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Presentation Notes
Tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuuspohjelma perustuu Euroopan meri- ja kalatalousrahasto-asetuksen artiklaan 28, joka mahdollistaa tällaisten verkostojen luomisen ja toiminnan rahoittamisen. Asetuksessa on siis nähty, että jo tällaisten verkostojen olemassaolollakin on arvo sinänsä. Sellaisen toiminnan mahdollistajana, joka hyödyttää kumpaakin osapuolta.



Työpaketit

WP1
Tutkimuksen ja kalastajien väliset verkostot

WP2
Kalojen vierasaineet

WP3
Hylje- ja 

merimetsovahingot

WP4
Kalastuksen 
jatkuvuuden 
turvaaminen

Presenter
Presentation Notes
Kumppanuusohjelma on jaettu kuvassa näkyvien teemojen ympärille rakentuneiksi työpaketeiksi. Seuraavissa slaideissa käydään läpi keskeisimpiä eri työpaketeissa tehtyjä töitä.Kuten arvata saattaa, niin kaikkea tekemistä ei tähän esitykseen saanut mahdutettua. Työpaketit 3 ja 4 ovat tässä vaiheessa nousseet merkityksellisimmiksi. Se, että niihin on kohdistettu varsin suuri osa ohjelman resursseista on pitkälti elinkeinon tarpeista lähtevää. Syynä rannikko- ja sisävesikalastuksen ongelmat jotka lienevät kaikille tässä salissa oleville liiankin tuttuja. Ratkaisuja hylje- ja merimetso-ongelmiin ja kalastuksen tehokkuuden ja kannattavuuden lisäämiseksi haetaan lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Pyydyskehitys, ja uudentyyppiset pyydykset, erilaisten apuvälineiden kehitys. WP 1 pitää sisällään paitsi verkostojen luomista, myös monenlaisia spesiaalikysymyksiä, jotka ovat nousseet esille. Yhteistyötä monien muiden selvitysten kanssa, joissa tarvitaan kalastuksen ja tutkimuksen välistä yhteistyötä (särkikaloihin liittyvät selvitykset, toimijakohtaisiin kiintiöihin siirtymisen vaikutukset, sisävesien ammattikalastuksen taloustiedon keruu, tähän kokoukseen liittyen EU-tiedonkeruun ja TUKALA-hankkeen yhteistyössä silakankalastuksen näytteenkeruun uudelleenjärjestäminen (EU:n vaatimukset ja Suomen kiintiöjärjestelmän muutos), MSC-sertifikaatit



WP 1 - perkauslaitteisto pienelle kalalle
- sisävesipuolen ykköshanke -

• kalat syötetään käsin 
perkuukoneeseen

• pienikokoisen kalan perkaus 
kannattamatonta

• Kohdelajina ensisijaisesti 
muikku, myös särki ja ahven

Presenter
Presentation Notes
Tarve perkauslaitteiston jatkokehitykselle ollut olemassa jo pitkään, joitain kokeita on jo tehty mutta toimivaa kokonaisuutta ei oleMarkkinoilla on sekä integroituja syöttölaitteisto – perkuukone –yhdistelmiäHahmontunnistuslaitteiston optimointi sisävesien kalalajeille, lajitteluratkaisut, jäittämisen aiheuttamat ongelmatYhteistyökumppanina Latvialainen Peruza ja suomalainen Future missions Oy. Peruza on kehittänyt valmis kehittämään koneitaan. Ei kuitenkaan yksin.Suomesta lähtee muikkulasteja Latviaan koeajoja varten. Varteenotettava ratkaisu on Peruzan syöttölaite ja 1. vaiheessa siihen sovitettava Peruzan edelleen kehittämä perkuupää. Koneen toimintaa ohjaavaa hahmontunnistusta kehitettävä. 2 perkuupäätä yhteen syöttölaitteeseen. Lajittelu sopivaan kokoluokkaan tehtävät ennen perkausta. Kumppanina tällä hetkellä Future missions / Samuli Taponen. Peruzan edustaja Suomessa.Ongelmia on vielä ratkaistavana.Pieni silakka? tähän kuva sormista ja muikusta



