasuojaverkot kudotaan nyt dyneemasta. Tavoitteena mahdollisimman huomaamaton ja vähemmän pelottava verkko lohelle



kaksoisrysän maa-aitaa kuvataan nyt mahdollisesti aidan alaosasta ylöspäin



Maria selvittää virtausmittarit ja hinnat



alustava kuvausaikataulu:

YKSIKKÖ 1. toukokuussa 4 vrk kuharysän truttupaneeli, Huunonen => sieltä
lohen kaksoisrysään, Salokangas
YKSIKKÖ 2. toukokuussa siikarysä => sieltä lohirysään / Lundinin hyljekalteri,
Veneranta S.
YKSIKKÖ 3. toukokuussa silakkarysä, Rantamaa & Laine
YKSIKÖT 1 – 3 kesäkuun alkupuolella lohen suojaverkkorysiin, kuvaus ainakin
osan aikaa yhtä aikaa / Johansson, Saaristo, Uusimäki. Ensimmäiseksi
vapautuva Erik Johanssonille
Hyljeverkot
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hyljeverkkoilla ei saatu haluttua suojausta rysälle
kalastajien käsityksen ja myös mm. viljelijöiltä saadun tiedon mukaan hylkeet eivät
verkkoihin ”itsestään” tartu, ainoastaan ajamalla
mietittiin muita mahdollisia lisäsuojauskeinoja
rahat eivät riitä yhteenkään karkottimeen (verkkorahaa jäljellä n. 3 200 €)
pingerit mahdollisia verkkojen suojana
päätettiin selvittää pingereiden saantimahdollisuudet Suomessa sekä Ranta-ahon
näkemys hyljeverkkorahan käyttämisestä pingereihin
hankkeen ulkopuolelta Saaristo ja Johansson ilmaisivat kiinnostuksensa kokeilla
hyljeverkkoja
Saarinen palaa asiaan kalastajien kanssa, kun pinger-asia selvillä
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LIITE 11

KEHRA – projekti, palautepalaveri
10.8.2011 klo. 10 – 14, Merikarvia
Asiat: Vedenalaiskuvausten tulokset 2011
Läsnä:
Johansson Erik
lohirysä / pieni rautasuojaverkko
Rantamaa Toni
silakkarysä, hyljeverkko
Saaristo Reijo
lohirysä / iso dyneemasuojaverkko
Salokangas Heikki kaksoisrysä, hyljeverkko
Uusimäki Ari Selkämeren yhteyshenkilö
Uusimäki Esapekka lohirysä / iso rautasuojaverkko
Veneranta Sami
siikarysä, lohirysä / Lundinin kalteri
Saarinen Maria

KEHRA – projektikoordinaattori

Maria Saarinen esitteli lyhyesti pääpiirteittäin Sonja Lehtisen koodaustulokset (oli lähetetty
kalastajille sähköisesti jo aikaisemmin).
Kooste Selkämeren kuvauspäivistä ja onnistuneesta materiaalista liitteenä 1.

Keskusteluissa tuli esille seuraavaa:
Alkuperäiset tavoitteet
Lohirysät
-

miten kalat ja hylkeet käyttäytyvät suojaverkon läheisyydessä?
mitä eroja on eri suojaverkkojen välillä (hylkeiden estämiskyky / kalojen vaivaton
läpimeno ja pysyminen sisäpuolella)

Siika- ja silakkarysät
-

kehittää pienten kalojen selektiota

Miten tavoitteet eroaisivat alkuperäisistä nyt
-

silakkarysässä ei enää selektion tarvetta, koska rehukalan hinta noussut roimasti
siikaselektion ja itse asiassa koko pyydyksen (pyytävyyden) kehittäminen vieläkin
alkuvaiheessa, esim. miksi myöhäisempi siika ei mene rysään. Yhtenä muutoksena
esitettiin yksinkertaista 40 mm havasta kalapesään (mutta johtaisiko tämä
lokkiongelmaan?)
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Tulokset
-

-

suojaverkot todella pitävät hylkeet loitolla
nieluesteverkko edelleen (vaikka nyt dyneemasta) näyttää hidastavan kalojen
sisäänmenoa, joskus yli 30 kääntymistä ennen sisään uintia
iso rautasuojaverkko oli nyt tehty dyneemasta ja ilman raameja. Kalat menivät hyvin
läpi, rajuja hylkeiden hyökkäyksiä, yksi pääsi läpi
isosta dyneemasuojaverkosta kalat hyvin läpi, mutta myös liikettä toiseen suuntaan
etenkin taimenilla
kaksoisrysäkuvauksissa ei onnistuttu tavoittamaan lohia. Kamera oli 3 m
syvyydessä n. 5 metrin päässä maa-aidan päästä
hylje on aina askeleen edellä
siialla tulokset laihoja, vaikea löytää oikea selektiomenetelmä. Pystyselektiossa
saatetaan olla oikeilla jäljillä. Vanhan mallisissa siikarysissä siika kyllä pakeni, jos
oli yksikin silmäpako. Siikarysässä oli tänä vuonna käytössä paneeli 40cm x 40cm,
1 mm vaijeri 37 mm välein, sijainti nielusta katsoen klo. 14 kohdalla. Kamera oli n. 2
metrin etäisyydellä. Veden sameuden ja kameran ongelman (?) vuoksi kelvollista
kuvaa ei saatu. Tämänvuotinen saalis pieni. Saaliissa oli pieniäkin siikoja, myös <
10 cm. Venerannan kokemuksen mukaan ainakin taimenet menivät läpi,
myöhemmin myös pienet siiat
silakalla selektio ei toiminut (max 20 – 30 kalaa päivässä läpi)
Salokankaalla on jopa yli 20 kg lohi mennyt isosta dyneemasuojaverkosta läpi. Toni
Rantamaalla oli kuitenkin sellainen tuntuma, että Lundinin kalterilla varustetuissa
rysissä olisi isompaa kalaa kuin suojaverkkorysissä

Tutkimustarpeet jatkossa
-

-

jatkotutkimukset / -kuvaukset nähtiin tarpeellisiksi
olemassa oleva kalusto vaatii kehittämistä, erityisesti tietotekniikkapuoli. Boxit,
kaapelit ja osa kameroista käyttökelpoisia edelleen
ehdotettiin tutkimusta (RKTL), jossa selvitetään lohen rannikkopyynnin vaikutukset
luonnonlohen lisääntymisen onnistumiseen
ehdotettiin, että tehtäisiin tähän mennessä kerätystä saalistilastosta (2004 – 2011)
yhteenveto; saalishuipun ajallinen sijoittuminen, saalisjakauma ennen ja jälkeen
10.6. ym
vuosi 2011 on todennäköisesti viimeinen rahoitettava kuvausvuosi. Saarinen kertoi
Tschernijn mainitsemista kansainvälisistä mahdollisuuksista, ja ryhmä oli
kiinnostunut lähtemään mukaan kansainväliseen hankkeeseen
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LIITE 12

KEHRA -hankkeen vedenalaiskuvausten tulokset
vuosilta 2010 ja 2011
Takana lähes vuosikymmen rysäkehitystyötä – mitä on jäänyt pyydykseen?
Vesa Tschernij ja Maria Saarinen
Livia / Kalatalous- ja ympäristöopisto

sivu
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1 Tiivistelmä
KEHRA -hankkeen kalastajatyöryhmä sai vuonna 2009 päätökseen uusien hylkeenkestävien
ponttonirysien kehitystyön ensimmäisen vaiheen. Tässä vuonna 2004 alkaneessa työssä työryhmällä
oli tavoitteena kehittää alun perin ruotsalaisvalmisteisesta, hylkeenkestävästä ponttonirysästä
suomalaisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopiva pyydys. Tuloksena oli kaksi rysää; yksi Selkämerelle
lohen ja siian pyyntiin ja toinen Saaristomerelle kuhan ja ahvenen pyyntiin. Jo ensimmäisessä
vaiheessa kalastajat hyödynsivät tutkimuksen parista tuttua vedenalais-kuvaustekniikka.
Vedenalaiskuvauksen avaamien uusien kehitysnäkymien rohkaisemina työryhmä asetti
kaksivuotiselle jatkohankkeelle (2010 - 2011) uudet entistä haasteellisemmat tavoitteet.
Selkämerellä tavoitteeksi muodostui lohirysien hylkeenkestävyyden parantaminen. Kalastajat
arvioivat vuonna 2009 hylkeenkestävyyden olevan vielä liian alhainen; saalislohista noin 10
prosenttia oli edelleen hylättävä hylkeenpuremien ja kynsimisten tuloksena. Työryhmä yritti
samalla löytää keinoja rysien olemattomien siianpyyntiominaisuuksien sekä saaliin kokolajittelun
parantamiseksi.
Saaristomerellä päätavoitteeksi muodostui, ehkä jopa hieman yllättäenkin, kuhasaaliin
kokolajittelun kehittäminen. Rysäpyynnissä pikkukuhien saalisosuus on suurempi kuin
verkkopyynnissä, koska verkko on jo valitun silmäkokonsa perusteella kokolajitteleva pyydys, kun
taas rysään uivat yleensä kaiken kokoiset kalat.
Selkämerellä kalastajat testasivat kolmea hylkeensuojaverkkoa. Nieluun asennetut suojaverkot
näyttävät pitkittävän lohien uintia hylkeenkestävään kalapesään, mikä lisää merkittävästi
todennäköisyyttä, että ne päätyvät hylkeiden kynsiin. Kuvaustulokset vahvistivat kalastajien
käytännön kalastuksessa saamaa kuvaa välipesän sisään sijoitettavan suojaverkon paremmuudesta.
Kalastajat ovat luopuneet nielusuojaverkkojen käytöstä. Loppupäätelmä poikkeaa Luulajan ja
Kalixin alueen rysäpyytäjien näkemyksestä, missä nielusuojaverkko on yleistymässä. Syy saattaa
olla looginen ja johtua lohien käyttäytymisessä esiintyvästä erosta.
Siian rysäpyynti on edelleen suuri kysymysmerkki. Tämä on vahinko, koska siikaa on meressä, ja
sen arvo on edelleen korkea. Silakan rysäsaaliin selektion parantamisen tarve loppui silakan hinnan
noustua.
Saaristomerellä saadut systemaattiset rysäpyynnin selektiotulokset ovat todella merkittäviä.
Pikkukuhien normaalisaalisosuus väheni kehitettyjen lajitteluritilöiden ansiosta vain vajaaseen
kahdeksanteen osaan. Käyttökelpoisten rysäpaikkojen löytämisen haasteellisuus rajoittaa kuitenkin
kuhan rysäpyynnin yleistymistä Saaristomerellä. Kalastajien mukaan rysät kykenevät
pyyntimuotona vain täydentämään verkkopyyntiä.
Kuvausten alkaessa vuonna 2008 tarkoitukseen sopivaa kuvauslaitteistoa ei ollut markkinoilla.
Laitteisto koottiin alkutekijöistä, minkä vuoksi tekniset ongelmat ovat varjostaneet sen käyttöä koko
hankeen ajan. Tästäkin huolimatta kalastajat ovat alkaneet nähdä vedenalaiskuvauksen osana
käytännön pyydyskehitystä. Viimeisten kahden vuoden aikana kalastajat ovat alkaneet todella
paneutua kuvauslaitteiston oikeaan strategiseen käyttöön, jossa yhtenä merkittävänä perustekijänä
on kokonaistilanteen jäsentäminen ja kuvausten järjestelmällinen suunnittelu. Tänä päivänä löytyy
myös käteviä, pieniä kameroita tähän tarkoitukseen.
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2 Raportin kirjoittamiseen käytetty aineisto
Tämän loppuraportin lähtökohtina ovat vuosien 2010 ja 2011 vedenalaiskuvaustuloksia esittelevät
kaksi työraporttia sekä yksi vedenalaiskuvauksia toteuttaneiden kalastajien työn tavoitteita ja
käytännön kalastusta luonnehtiva raportti. Kaikki kolme selontekoa löytyvät tämän raportin
liitteistä.

3 Selkämeren lohi- ja siikarysä
3.1 Lohirysien hylkeenkestävyyden parantaminen
Ponttonirysästä on hylkeenkestävää vain kalapesän neljän viimeisen vanteen välinen alue (kuva 1,
s. 4). Tämä lähtökohta on hyvä pitää mielessä tätä raporttia luettaessa.
Alkuperäisen ponttonirysän hylkeensuojaus perustuu kalapesää ympäröivien dyneemasta
valmistettujen hapaiden kaksivaipparakenteeseen sekä sen toiseen (taaimmaiseen) nieluun
sijoitettuun hyljekalteriin (kuva 2b; HK). Näin ollen hylkeet eivät kyenneet sen koommin
kynsimään reikää havasseinämään kuin uimaan nielun kautta sisään kalapesään. Ajan kuluessa
hylkeet oppivat kuitenkin kurkottelemaan nielussa hyljekalterin läpi kalapesän sisässä
hätääntyneinä sinne tänne sinkoilevia lohia. Kynsimisten ja puraisujen johdosta noin 10 prosenttia
pyydyksen pyytämistä lohista oli vuonna 2009 edelleen myyntikelvottomia.
Aluksi alkuperäisen hyljekalterin (40 x 40 cm) aukkoja pyrittiin pienentämään lisäämällä siihen
pystytangon lisäksi vaakatasoon asetettu metallitanko. Aukkojen pienentäminen vähensi hylkeiden
vaurioittamien lohien määrää, mutta vähensi samalla merkittävästi lohisaalista.
Ensimmäinen selvä tulos oli näkemys siitä, että hylkeet tuli pyrkiä pitämään loitompana
kalapesässä uivista lohista, koska tämän huomattiin pitävän saalislohet rauhallisina. Näin
hyljevaurioiden vähenemisen ohessa lohien stressaantuminen sekä poukkoilemisesta syntyvät
mustelmat ja suomuvauriot vähenivät, mikä paransi niiden laatua.
Lohien pysäyttämiseksi kehitettiin kolme suojaverkkomallia; 2 nielusuojaverkkoa (sijainti kuva 2c;
NE) ja välipesän suojaverkko (kuva 2c; EE). Nielusuojaverkot asennettiin etumaiseen (nk.
välipesän) nieluun, kun taas välipesän suojaverkko kiinnitettiin järjestyksessä kolmanteen välipesän
vanteeseen. Vuonna 2010 testattavana oli kaksi materiaalia; vihreä dyneemalanka ja ohut, pehmeä
ruostumaton teräsvaijeri. Vuonna 2010 hylkeet onnistuivat särkemään teräslankaisen verkon, minkä
lisäksi ne näyttivät käyvän hanakammin sellaisen kimppuun. Tästä syystä 2011 kaikki verkot oli
valmistettu vihreästä 2mm dyneemalangasta.
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Kuvat 1 ja 2. Kuvassa 1 (vasemmalla) alkuperäisen kalapesän hylkeenkestävä osa on merkitty punaisella neliöllä.
Kyseessä on siis todella pieni osa muutoin varsin kookasta pyydystä. Koko kalapesän pituus on runsaat 8 metriä.
Kuvassa 2a (oikealla, ylhäällä) on esitetty PushUp kalapesän eri osat; etunielu (E), etu-/välipesä (Ep), takanielu (T) ja
kalapesä (Kp). Huomaa, että kuvissa 2 b-c on kalapesän vaippa poistettu. Kuvan 2b takanielussa (T) näkyy alkuperäinen
hyljekalteri (HK). Kuvassa 2c näkyvät testatut uudet suojaverkot; nielusuojaverkko (NE; 2 mallia, kuvassa vain
pienempi versio, suuremmassa versiossa nielu ulottui kalapesän kattoon) ja välipesän suojaverkko (EE).

Alla olevassa kuvassa kaikki kolme testattua suojaverkkoa; vasemmalla välipesän vanteella oleva,
keskellä pienempi nieluun asennettu ja oikealla suurempi nielusuojaverkko (suuremman U-mallisen
nielun kärjet olivat kiinni kalapesän katossa).

3.1.1 Nielusuojaverkot
Kokemusperäiseen tietoon nojaten kalastajat olettivat nieluun sijoitettavan suojaverkon heikentävän
eniten pyydyksen lohenpyyntiominaisuuksia. Syy on se, että lohirysän kalapesän etunielu on
pyyntistrategisesti ehkä yksi pyydyksen arimmista kohdista. Todennäköisesti juuri tästä syystä
vuonna 1998 markkinoille tuotetussa ponttonirysässä hyljekalteri oli sijoitettu taaimmaiseen
nieluun. Etunielun tärkeä rooli johtuu siitä, että se jakaa pyydyksen tavallaan kahteen osaan; 1)
siivet, suuliina ja adapteri ovat suuria, kattamattomia, avaria ja valoisia kun taas etunielun jälkeinen
osa 2) kalapesä on selvästi pienempi ja ahtaampi sekä ponttonirysässä myös pimeämpi, koska se on
katettu kaksinkertaisella hapaalla. Perinteisissä lohikalapesissä ei ollut kattoa, joten ne olivat
valoisampia. Kalastajat ovat alusta lähtien olleet erittäin kriittisiä ponttonirysän etunielun ja
erityisesti sen sisään asennettavan suojaverkon suhteen.
Koko kuvausjakson ajan ovat vedenalaishavainnot vahvistaneet kalastajien olettamuksen olevan
totta. Merkittävä osa lohista näytti kuvauksissa aristelevan nielussa olevaa suojaverkkoa ja jäivät
tästä syystä pyörimään suuliinaan pitkäksikin aikaa käyden tasaisin väliajoin esteverkolla
kääntymässä. Nämä havainnot ovat todella huolestuttavia, koska hylkeiden on varsin helppo napata
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suuliinan rajaamassa tilassa pyörivät lohet. Seuraavassa tietokoneanimoidussa kuvassa nähdään
yksi lohi (kts. nuoli) uimassa suuliinassa (S), johon hylkeillä on edelleen suojaverkkomallista
riippumatta täysin vapaa pääsy.

S

Vuonna 2010 osan rysää kohti uivista lohista nähtiin kääntyvän ympäri jopa useita kymmeniä
kertoja kohdatessaan etunieluun asennetun pienemmän, teräsvaijerista valmistetun suojaverkon (70
x 70 cm) ennen kuin uivat sisään rysään. Tämä käyttäytyminen jatkui vuonna 2011, jolloin
nielusuojaverkot oli valmistettu dyneemalangasta, mutta oli keskimäärin vähäisempää. Suuremman
nielusuojaverkon huomattiin varsinkin vuonna 2011 ratkaisevasti vähentävän verkolla empivien
(kääntyvien) lohien määrä. Toisaalta se samalla lisäsi rysän välipesästä suuliinaan pakenevien
lohien määrää (vrt jatkossa hylkeiden vierailutiheys rysällä).
Kuvauksissa nielusuojaverkon todettiin odotetusti estävän kokonaan hylkeiden pääsyn kalapesän
sisään. Näin ollen kalapesän etuosassa pyörivistä lohista ei tullut hyljeateriaa, vaan ne saattoivat
rauhallisina jatkaa tavanomaista uintiaan ennen taaimmaiseen, vielä ahtaampaan nieluun uimista.
Nielusuojaverkon todettiin myös tehokkaasti estävän välipesässä pyöriviä lohia pakenemasta, mikä
saattaa olla potentiaalinen ongelma tavallisissa ponttonirysissä, joissa etunielu on suuri (90 x 90
cm) ja nielulankoja on usein vain neljä. Kun nielun koko kaksinkertaistettiin, väheni sen lohia
pelottava vaikutus, mutta kuten edellä jo mainittiin lisääntyi samalla myös etupesästä pakotiensä
löytävien lohien määrä.
Sen sijaan yksi tulos oli vuonna 2010 kiistattoman selvä. Hylkeet kävivät jostakin syystä
hanakammin metallilankaisen verkon kimppuun ja onnistuivatkin kerran tunkeutumaan sen läpi.
3.1.2 Välipesän vanteeseen kiinnitetty suojaverkko
Jos lohien todettiin aristelevan nielusuojaverkon läpi uimista, välipesän sisässä olevalla
suojaverkolla ei näyttänyt olevan juuri minkäänlaista vaikutusta lohiin. Ne uivat verkon läpi
leppoisan tuntuisesti kumpaankin suuntaan. Välipesän suojaverkot oli valmistettu dyneemasta.
Lohien uiminen edestakaisin suojaverkon läpi merkitsee sitä, että saalislohet poistuvat säännöllisesti
hyljesuojatulta alueelta välipesän etuosaan jonne hylkeillä on edelleen vapaa pääsy. Kuvauksissa
(2009) todettiin useasti lohien joutuvan paniikkiin, kun hylje ilmestyi verkon taakse. Paniikissa
lohet sinkoilivat päämäärättömän oloisesti sinne tänne niin kauan kuin hylje oli rysässä. On aivan
ilmeistä, että osa näistä paniikissa olevista lohista ui verkon väärälle puolelle joutuen näin
hylkeiden kynsiin.
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Todennäköisesti se, että hylkeet pääsevät uimaan sisään rysään (välipesäverkko) ja näin pääsemään
lähemmäs saalislohia tai että rysästä poistuu lohia hylkeiltä suojaamattomaan tilaan (välipesäverkko
ja iso nieluverkko) näyttäisi lisäävän hylkeiden kiinnostusta vierailla kyseisellä pyydyksellä.
Välipesäverkolla varustetussa pyydyksessä tehtiin hyljehavaintoja selvästi useammin kuin pienellä
nieluverkolla varustetussa rysässä mutta kuitenkin vähemmän kuin suurella nieluverkolla
varustetussa. Olisiko hylkeiden rysiä kohtaan tunteman suuremman kiinnostuksen takana
sitten pelkästään edellä esitetyt tekijät, ei voida tulostemme valossa täysin kiistattomasti sanoa,
koska kyseessä ovat eri rysät eri paikoilla. Tulokset kuitenkin tukevat kalastajien näkemystä siitä,
että näillä tekijöillä on vaikutus hylkeiden hakeutumiseen eri rysille. On selvää, että jos rysälle
hakeutuva hylje saa vierailun tuloksena pyydettyä lohen rysästä, se tulee todennäköisemmin
palaamaan samalle rysälle kuin rysälle mistä se ei koskaan saa lohta.
Tämä taas ei merkitse sitä, etteivätkö hylkeet vierailisi myös pienellä nieluesteverkolla varustetuilla
rysillä. Kalastajat ovat melko varmoja siitä, että on vain ajan kysymys milloin hylkeet alkavat
systemaattisesti jahdata rysän johtoaitoja seuraavia lohia varsinkin, mikäli kaikkiin rysiin
asennetaan nieluesteverkot. Niin kauan kuin hylkeet pääsevät sisään rysän välipesän etuosaan,
kalastajat uskovat tämän hillitsevän hylkeiden tarvetta alkaa kehittää pyyntitekniikkaa rysän
avoimiin osiin. Jos ja kun tämä tapahtuu, hylkeensuojauksen haasteista tulee monin verroin
vaativampia (kuva 3).
Kuva 3. Kuvassa nyt käytössä olevien ponttonilohirysien rakenne. Punaiset nuolet osoittavat kohtia
missä pyydyksessä olevat lohet uivat pystyssä
olevan suorakaiteen muotoisen ”portin” läpi
seuraavaan
tilaan.
Aitaverkon
päässä
on
kaksoisportti, kun taas kaksi muuta koostuvat vain
yhdestä raosta. Periaatteena on kerta kerralta
pienentää tilaa, jolloin lohet tottuvat vähitellen
ahtaampaan olotilaan. Ilman tällaista asteittain
etenevää prosessia ei lohia saisi millään uimaan
pieneen ja todella ahtaaseen kalapesään. Keltaiset
nuolet osoittavat suppilomaisten nielujen (2 kpl)
paikat. Pikkukuvasta (vas. alakulma) ilmenee, että
vain osassa rysästä on pohjaverkko (B ja C). Pohja
alkaa vasta suuliinan etureunassa. Siivissä (A ja B)
verkkoseinämien korkeus on yleisesti 14m.

