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Tiivistelmä
Hankkeen (2012 – 2014) tavoitteena oli kehittää Suomen sisävesillä tapahtuvaan muikun troolikalastukseen soveltuva
tekninen ratkaisu, jonka periaatteena on estää uhanalaisten lohikalojen joutuminen varsinaisen saaliin joukkoon ja
ohjata ne ulos troolista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kehitystyön alkuvaiheessa maailmalta etsittiin jo
kehitettyjä selektioratkaisuja, joita voitaisiin soveltaa Suomen sisävesillä tapahtuvaan kalastukseen. Sopivaa ratkaisua
ei löytynyt, vaan ongelmaan tuli löytää uudentyyppinen lähestymistapa. Hankkeen toteutustapa oli kokeileva ja
käytännönlähtöinen.
Hankkeessa kehitettiin uudenlainen sivusaaliin lajittelutapa, joka perustuu eri kalalajien välisiin käyttäytymiseroihin
troolin sisällä. Trooliin asennettavan lajitteluvälikappaleen sisällä on viistossa oleva metalliritilä, joka päästää muikut
lävitseen estäen samalla suurempikokoisten kalojen päätymisen troolin perälle. Lohikalat jäävät uimaan ritilän
etupuolelle, eivätkä ne ajaudu sitä vasten. Ritilän etupuolella, lajitteluvälikappaleen yläpinnassa on selvästi
havaittavissa oleva poistumisikkuna, jonka kautta ohjataan vettä troolin sisään. Sisään tuleva virtaus vaikeuttaa
muikkujen pakenemista ikkunasta, mutta ei estä lohikaloja poistumasta sen kautta. Poistumisikkunan kautta
lohikaloilla on mahdollisuus poistua troolin sisältä vapaasti, kun ne tuntevat olonsa uhatuksi. Myöskään troolin sisälle
jääneet yksilöt eivät lähtökohtaisesti ajaudu muikkusaaliin sekaan, vaan ne voidaan vapauttaa lajitteluvälikappaleesta
ennen varsinaisen saaliin nostamista veneeseen.
Kehitettyä teknistä periaatetta soveltaen hankkeessa rakennettiin erilaisia muikkutrooliin asennettavia
lajitteluvälikappaleita, joiden toimivuutta selvitettiin käytännön kalastustilanteissa yhteistyössä ammattikalastajien
kanssa Haukivedellä, Yövedellä ja eteläisellä Saimaalla. Erilaisten kehitettyjen rakenneratkaisujen toimivuutta
arvioitaessa keskeisenä tiedonhankintamenetelmänä käytettiin vedenalaisvideokuvausta, jonka avulla pystyttiin
havainnoimaan eri kalalajien käyttäytymistä troolin sisällä. Koekalastuksissa selvitettiin lajitteluvälikappaleen eri
rakennevaihtoehtojen toimivuutta lohikalojen uloslajittelussa sekä samalla menetetyn muikkusaaliin määrää.
Lohikalojen uloslajittelun osalta hankkeessa päästiin erittäin hyvään tulokseen. Parhaiten toimineella rakenneversiolla
noin 90 % trooliin joutuneista lohikaloista (n=211) vapautui oma-aloitteisesti ennen troolin nostamista vedestä.
Poistumisikkunan kautta menetettävän muikkusaaliin osuuden laskettiin olevan yksittäisissä koevedoissa 0,7 – 6,3 %
vedon kokonaissaaliin määrästä. Lajitteluvälikappaleen kautta menetettävään saalismäärään liittyy edelleen
selvitettäviä asioita, jotka ratkaisemalla menetettävän muikkusaaliin määrää on mahdollista hallita nykyistä
paremmin.
Työn toteuttamista haittasi merkittävästi ilkivalta, joka kohdistui tutkimuskäytössä olleisiin kalastusaluksiin ja itse
testipyydykseen. Työn toteuttamista haittasivat niin ikään koekalastusten järjestämistä vaikeuttaneet lupaongelmat
sekä kolmannen osapuolen palvelussa olleet tekniset viat.
Hankkeen keskeisenä tuloksena voidaan todeta, että muikun troolikalastuksen yhteydessä sivusaaliina saatavien
järvilohien ja –taimenten määrää on hankkeessa kehitetyn uudenlaisen teknisen ratkaisun avulla mahdollista vähentää
merkittävästi. Lajitteluvälikappaleen käyttöönotto tulevaisuudessa edellyttää rakenteen soveltamista Suomen
sisävesillä käytössä oleviin eri troolityyppeihin. Lajitteluvälikappaleen käyttöönotto kaupallisessa kalastuksessa
edellyttää myös siitä aiheutuvaan saalishävikkiin, sekä muiden troolikalastuksen sivusaaliina saatavien suurikokoisten
lajien käsittelyyn liittyvien kysymysten tarkempaa selvittämistä. Hankkeessa saatujen kokemusten mukaan nämä
kysymykset ovat teknisesti ratkaistavissa.
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1. Projektin perustiedot ja hallinto
Projektin nimi: Lajittelusäleikön kehittäminen, pilotointi ja käyttöönotto selektiivisen troolikalastuksen
edistämiseksi uhanalaisten lohikalojen vaellusalueilla (myöhemmin: hanke)
Toteutusaika: 25.11.2011 –31.9.2014
Toteuttaja: Future Missions Oy
Budjetti: 156 540 euroa, josta EKTR-tuen osuus 90% ja hakijan omarahoitus 10%.
Rahoittajat: Maa- ja metsätalousministeriö / Pohjois-Karjalan ELY-Keskus (EKTR), Metsähallitus, Pikes Oy,
Ab Scandi Net Oy, Future Missions Oy sekä Olvi-säätiö
Projektin toteuttajan tiedot:
Yhtiön nimi: Future Missions Oy
Osoite: Siltakatu 12 B 14, 80100, Joensuu
Yhteyshenkilöt: Niilo Valkonen, Samuli Taponen

1.1 Projektiin liittyvät päätökset ja hallinnolliset kokoukset
Hanke sai rahoituspäätöksen Pohjois-Karjalan ELY -keskukselta 12.3.2012. Hankkeen hallinnoijana ja
toteuttajana toimi joensuulainen Future Missions Oy. Future Missions Oy teki hankkeeseen
muutoshakemuksen, jolla hankeaikaa päätettiin jatkaa ja kululajien keskinäistä jakoa muuttaa hieman
suunnitellusta. Hankkeen seurantaryhmän kokouksia järjestettiin 4 kertaa (20.4.2012, 26.11.2012,
26.11.2013 sekä 13.10.2014). Seurantaryhmään kuuluivat
-

Veli-Matti Kaijomaa, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pekka Sahama, Itä-Suomen Kalatalousryhmä
Mikko Malin, Metsähallitus
Jukka Pusa, Pohjois-Karjalan ammattikalastajat ry
Samuli Taponen, Future Missions Oy
Niilo Valkonen, Future Missions Oy

Suomen sisävesiammattikalastajat ry ei nimennyt hankkeen seurantaryhmään edustajaansa.
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1.2 Budjetti, toteuma ja rahoitus
Hankkeen hyväksyttävät kustannukset olivat 156 540 euroa. Hyväksyttävät kustannukset jakautuivat
muutospäätöksen jälkeen seuraavasti
Palkat sivukuluineen
Ostopalvelut ja palkkiot
Matkakustannukset
Muut kustannukset (vuokrat, hallinnointi yms.)

83 960 euroa
47 700 euroa
10 290 euroa
14 590 euroa

Hankkeen toteuma oli 156 503,15 euroa. Kululajeittain toteumat olivat
Palkat sivukuluineen
Ostopalvelut ja palkkiot
Matkakustannukset
Muut kustannukset (vuokrat, hallinnointi yms.)

86 326,14 euroa
44 606,72 euroa
11 280,43 euroa
14 289,86 euroa

Hankkeen kululajien toteumat jäivät sallitun vaihteluvälin (+ - 10 %) sisälle. Hanke toteutettiin neljässä
maksatuserässä, joista viimeinen maksatus oli suuruudeltaan 33,55 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
Rahoituksen osalta kustannuksista 140 886 euroa kattoi EKTR-tuki ja Suomen valtion vastinrahoitus. Jäljelle
jäävä 15 617,14 euroa jakautui seuraavasti:
Metsähallitus
Pikes Oy
Ab Scandi Net Oy
Future Missions Oy
Olvi-säätiö

6 000 euroa
3 000 euroa
2 500 euroa
2 117,14 euroa
2 000 euroa

Yksityistä rahoitusta haettiin lisäksi kymmeneltä itäsuomalaiselta kalastusalueelta sekä Kalatalouden
keskusliitolta.
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2. Projektin tavoitteet ja toteutustapa
Hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli kehittää Suomen sisävesillä tapahtuvaan muikun troolikalastukseen
soveltuva tekninen ratkaisu, jonka periaatteena on estää uhanalaisten lohikalojen joutuminen varsinaisen
saaliin joukkoon ja ohjata ne ulos troolista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kehitettävän teknisen
ratkaisun kautta hankkeen tavoitteena oli muikun troolikalastukseen ekologisuuden parantaminen.
Ekologisen kestävyyden kautta hankkeen vaikutusten odotettiin heijastuvan tulevaisuudessa myös
pyyntimuodon yleiseen hyväksyttävyyteen ja toimintaedellytyksiin. Hankkeen käynnistyttyä tavoitteita
täsmennettiin siten, että työssä tultaisiin ensisijaisesti keskittymään toimivan teknisen periaatteen
löytämiseen ja mallintamiseen. Tämä mahdollistaisi eri pyydystyyppeihin soveltuvan yleispätevän ratkaisun
kehittämisen tulevaisuudessa.

Hankkeen toteutustapa oli kokeileva ja käytännönlähtöinen. Toteutuksen lähtökohtana oli eri alojen
asiantuntijoiden yhteistyö, jota varten projektin käynnistymisvaiheessa koottiin hankkeen hallinnoijan
koordinoima työryhmä. Työryhmässä oli huomioituna ammattikalastukseen, selektiivisiin
pyydysmenetelmiin, troolinrakentamiseen sekä kalastuksen sääntelyyn liittyvä osaaminen. Suurin osa
lähestytyistä asiantuntijoista ja kalastajista koki asian tärkeäksi ja tervetulleeksi, mutta osa hankkeen
kannalta keskeisiksi arvioiduista tahoista kieltäytyi yhteistyöstä. Hankkeen työryhmään kuuluivat teknisinä
asiantuntijoina Vesa Tschernij (selektiiviset pyydysmenetelmät) ja Kurt Blomqvist (troolinrakentaminen).
Hankkeen toteutukseen osallistuivat myös ammattikalastajat Auvo Pekkinen, Paavo Pekkinen, Jussi Karhu,
Markku Turtiainen ja Apo Kupiainen. Kalastuksensääntelyyn ja kalastuslupien myöntämiseen liittyvän
asiantuntijuuden hankkeelle tarjosi Mikko Malin (Metsähallitus). Myös muut viranomaistahot pidettiin
hyvin tietoisina hankkeen etenemisestä.