WP 1 – Särkikalojen hyödyntäminen

4 12.11.
2018

Presenter
Presentation Notes
Tehokasta särjenpyyntiä harjoitetaan useissa vesitöissä. Pyynnin optimoinnissa ja särkien populaatiodynamiikan ymmärtämisessä on vielä tekemistä.Särkikantojen tuottavuus eri tyyppisissä sisävesissä ja merialueella. Paljonko kalaa voidaan pyydystää, ja miten särkikalakantoja on järkevintä kalastaa. Ottaen huomioon eri kokoluokkien menekin ja hinnan, kalastussesongit (niin särkikalojen kuin muidenkin lajien), mahdolliset toivotut sivusaalislajit ja niiden hyödyntämisen tai ei-toivottujen sivusaalislajien eliminoinnin pyynnistä.Yhtymäkohta muihin innovaatio-ohjelmiin ja muihin hankkeisiin, joissa edistetään särkikalojen hyödyntämistä kehittämällä esimerkiksi vähäarvoisten kalalajien hyödyntämiseen liittyvää logistiikkaa ja tuotevalikoimaa. Raaka-aineen hinta on kuitenkin suhteellisen alhainen, joten ketjun on toimittava hyvin.



WP 1 – muita yhteistyökohteita

Presenter
Presentation Notes
Tähän kuvia. Msc-logo, EU-tiken näytteenottopisteet, sisävesien kaupallisen kalastuksen taloustietojen keruu….



WP 2 – Kontaminanttitietokanta

Kontaminanttitietokanta

Suurin osa kalasta suurimmassa osassa vesistöjä
on tutkitusti terveellistä ja turvallista syötävää !

Tieto ei-hälyttävistä tutkimustuloksista 
ei ole helposti löydettävissä 
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Presentation Notes
Kohut nousevat yksittäisten raja-arvojen ylityksistä, joiden marginaalista merkitystä on vaikea osoittaa, koska tieto tehdyistä mittauksista on hajallaan.MIHIN KOOTAAN KESKEISIMPIEN KONTAMINANTTIEN PITOISUUDET SUURESTA OTOKSESTA KOTIMAISESTA KALASTA TEHTYJÄ MITTAUKSIAViesti joka halutaan tuoda: suurin osa kalasta suurimmassa osassa vesistöistä on turvallista ja terveellistä syötävää.Tietokanta demoversio-vaiheessa. Tietojen siirtäminen ja kerääminen eri lähteistä tulee olemaan iso operaatio. Pelkästään elohopea-analyyseistä pelkästään sykellä yli 6000 analyysitulosta. THLn sivuille, THL kehittää



WP 2 – Silakan dioksiinipitoisuuksien 
aleneminen
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Presentation Notes
Keväällä pitoisuudet ovat jonkun verran korkeampia kuin syksyllä.Näytteenottoa jatkettu, myös tuossa 18-19 sentin pituusluokassa pitoisuudet vuosina 2017 ja 2018 ovat useimmissa näytepooleissa olleet alle raja-arvon.Kuitenkin myös 18-19 sentin silakassa pitoisuudet jäävät pääsääntöisesti alle raja-arvon erityisesti syysnäytteissä.Keväällä pitoisuudet korkeampia kuin syksylläKaikkien näytteiden keskiarvo selvästi alle raja-arvojen.Perusteet rajapituuden nostolle olemassa, vaikka yksittäisen poolin tulos saattaakin olla yli raja-arvon



WP 2 – Tulevaisuuden kontaminantit

Klooriparaffiinien kokonaistuotanto 1940-2013 (Gluge 2016) 
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Presentation Notes
Elämme edelleen kemikalisoituvassa maailmassa. Tämä ei kuvaa pitoisuuksia kalassa vaan erään kontaminanttiryhmän tuotantoa maailmassa. Kasvu viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollut eksponentiaalista erityisesti Kiinassa. Lakisääteisiä kauppakieltoja tms. aiheuttavia raja-arvoja näille kontaminanteille ei vielä ole. Yhdisteet eivät ole niin pysyviä kuin PCB- tai dioksiiniyhdisteet, mutta kasvava tuotanto antaa aiheen olettaa kasvavia pitoisuuksia myös ympäristössäSuuren markkinoilla olevien yhdisteiden määrän (arvio 4000-5000 kpl) takia yllätyksiä ei voi tulevaisuudessa sulkea pois kun lisää yhdisteitä mittauksiin



