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1.  VELVOITETARKKAILUN PERUSTEET 

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto kumosi päätöksellään nro 21/00/1 Pohjois-Suomen 

vesioikeuden päätöksen nro 92/74/1 lupamääräyksen 9, joka oli voimassa korkeimman hallinto-

oikeuden päätöksellä nro 4671/75 muutettuna sekä vesioikeuden päätöksen 81/82/1 

lupamääräyksen 1. Kaikki edellä mainitut päätökset koskivat Inarijärven säännöstelyn 

kalatalousvelvoitetta. Ympäristölupaviraston määräämä uusi Inarijärven ja sen sivuvesien yhteinen 

kalataloudellinen hoitovelvoite sisältää kalanpoikasten istutusvelvoitteen ja velvoitteen tarkkailla 

kalatalousvelvoitteen tuloksia, jotka molemmat on tehtävä kalatalousviranomaisen hyväksymän 

ohjelman mukaisesti. Päätöksen mukaan istutusvelvoitetta voidaan muuttaa kalatalousviranomaisen 

hyväksymällä tavalla ja kun kalastusoikeuden haltijoita on riittävässä määrin kuultu istukkaiden 

lajin, koon, iän, määrän ja istutusalueiden suhteen, mikäli olosuhteiden muuttumisen tai 

hoitotoimenpiteiden tarkkailusta saatujen tulosten perusteella muuttaminen katsotaan 

tarkoituksenmukaiseksi. Päätöksen mukaan muutokset on tehtävä niin, ettei hoitovelvoitteen tulos 

huonone.  

 

2. VELVOITETARKKAILU VUOTEEN 2020 SAAKKA 

Inarijärven kalatalousvelvoitteen tuloksellisuuden tarkkailun on tehnyt Riista- ja kalatalouden 

tutkimuslaitos (RKTL) ensin maa- ja metsätalousministeriön 13.6.1980 hyväksymän yleisohjelman 

mukaan. Vuosina 1991–1993 velvoitetarkkailu tehtiin kolmivuotissuunnitelman ja sen jälkeen 

vuosina 1994–1998 ja 1999–2003 maa- ja metsätalousministeriön hyväksymän viisivuotisen 

ohjelman mukaan. Viimeisen tarkkailujakson (2009-2013) suunnitelman hyväksyi Lapin TE-

keskuksen kalatalousyksikkö. Vuoden 2015 alussa RKTL fuusioitui Luonnonvarakeskukseen 

(Luke), joka on siis nykyinen tarkkailun toteuttaja. 

Vuoteen 1995 saakka velvoitetarkkailun toimeksiantajana oli vesi- ja ympäristöhallitus (VYH). 

Tämän jälkeen kalanhoitovelvoite (velvoiteviljely ja -istutukset sekä tarkkailu) on ollut 

säännöstelyluvan haltijan, MMM:n maaseutu- ja luonnonvaraosaston ja vuodesta 2008 alkaen 

yleisen osaston vastuulla. MMM:n kala- ja riistaosasto on hyväksynyt viljely- ja 

istutussuunnitelman kalatalousviranomaisena vuoteen 2005 asti, jonka jälkeen hyväksynnästä on 

vastannut Lapin TE-keskuksen kalatalousyksikkö, vuodesta 2010 alkaen ELY-keskus / 

kalatalouspalvelut. 

Inarijärven kalatalousvelvoitteen toteuttamisessa ja sen tarkkailussa tapahtui huomattavia 

muutoksia vuosituhannen vaihteessa. Inarijärven ja sen sivuvesien kalatalousvelvoitteet yhdistyivät 

vuonna 2000 em. ympäristölupaviraston päätöksellä. Päätös helpottaa huomattavasti vuonna 1996 

käyttöön otettua sopeutuvan velvoitehoidon toteuttamista (Ahonen & Heinimaa 1996). Samaan 

aikaan käynnistettiin velvoitetarkkailua tukeva laaja merkintäohjelma, jonka tarkoituksena on 

selvittää viljeltyjen kalojen osuus siika-, järvitaimen- ja nieriäsaaliissa, sekä tuottaa ohjaustietoa 

istutustoiminnan kehittämiseksi. Useimpia merkintäohjelman tavoitteita voidaan pitää keskeisinä 

myös varsinaiselle velvoitetarkkailulle, koska ilman merkintöjä istukkaita on hyvin hankalaa 

erottaa villeistä kaloista. Siksi merkintöjen rooli tulee pysymään keskeisenä myös tässä 

esitettävässä tarkkailuohjelmassa. Tarkkailujaksolla 2009-2013 valmistui perusteellinen Paatsjoen 

vesistöalueen järvitaimenen geneettistä rakennetta selvittävä tutkimus, joka rahoitettiin pääosin 
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Inarin kunnan kalatalousrahaston varoilla. Paatsjoen vesistöalueella elää vähintään 31 geneettisesti 

voimakkaasti erilaistunutta populaatiota, ja olemassa olevan base-linen avulla yksittäiset ei-

merkityt (villit) taimenet voidaan sijoittaa kuuluvaksi johonkin populaatioon. Myös järvitaimen 

mäti-istutuksista on tehty tutkimus, jonka mukaan spa-mädin istuttaminen alueille, missä 

luontainen lisääntyminen on ollut vähäistä, voi tuottaa erinomaisia 0+ tiheyksiä. Istutustulosten 

vaihtelu oli kuitenkin erittäin suurta, eikä tilastollisesti merkitsevää mallia voitu rakentaa.  

Edellisellä tarkkailujaksolla käynnistyi laaja taimenen poikasten virikekasvatusta tutkiva hanke. 