Työn toteutus oli jaettu vaiheisiin siten, että ensimmäisessä vaiheessa (1) kootaan asiantuntijat ja
tutkimusongelman ratkaisemiseen vaadittava perustieto sekä kehitetään troolin vedenalaiseen
videokuvaamiseen soveltuva laitteisto. Tämän jälkeen (2) suunnitellaan ensimmäinen prototyyppi ja
aloitetaan koekalastukset. Prototyyppiä jatkokehitetään, kunnes toimiva ratkaisu on löydetty. Toimivan
ratkaisun löydyttyä (3) sillä suoritetaan riittävä määrä koevetoja laitteen toimivuuden varmentamiseksi.
Työn viimeisessä vaiheessa (4) saavutetut tulokset raportoidaan ja viestitään eri sidosryhmille.

Tässä raportissa on kuvattu hankkeen eteneminen, sen aikana tehdyt havainnot ja siinä saavutetut tulokset.
Mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten raportissa on kuvattu myös hankkeessa kehitetyt ja käytetyt
työmenetelmät sekä hankkeen aikana ilmenneet ongelmat ja poikkeustilanteet.
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3. Tekninen periaate
Suomen sisävesillä tapahtuvaan muikun troolikalastukseen soveltuvan teknisen ratkaisun kehittäminen
aloitettiin työryhmässä kesällä 2012. Työ aloitettiin perehtymällä maailmalla kehitettyihin ja käytössä
oleviin trooliselektioratkaisuihin, joista toivottiin löytyvän myös suomalaiseen toimintaympäristöön
soveltuva ratkaisu. Koekalastusten kautta kuitenkin todettiin, että tutkimusongelman ratkaiseminen vaatii
uudentyppisen lähestymistavan.

3.1 Teknisen periaatteen kehittäminen

Kehitystyön alkuvaiheessa maailmalta etsittiin jo kehitettyjä selektioratkaisuja, joita voitaisiin soveltaa
Suomen sisävesillä tapahtuvaan kalastukseen. Kehityksen lähtökohtana pidettiin Norjassa katkaravun
troolipyynnissä käytössä olevaa Nordmøre –ratkaisua, jonka periaatteena on ohjata kaikki
suurempikokoiset yksilöt ulos troolista lajitteluritilän kautta (kuva 1). Nordmøre –tyyppinen ratkaisu
todettiin koekalastusten perusteella kuitenkin soveltumattomaksi, sillä lohikalat jäivät uimaan ritilän
etupuolella ja päätyivät ritilää vasten vasta kun se nostettiin pois vedestä. Tämän lisäksi Nordmøre –
tyyppisen ratkaisun ongelmana on muikkusaaliin liian suuri menettäminen, sillä muikut pystyvät
karkaamaan avonaisen ikkunan
kautta. Nordmøre –tyyppisen
ratkaisun kautta menetetään myös
muikun troolikalastuksen
yhteydessä saatava kuha, jolla voi
tietyillä vesialueilla olla
taloudellista merkitystä.

Kuva 1. Katkaravun pyynnissä käytettävän Nordmøre-ratkaisun toimintaperiaate.

Koska kehittämiskelpoista, jo muualla maailmassa
käytössä olevaa ratkaisumallia ei löytynyt, päätettiin
ongelmaa lähestyä uudesta näkökulmasta. Kuvattujen
vedenalaisvideoiden perusteella lohikalojen tiedettiin
uivan lajitteluritilän etupuolella vaivattomasti ja
pysyttelevän virtaavassa vedessä melko paikallaan (kuva
2). Tehtyjen havaintojen perusteella hankkeessa
kehitettiin eri kalalajien välisiin käyttäytymiseroihin ja
erilaiseen uintivoimaan perustuva lajittelutapa.

Kuva 2. Jo ensimmäisissä koekalastuksissa lohikalojen
havaittiin uivan lajittelusäleikön etupuolella
vaivattomasti. Kuvan taimen on juuri napannut muikun.
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Hankkeessa kehitetty lajittelutapa perustuu troolin väliin asennettavaan lajittelukappaleeseen, jonka
keskeisiä osia ovat metallinen lajitteluritilä ja lohikaloille tarkoitettu poistumisikkuna. Viistoon asennettu
lajitteluritilä päästää muikut lävitseen estäen samalla suurempikokoisten kalojen päätymisen troolin
perälle. Poistumisikkuna on ritilän etupuolella, lajitteluvälikappaleen yläpinnassa sijaitseva selvästi
havaittavissa oleva aukko. Poistumisikkuna on rakennettu avautumaan vedossa troolin vetosuuntaan siten,
että sen kautta ohjautuu vettä troolin sisään. Sisään tuleva virtaus vaikeuttaa muikkujen pakenemista
ikkunasta, mutta ei estä järvilohia ja -taimenia poistumasta sen kautta. Lajitteluvälikappaleen
toimintaperiaate on esitetty kuvassa 3.

Kuva 3. Uudenlaisen lajitteluvälikappaleen toimintaperiaate sivusta kuvattuna. 1 = Poistumisikkuna, 2 = Lajitteluritilä.

Lajitteluvälikappale asennetaan troolin rungon ja perän väliin. Välikappaleen mitoituksessa tulee huomioida
troolin normaali halkaisija vedossa siinä kohdassa, johon välikappale sijoitetaan. Lähtökohta on, että
välikappale ei saa kaventaa troolin halkaisijaa. Lajitteluvälikappaleen asennuskohta on esitetty kuvassa 4.
Kuvat 5 ja 6 havainnollistavat lajitteluvälikappaleen rakenneperiaatetta.

Kuva 4. Lajitteluvälikappaleen asennuskohta.
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Kuvat 5 ja 6. Lajitteluvälikappaleen rakenneperiaate kahdesta eri kuvakulmasta.

3.2 Poistumisikkuna

Lohikaloille tarkoitettu poistumisikkuna sijaitsee noin 0,5 – 1 metriä lajitteluritilän etupuolella
lajitteluvälikappaleen yläpinnassa. Ikkuna on rakennettu avautumaan vedossa viistosti troolin
vetosuuntaan, jolloin sen kautta ohjautuu vettä troolin sisään. Mitä kovempi virtaus ikkunalla on, sitä
enemmän uintivoimaa troolista poistuvilta kaloilta vaaditaan.

Ikkunan kautta välikappaleen sisään tulee virtaavan veden lisäksi myös valoa. Rakennetta suunniteltaessa
oletettiin, että sisään tuleva vesi ja valo vaikuttavat eri kalalajien käyttäytymiseen eri tavoin;
poistumisikkunan oletettiin houkuttelevan lohikaloja mutta ei kuhaa. Poistumisikkunan kautta
lajitteluritilän etupuolella uivilla lohikaloilla on mahdollisuus poistua troolista vahingoittumattomina.
Myöskään troolin sisälle jääneet yksilöt eivät lähtökohtaisesti ajaudu muikkusaaliin sekaan, vaan ne voidaan
vapauttaa lajitteluvälikappaleesta ennen varsinaisen saaliin nostamista veneeseen. Tällöin vapautettavat
kalat eivät joudu puristuksiin tai jääveteen.
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Koekalastuksissa käytetyissä
lajitteluvälikappaleissa kokeiltiin
erikokoisia ja mallisia poistumisikkunoita.
Pienin käytetyistä ikkunoista oli
tasakylkisen kolmion malliseksi leikattu
aukko, jonka kannan leveys oli 10
senttimetriä ja sivun pituus 20
senttimetriä. Suurin kokeiltu
poistumisikkuna oli malliltaan
suorakulmio, jonka mitat olivat 30 x 20
senttimetriä. Poistumisikkunat oli
rakennettu avautumaan 25 – 35 asteen
kulmaan. Poistumisikkuna on esitetty
kuvassa 7.
Kuva 7. Poistumisikkuna.

3.3 Lajittelusäleikkö

Lajitteluvälikappaleissa käytetyt valikointisäleiköt olivat kulmistaan pyöristetyn suorakaiteen muotoisia
teräsritilöitä. Pienin käytetty ja toimivaksi todettu ritilä oli kooltaan 85 x 50 senttimetriä ja suurin 136 x 60
senttimetriä. Säleiköt pyrittiin asentamaan noin 36 asteen kulmaan (Tschernij 2005). Pienemmät säleiköt
olivat yksiosaisia, mutta suurin ritilä oli käytännön syistä saranoitu keskeltä taittuvaksi. Ritilöiden ulkokehä
oli valmistettu pyöreästä putkesta ja pitkittäistangot kuuden millimetrin tangosta.

Ritilän tankoväli oli eri kokeiluissa 20 – 30 millimetriä. Tankoharvuuden 20 mm todettiin soveltuvan hyvin
noin 15 senttimetrin muikuille eikä muikuista johtuvaa ritilän tukkeutumista ollut havaittavissa. Muikkujen
keskikoon kasvaessa voidaan tankoväliä joutua hieman kasvattamaan. Tankovälin ollessa yli 25 millimetriä
on mahdollista, että pienimmät järvilohet ja -taimenet ( <25cm) ajautuvat nostovaiheessa ritilän läpi.
Kuvissa 8 ja 9 on esitetty kaksi erilaista ritilää.
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Kuvat 8 ja 9. Vasemmanpuoleinen ritilä on saranoitu ja sen tankoväli on 20mm. Oikeanpuoleisen ritilän tankoväli on 30mm.

Hankkeessa käytetty ritilämalli koettiin hyvin toimivaksi, eikä siihen liittynyt hankkeen tavoitteiden
näkökulmasta merkittäviä ongelmia. Tästä syystä kehitystyötä painotettiin muihin kysymyksiin, jotka
koettiin kalojen lajittelun kannalta vaikeammin ratkaistaviksi. Ritilän rakennetta ja materiaalivalintoja on
kuitenkin perusteltua tutkia pidemmälle. Maailmalla tehdyissä trooliselektiotutkimuksissa on perehdytty
selektiopaneeleiden rakenteeseen ja käytettävyyteen, ja tämä tieto on sovellettavissa myös suomalaiseen
toimintaympäristöön.

