
PÄÄTÖS

1.7.2021

LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Pohjois-Suomen kalatalouspalvelut
Toimialue: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu

Puh. 0295 037 000
www.ely-keskus.fi/lappi

PL 8060, Hallituskatu 3B
96101 Rovaniemi

Sähköposti
kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

LAPELY/1507/2021

Lapin ELY-keskus/Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue

Hallituskatu 3 B

96100 Rovaniemi

Inarijärven säännöstelyn kalatalousvelvoitteen tarkkailuohjelma vuosille 2021-2025

ESITETTY TARKKAILUSUUNNITELMA

Luonnonvarakeskus (Luke) on lähettänyt säännöstelyluvan haltijan, Lapin ELY-

keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen puolesta kalatalousviranomaisen 

hyväksyttäväksi 18.12.2020 (Dnro 2703/12 01 00 00/2020) päivätyn Inarijärven 

säännöstelystä johtuvan kalatalousvelvoitteen tarkkailusuunnitelman vuosille 2021-

2025. 

Tarkkailualue käsittää Inarijärven ja velvoitepäätöksessä (Pohjois-Suomen 

ympäristölupaviraston päätös nro 21/00/1) mainitut sivuvedet. Tarkkailun 

perustavoitteiden lisäksi tarkkailujaksolle 2021-2025 on asetettu seuraavat 

erityistavoitteet:

• Tutkia virikekasvatuksen vaikutuksia taimenistutusten tuloksellisuuteen 

(kuonomerkinnät)

• Tutkia, mikä vaikutus oli vuosien 2015-2019 aikaisempaa alemmilla pohjasiian 

istutusmäärillä siikojen kasvuun ja saalistuottoon

• Selvittää hauen taimenistukkaisiin kohdistaman predaation tasoa (haukinäytteiden 

keruuta tehostetaan)

• Parantaa kaupallisilta kalastajilta kerättävän yksikkösaalisaineiston laatua

Tarkkailun tiedonkeruu sisältää velvoiteistukkaiden vuosittain toistuvat merkinnät, 

kalanäyte-, istutus- ja saalistietojen keruun sekä sähkökoekalastukset tärkeimmillä 

jokialueilla. Lisäksi rahoituksesta riippuen tehdään mäti-istukkaiden geneettisiä 

määrityksiä sekä Inarijärven villien taimenten geneettinen kanta-analyysi (2-3 vuoden 
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välein).  Aineistojen analysoinnin ja raportoinnin lisäksi tarkkailukokonaisuuteen 

kuuluu myös suositusten antaminen velvoitehoidon kehittämiseksi. Suositukset 

tehdään merkintätulosten, kalojen kasvun, saalistilastojen ja kalastuksessa 

tapahtuneiden ja ennakoitavissa olevien muutosten perusteella. 

Kalanäytteitä (noin 2000 kpl/vuosi) kerätään järvialueelta eri pyydysten saaliista. Luke 

jatkaa myös omaa koenuottausta vuosina 2021–25. Näytteiden keruuta jatketaan 

Ivalo- ja Juutuanjoelta. 

Inarijärven velvoitealueen kalastusta ja saaliita selvitetään sähköisellä kyselyllä. 

Kaupallisten kalastajien kalastus kysellään edelleen henkilökohtaisella haastattelulla, 

jossa pyritään saamaan aikaisempaa parempaa aineistoa yksikkösaaliista.

KUULEMINEN

Lapin ELY-keskuksen kalatalousviranomainen pyysi 4.2.2021 samalla 

lausuntopyynnöllä lausunnon sekä Inarijärven kalatalousvelvoitteen 

istutussuunnitelmasta että tarkkailuohjelmasta. Lausuntopyyntö osoitettiin 

kalastusoikeuden haltijoille, Inarin kalatalousalueelle, Inarin 

kalatalousneuvottelukunnalle, Inarin kunnalle, Kolttien kyläkokoukselle, Lapin 

kalatalouskeskukselle, Saamelaiskäräjille sekä vapaa-ajankalastajia ja kaupallisia 

kalastajia edustaville yhdistyksille. Tarkkailuohjelmaesityksestä on ollut tilaisuus 

antaa lausunto tai muistus/mielipide 31.3.2021 mennessä. Lausunnon antoivat Inarin 

kunta, Inarijärven kaupalliset kalastajat ry ja Saamelaiskäräjät. Kalatalousvelvoitteen 

istutus- ja tarkkailusuunnitelmista järjestettiin asianosaisille myös informaatio- ja 

keskustelutilaisuus 18.3.2021 Teams-etäyhteydellä, jonka yhteydessä 

Luonnonvarakeskus kertoi esityksestään Inarijärven säännöstelyn 

kalatalousvelvoitteen tarkkailuohjelmaksi vuosille 2021–2025.

