
Kainuun kalatalouskeskus

 Toimialueena Kainuun maakunta

 Toimintatavoitteena kalatalouden yleisen kehityksen edistäminen 

Kainuussa

 Toiminta alkanut 1908, rekisteröity yhdistys vuodesta 1986 alkaen

- Vallaton saaliinhimo, täydellinen ryöstökalastus ja asetusten noudattamatta 
jättäminen (ongelmat vuodesta 1908 alkaen)



Pääasialliset tehtävät

 Kalaveden osakaskuntien ja yhteisöjen toiminnanohjaus

 Kalatalouden neuvonta, valistus ja koulutus

 Kalanviljely sekä kalanpoikasten välitys

 Lainsäädännöllinen neuvonta (kalastuslaki, ympäristölait..)



Mitä Kainuun kalatalouskeskus tekee 

taimenkantojen hyväksi?

 Ohjaa ja kannustaa kalastusalueita ja osakaskuntia tekemään kartoituksia 

ja kunnostuksia

 Opastaa kalastusalueita ja osakaskuntia tekemään mätirasia- tai vk-

istutuksia pyyntikokoisen istukkaiden sijaan.

 Avustaa ja ohjeistaa hakemaan edistämismäärärahaa edellä mainittuihin 

asioihin



Uusi kalastuslaki ja kalatalousalueet

 Kalatalousalueen tehtäviä:

 1) kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu

 2) käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laadinta, hyväksytyn suunnitelman 
toimeenpano ja sen vaikutusten seuranta

 5) kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen kerääminen

 Käyttö- ja hoitosuunnitelmat:

 - Kutu- ja poikastuotantoalueiden kartoitus

 - Kunnostukset

 - Istutussuunnitelmat



ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Heikki Tahkola, toiminnanjohtaja

Oulun Kalatalouskeskus

Purokunnostukset Koillismaalla 



ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Historiaa…

• Puroja ja jokia perattu paljon 1900- luvun alkupuolella, aina 1960- luvulle 

saakka

• Purojen luonnontilaa on muutettu ja muuttaneet mm. puu-uitto, myllyt, 

metsämaiden kuivatukset jne..

• Työt tehty pääosin koneella, pienemmissä kohteissa myös käsin



ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Pukarijoki ennen ja jälkeen…



ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton 

johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Maivajoen Patokoski ennen ja jälkeen…



taimenkantojen hoitoon alueensa virtavesillä

Lestijoen meritaimenkannan elvyttäminen on ollut yksi kalataloudellisen toiminnan 
painopisteitä 1970 luvulta lähtien. Tässä työssä perusajatuksena on ollut tämän äärimmäisen 
uhanalaisen taimenkannan luonnonkierron palauttaminen niin lähelle luontaista, kuin se on 
ollut mahdollista. Kalatalouskeskus on osallistunut meritaimenkannan hoitoon osallistumalla: 

• Lesti- ja Perhonjoen kalatalousyhteisöjen edunvalvontaan kunnostuksiin ja kannan 
elvyttämiseen liittyvissä  lupaprosesseissa (kunnostushankkeet, vaellusestekysymykset 
yms.) 

• meritaimenkannan elvyttämiseen istutuksin Lestijoella Lestijoen kalastusalueen 
kalanviljelylaitoksella tuotetuin poikasin sekä valtion kalankasvatuksesta peräisin 
olevalla mädillä

• Lestijoen kalanviljelylaitoksen rakentamiseen ja hoitoon

• Meritaimenkannan elvyttämiseen naapurijoissa Perhonjoella ja Vääräjoella Lestijoen 
kalanviljelylaitoksella tuotetuilla poikasilla 

• Meritaimenen emokalojen ja luonnonmädin hankintaan ja haudontaan siihen saakka, 
kun se oli säädösten mukaan mahdollista ja alueilla rahkeet riittivät

• Osallistumalla kalakantojen tilaa selvittäviin tutkimuksiin (sähkökalastukset, 
kalastusselvitykset yms.)  

• Osallistumalla erilaisiin meritaimenkannan hoitoa koskeviin paikallisiin sekä laajempiin 
tilaisuuksiin, neuvotteluihin ja tiedotukseen (pyrkimyksenä yhteisen näkemykseen 
pääseminen tavoitteissa ja toteutuksessa)  

• Ohjaamalla kalatalousyhteisöjä tekemään meritaimenkannan kannalta yhteneviä 
kalastuksen säätelypäätöksiä alueillaan 

• Tekemällä yhteistyötä erilaisten intressitahojen kanssa (naapurineuvontajärjestöt, 
viranomaiset, SVK ja sen edeltäjät, WWF,SLL , muut yhdistykset, kunnat ym.)



Konkreettisina toimina Kalatalouskeskus on mm. ohjannut kunnostuksia 

virtavesillä 

Pienimuotoisten kohteiden kunnostukseen osallistumalla (mm Lestijärven Lehtosenjoella

toteutettiin  VYYHTI hankkeen kansainvälinen työleiri vuonna 2014, josta kuvat). Joen 

kunnostustarvekartoituksen 2012 ja kohdesuunnitelman 2014 laati ja työnjohdosta 
vastasi KP Kalatalouskeskus 

18.1. 2017

Ennen

Kunnostus

Jälkeen



Konkreettisina toimina Kalatalouskeskus on mm. ohjannut kunnostuksia 

virtavesillä

Vääräjoen yläosan kalataloudellisen 

kunnostuksen työnjohto Sievin Jokikylällä 

yhteistyössä POPELY:n kanssa 2014

Ylivieskan Mertuanojan Paasikosken  

kunnostuksen ohjausta 2016 Vielä 

Virtaa hankkeessa ja Osuuskunta 

Virtatiimi/Eero Hiltusen suunnitelman 

pohjalta



Konkreettisina toimina Kalatalouskeskus on mm. ohjannut 

kunnostuksia virtavesillä

18.1. 2017

Taimenten luontaisen elinkierron palautumisen (leimautuminen, luonnonvalinta koko 

elinkaarella) nopeuttamiseksi Kalatalouskeskus on osallistunut Lestijoen 

kalanviljelylaitoksen hoitoon ja sieltä sekä valtion viljelystä saadun poikasmateriaalin 

istuttamiseen kunnostetuille tai latvapurojen alueille

Mätirasiaistutusta Lestijoen yläosalla

Eväleikkaus Lestijoen kvl:lla 2016

Täydennysitistutusta Lestijoen Salinojan 

kunnostetulla (SLL/Pohjanmaa 2012) 

Lintukoskella