WP3 - Hyljekarkotinhanke Suomenlahdella 
– rysäparivertailu (2 x 2 PU-rysää)

Presenter
Presentation Notes
Uusiutuvan energian ja akkujen varassa toimiva kokonaisuusKaksi rysäparia, kummassakin rysäparissa toinen rysistä on varustettu karkottimella ja toinen ei. Jatkuva, päiväkohtainen kirjanpito rysien saaliista ja lohien pituusluokista sekä karkottimella varustetuista rysistä että vertailurysistä.Alustavasti ja silmämääräisesti näyttää siltä, että hyljekarkotin olisi tasannut rysien saalista – tulos voi johtua siitä, että karkotin on pitänyt loitolla hylkeet, jotka rysän läheisyydessä ollessaan puolestaan karkottavat lohet tai päivystävät rysän etummaisissa nieluissa ja syövät ne.Data tallennukseen ja analysointiin.



WP 3 - Hyljevapaan alueen muodostaminen 
karkotinten (3 kpl) avulla Naantalin aukolle

Presenter
Presentation Notes
Vastaavat hyljekarkotinlaitteistot kuin rysien parittaisessa vertailussa.Hyljekarkotinlaitteiston vaikutuksen seuranta alueen kalastajien yhteistyönä.Onko mahdollista luoda hylkeistä vapaita alueita?Tai onko mahdollista edes vähentää hylkeiden trafiikkia sellaisille kalastuksen kannalta tärkeille sisälahdille, joiden sisäänmenoväylinä on riittävän kapeat salmet.



WP 3 -PU-rysän paineilmatoiminen 
hylkeenpyyntilaite

Presenter
Presentation Notes
Pilotti-testaus käynnissä Selkämerellä (Kalastaja Jarno Aaltonen, Rauma). Ensimmäinen harmaahylje pyydystetty!Mekanismi näkyviin. Tämän kuvan tilalle. Hyljeongelman torjumiseksi on käytettävä useita eri keinoja. Mikään keino yksinään ei tunnu olevan riittävän tehokas



WP 3 - Hyljedetektori

TAVOITTEET:  
 Karkotin aktiivinen vain kun hylje on 

rysän lähellä
 Yhteistyö kalastaja Heikki Salokangas, 

Prizztech Oy, ProtoRhino Oy

Presenter
Presentation Notes
Testaus tapahtuu Selkämerellä (yhteistyö kalastaja Heikki Salokangas, Prizztech Oy, ProtoRhino Oy, Luke). Hylkeiden vedenalaisten äänten taltiointi.Estetään hylkeiden tottuminen karkottimen ääniärsykkeeseen. Kaikkia rysiä ei koskaan voida varustaa karkottimella, mutta jos meillä on tällainen hylkeen lähestyessä aktivoituva karkotin, hylje voisi jopa oppia, että kauempaa kuunneltuna hiljaisenkaan rysän lähelle ei kannata mennä, koska aktivoituessaan karkotin lähettää niin voimakkaan äänisignaalin, että se aiheuttaa hylkeelle kipua.



WP 3 - Merimetsot ja ahvenet Merenkurkussa

• Viime keväänä merkittiin 2000 
kudulle vaeltavaa ahventa

• 9% merkeistä löytyi merimetsojen 
pesimäsaarilta syksyllä
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Presentation Notes
Pit-merkki on pieni kalan sisälle asennettava merkki, joka on löydettävissä detektorilla2 x 6 km kokoinen sisälahti, johon laskee pari pientä jokea, paikallisesti merkittävä ahvenen kutualue. Larilta kuvia. Detektorista kuva. Lähikuva merkinnästä. yms