Tarkkailuohjelmaesityksestä pyydettiin lisäksi asiantuntijalausunto Jyväskylän ja Itä-

Suomen yliopistoilta. Määräpäivään (14.5.2021) mennessä lausunnon antoi Itä-

Suomen yliopisto.

Lausunnossaan Inarin kunta on todennut, ettei sillä ole huomauttamista 

tarkkailuohjelmaan. 

Saamelaiskäräjien lausunnossa on todettu, että Saamelaiskäräjät pitää tärkeänä, että 

istutussuunnittelu ja velvoitetarkkailu toteutetaan huomioiden saamelaisten 

perinteinen tieto esim. kuulemalla erikseen paikallisia, järvellä kalastavia saamelaisia 

heidän kokemuksistaan kalakantojen ja pyyntimäärien kehityksestä. Inarijärven osalta 
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saamelaiset ovat tärkeä kalataloudellinen ryhmä. Saamelaiskäräjillä ei ole muuta 

huomautettavaa kalatalousvelvoitteen tarkkailusuunnitelman osalta.

Inarijärven kaupalliset kalastajat ry on esittänyt huomautuksia istutussuunnitelmasta, 

mutta ei tarkkailuohjelmasta.

Itä-Suomen yliopiston lausunnossa todetaan, että Inarijärven kalataloustarkkailu on 

ollut merkittävässä roolissa tuottamassa pitkiä aikasarjoja kalaston ja kalastuksen 

kehityksestä. Lausunnon mukaan on tärkeää, että tarkkailut jatkuvat myös kaudella 

2021-2025 vertailukelpoisin menetelmin. Tarkkailun avulla tulisi pyrkiä tilanteeseen, 

jossa kalatalousvelvoitteella kompensoidaan säännöstelyn aiheuttamia todellisia 

haittoja. Lausunnossa todetaan myös, että viime aikoina taimenistukkaiden osuus on 

kasvanut suhteessa villeihin taimeniin. Kehitystä pidetään lausunnossa 

huolestuttavana, ja tarkkailuohjelmassa tulisi kiinnittää huomiota taimenistutusten 

määrän suhteuttamiseen villien kantojen tilaan, siten että istutuksia vähennetään, jos 

kudulle nousevien taimenten joukossa istukkaiden osuus edelleen nousee. 

Seurannassa tulisi myös arvioida eri taimenjokiin nousevien istukkaiden osuutta ja 

niiden aiheuttamaa geneettisen sekoittumisen riskiä alkuperäisille, erilaistuneille 

taimenkannoille.

Lisäksi lausunnossa on todettu, ettei ohjelmaluonnoksessa mainita taimenen 

rasvaeväleikkausta, joka on kalastusasetuksen mukaan pakollinen vähintään vuoden 

ikäisenä kompensaationa istutettaville poikasille. Tarkkailuohjelmaluonnoksessa ei 

mainita järvilohta lajina, mutta mahdollisen edelleen piilevän luonnonvaraisen 

järvilohipopulaation kehittymistä tulisi seurata. Lausunnossa on pidetty hyvänä, että 

siikaistutusten mitoittamisessa istutusmääriä suhteutetaan siian kasvunopeuteen. 

Lausunnossa on myös huomautettu, että jos villien taimenkantojen alamäki jatkuu, 

olisi Inarijärven kalastuksensäätelyssä harkittava villin taimenen alamitan nostoa 60 

cm:iin.

ELY-KESKUKSEN RATKAISU

Lapin ELY-keskus kalatalousviranomaisena hyväksyy Luonnonvarakeskuksen 

laatiman esityksen Inarijärven säännöstelyn kalatalousvelvoitteen tarkkailusta vuosille 

2021-2025 alla mainitulla tavalla tarkennettuna.