3.4 Muut välikappaleen rakenteeseen liittyvät asiat

Koekalastusten aikana saatiin uutta tietoa kehitettyjen rakenneratkaisujen toimivuudesta ja eri kalalajien
käyttäytymisestä troolin sisällä. Tehtyjen havaintojen pohjalta lajitteluvälikappaleen rakenteeseen tehtiin
koekalastusjaksojen aikana pieniä parannuksia, joilla rakenteen toimivuutta pystyttiin parantamaan.
Keskeisiä rakenteeseen tehtyjä lisäyksiä olivat kaksi virtaavassa vedessä vapaasti heiluvaa havasta, joiden
avulla poistumisikkunan kautta menetettävän muikkusaaliin määrää pystyttiin vähentämään.
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POISTUMISIKKUNAN HAVAS
Poistumisikkunan alapintaan kiinnitettävä havas (kuvat 10 ja 11) vaikeuttaa muikkujen pakenemista
ikkunan kautta. Havas on painotettu kevyesti siten, että se tulee vedon aikana vaaka—asennossa ja painuu
vedon loputtua alas. Havas estää ritilää kohti ajautuvien muikkujen pakenemista vedon aikana suoraan
yläpuolella olevasta ikkunasta. Havaksen ansiosta kalojen tulee vedon aikana ikkunan kautta paetakseen
uida suoraan vastavirtaan. Havaksen tulee olla vähintään poistumisikkunan kokoinen tai hieman sitä
suurempi.

Kuvat 10 ja 11. Poistumisikkunan havas vedossa ja vedon päätyttyä.

LAJITTELUPANEELIN HAVAS
Troolinvedon loputtua lajittelupaneelin läpi ajautuneet muikut lähtevät uimaan eteenpäin. Osa muikuista ui
lajitteluritilän läpi ja niitä pakenee poistumisikkunan kautta ennen kuin pyydystä aletaan nostaa vedestä.
Tämän estämiseksi ritilän taakse lisättiin kevyesti painotettu sulkuhavas, joka pysyy troolia vedettäessä
vaaka-asennossa. Kun virtaus troolin sisällä lakkaa, painuu sulkuhavas ritilää vasten ja estää muikkujen
uimisen ritilän läpi. Sulkuhavaksen tulee olla vähintään lajitteluritilän kokoinen (kuvat 12 ja 13).

Kuvat 12 ja 13. Lajittelusäleikön sulkuhavas vedossa ja vedon päätyttyä.
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3.5 Prototyypit

Kehitettyä teknistä periaatetta soveltaen hankkeessa rakennettiin erilaisia muikkutrooliin asennettavia
lajitteluvälikappaleita. Eri rakennevaihdot poikkesivat toisistaan erityisesti poistumisikkunaa kannattelevan
rakenteen osalta. Eri rakennevaihtoehtoja suunniteltaessa hyödynnettiin edellisistä rakenteista saatuja
käyttökokemuksia. Tämän lisäksi rakenteisiin tehtiin pienempiä muutoksia koekalastusten välissä ja niiden
aikana. Kuvassa 14 on esitetty kolme erilaista koekalastuksissa käytettyä rakennevaihtoa.

Kuva 14. Lajitteluvälikappaleen kolme prototyyppiä. Kulma α oli koekalastuksissa noin 35-45 astetta ja kulma β noin 25-35 astetta.

 Vanneratkaisussa poistumisikkuna on toteutettu kahden erikokoisen metallivanteen avulla, jolloin
ikkunan kulma saadaan määritettyä tarkasti. Pienempi vanne pienentää välikappaleen halkaisijaa ja
heikentää sen läpivirtausta. Vannetyyppistä ratkaisua käytettiin ensimmäisissä koekalastuksissa,
mutta sen kehittäminen lopetettiin. Vanneratkaisua ei pidetä kehityskelpoisena.


Kiilaratkaisussa poistumisikkunan kulma on toteutettu kohojen, painojen ja kiilamaisen
havaskappaleen avulla (liite 1). Kiilaratkaisun epäsymmetrisyydestä johtuen poistumisikkuna
voidaan toteuttaa muihin rakenneratkaisuihin nähden suhteessa suurempikokoisena. Kiilatyyppinen
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ratkaisu osoittautui koekalastuksissa kehityskelpoiseksi. Koekalastuksissa käytetty kiilatyyppinen
ratkaisu suunniteltiin yhteistyössä Vesa Tschernij’n kanssa.


Levittävän ratkaisun periaatteena on edellisiä versioita pidempi metalliritilä, joka avartaa
välikappaletta muodostaen poistumisikkunan kohdalle troolia vedettäessä kulman (liite 2).
Yhteistyössä Kurt Blomqvistin kanssa kehitetty ratkaisu on yksinkertainen käyttää ja valmistaa.
Yksinkertaisesta rakenteesta johtuen on poistumisikkunan kulman säätäminen ja hallitseminen on
kuitenkin edellisiä versioita vaikeampaa. Mikäli poistumisikkunaa ei saada riittävän jyrkkään
kulmaan, voidaan ikkunan eteen lisätä väliosan kiertävä naru (vrt. vanneratkaisu).

Koekalastuksista saatujen kokemusten perusteella sekä kiilatyyppinen ratkaisu että niin sanottu levittävä
ratkaisu ovat jatkokehityskelpoisia. Välikappaleen käytännön toimivuuden kannalta on tärkeää, että sen
läpi saadaan ohjattua riittävän voimakas vedenvirtaus. Virtaamaa voidaan lisätä lajitteluvälikappaleen
rakennetta kehittämällä sekä välikappaleen ja troolin yhteensopivuutta parantamalla. Myös
poistumisikkunasta sisään tuleva vedenvirta tulee olla mahdollisimman voimakas. Välikappaleen
toimivuutta on mahdollista parantaa erilaisilla rakenteeseen tehdyillä parannuksilla. Kuvassa 15 on esitetty
vaihtoehtoinen rakennemalli, jota ei tämän hankkeen puitteissa ehditty toteuttamaan.

Kuva 15. Rakennevaihtoehto, jossa poistumisikkuna on toteutettu erillisistä havaspaloista ja avattu kohojen ja painojen avulla.

Lajittelusäleikkö voi tukkiutua, jos trooliin joutuu suurikokoisia kaloja, kuten kuhia ja lahnoja. Käytännön
kalastustilanteita varten lajitteluvälikappaleeseen täytyy kehittää tulevaisuudessa lajittelusäleikön
alalaidasta alkava keräyspussi, jonne säleikköä vasten ajautuneet suurempikokoiset kalat kerätään.
Käytännön kalastuksen näkökulmasta välikappaleen tulee myös olla mahdollisimman vaivaton ja se tulee
pystyä nostamaan troolirummulle. Koska erilaisten lajittelusäleikköjen käyttö on maailmalla yleistä, on
käytettävyyteen liittyviin kysymyksiin löydettävissä valmiita ratkaisuja.
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4. Koekalastusten toteuttaminen
Hankkeessa rakennettujen lajitteluvälikappaleiden toimivuutta selvitettiin käytännön kalastustilanteissa
yhteistyössä ammattikalastajien kanssa. Koekalastukset oli jaettu erillisiin jaksoihin, joille oli asetettu omat
välitavoitteensa. Koekalastusten tärkeimpänä tiedonhankintamenetelmänä käytettiin
vedenalaisvideokuvausta.

4.1 Menetelmät

Koekalastukset suoritettiin yhteistyössä ammattikalastajien kanssa Haukivedellä, Yövedellä ja eteläisellä
Saimaalla. Koekalastukset toteutettiin kaupallisessa muikunpyynnissä käytössä olevalla vene- ja
pyydyskalustolla paritroolauksena. Kalastukset toteutettiin pintavetona yläpaulan kulkiessa noin 1-3 metrin
syvyydessä. Lyhin koeveto oli kestoltaan 30 minuuttia ja pisin 3 tuntia 15 minuuttia. Tyypillisesti koevedot
kestivät 1- 1,5 tuntia. Haukiveden koekalastuksissa vetonopeus oli melko tasaisesti noin 3,7 km/h (2 solmua
tunnissa). Yöveden ja eteläisen Saimaan kalastuksissa vetonopeutta nostettiin hetkittäin jopa yli viiteen
kilometriin tunnissa. Vetonopeuden nostamisen avulla pyrittiin selvittämään sen vaikutuksia kalojen
käyttäytymiseen ja rakenteiden toimivuuteen. Vetonopeuden muutokset ja muut seurannan kannalta
oleelliset asiat kirjattiin ylös.

Koekalastuksissa käytetyt pyydykset olivat pieniä / keskisuuria kaupallisessa muikunpyynnissä käytössä
olevia trooleja. Haukivedellä kalastukset toteutettiin kalastajien itse tekemällä 12 metriä korkealla troolilla,
jonka teoreettinen uintileveys on 53 metriä. Yöveden ja eteläisen Saimaan kalastuksissa käytettiin T-trålin
valmistamaa ja Oy Scandi Net Ab:n muokkaa pyydystä, jonka suuaukon ympärysmitta on 600 jalkaa,
korkeus 16 metriä ja paulojen pituus 55 metriä. Lajitteluvälikappale asennettiin troolin rungon ja perän
väliin, ja sen yläreunaan oli kiinnitetty naru jonka toinen pää oli kiinnitetty pinnalla kulkevaan
kellukepalloon.

Koekalastuksissa käytettiin niitä trooleja, jotka sopimuskalastajilla oli hankkeen käyttöön osoittaa eikä
näiden pyydysten voida katsoa edustaneen kaikkia toimialalla käytettäviä pyydysmalleja. Tämä
olosuhteiden pakosta syntynyt tilanne ei kuitenkaan merkittävästi vaikuttanut hankkeen toteutukseen, sillä
työssä keskityttiin toimivan teknisen periaatteen löytämiseen, ei kaikkiin pyydystyyppeihin soveltuvan
yleispätevän ratkaisun kehittämiseen.
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4.2 Vedenalaiskuvaus

Keskeisenä tiedonhankintamenetelmänä hankkeen toteutuksessa oli vedenalaisvideokuvaus. Vedenalaisen
videokuvauksen avulla pystyttiin arvioimaan erilaisten rakenneratkaisujen toimivuutta käytännössä sekä
havainnoimaan eri kalalajien käyttäytymistä troolin sisällä.