Suojaverkkotulosten yhteenveto:
Nielusuojaverkot (+/-)

Välipesän suojaverkko (+/-)

+ menetelmä pitää hylkeet kokonaan poissa kalapesästä,
lohet ovat tällöin rauhallisempia mistä syystä niiden laatu
säilyy parempana
+ menetelmä vähentää etupesästä suuliinaan pakenevien
lohien määrää, nielua ja suojaverkkoa suurennettaessa
lohia alkaa paeta rysästä

- menetelmä sallii hylkeiden pääsyn kalapesän etukammioon
etummaiseen puoliskoon minkä on todettu stressaavan siellä
olevia lohia
- on todennäköistä että osa etupesässä pyörivistä lohista
päätyy siellä vierailevien hylkeiden kynsiin
- osa lohista löytää tiensä ulos avoimen etunielun läpi (tästä
saatiin todisteita 2009 kuvauksissa)

- menetelmän suurena haittapuolena on epäily
(josta saatu todisteita kuvauksissa) sen saalista
vähentävästä vaikutuksesta – lohet eivät uskalla
uida verkon läpi
- menetelmä nopeuttaa todennäköisesti rysillä
vierailevia hylkeitä kehittämään pyyntitapa
missä ne nappaavat lohet rysän avoimista osista,
avoimien osien hylkeensuojaus on todella vaativa
(pelottava) haaste

+ menetelmä ei vähennä kalapesän etuosaan uivien
lohien määrää todennäköisesti lainkaan, mikä on
merkityksellistä, koska saalishuippu on lyhyt ja
intensiivinen
+ menetelmä saattaa vähentää hylkeiden
kiinnostuksen siirtymistä rysän avoimissa osissa
liikkuviin lohiin
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Selkämeren kalastajatyöryhmä on saamiensa tulosten perusteella taipuvainen tällä hetkellä
suosimaan välipesän sisään asennettavaa hylkeensuojaverkkoa, koska sen katsotaan Merikarvian ja
Porin alueella vaikuttavan vähiten myyntiin päätyvien lohien määrään. Tämä lopputulos ei suinkaan
ole täysin kiistaton. Yksiselitteisten loppupäätelmien tekemisen vaikeus selittyy osaltaan kuvausten
epäonnistumisella, sillä merkittävä osa kiinnostuksen kohteina olleista koeasetelmista jäi
kuvaamatta tekniikan pettäessä. Toisaalta olosuhteet vaihtelevat vuosittain erittäin paljon.
Ruotsissa Luulajan ja Kalixin alueen PU-rysillä kalastavat kalastajat ovat päätymässä
nielusuojaverkon käyttöön. Tämä saattaa periaatteessa vaikuttaa merkilliseltä, mutta voi hyvinkin
johtua lohien tai yleensä kalojen käyttäytymisessä esiintyvistä merkittävistä eroista. Esimerkiksi
siiat uivat pohjoisessa muitta mutkitta samoihin rysiin kuin lohet, mikä etelämpänä näyttää olevan
todella harvinaista. Syy voi hyvinkin piillä niin maantieteellisissä tekijöissä kuin eri
vaellusvaiheissa olevien lohien peruskäyttäytymisessä. Pohjoisissa vesissä lohet ovat lähellä
synnyinsijojaan (jokisuistoissa=terminaalialue) ja siiat hieman vähemmän suolaisessa ja
ruskeammassa vedessä, mikä saattaa hyvinkin vaikuttaa merkittävästi kalojen käyttäytymiseen.

3.2 Katseet jo nyt tulevaisuudessa – monipesärysä yksi mahdollisuus
Kuten edellä ja kuvassa 3 todettiin, niin perinteiset kuin nykyiset PU-lohirysät ovat rakenteeltaan
sokkeloisia. Tämä rakenne on kokemukseen pohjaavan kehitystyön tulos, mutta se on syntynyt
aikakautena, jolloin harmaahylkeitä oli Itämeressä vähän tai vaihtoehtoisesti niiden käyttäytyminen
poikkesi nykyhylkeiden käyttäytymisestä.
Kalastajat pelkäävät jo nyt hylkeiden osittain alkaneen pyytää lohia ennen kuin ne pujahtavat
hylkeenkestävän kalapesän suojaan. Tästä on saatu todisteita mm. Ahvenanmaalla, missä
koekalastuksen yhteydessä vuonna 2008 kalastajat tarkistivat suuliinan pohjalla makaavien
lohenraatojen määrän. Kun saaliiksi saatujen määrä oli lähemmäs 240 kpl, löytyi raatoja melkein
180 kpl pelkästään suuliinasta. Kysymys kuuluukin, miten monta lohta hylkeet nappaavat lohien
seuratessa orjallisesti joskus jopa 400 m pitkää johtoaitaa?
Vuosien 2010 ja 2011 aikana Selkämeren kalastajatyöryhmä on alkanut selvittää, voisiko rysän
rakennetta muuttaa lohisaalista pienentämättä. Ideana on kehittää rysärakenne, missä lohet uivat
mahdollisimman nopeasti ts. mahdollisimman suoraa reittiä sisään kalapesään. Lähtökohdaksi
työryhmä valitsi nk. etupiharysän, jota käytettiin lohen ja siian pyyntiin Vaasan saaristossa ennen
hylkeiden yleistymistä. Tämä rysämalli pyyti myös kohtalaisen hyvin arkaa ja varovaista siika
(kuva 4, s.7).
Kuvauksia tehtiin kohdassa, missä johtoaita päättyy ja rysän etupihan verkot alkavat (kts. kuva 4C;
punainen piste). Ensimmäisenä vuonna kamera oli suunnattu kuvaamaan vaakasuorassa johtoaidan
päätä. Päämääränä oli tarkkailla lohien käyttäytymistä johtoaidan päättyessä. Kalastajien
perimätiedon mukaan lohet seuraavat orjallisesti 3-4 metrin etäisyydellä aitaa, mutta kääntyvät heti,
kun aita päättyy. Kalastajilla ei ole selvää käsitystä siitä, kääntyvätkö lohet pohjoiseen ja pyrkivät
näin ollen jatkamaan samaan suuntaan kuin ennen johtoaidan kohtaamista. Toiset kalastajat
väittävät lohien kääntyvän johtoaidan päättyessä aina vastavirtaan ja siikojen myötävirtaan.
Ensimmäisen vuoden kuvauksissa ei kuvauspisteen ohi uivia lohia saatu kuvaan. Kuvattava alue oli
aivan liian suuri yhdellä kameralla katettavaksi. Toisena vuonna (2011) kalastajat muuttivat
taktiikkaa. Kamera laskettiin syvemmälle ja käännettiin kuvaamaan ylöspäin kohden pintaa. Lohien
toivottiin näin erottuvan selvemmin tummina siluetteina vaaleana välkkyvää pintaa vasten.
Valitettavasti kuvaukset epäonnistuivat toisenakin vuonna. Lohia ei näkynyt tallennetussa
kuvamateriaalissa.
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Kuva 4. Kuvassa vasemmalla (A) on havainnollistettu lohien uintireitti, joka seurailee rannikkoa yleensä määrättyä
syvyyskäyrää tai pohjan muita muotoja kuten matalikkoja. Tämä uintireitti ei ole täysin vakio vaan saattaa vaihdella
vuosittain riippuen mm. säästä. Rysäpaikat taas ovat vakioita, joten tästäkin syystä saaliit vaihtelevat vuosittain.
Kuvassa B on kuvattu perinteisen yhdellä pesällä varustetun rysän asento suhteessa pohjoista kohden suuntaaviin lohiin.
Johtoaidan katkaistua lohen uintireitin se yleensä suuntaa kohden syvempää vettä, jossa sitä odottavat rysän pyytävät
osat. Kalapesään uiminen edellyttää näin ollen lohen ohjaamisen sen luonnollisesta reitistä poiketen. Kuvassa C
kaksoispesärysän (”etupiharysä”) aita on samassa asennossa kuin rysän kuvassa B. Pesät on sen sijaan sijoitettu lohen
uintireittiä myötäillen; toinen pohjoissuunnassa ja toinen etelässä.

Saalistulosten perusteella vaikuttaa siltä, että suurempi osa lohista kääntyy johtoaidan päättyessä
etelää kohden tai ainakin päätyvät loppujen lopuksi eteläiseen kalapesään. Uintisuunnan valinta ei
kuitenkaan tulostemme mukaan ole täysin yksioikoinen! Vuonna 2010 28% lohista ui vastakkaiseen
suuntaan eli pohjoiseen. Vuonna 2011 tämä osuus kasvoi 41% kaksoispesärysällä pyydetyistä
lohista. Syy muutokseen saattaa piillä siinä, että kalapesien suuntaa oli hieman muutettu. Vuonna
2011 ne olivat luode – kaakko suunnassa. Samantapainen tulos eli etelään päin pyrkiminen saatiin
myös Ahvenanmaalla. Mitä kauemmin lohet olivat rysän siivissä ja suuliinassa, sitä enemmän
parven uintireitti painottui rysän eteläpuoliseen puoliskoon.
Kuvauksilla ei ole toistaiseksi pystytty selvittämään vähentääkö perien uusi asento (vertaa kuva 4C)
lohien päämäärätöntä uiskentelua hylkeiltä suojaamattomassa osassa. Kalastajille on sen sijaan
selvinnyt, että kuvaukset on todennäköisesti aloitettu väärästä päästä. Lohien uintireitin
seuraaminen tulisi aloittaa kalapesän tuntumasta, missä kuvattava tila on suhteessa pienempi ja
saattaa näin ollen helpottaa lohien uintikäyttäytymisen seuraamista. Suuliinasta siirryttäisiin sitten
vaiheittain ulospäin kuvaamaan rysän avarampia osia aina kun lohien tulosuunta on selvinnyt.

3.3 Siian pyynti ja lajittelu PU-rysillä edelleen lasten kengissä
Siian suhteen tulokset ovat todella laihoja! Kuvaustekniikan pettämisen vuoksi jäi siikojen
käyttäytymisen seuraaminen vähäiseksi. Kuvaukset onnistuivat vain vuonna 2010. Yhdenkään siian
ei havaittu uivan yksiaukkoisen ritilän läpi. Toisaalta siikasaaliit olivat niin pieniä, ettei lajitteluun
liittyviä selviä tuloksia olisi todennäköisesti saatu, vaikka kamera olisikin toiminut moitteettomasti.
Kalastajien mukaan rysien siianpyyntiominaisuuksien parantamiselle olisi kysyntää ja
onnistuessaan siianpyyntiominaisuuksien tehostumisella olisi todella merkittävä elinkeinon

71
harjoittamista edistävä merkitys. Siikaa on meressä runsaasti, ja sen arvo markkinoilla on korkea.
Vedenalaiskuvaukset auttaisivat siian rysäpyynnin määrätietoista kehittämistä. Siika liikkuu rysällä
ja rysässä enimmäkseen myöhään illalla tai yöllä, jolloin sen liikkumista on vaikea havainnoida
pinnalta käsin. Siika on lisäksi erittäin arka kala, ja näin ollen sen liikkeitä rysässä on vaikeata
seurata, mikäli kalastaja on fyysisesti veneineen paikanpäällä. Kameroiden avulla siikojen
käyttäytyminen voitaisiin kartoittaa systemaattisesti. Olisi tärkeää päästä vertaamaan niiden
reaktioissa esiintyviä muutoksia suhteessa testattaviin rysärakenteisiin.
Siian lajittelun kehittäminen tulee olemaan haastavaa, koska kalastajien mukaan siiat uivat rysässä
aivan pinnan tuntumassa. Näin ollen tulisi pikkusiikojen pakoaukkojen todennäköisesti sijaita
pinnassa. Kalastajat pelkäävät pinnassa sijaitsevan siian lajittelulaitteen muuttuvan lokkien
ruokintalaitteeksi. Lokit pyrkivät jo nyt noukkimaan suojeltavia pikkusiikoja rysän kalapesän
kattohapaiden läpi.

4 Silakan kokolajittelun kehittäminen PU-rysässä
Ruotsissa saatujen lupaavien tulosten rohkaisemina kalastajatyöryhmä lähti testaamaan vuonna
2010 silakkarysän kalapesään asennettavien lajitteluritilöiden toimintaa. Lajittelutehoa selvitettiin
saaliin kokojakaumaa seuraamalla sekä kuvaamalla silakoiden käyttäytymistä ritilöissä sekä niiden
tuntumassa. Odotetusti ritilöiden lajittelukapasiteetti osoittautui todella huonoksi molempina
vuosina. Kuvaukset vahvistivat käsitystä siitä, että silakat eivät kovin mielellään lähestyneet ritilää
ja vain ani harva pyrki uimaan ritilän aukkojen läpi ulos kalapesästä. Vuoden 2011 aikana silakan
markkinahinta nousi jyrkästi, mikä vähensi kalastajien motivaatiota päästää karkuun pikkusilakoita.
Tämä luonnollisesti vähensi merkittävästi lajittelun kehittämisen tarvetta.

5 Saaristomeren kuha- ja ahvenrysä
Kuharysän saaliin kokolajittelu toimii
Vaikka pikkukuhia saatiin saaliiksi myös välivesiverkkopyynnissä, niiden saalisosuudet eivät olleet
läheskään samaa luokkaa kuin rysäsaaliissa, missä alkukeväästä saattoi 80% kuhasaaliin painosta
olla pikkukuhia (< 37cm). Vaikka pikkukuhat vaikuttivatkin vapautettaessa kohtalaisen pirteiltä,
niiden ongelmana on yleensä ilmaa täynnä oleva uimarakko. Rysä nousee ponttonien avulla niin
ripeästi pintaan, etteivät kuhat ehdi tyhjentää uimarakkoaan, minkä vuoksi ne eivät pysty
sukeltamaan takaisin syvyyteen. Suuri osa pinnassa porskuttavista pikkukuhista päätyykin lokien
kitaan. Pikkukuhat tuli tästä syystä pyrkiä vapauttamaan ennen kuin kalapesä nostetaan pintaan.
Lajittelulaitteen lähtökohdaksi valittiin verkkoikkunan sijaan ritilä, koska ritilän suorakaiteen
muotoisten pakoaukkojen (vain aukon leveys lajittelee) oletettiin sopivan paremmin molempien
pääpyyntilajien kuhan ja ahvenen lajitteluun. Lajitteluritilän rakennetta kehitettiin
järjestelmällisesti. Vuoden 2010 testeissä oli pääpaino ritilän värin vaikutuksen selvittämisessä.
Tulokset viittasivat vahvasti vähemmän silmiinpistävän ritilän olevan parempi. Työryhmä päätti
jatkossa käyttää vihreitä, kevytrakenteisia ritilöitä (kuva 5), ja vuoden 2011 päämääräksi jäi
sijainnin vaikutuksen selvittäminen ritilöiden lajittelutehoon. Testattavana oli viisi eri paikkaa (kuva
6).
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Pelkän ritilän paikan vaikutusta selektiotehoon ei saatu selvitettyä liian vähäisen aineiston vuoksi.
Ongelmana oli liian niukka kuvauskalusto suhteessa tutkittaviin rysiin; käytössä oli kolme toimivaa
kuvauslaitteistoa kun kuvattavia rysiä oli seitsemän.

Kuva 5. Kuhan selektioritilä vuosimallia 2011. Oikealla maalaamaton alumiiniritilä. Vasemmalla
samainen ritilä on maalattuna vaalean vihertäväksi ja asennettuna kalapesän koentapäähän.

KS

KN

NS

NN

TRUTTU

Kuva 6. Kuvassa näkyvät kaikki neljä testattua ritiläpaikkaa.

Suunnitelman mukaan nollakokeita (=kaikki 5 ritilää suljettu) oli tarkoitus tehdä satunnaisesti läpi
koko koejakson, mutta tästä jouduttiin luopumaan koska kuhasaalis muodostui liian suureksi, ja
pikkukuhien määrä kohosi useisiin satoihin kiloihin. Suoritettu koekalastus osoitti kuitenkin sen,
että kun kaikki viisi ritilää avattiin, putosi pikkukuhien saalisosuus yhdessä yössä vain noin
kahdeksanteen osaan nollakokeen tuloksesta. Kuvaustulokset vahvistavat ritilöiden toiminnan.
Kuhia ui solkenaan ritilän läpi.
Kehitetyn lajittelun tehokkuus ilmenee erittäin selvästi seuraavasta kuvasta. Alussa ritilät ovat
suljettuja ja kokonaissaaliista (n. 180 kg) on lähes 80% alamittaista kuhaa. Kun kaikki 5 ritilää
avataan, romahtaa pikkukuhien määrä yhdessä yössä lähes mitättömäksi. Heti kun ritilät suljetaan
pomppaa pikkukuhien määrä takaisin samalle huimalle tasolle.

73

300

Selektio käytössä

Selektio käytössä

Kuhasaalis kg/koenta

250
Kuha < 37

200

Myyty kuha

Paenneiden pikkukuhien määrä
arviolta 890 kg

150
100
50

30-06

25-06

20-06

15-06

10-06

05-06

31-05

26-05

21-05

16-05

11-05

06-05

0

Olettamalla pikkukuhia uineen samaan tahtiin rysään voidaan karkeasti arvioida, että ritilöiden läpi
pakeni 12 vrk aikana lähes 900 kg pikkukuhia. On sanomattakin selvää näin merkittävän
lajittelukapasiteetin paranemisen vähentävän pyydyksen kokemiseen kuluvaa aikaa. Kalastajat
arvioivat ritilöiden ollessa auki yhden kokemisen (kuvan esittämässä tapauksessa) vievän noin 20
minuuttia. Ritilöiden sulkeminen venytti kokemisajan jopa kolminkertaiseksi, minkä lisäksi suuri
osa pinnassa vapautetuista (900 kg) pikkukuhista olisi päätynyt lokkien suihin.

6 Pohdinta
Takana lähes 10 vuotta pyydyskehitystyötä – mitä on jäänyt pyydykseen?
”Onnistunut pysäytystaistelu on venähtänyt kuluttavaksi asemasodaksi!”
Näin voisi hyvinkin luonnehtia Selkämeren ammattikalastajien näkemystä jo lähes 20-vuotiseksi
venähtänyttä hylje-kalastuskonfliktia. Siitäkin huolimatta, että Selkämeren rannikon lohenpyytäjät
ovat tänä päivänä todella tyytyväisiä ja innoissaan ponttonirysien hylkeenkestävien kalapesien
tuomista eduista, he eivät kuitenkaan katso niiden yksistään olevan ratkaisu hyljeongelmaan.
Vaikka vuosien 2010 ja 2011 aikana toteutetut vedenalaiskuvaukset ovatkin osoittaneet uusien
ponttonirysien kalapesien olevan kymmenvuotisen kehitystyön tuloksena nyt lähes 100%
hylkeenkestäviä, kalastajat pelkäävät, että on vain ajan kysymys ennen kuin hylkeet oppivat
nappaamaan lohet ennen kalapesää. Siksi osa vuosien 2010-11 työpanoksesta keskitettiinkin jo niin
sanotusti ”kuluttavan asemasodan haittojen vähentämiseen”. Tämän kehitystyön tarkoituksena on
optimoida rysien johtoaitojen ja suuliinan muoto sellaiseksi, että lohet uivat lyhintä mahdollista
tietä suoraan kalapesään suojaan. Kalastajat toivovat tämän lyhentävän merkittävästi aikaa, jolloin
lohet ovat hylkeiden napattavissa. Toistaiseksi ei tällä kehitystyöllä ole polttava kiire, mutta jos ja
kun siihen on ryhdyttävä, verrattuna kalapesän parissa tehtyyn työhön, tulee lohirysien ulkoisten
osien kehittäminen olemaan todella haastavaa.
Kalastajat toivovatkin, että yhteiskunnan päättäjät vihdoin ymmärtäisivät alati kasvavan
harmaahyljepopulaation vaikutuksen Itämeren kalastoon. Kalastajien mukaan olisi parempi aloittaa
hylkeiden metsästys nyt, koska se heidän mukaansa on edessä joka tapauksessa. Hylkeet verottavat
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jo nyt ailahtelevaa luonnonlohikantaa. Hylkeiden suihin uppoaa yhtälailla viljelty kuin
luonnonlohikin. Eikä hylkeen vaikutus rajoitu lohiin! Saaristomerellä voivat kalastajat nykyään
todeta monella rysään uivalla kuhalla olevan hylkeiden kynsimisen jäljiltä parantuneita haavaumia.
”Ajoverkkojen käytön kieltäminen ja hylkeet vaikeuttavat rannikkokalastusta”
Jos hylkeenkestävien lohiponttonirysien käyttöedellytysten voidaankin katsoa tänä päivänä
vastaavan käytännön tarvetta, samaa ei voida sanoa siian suhteen. Ajoverkkopyyntikiellon astuttua
voimaan 2008, siian pyyntiin ei ole toistaiseksi löytynyt korvaavaa, tehokasta pyydystä. Siian
pyyntimahdollisuuksien
rajoittuminen
on
vaikuttanut
merkittävästi
ammattipyynnin
kannattavuuteen, koska siian arvostus markkinoilla on korkea. Kalastajat toivoisivat todellakin
pystyvänsä jatkamaan nyt aloittamaansa pyydyskehitystyötä. Vedenalaiskuvauksella saattaisi
siianpyynninkin kehittäminen asettua aivan uusille urille.
”Ponttonirysäpyynti lisännyt rannikkokalastuksessa työn tuottavuutta ja joustavuutta!”
Saaristomeren kuharysäpyynnin kehittämistyön pyydystekniset tulokset ovat vähintäänkin yhtä
merkittäviä kuin Selkämerellä saavutetut. Ponttonikuharysä on nyt käyttövalmis pyydys, jossa
saaliin lajittelukapasiteetin todettiin vuoden 2011 kuvausten perusteella olevan todella korkealla
tasolla. Koekalastustulokset osoittavat huippuunsa kehitetyn saaliinlajittelun vähentävän
kokemiseen kuluvan työajan noin yhteen kolmasosaan, millä on työn tuottavuuteen merkittävä
vaikutus. Verrattuna entiseen kuhan väliverkkopyyntiin ovat pyydyskehityshankkeen puitteissa
suoritetut koekalastukset osoittaneet uuden ponttonirysäkalastuksen antavan moninkertaisen saaliin
kun se suhteutetaan käytettyyn merityöaikaan. Mutta Saaristomerellä kalastajat kysyvät mihin
säästynyt merityöaika käytetään? Luonnollisesti osa tästä ajasta voidaan käyttää saaliin
tehokkaampaan myyntiin, mikä yleensä johtaa työn kannattavuuden parantumiseen. Tämä
kalastustyössä tapahtunut muutos, eli säästynyt työaika jonka kalastajat ovat kyenneet käyttämään
uudella tavalla, on Selkämerellä pystytty hyödyntämään paremmin työn kannattavuuden
parantamiseksi. Uusi ponttonirysäpyynti on pidentyneen pyyntikauden ansiosta muuttanut
merkittävästi koko rannikonläheisen ammattikalastuksen luonteen joustavammaksi, mikä on erittäin
tervetullut piirre nimenomaan pienimuotoisessa ammattikalastuksessa.
”Rannikkokalastuksessa eivät uraa uurtavat tekniset uudistukset aina riitä!”
Rannikkokalastuksessa saalismäärät ovat ja tulevat aina pysymään pieninä, jolloin saaliin arvon
kasvattamisesta muodostuu erittäin merkittävä tekijä. Periaatteessa ovat KANRA ja KEHRA
hankkeiden tulokset osoittaneet uudistuneen rysäpyynnin antavan tähän ainakin teoreettiset
mahdollisuudet. Miksi kalastajat Selkämerellä ovat ottaneet uudet ponttonirysät kiitollisempina
vastaan kuin Saaristomerellä toimivat kollegat? Vastaus on varsin yksinkertainen, kun se kaikessa
yksinkertaisuudessaan on samalla varsin hyvä esimerkki rannikkokalastuksen kehittämiseen
liittyvistä haasteista.
Selkämeren lohenpyynnissä uudet ponttonirysät voitiin asettaa pyyntiin samoille, hyviksi koetuille
perinteisille pyyntipaikoille. Hylkeiden ilmestyminen kuvaan ei ole nähtävästi vaikuttanut
kovinkaan merkittävästi lohien vaelluskäyttäytymiseen. Näin ollen Selkämerellä ainoa muutos oli
uuden hylkeenkestävän pyydystekniikan käyttöönotto. Saaristomerellä tämä ei ole ollut mahdollista,
koska kuhien käyttäytyminen on hylkeiden vaikutuksesta muuttunut ratkaisevasti. Hylkeet ovat
ajaneet kuhat pysyvästi pois selkävesiltä matalampaan veteen, mikä toisaalta on ollut merkittävin
syy rysäpyyntikauden pidentymiseen Saaristomerellä. Perinteisesti kuharysiä on täällä käytetty vain
keväällä kutupyynnissä kuhan ja ahvenen vaeltaessa kutemaan sisäsaariston mataliin rantavesiin.
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Saaristomerellä on tilanne siis muuttunut ratkaisevasti, koska pyyntikohteena olevien kalojen
käyttäytyminen on muuttunut. Kalastajien perinteisiin tukeutuvasta tiedosta ei tässä tapauksessa ole
apua. Uuden pyyntitavan omaksumisen ohessa uusille rysille on ryhdyttävä hakemaan uusia
pyyntipaikkoja aivan uusilta alueilta. Koska rysät on nyt sijoitettava matalampaan veteen, rysillä
suoritettu ammattipyynti siirtyy lähemmäs kesämökkiläisiä, mikä saattaa osassa Saaristomerta olla
lähes mahdotonta. Kalastajien kokemuksen perusteella uusien rysäpaikkojen hakeminen erittäin
vaativa tehtävä ja tulee todennäköisesti vaatimaan vuosien ponnistelun.
Pyydyskehitystyö on lisännyt kalastajien välistä yhteistyötä
Erittäin konkreettinen osoitus KANRA ja KEHRA -hankkeiden puitteissa toteutuneen
pyydyskehitystyön kalastajia yhdistävästä vaikutuksesta on vuosittaisen kalastajien tiedotus- ja
koulutusristeilyn osallistujamäärän kaksinkertaistuminen vajaassa kymmenessä vuodessa.
Kalastajat ovat lisäksi viime vuosina itse alkaneet esitellä kehitystyönsä tuloksia. Lisääntyvä
aktiivisuus näkyy myös yhteistyön laajentumisena rannikolta järville. Kokonaisuuden kannalta
lisääntyvä yhteistyö tullee johtamaan pyydyskehitystyön tehostumiseen, koska kommunikaation
lisääntyminen johtaa laajempaan kokemusperäisen tiedon hyödyntämiseen.
Vedenalaiskuvaus tuo pyydyskehitystyöhön aivan uuden ulottuvuuden
Pyydyskehitystyön parissa työskennelleet kalastajat katsovat vedenalaiskameroilla toteutetun
kalojen uintikäyttäytymisen tarkkailun nopeuttavan ratkaisevasti kehitystyön etenemistä.
Perinteisesti uusien pyydysrakenteiden vaikutusta pyyntiominaisuuksiin on pystytty seuraamaan
ainoastaan saaliissa todettavien muutosten avulla. Saaliin lisääntyminen tai väheneminen on kielinyt
vain rakennemuutoksen lopullisesta vaikutuksesta. Ilman kameroita tieto pyyntikohteena olevien
kalojen käyttäytymisessä tapahtuneista muutoksista jää selvittämättä. Vedenalaiskuvausten avulla
voidaan kalojen käyttäytymistä pyydyksessä seurata yksityiskohtaisesti, mikä suo mahdollisuuden
tarkkailla kalojen reaktioita jo erittäin varhaisessa vaiheessa, kun kalat vasta lähestyvät
tarkkailtavaa kohdetta. Tietyissä tilanteissa tämä tieto on paljon merkityksellisempi kuin pelkkä
tieto saaliin lisääntymisestä tai vähenemisestä. Vedenalaiskuvausten toteuttaminen systemaattisesti
eri tilanteissa, niin rannikkoalueilla kuin järvillä, lisää entisestään mahdollisuuksia soveltaa eri
tilanteissa käytettyjen pyydysrakenteiden määrätietoista soveltamista toivotun lopputuloksen
varmistamiseksi.
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LIITE 1: Kooste KEHRA -hankkeen vuoden 2010 pyydyskuvausten tuloksista
Aineiston tarkastelu ja raportointi Vesa Tschernij
Kuvamateriaalin käsittely Maria Saarinen ja Mila Koponen, KEHRA