Tarkennukset

Tarkkailuohjelmaa tarkennetaan seuraavasti:
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 Lisätään olennaisilta osin tarkkailutoimenpiteiden menetelmäkuvaukset ja 

näytteenottosuunnitelmat (myös jokialue) sekä yksilöidään ne kysymykset, 

joihin kullakin menetelmällä pyritään vastaamaan.

 Lisätään kartta Luken omista näytteenottopaikoista (mm. 

kesäkoenuottausapajista ja talvinuottauksen näytteenottopaikoista) ja 

sähkökalastuspisteistä. 

 Lisätään tieto, että sähkökalastuksissa noudatetaan RKTL:n työraportteja 

21/2014 ohjetta (Olin ym. 2014 - Ohjeet standardinmukaisiin koekalastuksiin). 

Sähkökoekalastusten tulokset ja perustiedot käytetyistä menetelmistä, 

kalastuspaikasta ja ympäristömittauksista kirjataan koekalastusrekisteriin 

koekalastusvuoden loppuun mennessä.

 Koska tarkkailuohjelman perustavoitteisiin kuuluu tarkkailla geneettisen 

näytteenoton ja analyysien avulla jokikohtaisia osuuksia Inarijärven 

taimensaaliista, tulee myös siihen tarvittavat resurssit ja tarkkailun 

systemaattinen toteutus varmistaa.

Tarkkailuohjelmaa täydennetään seuraavasti:

 Perustavoitteisiin sisällytetään edelleen myös kalojen loisittuneisuuden 

selvittäminen.

 Perustavoitteisiin lisätään taimenen ja nieriän alamittatappioiden 

selvittäminen. 

 Menetelmiin lisätään suunnitelma verkkokoekalastuksesta, jonka 

pyyntiponnistus on verrattavissa kaupallisen kalastuksen vastaavaan sekä 

viehekalastuksen (vetouistelu) kalastuskirjanpidosta. Tavoitteena on tuottaa 

tietoa yksikkösaaliista sekä sivusaaliiksi joutuvien alamittaisten taimenten ja 

nieriöiden määrästä eri alueilla ja vuodenaikoina. Verkkokoekalastus voidaan 

suorittaa otoksena kaupallisesta kalastuksesta (esimerkiksi ostamalla ajoittain 

koko verkkosaalis näytteeksi) ja saatu saalis voidaan hyödyntää näytekaloina.

Raportointia täydennetään seuraavasti: 

 Raportteihin sisällytetään arvio näyteaineiston edustavuudesta suhteessa 

kulloinkin vallitsevaan kalastukseen ja tarvittavat kehittämistoimenpiteet 

edustavuuden parantamiseksi.

 Tuloksia tarkastellaan mahdollisuuksien mukaan myös osa-alueittain. 

 Raportteihin sisällytetään suositukset kalastuksen säätelyn suuntaviivoista 

joki- ja järvialueilla.

 Raportteihin sisällytetään edelleen myös tiedot järvilohisaaliista ja -näytteistä.
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 Yhteenvetoraporttiin sisällytetään arvio aineiston ja menetelmien 

epävarmuudesta sekä tarkkailun kehittämistarpeista.

 Raportointiaikataulua muutetaan siten, että yhteenveto velvoitehoidon 

tuloksellisuudesta ja pidemmän aikavälin suositukset velvoitehoidon 

kehittämiseksi ovat käytettävissä siinä vaiheessa, kun valmistellaan 

seuraavan 5-vuotisjakson istutussuunnitelmaa ja sen hyväksymispäätöstä. 

Nyt puheena olevalla tarkkailujaksolla yhteenvetoraportti tulee siten valmistua 

30.9.2025 mennessä.

 Tarkkailuohjelmaan sisällytetään tieto, mihin mennessä vuosiraportti laaditaan 

ja mistä raportit ovat sähköisesti saatavilla.

Päivitetty tarkkailuohjelma tulee toimittaa Lapin ELY-keskuksen kalatalousyksikköön 

30.9.2021 mennessä.

PERUSTELUT

Tarkkailuohjelman keskeisimpiä kysymyksiä, menetelmien kuvauksia ja toteutuksen 

yksityiskohtia on tarpeen täydentää. Sähkökalastusten toteuttaminen standardoidulla 

menetelmällä varmistaa, että kalataloustarkkailua toteutetaan yhdenmukaisesti myös 

muiden tarkkailujen kanssa. Myös koekalastustulosten tallentamiselle on syytä 

asettaa selkeä määräaika.