Hankkeessa rakennettu videokuvauslaitteisto (kuva 16) perustui neljään valoherkkään trooliin
kiinnitettävään vedenalaiskameraan. Kamerat oli kytketty kaapeleiden välityksellä kelluvassa vesitiiviissä
laatikossa oleviin vastaanottimiin. Vastaanottimet oli kytketty kovalevytallentimeen, joka oli puolestaan
yhteydessä liikkuvalla laajakaistayhteydellä varustettuun langattomaan modeemiin. Järjestelmä käytti 12
voltin akkua, johon oli kytketty invertteri. Elektroniset laitteet sisältävä laatikko oli sijoitettu
kumiveneeseen, joka kulki trooliin kiinnitettynä kalastusalusten perässä. Järjestelmä mahdollisti
troolikameroiden reaaliaikaisen seuraamisen internetin välityksellä. Reaaliaikaisen videokuvan saaminen
kalastusalusten kannelle oli työn toteuttamisen kannalta keskeistä.

Kuvauksissa kokeiltiin myös veden alla toimivaa action-kameraa (GoPro Hero 3 Black Edition). Ensisijaisesti
harrastekäyttöön tarkoitettu kamera oli helppokäyttöinen, mutta sen valoherkkyys ja toiminta-aika
lisäakullakin varustettuna olivat puutteellisia. Myöskään koekalastusten kannalta keskeinen reaaliaikainen
tiedonsiirto internetiin ei ollut mahdollista.

Kuva 16. Veden alla tapahtuvassa kuvauksessa käytettävä elektroniikka oli rakennettu kumiveneen päällä liikkuvaan vedenpitävään
laatikkoon.
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4.3 Koekalastusjaksot

Koekalastukset oli jaettu erillisiin jaksoihin, joille oli asetettu omat välitavoitteensa. Koekalastusten luonne
ja tavoitteet muuttuivat hankkeen edetessä, kun käsillä olevasta ongelmasta ja siihen vaikuttavista ilmiöistä
saatiin lisää tietoa. Hankkeen puitteissa toteutetut koekalastusjaksot on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Koekalastusjaksot.

Ajankohta

Vesialue

Kuvaus ja tavoitteet

Tulokset / huomiot

Haukivesi

Vedenalaiskuvauslaitteiston
suunnittelu ja testaaminen /
Koekalastukset Nordmøre –
tyyppisellä ratkaisulla.

Kuvauslaitteisto toimii hyvin. Lohikalojen
käyttäytymisestä saatu havainnollistavaa videokuvaa.
Nordmøre –tyyppinen ratkaisu todettu
soveltumattomaksi. Uudenlaista teknistä
lajitteluratkaisua aletaan suunnitella.

7 & 10/2012

5-7/2013

Haukivesi

7-8/2013

Yövesi

8-9/2013,
11/2013

9/2014

Ensimmäiset koekalastukset
uudentyyppisellä rakenneratkaisulla
(ns. vanneratkaisu). Tavoitteena
konseptin toimivuuden osoittaminen
periaatteellisella tasolla (POC).
Kalastukset toteutettu kaupallisen
kalastuksen yhteydessä.
Koekalastukset toisella
rakennevariaatiolla (ns. kiilaratkaisu).
Tavoitteena lohikalojen
lajitteluasteen selvittäminen.
Kalastukset toteutettu alueilla ja
menetelmin, joiden tavoitteena
mahdollisimman suuri lohikalamäärä.

Eteläinen
Saimaa
(Liittokivenselkä)

Jatketaan koekalastuksia ns.
kiilaratkaisulla. Kalastukset
toteutettu samoilla alueilla, kuin
kaupallisen muikunpyynnin
yhteydessä.

Eteläinen
Saimaa
(Kiljula)

Koekalastukset kolmannella
rakennevariaatiolla (ns. levittävä
ratkaisu). Kalastukset toteutettu
samoilla alueilla ja menetelmin, kuin
kaupallisen muikunpyynnin
yhteydessä.

Uusi kehitetty konsepti todennettu periaatteellisella
tasolla toimivaksi ja kehityskelpoiseksi. Lohikalojen
lajitteluaste 40 %. Menetettävän muikkusaaliin
osuudeksi lasketaan 6,3 % kokonaissaaliista.

Tekninen ratkaisu todennettu lohikalojen osalta erittäin
hyvin toimivaksi. Lajitteluaste noin 90%. Lohikalojen
käyttäytymisestä troolin sisällä saadaan uutta tietoa.

Lohikalojen osalta rakenne todettu edelleen erittäin
hyvin toimivaksi. Lohikalojen lajitteluaste 100%.
Muikkujen käyttäytymisestä saadaan uutta tietoa.
Menetettävän muikkusaaliin osuudeksi lasketaan 5%.
Kalastusaluksiin ja testipyydykseen kohdistunut ilkivalta
pilaa merkittävän osan aikataulutetuista ja
budjetoiduista koekalastuksista.
Vedenalaiskuvauslaitteisto menee epäkuntoon
kolmannen osapuolen tietojärjestelmään tulleen
teknisen vian vuoksi. Aikataulutetun testijakson aikana
vallinnut myrskyisä sää haittaa testejä. Vedon aikana
menetetyn muikkusaaliin osuudeksi lasketaan 0,7%
kokonaissaaliista. Ratkaisun toimivuudesta lohikalojen
osalta ei saada tietoa (ei lohikalahavaintoja).
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5.

Koekalastusten tulokset

Koekalastuksissa selvitettiin lajitteluvälikappaleen eri rakennevaihtoehtojen käytännöllisyyttä todellisissa
kalastustilanteissa, niiden toimivuutta lohikalojen uloslajittelussa sekä niiden takia menetetyn
muikkusaaliin määrää.

Lohikalojen uloslajittelun osalta hankkeessa päästiin erittäin hyvään tulokseen. Parhaiten toimineella
rakenneversiolla noin 90 prosenttia trooliin joutuneista lohikaloista vapautui oma-aloitteisesti ennen
troolin nostamista vedestä. Lajitteluvälikappaleen käytöstä aiheutunut muikkusaalishävikki vaihteli
puolestaan eri koekalastuksissa noin yhden ja kuuden prosenttiyksikön välillä. Menetettävän muikkusaaliin
määrään liittyy vielä jatkoselvitystarpeita ja avoinna olevia kysymyksiä, jotka ratkaisemalla saalishävikkiä on
mahdollista kontrolloida nykyistä paremmin.

5.1 Järvilohi ja -taimen
Koekalastuksissa saatiin varma havainto yhteensä 226 järvilohesta ja -taimenesta. Näistä havainnoista
Nordmøre –tyyppisellä välikappaleratkaisulla tehtiin kolme, vannetyyppisellä välikappaleratkaisulla
kymmenen ja kiilamallisella välikappaleratkaisulla 211. Lisäksi kaksi lohikalahavaintoa tehtiin vertailevissa
kalastuksissa joissa lajitteluvälikappale ei ollut käytössä. Koska varmaa lajimääritystä ei pystytä videokuvien
perusteella aina tekemään, ei järvilohia ja –taimenia pyritä tässä yhteydessä erottelemaan toisistaan, vaan
niitä kutsutaan yleisesti lohikaloiksi.
Vannetyyppistä välikappaleratkaisua käytettäessä havaittiin kymmenen lohikalaa, joista neljä ui ulos
troolista ennen pyydyksen nostamista veneeseen. Suhteellisen alhainen lajitteluaste (40%) saattoi johtua
pienikokoisesta poistumisikkunasta (tasakylkinen kolmio, jonka kannan leveys oli 10 senttimetriä ja sivun
pituus 20 senttimetriä). Vannetyyppistä ratkaisua ei alettu jatkokehittää, koska siihen katsottiin liittyvän
käytännön ongelmia.
Koekalastusten pääpaino kohdistui kiilatyyppisen välikappaleratkaisun toimivuuden ja siihen liittyvien
ilmiöiden selvittämiseen. Kiilatyyppistä ratkaisua käyttäen saatiin havainto yhteensä 211 lohikalasta, joista
189 ui ulos troolista ennen pyydyksen nostamista vedestä. Kiilatyyppisellä ratkaisulla lohikalojen
lajitteluasteeksi saatiin täten 89,6%. Yksittäisten koevetojen lajitteluaste vaihteli välillä 85,5 – 100%. Kuvissa
17-19 järvilohi ui ulos kiilamallisesta välikappaleesta.
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Kuvat 17, 18, ja 19. Järvilohi ui ulos poistumisikkunan kautta.

Kiilatyyppisellä välikappaleratkaisulla havaituista 211 lohikalasta 80 yksilöä poistui troolista vedon aikana.
Vedon päätyttyä ja virtauksen lakattua poistumisikkunasta poistui 89 yksilöä ja itse noston aikana 20
yksilöä. Troolin sisälle jääneistä yksilöistä 19 oli löydettävissä joko troolin rungolta tai lajitteluritilän
etupuolelta. Kolme lohikalaa oli ajautunut lajitteluritilän läpi muikkusaaliin joukkoon. Eri vaiheissa troolista
poistuneiden ja troolin sisälle jääneiden lohikalojen suhteelliset osuudet on esitetty kaaviossa 1.