WP 3 -Baltic Sea seal and cormorant TNC-
project

• Ongelma on koko Itämeren laajuinen
• Esko-kalatalousryhmän koordinoimana tehtiin usean 

valtion yhteinen haastattelututkimus kesällä 2018 

Tähän parempi kuva Larin esitelmistä tms

Kuva: Heikki Kotiranta

Presenter
Presentation Notes
Ongelma on koko itämeren laajuinen. Ei kuitenkaan läheskään täydellisesti tunnettu. Rannikkovaltioiden kalatalousryhmät järjestivät kyselyn useassa eri rannikkovaltiossa, jossa kartoitettiin monipuolisesti hylkeiden ja merimetsojen kalastukselle aiheuttamia ongelmia. Mahdollisuuksien mukaan samanlaisella kyselylomakkeella ja menetelmällä eri valtioissa. Tuloksia käsitellään parhaillaan. Tarkempaan tiedonkeruuseen pyritään myös Suomessa, missä on rekrytoitu kumppanuuskalastajia, jotka seuraavat ja dokumentoivat hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamia ongelmia omassa kalastuksessaan ja omalla kalastusalueellaan päiväkirjan, valokuvien ja videoiden avulla. 



WP 4 - Led-teknologian käyttösovellutukset 
rysäkalastuksessa

Presenter
Presentation Notes
Valo siian houkuttelemiseksi siikarysään – rannikolla – pilottikoe alkoi nyt syksyllä.  Ei ole vielä tuloksia. Ledi vie vähän virtaa, akku kestää 5 vuorokautta.Vedenkestävä ”taskulamppu” vedettynä nippusiteellä kiinni rysän nielulankoihin. Mikäli valo houkuttelee kaloja, tämän pitäisi toimia. Siiankalastus



WP 4 - Led-teknologian käyttösovellukset

– 2018 testit 
katiskapyynnissä

– käytössä 7 väriä 
– yhteensä 2233 koentaa
– Ledillä ei näytä olevan 

vaikutusta 
ahvensaaliiseen

Presenter
Presentation Notes
Katiska-kuva mukaan.Ahven ei siis tullut houkutelluksi katiskaan edes iltojen pimetessä loppusyksyllä. Kokeiluja loppukesällä ja syksyllä. Kokeiluja sisävesillä jatketaan siianpyynnissä



WP 4 - Led-teknologian käyttösovellukset

Seuraavat kokeilut

- Siian verkkopyynti
- Täplärapu
- Made

Presenter
Presentation Notes
Kokeiluja kuitenkin jatketaan. Ledin käytöstä on positiivisia tuloksia joillain lajeilla ja joillain pyyntimuodoilla. Led-teknologia on investointina halpa, joten pienehkökin saalistason nousu tekee investoinnista kannattavan.



WP 4 – Verkkokalastuksen tehostaminen

• Kehitystyö käynnissä sisävesillä
– Vetokoneet
– Työskentelyolosuhteet ja –tilat
– Verkkojen pesulaite

Presenter
Presentation Notes
Kuhakantojen elpyminen sisävesissä teki verkkokalastuksen uudelleen kannattavaksi kalastustavaksi sisävesillä. Lisääntynyt huomattavasti viimeisen parin vuosikymmenen aikana ja näyttää jatkuvan edelleen aika tärkeänä kalastusmuotona. Hinta on hyvä ja saaliit kohtalaiset. Sisävedet sopivat verkkokalastukseen paitsi siksi ettei siellä ole hylkeitä saimaata lukuunottamatta, myös siksi että ne ovat suojaisempia, vähemmän tuulipäiviä, vähemmän virtauksia, jotka ajavat levää verkkoon, toistaiseksi edelleen kunnon jäätalvet.Edulliset vetokoneet talvi- ja kesäkalastukseenTyöskentelyolosuhteiden ja –tilojen merkitys – koetaanko verkot istuen vai veneessä seisten vai avannon reunalla perinteisesti kykkien? Talvella lämmitettävä tila vai taivasalla… Millaisia työtä vähentäviä ja helpottavia menetelmiä olisi tarjolla verkkojen pesuun, limoittuminen on iso ongelma joissain vesistöissä. Erityisesti kuhalle mieluisissa rehevähköissä järvissä.



Kumppanuuskalastajat toiminnassa

Presenter
Presentation Notes
Jarno Aaltonen, Krister Hellström, Olavi Sahlsten, Erik Johansson ja Mikael Lindholm, Heikki Salokangas, Juha Korhonen, Juha Piilola.



Kiitos !
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