Kuvausten kohteena olleet rysät, rysän osat sekä kuvausjaksojen ajankohdat
Alla olevassa taulukossa on eritelty kaikki vuoden 2010 aikana toteutetut kuvaukset. Kuvauksien
päivämäärät, joissa tuloksena on ollut kuvamateriaalia on merkitty lihavoidulla tekstillä.
PH-ponttonirysä, kuha
6.5.
Selektioritilä
yhden raon musta 35 mm
18.5 - 20.5.
Selektioritilä
musta 30 mm
20.5 - 22.5.
Selektioritilä
kirkas 30 mm
22.5 - 24.5.
Selektioritilä
musta 35 mm
24.5 - 26.5.
Selektioritilä
kirkas 35 mm
26.5 - 28.5.
Selektioritilä
vaaleanvihreä 35 mm
18.9 - 27.11
2 Selektioritilää
1 etu- ja 1 takapäässä 35 mm, vaaleanvihreä ja kirkas
SV-ponttonirysä, siika
10.5 - 16.5.
Selektioritilä
yhden raon suppiloritilä
17.5 - 28.5
Selektioritilä
TALLENNIN EI TOIMINUT
HS-kaksoisponttonirysä, lohi (2 pesää; N-pohjoinen ja S-eteläinen)
23.-29.5.
maa-aidan pää
eri syvyyksissä
EJ-ponttonirysä, lohi
29.6. - 4.7.
Hylkeensuojaverkko pieni rautasuojaverkko (etunielussa)
6.7 - 10.7.
Hylkeensuojaverkko pieni rautasuojaverkko (etunielussa)
RS-ponttonirysä, lohi
16.6 - 17.6.
Hylkeensuojaverkko iso dyneemasuojaverkko (etupesän vanteella)
22.6 - 28.6.
Hylkeensuojaverkko iso dyneemasuojaverkko (etupesän vanteella)
14.6 - 15.6.
Hylkeensuojaverkko toistaiseksi koodaamaton aineisto
18.6 - 22.6.
Hylkeensuojaverkko toistaiseksi koodaamaton aineisto
EPU-ponttonirysä, lohi
21.6 - 26.6
Hylkeensuojaverkko iso metallisuojaverkko (etunielussa)
28.6. - 5.7.
Hylkeensuojaverkko iso metallisuojaverkko (etunielussa)
SV-ponttonirysä, lohi
Hyljekalteri (alkup.) ei kuvattu kontrollirysä, Lundinin kalteri
SL&TR-ponttonirysä, silakka
1.-5.6.
selektiopaneeli
80cmx30cm, 13 mm, TALLENNIN EI TOIMINUT

Rysäkohtainen läpikäyty kuvamateriaali ja havaintoaineisto
Läpikäydyn kuvamateriaalin kokonaiskesto on runsas 990 tuntia eli noin 42 vrk (liite 1).
Pääpyyntilajien sekä hyljettä käsittelevien yksittäisten havaintojen kokonaismäärä on 3762 kpl,
joista kuharysää käsitteleviä on 2824 kpl (75%). Yhdessä 12 tunnin näytejaksossa (PH-rysä) tehtiin
kaikkiaan 1057 havaintoa eli keskimäärin 86 kpl tunnissa kun vastaava keskimääräinen
havaintotiheys koko aineistossa on 4 havaintoa tunnissa.
Rysä
PH
PH
PH
PH
PH
PH
SV
HS
EJ
RS
EPU
Yhteensä

Kohde
Kuvamateriaali
1-raon musta 35mm
12,2 tuntia
Ritilä musta 30mm
43,7 tuntia
Ritilä kirkas 30mm
43,7 tuntia
Ritilä musta 35mm
36,1 tuntia
Ritilä kirkas 35mm
42,2 tuntia
Ritilä vihreä 35mm
37,1 tuntia
1-raon suppiloritilä
155,5 tuntia
Johtoaidan pää
84,0 tuntia
Nielusuojaverkko
metalli
137,7 tuntia
Etupesäsuojaverkko dyneema
149,8 tuntia
Nielusuojaverk. kork. metalli
249,2 tuntia
991,1 tuntia

Havaintomateriaali
1057 kpl
880 kpl
447 kpl
46 kpl
79 kpl
315 kpl
749 kpl
0 kpl
32 kpl
55 kpl
102 kpl
3762,0 kpl
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Tulokset
Selektioritilät kuhaponttonirysässä
Kuhan osalta kaksi ensimmäistä kuvattua ritilää (1-raon ja musta 30mm ritilä) eivät ole
kiinnostaneet kaloja juuri nimeksikään sillä ¾ havaituista kuhista ui ohi ritilän, 10% käväisi ritilällä
ja vain 0 - 8% pakeni ritilän läpi ulos kalapesästä. Kolmannen ritilän (kirkas 30mm) kohdalla tulos
muuttui selvästi rohkaisevammaksi. Sama pätee vihreään ritilään (kts liitekuva 1). Nyt ¾ havaituista
kuhista pakeni läpi ritilän ja vain 10% ui ritilän ohi piittaamatta siitä. Kolmessa viimeisimmässä
kokeessa tulokset osoittavat kaikkien ritilöiden (35mm tankoväli) antaneen 100% tuloksen ts.
kaikki havaitut kuhat lähestyivät ritilää ja uivat ulos. Näiden kolmen ritilän osalta selektion
tehokkuutta osoittava tulos on kuitenkin virheellinen koodauksessa tapahtuneen systemaattisen
muutoksen johdosta. Kolmen viimeisen ritilän materiaalia tarkasteltaessa havaintojen määrä pakotti
kirjaamaan vain ne havainnot, joissa kuha nähtiin uivan ulos ritilän läpi. Muita ”havaintoluokkia” ei
tarkkailtu lainkaan.
Koodauksessa tapahtuneen muutoksen vuoksi selektiotehokkuutta alun perin osoittavan tekijän
sijaan oli kehitettävä toinen joka mahdollistaisi kaikkien kuuden ritiläversion keskinäisen
vertaamisen. Ainoa mahdollinen tapa oli suhteuttaa läpi uineiden kuhien määrä tarkkailujakson
kestoon eli laskea kuinka monta kuhaa ui ritilän läpi per tunti. Toiseksi viimeisestä sarakkeesta (kts.
taulukko alla) käy ilmi, että kahdessa kokeessa tarkkailtava tekijä on yli 8 kun se muissa
tapauksissa on alle 2 kuhaa/tunti. Lukuarvoja ei ole suhteutettu saaliin määrään. Viimeisessä
sarakkeessa on ilmoitettu kuhan saalismäärä kunkin koejakson päättyessä. Vain yhdessä
ritiläkokeessa (kirkas 35mm) suuri saalis ja vilkas läpiuinti korreloivat. Kolmen viimeisen kokeen
osalta ei suuri saaliin määrä ts. kuhien oletettu suurempi kappalemäärä selitä parempaa
selektiotehoa.
Ahvenien osalta ensimmäisessä kokeessa tulokset ovat samansuuntaisia kuin kuhia koskevat!
Valtaosa havaituista kaloista lähestyi ritilää joko uiden sivulta (pitkin havasseinämää) tai
alaviistosta.
PH-rysä; selektioritilät

Laji
Kuha
Kuha
Kuha
Kuha
Kuha
Kuha
Ahven
Ahven
Ahven
Ahven
Ahven
Ahven

Selektiolaite
1-raon ritilä
musta 30 mm
kirkas 30 mm
musta 35 mm
kirkas 35 mm
vihreä 35 mm
1-raon ritilä
musta 30 mm
kirkas 30 mm
musta 35 mm
kirkas 35 mm
vihreä 35 mm

215.0
ui ulos
jakso
ritilän
käy
tuntia hav. n
läpi ritilällä
12.2
995
0.7
11.5
43.7
879
8.4
10.6
43.7
447
86.6
1.8
36.1
46 100.0
0.0
42.2
79 100.0
0.0
37.1
315 100.0
0.0
12.2
62.0
32.3
4.8
43.7
43.7
36.1
42.2
37.1
-

Prosenttia havainnoista
lähesty
ui
y
ulos saalis
ritilän alhaalt lähestyy lähestyy lähestyy uivia kg/koe
ohi
a
ylhäältä sivulta edestä kpl/h
nta
87.8
36.5
6.4
54.9
2.2
0.6
81.0
19.5
9.7
70.5
0.0
1.7
18.5
11.6
13.9
18.3
67.8
0.0
8.9
60.0
0.0
43.5
13.0
43.5
0.0
1.3
24.0
0.0
40.5
10.1
49.4
0.0
1.9
43.0
0.0
29.8
11.4
58.7
0.0
8.5
40.0
61.3
9.7
12.9
50.0
27.4
1.6 n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
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Selektioteho
Ritilöiden vaikutusta koennassa veneeseen nostettavien pikkukuhien (<37cm) määrään tarkkailtiin
vertaamalla niiden määrän suhdetta/osuutta mitan täyttävien saalisosuuden painoon. Rysäkauden
alkujaksolla (21.4 - 18.5 välisenä aikana) ennen ritilöiden asentamista pikkukuhien osuus koetussa
saaliissa kasvoi tasaisesti ollen huimat 80% kokeiden alkaessa. On syytä painottaa, että menneenä
kautena pikkukuhien määrät ovat olleet yleisesti keskiarvoa huomattavasti suurempia. Ritilöiden
käyttö vähensi aluksi (30 mm tankoväli) hitaasti mutta myöhemmin 35 mm tankovälillä
varustettujen ritilöiden kanssa voimakkaasti pikkukuhien osuuksia koetussa saaliissa.
Loppukaudella 35mm tankovälillä pikkukuhien osuus pysytteli tasaisesti noin 30% tasolla.
Alla olevassa kuvassa ritilöiden asennusajankohta on merkitty punaisella nuolella. Kalastajan
arvion mukaan optimaalisin selektio saattaisi syntyä 37 mm tankovälillä.

Alamittaisten kuhien osuus saaliissa

Selektioritilät käytössä
80.0

60.0

40.0

20.0

05/07

30/06

25/06

20/06

15/06

10/06

05/06

31/05

26/05

21/05

16/05

11/05

06/05

01/05

26/04

0.0
21/04

Alamittaisten osuus % kuhasaaliista

100.0

Kuvausjaksot

Kartioritilä siikaponttonirysässä
Tulokset ovat jokseenkin vakuuttavia niin siian kuin myös taimenen osalta. Yli 80 - 60% kaloista ui
ritilän ohi. Ongelmat siian osalta siis jatkuvat! (kts liitekuva 2).
SV-rysä; kartioritilä

Laji
Siika
Taimen
Kampela
Särkikala
Yhteensä

kaloja
586
163
3
10
762

hav/h
3.77
1.05
0.02
0.06
4.90

ui ulos
ritilän
käy
läpi
ritilällä
0.0
15.4
0.0
16.6
0.0
0.0
20.0
30.0

Näyte
155.5 tuntia
Prosenttia havainnoista
tunkee
ui
silmää ritilän lähestyy lähestyy lähestyy
n
ohi
alhaalta ylhäältä sivulta
1.7
82.9
26.3
18.9
54.6
21.5
62.0
13.5
32.5
54.0
0.0
100.0
0.0
33.3
66.7
0.0
50.0
20.0
10.0
70.0
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Tankovälin kasvattamisella 37:stä 43 mm:iin yhdenraon suppuiloritilässä ei ollut mitään vaikutusta
sen selektiotehoon mikä tavallaan on ymmärrettävää koska keskimäärin yli 80% siioista ui ritilän
ohi siitä piittaamatta. Pikkusiikojen (<250gr) osuus koejaksolla vaihteli 50% molemmin puolin.
Tankoväli
37mm
43mm

Siika kpl
580
775

>250 gr
323
410

< 250 gr
257
365

< 250 %
44,3
47,1

Suojaverkkojen toiminta lohiponttonirysissä
Tarkkailujaksojen pituuteen (vaihtelu 138 - 249 tuntia) suhteutettuna on havaintojen määrä erittäin
alhainen (1 havainto joka kymmenes tunti). Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että eri
suojaverkkoja on kuvattu eri rysissä ja vieläpä eri aikaan. Näin ollen säätilan (merenkäynti,
pyydyksen liike, virran voimakkuus, valonmäärä jne.) pyydyksen paikan tai ajan (vaelluksen kesto)
vaikutusta tuloksiin ei voida arvioida varsinkaan kun havaintoaineisto on todella niukka.
Silmiinpistävät erot löytyvät ensinnäkin lohien tavassa lähestyä suojaverkkoja. Etunieluun sijoitettu
metallinen pieni suojaverkko (ylin kolmesta alla olevasta taulukosta; viimeinen sarake oikealla)
näytti pitkittävän eniten lohien läpiuintia. Havaintojemme perusteella yksi lohi tarvitsi keskimäärin
8,5 lähestymistä ennen kuin se ui ritilän läpi rysän kalapesään kun vastaava luku on välipesän
sisässä olevan esteverkon osalta alle 1. Tämä tarkoittaa sitä, että keskimäärin vain joka toinen
verkon läpi uineesta lohesta kääntyi verkolla ainoastaan kerran.
Metallilangasta valmistettu iso nielusuojaverkon (alin kolmesta alla olevasta taulukosta) aiheutti
useammin lohissa kääntymisreaktion kuin dyneemalangasta valmistettu vannesuojaverkko. Sama
ilmiö saattaa hyvinkin esiintyä molempiin suuntiin (välipesän etuosasta takaosaan ja päinvastoin)
uivissa lohissa. Tästä ei voida kuitenkaan olla varmoja koska aiheiston käsittelyssä on
todennäköisesti systemaattinen virhe. Dyneemalangasta valmistettua suojaverkkoaineistoa
tarkkailtaessa ei ulospäin uivia kääntyviä lohia ole todennäköisesti koodattu lainkaan!
Hylkeet ovat selvästi hanakammin (=useammin) tunkeneet päätään ison nielusuojaverkon silmiin.
Joka kolmas rysässä käyneistä hylkeistä (30% 47 hyljehavainnosta) työnsi päänsä metalliseen
verkkoon kun vastaava luku dyneemalankaisen vannesuojaverkon osalta on vain 1 hylje 31:stä
rysässä vierailleesta hylkeestä.

EJ-rysä; nieluesteverkko (metallinen)

Laji
Lohi
Taimen
Hylje

havain havain/
toja
h
20
0.15
2
0.01
10
0.07

Näyte
137.7
Prosenttia havainnoista
Ui
kääntyy kääntyy
verkon
verkon verkon
läpi
Tunkee ulkopuo- sisäpuosisään silmään
lella
lella
10.0
0.0
85.0
5.0
50.0
0.0
0.0
50.0
0.0
30.0
70.0
0.0

tuntia
Lähesty
misiä per
yksi
läpiuinti
8.5
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RS-rysä; etupesäesteverkko (dyneema)
Näyte
149.8
Prosenttia havainnoista
Ui
kääntyy kääntyy
verkon
verkon verkon
havain havain/
läpi
Tunkee ulkopuo- sisäpuoLaji
toja
h
sisään silmään
lella
lella
Lohi
21
0.14
61.9
0.0
33.3
Taimen
3
0.02
0.0
0.0
100.0
Hylje
31
0.21
0.0
3.2
96.8
-

tuntia

EPU-rysä; etupesäesteverkko (metallinen)
Näyte
249.2
Prosenttia havainnoista
Ui
kääntyy kääntyy
verkon
verkon verkon
havain havain/
läpi
Tunkee ulkopuo- sisäpuoLaji
toja
h
sisään silmään
lella
lella
Lohi
55
0.22
34.5
0.0
23.6
41.8
Hylje
47
0.19
0.0
29.8
70.2
0.0

tuntia

Lähesty
misiä per
yksi
läpiuinti
0.5

Lähesty
misiä per
yksi
läpiuinti
0.7

Lohien käyttäytyminen kahdella kalapesällä varustetun lohirysän aidan päässä
Läpikäydystä 84 tunnin kuvamateriaalista ei löytynyt yhtään lohi- tai hyljehavaintoa.
Sen sijaan pyydyksen kahden kalapesän saalismäärissä oli huomattava ero. Pohjoisen suunnassa
olleeseen pesään hakeutui vain runsas neljäs osa (470 kg) rysän potkuihin uineista lohista kun taas
eteläisen kalapesän lohisaali oli lähes 1200 kg.
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Laji
taimen
lohi
lohi
lohi
lohi
taimen
siika
taimen
kampela
särkikala
kuha
kuha
kuha
kuha
kuha
kuha
ahven
ahven
ahven
ahven
ahven
ahven

29.6.
29.6.
21.6.
23.5.
16.6.
16.6.
10.5.
10.5.
10.5.
10.5.
6.5.
6.5.
6.5.
6.5.
6.5.
6.5.
6.5.
6.5.
6.5.
6.5.
6.5.
6.5.

29.6.
29.6.
4.7.
29.5.
28.6.
28.6.
16.5.
16.5.
16.5.
16.5.
27.5.
27.5.
27.5.
27.5.
27.5.
27.5.
27.5.
27.5.
27.5.
27.5.
27.5.
27.5.

Kalahavaintoja
Ui verkon/ritilän läpi sis.
Ui verkon/ritilän läpi ulos
Takertuu
verk./ritilään
Pyörähtää
ulkopuolella
Pyörähtää
sisäpuolella
Hyljehavaintoja
Hylje tunkee
verkkoon
Aineisto
(tuntia)

Koejärjestely/kuvauskohde
Pieni etunieluverkko, metalli
Pieni etunieluverkko, metalli
Iso etunieluverkko, metalli
kaksoisperärysä
Etupesäverkko, dyneema
Etupesäverkko, dyneema
Siikaselektio
Siikaselektio
Siikaselektio
Siikaselektio
1-raon ritilä
musta 30 mm
kirkas 30 mm
musta 35 mm
kirkas 35 mm
vihreä 35 mm
1-raon ritilä
musta 30 mm
kirkas 30 mm
musta 35 mm
kirkas 35 mm
vihreä 35 mm

Stop pvm

Tiedosto
EJ 2010
EJ 2010
EPU 2010
HS 2010
RS 2010
RS 2010
SV 2010
SV 2010
SV 2010
SV 2010
PH 2010
PH 2010
PH 2010
PH 2010
PH 2010
PH 2010
PH 2010
PH 2010
PH 2010
PH 2010
PH 2010
PH 2010
Yhteensä

Start pvm

Liite 1. Vedenalaishavaintomateriaali vuonna 2010

2
20
55
0
21
3
586
163
3
10
995
879
447
46
79
315
62
1
0
0
0
0
3687

1
2
19
0
13
0
35

0
0
0
0
7
3
0
0
0
2
7
74
387
46
79
315
20
1
0
0
0
0
941

0
0
0
0
0
0
10
35
0
0
45

0
17
13
0
0
0
30

1
1
23
0
0
0
90
27
0
3
114
93
8
0
0
0
3
0
0
0
0
0
363

10

3

138

47
0
31
0
0
0
0
88

14
0
0
0
0
0
0
17

249
84
150
155
12
44
44
36
42
37
991
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Liite 2. Valokuvia

Kuva 1. Kuhan selektioritilä 37mm tankovälillä. Tämän vihreän lisäksi testattiin mustaa ja metallin
väristä.

Kuva 2. Siian kartioritilä ja sen rakennekuva (oikealla).
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Liite 3: Rysäsaaliit kauden ja kuvausjakson aikana
Seuraavassa kuvasarjassa on esitelty kuvauksen kohteena olleiden rysien yksikkösaalisjakauma
(kg/koenta) sekä kokonaissaaliin kehittyminen kauden aikana. Kuvissa toteutuneet kuvausjaksot
ovat merkitty x-akselille sinisillä vaakapalkeilla. Silmiinpistävää on niiden sijoittuminen lähes
järjestään jaksoille, joissa yksikkösaaliit ovat erittäin alhaisia.

