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Elinvoima on kestävän uudistumisen ja menestymisen perusta. Alueen 
elinvoimaisuus riippuu työpaikoista. Tuovatko vaelluskalakannat alueille 

työpaikkoja ja sitä kautta elinvoimaisuutta? 



Milloin vaelluskalakannat tuovat alueille elinvoimaisuutta? 
 
Perusedellytys luonnonvarainen vaelluskalakanta. 
 
Kalastusmatkailu perustuu riittävään saalisvarmuuteen. Elinvoimaiset 
vaelluskalanannat  houkuttelevat kalastajia kaikkialta maailmasta. 
 
Kalojen määrä, laatu ja koko vaikuttavat hintatasoon. Mitä enemmän ja 
suurempia kalat ovat, sitä enemmät asiakkaat ovat valmiita maksamaan. 
 
Esimerkiksi Norjan Alta-joella voi joutua maksamaan satojatuhansia, mikäli 
haluaa päästä kalastamaan parhaimmille paikoille. Vuosimaksu 35 000 euroa/ 
kalastaja ja ennen kuin pääsee yhteisöön/ rinkiin, maksaa se noin 160 000 euroa. 

 
 





Markkinoidaan kokonaispaketteja, jotka sisältävät kalastuksen, 
opaspalvelut, ruokailut, majoitukset ja muut oheispalvelut 



Ketkä hyötyvät? 

• Kalastusalueiden omistajat ja 
haltijat 

• Matkojen järjestäjät 
• Kalastusoppaat 
• Ravintolapalveluyrittäjät 
• Majoituspalveluyrittäjät 
• Oheispalveluita tarjoavat yrittäjät 
• Kaikki alueen asukkaat ja koko 

yhteiskunta. 
 



Löytyykö Suomesta tällä hetkellä kohteita, joiden 
vaelluskalakannat tuovat alueelle elinvoimaisuutta? 

 Suomesta ei löydy ensimmäistäkään järkevästi toteutettua kohdetta. 
 
 Suomen ja Norjan välinen rajajoki Teno on potentiaalinen 
kalastusmatkailukohde, mutta alueella ei ole hyödynnetty järkevästi 
mahdollisuuksia. Kehityksen jarruna kalastuskulttuuri. Tenon 
kalastusmatkailu työllistää kuitenkin paljon matkailuyrittäjiä, 
kalastusoppaita/ soutajia sekä oheispalvelujen tarjoajia. 
 
 Tornio- joella olisi potentiaalia, mikäli lohta ei pyydettäisiin mereltä, vaan 
annettaisiin nousta jokeen. Esimerkkinä vuoden 2008 tilanne, kun lohta 
nousi jokeen, kalastajien määrät kasvoivat, yrittäjät investoivat ja 
paransivat palveluitaan, kunnes seuraavina vuosina lohta ei enää noussut. 
 
Seurauksena kalastusmatkailu väheni merkittävästi. Kalastusmatkailu 
perustuu aina riittävään saalisvarmuuteen. Lohi on joessa pyydettynä 
”tuhat” kertaa arvokkaampi kuin merestä ammattikalastajien pyytämänä. 



ONKO SUOMESSA MAHDOLLISUUKSIA? 
 
Niin kuin edellä mainittiin, Suomesta ei löydy kohdetta, 
jota voisi käyttää esimerkkinä vaelluskalakantojen 
merkityksestä alueen elinvoimaisuudelle. 

Kuitenkin meillä on tuhansia järviä ja 20 000 jokikilometriä, joissa on 
potentiaalia, kun saadaan vaelluskalakannat kestävälle tasolle. 
 
Mahdollisuuksia on, mutta tämä edellyttää huomattavia muutoksia 
nykyiseen kalastuskulttuuriin. 
 
Keski- ja Itä-Suomessa on useita kohteita, jotka voisivat tuoda alueelle 
elinvoimaisuutta.    



Esimerkkejä kohteista, jotka tuovat alueille elinvoimaisuutta. 



Mörrum-joki Ruotsissa 

• Mörrum on pieni joki  Etelä-Ruotsissa.  Joen 
alaosa on suosituin kalastusalue ja jaettu 32 
kalastuspooliin. Poolien tarkoituksena on jakaa 
kalastajat alueelle kalastusluvan perho/ uistin 
mukaan ja näin tasoittaa kalastuspainetta. 
Vuosittain  myydään 12 000‒13 000  
kalastuslupaa. 
 

•  Kauden avaus on mielenkiintoinen. 
Maaliskuun viimeisenä perjantaiaamuna 
jysähtää tykki ja Mörrumin kirkon kellot 
aloittavat pitkän soiton. Kellot soivat, ilmassa on 
tanskaa, ranskaa, saksaa, englantia, ruotsia ja 
suomea.  Paikalla on  kylän väkeä sekä 
kalamiehiä ja naisia läheltä ja kaukaa. 
 

• Mörrumin kalastus tuo 50 miljoonan kruunun 
nettotulot neljän tuhannen asukkaan kylään. 
Yksistään lupatuloista kertyy  kruunuja 
enemmän kuin lohen ammattikalastuksesta koko 
Ruotsissa. 



