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Kunnostuksia suunnitellaan ja toteutetaan

• Paikalliset hankkeet

• HELMI –rahoitus

• Vesistökunnostusverkosto & rannikkokunnostusverkosto

• Usein kalataloudellinen näkökulma,

lisääntymistuoton kasvattaminen

• Tietopohja puutteellinen

• Seurantaa tuloksista ei juurikaan

ole ollut
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Kalatalouden ympäristöohjelma 2017-2022

”keskeisenä tavoitteena on kalakantojen tilan parantaminen sekä 

edellytysten luonti kalakantojen hoidolle, elvyttämiselle ja palauttamiselle 

sekä niiden luontaiselle lisääntymiselle.”

87 % rannikkovesien kokonaispinta-alasta on hyvää heikommassa tilassa 

(Suomen ympäristökeskus 2019), rehevöityminen, rakentaminen jne.
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Kalojen luonnonmukainen lisääntyminen

”Työpaketin tavoitteena on luoda kunnostustoimenpiteiden suunnittelun ja

toteuttamisen edellyttämää rannikkoalueille sovellettavaa tietopohjaa”

Käytännössä siis:

1. Tuottaa taustaraportti rannikkolajien lisääntymisalueisiin

kohdistuvista ympäristömuutoksista ja kunnostustarpeista

2. Toteuttaa koetoimintaa, jolla hankitaan käytännön 

kokemusta kunnostustoiminnan menetelmistä ja 

tuloksellisuudesta

3. Verkostoitua ja viedä tietoa ja kokemuksia käytännön tasolle –

esim. kalatalousalueet

• Tvärminnen eläintieteellinen asema (HY) partnerina
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Keväällä kutevat kalat lisääntyvät 

sisäsaaristossa

• Suojaiset lahdet ja jokisuut tärkeitä laajempia 

alueita

• Rannikon pienvedet, kuten fladat ja kluuvit

ovat pienimuotoisia, mutta tuottavia alueita

• Yksittäisillä kutualueilla todennäköisesti erillisiä

ahven- ja haukikantoja

• Ahvenen ja hauen syönnösalueen laajuus noin 

10 km kutualueesta

Ahvenen lisääntymisalueet
https://paikkatieto.ymparisto.fi/velmu/
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Backfladan, Merenkurkku

Ennen kunnostusta loppukesästä 2019 

laskupuro oli kasvamassa umpeen, 

nousueste alhaisella vedenkorkeudella.

Nousevia kalalajeja pääasiassa hauki, ahven 

ja särki.

Kuva: Lari Veneranta, Luke
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Backfladan, uoman ruoppaus & kivettäminen

• Elokuu 2019, ruovikon poisto ja uoman 

pohjan kivettäminen

• Nousu- ja laskukalojen seuranta 2020 & 

2021

• Kaloilla jatkuva kulkuyhteys, myös 

alasvaellus

• Kameraseuranta, rysäpyynti

• 2020 ahvenet nousivat fladaan jo 

maaliskuussa, pilkkijöitä

• 2021 maaliskuussa hapeton

Kuvat: Sanna Kuningas 

& Lari Veneranta, Luke



Tammisaari, Solbackfladan

Kuva: Pavel Alekseychik, Luke

Kalojen kulkuväylä kasvanut umpeen, toimii vain jos merivedenkorkeus yli +40 

cm. Harvoin keväällä.

Tarkastelu ennen toimenpidettä: 2018 ei ahvenen mätiä, 2019 yksi mätinauha
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Solbackfladan, niitto huhtikuu 2020

2020

• Mätikartoitus huhti-toukokuu,

~350 mätinauhaa

• Pienpoikashaavinnat touko-

kesäkuu

2021

• Kameraseuranta

• Niitto tehtiin uudelleen

• Mäti- ja 

pienpoikaskartoitukset

Kuvat: Sanna Kuningas, Luke & 

Mats Westerbom, HY 20.4.2021 9



Sipoon Byträsket kluuvijärvi
Kuva: Esko Oksa, Luke

Vähäsateisina keväinä kalat eivät enää pääse 

nousemaan.

Kriittinen kohta heti tien alapuolella, 

ahvenet kuteneet tierummun alapuolelle. 

Laiton pyynti.
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Byträsketin uoman kunnostus, maaliskuu 2020

Purouoman kavennus kivimateriaalilla.

2020 & 2021: ahvenen mätikartoitus,

pienpoikashaavinnat & alasvaeltavien tarkastelu.

Kuvat: Mats Westerbom, HY & Sanna Kuningas, Luke
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Tammisaari, Ytteröfladan

Suuaukko perattu, veneen saa uitettua sisään.