Noin 1/3 poikastuotannosta on kasvatettu ns. virikeolosuhteissa. Tutkimus jatkuu uudelle 

tarkkailukaudelle. Toinen merkittävä muutos oli siikaistutusmäärän pienentäminen n. 200 000 

kesänvanhan istukkaan tasolle, mikä tarkoitti vastaavaa lisäystä taimenen ja nieriän istutusmääriin. 

Osa siikaistutusten vähenemisestä kompensoitiin taimenen ja nieriän spa-mäti -istutuksilla. 

 

3. VELVOITETARKKAILUJAKSON 2021–2025 TAVOITTEET 

 

Tässä esitettävä suunnitelma Inarijärven kalatalousvelvoitteen tarkkailujaksoksi 2021-2025 on 

rakennettu siten, että tarkkailualue käsittää Inarijärven ja velvoitepäätöksessä mainitut sivuvedet.  

Uuden tarkkailujakson tavoitteista on keskusteltu suunnitelman valmistelun aikana paikallisten 

sidosryhmien, MMM:n ja Lapin ELY-keskuksen kanssa. Lapin ELY-keskus järjestää 

suunnitelmaluonnoksesta lausuntokierroksen viranomaistahoille ja sidosryhmille.  

Kalatalousvelvoitteen paikalliset istukaslajit lisääntyvät alueella luontaisesti. Harmaanieriän 

luontaista lisääntymistä ei ole havaittu. Luonnonlisääntymisestä peräisin olevat kalat muodostavat 

huomattavan osan Inarijärven ja sen sivuvesien kalansaaliista. Luonnonlisääntymisessä tapahtuva 

vaihtelu vaikuttaa kantojen runsauteen oleellisesti. Tästä syystä Inarijärven kalatalousvelvoitteen 

tarkkailun perustavoitteita ovat:  

• Selvittää velvoiteistutuksista peräisin olevien kalojen osuus kokonaissaaliista vuosittain 

• Tarkkailla eri lajien istukkaiden kasvua, saalistuottoa ja vuosien välistä vaihtelua 

• Tarkkailla muutoksia Inarijärven saaliissa ja alamittatappioissa 

• Tarkkailla järvitaimenen poikastiheyksiä tärkeimmillä jokialueilla 

• Tarkkailla muutoksia kalojen loisittumisessa 

• Tarkkailla mahdollisuuksien mukaan jokikohtaista villien järvitaimenten osuutta 

Inarijärven saaliissa 

• Tuottaa ohjaustietoa istutusten tuoton parantamiseksi 

 

Tarkkailujaksolle 2021-2025 on lisäksi seuraavat erityistavoitteet: 

• Tutkia virikekasvatuksen vaikutuksia taimenistutusten tuloksellisuuteen 

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

istutusmäärillä siikojen kasvuun ja saalistuottoon 

• Selvittää hauen taimenistukkaisiin kohdistaman predaation tasoa 2000-luvulla 

• Parantaa kaupallisilta kalastajilta kerättävän yksikkösaalisaineiston laatua 
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4. TARKKAILUALUE 

Tarkkailualue kattaa Inarijärven, Juutuanjoen vesistön lukuun ottamatta Kettukosken yläpuolisia 

vesiä, Ivalo-, Siutta-, Surnu- ja Kyyneljoen. 

Inarijärvi oli ennen vuotta 1995 jaettu kalanäytteiden otossa ja kalastuksen sekä saaliiden 

tilastoinnissa 9:ään ja vuosina 1995–2000 5:een alueeseen. Vuodesta 2001 lähtien Inarijärven 

aluejakoa tarkennettiin huomattavasti: osa-alueita on nykyään 56. Ivalojoella osa-alueita on 6 ja 

Juutuanjoen vesistössä 10 kpl (Kuvat 1 ja 2). Uusi osa-aluejako mahdollistaa mm. istukkaiden 

vaellusten tutkimisen aiempaa paremmin. Uusi osa-aluejako on ollut käytössä vuodesta 2004 

lähtien, ja myös istutuspöytäkirjoihin kirjataan tarkempien paikkatietojen lisäksi istutusalueen 

numero. 
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Kuva 1. Inarijärven säännöstelyn kalatalousvelvoitteen tarkkailussa käytettävä osa-aluejako. 
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 Kuva 2. Inarijärven säännöstelyn kalatalousvelvoitteen tarkkailussa käytettävä osa-aluejako 

Ivalojoella ja Juutuanjoen vesistössä.. 
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5. TARKKAILUN SISÄLTÖ 

5.1. Yleistä 

 

Inarijärven velvoitetarkkailun sisältö jakautuu viiteen toiminnalliseen kokonaisuuteen: 

1. Velvoiteistukkaiden merkintä 

2. Kalanäyte-, istutus- ja saalistietojen keruu ja tallennus tietokantoihin 

3. Sähkökoekalastukset tärkeimmillä jokialueilla 

4. Aineistojen analyysi, raportointi ja suositusten antaminen velvoitehoidon kehittämiseksi 

5. Mäti-istukkaiden kannan määritys geneettisesti rahoituksesta riippuen 

6. Geneettisten kanta-analyysien tekeminen Inarijärven villeistä taimenista 2-3 vuoden välein 

rahoituksesta riippuen 

 

