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Lohikesän yhteenvetoa – meri 
Saaliskertymät Suomen rannikkokalastuksessa 

2 31.8.2019 

Kiintiöt (~26 000 yks./maa): 

• 93 % Pohjanlahden Suomen 

kokonaiskiintiöstä käytetty 

29.8. mennessä 

• Ruotsin Perämeren kiintiö 

täyttyi 27.6. (10 vrk:ssa!) 
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Lohikesän yhteenvetoa – joki 

3 31.8.2019 

Kaikuluotaimissa 

havaitut 

nousulohimäärät 

- Tornionjoen 2019 

lohimäärässä 7000-8000 

alle 67 senttistä lohta  

normaali osuus kosseja 

(reilut 10%) 

- Simojoen havaittu määrä 

lähes sama kuin merestä 

jokeen noussut 

kokonaismäärä 

- Tornionjoen havaittu määrä 

jopa kymmeniä % pienempi, 

kuin merestä jokeen noussut 

kokonaismäärä 
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Lohikesän yhteenvetoa – joki 

Tornionjoki, nousun ajoittuminen 
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Lohikesän yhteenvetoa – joki 

Ilmoitukset sairaista 

tai kuolleista lohista, 

Ruotsin ”Statens 

Veterinärmedicinska 

Anstalt” (SVA) 

raportointisivusto 

https://rapporterafisk.

sva.se/Fynd/Map 

 

- Tilanne 29.8. 
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Lohikesän yhteenvetoa – joki 

Tornionjokisuulla rysästä radiolähettimellä merkityt lohet 

6 31.8.2019 

Vuosi   n Pituus, cm Paino, kg 

2018 

Naaraat 57 94 (75-118) 9,1 (5,3-14,3) 

Koiraat 36 84 (53-116) 7,5 (1,2-17,3) 

  Kaikki 93 90 (53-118) 8,5 (1,2-17,3) 

2019 

Naaraat 85 91 (69-111) 8,0 (2,7-14,8) 

Koiraat 49 85 (55-114) 7,8 (1,6-19) 

  Kaikki 134 86 (55-114) 7,8 (1,6-19) 

Havaittu  

joessa 
 

 
 

62 (67 %) 
 

 
 

112 (84 %) 

Palannut 

merelle 
 

 
 

36 (58 %) 
 

 
 

84 (76 %) 

• Joesta takaisin merelle palaaminen yleisempää naarailla kuin koirailla 

• Lohet, joilla mekaanisia vaurioita nousivat vähemmässä määrin jokeen 

(72 %) kuin ilman näitä vaurioita olleet lohet (80 %) 
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Lohikesän yhteenvetoa – joki 

31.8.2019 

Kaikuluotaimen 

ohi ~5 lohta (vko 

34 mennessä) 

Kaikuluotaimen 

ohi 14 lohta (vko 

32 mennessä) 

2018, 26 lähetinlohta joessa  2019, 28 lähetinlohta joessa 
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Lohikesän yhteenvetoa – joki 

• Tornionjokisuulla tutkimukselle kerätyistä lohista noin 40 %:lla 

mekaanisia (pyydysten ja/tai hylkeiden aiheuttamia) ulkoisia vaurioita 

– koko lohikannassa osuus lienee jonkin verran pienempi 

• Lisäksi ’punamahaisuutta’, arvio osuudesta vielä tekemättä 

• 2019 useimmilla Suomen ja Ruotsin joilla ainakin yksittäisiä 

havaintoja lohikuolemista ja ilmiö levinnyt Itämeren ulkopuolelle 

• Ruotsin Ume/Vindeljoella nykyisin hyvin samankaltaisia tuloksia 

lähetinmerkinnöistä 

• Kuitenkin aiempina vuosikymmeninä / muilla merialueilla 

lähetinmerkeillä varustetut lohet ovat nousseet jokeen varsin hyvin 

• Radiolähettimillä merkityt lohet edustavat pyydyksessä olleita, ihmisen 

käsittelemiä lohia  ovatko nykyisessä terveydentilassa olevat lohet 

erityisen herkkiä pyydyksissä käymisen / hylkeiden aiheuttamalle 

lisästressille ja vaurioille? 
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Naaraslohien osuus saaliissa, 

vapaaehtoiset saalisilmoitukset 

Esimerkkinä 2013: 
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Lohikesän yhteenvetoa – joki 

Poikastiheydet Tornionjoessa, suomalaisten koekalastukset 

(2019 aineistonkeruu osin kesken) 
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Lohikesän yhteenvetoa – joki 

Kesänvanhojen poikasten koealakohtaiset tiheydet: 2014-2018 

(pylväät) vs. 2019 (punainen viiva) 

