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Korkeataajuista ääntä lähettävä, itse energiansa tuottava ja 4G-teknologialla 

varustettu hyljekarkotin kokeilussa Loviisan Söderbyssä  (kalastaja Mikael 

Lindholm) 

© Luke, Esa Lehtonen 
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UUDEN TEKNOLOGIAN HYLJEKARKOTINTEN RYSÄPARIVERTAILU 

LOVIISA SÖDERBY  2018 -> 
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Hyljekarkotinlaitteisto ankkuroituna PU-rysän äärelle 
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• Hyljekarkotinten tehokkuuden 

edellytyksenä katkeamaton virransyöttö 

• 2 x 240 Ah AGM battery & 

hybridijärjestelmä = 2 x 300 W 

aurinkopaneelit  ja tuuligeneraattori 

Otaq SealFENCE  
• 24 V DC 

• Frequency 2-10 kHz 

• Effective range up to 45 m  

 

© Luke, Esa Lehtonen 

Ääni muistuttaa heinäsirkan siritystä 
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Led ilmaisin valvoo karkotinlaitteen riittävää jännitettä: 

Vihreä = OK 

Sininen = lähetin päällä 

Punainen = jännite riittämätön 

Valkoinen 

Led 360° 

© Luke, Esa Lehtonen 
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Hyljekarkottimen toiminnan 24/7 etävalvonta 

VireBox 4G-teknologian hydrofonilaitteiston avulla 

(yhteistyö Vire Labs Oy).  
 

Pääosa korkeista äänitaajuuksista ihmiskorvalla 

kuultavissa, 2-10 kHz vaihtuvista taajuuksista 

muodostuva ”pulssiseinä” koostuu noin 

kymmenestä eri taajuudesta jotka lähetetään 

sykleinä, välissä taukoja -> estetään tottuminen. 

© Luke, Esa Lehtonen 



© Luonnonvarakeskus 8 14.11.2018 

Saaliskalojen kirjaus rysäparivertailun rysistä (4 kpl) jokaisessa 

koennassa 6 kk seurantajakson ajan   

Kalastaja Mikael Lindholm 

Lämpötilaloggerit karkotinhankkeen 

rysäparivertailun PU-rysissä 

  -> Lämpötilan vaikutus eri  kalalajien  

         saaliisiin  
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Hylkeenpyyntilaitteet asennettu molempien vertailurysäparien  

PU-rysiin joissa hyljekarkotin 

• Varmennuskeino ”vanhojen, kuurojen yksilöiden” tai muusta syystä rysään 

mahdollisesti uineiden hallien todentamiseksi. 

• Halleja havaittu vuonna 2018 rysien äärellä 6 kk seurantajakson aikana 

     erittäin vähän aiempiin vuosiin verrattuna.   

• Aineiston analysointi vielä kesken, hanketta jatketaan ensi vuonna.  

• Kalastajan mielestä karkotin on tasannut saalisvaihteluita. 

© Luke, Esa Lehtonen 
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PU-rysä ja hyljekarkotinlautta Naantalin aukolle johtavan Särkänsalmen sillan suulla 

© Luke, Esa Lehtonen 

HYLJEVAPAAN PYYNTIALUEEN MUODOSTAMINEN 
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Hyljekarkotinten testaus Naantalin alueella 
 

Kolme hyljekarkotinta samanaikaisesti   

käytössä Naantalin aukolle johtavien 

kapeiden salmien (50-150 m) suualueilla 

 Hyljevapaa pyyntialue 

 Startti syyskuun alussa 2018 

 Samanlaiset uuden-teknologian 

karkottimet kuin Suomenlahdella 

   

• Ei todettu vaikutusta kalojen  

käyttäytymiseen 

 

Mahdollisten hyljehavaintojen ja 

vahinkojen seuranta verkkokalastajien 

yhteistyönä  ”Hyljevapaalla alueella” 

 

 

  

 

”Hyljevapaa  

alue” 
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Särkänsalmen karkotin Merimaskun kirkkosalmen karkotin 

Naantalinsalmen Raumakarin karkotin 

• Ankkurointi väyläalueiden ulkopuolelle  

• Sijaintitiedot Liikenneviraston Tiedonantoja 

     merenkulkijoille nettisivuilla 

• Keltaiset erikoismerkit, led-valot, tutkaheijastimet 

© Luke, Esa Lehtonen 
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Hyljekarkottimen korkeataajuisen äänen voimakkuusmittaus 

hydrofonilaitteistolla 50 m ja 500 m etäisyyksiltä laitteesta (äänidemo) 

50 m etäisyydellä karkottimesta 

500 m etäisyydellä karkottimesta 

Naantalinsalmen jyrkät rantakalliot heijastavat karkotinääntä tehokkaasti 
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Naantalinsalmen hyljekarkotinlautan tuuligeneraattoriin sotkeutuneet 

heittokalastajien siimat aiheuttaneet roottorin toimintahäiriöitä  
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HYLJEDETEKTORI 
 

Uutta teknologiaa hylkeiden havaitsemiseen (sonar, hydrofoni- 

sovellukset) ja karkotinlaitteiden (AHD) käynnistämiseksi:  

 

• Hankkeen toteuttajayritys: ProtoRhino Oy 

• Yhteistyötä Prizztech Oy / laitesuunnittelijoiden kanssa, kalastajat mukana 

     laitetestauksessa, kenttäkokeet aloitettu syksyllä 2018 Porissa 

 

+  Karkotin kytkeytyy päälle vain kun hylje rysän lähellä ->  Estetään hylkeiden 

    tottuminen karkottimen ääniärsykkeeseen 

+  Tieto kännykkään hylkeiden vierailusta rysällä 

© Luke, Esa Lehtonen 
© Luke, Esa Lehtonen 

© Luke, Esa Lehtonen 
© Prizztech Oy, Mari Antikainen 

© Heikki Salokangas 
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Ongelmayksilöiden poisto pyyntialueilta 

Ongelmayksilöiden tehokas poisto rysillä vähentää hylkeitä 

koko pyyntialueella ja auttaa siten myös muita pyyntimuotoja! 
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• Ongelmayksilöiden kohdennettu & tehostettu pyynti hallien elävänäpyynti-

menetelmällä ponttonirysillä sekä vannerysillä.  

