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36 §

Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen

Käyttö- ja hoitosuunnitelman on sisällettävä:

.

.

7) kalataloudellisesti merkittävien alueiden sekä 

kaupalliseen kalastukseen ja kalastusmatkailu-

tarkoitukseen hyvin soveltuvien alueiden määritys;

LUKE: Kalavarojen kaupalliseen hyödyntämiseen 

soveltuvilla alueilla tavoitetilana voi olla elinvoimainen, 

kalavaroja kestävästi hyödyntävä kalastuselinkeino. 

TÄSSÄ ESITYKSESSÄ ASIAA LÄHESTYTÄÄN 

KAUPALLISEN KALASTUKSEN NÄKÖKULMASTA: 

MITÄ TARVITAAN, JOTTA VESIALUE SOPII 

KAUPALLISEEN KALASTUKSEEN.



MITÄ TARVITAAN, JOTTA KAUPALLISTA KALASTUSTA 

VOIDAAN HARJOITTAA?

 JÄÄHILETTÄ

 TARPEEKSI TILAA, KALAA JA KALASTUSLUPIA

 SOPUA



JÄÄHILETTÄ

MMM:n asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden 

varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista:

Kalastustuotteet, elävinä säilytettäviä kalastustuotteita 

lukuun ottamatta, on viivytyksettä pyynnin ja mahdollisen 

kalastusaluksella tapahtuvan tainnutuksen, verestyksen ja 

perkauksen jälkeen jäähdytettävä sulavan jään 

lämpötilaan 0 - +3°C:een. Lämpötilaa on seurattava, 

seurannasta on pidettävä kirjaa ja kirjanpidon on oltava 

valvontaviranomaisen saatavilla.

KYLMÄKETJUN ON OLTAVA KUNNOSSA – JÄÄTÄ 

TARVITAAN PALJON!



RUOKAVIRASTO:                        

Kala-alan laitos

Elintarvikehuoneisto, jossa käsitellään kalaa ennen 

vähittäismyyntiä, tulee pääsääntöisesti hyväksyä 

laitokseksi. Siten esimerkiksi seuraavat toiminnot 

vaativat laitoshyväksynnän, elleivät ne tapahdu 

vähittäismyyntipaikassa: kalan perkaus maissa, 

kalastustuotteiden varastointi (poislukien kalojen 

varastointi vesiviljelylaitoksen alueella), kalan fileointi, 

kalan savustaminen, kalastustuotteiden pakkaaminen.



Kalankäsittelytilat: kunnan omistamat ja ylläpitämät 

laitoshyväksytyt tilat

- Inarissa: Veskoniemi, Inari

- Sodankylässä: Siltaharju, Lokka

- Posiolla: Mourusalmi

- Pellossa: Sirkkakoski

- Kemijärvi: Riekkoniemi

- Lisäksi yksittäisillä kalastajilla omia tiloja mm. Unari- ja 

Simojärvillä ja Posiolla.

Taloudellinen kestävyys: kalastuksen pitää olla kannat-

tavaa, joten kalankäsittelytilat eivät voi sijaita liian 

kaukana kalastusvesiltä eivätkä markkinoista.



TILAA, KALAA JA KALASTUSLUPIA

Lapin järvien pinta-ala yhteensä 6 320 km² (632 000 ha)

Tärkeimmillä järvillä valtio on suurin vesialueiden 

omistaja, kalastusoikeuden haltija Metsähallitus myöntää 

lupia kaupalliseen kalastukseen.

Kalakannat vajaahyödynnettyjä:

• Inarijärven siika ja muikku

• Kitka- ja Suolijärvien muikku

• Lokan ja Porttipahdan hauki, ahven, made, siika

• Kemijärven hauki, ahven, kuha, made, muikku

• Särki, kuore, lahna…

Ekologinen kestävyys: ylikalastuksen vaaraa ei saa olla.