Kalastajia toivorikkaina Mörrumin aamussa 



Trondheimin alueen joet Norjassa ( Gaula, Orkla ja 
muutama pienempi joki ) 

Gaula laskee Trondheimin kohdalla Atlantiin ja on yksi Norjan parhaimmista lohijoista. 
Lohien keskipaino on viiden kilon paikkeilla, suurimpien ollessa yli 20 kilon painoisia. 
Vuosittaiset lohisaaliit ovat viime vuosina vaihdelleet 30-50 tonnin välillä. Gaula on 
erittäin kaunis ja kirkasvetinen ja sopii mainiosti perhokalastukseen. 
 
Orkla laskee Atlantiin noin 30 kilometriä Trondheimista etelään. Joen kokonaispituus on 
90 kilometriä, mutta lohen nousu pysähtyy 80 kilometriä jokisuusta olevaan putoukseen. 
Viime vuoden lohisaalis oli 24,5 tonnia. Suosituimmat kalastusalueet sijaitsevat joen 
keskivaiheilla, mutta hienoja pooleja löytyy myös joen ala- ja yläosilta. 
 
• Kalastusmatkailu tuo alueelle tuloja 230-250 miljoonaa kruunua vuodessa. ( 30-33 
miljoona euroa ) 
• Nettotulot alueelle noin 100 miljoonaa kruunua. ( 13 miljoonaa euroa ) 
• Työllisyys vaikutus on noin 90 kokopäiväistä työpaikkaa. 
 

Norjasta löytyy kymmeniä muitakin jokia, joiden vaelluskalat tuovat alueille 
elinvoimaisuutta. 



Gaula on Norjan parhaimpia lohijokia 



Orkla on suosittu lohijoki 



Tweed-joki Skotlannissa 
Tweed-joki sijaitsee Skotlannin eteläosassa ja on Skotlannin paras lohijoki ja yksi  
Euroopan parhaimmista lohijoista. Vuosittain Tweedilta saadaan keskimäärin 15000 
lohta. Vuosi 2010 oli ennätysvuosi, jolloin saatiin peräti 24000 lohta. Kalastuskausi 
alkaa jo helmikuun ensimmäinen päivä, mutta lohen päänousu on kuitenkin vasta 
syksyllä loka-marraskuussa. Lohien keskikoko on noin 5 kiloa. 
 
• Kalastusmatkailu tuottaa liikevaihtoa alueelle noin 13,9 miljoona puntaa. ( 17,2 milj. 
euroa ) 
• Elinvoimainen vaelluskalakanta tukee noin 480 kokopäiväistä työpaikkaa. 
• Kalastuslupien osuus 4, 4 miljoonaa puntaa. ( 5,5 miljoonaa euroa ) 
• Majoitus, ruokailu ja oheispalvelut tuottavat liikevaihtoa 8,8 miljoonaa puntaa ( 10,9 
miljoonaa euroa ) 
• Elinvoimainen vaelluskalakanta houkuttelee myös muita yrittäjiä ja asukkaita 
alueelle.  Alueen asukkaista 73% on ilmoittanut, että laadukas kalastuskohde on tärkeä 
tekijä heidän päätökseensä elää alueella. 
 

Skotlannista löytyy useita muitakin jokia, jotka vaikuttavat merkittäväksi alueiden 
elinvoimaisuuteen.  



Tweed on Skotlannin paras lohijoki 





Kuolan niemimaan pohjoisrannikolla sijaitsevan Kharlovkan on väitetty tarjoavan 
maailman parasta rannalta kahlaamalla tapahtuvaa atlantinlohen perhokalastusta. 
Keskivertosaalis kalastajaa kohden on noin 15 lohta viikossa. Joka vuosi saadaan yli 20 
kilon painoisia lohia ja joka viikko yli 15 kilon painoisia lohia. 



Kharlovkan leiriä lintuperspektiivistä 



Kuolan niemimaalta löytyy parhaiden lohijokien lisäksi myös maailman parasta taimenenkalastusta. 
Käytyään kerran Kuolan taimenparatiisissa ei voi olla palaamatta sinne. Se on kuin aikamatka 
taaksepäin. Siellä taimenet ovat voineet elää omaa elinkiertoaan siten, että ihmiset eivät ole tuhonneet 
edellytyksiä niiden elinvoimaisuudelle. Kuva Varzinan taimenleiristä. 



Kharlovkan lukuja: 
 
Vuosittain 250 lohenkalastajaa ja 150 taimenenkalastajaa. 
 
Viikkohinta lohileirissä 5000 USD / henkilö/ viikko 
 
Viikkohinta taimenleirissä 2500 USD/ henkilö/ viikko 
 
Kharlovkan kalastusmatkailu tuo liikevaihtoa kaudessa 1,3 miljoona 
euroa. 
 
Liikevaihto muodostuu helikopterikuljetuksista, majoituksista, aterioista, 
opaspalveluista. 
 
Työllisyysvaikutus leirin osalta noin 80 työpaikkaa paikallista väkeä. 
 
 
 
 

 



Ryndan leiri 



Kharlovka on vain yksi joki Kuolan niemimaalla. Alueelta 
löytyy yli 70 huippuluokan lohi- ja taimenjokea. Kuitenkin 
vain pieni osa on kalastusmatkailukäytössä. 

 
 



Elinvoimaiset vaelluskalakannat vaikuttavat 
merkittävästi alueiden elinvoimaisuuteen! 
 
 
Lähteet: 
 
Antti Sorro 2009, artikkeli Pohjolan Perhokalastaja -lehdessä 3/2009 
Øystein Aas 2012, sähköpostikirjeenvaihto 
Ross Macdonald 2012, sähköpostikirjeenvaihto 
Justin McCarthy 2012, sähköpostikirjeenvaihto 
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