PH-ponttonirysän koentakertakohtainen ja kumulatiivinen saalis (kg) kevät 2010
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PH-ponttonirysän koentakertakohtainen ja kumulatiivinen saalis (kg) syksy 2010
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SV-ponttonirysän koentakertakohtainen ja kumulatiivinen saalis (kg) 2010
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kuvausjakso
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SV-ponttonirysän koentakertakohtainen ja kumulatiivinen saalis (kg) 2010
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SV-ponttonirysän koentakertakohtainen ja kumulatiivinen saalis (kg) 2010
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RV-ponttonirysän koentakertakohtainen ja kumulatiivinen saalis (kg) 2010
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RV-ponttonirysän koentakertakohtainen ja kumulatiivinen saalis (kg) 2010
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RV-ponttonirysän koentakertakohtainen siikasaalis ja pienten siikojen määrä (kpl) 2010
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HS-kaksoisponttonirysän N-pesän koentakertakohtainen ja kumulatiivinen saalis (kg) 2010
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HS-kaksoisponttonirysän S-pesän koentakertakohtainen ja kumulatiivinen saalis (kg) 2010
160

1400
Lohi (kg/koenta)
Lohi (kumul.saalis)

1200

120

1000

100
800
80
600
60
400

40

Kumulatiivinen saalis kg

Myyty saalis kg/koenta

140

200

20
0

0
07-05

14-05

20-05

26-05

01-06

06-06

12-06

19-06

24-06

01-07

08-07

16-07

29-07

EJ-ponttonirysän koentakertakohtainen ja kumulatiivinen saalis (kg) 2010
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RS-ponttonirysän koentakertakohtainen ja kumulatiivinen saalis (kg) 2010
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EPU-ponttonirysän koentakertakohtainen ja kumulatiivinen saalis (kg) 2010
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LIITE 2: Kooste KEHRA -hankkeen vuoden 2011 pyydyskuvausten tuloksista
Aineiston tarkastelu ja raportointi Vesa Tschernij
Kuvamateriaalin käsittely Sonja Lehtinen, KEHRA

Kuvatut rysät, rysätekniikat sekä kuvausjaksojen ajankohdat ja kestot
Taulukossa 1 ja 2 (liitteet; viimeinen sarake oikealla) on eritelty kaikki vuoden 2011 aikana
havaintoaineistoa tuottaneet kuvaukset. Kuvauksia toteutettiin käytännössä enemmän mutta
teknisten ongelmien vuoksi niistä ei syntynyt tarkasteltavissa olevaa kuva-aineistoa.
Läpikäydyn kuvamateriaalin kokonaiskesto on runsas 960 tuntia eli noin 40 vrk, mikä on 2 vrk
vähemmän kuin 2010 läpikäyty kuva-aineisto. Pääpyyntilajien sekä hyljettä käsittelevien
yksittäisten havaintojen kokonaismäärä on 2952 kpl (vuonna 2010 havaintoja oli 3762 kpl), joista
kuharysää käsitteleviä on 2200 kpl (vuonna 2010 vastaavasti 2824 kpl) mikä vatsaa 75,5% kaikista
havainnoista. Hyljehavaintoja oli kaikkiaan 46 kpl eli vain runsas puolet viime vuoteen verrattuna
(88 kpl).
Havaintotiheys per läpikäyty tunti videokuvaa oli näin ollen a) lohirysä 0,2/tunti, b) silakkarysä
7,9/tunti ja c) kuharysä 55,8/tunti. Koko aineiston keskiarvoksi tulee 3 per tunti kun se 2010 oli 4
per tunti.
Vuoden 2011 kuvauksiin valitut rysät kuten myös rysäpaikat olivat samoja kuin vuoden 2010
kuvauksissa. Erona vuoden 2010 koeasetelmaan oli se, että nyt molemmat nielusuojaverkot (pieni
ja suurennettu pintaan ulottuva) olivat valmistettuja dyneemalangasta.

Tulokset
Kehitetyt selektioritilät toimivat kuharysässä
Kaikki vuonna 2011 testatut ritilät olivat rakenteeltaan identtisiä (liite 4: kuva 1). Perusmuoto oli
säilytetty samana (pystyssä oleva suorakaide) kuin 2010 mutta raamien sekä tankojen läpimittaa oli
ohennettu merkittävästi. Raamin koko oli 40 x 30 cm, tankojen halkaisija 3,2 mm ja tankoväli 35
mm. Kaikki ritilät oli valmistettu merivedenkestävästä alumiinista ja maalattu vaaleanvihreiksi
(sama sävy joka 2010 todettiin optimaalisimmaksi).
Vuoden 2011 tutkimuksen kohteena oli selvittää ritilöiden paikan merkitys niiden lajittelutehoon.
Yhdellä ponttonirysällä toteutetussa kokeessa sen kalapesään oli asennettu viisi valmista ritilän
paikkaa (liite 4; kuva 2): NS=Nielun eteläpuoli, NN=Nielun pohjoispuoli, KS=koentapään
eteläpuoli, KN=koentapään pohjoispuoli ja TRUTU=koentapään kalapesän kartion yläosa. Näiden
viiden testin lisäksi saaliin pituusjakaumaa tarkasteltiin kaikkien ritilöiden ollessa kiinni (KK) sekä
kaikkien ollessa auki (KA). Suunnitelman mukaan nollakokeita (KK) eli saaliin pituusjakaumaa oli
tarkoitus selvittää kaikkien ritilöiden ollessa kiinni säännöllisin väliajoin (liite 1; taulukko 3). Tästä
suunnitelmasta oli luovuttava koska kalapesä täyttyi kuhista, joista valtaosa oli alamittaisia, eikä
kalapesää saatu koettua. Näin ollen nollakokeita tehtiin vain kaksi; 5 – 9 toukokuuta, jolloin pienten
kuhien osuudeksi saatiin keskimäärin 80% sekä 22-25 toukokuuta jolloin pienten kuhien määrää ei
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pystytty määrittämään koska kalapesää ei saatu pintaan. Saalis oli arviolta yli 250 kg kuhaa. Tästä
ensimmäisen nollakokeen tuloksen mukaan arvioitiin olevan pikkukuhaa lähes 200 kiloa.
Testin tulosten (liite 1; taulukko 3) mukaan kun vain yksi viidestä ritilästä (NS, NN, KS, KN ja
TRUTU) on auki vaihtelee kalapesään jääneiden pikkukuhien määrä 14 ja 26% välillä. Lyhyeksi
muodostuneen koe- ja pyyntijakson vuoksi ei näiden viiden eri sijoituspaikan välisiin eroihin
kannata paneutua. Jokaista ritiläpaikkaa on testattu vain kertaalleen. Sen sijaan kun kokeen lopuksi
kaikki 5 ritilää olivat rysässä putosi pikkukuhien määrä todella alas vaihdellen 0 ja 7% välillä.
Tosin tällä loppujaksolla putosi myös kuhasaaliin määrä vain vajaan kymmeneen prosenttiin kokeen
alun saalismääriin verrattaessa.
Kehitettyjen ritilöiden lajitteluteho käy ilmi kiistattomasti seuraavasta kuvasta.
300

Selektio käytössä

Selektio käytössä

Kuhasaalis kg/koenta

250
Kuha < 37

200

Myyty kuha

Paenneiden pikkukuhien määrä
arviolta 890 kg

150
100
50

30-06

25-06

20-06

15-06

10-06

05-06

31-05

26-05

21-05

16-05

11-05

06-05

0

Toukokuun 10 ja 22 päivän välisenä aikana ritilät olivat käytössä ja kuvausten tulosten mukaisesti
kuhien nähtiin pakenevan kuvatun ritilän (TRUTTU) läpi. Mikäli oletamme pikkukuhien osuuden
olleen samalla tasolla koko kyseisen jakson, voidaan rysästä paenneen kuhamäärän arvioida olleen
jopa 890 kg. Pikkukuhien keskipainon oletettaessa olevan 250g tarkoittaa tämä sitä, että rysästä
pakeni 12 vrk (=288 h) aikana yhteensä 3560 kuhaa. Toisin sanoen 12,4 kuhaa tunnissa. Jos tätä
arvioitua lukua vertaa kuvausten tulokseen missä 17 tunnissa ui yhden ritilän läpi 315 kuhaa ts. 18,6
kuhaa tunnissa ei arvio vaikuta ainakaan alhaiselta.
Kehitystyön tulos on siis erittäin vakuuttava. Ritilöiden läpi vapauteen täysin vaurioitumattomina ui
12 vrk aikana arviolta 3 560 kuhaa. Kahden kolmen vuoden kuluttua tämä 890 kg kalamäärä painaa
todennäköisesti lähes 2 tonnia eli hieman enemmän kuin yhden hyvin toimivan kuhaponttonirysän
vuosisaalis.
Sivuilla olevien ritilöiden kuvaamiseen keskityttiin 2010. Vuonna 2011 suunnattiin kuvausten
pääpaino uuden kalapesän koentapäähän asennettuun ritilään (TRUTTU). Kolmen läpikäydyn
kuvatiedoston perusteella (yht. 39 tuntia) näyttää siltä, että ainakin pyynti/koejakson alussa lähes
yhtä monta kuhaa ja ahventa joko kääntyy ritilällä, ui sen ohi kuin ui sen läpi. Saalistulosten
mukaan lajitteluteho oli alkujaksolla alempi mikä saattaa selittää tämän kuvaustuloksen. Tulos
saattaa johtua myös ritilän paikasta. Kalapesän sivuilla olleita ritilöitä ei kuvattu eikä kuvauksia
tehty silloinkaan kun lajitteluteho kohosi koska kameralaitteistot (3 kpl) oli jo siirretty Selkämerelle
lohirysien tarkkailuun.
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Selektio siikaponttonirysässä
Vuoden 2011 siikarysäkokeissa testattiin kahta eri ritiläversiota. RV rysässä jatkettiin suppiloritilän
testausta mutta ritilän raamin rakennetta oli kevennetty ja yhden pakoaukon sijaan ritilässä oli kaksi
38mm tankovälillä varustettua aukkoa (kts. 2010 raportti; liitteet). SV rysässä testattiin kuharysässä
testatun kaltaista ritilää, jonka raamin koko oli 40 x 40 cm. Ritilä oli valmistettu 1 mm vaijerista, ja
sen pakoaukkojen leveys oli 37mm. Ritilän sijoituspaikkana oli kalapesän etupää heti toisen
vanteen etupuolella (liite 4; kuva 3). Siikasaaliit olivat erittäin alhaisia. Ponttonirysää ei ole vielä
saatu toimimaan siian pyynnissä edes tyydyttävästi. Siikarysäkuvauksissa kuvaustekniikka petti
pahasti (kameran kuva oli tarkentamaton) minkä lisäksi kuvauksia haittasi samea vesi. Yli 150
tunnin kuvamateriaalista ei löytynyt yhtään siikahavaintoa.
Saaliskirjanpidon perusteella myyntikelpoisten siikojen (>250gr) osuudet saaliissa vaihtelivat 6,5 ja
yli 40% välillä. Pikkusiikojen osuus oli selvästi alhaisempi RV rysässä (suppiloritilä 38mm).
Kuvaustietojen sekä kontrollikokeen puutteessa emme pysty kuitenkaan sanomaan onko tähän
tulokseen syynä tehokkaampi lajittelu vai yleensäkin pikkusiikojen pienempi saalisosuus.
RV rysän tulos:
Tankoväli
38mm

Siika kg >250gr kg <250gr kg < 250 %
118,23
110,5
7,73
6,5

SV rysän tulos:
Tankoväli
37mm

Siika kg >250gr kg <250gr kg < 250 %
20,8
12,0
8,8
42,3

Vuoden 2011 tulokset vahvistavat edellisvuotista kuvan siitä, että siian osalta ollaan niin pyynnin
tehostamisen kuin lajittelunkin osalta vasta alkutaipaleella.

Suojaverkkojen toiminta lohiponttonirysissä
Lohiponttonirysiin tarkoitettujen hylkeensuojaverkkojen toimintaa on selvitetty ensikädessä
kuvaamalla. Saalismääriä on tarvittaessa hyödynnetty kuvaustuloksia tulkittaessa. Kuvattavana on
ollut neljä eri ”koeversiota”:
1) nielusuojaverkko 70 x 70 cm (210mm) dyneema (EJ-rysä)
2) nielusuojaverkko (huom! korkea malli) 130 x 70 cm dyneema (220mm) (EU-rysä)
3) välipesään asennettava suojaverkko (Ø 300cm, silmä 210mm) dyneema (RS-rysä)
4) ”kontrolli” eli alkuperäinen, toiseen nieluun asennettava hyljekalteri 40 x 40 cm (SV-rysä)
Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että eri suojaverkkoja on kuvattu eri rysissä ja vieläpä eri
aikaan. Näin ollen säätilan (merenkäynti, pyydyksen liike, virran voimakkuus, valonmäärä jne.)
pyydyksen paikan tai ajan (vaelluksen kesto) vaikutusta tuloksiin ei voida kokonaan sulkea pois
varsinkaan kun havaintoaineisto (kuvamateriaali) puuttuu yhdestä rysästä (SV-rysä; kontrolli)
kokonaan.
Kuvaustulokset olivat tänäkin vuonna osittain edellisvuotisen kaltaisia. Nieluun sijoitettava
suojaverkko vaikuttaa edelleenkin pitkittävän lohien rysään uintia. Tänä vuonnakin kovin
harvalukuisiin havaintoihin perustuen laskettiin yhden lohen keskimäärin pyörähtävän (kääntyvän)
suojaverkolla jopa 14 kertaa ennen kuin se ui sisään rysään. Vuonna 2010 oli vastaava
keskimääräinen laskennallinen tulos 8,5 kertaa. Tämä ongelma vaikuttaa poistuneen EU-rysässä
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missä oli käytössä pinta-alaltaan lähes kaksi kertaa suurempi suojaverkko. Suojaverkolla
kääntyneiden lohien määrä oli tässä tapauksessa vain 0,58 ts. vain joka toinen lohi kääntyi verkolla.
Vaihtelu oli tänäkin vuonna todella suurta EJ-rysässä (pienempi suojaverkko). Yksi lohista ui
suoraan ensimmäisellä yrittämällä verkon läpi rysään, kun kaikkein arin lohi pyörähti jopa 37 kertaa
verkolla ennen kuin uskaltautui uimaan sen läpi. Viimeksi mainitussa tapauksessa saattaa tietenkin
olla kysymys siitä, että verkolla pyörähtävä lohi on vaihtunut esimerkiksi hylkeen napattua
ensimmäiseksi kuvaan tulleen lohen. Kolmas lohi pyörähti neljästi verkolla ennen rysään uimista.
Välipesässä oleva suojaverkkomalli antoi edellisvuoden kaltaisen tuloksen. Lohet uivat jälleen
vaivattoman näköisesti verkon läpi kumpaankin suuntaan.
Yksi vuoden 2010 silmiinpistävimmistä eroista nielu- ja välipesäsuojaverkkojen välillä oli ero
”ulospäin uivien lohien määrässä” (ulospäin tarkoittaa takaisin tulosuuntaan). Tämä suhde oli tänä
vuonna hieman muuttunut! Pienemmällä nielusuojaverkolla (EJ rysä) ei ulospäin uivia lohia ollut
edelleenkään yhtään, kun suuremmalla nielusuojaverkolla varustetussa rysässä nähtiin kahden lohen
uivan ulos rysästä. Välipesäverkolla varustetussa rysässä oli liikettä kuten edellä mainittiin
kumpaankin suuntaan. Tarkkailujakson aikana lohen nähtiin uivan 8 kertaa ulos hylkeen kestävästä
rysän välipesän takaosasta. Kun ulospäin uivien määriä verrataan samoissa rysissä tehtyihin
hyljehavaintoihin, korreloi alhainen ulospäin uinti pienen hyljehavainnon kanssa ja päinvastoin.
Näyttäisi siis siltä, että lohien oleskelu välipesän suojaamattomassa osassa tai niiden ulosuinti
houkuttelisi hylkeitä vierailemaan useammin rysällä. Toisaalta saattaa olla niin, että muiden rysien
osalta (josta lohet eivät kykene pakenemaan) partioivat hylkeet rysää kohti uivia lohia rysän
avoimissa osissa ja suuliinassa.
Eri suojaverkkomateriaalien (dyneema ja ruostumaton teräslanka) mahdollisiin eroihin ei vuonna
2011 enää paneuduttu lainkaan edellisvuoden selvien tulosten vuoksi, missä hylkeet näyttivät
järjestään käyvän hanakammin metallilankaisen verkon kimppuun. Näin ollen vuonna 2011 olivat
kaikki testatut suojaverkot dyneemasta.
Kaksoispesälohirysän tulokset samansuuntaisia kuin 2010
Tämän kehitystyön tarkoitus on yrittää löytää pyydystekninen ratkaisu siihen miten lohet saataisiin
uimaan sisään hyljevarmaan kalapesään mahdollisimman suoraan ja nopeasti. Näin rysillä
vieraileville hylkeille ei jäisi aikaa jahdata rysän ohjaavien osien sisässä uivien lohien
nappaamiseen. Ideana on sekä lyhentää matkaa maa-aidan päästä kalapesän etunielulle sekä löytää
pyydykselle sellainen muoto, että lohien luontainen reitin valinta ohjaisi ne rysän sisässä
mahdollisimman tehokkaasti sisään hyljevarmaan kalapesään. Alustavan suunnitelman mukaan
muutoin normaaliin lohirysään on kiinnitetty kaksi vastakkaisiin suuntiin viritettyä kalapesää.
Toinen pesistä oli viritetty periaatteessa lohien menosuuntaan (siis kalapesän sisäänmeno tapahtuu
pohjoiseen päin uiden) ja toinen lohien tulosuuntaan eli etelään päin. Vuonna 2011 oli rysän asentoa
muutettu niin, että sisäänmeno tapahtui luode – kaakko suunnassa.
Tänäkin vuonna eteläiseen kalapesään ui enemmän kalaa (900 kg vs. 630 kg). Ero pesien
kokonaissaaliin välillä oli suurempi vuonna 2010.
Maa-aidan päähän sijoitettu kamera, joka tänä vuonna kuvasi ylöspäin pintaa kohden, ei tänäkään
vuonna onnistunut taltioimaan yhtään lohta. Ajatus oli tarkastella kääntyvätkö lohet heti etelään
suuntaan johtoaidan loputtua ja päätyvät näin lyhyessä ajassa kalapesän suojaan. Runsaan 60 tunnin
kuva-aineistosta ei löytynyt yhtään havaintoa. Kuvauksia haittasivat tekniset ongelmat.
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Silakkaritilä tehoton
Kalapesän koentapäähän sijoitetut Lundinin lajitteluritilät (koko: 30x30cm, tankoväli:13mm)
osoittautuivat erittäin tehottomiksi. Rysän kalapesän keskiosaan asennettiin kuvaustarkoitukseen
kolmas hieman kookkaampi ritilä (80x30cm) jossa tankoväli oli 14mm. Yhteensä 75 tunnin aikana
(liite 1; taulukko 5) nähtiin vain 52 silakan uivan ritilän läpi kun ritilällä kääntyviä samassa ajassa
oli 176 ja sen ohi uivia 291. Tämä kuvaustulos vahvisti sen mitä saaliin pituusjakaumaa
tarkkailtaessa arvailtiin eli että silakan pakoritilät eivät toimi lähellekään toivotulla tavalla. Rysää
koettaessa oli rehusilakkaa saaliin joukossa vielä keskimäärin jopa 50%.
Erikoisesti vuonna 2011 kohosi silakan hinta selvästi. Näin ollen sen lajittelutarve väheni
merkittävästi. Hinnassa tapahtunut positiivinen muutos yhdessä huonojen selektiotulosten kanssa
sai kalastajat luopumaan silakkarysän selektion kehittämistä.
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Liite 1. Taulukot

1.6.
2.6.
8.6.
9.6.
10.6.
11.6.
12.6.
13.6.
28.6.
29.6.
30.6.
1.7.
2.7.
3.7.
12.6.
13.6.
14.6.
16.6.
17.6.
12.6.
13.6.
14.6.
15.6.
16.6.
17.6.
18.6.
19.6.
20.6.
21.6.
23.6.
18.5.
19.5.
20.5.
21.5.
22.5.
23.5.
28.5.
29.5.
30.5.
28.6.
29.6.
30.6.
1.7.
2.7.
7.7.
8.7.
10.7.
11.7.
12.7.
13.7.

2.6.
2.6.
8.6.
10.6.
11.6.
12.6.
13.6.
13.6.
29.6.
29.6.
1.7.
2.7.
3.7.
3.7.
13.6.
14.6.
14.6.
17.6.
17.6.
13.6.
14.6.
15.6.
16.6.
17.6.
18.6.
19.6.
20.6.
21.6.
21.6.
24.6.
19.5.
19.5.
21.5.
21.5.
23.5.
23.5.
29.5.
30.5.
31.5.
29.6.
30.6.
1.7.
2.7.
2.7.
8.7.
10.7.
11.7.
11.7.
13.7.
13.7.

Lohi/siika
havaintoja
Ui verkon
läpi sisään
Ui verkon
läpi ulos
Takertuu
verkkoon
Pyörähtää
ulkopuolella
Pyörähtää
sisäpuolella
Hyljehavaintoja
Hylje tunkee
verkkoon
Aineisto
(tuntia)

Koejärjestely/kuvauskohde
nieluesteverkko dyneema
nieluesteverkko dyneema
nieluesteverkko dyneema
nieluesteverkko dyneema
nieluesteverkko dyneema
nieluesteverkko dyneema
nieluesteverkko dyneema
nieluesteverkko dyneema
nieluesteverkko (korkea) dyneema
nieluesteverkko (korkea) dyneema
nieluesteverkko (korkea) dyneema
nieluesteverkko (korkea) dyneema
nieluesteverkko (korkea) dyneema
nieluesteverkko (korkea) dyneema
maa-aidan pää
maa-aidan pää
maa-aidan pää
maa-aidan pää
maa-aidan pää
alkuperäinen hyljekalteri (Lundin)
alkuperäinen hyljekalteri (Lundin)
alkuperäinen hyljekalteri (Lundin)
alkuperäinen hyljekalteri (Lundin)
alkuperäinen hyljekalteri (Lundin)
alkuperäinen hyljekalteri (Lundin)
alkuperäinen hyljekalteri (Lundin)
alkuperäinen hyljekalteri (Lundin)
alkuperäinen hyljekalteri (Lundin)
alkuperäinen hyljekalteri (Lundin)
alkuperäinen hyljekalteri (Lundin)
siikarysäselektio
siikarysäselektio
siikarysäselektio
siikarysäselektio
siikarysäselektio
siikarysäselektio
siikarysäselektio
siikarysäselektio
siikarysäselektio
etupesän suojaverkko dyneema
etupesän suojaverkko dyneema
etupesän suojaverkko dyneema
etupesän suojaverkko dyneema
etupesän suojaverkko dyneema
etupesän suojaverkko dyneema
etupesän suojaverkko dyneema
etupesän suojaverkko dyneema
etupesän suojaverkko dyneema
etupesän suojaverkko dyneema
etupesän suojaverkko dyneema

Stop pvm

Tiedosto
EJ 2011 1
EJ 2011 2
EJ 2011 3
EJ 2011 4
EJ 2011 5
EJ 2011 6
EJ 2011 7
EJ 2011 8
EU 2011 1
EU 2011 2
EU 2011 3
EU 2011 4
EU 2011 5
EU 2011 6
HS 2011 1
HS 2011 2
HS 2011 3
HS 2011 4
HS 2011 5
SV 2011 1I
SV 2011 2I
SV 2011 3I
SV 2011 4I
SV 2011 5I
SV 2011 6I
SV 2011 7I
SV 2011 8I
SV 2011 9I
SV 2011 10I
SV 2011 11I
SV 2011 1
SV 2011 2
SV 2011 3
SV 2011 4
SV 2011 5
SV 2011 6
SV 2011 7
SV 2011 8
SV 2011 9
RS 2011 1
RS 2011 2
RS 2011 3
RS 2011 4
RS 2011 5
RS 2011 6
RS 2011 7
RS 2011 8
RS 2011 9
RS 2011 10
RS 2011 11
Yhteensä

Start pvm

Taulukko 1. Lohi-, siika ja silakkarysien kuvausmateriaali

0
5
13
0
0
38
0
0
1
0
3
13
2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
1
0
0
4
0
7
0
9
0
113

0
1
1
0
0
1
0
0
4
0
1
4
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
4
0
0
3
0
3
0
2
15
45

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
4
8

0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
1
6
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
17

0
0
4
0
1
37
0
0
4
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
7
3
5
2
0
3
2
11
13
111

0
4
8
0
0
0
0
0
0
0
2
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
1
0
2
1
0
1
0
0
1
11
48

0
0
0
0
1
0
0
0
10
0
1
6
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
3
0
2
0
0
2
5
9
46

0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
1
6
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
16

18
10
9
24
24
24
24
4
14
12
18
24
24
7
5
24
4
15
14
13
24
24
24
24
24
24
11
24
2
3
20
14
15
21
21
14
7
23
23
12
20
17
20
6
17
47
24
10
16
12
848

94

Tunkee
tankoväliin

Pyörähtää
ritilällä

Hyljehavaintoja

Aineisto
(tuntia)

81
20
317

134
31
511

110
22
410

54
32
479

0
0
0

8
14
17

10.5. 10.5.
11.5. 11.5.
11.5. 11.5.