Kaavio 1. Kiilatyyppisen välikappaleratkaisun koekalastuksissa havaitut lohikalat (n=211) ja niiden jaottelu eri vaiheissa
troolista poistuneisiin ja troolin sisälle jääneisiin yksilöihin.
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Merkittävä osa trooliin joutuneista ja sieltä paenneista lohikaloista (42,2%) ui ulos poistumisikkunasta
vedon päätyttyä, ennen noston aloittamista. Vedon päättymisen ja noston alkamisen välinen aika
koekalastuksissa oli noin 60 – 180 sekuntia. Suuri osa lohikaloista poistui troolista juuri tässä vaiheessa,
koska tällöin troolin sisällä vaikuttava vedenvirtaus lakkasi. Videohavaintojen perusteella lohikalat uivat
vedon aikana troolin sisällä taukoamatta, pysytellen useimmiten paikallaan lajitteluritilän etupuolella,
poistumisikkunan välittömässä läheisyydessä. Troolin sisällä olevien lohikalojen havaittiin useaan otteeseen
myös syövän virrassa uivia muikkuja, mikä viittaa siihen, etteivät lohikalat koe lajittevälikappaletta
uhkaavaksi ympäristöksi niin kauan kun vesi virtaa pyydyksen sisällä. Kun virtaus lakkaa ja pyydys alkaa
painua hetkellisesti kasaan, on poistumisikkuna kaloille luontainen suunta jatkaa uintiaan. Tämä havainto
antaa rakenteen jatkosuunnitteluun uusia mahdollisuuksia.
Troolin sisälle jääneistä 22 kalasta 19 yksilöä jäi ritilän etupuolelle ja kolme oli ajautunut ritilän läpi muun
saaliin joukkoon. Troolin sisälle jääneet kalat olivat suhteellisen pienikokoisia (kaavio 2). Videokuvien
perusteella tiedetään pyydyksessä olleen myös merkittävästi suurempia yksilöitä, joista jokainen ui ulos
poistumisikkunan kautta. Tämä viittaa siihen, että kalan koko on ainakin jossain määrin yhteydessä sen
todennäköisyyteen paeta pyydyksestä ennen sen nostamista vedestä. Ritilän etupuolelle jääneet lohikalat
ovat helposti vapautettavissa hyväkuntoisina, eivätkä ne joudu jääveden tai muikkusaaliin aiheuttaman
paineen altistukselle.
Ritilän läpi ajautuneesta kolmesta kalasta yksi
oli 20 senttimetrin mittainen ja kaksi 25
senttimetrin mittaisia. On mahdollista, että
nämä kalat ajautuivat muun saaliin joukkoon
vasta ritilän noustessa vedestä. Huomioitavaa
on myös, että kaikista troolin sisälle jääneistä
lohikaloista taimenia oli 15 kappaletta ja
järvilohia seitsemän kappaletta. Videokuvien
perusteella järvilohien suhteellinen osuus
kaikista lohikalahavainnoista (n=211) oli tästä
huomattavasti suurempi, mikä viittaa siihen,
että järvilohen todennäköisyys paeta troolista
poistumisikkunan kautta on taimenta
suurempi. Kaikki ritilän taakse ajautuneet

Kaavio 2. Troolin sisälle jääneiden lohikalojen (n=22)
pituudet kokoluokittain sekä jaottelu lajitteluritilän
etupuolelle jääneisiin ja sen läpi ajautuneisiin yksilöihin.
Koekalastuksissa käytetyn ritilän tankoväli oli 20mm.

yksilöt olivat taimenia.
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Koekalastusten yhteydessä saatujen lohikalahavaintojen määrissä oli suuria alueellisia vaihteluja.
Taulukossa 2 on esitetty yhteenveto koekalastusten yhteydessä tehdyistä lohikalahavainnoista alueittain.
Taulukossa esitetty vetoaika tarkoittaa eri koevetojen yhteenlaskettua todellista kalastavaa aikaa, alkaen
siitä kun trooli avautuu vedossa ja päättyen vetonarujen / havasten löystymiseen. Taulukossa on huomioitu
ainoastaan ne vedot, joiden aikana kameralaitteisto oli täysin toimintakuntoinen ja lohikalojen määrä on
videotallenteilta selvästi laskettavissa. Taulukossa on huomioitu tulokset myös Etelä-Saimaan vertailevista
koevedoista, joissa selektiovälikappale ei ollut käytössä.
Taulukko 2. Lohikalahavainnot alueittain.
Vesialue

Ajankohdat (kk/vuosi)

Vetoaika yhteensä

Lohikalat

Lohikalojen määrä tuntia kohden

Haukivesi

10/2012, 5-7/2013

11h 45min

13 kpl

1,11 kpl/h

Yövesi

7-8/2013

7h 15 min

200 kpl

27,6 kpl/h

Etelä-Saimaa

8-9/2013, 11/2013, 9/2014

14h 50min

13 kpl

0,88 kpl/h

Yöveden koekalastuksissa havaittiin kahteen muuhun koekalastusalueeseen verrattuna erittäin paljon
lohikaloja. Yöveden kalastukset toteutettiin samalla lajitteluvälikappaleella ja samoilla menetelmillä, kuin
suurin osa Etelä-Saimaan koekalastuksista, joskin ajankohdat olivat hieman toisistaan poikkeavia. Yöveden
koekalastuksissa saatiin erittäin vähän muikkua, joka oli pääosin pienikokoista, edellisenä keväänä
kuoriutunutta hottaa (noin 300 kpl/kg). Etelä-Saimaan koekalastuksissa saatiin enemmän muikkua, joka oli
myös kooltaan suurempaa (55-65 kpl/kg). Yövedellä havaitut lohikalat olivat videokuvien perusteella
keskimäärin huomattavasti pienempikokoisia kuin Etelä-Saimaan puolella havaitut yksilöt.

Yöveden poikkeuksellisen suuri lohikalahavaintomäärä on todennäköisesti edellä mainittujen tekijöiden
yhteistulos. Alueella esiintyi kyseisenä ajankohtana paljon ensimmäistä järvivuottaan viettäville lohikaloille
ravinnoksi sopivaa hottamuikkua, jota pienet lohikalat syönnöstivät järven pintakerroksissa. Alueittain
tarkasteltuna Yöveden koekalastusten lohikalojen uloslajitteluaste oli 89 % ja Etelä-Saimaan koekalastusten
uloslajitteluaste 100 %.
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5.2 Muikku
Toinen keskeinen koekalastuksissa selvitettävä asia oli poistumisikkunan kautta menetettävän
muikkusaaliin määrä. Samoin kuin lohikalojen uloslajitteluastetta, myös menettävän muikkusaaliin määrää
arvioitiin vedenalaisvideokuvien avulla. Saalishävikkiä arvioitaessa laskettiin videokuvista yksittäisten
pakenevien muikkujen kappalemäärä, joka saaliissa olleiden muikkujen keskipaino huomioiden mahdollisti
lajitteluvälikappaleen kautta menetetyn saalisosuuden arvioinnin. Menetelmä on toimiva, mutta
yksittäisten muikkujen luotettava laskeminen edellyttää vedenalaiskameroiden täydellistä toimivuutta ja
onnistunutta suuntausta.

Lajitteluvälikappaleen kautta menetetyn muikkusaaliin suhteellinen osuus yksittäisissä koevedoissa oli 0,7 6,3 prosenttia vedon kokonaissaaliin määrästä. Suurin todettu saalistappio (6,3 %) syntyi koekalastusten
alkuvaiheessa, varhaisella vannetyyppisellä välikappaleratkaisulla. Tällöin 55 minuutin koevedon saaliina
saatiin 320 kilogrammaa muikkua ja poistumisikkunan kautta paenneen muikkumäärän suuruudeksi
laskettiin noin 21,5 kilogrammaa (1289 yksilöä). Vastaavasti pienin todettu saalistappio (0,7 %) syntyi
hankkeen viimeisenä koekalastuspäivänä, jolloin koekäytössä oli niin sanottu levittävä välikappaleratkaisu.
Tällöin kahden tunnin koevedon saaliina saatiin 135 kilogrammaa muikkua ja vedon aikana
poistumisikkunan kautta paenneen muikkumäärän suuruudeksi laskettiin noin yksi kilogramma (53 yksilöä).

Koekalastusten yhteydessä saatiin paljon hyödyllistä videohavaintoaineistoa siitä, kuinka muikut
käyttäytyvät lajitteluvälikappaleen sisällä vedon eri vaiheissa. Etukäteen mahdollisena ongelmana pidettyä
muikuista johtuvaa lajitteluritilän tukkeutumista ei koekalastusten yhteydessä havaittu.
Lajitteluvälikappaleen toiminnan kannalta keskeisimmät havainnot liittyivät muikkujen luonnolliseen
käyttäytymiseen pyydyksen sisällä;

1. Muikkujen havaittiin parveutuvan välikappaleessa. Vetojen alkuvaiheessa muikut painuvat tyypillisesti
hyvin lajitteluvälikappaleen läpi troolin perälle, mutta vetojen edetessä yksittäisiä muikkuja jää uimaan
vastavirtaan lajitteluritilän läheisyyteen. Voimakkaan parvikäyttäytymisen seurauksena yksittäisistä
kaloista voi nopeasti kasvaa lajitteluvälikappaleen sisällä vastavirtaan uiva muikkuparvi.
Muodostuttuaan muikkuparvi pysyttelee ympäröivään pyydykseen nähden paikallaan. Jos kalatiheys
välikappaleen sisällä kasvaa liian suureksi, onnistuu yksittäisiä muikkuja pakenemaan poistumisikkunan
kautta. Mikäli pyydykseen ei tule uusia muikkuja, painuu parvi vähitellen troolin perälle. Myös
vetonopeuden merkittävä lisäys, esimerkiksi ajamalla alukset lähelle toisiaan, alkaa hajottaa parvea.
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2. Välikappaleen sisällä olevien muikkujen havaittiin pakenevan petokaloja. Vastaavalla tavalla kun
lohikalojen havaittiin syövän troolin sisällä uivia muikkuja, havaittiin muikkujen väistävän lähellään
uivia luonnollisia petoja.

Muikkujen parveutuminen välikappaleen sisällä vedon edetessä voi osittain selittyä troolin sisällä
vaikuttavan virtaaman heikentymisellä. Tehtyjen havaintojen perusteella voidaan joka tapauksessa todeta,
että muikkujen parveutuminen lajitteluvälikappaleen sisällä on merkittävin yksittäinen saalistappioon
liittyvä tekijä. Suurimmillaan saalistappio on vedon aikana silloin, kun välikappaleen sisällä ui tiheä
muikkuparvi ja troolin sisään ajautuu suurikokoinen petokala. Tällöin muikut väistävät petokalaa ja osa
niistä kykenee uimaan ulos poistumisikkunan kautta. Edellä kuvattu ilmiö on selvästi nähtävissä kaaviossa 3,
jossa käsitellään esimerkinomaisesti yksittäisessä koevedossa pakenevien muikkujen määrää.

Esimerkkinä käytetyssä koevedossa (kaavio 3) menetettiin poistumisikkunan kautta viisi prosenttia vedon
kokonaismuikkusaaliista. On kuitenkin huomioitava, että eri koevedoissa havaittujen petokalojen määrissä
oli suuria vaihteluja. Esimerkkinä käytetyssä vedossa havaittiin yli puolet kaikista Etelä-Saimaan
koevedoissa havaituista lohikaloista sekä myös Etelä-Saimaan koevetojen ainoa kuha, joka kulkeutui
lajitteluritilän etupuolella yli kahden tunnin ajan. Tästä syystä kyseisen koevedon ja sen aikana menetetyn
muikkumäärän voidaan katsoa kuvastavan tilannetta, jossa trooliin joutuneiden petokalojen määrä on
suuri. Vastaavasti pienin havaittu muikkusaalistappio (0,7 %) syntyi kahden tunnin koevedossa, jossa ei
havaittu yhtään petokalaa.