Kaikkien velvoiteistutuksissa käytettävien kalojen säännöllinen merkintä luo pohjan 

velvoiteistutusten tuloksellisuuden arviointiin. Viljeltyjen kalojen osuus saaliissa voidaan arvioida 

vain jos viljellyt kalat on merkitty. Samalla voidaan arvioida luonnossa syntyneiden vastaavien 

kalalajien ja kalakantojen tilaa. Ohjaustiedon tuottaminen istutusten kehittämiseksi edellyttää 

kokeellista lähestymistapaa, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että eri kalaryhmät merkitään 

erilaisilla koodeilla. Istutusten tuloksellisuuden laskentaa varten tarvitaan edustavat 

kalanäyteaineistot ja luotettavat istutus- ja saalistilastot. Kalanäyteaineistojen perusteella tunnetaan 

istukkaiden kasvu ja sukukypsyyden kehittyminen. Petokalojen käyttämän ravinnon laatu ja määrä 

analysoidaan systemaattisesti, koska tämä tieto yhdessä kasvutietojen kanssa kertoo onko 

petokalojen istutusten mitoitus oikeassa suhteessa ravintovaroihin. Tuntemalla villien taimenten 

jokikohtaista osuutta Inarijärven taimensaaliissa, voidaan tehdä suosituksia mm. kalastuksen 

säätelyyn kudulle nouseville taimenille. Jotta aineistojen analysointia ja raportointia voitaisiin 

tehostaa, ne tallennetaan tietokantoihin. Velvoitetarkkailun raportointi koostuu vuosittaisesta 

toimintakertomuksesta, viisivuotisjakson yhteenvetoraportista ja erillisistä tutkimusraporteista, 

joita tehdään sekä suomen että englannin kielellä. 

5.2. Velvoiteistukkaiden merkintä 

 

Velvoiteistukkaita merkitään kahdella tekniikalla:  

• otoliittimerkintä (kylvetys alitsariininpunaisessa väriliuoksessa, ARS) 

• kuonomerkintä 

ARS-merkinnässä syntyy stereofluoresenssimikroskoopilla havaittava värijälki kalan 

tasapainokiviin eli otoliitteihin. Kalat voidaan merkitä mätinä tai vastakuoriutuneena, mikä tekee 

menetelmästä erittäin edullisen, ja mahdollistaa koko Paatsjoen vesistön istutustuotannon 

säännöllisen merkinnän. Menetelmä soveltuu kaikille kalatalousvelvoitteen istukaslajeille. 

Alitsariinimerkinnässä käytetään 100 ppm:n pitoisuutta. Spa-mädille kylvetysaika on n. 12 tuntia, 

eli ns. yönyli. Vanhemmille poikasille käytetään 3-4 tunnin kylvetysaikaa. Merkinnän avulla 

voidaan erottaa saaliissa viljellyt ja luonnon tuotannosta peräisin olevat kalat toisistaan. Menetelmä 

edellyttää otoliittien kaivamista saaliskalojen päistä ja merkin lukemista 

stereofluoresenssimikroskoopilla. ARS-merkinnässä voidaan käyttää taimenella, nieriällä ja 

harmaanieriällä pientä määrää koodeja, ja tätä hyödynnetään siten, että mäti-istutuksille on oma 

koodi ja taimenella voidaan merkitä istukkaat kantakohtaisesti. Koska pohjasiiat siirretään 

vastakuoriutuneina luonnonravintolammikoihin, niille voidaan käyttää vain yhtä koodia. 
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Kuonomerkintää käytetään aina kun halutaan tutkia kahden tai useamman istukasryhmän 

istutustulosta, mikä voi tarkoittaa saalistuottoa, vaelluksia tai osuutta kutukannassa. Kuonomerkintä 

soveltuu kaikille kalatalousvelvoitteen kalalajeille, joiden merkintäpaino on vähintään yksi (1) 

gramma. Kuonomerkintä tehdään Northwest Marine Technology Inc. MKIV-merkintälaitteella, 

jossa on merkinnän laatua valvova kontrolliyksikkö (Quality Control Unit). Merkintälankana 

käytetään ns. desimaalikoodattua lankaa, jotta langan hävikki voidaan minimoida. Menetelmä 

edellyttää merkkien kaivamista saaliskalojen päistä ja merkkien koodien lukemista mikroskoopilla. 

Kuonomerkinnässä käytetään yleensä ryhmäkoodeja, joiden määrä on käytännössä rajaton. 

 

5.2.1. Alitsariinimerkinnät 2021-2025 

 

Kaikki velvoitealueelle istutettavat pohjasiian, järvitaimenen ja nieriän mäti ja poikaset 

otoliittivärjätään (ARS). Kaikista ARS-merkityistä istutettavista mäti- tai poikaseristä pidetään yllä 

koodirekisteriä. 

 

Taimen 

Järvitaimenien ARS-merkinnöissä käytetään seuraavaa koodausta: 

1. Spa-mäti-istukas (a-koodi, juutualainen, ivalojokinen ja siuttajokinen) 

2. Juutualaiset taimenen poikaset: mäti + vk-merkintä (ab-koodi) 

3. Ivalojokiset taimenen poikaset: mäti + 0+-merkintä (ad-koodi) 

4. Siuttajokiset poikaset: mäti + vk + 1v (abe-koodi) 

 

Taimenella mäti-istukkaiden kanta määritetään aikuisnäytteistä geneettisesti. 

 

Nieriä 

 

 

1. Kaikki istutettavat nieriät ARS-merkitään mätinä tai vastakuoriutuneena spa-mätinä (a-koodi).  

2. Kaikki 1-vuotiaat lämpöstartatut nieriäistukkaat nieriät merkitään mäti+vk –koodilla (ab-

koodi).  

3. Kaikki luonnonlämmöllä startatut 1-v nieriät merkitään lisäksi ennen istutusta ARSilla (ae-

koodi) 

 

Pohjasiika 

Pohjasiiat ARS-merkitään vk-poikasina samalla kun ne siirretään luonnonravintolammikoihin. 

