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Kalataloudellinen velvoitetarkkailu osana 

toiminnanharjoittajan vaikutusten arviointia

Vesistön ekologinen tilan luokitus ohjaavat tarkkailuja

Miten saada luotettavin kuva kalakannan todellisesta 
tilasta?

Velvoitetarkkailujen tyypit

- Käyttö- ja kuormitustarkkailu (sisäinen)

- Vesistötarkkailu (vedenlaatu)

- Biologiset tarkkailut
- Kalakanta ja kalastus

- Kalojen haitta-aineet ja aistinvaraiset testit

- Pohjaeläimet

- Kasvi- ja eläinplankton

TARKKAILUJEN KOKO VAIHTELEE SUURESTI

- KUORMITTAJAN OMA TARKKAILU

- USEAN KUORMITTAJAN YHTEISTARKKAILUT
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Tutkimuksen ja seurannan ero?

- SEURANTA PYRKII HAVAITSEMAAN PITKÄAIKAISEN 
MUUTOKSEN TUTKITTAVASSA ASIASSA SEKÄ 
ARVIOIMAAN SYY-SEURAUSSUHTEITA -> 
KUORMITUKSENVAIKUTUS KALAKANTAAN JA 
KALASTUKSEEN

- TUTKIMUS PYRKII SELVITÄMÄÄN TUTKITTAVAN 
ASIAN TÄMÄN HETKISEN TILAN

- JOS SEURANTA MENETELMÄÄ MUUTETAAN TAI SEN 
TOTEUTUSTAPAA MUUUTENTAAN VAIKUTETAAN 
MITÄ TIETOA TUTKIMUSKOHTEESTA SAADAAN -> 
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKEUTUU

- BIOLOGISEN MUUTTUJAN MUUTOKSEN 
TOTEAMINEN JA SYY-SEURAUSSUHTEEN 
ARVIOIMINEN ON HUOMATTAVAN VAIKEAA. 
KALAKANTOJEN MUUTOKSEN HITUAS JA 
VAIKUTTAVAIA TEKIJÖITÄ USEITA (seuranta 
menetelmän virhelähde, istutukset, 
ympäristöolosuhteet, kalastus ym.)

Kalataloudellisia 
velvoitetarkkailuita
Ikaalisten reitillä
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ASIANOSAINEN
KUORMITTAJA

YMPÄRISTÖLUPA 
TOIMINNALLE 
VELVOLLISUUS 

SELVIÄTTÄÄ 
VAIKUTUKSIA

TARKKAILU-
SUUNNITELMAN 

LAATIMINEN 
(ulkopuolinen toimia)

KALATALOUSVIRAN-
OMAINEN HYVÄKSYY 

JA TARVITTAESSA 
TÄYDENTÄÄ

KALATALOUDELLISEN 
SEURANNAN 

TOTEUTTAMINEN JA 
TULOSTEN 

RAPORTOINTI

Ympäristölupa ja velvoitetarkkailut

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!



kvvy.fi

Ympäristölupa määrää toiminnasta ja 

velvoitteista

Lupaprosessi takaa asiaosaisten 
kuulemisen ja esille tuotujen 
asioiden huomioimisen
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Kalataloudellisen tarkkailun 

seurantamenetelmät

Seurantamenetelmien 
ominaisuuksien, vahvuuksien ja 
heikkouksin tunteminen on 
ratkaisevassa asemassa oikeiden 
johtopäätöksien teossa!

- NORDIC-verkkokoekalastus (sisävedet)

- Coastal-verkkokoekalastuks (meri)

- Sähkökoekalastukset (virtavedet)

- Kalastustiedustelut (kalastusluvat, kiinteistörekisteri ja 
väestörekisteri) -> kalastonhoitomaksun maksaneille ei voida 
kohdentaa!

- Koeravustus (merroilla)

- Kirjanpitokalastus (verkkopyynti) -> NORDIC-verk. korvannut

- Rysä- ja katiskakoekalastukset (vähän)

- Kaikuluotaukset (kalakannan biomassa arviointi)

- Kalan poikasten tutkimukset (poikasvuottaus, Gulf-nuottaus)

- Kalojen haitta-ainetutkimukset (Hg, PCB ym.)

- Kalojen ikä- ja kasvuanalyysit

- Kalojen aistinvaraiset analyysit (makukalat) 

”Eri viehe eri tarkoitukseen”
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Miten kalataloudellisten 

velvoitetarkkailujen tuloksia käytetään?

Tietoa tuotetaan käytettäväksi ja 
asioiden kehittämiseksi

- Luvansaajan toiminnan vaikutusten arviointi -> toiminnan 
kehittäminen -> tarkkailun kehittäminen 

- Tuottaa tietoa vesien ekologisesta tilasta viranomaisille 
-> EU:n tavoitteiden täyttäminen

- Tuottaa tietoa kalatalousalueille ja vesialeuiden 
omistajille -> kalakantojen hoito ja kalastuksen 
kehittäminen -> Käyttö- ja hoitosuunnitelmat

- Mahdollistaa erillistutkimusten tekemisen

- Antaa tietoa vesien käyttäjille ja kalastajille -> tiedon 
popularisointi -> tehdään liian vähän

Tiedon askelet:
1. Kerääminen
2. Tallentaminen
3. Säilyttäminen
4. Näyttäminen
5. Käyttäminen
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Kalastustiedustelun tuloksia Kyrösjärveltä,

kalastustiedustelu kokonaissaalis

Sitä saadaan mitä kalastetaan

Lähde: Kyrösjärven 
kalataloudellinen tarkkailu 
2019, KVVY Tutkimus Oy, 
Ari Westermark
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Kalastustiedustelun tuloksia, kalastusta 

haittaavat tekijät
Tietoa tuotetaan käytettäväksi ja 
asioiden kehittämiseksi

Lähde: Kyrösjärven 
kalataloudellinen tarkkailu 
2019, KVVY Tutkimus Oy, 
Ari Westermark
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NORDIC-verkkokoekalastuksen tulokset

Tulostan käytetään järven ekologisen 
tilan luokittelussa
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NORDIC-verkkokoekalastuksen tulokset

Kalasto on erilainen järven eri kohdassa



kvvy.fi

Kirjanpitokalastus tuottaa tietoa tavoiteltujen 

saalislajien kannan kehityksestä 

Kirjanpitokalastus mahdollistaa 
vesialueiden omistajien ja 
ammattikalastajien osallistumisen 
seurantaa
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Seurataan yhdessä 
biologisilla muuttujilla 

ympäristön tilaa!