56
2
3
418
61
479

51
5
1
676
57
733

21
0
0
542
21
563

8
0
0
565
8
573

0
0
0
0
0
0

8
14
17
39
39
39

136
7
146
1911
289
2200

Ui ritilän ohi

Ui ritilän
läpi ulos

PH 2011 1
Ritilä päätykartiossa, ahven
PH 2011 2
Ritilä päätykartiossa, ahven
PH 2011 3
Ritilä päätykartiossa, ahven
Yhteensä kuhia
Yhteensä ahvenia
Yhteensä

10.5. 10.5. 241
11.5. 11.5.
98
11.5. 11.5. 1572

Stop pvm

Koejärjestely/kuvauskohde
Ritilä päätykartiossa, kuha
Ritilä päätykartiossa, kuha
Ritilä päätykartiossa, kuha

Start pvm

Tiedosto
PH 2011 1
PH 2011 2
PH 2011 3

Kala
havaintoja

Taulukko 2. Kuharysän kuvaustulokset

Taulukko 3. Kuhaponttonirysällä suoritetun selektioritilätestin saalismääriin perustuvat tulokset.
Lyhenteiden selitykset: KK=kaikki kiinni, KA=kaikki auki, N=nielupää, K=koentapää, S=etelän
puoleinen, P=pohjoisen puoleinen ja TRUTU=koentakartio. Eli esim NE=nielupään eteläpuoli jne.
Saalis kuha kg
Koenta pvm
Myyty kuha Kuha < 37 Yhteensä
2011-05-06
35
150
185
2011-05-08
20
143
163
2011-05-09
10
87
97
2011-05-10
7
9
16
2011-05-15
35
2
37
2011-05-18
56
10
66
2011-05-22
63
10
73
2011-05-25
52
198
250
2011-05-26
50
20
70
2011-06-02
44
7
51
2011-06-05
14
4
18
2011-06-09
25
5
30
2011-06-12
9
0
9
2011-06-16
5
0
5
2011-06-18
3
0
3
2011-06-19
4
0
4
2011-06-22
5
1
6
2011-06-26
3
0
3
2011-06-30
4
0
4
2011-07-04
1
0
1
1) Alamittaisten osuus 25.5 on arvio

Todettu
Alamitt.
liukuva
osuus % keskiarvo Koejärjestely
81
84 KK
88
86 KK
90
78 KK
58
51 TRUTU
4
26 TRUTU
15
11 NS
14
36 NN
1)
79
40 KK
29
40 TRUTTU + KS
13
21 KS
22
17 TRUTTU
17
14 KN
4
7 KA
0
1 KA
0
0 KA
0
6 KA
17
6 KA
0
6 KA
0
0 KA
0
0 KA

95

1.6.
28.6.
28.6.
12.6.
12.6.
18.5.

13.6.
3.7.
13.7.
24.6.
17.6.
31.5.

Lohi/siika
havaintoja
Ui verkon
läpi sisään
Ui verkon
läpi ulos
Takertuu
verkkoon
Pyörähtää
ulkopuolella
Pyörähtää
sisäpuolella
Hyljehavaintoja
Hylje tunkee
verkkoon
Aineisto
(tuntia)

Koejärjestely/kuvauskohde
nieluesteverkko dyneema
nieluesteverkko (korkea) dyneema
etupesän suojaverkko dyneema
alkuperäinen hyljekalteri (Lundin)
maa-aidan pää
siikarysäselektio

Stop pvm

Tiedosto
EJ
EU
RS
SV
HS
SV
Yhteensä

Start pvm

Taulukko 4. Selkämeren lohi- ja siikaponttonirysien kuvaukset

56
24
33
0
0
0
113

3
12
30
0
0
0
45

0
2
6
0
0
0
8

0
15
2
0
0
0
17

42
7
62
0
0
0
111

12
10
26
0
0
0
48

1
19
26
0
0
0
46

0
15
1
0
0
0
16

137
98
202
192
61
157
848

Pyörähtää
ritilällä

Hyljehavaintoja

Aineisto
(tuntia)

8
176
88
16
0
1
2
0
291

Pyörähtää
ritilällä

0
12
40
0
0
0
0
0
52

Tunkee
tankoväliin

8
224
293
57
0
7
4
0
593

Ui ritilän ohi

7.7.
8.7.
12.7.
16.7.
11.7.
18.7.
19.7.
19.7.

Ui ritilän
läpi ulos

7.7.
8.7.
11.7.
15.7.
11.7.
18.7.
19.7.
19.7.

Silakka
havaintoja

Koejärjestely/kuvauskohde
silakan selektiopaneeli
silakan selektiopaneeli
silakan selektiopaneeli
silakan selektiopaneeli
silakan selektiopaneeli
silakan selektiopaneeli
silakan selektiopaneeli
silakan selektiopaneeli

Stop pvm

Tiedosto
LARA 2011 11
LARA 2011 12
LARA 2011 13
LARA 2011 14
LARA 2011 15
LARA 2011 16
LARA 2011 17
LARA 2011 18
Yhteensä

Start pvm

Taulukko 5. Selkämeren silakkaponttonirysän kuvaukset

0
0
59
9
0
1
0
0
69

0
36
101
32
0
5
2
0
176

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
9
17
16
1
14
4
6
75
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Liite 2: Rysäsaaliit kauden ja kuvausjakson aikana
Seuraavissa kuvissa on esitetty rysien yksikkösaalis (kg/koenta) sekä kokonaissaaliin kehittyminen
kauden aikana. Kuvissa toteutuneet kuvausjaksot on merkitty x-akselille punaisilla vaakapalkeilla.
Vuonna 2011 näyttää kuvausten ajoittaminen onnistuneen edellisvuotta paremmin. Vain kolmessa
tapauksessa 10:stä kuvaukset toteutettiin aikana jolloin saalis oli selvästi huippukautta heikompi.

EJ-ponttonirysän koentakertakohtainen ja kumulatiivinen saalis (kg) 2011
20

250
Lohi (kg/koenta)
Lohi (kumul.saalis)

18

200
kuvausjakso

14
12

150

10
8

100

6
4

50

2

01-08

17-07

14-07

10-07

06-07

30-06

24-06

21-06

17-06

15-06

08-06

02-06

26-05

22-05

0

17-05

0

Kumulatiivinen saalis kg

Myyty saalis kg/koenta

16

SV 2-ponttonirysän koentakertakohtainen ja kumulatiivinen saalis (kg) 2011
800

70

kuvausjakso

700
600

60

500

50
400
40
300

30

200

20

100

10

10-07

26-06

22-06

19-06

16-06

12-06

08-06

04-06

02-06

31-05

28-05

0

25-05

0

Kumulatiivinen saalis kg

80

Lohi (kg/koenta)
Lohi (kumul.saalis)

20-05

Myyty saalis kg/koenta

90
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EU-ponttonirysän koentakertakohtainen saalis (kg) 2011

50

Myyty saalis kg/koenta

800

Lohi (kg/koenta)
Lohi (kumul.saalis)

700

kuvausjakso

600

40

500

30

400
300

20

200
10

100

14-07

07-07

04-07

29-06

27-06

22-06

19-06

17-06

15-06

12-06

10-06

08-06

06-06

03-06

01-06

0

25-05

0

Kumulatiivinen saalis kg

60

RS-ponttonirysän koentakertakohtainen ja kumulatiivinen saalis (kg) 2011
900

Myyty saalis kg/koenta

120

Lohi (kg/koenta)
Lohi (kumul.saalis)

800

kuvausjakso

700

100
600
80

500

60

400
300

40
200
20

100

20-07

18-07

15-07

13-07

11-07

08-07

06-07

04-07

02-07

30-06

28-06

26-06

23-06

20-06

18-06

16-06

14-06

12-06

10-06

08-06

06-06

04-06

01-06

0

29-05

0

Kumulatiivinen saalis kg

140

HS-Kaksoisrysän NW koentakertakohtainen ja kumulatiivinen saalis (kg) 2011
120

700
Lohi (kg/koenta)
Lohi (kumul.saalis)

600
500

80
400
60
300
40
200
20

100

24-07

19-07

15-07

11-07

06-07

01-07

27-06

22-06

19-06

13-06

0

06-06

0

Kumulatiivinen saalis kg

kuvausjakso

03-06

Myyty saalis kg/koenta

100
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HS-Kaksoisrysän SE koentakertakohtainen ja kumulatiivinen saalis (kg) 2011
1000

140

Lohi (kg/koenta)
Lohi (kumul.saalis)

120

kuvausjakso

900
800
700

100

600

80

500
400

60

300
40
200
20

100

26-07

21-07

17-07

13-07

08-07

04-07

29-06

23-06

21-06

16-06

10-06

06-06

0

03-06

0

Kumulatiivinen saalis kg

Myyty saalis kg/koenta

160

SV-siikaponttonirysän koentakertakohtainen ja kumulatiivinen saalis (kg) 2011
7

30
Siika
Siika kumulatiivinen saalis

6

25
20

4
15
3
10
2

10-06

0

03-06

0

28-05

5

23-05

1

Kumulatiivinen saalis kg

5

19-05

Myyty saalis kg/koenta

kuvausjakso

Laine/Rantamaa-ponttonirysän koentakertakohtainen saalis (kg) 2011
4500

4500
Silakka kokoluokka 0
Silakka, rehu
Silakka, lajittelematon saalis
kuvausjakso

3500

3500

3000

3000

2500

2500

2000

2000

1500

1500

1000

1000

500

500

25-07

18-07

14-07

08-07

05-07

01-07

29-06

27-06

24-06

22-06

20-06

18-06

16-06

12-06

09-06

03-06

30-05

27-05

0

24-05

0

20-05

Myyty saalis kg/koenta

4000

Kumulatiivinen saalis kg

4000
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PH-ponttonirysän koentakertakohtainen ja kumulatiivinen saalis (kg) kevät 2011
300

700
Kuha (kg/koenta)
Kuha kumul.saalis

600

kuvausjakso
500

200
400
150
300
100
200
50

Kumulatiivinen saalis kg

Kuhasaalis kg/koenta

250

100

0

0
06-05

15-05

26-05

12-06

22-06

RV-ponttonirysän koentakertakohtainen ja kumulatiivinen saalis (kg) 2011
18

120

14
100
12
10

80

8

60

6
40
4

Kumulatiivinen saalis kg

Kokonaissaalis kg/koenta

16

140

Siika kg/koenta
Siika kumul.saalis

20

2
0

0
27-05

31-05

03-06

07-06

10-06

14-06

18-06

23-06

28-06

04-07

07-07

10-07

RV-ponttonirysän koentakertakohtainen ja kumulatiivinen saalis (kg) 2011
80

Taimen kg/koenta
Taimen kumul.saalis

70

Kokonaissaalis kg/koenta

12

60

10

50
8
40
6
30
4

20

2

10

0

0
27-05

31-05

03-06

07-06

10-06

14-06

18-06

23-06

28-06

04-07

07-07

10-07

Kumulatiivinen saalis kg

14
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Liite 3. Kuharysän yksityiskohtaisempi saaliserittely
Pyydyksen nimi
Tyyppi

PH-2
SuomukalaPusUp

Rysän lasku
Pyyntiaika PA (vrk)
Koentakertoja KK (n)
Matkat (edes-takaisin)
Viritys- ja huoltotyötä
Koenta
PTA/PA (h/vrk)

26-4-2011 ....nosto
69
20
11,0
44,0
4,0
16,0
10,0
40,0
0,20

Saalis

Saalis
(kg)
641,8
48,0
0,0
3,5
0,0
207,0
16,0
0,0
0,0
689,8
226,5
916,3
50,6
83,4

700

4-7-2011
Kokonaistyöaika KTA (h)
Pyydyskoht.työaika PTA (h)
% KTA:sta
% KTA:sta
% KTA:sta

25,0
14,0

Vap.alam. % vapaut. Hylk.vaur. Saalis
(kg)
kaloja
(kpl)
(kg/PA)
446,9
41,0
0
9,3
0,0
0,0
0
0,7
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,1
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
3,0
0,0
0,0
0
0,2
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
446,9
10,0
0,0
3,3
446,9
13,3
% kokonaissaaliista (kalastajan luokitus)
% kaikesta pyydetystä (sisält. alaittaiset)

Saalis
(kg/KK)
32,1
2,4
0,0
0,2
0,0
10,4
0,8
0,0
0,0
34,5
11,3
45,8

Kuha
Ahven
Muut
Kuha<37cm

600
500
400
300
200
100

28-6-

21-6-

14-6-

7-6-

31-5-

24-5-

17-5-

10-5-

26-4-

3-5-

0

Saalis (kg) 4.3 päivän jaksoissa
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Yksikkösaalis 4.3 vrk:en jaksoissa

28-6-

21-6-

14-6-

7-6-

31-5-

24-5-

17-5-

10-5-

3-5-

Kuha
Ahven
Muut
Kuha<37cm

26-4-

Yksikkösaalis kg/vrk

Kumul. saaliskehitys kg

Kuha
Ahven
Hauki
Made
Turska
Lahna
Muut särkikal.
Siika
0
Pääsaalilajit yhteensä (kg)
Sivusaalis yhteensä (kg)
Kokonaissaalis (kg)
Myydyn saaliin osuus
Kohdelajien osuus

N 60° 26.3' / E 22° 4.4'
Paikka
uusi (5.kausi)
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Liite 4. Kuvat

Kuva 1. Kuhan selektioritilä vuosimallia 2011. Oikealla maalaamaton alumiiniritilä. Vasemmalla
samainen ritilä on maalattuna vaalean vihertäväksi ja asennettuna kalapesän koentapäähän (paikka
KN)

KS

KN

NS

NN

TRUTTU

Kuva 2. Kuvassa näkyvät kaikki neljä testattua ritiläpaikkaa.

Kuva 3. Vasemmalla SV rysässä testattu siikaritilä ja oikella olevassa kuvassa sen sijoituspaikka.
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LIITE 3: KEHRA – projekti, palautepalaveri
10.8.2011 klo. 10 – 14, Merikarvia
Asiat: Vedenalaiskuvausten tulokset 2011
Läsnä:
Johansson Erik
lohirysä / pieni rautasuojaverkko
Rantamaa Toni
silakkarysä, hyljeverkko
Saaristo Reijo
lohirysä / iso dyneemasuojaverkko
Salokangas Heikki kaksoisrysä, hyljeverkko
Uusimäki Ari Selkämeren yhteyshenkilö
Uusimäki Esapekka lohirysä / iso rautasuojaverkko
Veneranta Sami
siikarysä, lohirysä / Lundinin kalteri
Saarinen Maria

KEHRA – projektikoordinaattori

Maria Saarinen esitteli lyhyesti pääpiirteittäin Sonja Lehtisen koodaustulokset (oli lähetetty
kalastajille sähköisesti jo aikaisemmin).
Kooste Selkämeren kuvauspäivistä ja onnistuneesta materiaalista liitteenä 1.

Keskusteluissa tuli esille seuraavaa:
Alkuperäiset tavoitteet
Lohirysät
-

miten kalat ja hylkeet käyttäytyvät suojaverkon läheisyydessä?
mitä eroja on eri suojaverkkojen välillä (hylkeiden estämiskyky / kalojen vaivaton
läpimeno ja pysyminen sisäpuolella)

Siika- ja silakkarysät
-

kehittää pienten kalojen selektiota

Miten tavoitteet eroaisivat alkuperäisistä nyt
-

silakkarysässä ei enää selektion tarvetta, koska rehukalan hinta noussut roimasti
siikaselektion ja itse asiassa koko pyydyksen (pyytävyyden) kehittäminen vieläkin
alkuvaiheessa, esim. miksi myöhäisempi siika ei mene rysään. Yhtenä muutoksena
esitettiin yksinkertaista 40 mm havasta kalapesään (mutta johtaisiko tämä
lokkiongelmaan?)
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Tulokset
-

-

suojaverkot todella pitävät hylkeet loitolla
nielusuojaverkko edelleen (vaikka nyt dyneemasta) näyttää hidastavan kalojen
sisäänmenoa, joskus yli 30 kääntymistä ennen sisään uintia
iso rautasuojaverkko oli nyt tehty dyneemasta ja ilman raameja. Kalat menivät hyvin
läpi, rajuja hylkeiden hyökkäyksiä, yksi pääsi läpi
isosta dyneemasuojaverkosta kalat hyvin läpi, mutta myös liikettä toiseen suuntaan
etenkin taimenilla
kaksoisrysäkuvauksissa ei onnistuttu tavoittamaan lohia. Kamera oli 3 m
syvyydessä n. 5 metrin päässä maa-aidan päästä
hylje on aina askeleen edellä
siialla tulokset laihoja, vaikea löytää oikea selektiomenetelmä. Pystyselektiossa
saatetaan olla oikeilla jäljillä. Vanhan mallisissa siikarysissä siika kyllä pakeni, jos
oli yksikin silmäpako. Siikarysässä oli tänä vuonna käytössä paneeli 40cm x 40cm,
1 mm vaijeri 37 mm välein, sijainti nielusta katsoen klo. 14 kohdalla. Kamera oli n. 2
metrin etäisyydellä. Veden sameuden ja kameran ongelman (?) vuoksi kelvollista
kuvaa ei saatu. Tämänvuotinen saalis pieni. Saaliissa oli pieniäkin siikoja, myös <
10 cm. Venerannan kokemuksen mukaan ainakin taimenet menivät läpi,
myöhemmin myös pienet siiat
silakalla selektio ei toiminut (max 20 – 30 kalaa päivässä läpi)
Salokankaalla on jopa yli 20 kg lohi mennyt isosta dyneemasuojaverkosta läpi. Toni
Rantamaalla oli kuitenkin sellainen tuntuma, että Lundinin kalterilla varustetuissa
rysissä olisi isompaa kalaa kuin suojaverkkorysissä

Tutkimustarpeet jatkossa
-

-

-

jatkotutkimukset / -kuvaukset nähtiin tarpeellisiksi
olemassa oleva kalusto vaatii kehittämistä, erityisesti tietotekniikkapuoli. Boxit,
kaapelit ja osa kameroista käyttökelpoisia edelleen
lohen kalastus on saatava turvattua myös tulevaisuudessa. Tavoitteena tulisi olla
mm. pystyä kuvamateriaalin avulla selvittämään lohen rannikkopyynnin vaikutukset
luonnonlohen lisääntymisen onnistumiseen. Kalastajat mainitsivat yhdeksi
tutkimusnimikkeeksi myös ilmastonmuutoksen vaikutukset.
ehdotettiin, että tehtäisiin tähän mennessä kerätystä saalistilastosta (2004 – 2011)
yhteenveto; saalishuipun ajallinen sijoittuminen, saalisjakauma ennen ja jälkeen
10.6. ym. Tämän Maria ehkä pystyy tekemään jossakin välissä (ei lähiaikoina) tai
pistetään pikkuprojekti pystyyn
Saarinen kertoi Tschernijn mainitsemista kansainvälisistä mahdollisuuksista
jatkossa, ja ryhmä oli kiinnostunut lähtemään mukaan kansainväliseen
hankkeeseen
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SELKÄMEREN KUVAUSPÄIVÄT 2011
Kamera I
Kamera II (myös Huunosen kuvaukset tällä kameralla)
Kamera III

kalastaja / kuvauskohde
Johansson / pieni
suojaverkko

kuvausaika
26.5. – 14.6.

huomioita
laajakulma selvästi pienempi kuin
vuonna 2010
kuvissa vain kolme lohta

9. – 19.6.

kuvaa tallentunut
1. – 2.6. ja 8. – 13.6.
toinen tallennin, jossa
muu materiaali, on
rikki
28.6. – 3.7.
ensimmäinen
kuvausyksikkö upposi
22.6., ja tallennus
ajalta 17. – 22.6.
tuhoutui
28.6. – 2.7. ja 7. –
13.7.
13. – 17.6.

Uusimäki / iso suojaverkko

17.6. – 22.6. ja
27.6. - 4.7.

Saaristo / iso
dyneemasuojaverkko
Salokangas / kaksoisrysän
maa-aidan pää
Veneranta / Lundinin kalteri
(kontrollirysä)
Veneranta / siikarysän
selektio
Rantamaa & Laine /
silakkarysän selektio

28.6. – 13.7.

12. – 24.6.

12. – 21.6. ja 24.6.

18.5. – 5.6.

18. – 23.5. ja 28. –
31.5.
kamera ulkona:
7. – 8.7., 11. – 12.7.,
15. – 16.7. ja 18. –
19.7.

ei lohia filmillä, kuvan laatu heikko,
kalteri ei näy
ei siikoja filmillä, kuvan laatu heikko,
paneeli ei näy
15.7. lähtien kuvauslaitteisto tehnyt
”lyhyttä filmiä”, jopa vain muutaman
sekunnin ja 19.7. filmi alkaa pätkiä

17. – 1.6. (kamera
sisällä, ei
käyttökelpoista
filmiä) ja 7. – 20.7.
(kamera ulkona)

laajakulma selvästi pienempi kuin
vuonna 2010

laajakulma selvästi pienempi kuin
vuonna 2010
ei lohia filmillä, kuvan laatu huono
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LIITE 13

Resultaten från KEHRA-projektets
undervattensfotograferingar åren 2010 och 2011
Nästan ett decenniums ryssjeutvecklingsarbete bakom – vad har fastnat i redskapet?
Vesa Tschernij och Maria Saarinen
Livia / Fiskeri- och miljöinstitut

Översättning från finska Guy Svanbäck

Innehåll

1 Sammandrag
2 Material som använts för rapporten
3 Lax- och sikryssjan i Bottenhavet
3.1 Förbättring av laxryssjornas sälsäkerhet
3.1.1 Ingångsskyddsnät
3.1.2 Skyddsnät som fästs i mellanfiskhusets båge

3.2 Blickarna redan nu på framtiden – ryssja med många fiskhus en möjlighet
3.3 Fångst och sortering av sik i PU-ryssjor ännu i barnskor

4 Utvecklandet av strömmingens storlekssortering i PU-ryssjan
5 Skärgårdshavets gös- och abborryssja
6 Diskussion
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1 Sammandrag
KEHRA-projektets fiskararbetsgrupp fick år 2009 färdigt det första skedet av utvecklingsarbetet
med nya sälsäkra pontonryssjor. I det här arbetet, som började år 2004, hade arbetsgruppen som
målsättning att utveckla den ursprungligen svenskproducerade, sälsäkra pontonryssjan till ett
redskap som passar för finska förhållanden och behov. Resultatet var två ryssjor; en för fångst av
lax och sik i Bottenhavet och den andra för fångst av gös och abborre i Skärgårdshavet. Redan i
det första skedet drog fiskarna nytta av den från forskningen kända tekniken för
undervattensfotografering.
Inspirerade av de nya utvecklingsutsikter som undervattensfotograferingen öppnat, föreslog
arbetsgruppen nya och mera utmanande målsättningar för ett tvåårigt fortsättningsprojekt (2010 –
2011). I Bottenhavet blev målsättningen att förbättra laxryssjornas sälsäkerhet. Fiskarna
uppskattade år 2009 att sälsäkerheten ännu var för låg; av de fångade laxarna måste ungefär 10
procent fortfarande kasseras som ett resultat av sälbett och revor. Arbetsgruppen försökte
samtidigt hitta metoder för att förbättra ryssjornas obefintliga sikfångstegenskaper samt fångstens
storlekssortering.
I Skärgårdshavet blev huvudmålsättningen, kanske t.o.m. något överraskande, att utveckla
gösfångstens storlekssortering. I ryssjefångsten är smågösarnas fångstandel större än i
nätfångsten, eftersom nätet redan på basen av den valda maskstorleken är ett storlekssorterande
redskap, när åter i allmänhet fiskar av alla storleksklasser simmar in i ryssjan.
I Bottenhavet testade fiskarna tre sälskyddsnät. Skyddsnäten som satts i ingången ser ut att
förlänga tiden för laxarna att simma in i det sälsäkra fiskhuset, vilket i betydande grad ökar
sannolikheten att de hamnar i sälarnas klor. Fotograferingsresultaten bekräftade den bild som
fiskarna fått i det praktiska fisket, att skyddsnät som satts in i mellanfiskhuset är bättre. Fiskarna
har övergett användningen av skyddsnät i ingången. Slutsatsen skiljer sig från den syn
ryssjefiskarna i Luleå och Kalix trakten har, där skyddsnät i ingången håller på att bli allmän.
Orsaken kan vara logisk och bero på skillnader som förekommer i laxarnas beteende.
Ryssjefångsten av sik är fortsättningsvis ett stort frågetecken. Det här är synd, för det finns sik i
havet och dess värde är fortsättningsvis hög åtminstone längs Bottenhavets kust. Behovet av att
förbättra selektionen i strömmingsryssjefångsten upphörde i och med att priset på strömmingen
steg.
De erhållna systematiska selektionsresultaten i ryssjefångsten i Skärgårdshavet är verkligen
betydelsefulla. Normalfångstandelen av smågös minskade till endast knappt en åttondedel tack
vare de utvecklade selektionsgallren. Utmaningen att hitta användbara ryssjeplatser begränsar
dock gösryssjefisket från att bli allmänt i Skärgårdshavet. Enligt fiskarna kan ryssjorna som
fångstmetod enbart komplettera nätfångsten.
Då fotograferingen inleddes i början av år 2008 fanns det inte för ändamålet lämplig utrustning på
marknaden. Utrustningen sattes ihop från grunden, varför tekniska problem har skuggat den
genom hela projektet. Problemen med utrustningen har i betydande grad försvårat förverkligandet
av projektets arbeten. Trots även dessa har fiskarna börjat se undervattensfotograferingen som en
del av den praktiska redskapsutvecklingen. Under de senaste två åren har fiskarna verkligen börjat
sätta sig in i den rätta strategiska användningen av utrustningen, där en av de betydelsefullaste
grundfaktorerna är att skapa sig en helhetsbild av situationen och att få fotograferingen
systematiskt planerad. I dag finns det även praktiska, små kameror för detta ändamål.
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2 Material som använts för rapporten
Utgångsläget för den här slutrapporten är resultaten från undervattensfotograferingen åren 2010
och 2011 som presenteras i två arbetsrapporter, samt en rapport som beskriver målsättningarna
med arbetet och det praktiska fisket för de fiskare som förverkligade undervattensfotograferingen.
Alla tre redogörelser finns som bilagor till denna rapport.