 

 

5.2.2. Kuonomerkinnät 2021-2025 

 
Virikekasvatettuja 3-vuotiaita sekä vastaava määrä tavanomaisesti kasvatettuja Juutuanjoen ja 

Ivalojoen kantaa olevia taimenen poikasia merkitään kuonomerkein istutusta edeltävänä keväänä. 

Poikasia istutetaan sekä jokisuihin että ulapalle. Merkintäeriä on vuosittain 8 kpl, ja kussakin on 

3000 kpl poikasia. Tutkimuksen nollahypoteesina on se, että virikekasvatus ei paranna istutusten 

saalistuottoa. Nollahypoteesin hylkäämisen tarvittava ero käsittelyjen (virike vs. normaali) välillä 

tulee olla 20 %.  
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5.2.3. Siikamerkintöjen seuranta 

 
Velvoiteistutettujen Ivalojoen pohjasiikojen osuus siikasaaliista selvitetään ARS-merkintöjen 

perusteella vuosiluokittain. Siian istutusvelvoitetta voidaan varsin joustavasti muuttaa mikäli 

kalatalousvelvoitteen tarkkailutulokset antavat aihetta. Esimerkiksi Inarijärven siikakannan kasvu 

voi heikentyä siitä syystä, että luonnonpoikasten ja istukkaiden kokonaismäärä nousee liian 

suureksi. Jotta tällaisiin tilanteisiin voitaisiin reagoida mahdollisimman nopeasti, tarvitaan tietoa 

villien ja viljeltyjen siikojen runsaussuhteista ja niiden kasvusta mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa. Tavanomaisessa saalisnäytteissä on hyvin vähän siikoja, joiden ikä on alle 4 vuotta. 

Tästä syystä siikojen koenuottausta jatketaan vuosina 2021–25. Myös rysäsaaliista analysoidaan 

istutettujen siikojen osuutta vastaavasti. Siioista tarkistetaan merkki ja määritetään ikä ja 

siivilähampaiden määrä, joiden perusteella saadaan kussakin vuosiluokassa viljeltyjen ja villien 

pohjasiikojen osuudet. 

 

5.2.4. Taimenmerkintöjen seuranta 

 

Velvoiteistutettujen taimenten osuus saaliista selvitetään ARS-merkintöjen perusteella 

vuosiluokittain ja kantakohtaisesti. Kuonomerkittyjen virikekasvatettujen taimenten saalistuottoja 

verrataan normaalisti kasvatettuihin taimeniin istutuspaikkakohtaisesti. 

 

 

5.2.5. Nieriämerkintöjen seuranta 

 
Velvoiteistutettujen nieriöiden osuus saaliista selvitetään ARS-merkintöjen perusteella 

vuosiluokittain.  

 

Nieriän mäti-istutuksia tehdään tarkkailujaksolla, mikäli mätiä on olemassa niin paljon, että osa 

siitä voidaan istuttaa mätinä. Mäti istutetaan 5-10 ennestään tunnetulle kutukarille riippuen mädin 

kokonaismäärästä.  

 

 

 

5.3. Kalanäyte-, istutus- ja saalistietojen keruu ja organisointi 
tietokantoihin 

 

Tässä tarkkailuohjelmassa käytettävät istukaspoikasten merkintämenetelmät, ovat sellaisia, että 

merkit eivät näy ulkoisesti kaloista, eli kalastajat eivät voi tunnistaa merkittyjä kaloja 

merkitsemättömistä. Tämän takia tarkkailuohjelmassa kerätään kalanäytteitä, joista merkit 

tarkastetaan. Kalanäytteitä Inarijärven velvoitealueelta keräävät paikalliset kalastajat, joita on ollut 

noin 60 kappaletta. Näytteiden kerääjille on järjestetty koulutus ja heille on luovutettu 

näytteenkeruuvälineistö (mittalauta, vaaka, suomupusseja, pakastepusseja) ja kirjallinen ohje (Liite 

1). Luke kerää näytteitä itse kolmella tavalla. Kesä-heinäkuussa kaloja pyydetään pauneteilla ja 

rantanuotilla noin 20 paikasta ympäri järveä. Näytteitä haetaan myös ammattikalastajien rysiltä 

(siika) ja talvella talvinuottasaaliista (muikku ja reeska). Paunetti- ja talvinuottapaikkojen sijainnit 
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ovat Liitteessä 2. Kolmanneksi taimenen, nieriän ja pohjasiian emokalapyynneistä saaduista 

kaloista tehdään näytteet. 

Kalanäytteet analysoidaan Luken Inarin yksikön laboratoriossa. Analyysiin kuuluu mm. merkkien 

etsintä ja lukeminen, sukurauhasten punnitus, siikojen siivilähampaiden laskenta, petokalojen 

syödyn ravinnon taksonikohtainen punnitus sekä merkkien etsiminen syödyistä taimenista. Nämä 

mittaukset sekä suomupussissa olevat tiedot kirjataan tietokantaan Liitteen 3 ohjeen mukaisesti. 

Tietokannan sisältö on kuvattu Liitteessä 4.  

Kalanäyteaineistosta tehtävien johtopäätösten luotettavuus riippuu siitä, kuinka hyvin kerättävä 

aineisto edustaa kulloinkin vallitsevaa kalastusta. Toisin sanoen tietyltä alueelta ja tietyllä 

pyydyksellä ja tiettynä aikana kerättävä näytemäärä tulisisi edustaa sitä osaa koko näytemäärästä, 

mikä oli alueen/ajan/pyydyksen osuus kokonaissaaliista. Edustavuuden varmistamiseksi vuosittain 

kertynyttä näyteaineistoa verrataan samana vuonna tehtyyn saalisarvioon. Näytteiden keruuta 

tehostetaan tai vähennetään siten, että näyteaineiston edustavuus saadaan mahdollisimman hyväksi. 

