
Lieksan erätalousseminaari
Anssi Vainikka / Itä-Suomen yliopisto & FLF ry



Seminaarin tavoite

 Luontomatkailu ja luontoon perustuva ihmisten hyvinvointi voivat
kasvaa vain, kun luontoa hoidetaan hyvin

 Metsätalouden haasteet

 Petoviha, salametsästys, huonosti säädelty metsästys

 Ylikalastus, riittämätön kalastuksen säätely, heikko valvonta

 Vesivoimatuotanto vs. järvilohi ja järvitaimen

 Lieksan potentiaalin ymmärtäminen ja yhteinen tahtotila



Seminaarin tausta

 Luontomatkailutoiminnasta puuttuu verkostoitumista ja yhteistyötä
edunvalvonnan eteen

 Itä-Suomen yliopisto alkaa kehittää Itä-Suomeen vesialan
“innovaatioekosysteemiä”, joka kattaa myös (vesi)luontomatkailun

 Tarvitaan yhteinen näkemys siitä, miten luontomatkailun edellytykset
voidaan turvata ja taloudellista kasvua saada ilman luonnon
tuhoamista.

 Alueiden käytön haasteet vs. yhteismaan tragedia –kaikessa luontoon
perustuvassa toiminnassa: lainsäädännöllinen säätelytarve



Järvikalastusseura FLF ry

 ”FLF ry on kalastusseura, jonka tarkoituksena on edistää ja ylläpitää 
kestävää vapakalastuskulttuuria myös itse kalavesien hoidossa 
aktiivisesti toimimalla”. – Yhdistyksen säännöt.

 FLF ry on pääasiassa kala-alan ja muiden liittyvien alojen 
ammattilaisten maaliskuussa 2016 perustama valtakunnallinen 
SVK:hon kuuluva kalastusseura ja kehitysyhdistys, jonka tavoitteena 
on myös vuokrata vesialueita erityisesti jäsenten käyttöön

 FLF ry on luonteva toimija pienten tapahtumien ja tilaisuuksien 
järjestämiseen sekä pienten kehitys- ja vesien kunnostushankkeiden 
vetäjäksi 

 Jäsenyyslajeja on kolme: 
1) henkilöjäsenyys, 
2) kalavesijäsenyys ja 
3) kannatusjäsenyys

 Vuokralammet Patvinsuon
vieressä



Keskeiset haasteet

 Sekä maa- että vesipuolella vallitsee ”yhden sapluunan” malli: joka 
paikassa pitää saada verkottaa ja avohakata, eikä missään saada 
esimerkiksi vaelluskalojen elinkiertoa toimimaan

 Etenkin kala-asioissa täysrauhoitus tuo merkittävän 
salakalastusongelman, ja pyydä- ja päästä –kohteita on hyödynnetty 
liian vähän asenneongelmien vuoksi

 Täyssuojelun ja riistotalouden väliin tarvittaisiin välimuotoisesti 
kaavoitettuja tai lailla muuten suojattuja alueita.

 Umpikuja vesivoimatuotannon kanssa



Lieksan potentiaali



Lieksan potentiaali



Lieksan potentiaali



Luontoalueiden vuosituotto

 Metsä Pohjois-Karjalassa: 128,1 € / ha

 Kuurnan voimala: n. 8 miljoonaa €, Pankakoski n. 4,6 miljoonaa €, 
Lieksankoski n. 5,5 miljoonaa €, Pamilo n. 18 miljoonaa € 

 Metsästys: 1-2 € / ha

 Kalastus: Oulankajoen vesistön luonnonvaraisten taimenkantojen esiintymisalueelle suuntautuvan 

kalastusmatkailun Kuusamoon tuomat välittömät arvonlisäverottomat tulot olivat 1–2 miljoonaa euroa, 
työllisyysvaikutukset 7–12 henkilötyövuotta, välittömät palkkatulot 200 000–370 000 euroa ja verotulot 

27 000–50 000 euroa.” - Kuosku ym. 2014. Lieksanjoen kalastus voisi tuottaa 
ainakin puolet Kuusamon tuotosta eli noin miljoonan vuodessa.

 Kojukuvaus: 100 € / ha (arvio)



Oheispalvelut tuottavat eniten



Oheispalvelut tuottavat eniten



Mitä tarjotaan nyt?

Ei sanaakaan kalastuksesta, 
metsästyksestä tai edes 
luontokuvauksesta! 



Mutta ei kukaan tule katsomaan tätä



Ohjelmasta

12:10 – 13:10 Lounas (ennakkovaraus / 25 €)
15:00 – 16:00 Kahvit (tarjotaan)

Iltaohjelma

16:00 – 20:00 Kalastus Pienellä Ritojärvellä / vapaata
20:00 – 21:00 Eero Kortelainen: Kuvaesitys

Savusauna ja eväät

Sunnuntain ohjelma

08:00 – 09:00 Aamupala
09:00 -> patikkaretki Rimpilammille, joilta Vaskikalliolle ja edelleen Pienen 
Ritojärven kierrolle ja laavulle. Paluu jalkaisin tai autokyydeillä.

Ennakkoilmoittautuneille ruokailut ja majoitukset löytyvät nimellä.



Antoisaa seminaaripäivää!

 Kiitos rahoittajille: Pohjois-Savon ELY-keskus 
(kalastuskorttivarat), Erä-Eero sekä Metsähallitus