3 Lax- och sikryssjan i Bottenhavet
3.1 Förbättring av laxryssjornas sälsäkerhet
I pontonryssjan är det endast området mellan fiskhusets fyra sista bågar som är sälsäker (figur 1).
Det här utgångsläget är bra att hålla i minnet när man läser rapporten.
Sälsäkerheten i den ursprungliga pontonryssjan baserar sig på den dubbla garnkonstruktionen av
dynema som omger fiskhuset, samt det sälgaller (figur 2b; HK) som satts i dess andra (bakre)
ingång. Således kunde sälarna varken riva hål i garnväggen eller simma genom ingången in i
fiskhuset. Med tiden lärde sig sälarna dock att sticka in huvudet i ingången genom sälgallret efter
de laxar som panikartat simmade hit och dit i fiskhuset. På grund av revor och bett var ungefär 10
procent av laxarna i redskapet år 2009 fortfarande obrukbara till försäljning.
I början försökte man minska på sälgallrets (40 x 40 cm) öppningar genom att tillika med den
lodräta metalltråden sätta in en metalltråd vågrätt. Minskningen av öppningarna minskade de av
sälarna skadade laxarna, men minskade samtidigt laxfångsten betydligt.
Det första tydliga resultatet var synen att man borde försöka hålla sälarna längre bort från
laxarna som simmar i fiskhuset, eftersom man märkte att detta höll fångstlaxarna lugna. Vid
sidan av minskningen av sälskadorna minskade således laxarnas stressbeteende, samt de
blåmärken och fjällskador som kommer av att de simmar okontrollerat hit och dit, vilket
förbättrade deras kvalitet.
För att stoppa sälarna utvecklades tre modeller skyddsnät; två ingångsskyddsnät (placering figur
2c; NE) och mellanfiskhusets skyddsnät (figur 2c; EE). Ingångsskyddsnäten sattes i den främre
(s.k. mellanfiskhus) ingången, då åter mellanfiskhusets skyddsnät fästes i den i ordningen tredje
bågen i mellanfiskhuset. År 2010 testades två material; grön dynematråd och en tunn, mjuk,
rostfri stålvajer. År 2010 lyckades sälarna söndra nätet av ståltråd, och de verkade även ivrigare
ge sig på ett dylikt. På grund av detta var alla nät 2011 tillverkade av grön 2 mm dynematråd.
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Figur 1 och 2. I figur 1 (till vänster) är det ursprungliga fiskhusets sälsäkra del utmärkt med en röd kvadrat. Det är
alltså fråga om en riktigt liten del av ett annars ganska stort redskap. Hela fiskhusets längd är drygt 8 meter. I figur 2a
(till höger, övre) är PushUp ryssjans fiskhus olika delar presenterade; främre ingången (E), fram-/mellanfiskhuset
(Ep), bakre ingången (T) och fiskhuset (Kp). Observera, att i figurerna 2 b-c är fiskhusets skyddsgarn borttaget. I
figur 2b syns i den bakre ingången (T) det ursprungliga sälgallret (HK). I figur 2c syns de testade nya skyddsnäten;
ingångsskyddsnätet (NE; två modeller, i bild bara den mindre versionen, i den större versionen gick ingången ända
upp i fiskhusets tak) och mellanfiskhusets skyddsnät (EE).

I figuren nedan alla tre testade skyddsnät; till vänster mellanfiskhusets med båge, i mitten det
mindre satt i ingången och till höger det större ingångsskyddsnätet (spetsarna på den större Uformade ingången var fast i fiskhusets tak).

3.1.1 Ingångsskyddsnät
Med stöd av erfarenhetsmässig information antog fiskarna att ett skyddsnät som sätts i ingången
mest skulle försämra redskapets laxfångstegenskaper. Orsaken är den, att främre ingången till
fiskhuset i laxryssjan fångststrategiskt kanske är ett av redskapets mest känsliga ställen. Sannolikt
var sälgallret just av denna orsak placerad i den bortersta ingången i den för marknaden år 1998
tillverkade pontonryssjan. Den främre ingångens viktiga roll beror på att den på sätt och vis delar
redskapet i två delar; 1) vingarna, mungarnet och adaptern är stora, utan tak, öppna och ljusa när
åter delen efter den främre ingången 2) fiskhuset är klart mindre och trängre och i pontonryssjan
även mörkare, då den har dubbla garn. I de traditionella laxfiskhusen fanns det inget tak, så de var
ljusare. Fiskarna har från första början varit mycket kritiska till pontonryssjans främre ingång och
speciellt till skyddsnätet som sattes i ingången.
Under hela inspelningsperioden har undervattensobservationerna bekräftat att fiskarnas
antaganden varit sanna. En betydande andel av laxarna syntes under inspelningen skygga för
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skyddsnätet i ingången, och blev av denna orsak att snurra vid mungarnet också för långa tider
och närmade sig med jämna mellanrum skyddsnätet och svängde om. De här observationerna är
verkligen bekymmersamma, eftersom sälarna tämligen enkelt kan ta laxarna som blivit att snurra i
utrymmet som ringas in av mungarnet. I följande datoranimerade figur syns en lax (se pilen) som
simmar i mungarnet (S), dit sälarna fortsättningsvis oberoende av skyddsnätmodellen har fritt
tillträde.

S

År 2010 sågs en del av laxarna som simmade mot ryssjan svänga t.o.m. flera tiotals gånger när de
mötte det mindre, av ståltråd tillverkade skyddsnätet (70 x 70 cm) innan de simmade in i ryssjan.
Det här beteendet fortsatte år 2011, då ingångsskyddsnäten var tillverkade av dynematråd, men
var i medeltal mindre. Det större ingångsskyddsnätet observerades speciellt år 2011 klart minska
på antalet laxar, som tvekade (svängde) vid nätet. Å andra sidan så ökade det samtidigt antalet
laxar som flydde från ryssjans mellanfiskhus till mungarnet (jfr. i fortsättningen sälarnas
besöksintensitet i ryssjan).
Vid fotograferingen konstaterades ingångsskyddsnätet som väntat helt hindra sälarna att komma
in i fiskhuset. Således blev laxarna som snurrade i fiskhusets främre del inte sälmat, utan de kunde
lugnt fortsätta som vanligt innan de simmade in i den bakre, ännu trängre ingången.
Ingångsskyddsnätet konstaterades även effektivt hindra de laxar, som snurrade i mellanfiskhuset,
att fly, vilket kan vara ett potentiellt problem i vanliga pontonryssjor, där den främre ingången är
stor (90 x 90 cm) och ingångstrådarna ofta är bara fyra. Då ingångens storlek fördubblades,
minskade den effekt som skrämmer laxen, men som tidigare redan nämnts ökade samtidigt antalet
laxar som hittade sin flyktväg ut ur det främre fiskhuset.
Däremot var ett resultat år 2010 entydigt klart. Sälarna gick av någon orsak ivrigare på nätet av
metalltråd och lyckades även en gång tränga sig igenom det.
3.1.2 Skyddsnät som fästs i mellanfiskhusets båge
Om laxarna konstaterades skygga för att simma igenom ingångsskyddsnätet, verkade skyddsnätet
inne i mellanfiskhuset inte ha nästan någon som helst inverkan på laxarna. De simmade makligt
genom nätet i båda riktningarna. Mellanfiskhusets skyddsnät var tillverkade av dynema.
Laxarnas simmande fram och tillbaka genom skyddsnätet betyder att fångstlaxarna regelbundet
rör sig bort från det sälskyddade området till mellanfiskhusets främre del, dit sälarna
fortsättningsvis har fritt tillträde. Vid inspelningarna (2009) konstaterades ofta att laxarna
hamnade i panik, när sälen uppenbarade sig bakom nätet. I panik kastade sig laxarna hit och dit
utan mål så länge som sälen var i ryssjan. Det är alldeles uppenbart, att en del av dessa laxar som
var i panik simmade till fel sida av nätet och hamnade i sälarnas klor.
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Sannolikt verkar det, att sälarna kan simma in i ryssjan (nät i mellanfiskhuset) och på det sättet
komma närmare fångstlaxarna eller att laxar simmar ut ur ryssjan till den del som är oskyddad för
sälarna (nät i mellanfiskhuset och stort ingångsnät), öka sälarnas intresse att göra besök i
ifrågavarande ryssja. I redskapet med nät i mellanfiskhuset gjordes sälobservationer klart oftare än
i ryssjan med litet ingångsnät, men dock mindre än i den med stort ingångsnät. I ljuset av våra
resultat kan man inte helt entydigt säga, att sälarnas större intresse för ryssjorna enbart skulle bero
på de ovan framställda faktorerna, eftersom det är fråga om skilda ryssjor på skilda platser.
Resultaten stärker dock fiskarnas syn, att dessa faktorer har inverkan på att sälarna söker sig till
olika ryssjor. Det är klart att om en säl, som söker sig till en ryssja som ett resultat av sitt besök
får fångat en lax ur ryssjan, sannolikt kommer att återvända till samma ryssja, än till en ryssja där
den aldrig får någon lax.
Det här betyder dock inte, att sälarna inte skulle besöka ryssjor som är försedda med ett litet
ingångsstoppnät. Fiskarna är rätt säkra på, att det bara är en tidsfråga när sälarna systematiskt
börjar jaga de laxar som följer landarmen, och särskilt ifall det sätts ingångsstoppnät i alla ryssjor.
Så länge som sälarna kommer in i mellanfiskhusets främre del, tror fiskarna att detta bromsar
sälarnas behov att börja fånga lax i ryssjans öppna delar. Om och ifall detta sker blir utmaningarna
kring sälskyddet flera gånger mera krävande (figur 3).
Figur 3. I figuren konstruktionen på de
pontonlaxryssjor som är i användning i dag. De röda
pilarna visar de ställen där laxarna som är i ryssjan
simmar in genom en upprätt rektangulär ”port” till
nästa utrymme. I ändan av landarmen är en
dubbelport, då åter de två andra enbart har en
öppning. Principen är att för var gång minska på
utrymmet, så att laxarna så småningom vänjer sig
vid en trängre tillvaro. Utan en dylik gradvis
framskridande process skulle man inte få laxarna
alls att simma in i det lilla och verkligen trånga
fiskhuseet. De gula pilarna anger de trattformade
ingångarnas (2 st) plats. I den lilla figuren (nere till
vänster) framgår, att det finns bottengarn endast i en
del av ryssjan (B och C). Bottnet börjar först vid
mungarnets främre kant. I vingarna (A och B) är
garnväggarnas höjd i allmänhet 14m.

Sammandrag av resultaten för skyddsnät:
Ingångsskyddsnät (+/-)
+ metoden håller sälarna helt borta från fiskhuset, laxarna
är då lugnare och deras kvalitet hålls bättre
+ metoden minskar antalet laxar som flyr från det främre
fiskhuset till mungarnet, då ingången och skyddsnätet
förstoras börjar laxarna rymma ur ryssjan

- metodens stora problem är misstanken (om
vilken man fått bevis på i fotograferingen) att
den minskar på fångsten – laxarna vågar inte
simma igenom nätet
- metoden försnabbar sannolikt att de sälar som
besöker ryssjorna utvecklar en fångstmetod
där de tar laxarna i ryssjans öppna delar, att
få ett sälskydd för de öppna delarna är
verkligen
en
krävande
(skrämmande)
utmaning

Mellanfiskhusets skyddsnät (+/-)
- metoden tillåter sälarna att komma in i fiskhusets främre
dels framkammare, vilket har konstaterats stressa laxarna
som är där
- det är troligt att en del av de laxar som snurrar i främre
fiskhuset hamnar i sälarnas klor
- en del av laxarna hittar ut genom den öppna främre
ingången (det här fick man bevis på i fotograferingarna
2009)

+ metoden minskar sannolikt inte alls antalet laxar
som simmar in i fiskhusets främre del, vilket är
betydelsefullt eftersom fångsttoppen är kort och
intensiv
+ metoden kan minska sälarnas intresse att rikta in
sig på laxarna som rör sig i ryssjans öppna delar
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Bottenhavets fiskararbetsgrupp är på basen av sina resultat för närvarande inne på att gynna
sälskyddsnät som sätts in i mellanfiskhuset, eftersom det i trakten av Sastmola och Björneborg
anses inverka minst på antalet laxar som kan säljas. Det här slutresultatet är dock inte helt
odiskutabelt. Svårigheten att dra entydiga slutsatser förklaras till en del med att fotograferingarna
misslyckades, för en betydande del av försöksuppläggen som var intressanta blev inte
fotograferade när tekniken svek. Å andra sidan så varierar förhållandena årligen väldigt mycket.
I Sverige i trakten av Luleå och Kalix verkar de fiskare som fiskar med PU –ryssja gå in för att
använda ingångsskyddsnät. Det här kan i princip verka konstigt, men kan mycket väl bero på de
betydande skillnaderna som finns i laxarnas eller överlag i fiskarnas beteende. T.ex. simmar
sikarna i norr utan att tveka in i samma ryssjor som laxen, men längre söderut verkar detta vara
ytterst sällsynt. Orsaken kan mycket väl ligga såväl i geografiska faktorer som i grundbeteendet
hos laxar i olika vandringsskeden. I de nordliga vattnen är laxarna nära sina födelseplatser
(älvmynningar=terminalområden) och sikarna i lite mindre salt och brunare vatten, vilket mycket
väl kan inverka betydande på fiskarnas beteende.

3.2 Blickarna redan nu på framtiden – ryssja med många fiskhus en möjlighet
Som ovan i figur 3 konstaterades är såväl de traditionella som PU –laxryssjorna till sin
konstruktion labyrintiska. Den här konstruktionen är resultatet av ett utvecklingsarbete baserat på
erfarenhet, men den har kommit till under en tidsperiod när det fanns lite gråsälar i Östersjön eller
alternativt att deras beteende skilde sig från beteendet hos dagens sälar.
Fiskarna är redan rädda att sälarna delvis har börjat fånga laxar före de slinker in i skydd i det
sälsäkra fiskhuset. Bevis för det här har fåtts bl.a. på Åland, där fiskarna i samband med
provfisket år 2008 granskade antalet laxkadaver som låg på bottnet av mungarnet. När antalet som
fångades var närmare 240 st, hittades nästan 180 st kadaver enbart i mungarnet. Frågan lyder då,
hur många laxar tar sälarna när laxarna slaviskt följer den någon gång t.o.m. 400 meter långa
landarmen?
Under åren 2010 och 2011 har fiskararbetsgruppen i Bottenhavet börjat utreda om man kunde
ändra ryssjans konstruktion utan att minska på laxfångsten. Tanken är att utveckla
ryssjekonstruktionen så, att laxarna simmar möjligast snabbt, m.a.o. en möjligast rak rutt in i
fiskhuset. Som utgångspunkt valde arbetsgruppen en s.k. framgårdsryssja, som användes för
fångst av lax och sik i Vasa skärgård innan sälarna blev allmänna. Den här ryssjemodellen
fångade även ganska bra den skygga och försiktiga siken (figur 4, s.7).
Fotograferingarna gjordes på den plats, där landarmen slutar och ryssjans framgårds nät börjar (se
figur 4C; den röda pricken). Det första året var kameran riktad för att fotografera landarmens ända
vågrätt. Målsättningen var att granska laxarnas beteende där landarmen slutar. Enligt fiskarnas
nedärvda kunskap följer laxarna slaviskt landarmen på ett avstånd av 3-4 meter, men vänder
genast när armen slutar. Fiskarna har ingen klar uppfattning ifall laxarna vänder norrut och
således försöker fortsätta i samma riktning som innan de stötte på landarmen. Andra fiskare påstår
att laxarna alltid vänder motströms och sikarna medströms där landarmen slutar. I
fotograferingarna det första året fångades inga laxar som simmade förbi inspelningsstället på bild.
Det fotograferade området var alldeles för stort för att täckas av en kamera. Det andra året (2011)
ändrade fiskarna taktik. Kameran sänktes djupare och svängdes att fotografera uppåt mot ytan.
Man hoppades att laxarna på så sätt bättre skulle urskiljas som mörka silhuetter mot den ljusa
blänkande ytan. Tyvärr misslyckades fotograferingarna även det andra året. Laxar syntes inte i det
sparade bildmaterialet.
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Figur 4. I figuren till vänster (A) beskrivs laxarnas simrutt, som följer kusten efter en bestämd djupkurva eller efter
bottnets andra former såsom grund. Den här simrutten är inte helt statisk utan kan variera årligen beroende bl.a. på
vädret. Ryssjeplatserna igen är fasta, så även av denna orsak varierar fångsterna årligen. I figur B beskrivs riktningen
av en traditionell ryssja med ett fiskhus i förhållande till laxarna som är på väg norrut. När landarmen stänger av
laxens simrutt vänder den i allmänhet riktningen utåt mot djupare vatten, där ryssjans fångande delar väntar den. Att
simma in i fiskhuset förutsätter således att laxarna styrs i en annan riktning än den naturliga. I figur C är
dubbelfiskhusryssjans (”framgårdsryssja”) landarm i samma riktning som för ryssjan i figur B. Fiskhusen är däremot
placerade så att de följer laxarnas simrutt: det ena i nordlig riktning och det andra söderut.

På basen av fångstresultaten verkar det som att en större del av laxarna vid ändan av landarmen
vänder mot syd eller åtminstone till slut hamnar i det södra fiskhuset. Valet av simriktning är dock
inte enligt våra resultat helt entydiga! År 2010 simmade 28 % av laxarna i motsatt riktning eller
norrut. År 2011 ökade denna andel till 41 % av laxarna som fångades i ryssjan med två fiskhus.
Orsaken till förändringen kan bero på att fiskhusens riktning hade ändrats lite. År 2011 var de i
riktning nordväst – sydost. Ett liknande resultat eller att laxarna försökte söderut fick man även på
Åland. Ju längre laxarna var i ryssjans vingar och mungarn desto mer flyttades stimmets simrutt
till ryssjans södra halva.
I fotograferingarna har man ännu inte lyckats utreda ifall ryssjeändornas nya placering (jfr. figur
4C) minskar på laxarnas simmande hit och dit i den del av ryssjan som inte är i skydd för sälarna.
För fiskarna har det dock klarnat, att fotograferingen sannolikt har inletts från fel ända.
Uppföljningen av laxarnas simrutt borde inledas nära fiskhuset, där området som skall
fotograferas är i förhållande mindre och därför kan underlätta uppföljningen av laxarnas
simbeteende. Från mungarnet skulle man sedan stegvis flytta sig utåt för att fotografera ryssjans
öppnare delar alltid när laxarnas ankomstriktning har klarnat.

3.3 Fångst och sortering av sik i PU-ryssjor ännu i barnskor
För siken är resultaten verkligen magra! På grund av att inspelningstekniken svek blev
uppföljningen av sikarnas beteende liten. Fotograferingarna lyckades endast år 2010. Inte en enda
sik observerades simma in genom gallret med en öppning. Å andra sidan var sikfångsterna så
små, att man sannolikt inte skulle ha fått klara resultat vad gäller sorteringen även om kameran
skulle ha fungerat felfritt.
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Enligt fiskarna skulle det finnas efterfrågan på att förbättra ryssjornas sikfångstegenskaper, och
om det lyckades skulle effektiveringen av sikfångstegenskaperna ha en verklig betydelse för
främjandet av näringens utövning. Det finns rikligt med sik i havet, och dess värde på marknaden
är hög. Undervattensfotograferingar skulle hjälpa den målmedvetna utvecklingen av
sikryssjefisket. Siken rör sig runt och i ryssjan mest sent på kvällen eller under natten, då det är
svårt att följa med dess rörelser från ytan. Siken är dessutom en mycket skygg fisk, och därför är
det svårt att följa dess rörelser i ryssjan ifall fiskaren är på plats med sin båt. Med hjälp av
kameror kunde man systematiskt kartera sikarnas beteende. Det skulle vara viktigt att kunna
jämföra förändringar i deras reaktioner i förhållande till de ryssjekonstruktioner som testas.
Det kommer att vara en utmaning att utveckla sorteringen av sik, eftersom sikarna enligt fiskarna
simmar i ryssjan alldeles vid ytan. Således borde småsikens flyktpaneler sannolikt finnas vid ytan.
Fiskarna är rädda att en sorteringspanel som finns vid ytan blir till en matningsapparat för
måsarna. Måsarna försöker redan picka de skyddsvärda småsikarna genom takgarnet i ryssjans
fiskhus.

4 Utvecklandet av strömmingens storlekssortering i PU-ryssjan
Uppmuntrade av de lovande resultat man fått i Sverige gick fiskargruppen år 2010 in för att testa
funktionen av sorteringsgaller som satts i strömmingsryssjans fiskhus. Sorteringseffektiviteten
utreddes genom att följa upp fångstens storleksfördelning och genom att fotografera
strömmingarnas beteende i och runt gallren. Som väntat visade sig gallrens sorteringskapacitet
vara verkligt dåliga båda åren. Inspelningarna bekräftade uppfattningen, att strömmingarna inte
gärna närmade sig gallret och att endast ett fåtal försökte simma genom gallrets öppningar ut ur
fiskhuset. Under år 2011 steg strömmingens marknadspris brant, vilket minskade fiskarnas
motivering att låta småströmmingarna slippa iväg. Det här minskade naturligtvis betydligt
behovet att utveckla sorteringen.