Olemassa olevalla keruuorganisaatiolla järvialueelta voidaan kerätä riittävä ja edustava määrä (noin 

2000 kpl/vuosi) kalanäytteitä. Näytteiden keruuta Ivalo- ja Juutuanjoelta jatketaan. Haukinäytteiden 

keruuta erityisesti Jokisuunselältä tehostetaan, jotta saadaan päivitetty käsitys haukipredaation 

voimakkuudesta taimenistukkaisiin. 

Kaikista Inarin velvoitealueen istutustapahtumista tehdään istutuspöytäkirja, kuten aikaisemminkin. 

Kalatalousvelvoitteen tarkkailua varten istutuspaikkaan merkitään myös uuden aluejaon mukainen 

aluenumero sekä mahdollinen merkintäerän numero. Yksittäinen merkintäerä istutetaan aina vain 

yhdelle alueelle, koska usealle alueelle levittäminen vaikeuttaa alueellista analysointia. Kustakin 

merkintäerästä täytetään oma istutuspöytäkirja vaikka useamman merkintäerän kaloja kuljetettaisiin 

ja istutettaisiin yhdessä. Istutuspöytäkirjojen tiedot voidaan yhdistää merkintäerien tietoihin 

merkintäerän numeron perusteella. 

Inarijärven velvoitealueen kalastusta ja saaliita on selvitetty tähän saakka postikyselyillä. Vuonna 

2020 ulkopaikkakuntalaisille toteutettiin ensimmäisen kerran sähköinen kysely Erälupien 

lupamyynnin sähköpostiosoitteiden avulla. Vuodesta 2021 sähköinen kysely laajennetaan myös 

Inarin kunnan asukkaille. Kaupallisten kalastajien kalastus kysellään edelleen henkilökohtaisella 

haastattelulla, jossa pyritään saamaan aikaisempaa parempaa aineistoa yksikkösaaliista. Lisäksi 

kaupallisesta kalastuksesta kerättävien kalanäytteiden yhteydessä kerätään kyseisen pyynnin 

yksikkösaalistiedot. 

Inarijärven velvoitetarkkailuaineistojen analysointi ja raportointi perustuu kalanäyte- ja istutus- ja 

saalistietokantoihin. Kaikki kolme ovat välttämättömiä istutusten tuloksellisuuden seurantaan ja 

tutkimukseen. Istutustietokantaa voi hyödyntää myös viljely. Tavoitteena on, että kaikki kolme 

kantaa sisältäisivät kaiken sen tiedon, mitä Inarissa on tähän mennessä kerätty.  

 

5.4. Sähkökoekalastukset tärkeimmillä jokialueilla 

 

Taimenten jokipoikasten tiheyksiä kartoitetaan vuosittain sähkökoekalastamalla Ivalojoessa ja sen 

sivujoissa, Juutuassa ja Siuttajoessa. Koealoja on vuosittain n. 50 kpl ja ne kalastetaan yhteen 

kertaan RKTL:n työraportteja 21/2014 ohjeen (Olin ym. 2014 - Ohjeet standardinmukaisiin 

koekalastuksiin) mukaisesti. Koekalastuspisteet ovat Liitteen 5 kartassa. 

 

5.5. Raportointi ja suositusten antaminen velvoitehoidon 
kehittämiseksi 
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5.4.1. Tarkkailujakson raportointi 

 

Inarijärven kalatalousvelvoitteen tarkkailutulokset raportoidaan vuosittain, tarkkailun tavoitteiden 

mukaisesti (luku 3). Lisäksi raportissa annetaan suosituksia velvoitehoidon kehittämiseksi lyhyellä 

aikavälillä. Suosituksissa otetaan kantaa mm. sopeutuvan velvoitehoidon mahdollisuuteen muuttaa 

velvoitelajien istutusmäärien keskinäisiä suhteita ja istukkaiden kokoa. Suositukset tehdään 

merkintätulosten, kalojen kasvun, saalistilastojen ja kalastuksessa tapahtuneiden ja ennakoitavissa 

olevien muutosten perusteella siten, että velvoiteistutuksista saatava tulos olisi mahdollisimman hyvä. 

Raporteissa arvioidaan näyteaineiston edustavuutta suhteessa kulloinkin vallitsevaan kalastukseen ja 

tarvittavat kehittämistoimenpiteet edustavuuden parantamiseksi. Raportteihin sisällytetään edelleen 

tiedot järvilohisaaliista ja -näytteistä. Vuosiraportit valmistuvat toukokuun loppuun mennessä, ja ne 

julkaistaan Luken Jukuri-järjestelmässä. 

Tarkkailun viisivuotisjakson loppuraportissa laaditaan yhteenveto velvoitehoidon tuloksellisuudesta ja 

annetaan pitemmän aikavälin suositukset velvoitehoidon kehittämiseksi. 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 valmistuu 30.9.2025 mennessä. 

5.4.2. Erilliset tutkimusraportit 

 
Inarin kalatalousvelvoitteen tarkkailu tuottaa, lähinnä merkintöjen ansiosta, yleistä merkitystä 

sisältävää tutkimustietoa. Tällaisista tutkimustuloksista laaditaan erillisiä tutkimusraportteja sekä 

suomen että englannin kielellä. 