11 31.8.2019 
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Väylänvarren kalastajien mielipiteitä 

• Vuonna 2018 yhteisluvalla kalastaneille suunnattiin kaksi 

kyselyä: vakiokysely kalastuksesta ja saaliista sekä erilliskysely 

keskittyen käyttöoikeuksiin, kalastuksen hallintaan ja 

ympäristöriskeihin 

• Tässä esitellään erilliskyselyn keskeisiä tuloksia 

• kyselyä lähetettiin 700 kpl satunnaisotantana, 

palautusprosentti 52 % 

• Vastaajista miehiä 92 %, paikallisia Tornionlaaksosta 26 %, 

tukikohta tai sukua alueella 29 %, kalastusturisti 45 % 

 

12 31.8.2019 Mikko Jokinen 
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Itämeren pääaltaan kalastusta rajoitetaan nykyisestä

Tornionjokisuun merikalastusta rajoitetaan nykyisestä

Vapakalastusta joella rajoitetaan nykyisestä

Joella pyydä ja päästä -kalastus yleistyy

Hylkeiden määrää merellä vähennetään nykyisestä

Kalojen terveydentilaa seurataan nykyistä enemmän

Kaunisvaaran (Pajalan) kaivoksen nykyistä ympäristölupaa
tiukennetaan

Hannukaisen kaivosta ei avata

Poimintoja testatuista väitteistä: Tornionjoen 
vesistöjen kalakantojen kestävyyden ja 

kalastuksen tulevaisuuden kannalta on tärkeää, 
että: (N=354-358) 

 

Täysin eri mieltä Melko eri mieltä En samaa enkä eri mieltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä
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Ryhmien välisiä eroja – erityisesti 

kaivostoimintaan liittyen 

• Asumisen suhde (onko paikallinen, mökkiläinen, turisti) Väylään 

osoittautui tärkeimmäksi erottelevaksi taustamuuttujaksi 

• Paikalliset kalastajat ovat vähemmän kriittisiä kaivostoimintaa 

kohtaan kuin muualla asuvat. Mutta paikallisistakin enemmistö (58%) 

piti tärkeänä kalakantojen ja kalastuksen kestävyyden kannalta 

tärkeänä, että Hannukaisen kaivosta ei avattaisi 

• Paikalliset arvioivat, että Kaunisvaaran ja Hannukaisen jätevesien 

laskeminen Tornio-Muonionjokeen normaalitilanteessa (ei häiriöitä) 

vaikuttaisi vähemmän kielteisesti omaan kalastukseen kuin ei-

paikallisten  kaivosten jätevesiä siedetään paikallisesti paremmin 

• Paikalliset kalastajat ajattelevat muita useammin, että jokivarren 

asukkailla ei ole riittäviä mahdollisuuksia vaikuttaa Suomen ja 

Ruotsin viranomaisten kalastussääntöpäätöksiin Tornionjoella 

14 31.8.2019 Mikko Jokinen 
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Kansantaloudellinen näkökulma lohen 

ammattikalastuksen optimoinniksi 

15 31.8.2019 

Tornionjoen lohikannan ammattimainen rannikkokalastus 

Holma, Maija; Lindroos, Marko; Oinonen, Soile; Romakkaniemi, Atso. 

2017. MSY vai kenties MEY? Kalastaja 2017, nro 5 
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Kansantaloudellinen näkökulma lohen 

ammattikalastuksen optimoinniksi 

16 31.8.2019 

• Tornionjoen lohen biologia ja ammattikalastuksen talous yhdessä 

tarkasteltuina osoittavat, että ammattikalastuksen säätelyssä 

kannattaa tavoitella vähäisempää kalastuksen määrää ja saaliita 

kuin suurinta kestävää saalista (MSY:ä) 

• Nykyinen Pohjanlahden rannikkokalastus näyttää olevan lähellä 

suurimman taloudellisen tuoton (MEY) mukaista tasoa 

• Kun lohikantojen sääntelyssä edellytetään suurta varmuutta olla 

vähintään MSY-tasolla (Suomen lohistrategia), käytännön toteuma 

kalastuksessa lähempänä MEY:ä  lohta enemmän jokeen 

• Tässä tarkastelussa ei ole mukana jokikalastuksen 

kansantaloudellisia (≠ aluetaloudellisia) talousvaikutuksia. Lisää 

tutkimuksia aihepiiristä on kuitenkin tulossa 



Kiitos! 

Kiitokset esitelmän valmisteluavusta:  

Riina Huusko, Tapani Pakarinen, Ville Vähä, Mikko 

Jokinen, Mikko Jaukkuri, Erkki Jokikokko, Konsta Isometsä   