5 Skärgårdshavets gös- och abborryssja
Fångstens storlekssortering fungerar i gösryssjan
Fastän man fångade smågös även i nätfisket i mellanvattnet var deras fångstandelar inte ens nära
på i samma klass som i ryssjefångsten, där smågösen (< 37cm) under förvåren kunde vara 80 %
av gösfångstens vikt. Fastän smågösarna verkade vara relativt pigga när de frisläpptes är deras
problem i allmänhet att simblåsan är full med luft. Ryssjan stiger med hjälp av pontonerna så
snabbt till ytan, att gösarna inte hinner tömma sin simblåsa och därför inte klarar av att dyka
tillbaka till djupet. En stor del av de smågösar som sprattlar vid ytan hamnar även i måsarnas gap.
Det var därför skäl att försöka frisläppa smågösarna före fiskhuset lyftes till ytan.
Som utgångsläge för sorteringsapparaten valdes galler i stället för nätfönster, eftersom man antog
att rektangulärt formade flyktöppningar (endast öppningens bredd sorterar) passar bättre för
sortering av båda huvudfångstarterna gös och abborre. Konstruktionen på sorteringsapparaten
utvecklades systematiskt. År 2010 var tyngdpunkten i testerna att utreda inverkan av gallrets färg.
Resultaten antydde starkt att ett galler med mindre iögonenfallande färg är bättre. Arbetsgruppen
beslöt att i fortsättningen använda gröna galler med lätt konstruktion (figur 5), och målsättningen
år 2011 blev att utreda placeringens inverkan på gallrens sorteringseffektivitet. Fem olika
placeringar testades (figur 6).
Enbart effekten av gallrets placering på selektionseffektiviteten kunde inte utredas på grund av för
litet material. Problemet var en för knapp fotograferingsutrustning i förhållande till de undersökta
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ryssjorna; i användning var tre fungerande fotograferingsutrustningar då ryssjor att fotografera var
sju.

Figur 5. Gösens selektionsgaller årsmodell 2011. Till höger ett omålat aluminiumgaller. Till
vänster samma galler målat ljust grön och satt i vittjandeändan av fiskhuset.
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KN
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Figur 6. I figuren syns alla fyra testade gallerplaceringarna.

Enligt planen var avsikten att göra nollförsök (=alla fem galler stängda) slumpmässigt genom hela
försöksperioden, men man var tvungen att överge denna eftersom gösfångsten blev för stor, och
smågösens mängder steg till flera hundra kilo. Det genomförda försöksfisket visade dock, att när
alla fem galler öppnades sjönk smågösarnas fångstandel på en natt till bara en åttondedel av
nollförsökets resultat. Inspelningsresultaten bekräftar gallrens funktion. Gösar simmar i mängder
genom gallret.
Den utvecklade sorteringens effektivitet framgår mycket klart av följande figur. I början är gallren
stängda och av helhetsfångsten (ca 180 kg) är nästan 80% undermålig gös. När alla fem galler
öppnas kraschar smågösarnas mängd på en natt nästan till inget. Genast när gallren stängs hoppar
smågösarnas mängd tillbaka till samma höga nivå.
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Genom att anta att smågösar simmat in i ryssjan i samma takt kan man grovt uppskatta, att det
rymde nästan 900 kg smågös genom gallren under 12 dygn. Det är utan tvekan klart att en så
betydande förbättring av sorteringskapaciteten minskar den tid det tar att vittja redskapet. Fiskarna
uppskattade att en vittjning tog ungefär 20 minuter när gallren var öppna (i figurens exempel). En
stängning av gallren förlängde tiden för vittjandet med t.o.m. det tredubbla, och dessutom skulle
en stor del (900 kg) av smågösen som frisläpptes vid ytan ha hamnat i måsarnas gap.

6 Diskussion
Bakom oss nästan 10 år av redskapsutvecklingsarbete – vad har blivit i redskapet?
”En lyckad inbromsningskamp har dragit ut till ett ställningskrig!”
Så här kunde man mycket väl karaktärisera Bottenhavets yrkesfiskares syn på den redan nästan 20
år utdragna säl-fiskekonflikten. Trots att laxfiskarna längs Bottenhavets kust i dag är verkligt
nöjda och ivriga med de fördelar som de sälsäkra fiskhusen fört med sig, anser de ändå inte att de
ensamma är en lösning på sälproblemen. Även om de undervattensfotograferingar som
genomfördes åren 2010 och 2011 har visat att de nya pontonryssjornas fiskhus nu, som ett resultat
av 10 års utvecklingsarbete, nästan är 100% sälsäkra, är fiskarna rädda att det bara är en tidsfråga
innan sälarna lär sig att ta laxarna före fiskhuset. Därför koncentrerades också en del av
arbetsinsatserna 2010-11 på s.k. ”minskning av olägenheterna av det tärande ställningskriget”.
Avsikten med det här utvecklingsarbetet är att optimera ryssjornas landarms och mungarns form
så, att laxarna simmar kortaste möjliga väg rakt in i fiskhusets skydd. Fiskarna hoppas att detta i
betydande grad skall förkorta tiden, som laxarna kan tas av sälarna. Tills vidare brinner det inte i
knutarna för detta utvecklingsarbete, men om och när man måste göra det kommer utvecklingen
av laxryssjornas yttre delar att vara verkligt krävande jämfört med arbetet som gjorts med
fiskhuset.
Fiskarna hoppas också, att samhällets beslutsfattare äntligen skulle förstå den hela tiden ökande
gråsälpopulationens inverkan på Östersjöns fiskbestånd. Enligt fiskarna skulle det vara bättre att
inleda säljakten nu, eftersom den ändå enligt dem är framför. Sälarna beskattar redan nu det
instabila naturlaxbeståndet. I sälarnas munnar far på samma sätt såväl odlad som naturlax. Och
sälarnas inverkan begränsar sig inte enbart till laxarna! I Skärgårdshavet kan fiskarna i dag
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konstatera att det i många av gösarna som simmar i ryssjorna finns läkta sår efter sälar som rivit
dem.
”Förbudet att använda drivgarn och sälarna försvårar kustfisket”
Även om man kan säga att förutsättningarna att använda sälsäkra laxpontonryssjor i dag
motsvarar det praktiska behovet, kan man inte säga samma beträffande siken. Efter att
drivgarnsfiskeförbudet trädde i kraft 2008, har man inte tillsvidare i sikfisket hittat ett ersättande,
effektivt redskap. Begränsningen av möjligheterna att fånga sik har i betydande grad inverkat på
det yrkesmässiga fiskets lönsamhet, eftersom värderingen av sik på marknaden är hög. Fiskarna
skulle verkligen önska att de kunde fortsätta det nu påbörjade redskapsutvecklingsarbetet. Med
undervattensfotografering kunde även utvecklingen av sikfisket komma in på helt nya spår.
”Fisket med pontonryssjor har ökat arbetets produktivitet och flexibiliteten i kustfisket!”
De redskapstekniska resultaten från utvecklingsarbetet med gösryssjor i Skärgårdshavet är
åtminstone lika betydelsefulla som de man uppnått i Bottenhavet. Pontongösryssjan är nu ett
färdigt redskap, där fångstens sorteringskapacitet på basen av fotograferingarna år 2011
konstaterades vara på en verkligt hög nivå. Försöksfiskeresultaten visar att en fångstsortering som
utvecklats så långt det är möjligt minskar arbetstiden som åtgår för vittjandet till ungefär en
tredjedel, vilket har en betydande inverkan på arbetets produktivitet. Jämfört med det tidigare
gösfisket med nät i mellanvattnet har de genomförda försöksfisken i redskapsutvecklingsprojektet
visat att det nya pontonryssjefisket ger en mångfaldig fångst när det ställs i relation till arbetstiden
på havet. Men i Skärgårdshavet frågar fiskarna vad man skall använda den inbesparade
arbetstiden på havet till? Naturligtvis kan en del av den här tiden användas till en effektivare
försäljning av fångsten, vilket i allmänhet leder till en förbättring av arbetets lönsamhet. Den här
förändringen som skett i fiskearbetet, eller den inbesparade arbetstiden som fiskarna har kunnat
använda på ett nytt sätt, har man bättre lyckats dra nytta av i Bottenhavet för att förbättra arbetets
lönsamhet. Det nya pontonryssjefisket har tack vare den förlängda fiskesäsongen i betydande grad
förändrat karaktären på hela det kustnära yrkesfisket till mer flexibelt, vilket är ett mycket
välkommet drag uttryckligen i det småskaliga yrkesfisket.
”I kustfisket räcker inte alltid de banbrytande tekniska nyheterna!”
I kustfisket är och kommer alltid fångstmängderna att förbli små, varför en ökning av fångstens
värde blir en mycket viktig faktor. I princip har resultaten i KANRA och KEHRA projekten visat
att det förnyade ryssjefisket åtminstone i teorin ger möjligheter till detta. Varför har fiskarna i
Bottenhavet tacksammare tagit emot pontonryssjorna än kollegerna som verkar i Skärgårdshavet?
Svaret är ganska enkelt, då det i all sin enkelhet samtidigt är ett riktigt bra exempel på de
utmaningar som rör utvecklingen av kustfisket.
I Bottenhavets laxfiske har de nya pontonryssjorna kunnat läggas ut i fångst på samma,
välfungerande traditionella fångstplatser. Att sälarna kommit med i bilden har tydligen inte
inverkat särskilt betydelsefullt på laxarnas vandringsbeteende. Således är den enda förändringen i
Bottenhavet ibruktagandet av den nya sälsäkra fångsttekniken. I Skärgårdshavet har inte detta
varit möjligt, eftersom gösarnas beteende förändrats radikalt på grund av sälarnas inverkan.
Sälarna har bestående kört iväg gösarna från fjärdsvattnen till grundare vatten, vilket å andra sidan
är den viktigaste orsaken till att ryssjefångstsäsongen förlängts i Skärgårdshavet. Traditionellt har
gösryssjorna här använts enbart under våren i lekfisket då gös och abborre vandrat för att leka i
innerskärgårdens grunda strandvatten.
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I Skärgårdshavet har läget således förändrats radikalt, eftersom beteendet hos de fiskar som är mål
för fångsten förändrats. Det finns inte i detta fall någon hjälp att hämta i den kunskap som stöder
sig på fiskarnas traditioner. Vid sidan av att ta till sig ett nytt fångstsätt måste man börja söka efter
nya fångstplatser för de nya ryssjorna på alldeles nya områden. Eftersom ryssjorna nu måste
placeras på grundare vatten, flyttas det yrkesmässiga ryssjefisket närmare sommarstugorna, vilket
i delar av Skärgårdshavet kan vara nästan omöjligt. På basen av fiskarnas erfarenheter är sökandet
efter nya ryssjeplatser en mycket krävande uppgift oh kommer sannolikt att kräva åratals arbete.
Redskapsutvecklingsarbetet har ökat samarbetet mellan fiskarna
Ett mycket konkret tecken på den sammanhållande inverkan för fiskarna, som
redskapsutvecklingsarbetet som genomförts inom KANRA och KEHRA-projekten haft, är
fördubblingen av deltagarantalet som de årliga fiskarnas informations- och skolningskryssningar
fått på knappa tio år. Fiskarna har ytterligare de senaste åren själva börjat presentera resultaten av
sitt utvecklingsarbete. Den ökande aktiviteten syns även i samarbetets utbredning från kusten till
insjöarna. För helheten kommer det utökade samarbetet sannolikt att leda till en effektivering av
redskapsutvecklingsarbetet, eftersom en ökning av kommuniceringen leder till ett bredare
tillgodogörande av den erfarenhetsmässiga kunskapen.
Undervattensfotografering hämtar en helt ny dimension till redskapsutvecklingsarbetet
De fiskare som arbetat med redskapsutvecklingsarbetet anser att den uppföljning på fiskarnas
simbeteenden som gjorts med hjälp av undervattenskameror avgörande försnabbar
utvecklingsarbetets framskridning. Traditionellt har inverkan av nya redskapskonstruktioner på
fångstegenskaperna kunnat följas enbart genom konstaterade förändringar i fångsten. Ökningen
eller minskningen av fångsten har endast antytt om konstruktionsförändringarnas slutliga
inverkan. Utan kameror blir kunskapen om förändringarna i beteendet hos de fiskar som är mål
för fångsten outredda. Med hjälp av undervattensfotografering kan man i detalj följa med
fiskarnas beteende i redskapet, vilket ger möjlighet att redan i ett mycket tidigt skede följa med
fiskarnas reaktioner, när de först närmar sig den plats som observeras. I vissa situationer är den
här kunskapen mycket mer betydelsefull än enbart informationen om fångstens ökning eller
minskning. Ett systematiskt genomförande av undervattensfotograferingen i olika situationer,
såväl i kustområden som i insjöar, ökar ytterligare möjligheterna att ha en målmedveten
tillämpning av redskapskonstruktionerna i olika situationer för att säkra ett önskat slutresultat.
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LIITE 14 a

Pienipesäinen siikarysä Merikarvia (AU)
Kevät 2010
Myyty
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LIITE 14 b
Pienipesäinen siikarysä Merikarvia (AU)
KEVÄT 2011

Saalis

Saalis
(kg)
115,4
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3,5
150,0
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LIITE 15
Hyljekarkotinrysien saalistiedot
Taulukoista on jätetty pois lahna, jonka saalis oli 4 196 kg vuonna 2010 ja 2 760 kg
vuonna 2011.
Tilastoissa on kahden rysän yhteenlaskettu saalis.
Kalastaja ei tilastoinut alle 200 g ahvenia ja alamittaisia kuhia.
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Toukokuu (31 pv)
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200
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LIITE 16

Mutnik nuottauksen loppu raportti
Kun haimme Alpinus aluksen kalakoulusta, odotukset olivat korkeat isosta saaliista, näin ei
kuitenkaan käynyt. Tässä vähän mietteitä kesän kalastuksesta.
Hyvät puolet:
Nuottan kanssa on todella mukava kalastaa, johtuen siitä että sen kans on kohtuullisen kevyt
työskennellä sekä pääsee näkemään tuloksen nopeasti.
Huonot puolet:
Isot investointi kulut, lähinnä veneen investointi on suuri koska veneen koko pitäisi olla Alpinuksen
kokoinen tai muu vastaava, ehkä kulkuri34 sopisi myös. Kannella tarvitsee olla riittävästi tilaa
nuotalle.
Kalastuksen aikana meillä oli todella iso kalastus alue noin 5000ha mutta vain muutamassa paikassa
oli mahdollista vetää nuotta. Nuotalla on taipumus jäädä pohjaan kiinni todella herkästi. Varsinkin
jos on pikkaisen kovempi muta pohja ja toinen reisi on eri syvyydessä kuin toinen.
Miksi en investoisin Mutnik nuottaan?
Saaristossa ei löydy tarpeeksi monta(hyvää, sopiva syvyys, kalaisa vesi) nuotta apaja jotta saisi
homman toimimaan. Jos ajattelee että kaksi henkilö pitäisi elää/saada palkkaa nuottauksella, pitäisi
niillä olla vähintään 20 hyvä nuotan veto paikka. Jos käy 5 kertaa viikossa kalastamassa ja joka
kerta vetää kevyesti 4-5 veto niin joka päivä ei kannata lähteä samaan paikkaan vetämään, jotta
kalat ehtii taas kerääntyä.
Investointi kustannus iso.
Koska nuotta vaatii ison veneen, niin myös polttoaine kustannus on korkea.
Koska nuotta vaatii kaksi henkilö =tuplaten enemmän kuin verkko kalastus (tarvitsee myös silloin
saada tuplaten enemmän kalaa)
Kesällä esimerkiksi ahvenen kohdalla ei pääse niin lähelle ranta jotta sitä saisi kiinni.(kokeiltu)
Alku kesän siika paikat huono pohjaisia eikä sovellu nuottaan (kokeiltu)
Kala kannat ovat yleisesti myös liian pienet jotta ne riittäisi kattaman nuotan kustannukset.
Nuottauksen sovittu tunti määrä jäi vajaaksi koska emme nähneet syytä jatkaa nuottausta huonojen
kalasaaliiden takia eikä saatu vertailu kelpoista tulosta jotta olisi kannattanut kokeilla paneeli.
Kokeilimme kuitenkin iso sekä pieni perää ja näyttäisi että 40mm perää toimii aika hyvin selektiivi
paneelina, saatiin huomattavasti enemmän pientä kuhaa ja pientä särki 24mm perään kanssa.
Kokemus nuotan käytöstä oli kuitenkin positiivinen oli mukava kalastus tapaa ja soveltuu hyvin
harraste käyttöön, mutta ei ammatti käyttöön ainakaan Turun saaristossa.

Jörgen Andersson

Stefan Mickelsson
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LIITE 17 a)
KEHRA–projektin

T I E D O T U S – ja K O U L U T U S R I S T E I L Y 2011

9. – 10.2 2011 / M/S Viking Amorella, miniristeily Turku – Tukholma – Turku
SEMINAARIOHJELMA:
9.2. ke 08.00

08.45

Kokoontuminen ja maihinnousukorttien jako Viking Linen terminaalissa
Laiva lähtee (portit suljetaan klo. 8.35)

  Yhteishengen kohottamista vapaavalintaisissa paikoissa !!  
09.30

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

09.40

Päivän avaus / ammattikalastaja Olavi Sahlstén, KEHRA - johtoryhmän puheenjohtaja

09.55

Kalakoulu osaksi Peimarin koulutuskuntayhtymää
Ammattiopisto Livia, Kalatalous- ja ympäristöopisto

10.10

KEHRA – projektin keskeisimmät tulokset 2010 / projektikoordinaattori Maria
Saarinen, Kalatalous- ja ympäristöopisto

/

rehtori

Mailis

Kuuppo,

Saimaanhylkeelle turvallinen muikkurysä – kokemuksia Järvisuomesta vuonna 2010 /
Mikko Jokela, Itä-Suomen kalatalousryhmä
10.55

Ammattikalastuksen kehittämishankkeet Saaristo- ja Selkämerellä KEHRA hankkeen jälkeen; keskustelua ja ehdotuksia kehitystyön tarpeista ja suunnista /
johdanto Maria Saarinen

11.15

Poistokalastushanke; kokemuksia pilotista sekä järjestelmä ja rahoitus jatkossa / Jari
Setälä, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL)

12.00

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

13.40

Merimetsotutkimukset – mitä tuli esille vuoden 2010 aikana / Jari Raitaniemi RKTL

14.10

Ponttonirysillä pyydystettyjen harmaahylkeiden satelliittiseuranta Suomenlahdella
vuonna 2010 / Esa Lehtonen RKTL
Kalastajien hyljetietokoulutus tulossa pakolliseksi / Esa Lehtonen RKTL

14.50

Kansallisen elintarvikelainsäädännön muutokset / terveystarkastaja Anne-Marie
Taina, Hangon kaupunki

15.20

Kahvi ja suklaamuffinsit

15.45

Pro Kala tänään - menekinedistämistä ja kehittämishankkeita / toiminnanjohtaja
Katriina Partanen

16.15

Kestävän kalatalouden rakentamisprosessi Saaristo- ja Selkämerellä / Kari Rantaaho, Varsinais-Suomen ELY - keskus

Jokaisen esitelmän jälkeen on varattu 5 - 10 minuuttia keskustelulle ja kysymyksille!
Esitelmäkieli on suomi, mutta kysymyksiä voi esittää myös ruotsin kielellä!
21.10
10.2.to 06.30 -

07.35

Buffet – illallinen (sis. oluet, viinit ja virvoitusjuomat) kannella 8
Meriaamiainen Buffet-ravintolassa (kansi 8)
Laiva saapuu Turkuun
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LIITE 17 b)
YHTEENVETO KEHRA – tiedotus- ja koulutusristeilyn esitelmistä 9.2.2011
Kalastajien tiedotusristeilyltä jälleen tuhti tietopaketti
Saaristomeren ja Selkämeren ammattikalastajille suunnattu tiedotus- ja
koulutusristeily järjestettiin 9.-10.2. jo yhdeksännen kerran. Risteilyn nimi on
vaihtunut tasaisin väliajoin projektien nimien mukaan; entinen SAMPI - ja KANRA risteily kantoi tänä vuonna KEHRA – projektin nimeä. Tällä kertaa mukaan saatiin
myös sisävesialueiden kalastajia.
Risteily järjestettiin entiseen tapaan Viking Amorellalla seilaten Turusta Tukholmaan
ja takaisin. Osallistujia oli yhteensä 88, joista 54 ammattikalastajia (kuva 1). Muut
osallistujat olivat kalastajien kumppaneita, viranomaisia, tutkijoita sekä neuvonta- ja
tiedotusalan edustajia. Osallistuvien ammattikalastajien määrä kertoo tilaisuuden
tarpeesta ja sen merkityksestä kalastajille.
Kun KEHRA – projektin johtoryhmän puheenjohtaja Olavi Sahlstén oli tuttuun
tapaan avannut seminaarin, rehtori Mailis Kuuppo kertoi kalakoulun kuulumisia.
Paraisilla toimiva Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti yhdistyi vuoden
vaihteessa Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen ja Kaarinan sosiaali- ja
terveysalan oppilaitoksen kanssa. Näin muodostui Peimarin koulutuskuntayhtymä,
ja uuden oppilaitoskokonaisuuden nimeksi valittiin Ammattiopisto Livia. Kuuppo
kertoi, että Ammattiopisto Liviaan kuuluvan kala-alan oppilaitoksen uudeksi nimeksi
tuli Kalatalous- ja ympäristöopisto.
KEHRA – projektin koordinaattori Maria Saarinen esitteli hankkeen keskeisimpiä
tuloksia vuodelta 2010. Vedenalaiskuvausten kohteina PU - rysissä olivat kuha- ja
siikarysän selektiopaneelit sekä lohirysien hylkeensuojaverkot. Tulokset ovat vielä
alustavia, ja lopullisen raportin laatii Vesa Tschernij (Iconex Oy). Kuharysässä
paras selektiotulos saatiin vaaleanvihreällä 35 mm ritilällä. Ritilän pinnaväliä voisi
ehkä vielä lisätä muutaman millimetrin. Siiat näyttivät pelkäävän selektioritilää,
mutta taimenet olivat siitä erittäin kiinnostuneita. Lohirysissä iso, pintaan saakka
ulottuva rautasuojaverkko pelotti lohia huomattavasti vähemmän kuin pieni
rautasuojaverkko. Kolmannes hylkeistä yritti tosissaan rautasuojaverkkojen läpi,
mutta dyneemasuojaverkkoon ne eivät edes koskeneet.
Porin merialueella kalastaja Heikki Salokankaan testaama lohen kaksoisrysä toimi
erinomaisesti. Vastakkaisiin suuntiin viritetyistä PU-kalapesistä eteläpesä pyysi yli
70 prosenttia saaliista.
Paraislainen kalastaja Ismo Johansson on saanut huomattavaa helpotusta
hyljeongelmaan hyljekarkottimien kanssa. Lautoille kiinnitetyt karkottimet oli
ankkuroitu rysälle, eikä hylkeitä tai hylkeen vahingoittamia kaloja havaittu.
Karkottimet ovat norjalaisen Lofitecin valmistamia (http://www.lofitech.no/)
Jari Setälä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta (RKTL) kertoi kokemuksista
poistokalastushankkeen pilotista sekä hankkeen jatkosta ja rahoituksesta (kuva 2).
Setälän mukaan kalastus on kustannustehokas tapa poistaa ravinteita, särkikalaa
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on paljon, kalan talteenotto onnistuu ja saaliille löytyy markkinoita. Järjestelmään
mukaan haluavien kalastajien on tehtävä ympäristönhoitosopimus paikallisen ELY –
keskuksen kanssa ja asetettava tavoitesaalismäärä, johon kalastuksella pyrkii.
Ammattikalastajia pyynti kiinnostaa, mutta pakollinen byrokratia harmittaa. Toiveena
on myös, että kaikki mukaan haluavat järjestelmään myös pääsisivät.
Hapotuskontteja olisi saatava riittävästi niille alueille, joilla ei muuta vastaanottoa
ole tai joilla kalamäärät ovat pieniä. Järjestelmän sisältö on MMM:ssä vielä osittain
suunnitteluvaiheessa, mutta tavoitteena on saada se käynnistettyä keväällä.
RKTL
selvittää
GPS/GSM-lähetinten avulla ponttonirysistä pyydettyjen
harmaahylkeiden liikkumista ja käyttäytymistä. Esa Lehtonen kertoi, että vuosina
2008 – 2010 on merkitty 15 hallia. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää sekä
hyljekantojen hoidossa että pyydysteknisten ratkaisujen kehittämisessä. Vuonna
2010 tutkittiin Suomenlahden hylkeitä. Loviisan edustalla vapautetut hallit
pysyttelivät kesä- ja syysjakson yksinomaan itäisellä Suomenlahdella. Vasta
joulukuun puolivälissä ne lähtivät pitkälle vaellukselle Riianlahdelle ja Gotlannin
vesille. Lehtonen kertoi myös tulevasta kalastajien hyljetietokoulutuksesta. Koulutus
on pakollinen niille, jotka saavat hylkeensietokorvausta. Koulutukset järjestetään
kevään aikana
Hangon kaupungin terveystarkastaja Anne-Marie Taina kertoi elintarvikelakiin
ehdotetuista muutoksista. Elintarvikelainsäädäntö ja –valvonta ovat tulossa
riskiperusteisiksi. Alan toimijoihin kohdistuvaa hallinnollista taakkaa halutaan
keventää.
Omavalvontasuunnitelman
hyväksymismenettelystä
luovutaan.
Valvontatiedot tulevat julkisiksi.
Saimaalla on kuvattu ensimmäistä
rysissä. Mikko Jokela Itä-Suomen
pyydysten kehittämishankkeesta.
hanke, jonka päätavoitteena on
saimaannorpan esiintymisalueilla.