 

5.4.3. Muu tiedotustoiminta ja yhteistyö sidosryhmien kanssa 

 
Inarin kalatalousvelvoitteen keskeisistä tarkkailutuloksista tiedotetaan vuosittain kalatalousvelvoitteen 

tiedotustilaisuudessa, paikallislehdissä ja tarvittaessa laajemmin. Tarkkailun toteutumisesta ja 

tavoitteista käydään vuosittain keskustelua sidosryhmien kesken. Tämä voi tapahtua Inarijärven 

seurantaryhmän puitteissa. Taimenten virikekasvatuksen osalta yhteistyötä jatketaan niiden tahojen 

kanssa, jotka ovat kyseistä menetelmää soveltaneet istukaspoikasten kasvatuksessa. 

Kalastustiedustelujen digitalisoinnissa jatketaan yhteistyötä Metsähallituksen ja Maa- ja 

metsätalousministeriön kanssa.  

 

6. Inarijärven säännöstelyn kalatalousvelvoitteen tarkkailun 
rahoitus 

 
Kalatalousvelvoitteeseen osoitetun rahoituksen jako viljelytoiminnan ja tarkkailun kesken sovitaan 

vuosittain yhdessä Lapin ELY-keskuksen kanssa. 

 

 

 

6. Liitteet 

 

Liite 1. 
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OHJEET UUDEN SUOMUPUSSIN TÄYTTÄMISESTÄ 
1. KALASTUSALUEEN MERKINTÄ: Inarijärvi, Juutua, Ivalojoki jne 

2. ALUE:  osa-aluenumero kartasta 

3. LAJI: Ympyröi oikea kalalaji SI=siika, TA=taimen, NI=nieriä, HA=hauki, MA=made, RE=reeska, 

RÄ=rääpys, MU=muikku, HN=harmaanieriä, JL=järvilohi. 

4. PYYDYS: VE=verkko ja mm=silmäharvuus, pinta/pohjaverkko, NUO=nuotta, TRO=trooli, 

RYS=rysä, PTS=pitkäsiima, VAPA=pilkki, perho, uistin. 

5. PITUUS: kalan kokonaispituus kuonon kärjestä yhteen puristetun pyrstön kärkeen, pituus 

mm 

6. PAINO: kokonainen /perattu, paino grammoissa 

7. MÄTI/MAITI: jos haluat hyödyntää saaliskalan mätiä, punnitse mäti ja merkitse grammoina, 

muuten tämä kohta täytetään labrassa 

8. PÄIVÄMÄÄRÄ JA NIMI 

 

 

Mittausten ja kirjausten jälkeen pää kiduksineen ja kaikki perkuutähteet (suoli, sisäelimet, 

mäti/maitipussit, huom. ei munuaisia) kaavitaan pakastepussiin. 

Petokalan oksentama ravinto laitetaan  mukaan näytteeseen. 

Suomunäyte otetaan  puukolla siioilta vatsaevien välistä, taimenilta kyljestä, rasvaevän 

kohdalta ja laitetaan suomupussiin. Käsiteltäessä useampia kaloja peräkkäin puukko tulee 

puhdistaa suomuista näytteiden välillä. Suomupussi suljetaan huolellisesti minigrip-pussiin, 

joka laitetaan perkuutähteiden joukkoon siten, että suomupussiin kirjatut tiedot ovat 

luettavissa pakastepussin läpi, ulkoapäin. Pakastepussi suljetaan solmulla ja pakastetaan. 

Suomupussin yläosassa olevat tiedot (nro, ars, sh, ikä, loiset, vaurio, maha) täytetään Luken 

kalalabrassa myöhemmin. 

 

 
 

Liite 2. 

 

Inarijärven paunettipyynnin (siniset) ja talvinuottauksen (punaiset) sijainti kartalla 
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Liite 3. 

 

 
Ohjeet kalanäytteiden käsittelyyn (päiv. 17.8.2021) 

 
Suomupussi  

Tiedot kaloista kirjataan suomupussiin. 
Vasempaan yläkulmaan kirjataan näytekoodi: vuotta kuvaava kirjain 
(2021=V) ja juokseva numero (esim.1324), jolloin näytekoodi on V1324. 
ARS merkitään mikroskoopilla luvun jälkeen. 
SH siivilähampaiden lukumäärä. 
IKÄ merkitään määrityksen jälkeen.  
Vaurio suussa (mahdollisesti vanha jälki pyydyksestä) V=0 eli ehjä, V=1 
eli vaurio  
Loiset -, 0-3 (erillinen ohje). 
Mahan sisältö.  
kuonomerkki (KM) oikeaan yläkulmaan.  
Mikäli tiettyä näytettä ei ole saatavilla (esim. näytteestä puuttuu 
sukurauhaset), merkitään puuttuvaan kohtaan viiva. 

 
Käytetyt  tarkkuudet 

Pituus 1mm, paino 1g, (alle 10g:n kalat 0,1 g:n tarkkuudella), sukupuoli, 
gonadien eli sukurauhasten kypsyysaste 0-6, gonadien paino 0,1g, 
syötyjen ravintokohteiden paino 0,1g 

 
Kalakohtaiset näytteet 
 
Taimen 

Magnetisoi, detektoi kuonomerkkilaitteella, pituus, paino, suomunäyte, 
sukupuoli, sukukypsyysaste, gonadien paino, maha, otoliitit, rasvaevä 
(ehjä/leikattu)                 DNA (rasvaevästä tai pääsuolinäytteestä 
niskasta pieni ohut pala, kts. erillinen ohje) Jos kuonomerkki kts. erillinen 
ohje. 
Loiset ja vaurio kts. erillinen ohje. 

Nieriä 
Magnetisoi, detektoi, pituus, paino, suomunäyte, sukupuoli, 
sukukypsyysaste, gonadien  paino, maha, otoliitit, rasvaevä 
(ehjä/leikattu), DNA, kts. erillinen ohje) loiset ja vaurio kts. erillinen ohje. 
  