“Hanke on osittain Euroopan kalatalousrahaston rahoittama”

Kaavio 3. Yksittäisessä koevedossa menetettyjen muikkujen kappalemäärä minuuttia kohden vedon eri vaiheissa.

Varsinaisten koekalastusten välissä Etelä-Saimaalla suoritettiin kaksi vertailevaa kalastusta, joissa
lajitteluvälikappale ei ollut käytössä. Vertailevien kalastusten kautta haluttiin kokeilla, liittyykö
lajitteluvälikappaleen käyttöön sellaisia saalistappiota lisääviä tekijöitä, joita videokuvien perusteella ei
voida havaita. Vertailevat kalastukset pyrittiin suorittamaan samaan kellonaikaan ja samalla alueella, kuin
edellisen tai seuraavan päivän varsinainen koekalastus. Koekalastuksissa ja vertailevissa kalastuksissa
käytettiin samaa pyydystä.
Ensimmäisen pelkällä troolilla toteutetun vertailevan kalastuksen muikkusaalis oli 3,11 kg/min (700 kg / 3h
45 min) ja sitä vastaavan lajitteluvälikappaleen kanssa toteutetun koekalastuksen muikkusaalis 3,22 kg/min
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(580kg / 3h). Toisen vertailevan kalastuksen muikkusaalis oli 0,77 kg/min (50kg / 1h 5min) ja sitä vastaavan
lajitteluvälikappaleen kanssa tehdyn koekalastuksen muikkusaalis 1,13 kg/min (135 kg / 2h). Näin ollen
lajitteluvälikappaleen kanssa toteutetuissa koekalastuksissa saatiin saaliiksi aikayksikköä kohden enemmän
muikkua, kuin pelkällä troolilla suoritetuissa vertailevissa kalastuksissa. Yksittäisten koevetojen perusteella
ei voi tehdä pitkälle meneviä päätelmiä, mutta tulevaisuudessa asiaan kannattaa kiinnittää huomiota.
Havainnon kiinnostavuutta lisää Ruotsissa maivaa pyytävien kalastajien kokemus, jonka mukaan trooliin
asennettu lajittelusäleikkö on parantanut pyydyksen kokonaispyytävyyttä (Tschernij 2014).
Menetettävän muikkusaaliin määrään liittyy vielä jatkoselvitystarpeita ja avoinna olevia kysymyksiä, jotka
ratkaisemalla välikappaleen toimintavarmuutta on mahdollista parantaa ja sen käytöstä aiheutuvaa
saalistappiota vähentää. Keskeisin kysymys on muikkujen parveutuminen välikappaleessa, mihin on
mahdollista vaikuttaa välikappaleen läpivirtaamaa lisäämällä. Virtaamaa voidaan lisätä
lajitteluvälikappaleen rakennetta kehittämällä sekä välikappaleen ja troolin yhteensopivuutta parantamalla.
Saalistappiota voidaan vähentää myös lisäämällä poistumisikkunan kautta sisään tulevaa virtaamaa.

5.3 Muut lajit
Muikun, järvilohen ja –taimenen lisäksi koekalastuksissa saatiin kuoreita, ahvenia, siikoja, lahnoja ja kuhia.
Koekalastuksissa ei saatu yhtään haukea. Taulukossa 3 on esitetty eri lajeista saadut havainnot tiivistetysti.

Taulukko 3. Muihin lajeihin liittyvät keskeiset havainnot.

Laji
Kuore
Ahven

Siika

Lahna

Kuha

Havainnot
Koekalastuksissa havaittiin paljon kuoreita. Havaitut kuoreet olivat keskimäärin melko pienikokoisia.
Havaintojen mukaan kuore painuu hyvin lajitteluvälikappaleen läpi.
Koekalastuksissa havaittiin melko paljon ahvenia. Ahventen havaittiin uivan välillä lajitteluvälikappaleen
sisällä, mutta ajautuvan useimmiten troolin perälle. Havaitut ahvenet olivat melko pienikokoisia ja ne
mahtuivat lajitteluritilän läpi. Yksittäisten ahventen havaittiin pakenevan poistumisikkunan kautta.
Siikoja havaittiin koekalastuksissa melko paljon. Havaitut siiat olivat tyypillisesti kooltaan noin 25-35cm.
Lajitteluvälikappaleen sisällä siika on uintivoimaltaan järvilohta ja –taimenta heikompi, ja se painuu
melko helposti lajitteluritilää vasten. Yksittäisten siikojen havaittiin pakenevan poistumisikkunan kautta.
Suuri siikamäärä voi tukkia lajitteluritilän.
Koekalastuksissa havaitut yksittäiset lahnat olivat kooltaan noin 1-2 kg. Lahnojen havaittiin uivan
lajitteluritilän etupuolella melko vaivattomasti eikä niistä aiheutunut koekalastuksissa ongelmia. Lahnat
voivat kuitenkin tukkia lajitteluritilän.
Koekalastuksissa saatiin yksittäisiä kuhia, jotka olivat kooltaan 35-78cm. Kuha painuu helposti
lajitteluritilää vasten ja suuri kuhamäärä voi tukkia lajitteluritilän. Yhdenkään kuhan ei havaittu
pakenevan poistumisikkunan kautta.

Kuha, lahna ja siika sekä muut mahdolliset troolikalastuksen sivutuotteena saatavat suurempikokoiset lajit
voivat tukkia lajitteluritilän. Tätä varten lajitteluvälikappaleeseen tulee kehittää sivusaaliille erillinen
keräyspussi. Sivusaaliille tarkoitettu keräyspussi alkaisi lajitteluritilän alalaidasta ja sijoittuisi joko troolin
sisä- tai ulkopuolelle. Kaltevaa lajitteluritilää vasten ajautuneet kalat painuisivat vedossa keräyspussiin,
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josta ne voidaan käsitellä vedon päätyttyä. Menetelmä mahdollistaisi suurempikokoisten lajien erottelun
muikkusaaliista jo vedon aikana. Erillistä keräyspussia käytettiin hankkeen alkuvaiheessa kokeillun
Nordmøre –tyyppisen lajitteluvälikappaleen kanssa. Saatujen kokemusten perusteella periaate on
kehityskelpoinen.

5.4 Koekalastusten tulosten arviointi
Lajitteluvälikappaleen toimivuus parani hankkeen aikana tehtyjen teknisten kokeilujen kautta.
Kiilamallisella välikappalerakenteella saavutettiin lohikalojen osalta noin 90 prosentin keskimääräinen
lajitteluaste (n=211) ja yksittäisten koevetojen lajitteluaste vaihteli välillä 85,5 – 100%. Mitä pidemmälle
hanke eteni, sitä parempia tuloksia lohikalojen osalta saavutettiin. Viimeisten neljänkymmenen havaitun
lohikalan uloslajitteluaste oli 97,5 prosenttia (39/40). Voidaan todeta, että lohikalojen uloslajittelun osalta
hankkeessa päästiin erittäin hyvään tulokseen.

Myös menetettävää muikkusaalista opittiin hallitsemaan hankkeen aikana paremmin. Muikkusaalistappiota
pystyttiin vähentämään esimerkiksi lajitteluritilän taakse ja poistumisikkunan alapintaan kiinnitettyjen
painotettujen havasten avulla. Myös hankkeen aikana kehitetyt uudet rakenneversiot vähensivät
menetetyn muikkusaaliin määrää. Yleisesti ottaen voidaan arvioida, että poistumisikkunan kautta
menetettävä muikkusaalis on muutamia prosentteja (1-5 %) koko vedon saaliista. Poistumisikkunan kautta
menetettävää saalisosuutta voidaan vähentää parantamalla välikappaleen läpivirtaamaa ja
poistumisikkunan kautta sisään tulevan veden määrää.

Kaikkiin muikkusaalista koskeviin kysymyksiin ei tämän hankkeen puitteissa pystytty odotetulla tavalla
vastaamaan. Tähän vaikutti erityisesti tutkimuskäytössä olleisiin kalastusaluksiin ja itse testipyydykseen
kohdistunut ilkivalta, joka pilasi merkittävän osan hankkeen budjetoiduista ja aikataulutetuista
koekalastuksista syksyllä 2013 kun menetettävän muikkusaaliin määrää pyrittiin selvittämään. Työn
toteuttamista haittasivat niin ikään kolmannen osapuolen palveluissa ilmenneet tekniset viat. Ilkivaltaa ja
teknisiä ongelmia käsitellään tarkemmin luvussa 6.4.

Tuloksia tarkasteltaessa on muistettava, että koekalastukset suoritettiin yksittäisillä pyydyksillä. Tästä
syystä tuloksia ei voida yleistää koskemaan kaikkia Suomen sisävesillä käytössä olevia troolimalleja.
Keskeistä on kuitenkin se, että hankkeessa löydettiin toimiva tekninen periaate, jonka avulla muikun
troolikalastuksen yhteydessä saatavien järvilohien ja –taimenten määrää voidaan merkittävästi vähentää.
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6. Projektin toteutukseen liittyviä huomioita

Hanke oli luonteeltaan kokeileva ja käytännönlähtöinen. Koska tutkittavista ilmiöistä ei ollut hankkeen
käynnistymisvaiheessa saatavilla riittävästi tietoa, oli havaintojen kerääminen aloitettava lähes
nollatilanteesta. Käytetyt menetelmät ja ratkaisut kehitettiin käytännön havaintojen ja tarpeiden pohjalta.
Hankkeen toteutuksessa tuli vastaan monia odottamattomia asioita, joita ei toimenpiteitä suunniteltaessa
pystytty ennakoimaan. Seuraavassa on käsitelty muutamia hankkeen toteutukseen liittyviä huomioita.