kertaa norppien ja kalojen käyttäytymistä PUkalatalousryhmästä kertoi norpalle turvallisten
Kysymyksessä on ammattikalastajalähtöinen
mahdollistaa ammattikalastuksen jatkuminen

Edellisten lisäksi päivän aikana kuultiin esitelmät merimetsoista (Jari Raitaniemi,
RKTL), Pro kalan toiminnasta (Katriina Partanen) ja kestävän kalatalouden
prosesseista Saaristo- ja Selkämerellä (Kari Ranta-aho, Varsinais-Suomen ELYkeskus).
Kaikki
esitelmät
liitetään
kalakoulun
www-sivulle
kohtaan
http://kalakoulu.fi/kehra-projekti.html Tavoitteena on saada esitelmät sivulle ennen
hiihtoloman alkua.
Maria Saarinen
projektikoordinaattori
Ammattiopisto Livia / Kalatalous- ja ympäristöopisto
maria.saarinen@sampi.inet.fi
puh. 045 6722 688
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LIITE 18 a)
KEHRA–projektin

T I E D O T U S – ja K O U L U T U S R I S T E I L Y 2012

8. – 9.2 2012 / M/S Viking Amorella, miniristeily Turku – Tukholma – Turku
SEMINAARIOHJELMA:
8.2. ke 07.50

08.45

Maihinnousukorttien jako aloitetaan Viking Linen terminaalin 2. kerroksessa
Laiva lähtee (portit suljetaan klo. 8.35)

♫ Yhteishengen kohottamista vapaavalintaisissa paikoissa ♫
09.10

Kokoontuminen kannella 10, jossa meillä on käytössä koko auditorio. Kokousaulassa
on tarjolla kahvia ja hedelmiä koko päivän ajan

09.20

Päivän avaus / ammattikalastaja Olavi Sahlstén, KEHRA - johtoryhmän puheenjohtaja

09.30

Koulutusristeilyn 10-vuotisjuhlan yllätysnumero

10.15

KEHRA – projektin keskeisimmät tulokset
Muut tulokset / Maria Saarinen, Kalatalous- ja ympäristöopisto
Vedenalaiskuvausten tulokset / Vesa Tschernij, Iconex Oy

11.00

Lohen ammattikalastus – miltä tulevaisuus näyttää Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksen silmin / Atso Romakkaniemi, RKTL Oulun toimipiste
Esityksen jälkeen keskusteluun on varattu noin puoli tuntia!

12.00

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

13.45

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) / Kari Ranta-aho, Varsinais-Suomen
ELY – keskus

14.10

Ammattikalastajia koskevat uudet säädökset / Paavo Suominen, Varsinais-Suomen
ELY - keskus

14.40

Särkikalat rannikkokalastuksen kehittämishaasteena / Kari Ranta-aho, VarsinaisSuomen ELY – keskus

15.05

Kalatalousneuvos Anssi Päivärinnan puheenvuoro, Länsirannikon Kala Oy

15.15

Kahvi ja kahvileivät

15.45

Ammattikalastajien työterveyshuolto / Vesa Karttunen, Kalatalouden keskusliitto KKL

16.15

Norpalle turvallisten pyydysten kehittämishanke - kuulumisia kaudelta 2011 / Mikko
Jokela, Itä-Suomen kalatalousryhmä

16.45

Harmaahylkeiden satelliittiseuranta Suomenlahdella 2011 / Esa Lehtonen, RKTL

Tilaisuus päättyy noin klo. 17.00 ARPAJAISIIN !!
Esa Lehtonen kertoo tarvittaessa enemmän satelliittihylkeistä arpajaisten jälkeen!
21.00
9.2.to 06.30 -

07.35

Buffet – illallinen (sis. oluet, viinit ja virvoitusjuomat) kannella 8
Meriaamiainen Buffet-ravintolassa (kansi 8)
Laiva saapuu Turkuun
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LIITE 18 b)
YHTEENVETO KEHRA – tiedotus- ja koulutusristeilyn esitelmistä 8.2.2012
Kalastajien tiedotuksen ja koulutuksen 10-vuotisjuhlaristeily keräsi
ennätysyleisön
Saaristomeren ja Selkämeren ammattikalastajille suunnattu tiedotus- ja
koulutusristeily järjestettiin kymmenennen kerran 8. – 9. helmikuuta entiseen tapaan
Viking Amorellalla seilaten. 10-vuotisjuhlan kunniaksi ohjelmassa oli jykevän
tietopaketin lisäksi myös kevyempää sisältöä. Yllätysnumeron ja arpajaisten lisäksi
Lassi Lindstedt Ursuk Oy:stä järjesti auditorioon pelastautumispukujen esittelyn, ja
kalastajille tarjottiin hyviä tarjouksia pukuhankinnoista.
Seminaarin puheenjohtajana toimi Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry:n
toimitusjohtaja Kim Jordas. Seuraavassa hankekoordinaattorin yhteenveto päivän
esitelmistä ja tapahtumista. Linkit varsinaisiin esitelmiin löydät yhteenvedon lopusta.
KEHRA – projektin johtoryhmän puheenjohtaja Olavi Sahlstén avasi seminaarin
toteamalla, että kalastajien välille lujittunut yhteishenki on yksi SAMPI, KANRA ja
KEHRA –hankkeiden tärkeimmistä saavutuksista. Yksi esimerkki tästä
yhteishengestä on risteilyseminaari, jonka osallistujamäärä nyt ensimmäistä kertaa
ylitti 100 henkilön rajan. Seminaarista on vuosien saatossa muodostunut suurin
kalastajatapahtuma koko Suomessa! Sahlstén näkee ammattikalastuksen
tulevaisuuden yhä haasteellisempana; ammatin harjoittamisen kustannukset ovat
jatkuvassa nousussa muun muassa uuden elintarvikelain vaatimusten johdosta.
Lisäksi infrastruktuurin rakentaminen on yhä vaikeampaa, kun kalastajamäärä
vähenee ja varsinaisia kalastajakeskittymiä on enää vähän.
Sahlsténin avauspuheenvuoron jälkeen lavan valtasi kaarinalainen JORMA –
ryhmä, josta mukana laivalla olivat Nina Erjossaari, Harri Nyman ja Janna Liikkanen
(kuva 1). Improvisaatiotaitureiden hulvaton esitys rentoutti jo alkuverryttelyssä
katsojien lantio- ja selkälihakset, mutta vatsalihakset joutuivat koville naurun
puristuksessa (kuva 2). Jouduttuaan myös yllättäen mukaan esitykseen Jari Setälä
(RKTL) elehti käsillään ennennäkemättömän vilkkaasti ottaen huomioon hänen
raumalainen syntyperänsä (kuva 3).
KEHRA – hankkeen koordinaattori Maria Saarinen esitteli hankkeen keskeisimpiä
tuloksia. Vedenalaiskuvausten tulokset analysoineen Vesa Tschernijn ollessa
estynyt osallistumaan risteilylle Saarinen esitteli myös Tschernijn koostamat
tulokset. Saaristomerellä pystyttiin ratkaisemaan pienten kuhien selektio. Lähes
100-prosenttinen tulos saatiin kevytrakenteisella, vaaleanvihreäksi maalatulla
paneelilla (kuva 4). Merkittävin tekijä selektiokyvyssä oli ritilän rakenne; mitä
kevyempi rakenne sen parempi selektio. Ritilän värillä oli vaikutusta etenkin
tukevissa ritilöissä (vaaleampi ritilä takasi paremman selektion).
Selkämerellä kuvattujen lohirysien hylkeensuojaverkkojen tulosten analysointi on
vielä jonkin verran kesken. Selvää kuitenkin on, että lohet tarvitsevat useampia
lähestymisiä nielusuojaverkolla kuin vanteeseen kiinnitetyllä verkolla, ennen kuin
uivat verkon läpi. Koordinaattori toteaa tässä seminaariesitelmän lisäksi seuraavaa:
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nieluun asennettavat suojaverkot valmistettiin vuonna 2011 dyneemalangasta,
koska vuoden 2010 kuvauksissa voitiin todeta lohien usein arastelevan
metallilangasta tehtyä verkkoa. Pieni nielusuojaverkko näytti langastakin tehtynä
hidastavan lohien uintia pyydykseen. Enimmillään lohi kääntyi yli 30 kertaa ennen
kalapesään uintia. Isosta nielusuojaverkosta lohet näyttivät uivan läpi vaivatta.
Verkko joutui useaan otteeseen hylkeiden rajujen hyökkäysten kohteeksi. Välipesän
vanteeseen kiinnitetystä isosta dyneemasuojaverkosta kalat uivat vaivatta läpi
mutta palasivat silloin tällöin samaa reittiä takaisin. Käyttäytyminen oli yleisempää
taimenilla kuin lohilla.
Vedenalaiskuvauksista valmistuu video maaliskuun lopulla, ja linkki siihen liitetään
Ammattiopisto Livian sekä Suomen Ammattikalastajaliiton www-sivuille.
Paraislainen kalastaja Ismo Johansson on ollut erittäin tyytyväinen hyljekarkottimien
tehoon. Lautoille kiinnitetyt karkottimet oli ankkuroitu rysille lähes koko
avovesikaudet 2010 – 2011. Akkujen vaihdosta huolehdittiin siten, että virta ei
kertaakaan päässyt katkeamaan. Hylkeet pysyivät noin 400 metrin päässä (säde
kaikkiin suuntiin), mutta hylkeet karkottivat kaloja alueelta, vaikka oleilivatkin
kauempana. Kun karkottimet poistettiin, hylkeet palasivat välittömästi ja välipesään
ilmestyi vahingoittuneita kaloja. Karkottimet olivat norjalaisen Lofitecin valmistamia
(http://www.lofitech.no/).
Kahdeksan kalastajaa Selkämerellä testasi Aquatec Aquamark 210 –merkkisiä
pingereitä syksyn 2011 aikana pääasiassa silakkaverkoissa mutta myös
siikaverkoissa sekä silakka- ja ahvenrysissä. Pingerit on suunniteltu estämään
delfiinien joutumista pyydyksiin, mutta irlantilaistutkimuksen mukaan juuri kyseinen
pingerityyppi olisi tehokas myös hylkeitä vastaan. Meidän testeissämme pingereistä
ei ollut apua. Sama kuvio toistui kalastustuloksissa kuin aikaisempinakin vuosina
(ilman pingereitä); vahinkojen määrässä ja tiheydessä oli suurta vaihtelua
riippumatta siitä, oliko pingeri vai ei. Kalat hävisivät aika ajoin, ja kaloja oli syöty
jopa metrin päästä pingeristä.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkija Atso Romakkaniemi esitelmöi
aiheenaan ”Lohen ammattikalastus – miltä tulevaisuus näyttää RKTL:n silmin?”.
Sekä Tornionjoen että Simojoen lohen vaelluspoikasten määrät ovat yli
kymmenkertaistuneet vuoden 1996 jälkeen. Simojoen vaelluspoikasten määrä on
kuitenkin edelleen hyvin alhainen (< 40 000 kpl vuonna 2011). Vaelluspoikasten
määrän kasvusta huolimatta lohen eloonjäänti merellä kokonaisuutena on laskenut
vuoden 2005 jälkeen. Varmasti ei tiedetä, mikä ilmiön on aiheuttanut, mutta
mahdollisia syitä ovat muun muassa ilmastonmuutoksesta johtuvat ympäristötekijät
ja lohta syövät pedot. Lohen kalastuskuolevuus Itämerellä on vähentynyt lähes
puolella vuoden 2005 jälkeen. Romakkaniemen mukaan tulevaisuudessa on vähän
lohta kalastettavaksi, ja helpotusta tilanteeseen on vaikea nähdä. Tulisi miettiä,
mikä on paras tapa saada vähästä mahdollisimman paljon irti. Ammattikalastajat
Heikki Salokangas ja Sami Veneranta Satakunnan rannikolta toivoivat RKTL:lta
pikaista selvitystä lohen lisääntyneelle merikuolevuudelle ja kritisoivat ankarasti sitä,
että ammattikalastajat joutuvat maksamaan tiedonpuutteesta johtuvat seuraukset.
RKTL on edelleen selvittänyt GPS/GSM-lähetinten avulla ponttonirysistä
pyydettyjen harmaahylkeiden liikkumista ja käyttäytymistä. Esa Lehtonen kertoi,
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että Suomenlahdella merkittiin vuonna 2011 kuusi hallia, joista pääosa pysytteli
kesä- ja syyskauden itäisellä Suomenlahdella. Uutena ilmiönä oli useimpien hallien
hakeutuminen pian vapauttamisen jälkeen Suomen ja Venäjän rajavyöhykkeen
ulkoluodoille. Sieltä hallit vierailivat toistuvasti itäisen Suomenlahden saaristossa,
jossa on runsaasti verkko- ja rysäkalastusta. Kaikki pyydetyt hallit ovat olleet
uroksia. Tuoreessa hallien ravintotutkimuksessa, joka perustuu rannikon
metsästäjien vuosina 2001 - 2007 lähettämiin ruuansulatuskanavien sisältöön,
urosten ja naaraiden ravinnon on todettu eroavan jonkin verran toisistaan. Naaraat
olivat syöneet enemmän silakoita kuin urokset ja urokset vastaavasti enemmän
muita kaloja, kuten lohia. Etenkin vanhemmat hallit olivat syöneet enemmän lohia
kuin nuoret.
Varsinais-Suomen ELY – keskuksen kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho esitteli
ehdotusta Euroopan meri- ja kalatalousrahastoksi (EMKR). Ranta-ahon mielestä
ohjelmassa on hyvät tavoitteet, mutta tukikelpoisuusmääritelmät ovat ristiriidassa
tavoitteiden kanssa. Seminaariin osallistuvat kalastajat olivat samaa mieltä; heidän
mielestään ohjelman anti ammattikalastajille on suomeksi sanottuna ”ei yhtään
mitään”. EMKR on vielä asetusluonnos, ja sen sisältöön voi yrittää vaikuttaa.
Paavo Suomisen (V-S ELY – keskus) aiheena olivat ammattikalastajia koskevat
uudet säädökset. Esillä olivat muun muassa kalastustuotteiden punnitseminen ja
saaliserien jäljitettävyys, elektroninen saalispäiväkirja ja pyydysten merkintä.
Säädökset ja niiden sisältö on hyvin esitelty Suomisen esitelmässä. Kalastajalta
tulleen kommentin mukaan ammattikalastusta kuristavat säädökset on laadittu
pitkälti virkistyskalastuksen vapautumista / helpottumista tavoitellen.
Vesa
Karttunen
Kalatalouden
keskusliitosta
kertoi
ammattikalastajien
työterveyshuollosta. Tällä hetkellä vain 16 % MYEL - vakuutetuista kalastajista
kuuluu työterveyshuoltoon. Palvelun tarjoaa kunnallinen terveyskeskus tai
yksityinen terveysasema, mutta kalastaja on asiassa aloitteentekijä. Kustannuksiin
nähden palvelu on kattavaa, lisäksi kustannukset voi vähentää verotuksessa. Katso
tarkemmat tiedot palveluista ja kustannuksista Karttusen esitelmästä, ja toimi
ajoissa!
Mikko Jokela Itä-Suomen kalatalousryhmästä kertoi norpalle turvallisten pyydysten
kehittämishankkeen
etenemisestä
vuonna
2011.
Kysymyksessä
on
ammattikalastajalähtöinen hanke, jonka päätavoitteena on mahdollistaa
ammattikalastuksen jatkuminen saimaannorpan esiintymisalueilla. Vesa Tschernijn
koostama video vedenalaiskuvauksia on nähtävissä netissä osoitteessa
http://www.youtube.com/watch?v=vxPCnWQtMUo
Pitkän päivän päätteeksi arvottiin rekisteröityneiden ammattikalastajien kesken
lahjoituksina saadut palkinnot. Alla lahjoittajat, palkinnot ja voittajat. Onnea voittajille
ja suurkiitokset lahjoittajille!
Maria Saarinen
hankekoordinaattori
Ammattiopisto Livia / Kalatalous- ja ympäristöopisto
maria.saarinen@livia.fi
puh. 045 6722 688
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ARPJAISTEN TULOKSET
-

URSUK Oy, Ursuit MPS Multi Purpose Suit (5113) kuivapuku / Ari Uusimäki,
Merikarvia
Chipsters Oy, 200 € lahjakortti Kivikankaalle / Seppo Lehtinen, Kustavi
Satakunnan kalastusvakuutusyhdistys, Ursuit – paukkuliivi / Jouni Nieminen,
Kustavi
Åbolands fiskeriförsäkringsförening, Baltic Winner 150 ZIP paukkuliivi / Teijo
Lindström, Taivassalo
L-S Kalatalouskeskus, 100 € lahjakortti Pyyntivälineeseen / Aleksi Nieminen,
Kustavi
Kivikangas Oy, rantarysä / Reijo Saaristo, Merikarvia
Airiston Velkuan kalastusalue, Fiskarsin retkikirves / Pauli Lehtonen, Pyhämaa
Fiskeri-Boden - Parainen, Ferrino Extreme teräksinen termospullo / Jukka
Toivonen, Mynämäki
Fiskars, veitsipaketti / Riitta Aalto, Pyhämaa
Fiskars, veitsi nahkatupella + kalasakset / Pirkko Välisalo, Merikarvia
Pentti-Oskari Kangas, lahjakortti Ukko-Pekka risteilylle / Antero Eloranta,
Rymättylä
Viking Line, matkalahjakortti / Yngve Henriksson, Nauvo

Linkit esitelmiin:
Saarinen: http://db.tt/IOsL9K5e
Tschernij: http://db.tt/cyLTr4n4
Romakkaniemi: http://db.tt/iPm7JAz3
Lehtonen: http://db.tt/KD8lXDFS
Ranta-aho: http://db.tt/NUooahoY
Suominen: http://db.tt/gjiPi3Yw
Karttunen: http://db.tt/13rd28Ty
Jokela: http://db.tt/4wXs6C9T
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LIITE 19
Mutnik – nuottaukset vetokohtaiset saalistiedot 2011
Päivä

11.7.2011
24 mm

40 mm

24 mm + paneeli

Käytössä ollut perä (rasti ruutuun)

x
KUHA > 37cm

klo
8.50-9.30

paikka

syvyys (m)

Svinö etelä

13-25m

11.00-11.30 Svinö pohjoinen

8-16m

12.45-13.45 Trollholmen Länsi

kg

kpl

-

Jääty pohjaan
kiinni

-

-

0

-

0

särkikalat
ahven kg kg

muut kg

-

-

-

-

0

2

0

5kg kiiski
2 kpl pientä
siikaa

5

2

5

12.7.2011

Käytössä ollut perä (rasti ruutuun)

40 mm
x

24 mm + paneeli

KUHA > 37cm

08.00-8.30

kpl

-

-

0

24 mm

klo

kg

-

YHTEENSÄ
Päivä

KUHA < 37 cm

paikka
Rangholm-korpholm itä
lahti

syvyys (m)

KUHA < 37 cm
särkikalat
ahven kg kg

muut kg

kg

kpl

kg

kpl

-

-

-

-

-

7

2,5

Lohi

9.30-10.00

Sandö E-sanholm itö

5-20m

0,5

1

-

-

-

17

0,2 Kampela

10.30-11.15

Sandö itälahti

5-15m

-

-

-

-

-

7

1 Kampela

12.50-13.30

Lillmälö länsilahti

5-12m

0,5

1

-

3

-

4 -

13.45-14.15

Lillmälö torrgrund

-

-

-

-

-

1

2

0

3

0

YHTEENSÄ

-

2
35

5,7

Simppu
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Päivä

13.7.2011
24 mm

40 mm

24 mm + paneeli

Käytössä ollut perä (rasti ruutuun)

x
KUHA > 37cm

klo

paikka
Haraskärs fjärden
09.45-10.40 Långharun

syvyys (m)

13.30-14.30 Trollholmen-Norrlandet E
Ståtbådan Kloddskärs
15.00-16.35 fjärden

10-25m

12-32m

kg
Jääty pohjaan
kiinni

5-23m

kg

kpl

särkikalat
ahven kg kg

muut kg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

-

-

-

-

0

Päivä

0

0

0

0

0

simppu

0,2

15.7.2011
24 mm

Käytössä ollut perä (rasti ruutuun)

40 mm
x

24 mm + paneeli

KUHA > 37cm
paikka

18.00-18.30 Långskär
YHTEENSÄ

kpl

Jääty pohjaan
kiinni

YHTEENSÄ

klo

KUHA < 37 cm

syvyys (m)
15-32

kg
-

KUHA < 37 cm
kpl

0

kg
-

0

kpl
-

0

0

särkikalat
ahven kg kg

muut kg

-

2

0

0

simppu
2

132
Päivä

16.7.2011
24 mm

Käytössä ollut perä (rasti ruutuun)

40 mm
x

24 mm + paneeli

KUHA > 37cm
klo

paikka

syvyys (m)

10.15-11.00 Svinö sund-penö

kg

kpl

-

YHTEENSÄ

0

Päivä

KUHA < 37 cm
kg
-

-

0

0

Käytössä ollut perä (rasti ruutuun)

40 mm

muut kg

-

0,5

60

0

0

60

siika
0,5

24 mm + paneeli
x

KUHA > 37cm
paikka

10.30-11.30 Haverö itä Gernäs
YHTEENSÄ

särkikalat
ahven kg kg

27.7.2011
24 mm

klo

kpl

syvyys (m)
5-25m

kg
Jääty pohjaan
kiinni
0

KUHA < 37 cm
kpl

kg

kpl

0

0

0

särkikalat
ahven kg kg

0

0

muut kg

0

133

Päivä

17.8.2011

Käytössä ollut perä (rasti ruutuun)

24 mm
x

40 mm

24 mm + paneeli

KUHA > 37cm
klo
9-9.40

paikka

syvyys (m)

Gyttja lillabornholm

5-25m

?

20

5-15m

?

40

10.20-11.00 Svinö sund-Peno

kg

YHTEENSÄ

kpl

0

Päivä

KUHA < 37 cm

-

kpl
-

särkikalat
ahven kg kg
1

vähän
kiiski
vähän
kiiski

15

6
60

muut kg

20

0

6

1
pieniä

35

0

19.9.2011

Käytössä ollut perä (rasti ruutuun)

24 mm
x

40 mm

24 mm + paneeli

KUHA > 37cm
klo

kg

paikka

syvyys (m)

kg

KUHA < 37 cm
kpl

kg

kpl

särkikalat
ahven kg kg

muut kg

16.50-17.30 Pensar fjärd itä

5-15m

-

-

-

-

-

8

-

17.50-18.20 Svinö sund

5-20m

-

-

-

-

-

2

2

YHTEENSÄ

0

0

0

0

0

10

kiiski
2