Harmaanieriä 
Pituus, paino, suomunäyte, sukupuoli, sukukypsyysaste, gonadien paino, 
maha,  otoliitit, rasvaevä (ehjä/leikattu), loiset ja vaurio kts. erillinen ohje. 
      

Järvilohi 
Detektoi kuonomerkkilaitteella, pituus, paino, suomut, sukupuoli, 
sukukypsyysaste, gonadien paino, maha, otoliitit , rasvaevä 
(ehjä/leikattu), DNA, loiset ja vaurio kts. erillinen ohje.                   

 
Muikku 
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Pituus, paino, suomut, sukupuoli, sukukypsyysaste, gonadien paino, 
otoliitit ei alle 15cm:n muikuilta. 

 
Reeska ja Rääpys 

Pituus, paino, suomut, sukupuoli, sukukypsyysaste, gonadien paino, 
siivilähampaat,   otoliitit ei alle 15cm:n reeskoilta ja rääpyksiltä. 

Siika 
Pituus, paino, suomut, sukupuoli, sukukypsyysaste, gonadien paino  
siivilähampaat, otoliitit (haukimadon loisseuranta nahattomista fileistä 
sovittaessa). 

 
 
Kuonomerkki 

Leikkaa sierainten ja silmien välistä kuono irti päästä, testaa detektorilla, 
että kuonomerkki on siinä palassa. Laita palanen ja lappu, jossa lukee 
kalan suomupussista näytekoodi ja alue, josta se on saatu, 
minigrippussiin.  Pussi pakasteeseen (Arille) 

Maha 
Avataan ruokatorvi, mahalaukku ja kaavitaan siellä oleva ravinto esiin. 
Myös suussa ollut ravinto huomioidaan. Lajittele ravintokohteet ryhmiin 
tallennustaulukossa olevien ryhmien mukaan. Punnitse ryhmittäin. Tyhjä 
maha kirjataan suomupussiin M=0. Mikäli mahasta löytyy lähes 
sulamaton taimen tai järvilohi  → detektoi. 

 
Otoliittien ottaminen  

Ota otoliitit (eli kalan kuuloluut / tasapainokivet) kalan päästä. Puhdista 
otoliitit, kalvo poistetaan, pestään ja kuivataan huolellisesti ikkunaliinan 
päällä. Laita otoliitit putkeen ja putki suomupussiin. 

 
 
Siivilähampaiden laskeminen 

Irroita etummaiset kiduskaaret kalasta. Siivilähampaat lasketaan (kalan) 
vasemmanpuoleisesta kiduskaaresta. Laske siivilähampaat 
suurennoksen alla. Laske myös reunoilta pienet siivilähampaat. 

Tallennus 
Tiedot suomupusseista tallennetaan koneelle mahdollisimman pian. 
Tiedot tallennetaan asemalle G…/Labratiedostoon  ”Tallennus 2021” 
(vuoden mukaan).  
Tallennustaulukon selitykset on koottu erilliselle paperille. 
 
Mikäli jotain tietoa ei ole laitetaan suomupussiin viiva ja 
tallennustaulukossa jätetään solukohta tyhjäksi (paitsi nuori yksilö, 
suomupussiin merkitään sp ja sk= -1, sp-paino= 0,1g, ja 
tallennustaulukkoon sp= 0, sk= 1 sp-paino= 0,1g). Tallennuksen 
jälkeen laita suomupussi oikeisiin laatikoihin suomuhyllylle.   
 

 

Liite 4. 
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17.8.2021 TALLENNUSTAULUKON SELITYKSET NÄYTTEIDEN 

KÄSITTELIJÄLLE: 

G/Luke/Inari/uusimmat 

tutkimus/Labra/labran 

ohjeet…/Tallennusohje1 

 

näytenro juokseva yksilöllinen numero, sama myös suomupussiin, vuonna 2021 V1, 

V2,VL3 jne 

vesi 1=Inarijärvi, 2=Ivalojoki, 3=Juutua/Paadar/Muddus, 4=Siuttajoki, 5= 1. 

sivujoki_______________,                                                         6= 2. 

sivujoki______________8=Lokka, 9=Porttipahta 

alue vesi-sarakkeen tarkempi osa-alue, erillisten karttojen mukaan 

 laji  1=siika(si), 2=taimen (ta), 3=nieriä/rautu (ni), 4=harmaanieriä (hn), 

5=järvilohi (jl), 6=hauki (ha), 7=made(ma), 8=harjus(hr), 9=rääpys(rä), 

10=muikku(mu), 11=reeska(re), 12=peled, 13=vaellussiika, 

14=ahven,15=särki, 16=säynäjä, 17=seipi, 18=kiiski, 19=Peledristeymä 

pyyd 1=verkko (ve), 2=pesäverkko (pv), 3=nuotta (nu), 4=trooli (tr), 

5=rysä/paunetti/katiska (ry), 6=pitkäsiima (ps), 7=uistin (ui), 8=räjäytys, 

9=koukku 

silmä pyydyksen:  verkko / rysä / nuotta / trooli solmuväli millimetreissä, esim 

40  

sija1 kalastajan ilmoittama verkon sijainti: 1=ranta, 2=selkä  

sija2 kalastajan ilmoittama verkon sijainti: 1=pinta, 2=pohja  

evä 1=rasvaevä leikattu, 0=rasvaevä ehjä 

alkup kalastajan arvioima kalan alkuperä: 1=villi, 2=viljelty, 0=en tiedä (vain 

taimen)   