6.1 Työryhmätoiminta
Projektin toteutuksen lähtökohtana oli eri alojen asiantuntijoiden tiivis yhteistyö ja osallistuminen projektin
käytännön toimenpiteisiin. Pitkistä maantieteellisistä välimatkoista ja muista kiireistä johtuen
asiantuntijoiden roolia työn toteutuksessa kuitenkin muutettiin. Käytännössä asiantuntijat toimivat
vaativimpiin teknisiin kysymyksiin liittyvinä neuvonantajina puhelimen ja sähköpostin välityksellä. Projektin
käytännön toteutus eri osa-alueineen muodostui hallinnoijan tehtäväksi ja ostopalvelujen merkitys
hankkeen toteutuksessa väheni.
Ammattikalastajien kanssa tehtävä yhteistyö oli hankkeen toteutuksessa keskeisessä asemassa. Monet
ammattikunnan edustajat suhtautuivat hankkeeseen epäilevästi ja yhteistyöstä kiinnostuneita
ammattikalastajia oli vähän. Kaksi Saimaalla kalastavaa trooliparia suhtautui hankkeeseen kuitenkin
ennakkoluulottomasti ja sitoutui koekalastusten toteuttamiseen. Toimenpiteeseen sitoutuneiden
kalastajien työpanos oli hankkeen tulosten saavuttamisessa keskeisessä asemassa. Koekalastusten aikana
vallitsi positiivinen ilmapiiri, eikä kalastajien sitoutuminen koekalastusten läpivientiin heikentynyt
myöskään hanketta kohdanneiden vastoinkäymisten aikana. Myös yhteistyö Metsähallituksen, Elykeskusten sekä Maa- ja metsätalousministeriön kanssa toimi hankkeen aikana kiitettävän hyvin.

6.2 Viestintä, vaikuttaminen ja asenneilmapiiri
Hankkeen käynnistymisestä ja toteutuksesta viestittiin lehdistötiedotteiden kautta. Tämän lisäksi hankkeen
toteuttajaa ja keskeisiä sidosryhmiä haastateltiin useisiin eri medioihin. Tiedotteiden ja haastattelujen
kautta hanke sai paljon näkyvyyttä sekä painetussa että sähköisessä mediassa ja myös radiossa (liite 3).
Merkittävänä viestintätoimenpiteenä hankkeessa tuotettiin aihepiiriä käsittelevä noin 30-minuuttinen

“Hanke on osittain Euroopan kalatalousrahaston rahoittama”

videodokumentti, jonka kautta työhön liittyviä näkökulmia pyrittiin tuomaan objektiivisesti ihmisten
tietoisuuteen.
Hanketta käsitteleviä esityksiä pidettiin useissa seminaareissa ja sidosryhmätilaisuuksissa. Keskeisimpiä
tilaisuuksia olivat Puumalan troolikeskusteluilta marraskuussa 2012, Savonlinnan paneelikeskustelu
Saimaan lohikalojen kestävästä kalastuksesta joulukuussa 2013, Etelä-Savon kalastusaluepäivät
tammikuussa 2014 sekä Pohjois-Karjalan kalastusaluepäivät tammikuussa 2014. Tämän lisäksi hanketta
käsitteleviä esityksiä pidettiin useissa pienemmissä tilaisuuksissa ja työryhmissä. Kaikissa hanketta
käsittelevissä esityksissä näytettiin videokuvaa eri lajien käyttäytymisestä troolin sisällä. Koska hanke oli
näkyvästi esillä Itä-Suomen alueella järjestetyissä aihetta käsittelevissä laajoissa keskustelutilaisuuksissa,
järjestettiin alkuperäisessä hankesuunnitelmassa mainitut trooliryhmän kokoukset pienimuotoisina
työryhmäpalavereina.
Kehitteillä olevan lajitteluvälikappaleen toimintaperiaate esiteltiin Saimaan muikunkalastuksen MSCsertifioinnin esiselvityksen toteuttajalle. Esiselvityksen toteuttaja oli kutsuttuna vieraana Haukivedellä
järjestetyssä koekalastustilaisuudessa kesäkuussa 2013. Lajitteluvälikappaleen kehittämisessä saavutettuja
tuloksia pidettiin MSC-sertifikaatin esiselvitysraportissa lupaavina siitäkin huolimatta, että tässä vaiheessa
koekäytössä oli vasta varhainen vanneratkaisu (Pawson & Pedersen 2013).
Hankkeessa kehitetty lajitteluvälikappale ilmoitettiin myös WWF:n järjestämään kansainväliseen
selektiivisten pyydysmenetelmien kilpailuun ”The International Smart Gear Competition 2014”. Kilpailun
tuomaristolta saadun palautteen mukaan lajitteluvälikappale sijoittui kilpailussa korkealle. Tuomaristo
kiitteli sekä ratkaisun toimivuutta lohikalojen uloslajittelussa että sen jatkokehityskelpoisuutta. Hankkeessa
kehitetyn uudentyyppisen poistumisikkunan kautta menetettävää saalisosuutta kansainvälinen raati piti
vähäisenä siitäkin huolimatta, että kilpailuun oli ilmoitettu varovainen arvio viiden prosentin
keskimääräisestä saalistappiosta. Kilpailuun toimitetuissa tiedoissa ei riittävän selvästi esitetty troolin
sisäpuolelle jääville suurikokoisille lajeille tarkoitettua erillistä keräilypussia, josta tuomaristo antoi
huomautuksen. Tuomaristo huomautti myös siitä, ettei lajitteluvälikappaleen toimintaperiaate sinällään
tuo uusia ratkaisuja kansainväliseen ylikalastusongelmaan, vaikka paikallisesti toimiva onkin.
Kotimaisessa keskustelussa hankkeen saama vastaanotto ei ollut yhtä positiivinen. Vaikka hankkeen
perimmäinen tarkoitus oli eri sidosryhmien intressien yhteen sovittamien ja kestävän kehityksen
edistäminen, oli hankkeen saama vastaanotto usein epäluuloinen ja toisinaan jopa päällekäyvä. Tämä tuli
toteuttajalle suurena yllätyksenä. Hankkeen motiivit, toteutustapa sekä sen toteuttaja ja
yhteistyökumppanit kyseenalaistettiin monissa epäsuorissa yhteyksissä. Hankkeen läpiviennin kannalta
tärkeintä oli kuitenkin siihen osallistuvien kalastajien, asiantuntijoiden ja rahoittajien objektiivisuus ja usko
hankkeen edellytyksiin onnistua.

“Hanke on osittain Euroopan kalatalousrahaston rahoittama”

6.3 Koekalastusten toteuttaminen
Hankkeen suurimmat käytännön haasteet liittyivät koekalastusten toteuttamiseen. Koekalastukset
suoritettiin yhteistyössä ammattikalastajien kanssa, käyttäen heidän vene- ja pyydyskalustoaan. Jotta
tarvittavat veneet ja pyydykset olivat hankkeen käytettävissä, tuli koekalastukset aikatauluttaa etukäteen.
Tämän lisäksi koekalastukset tuli ajoittaa niin, ettei kalastajilla ollut kyseisenä ajanjaksona ennakkoon
sovittuja kalatoimituksia, joista he olisivat olleet vastuullisia. Toisaalta tuli myös varmistaa, että
markkinoilla oli kysyntää koekalastusten yhteydessä saatavalle muikkusaaliille. Koekalastusten
toteuttamista jouduttiin välillä viivästyttämään kuukausien ajan, koska ammattikalastajilla ei ollut lupia
sellaisille vesialueille, joissa koekalastusten suorittaminen olisi ollut mahdollista.
Videokuvattujen koekalastusten toteuttaminen osoittautui tavallista troolinvetoa huomattavasti enemmän
aikaa vieväksi työksi. Arvokkaat ja työn toteuttamisen kannalta keskeiset vedenalaiskamerat tuli irrottaa
pyydyksestä testipäivän päätyttyä ja kiinnittää ennen kuin uudet koekalastukset voitiin aloittaa.
Kameroiden suuntaus, kiinnittäminen, internetin kautta toimivan kuvayhteyden muodostaminen sekä
veden pinnalla kulkevan laitteiston kytkeminen turvallisesti trooliin veivät oman aikansa jokaisen
koekalastuksen toteuttamisesta.
Merkittävä osa koekalastuksiin kohdennetuista resursseista kului siirtymäajojen suorittamiseen. Yövedellä
ja Etelä-Saimaalla tehdyissä koekalastuksissa yhdensuuntainen siirtymä satamasta kalastettavalle alueelle
oli lähes kaksi tuntia. Näin ollen yhden koekalastuspäivän toteuttaminen edellytti kahdelta alukselta
yhteensä kahdeksan tunnin siirtymäajoa polttoainekustannuksineen. Koekalastustilanteeseen täytyi
osallistua vähintään kolme henkilöä, joten jo pelkästään yhden koekalastuspäivän siirtymäajoihin ja
valmisteleviin toimenpiteisiin kului polttoainekulujen lisäksi yhteensä noin 18 miestyötuntia.
Kaikki toteutetut vedenalaiskuvaukset eivät teknisistä syistä onnistuneet. Osa vedenalaiskuvauksista
epäonnistui kameroihin tarttuneiden suomujen tai kameroiden vettymisen takia. Koekalastuksia
epäonnistui myös kolmannen osapuolen tietoliikenneyhteyksiin tulleiden toimintahäiriöiden vuoksi. Kovat
myrskyt sotkivat osan ennakkoon sovituista ja budjetoiduista koekalastuksista, sillä kumiveneen päällä
liikkuva kuvauselektroniikka ei mahdollistanut koekalastuksia kovassa aallokossa. Kumiveneen kaatuminen
ja elektroniikan rikkoutuminen olisi vaarantanut koko hankkeen toteutuksen.
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6.4 Ilkivalta ja muut odottamattomat ongelmat
Hankkeen merkittävimmät vastoinkäymiset olivat täysin odottamattomia. Loppukesällä ja alkusyksyllä 2013
hanke joutui ilkivallan kohteeksi, kun hankkeen käytössä olleita kalastusaluksia sabotoitiin toistuvasti.
Kalastusalusten polttoaine ja –jäähdytysjärjestelmiin tehdyn ilkivallan seurauksena useat ennakkoon
aikataulutetut ja budjetoidut koekalastusjaksot jouduttiin perumaan tai ne keskeytyivät ennenaikaisesti.
Osa kalastuspäivistä päättyi ennen alkuaan jo satamassa tapahtuneeseen moottorivikaan ja osa keskeytyi
vastaavalla tavalla kesken koekalastuksen. Ilkivalta pilasi merkittävän osan hankkeen koekalastustuloksista
erityisesti syksyllä 2013, kun muikun käyttäytymiseen ja menetettävään saalisosuuteen liittyviä ilmiöitä
pyrittiin selvittämään. Ilkivallasta seurasi myös useita henkilöille aiheutuneita vaaratilanteita ja tuhansien
eurojen arvosta aineellisia vahinkoja. Koekalastukset jouduttiin viimein lopettamaan vuoden 2013 osalta
kokonaan, kun hankkeessa kehitetty testipyydys tuhottiin ja koekalastuksissa käytetty trooli rei’itettiin
pilalle. Hankkeen toteuttaja teki asiasta rikosilmoituksen.
Toinen odottamaton ja hankkeen toteutusta merkittävästi haitannut vastoinkäyminen oli loppukesästä
2014 vedenalaiskuvauslaitteiston tiedonsiirtoon tullut vikatila. Dataoperaattorilta leasing-sopimuksella
hankittuun tiedonsiirtolaitteistoon tullut vika huomattiin ennen hankkeen viimeisen aikataulutetun
koekalastusjakson alkamista ja korjaustyöt käynnistettiin välittömästi. Vaikka palveluntuottaja määritteli
vikatilan vakavaksi ja käytössä olleet laitteet takuuvaihdettiin mahdollisimman nopeasti, ei vikaa saatu
paikallistettua. Palveluntuottajan omassa järjestelmässä ollut vika saatiin lopulta korjattua kolme viikkoa
vikailmoituksen jättämisen jälkeen. Vaikka vika saatiin korjattua, ei uusien koekalastusten toteuttaminen
niiden suunnitellussa laajuudessa ollut aikataulullisista syistä enää mahdollista.
Odottamattomat poikkeustilanteet sotkivat ennalta sovitut aikataulut ja aiheuttivat hankkeelle turhia
kustannuksia. Koekalastusjaksojen toteuttaminen oli sovittu yhteisesti ammattikalastajien kanssa siten, että
he ovat kalustoineen hankkeen käytettävissä sovittujen päivien ajan. Koekalastusten siirtäminen
myöhempään ajankohtaan oli aikataulullisista syistä johtuen vaikeaa ja osa peruuntuneiden koekalastusten
kustannuksista oli jo ehtynyt syntyä. Mahdollisia jatkotoimenpinteitä suunniteltaessa poikkeamatilanteisiin
tulee varautua siten, että koekalastukset pystytään toteuttamaan kolmansista osapuolista riippumatta.
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7. Johtopäätökset
Hankkeessa onnistuttiin kehittämään Suomen sisävesillä tapahtuvaan muikun troolikalastukseen soveltuva
tekninen periaate, jonka avulla troolikalastuksen sivusaaliina saatavien järvilohien ja –taimenten määrää
voidaan merkittävästi vähentää. Kehitetty lajittelutapa perustuu eri kalalajien välisiin käyttäytymiseroihin ja
erilaiseen uintivoimaan.
Suoritetuissa koekalastuksissa todettiin, että noin 90 prosenttia trooliin joutuneista järvilohista ja –
taimenista (n=211) vapautuu ennen pyydyksen nostamista vedestä. Havaituista lohikaloista poistui troolista
vedon aikana noin 38 prosenttia, vedon päätyttyä noin 42 prosenttia ja noston aikana noin 10 prosenttia.
Myös troolin sisään jääneet järvilohet ja –taimenet jäävät pääsääntöisesti lajittelusäleikön etupuolelle, josta
ne voidaan helposti ja nopeasti vapauttaa. Lajitteluritilän läpi muikkusaaliin joukkoon ajautui vain noin yksi
prosentti kaikki koekalastuksissa havaituista lohikaloista.
Koska troolista poistuneita yksilöitä voitiin havainnoida ainoastaan videokuvien perusteella, ei eri
kalayksilöiden välisiin käyttäytymiseroihin liittyviä tekijöitä voida varmuudella määritellä. Koekalastuksissa
saatujen havaintojen perusteella voidaan kuitenkin olettaa, että suurikokoisilla järvilohilla ja -taimenilla on
suurempi todennäköisyys poistua poistumisikkunan kautta kuin pienikokoisilla yksilöillä. Tehtyjen
havaintojen perusteella voidaan myös epäillä, että järvilohien todennäköisyys poistua pyydyksestä on
taimenia suurempi.
Kuhien ja lahnojen ei havaittu pakenevan lohikaloille tarkoitetun poistumisikkunan kautta. Erityisesti kuhien
havaittiin ajautuvan helposti lajittelusäleikköä vasten, mikä voi aiheuttaa lajittelusäleikön tukkeutumisen.
Tästä johtuen lajitteluvälikappaleeseen tulee jatkossa kehittää erillinen keräyspussi, jonne lajittelusäleikköä
vasten ajautuneet suurempikokoiset yksilöt, kuten kuhat, lahnat ja siiat ohjataan. Kuvassa 20 on esitetty
periaatepiirros lajitteluvälikappaleesta, jossa on huomioitu myös muiden suurempikokoisten yksilöiden
käsittely.