SOPUA

13 §

Alueellinen lupa kaupallisen kalastuksen harjoittamiseen

Kalavarojen kestävän tuoton ja hyödyntämisen sekä käyttö- ja 

hoitosuunnitelman toteutumisen turvaamiseksi elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää kaupalliselle 

kalastajalle enintään viiden vuoden määräajaksi luvan 

kaupallisen kalastuksen harjoittamiseen, jos:

…

3) luvanhakija ei ole itse eikä kalatalousalueen 

avustuksella päässyt kalastusoikeuden haltijoiden 

kanssa sopimukseen vesialueen käyttämisestä 

kaupalliseen kalastukseen; ja

4) kaupallisen kalastuksen harjoittamisesta ei aiheudu 

merkittävää haittaa alueen rannanomistajille tai -haltijoille 

tai alueen muulle käytölle.



Edellä 1 momentissa tarkoitettua lupaa ei saa myöntää, jos 

luvan nojalla tapahtuva kalastus heikentäisi kohtuutto-

masti kalastusoikeuden haltijan mahdollisuutta hyödyntää 

kalastusoikeuttaan tai jos siitä aiheutuisi muuta 

merkittävää haittaa.

Sosiaalinen kestävyys: kaupallisella kalastuksella täytyy 

olla alueella yleinen hyväksyntä.

Lapissa tämä ei tällä hetkellä ole ongelma. Kaupallisten 

kalastajien on kuitenkin koko ajan huomioitava muut 

vesialueen käyttäjät ammattia harjoittaessaan.



LAPIN JÄRVIEN KAUPALLISEN KALASTUKSEN 

NYKYTILA

Kaupallisten kalastajien rekisterissä n. 160 kalastajaa, 

joista n. 40 on I-luokan kalastajia eli päätoimisia 

Kokonaissaalis 409 tonnia (2018):

- muikku 78 t

- ahven     26 t

- siika       87 t

- hauki      40 t

- kuha       13 t

- made        7 t

- särki     124 t

- lahna       3 t

- kuore     19 t

- taimen     2 t



.
LAPIN JÄRVIEN KAUPALLISEN KALASTUKSEN 

MAHDOLLISUUDET

Erityisesti kaupalliseen kalastukseen sopivia järviä:

• Inarijärvi n. 105 000 ha

• Lokka 31 500 ha, Porttipahta 15 000 ha, Unari 3 000 ha

• Posion muikkuvedet 50 000 ha

• Miekojärvi 5 300 ha

• Kemijärvi 20 000 ha

• Simojärvi 9 000 ha

Yht. n. 250 000 ha vesiä, joita voidaan ekologisesti, 

taloudellisesti ja sosiaalisesti  kestävästi hyödyntää 

kaupallisessa kalastuksessa



Potentiaalinen kestävä saalis:

250 000 ha x 5-8 kg/ha/v = 1,25-2 milj.kg/v

Kaupallisen kalastuksen saalis ja työllistävyys 

voitaisiin 2-4-kertaistaa kalakantoja vaarantamatta



MIKSI LAPIN JÄRVIEN KAUPALLISTA POTENTIAALIA EI 

HYÖDYNNETÄ TÄYSIMÄÄRÄISESTI?

Suurin ongelma on kalastajakunnan ikääntyminen, Lapin 

kokopäivätoimisten kalastajien keski-ikä on n. 56 vuotta

Kalastus ammattina ei kiinnosta nuoria



Kaupallisen kalastuksen edellytykset Lapin järvillä ovat 

tällä hetkellä erinomaiset: vesialueita ja kalastus-

oikeuksia on, kalan hinta ja kysyntä ovat hyvät, 

infrastruktuuri on kunnossa, kalakannat… Tekijöitä vain 

puuttuu. 

Lapin järvikalojen kaupallisen hyödyntämisen 

jatkuvuus on kiinni siitä, että alalle saadaan 

nuoria tekijöitä. 



KIITOS!