pit pituus millimetreinä, esim 407 

pai paino grammoissa, esim 769       Alle 10 g kalat 0,1g tarkkuudella, esim 7,4 

sp sukupuoli, 1=naaras, 2=koiras, 0=tuntematon 

sk sukukypsyysaste luokituksen mukaan 1 - 6 

sppai sukurauhasten paino 0,1 g tarkkuudella, esim 3,1 

pvm pyyntipäivä, esim 15 

kk pyyntikuukausi, esim 9 

vv pyyntivuosi, esim. 2010 

kerääjä näytteen toimittajan numero listan mukaan. Listaan kuulumaton kerääjä 

lisätään käsin listan loppuun, ja annetaan juokseva numero 

näytetyyppi 1=pää/suolinäyte,  2=kokonainen kala 

merkkikoodi INARI SIIKA: 0=ei ruiskuväriä, 2000=keltainen, 2001=punainen, 

2002=puna-keltainen 

  INARI TAIMEN: 0=ei kuonomerkkiä, KM=kuonomerkki (vaihdetaan 

myöhemmin luettu koodi tilalle) 

  PORTTIPAHTA PELED: 0=ei ruiskuväriä, 2003=keltainen, 

2004=punainen 

  ARS-VÄRI: 0=ei merkattu, 3000=merkattu (merkitään otoliitin luvun 

jälkeen) 

ARS-KOODI 0=ei merkattu, a-i=merkattu (merkitään otoliitin luvun jälkeen) 

IKÄ ikä vuosina, esim 4 

PLUS 0=EI PLUSKASVUA, 1=ON PLUSKASVUA 
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SIIOISTA KIRJATAAN:   

SH-PINTA Silmämääräinen arvio ehjän suomupeitteen prosenttiosuudesta 10% 

tarkkuudella (ruiskuvärikaloista) 

SH siivilähampaiden lukumäärä 

    

PETOKALOISTA 

KIRJATAAN: 

  

maha 0=maha tyhjä, 1=on ravintoa (jos maha puuttuu, jätä tyhjäksi), 

2=kumikala ja koukut, 3=muut(sopulit, myyrät yms.) 

pohrav pohjaeläinravinnon paino 0,1 g tarkkuudella, esim 0,7  (sisältää myös 

mahdollisen elottoman aineksen) 

ilrav ilmahyönteisten paino 0,1 g tarkkuudella, esim 0,3 

sulakal tunnistamattomaksi sulanneiden muiden kalojen paino 0,1 g 

tarkkuudella, esim 3,3  

sulacore tunnistamattomaksi sulanneiden coregonidien (siika,reeska,muikku) 

paino 0,1 g tarkkuudella, esim 3,3  

muikku syötyjen muikkujen paino 0,1 g tarkkuudella, esim 3,3 

siika syötyjen siikojen paino 0,1 g tarkkuudella, esim 3,3 

reeska syötyjen reeskojen paino 0,1 g tarkkuudella, esim 3,3 

ahven syötyjen ahventen paino 0,1 g tarkkuudella, esim 3,3 

piikki syötyjen piikkikalojen paino 0,1 g tarkkuudella, esim 3,3 

3  piikki Jos mahdollista erottele kolmi- ja kymmenpiikkien painot omiin 

sarakkeisiin 

10 piikki Jos mahdollista erottele kolmi- ja kymmenpiikkien painot omiin 

sarakkeisiin 

taimen syötyjen taimenten paino 0,1 g tarkkuudella, esim 3,3 

ravkm syödyistä taimenista löytyneet kuonomerkit, 0=ei kuonomerkkiä, 1= oli 

kuonomerkki, 2=pää sulanut, ei tietoa 

nieriä syötyjen nieriöiden paino 0,1 g tarkkuudella, esim 3,3 

made syötyjen mateiden paino 0,1 g tarkkuudella, esim 3,3 

hauki syötyjen haukien paino 0,1 g tarkkuudella, esim 3,3 

kiiski syötyjen kiiskien paino 0,1 g tarkkuudella, esim 3,3 

särki syötyjen särkikalojen paino 0,1 g tarkkuudella, esim 3,3 

harjus syötyjen harjusten paino 0,1 g tarkkuudella, esim 3,3 

mutu syötyjen mutujen paino 0,1 g tarkkuudella, esim 3,3 

loiset  asteikko 0-3, 1= 1-10kpl,   2= 11-30kpl,   3= 31- - kpl, 0= ei yhtään (-- jos 

näyte niin pilalla ettei pysty erottamaan) 

vaurio suussa  vaurio uistimesta 1=vaurio, 0=ehjä 

  
  

 
Lokkil 

 
Loisseurantaa tehtäessä täytetään loistaulukkoa (siika) sekä mätiotoksia 

laskettaessa mätimäärät (tekojärvet) 
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Peratun kalan kerroin 1,17 

  
 

JOS JOSTAIN KOHDASTA PUUTTUU TIETO, JÄTETÄÄN SOLU 

TYHJÄKSI   

 
Jos sukutuotteita ei löydy päänäytteestä, vedä viiva suomupussiin, 

koneelle solut tyhjäksi   

 
Otoliittia ei tarvitse ottaa alle 15 cm muikuista ja reeskoista 

 
KAIKISTA POHJASIIOISTA OTOLIITIT! 

  

 
Muista detektoida taimenet, nieriät sekä lohet 

  

 
KM-kala: kuonopussiin suomupussin nro sekä aluenro 

  

 
DNA-näyte taimenista, nieriöistä ja lohista 

 
Nieriöistä v.2008 lähtien  

 

 

Liite 5. Inarin velvoitetarkkailun sähkökoekalastuspisteet jokialueilla. 

 

 