Tarkastelu ennen toimenpidettä: 2018 ja 2019 ei ahvenen mätiä.

Kuva: Pavel Alekseychik, Luke
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Ytteröfladan, suuaukon kiveys huhtikuu 2020 & 2021

2020:

• Mätikartoitus huhti-toukokuu, 145 mätinauhaa.

• Pienpoikashaavinta touko-kesäkuu.

• Poikasverkotus elo-syyskuu, 45 nollikasta ahventa.

2021:

• Kameraseuranta

• Mäti- ja pienpoikasseurannat
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Seurantamenetelmiä

Kutukannan kokojakauma ja suuruus, 

otospyynti rysällä



15

Kuva Juha Ojaharju

Riistakamera nousevien ja ulosvaeltavien laskennassa

• Timelapse video 15-20 min 

intervalli, 10-15 sekunnin 

videoklipit

• Reaaliaikainen tilanne 

verkkopalvelun kautta

• Menetelmän vertailussa 

käytetty rysää

• Kokojakauma ja lajisto
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Seurantamenetelmiä

Ahvenen mätinauhojen laskenta

Kuva Mats Westerbom



Korkeus 3 m, ala 13 m2, resoluutio 1 mm

Korkeus 5 m, ala 39 m2, resoluutio 1,5 mm

Korkeus 10 m, ala 145 m2, resoluutio 3 mm

Korkeus 25 m, ala 950 m2, resoluutio 7 mm

Mätinauhojen kartoittaminen dronella

Mätinauhojen määrä = kutukannan koon arviointi

Mätinauhojen koko = kutukannan emokalayksilöiden kokojaukauman indikaattori



Seurantamenetelmiä

Vastakuoriutuneiden poikasten tiheyden arviointi



Ahvenen poikaset 

vaeltamassa pois kluuvista
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eDNA näytteenotto lajien ja 

kannan koon määrittämiseksi

Selvitetään eDNA –näytteenoton 

mahdollisuuksia kalakannan 

määrittämiseksi fladoissa ja kluuveissa

• Ahvenen esiintyminen ja runsaus

• Pystytäänkö esim. kutukannan kokoa 

arvioimaan?

Kutualueilla kutuaikaan näytteenoton 

ajankohta vaikuttaa todennäköisesti 

huomattavasti tulokseen

• Näytteenoton vaikutus eDNA -pitoisuuteen

https://eDNA näytteenotin

http://www.smith-root.com/edna/edna-sampler


eDNA – näytteenotto
• Näytteenotto Smith-Root keräimellä 

ja suodatinkapseleilla

• Näytteenottoajankohdat:

• 1) talvi (kalaton?)

• 2) ennen kutua

• 3) mätivaiheessa

• 4) pienpoikasvaiheessa

• 5) ennen ulosvaellusta

• 6) syksyllä kluuvin tyhjentyessä

• Tukevaa aineistoa kameroilla, mätilaskennalla, rysällä ja poikasseurannalla

• Näytteet käsitellään Luken labrassa

->tutkimuskohteista aikasarja eDNA -pitoisuuksista

Kuva: Antti Lappalainen, Luke
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Yksinkertaisempia edullisia menetelmiä kunnostusten 

tuloksellisuuden seurantaan

• Kameraseuranta

• Osoitus, että kalat käyttävät kutualuetta ja 

havainnot poikastuotosta

• Työläs, jos lukumääriä arvioidaan

• Drone tekee mädin kartoituksesta helpompaa

• Sää ja olosuhderajoitukset

• eDNA avaa kokonaan uusia mahdollisuuksia,

mutta vaatii vielä perustyötä ja selvittelyä lisää

• Menetelmiä testataan keväällä 2021
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Suunnitelmat 2021-2022

• Jatketaan tuloksellisuuden seurantaa

• Lisää kunnostuskohteita (flada/kluuvi) sekä etelärannikolta 

että Merenkurkusta. Kunnostus 2021 tai 2022.

• Tuloksellisuuden seurantamenetelmäkehitystä

• Ylösnousevien kalojen kameraseuranta

• Ahvenen mätinauhojen laskentamenetelmät

• eDNA



Kuva: Mats Westerbom, Tvärminne HY

Suunnitelmat 2021-2022

Julkaisu, raportointi, käytännön tulosten esittely ja 

käytäntöön vienti

– Valmistetaan ohjeisto toteuttamistarpeen

arvioinnista, toteuttamisesta ja seurannasta

– Pyritään siihen, että osakaskunnat ja 

kalatalousalueet yms. lähtisivät aktiivisesti 

toteuttamaan toimia

Tvärminnen eläintieteellinen asema (HY) jatkaa 

partnerina
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Julkaisut



Kiitos!