Kuva 20. Periaatepiirros lajitteluvälikappaleesta, jossa säleikköä vasten ajautuneet kalat ohjataan erilliseen keräyspussiin.
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Koekalastusten kautta saatujen tulosten perusteella lajitteluvälikappaleen käytöstä aiheutuva
muikkusaalistappio on suhteellisen vähäinen. Välikappaleen kautta menettävän muikkusaaliin määrän
arvioidaan olevan muutamia prosentteja (noin 1-5 %) koko vedon saalismäärästä. On kuitenkin
huomattava, että koekalastukset suoritettiin yksittäisillä pyydyksillä eikä tuloksia voida yleistää koskemaan
kaikkia Suomen sisävesillä käytössä olevia troolimalleja. Menetettävän muikkusaaliin määrään liittyy vielä
jatkoselvitystarpeita ja avoinna olevia kysymyksiä, jotka ratkaisemalla välikappaleen toimintavarmuutta on
mahdollista parantaa ja sen käytöstä aiheutuvaa saalistappiota vähentää. Keskeisin saalismenetystä
aiheuttava tekijä on muikkujen parveutuminen välikappaleessa, mihin on mahdollista vaikuttaa
välikappaleen läpivirtaamaa lisäämällä. Virtaamaa voidaan lisätä lajitteluvälikappaleen rakennetta
kehittämällä sekä välikappaleen ja troolin yhteensopivuutta parantamalla. Saalistappiota voidaan vähentää
myös lisäämällä poistumisikkunan kautta sisään tulevaa virtaamaa.

Mikäli muikkujen parveutumista välikappaleen sisällä ei saada jatkoselvityksissä estettyä, tai mikäli
menetettävä muikkusaalisosuus koetaan elinkeinonharjoittamisen kustannustehokkuuden kannalta liian
suureksi, voidaan välikappaleen toimintaperiaatetta muuttaa. Poistumisikkuna voidaan rakentaa myös
siten, että se pysyy troolia vedettäessä suljettuna ja avautuu vasta kun veto on päättynyt. Tämä
ratkaisutapa estäisi sekä muikkujen että järvilohien ja –taimenten poistumisen troolista vedon aikana.
Hankkeen koekalastuksissa saatujen kokemusten perusteella voidaan kuitenkin arvioida, että lohikalojen
uloslajitteluaste myös tätä ratkaisutapaa käyttäen olisi yli 80 prosenttia. Tämä edellyttää, että troolin vedon
ja noston välissä pyydyksen annetaan levätä vähintään minuutin ajan. Ratkaisutapaan voi liittyä toistaiseksi
tuntemattomia ongelmia, jotka on mahdollista selvittää ainoastaan koekalastusten ja vedenalaiskuvausten
kautta. Kuvassa 21 on esitetty rakenneperiaate, jossa poistumisikkuna avautuu vasta vedon päätyttyä.

Kuva 21. Periaatepiirros lajitteluvälikappaleesta, jossa poistumisikkuna avautuu vasta vedon päätyttyä.
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Toteutettu hanke oli luonteeltaan pilotoiva ja käytännönläheinen. Työssä keskityttiin löytämään ja
mallintamaan tekninen periaate, jonka avulla alkuperäinen tutkimusongelma voidaan ratkaista. Hankkeen
tulosten saavuttamisessa keskeisessä asemassa oli työhön sitoutuneiden ammattikalastajien työpanos.
Jotta lajitteluvälikappaleen laajamittainen käyttöönotto kaupallisessa kalastuksessa on mahdollista
tulevaisuudessa, tulee tässä hankkeessa käynnistettyä työtä jatkaa. Työn jatkaminen ja
loppuunsaattaminen vaatii entistä laajempaa ja ennakkoluulottomampaa yhteistyötä eri sidosryhmien
kesken.

Lajitteluvälikappaleen käyttöönotto tulevaisuudessa edellyttää hankkeessa kehitetyn teknisen periaatteen
soveltamista Suomen sisävesillä käytössä oleviin eri troolityyppeihin. Jotta tämä on mahdollista, tulee
pyydysvalmistajien ja ammattikalastajien kanssa tehtävää yhteistyötä syventää. Viranomaisten on
puolestaan päätettävä lajitteluvälikappaleen toiminnalle asetetavat kriteerit. Jatkokehitystyön kannalta on
keskeistä päättää, tuleeko lohikalojen uloslajitteluasteen olla esimerkiksi 70 vai 90 prosenttia. Vastaavasti
tulee yhteisesti päättää, onko hyväksyttävä keskimääräinen saalistappio esimerkiksi kaksi vai neljä
prosenttia kokonaissaaliista. Lajitteluvälikappaleen käytöstä aiheutuvan saalismenetyksen ja siihen
vaikuttavien tekijöiden tarkempi selvittäminen on perusteltua tehdä yhteistyössä tutkimuslaitosten tai
yliopistojen kanssa. Tässä yhteydessä on syytä selvittää myös lajitteluvälikappaleen vaikutus pyydyksen
kokonaispyytävyyteen. Niin ikään on ratkaistava lajitteluvälikappaleen käytettävyyteen ja valmistamiseen
liittyvät kysymykset. Välikappaleen hankintahinnan arvioidaan olevan noin kaksituhatta euroa, johon on
lisättävä troolikohtaisesta mitoituksesta aiheutuvat mahdolliset lisäkustannukset.

Tässä hankkeessa saatujen kokemusten perusteella on tärkeää, että koekalastuksiin käytettävissä olevat
alueet ja ammattikalastajat ovat tiedossa jo toimenpiteiden suunnitteluvaiheessa. Kustannussyistä on
tärkeää, että koekalastuksiin käytössä olevat vesialueet ovat nopeasti vesiteitse tavoitettavissa ja että
koekalastukset voidaan toteuttaa suunnittelussa aikataulussa vaihtelevista sääoloista huolimatta. Niin ikään
on tärkeää, että koekalastusten onnistuminen ei ole täysin riippuvaista kolmansien osapuolien
toimittamista palveluista, kuten tietoliikenneratkaisuista, joiden toimivuutta ei voida täysin taata.

Loppuraportin vakuudeksi,
30.12.2014 Joensuussa

Niilo Valkonen

Samuli Taponen
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