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Lisäksi: 
Metsähallitus, Evira, Kalatalousalueet ja vesialueiden omistajat, Kolmas sektori (yhdistys- ja järjestöpartnerit), 
Kalanviljely-yritykset (Voimalohi Oy, Montan Lohi Oy, Savon taimen Oy), Raisoagro Oy 
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Tapio  
Keskinen 

Ari  
Huusko 

Kuvamateriaalin tuottajat  
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• Raportti ihmistoiminnan vaikutuksista 
rannikon kalojen lisääntymisalueisiin 

• Pienimuotoisia kunnostuskokeiluja  

 

• Ahvenille kututuroja läntisen 
Suomenlahden ulkosaaristoon 
– Turoista ei hyötyä  

– Jatkossa keskitytään fladojen kunnostuksiin 
(ahven ja hauki) 

Luke, Helsingin yliopisto 

Kalavesien kunnostukset ja kalojen lisääntyminen  
RANNIKKOALUEET 
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Luke 

Suomessa on tehty virtavesien kunnostuksia yli 40 vuoden ajan 
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Kalavesien kunnostukset ja kalojen lisääntyminen  
VIRTAVEDET  



Luke 

Tuotetaan julkaistuihin selvityksiin perustuva raportti  
kunnostusten ekosysteemi- ja kalastovaikutuksista 

Suomessa on tehty virtavesien kunnostuksia yli 40 vuoden ajan 

Kalatalouden 
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Kalavesien kunnostukset ja kalojen lisääntyminen  
VIRTAVEDET  



SYKE, Oulun yliopisto 

Valuma-alueiden maankäytön  
vaikutukset summautuvat virtavesiin 

Sedimetaatio, virtaamamuutokset, ruskistuminen… 

Kalavesien kunnostukset ja kalojen lisääntyminen  
VIRTAVEDET JA VALUMA-ALUEET 
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SYKE, Oulun yliopisto Kalatalouden 
ympäristöohjelma 

Tuotetaan julkaistuihin selvityksiin perustuva raportti  
sedimentaation vaikutuksista ja hallinnan keinoista 

Valuma-alueiden maankäytön  
vaikutukset summautuvat virtavesiin 

Sedimetaatio, virtaamamuutokset, ruskistuminen… 

Kalavesien kunnostukset ja kalojen lisääntyminen  
VIRTAVEDET JA VALUMA-ALUEET 



Yhdistykset, kansalaisryhmät, Luke, Jyväskylän yliopisto 

Kuva: Jaakko Erkinaro 

Luonnossa lohikalojen menestyksen kulmakivenä on usein  

kutu- ja pienpoikasalueiden määrä ja niiden kunto 

Kalavesien kunnostukset ja kalojen lisääntyminen  
VIRTAVEDET JA KUTUALUEET 
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Yhdistykset, kansalaisryhmät, Luke, Jyväskylän yliopisto 

Kuva: Jaakko Erkinaro 

Laajoissa kenttätutkimuksissa selvitetään  
kutu- ja pienpoikasalueiden rakentamisen ja ylläpidon  

vaikutuksia lohikalakantojen menestykseen  

Luonnossa lohikalojen menestyksen kulmakivenä on usein  

kutu- ja pienpoikasalueiden määrä ja niiden kunto 

Kalavesien kunnostukset ja kalojen lisääntyminen  
VIRTAVEDET JA KUTUALUEET 
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Luke, Oulun yliopisto 

Kokeellinen tutkimus   
eri tekijöiden vaikutusten  

yksityiskohtainen selvittäminen 

Kalavesien kunnostukset ja kalojen lisääntyminen  
VIRTAVEDET JA KUTUALUEET 
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Luke, Oulun yliopisto 

Eri tekijöiden  
yksittäiset ja yhteiset vaikutukset 

 lohikalojen mäti- ja pienpoikasvaiheen menestykseen 

Kokeellinen tutkimus   
eri tekijöiden vaikutusten  

yksityiskohtainen selvittäminen 

Kalavesien kunnostukset ja kalojen lisääntyminen  
VIRTAVEDET JA KUTUALUEET 
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SYKE, YM, alan eri toimijat, Luke 

Vesistökunnostuksiin liittyvän tiedon tarve on suuri 

Kalavesien kunnostukset ja kalojen lisääntyminen  
VESISTÖKUNNOSTUSPORTAALI 
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SYKE, YM, alan eri toimijat, Luke 

Vesistökunnostuksiin liittyvän tiedon tarve on suuri 

Kalavesien kunnostukset ja kalojen lisääntyminen  
VESISTÖKUNNOSTUSPORTAALI 

SYKEn/YM:n ylläpitämältä  
sivustolta kunnostustietoa jo löytyy 

SYKE kehittää vesistökunnostusverkosto-sivustoa entistä  
monipuolisemmaksi 

vesistökunnostustiedon lähteeksi ja ’oppimisympäristöksi’ 
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• Paikkatietomenetelmät kalatalousalueiden käyttö- 
ja hoitosuunnitelmien (KHS) tekemiseen 

• Pilottina Porvoo-Sipoon kalatalousalue 

• Malli KHS:n laadinta kalatalousalueen kanssa 2019 

• Kartat kuhan ja hauen lisääntymisalueista 
kattavilla maastotöillä 

Luke, kalatalousalue 

Kalatalousalueiden aluesuunnittelu –pilotit 
PORVOO - SIPOO 
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• KHS kahdelle kalatalousalueelle 

• Jokiravun suojelu ja täpläravun 
rajoittaminen 

• Järvitaimenen suojelussa kriittiset alueet ja 
ajankohdat (merkintäaineistot) 

• Kaupalliseen kalastukseen soveltuvat alueet 

 

Luke, Jyväskylän yliopisto, kalatalouskeskus 

Kalatalousalueiden aluesuunnittelu –pilotit 
PÄIJÄNNE 
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Koeoloissa Luonnonvesissä 
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Luke,  yliopistot, yksityiset kalanviljelijät 

Luonnossa menestyvät istukkaat 
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Virikekasvatus kustannus-

tehokkaammaksi  
 
 

• lisää tautien vastustuskykyä altaassa 

       vähemmän lääkkeitä  

       pienempi kuolleisuus  

     

• lisää istukkaiden selviytymistä 

luonnossa 

       pienempi istutustarve 

       suuremmat saaliit 

 
 

21.11.2018 
Luke,  yliopistot, yksityiset kalanviljelijät 

Luonnossa menestyvät istukkaat 

Ja kalankasvattajille käyttäjäystävällisemmäksi  

Kalatalouden 
ympäristöohjelma 



 

Villiytetään laitostuneita uhanalaisia kalakantoja  
 
Villiytetyt taimenet selviytyivät paremmin haukien saalistukselta 
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Laitostaimen Villiytetty taimen 

Alioravainen etal 2018  
Luke,  yliopistot, yksityiset kalanviljelijät 

Luonnossa menestyvät istukkaat 
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Konkreettisia 

tavoitteita: 

 
 Villiytetyt kalakannat takaisin 

luonnonkiertoon 

    (esim. Oulun kaupunkipurot)  
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2-5 vuotta joessa 

2-5 vuotta  

järvessä 
Kutu syksyllä 

Paluu järvelle 

Kutuvaellus kesällä 

Luke,  yliopistot, yksityiset kalanviljelijät 

Luonnossa menestyvät istukkaat 

Kalatalouden 
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