• Menetelmäkehitys ja laajennettu testaus, 10 pyyntilaitetta kalastajien PU-

rysiin  2018-2019 (Selkämeri, Saaristomeri, Suomenlahti) 

• Halleja mm. hylkeenkäsittelykurssien ja tutkimuksen tarpeisiin 

• Menetelmän jatkokehitys 2019: Ponttonirysissä halli ohjataan erilliseen 

pyyntilaiteosaan, jotta kalastus voi jatkua vaikka hylje pyydyksessä   

 

GSM-viesti hylkeestä pyydyksessä. 

Uuden teknologian GSM laite 2018-19 

(pitkä toiminta-aika ilman akun latausta) 

© 
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Hylkeenpyyntilaitteiden asennus yhteistyönä  

kalastajien PU-rysiin.  

 

Uusien rakenneratkaisujen testaus 2018-2019 
© Luke, Esa Lehtonen 
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PAINEILMATOIMINEN HYLKEENPYYNTILAITE  

 

• Liitettävissä pyyntilaitteen kalteriporttiin 

• Kun hylje ui rysän välipesään, järjestelmä 

aktivoituu ja portti sulkeutuu 

• Tekstiviesti kännykkään kun portti lauennut 

       -> hallin nopea poisto rysästä, kalastus jatkuu 
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Ensimmäinen harmaahylje saatu Raumalla paineilma-

toimisella pyyntilaitteella 

© Jarno Aaltonen 
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+  Korvaa ponttonirysän peränielun ”tuplakalterilaukaisimen” 
 

+  Nyt pelkkä hylkeen käynti välipesässä riittää aiheuttamaan laukaisun 

© Luke, Esa Lehtonen 
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Hylkeenpyyntimenetelmä kalanviljelyn tarpeisiin  

Pilottihanke KalaValtanen Oy:n yhteistyönä Luvialla 

© Luke, Esa Lehtonen  
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Hylkeiden vierailuja pyyntilaitteen kalterin suulla (datalogger) 
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Led-valo rysän perässä 
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Luxus PUR kompakti LED-valaisin_ MacArtney 

PUR (polyuretaani) kotelossa.  
• Huoltovapaa. Kestävä. 
• Voidaan käyttää niin vedessä kuin maallakin. 
• Valaisin SubConn MCIL3M-liittimellä.  

Jännite 24VDC  
Kulutus 6.5W 

Valoteho 440Lm, > 5.600 °K 

Valonsäätö / himmennys 0-5VDC,  
Valokeila ilmassa 65°. Vedessä 50°. 
Paino ilmassa 250gr, vedessä 160gr. 
Vesitiiveys 200 m, painetesti 50bar. 

 
 
 

ARWELL-TEKNIIKKA OY, 

Saalisvertailu PU-rysillä , 

3 kalastajaa (start 9 / 2018) 

Seuranta edelleen käynnissä, 

tuloksia ei vielä käytettävissä 
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RYSÄNPERÄN SAALISLASKURI / DETEKTORI - PILOTTITESTIT 

2019  

 

Rysänperän  kalteriportin optinen detektori, jolla havaitaan miten paljon ja minkä 

kokoisia kaloja ui rysänperään (lajitunnistus mahdollinen) 

 

+ Kalastajalle reaaliaikainen saalismäärätieto mm. kalanostajia varten 

 

+ Vältetään turhat koentakäynnit (etenkin kaukana sijaitsevat rysät) 

 

+ Laitteisto ei riippuvainen sääolosuhteista (valo, veden sameus) 

 

 

 

 

© Luke, Esa Lehtonen 
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Hylkeiden ”vahtikoira” verkkokalastukseen?? 

• Idea-asteella 

• Itseohjautuva laite; verkkojadassa sensorit, jotka ohjaavat 

laitteen liikkeitä 

• Kehitetään seuraavalla rahoitusjaksolla, jos edellytyksiä on 

• Tarvitaan yhteinen aivoriihi kalastajien ja teknologia-yritysten 

kanssa 

• Laitteelle tarvitaan globaalit markkinat  - ongelmat ovat 

globaaleja. 
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Sähkökäyttöinen älykäs kalastusvene? 

Mahdollistaa äänettömyyden, tärinättömyyden, 

energian säästön, vähäisemmän huollon, jne 

 

Tarvitaan eri osaamisalueiden yhdistämistä (IoT, 

tekoäly, robotiikka, sähkömoottorit, kalastus ja 

veneenrakennus) 

 

Useita protoja jo kehitteillä eri puolilla Eurooppaa 

 

Hybridi-ratkaisut välivaihe 
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• Pyydystekniikan kehittämisessä keskeisintä 

kalastajien omat ideat ja tarpeet. 

• Innovaatio-ohjelmassa ei kehitetä uutta teknologiaa 

ilman elinkeinon yhteisymmärrystä ja hyväksyntää 

tarpeesta! 

34 14.11.2018 
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KIITOS 

© Luke, Esa Lehtonen 