Taimenen ja nieriän alamittatappioista sekä kaupallisen kalastuksen yksikkösaaliista 

tarvitaan nykyistä luotettavampaa tietoa, ja kalatalousviranomainen pitää siksi 

verkkokoekalastuksia ja viehekalastuksen kirjanpitokalastusta tarpeellisena lisänä 

tarkkailuohjelmaan. Nämä yhdistettynä kyselyllä ja haastatteluilla saataviin 

saalistietoihin parantavat arviota istutusten tuloksellisuudesta ja tappioista. 

Vuosiksi 2021-2025 hyväksytyn Inarijärven säännöstelyn kalatalousvelvoitteen 

istutussuunnitelman mukaan taimenistukkaita ei pääsääntöisesti merkitä 

rasvaeväleikkauksella, mutta kaikki taimenistukkaat merkitään ARS-merkinnällä. 

ARS-merkintöjen avulla saadaan tietoa luonnontuotannon ja viljelytuotannon 

suhteellista määristä ja esiintymisestä Inarijärvellä. Taimenistukkaiden osuutta 

tarkkaillaan myös Juutuanjoen emokalapyynnin yhteydessä. Koska Ivalojoella 

emokalasto perustetaan jokipoikasista, on jokeen nousevista taimenista 

huomattavasti vaikeampaa saada riittävää määrää näytteitä istukkaiden osuuden 

arvioimiseksi. 

Inarijärvellä syönnöstävien taimenten geneettisellä kanta-analyysillä saadaan tietoa 

siitä, minkä joen populaatioon ne kuuluvat ja samalla voidaan arvioida myös eri jokien 
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suhteellista osuutta taimenen tuotannossa. Kun analyyseja tehdään toistuvasti 

pitkällä aikavälillä, voidaan havaita mahdollisia muutoksia populaatioiden osuuksissa 

ja tehdä päätelmiä, onko istutuksilla ollut siihen vaikutusta. 

Tämä päätös koskee ainoastaan kalatalousvelvoitteen tarkkailua eikä siinä oteta 

kantaa istutusten toteutukseen tai kalastuksensäätelyyn.

Valitut menetelmät toteutusajankohtineen ja tämän päätöksen mukaiset täydennykset 

antavat ennalta arvioiden riittävät tiedot velvoitehoidon tuloksellisuudesta. Samalla 

varmistetaan, että kerättävät aineistot ovat vertailukelpoisia aiemmin tuotetun 

tarkkailutiedon kanssa ja velvoitehoidon jatkoa voidaan suunnitella laadukkaan ja 

kattavan tarkkailuaineiston pohjalta. 

TARKKAILUOHJELMAN VOIMASSAOLO JA MUUTTAMINEN

Tarkkailuohjelma on voimassa vuosina 2021–2025. Muutoksista, jotka eivät heikennä 

tarkkailun kattavuutta tai vaikuttavuutta, voidaan sopia tarkkailuvelvollisen, 

Luonnonvarakeskuksen ja Lapin ELY-keskuksen kesken.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Vesilaki (587/2011) 3 luku 12 §, 11 luku 22 §, 15 luku 1 §.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN
Päätös kuulutetaan ELY-keskuksen internet-sivustolla, jossa myös päätös on 

luettavana 9.8.2021 asti (www.ely-keskus.fi -> Lappi -> Ajankohtaista -> Kuulutukset). 

Päätöksestä kuulutetaan myös Inarin kunnassa.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea oikaisua Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. 

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä. Määräaika oikaisuvaatimuksen jättämiseksi päättyy 

9.8.2021.

LISÄTIEDOT 

Tästä päätöksestä saa lisätietoja Maare Marttilalta, puhelin 0295 037108, 

sähköpostiosoite maare.marttila@ely-keskus.fi.

Kalatalouspäällikkö Mika Oraluoma

Kalastusbiologi Maare Marttila

LIITTEET 
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Tarkkailuohjelman hyväksymispäätöstä koskeva oikaisuvaatimusohje.

PÄÄTÖS TIEDOKSI

Inarin kalatalousalue

Inarijärven kaupalliset kalastajat ry

Inarin kunta

Itä-Suomen yliopisto

Luonnonvarakeskus

Saamelaiskäräjät
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