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 Kalastuslupajärjestelmä  

  

   Alle 18-v. ja yli 65 v. 18 - 64-vuotiaat  

 ONKIMINEN JA  maksuton oikeus   maksuton oikeus  

 PILKKIMINEN 

 

 VIEHEKALASTUS 

-yhdellä vavalla   maksuton oikeus  valtion kalastuskortti

      ja viehekortti tai  

      omistajan lupa                      

 MUU KALASTUS 

- monta vapaa   ei kalastuskorttia  valtion kalastuskortti 

- muu kalastus  omistajan lupa   omistajan lupa 

 



Pohjois-Karjalan vesialueet ja 

niiden omistussuhteet 

 

Metsähallitus  n. 19 000 ha  

(5 %) 

Yleisvesiä     26 914 ha  

(7 %) 

Osakaskunnat    327 630 ha  

(lähes 800 yhteistä vesialuetta)  (86 %) 

-joista sääntönsä uusineiden osuus   

  197 144 ha 
(kattaa osakaskuntien vesialueista 60 %) 

Muut vesialueet      9 350 ha  

(2 %) 

Yhteensä   380 300 ha 

 
Lähteet:  

 Vilska Pekka , Maanmittauslaitos, 

Kalataloushallinnon rekisterit,   

 Metsähallitus ym. 



Pohjois-Karjalan tunnuslukuja 2012 

 100 000 vapaa-ajankalastajaa 

 67 ammattikalastajaa rekisterissä (36 yli 30 % + 

31 alle 30 % (31.12.2012).  

 Lisäksi maakunnassa arvion mukaan 100-300 

myyntiin kalastavaa muuta henkilöä  

 Tuhannet kalastavat matkailijat 

 Kymmenien matkailuyrittäjien kalastuspalvelut 

 15-17 kalanjalostusyrittäjä/yritystystä 

 10-15 kalanviljely-yrittäjää/yritystä 

5 



Ammattikalastus tuottaa kauppaan 
kalaa kotivesistämme 





Kalastuksen tulevaisuus? 



Ammattikalastajien määrä järvittäin 2011 

 Pielinen 16  Onkamojärvet 2 

 Säynejärvi 2  Koitere 2 

 Pyhäjärvi 4  Höytiäinen 3 

 Puruvesi 8   YHTEENSÄ 51 

 Viinijärvi 2 

 Oriveden alue 12 

 

 

 



Kalan rantaan tuonti Pohjois-Karjalassa  

 

• !Purkupaikkoja eli saaliin rantaan 
tuontipaikkoja on ammattikalastusrekisteriin 
kuuluvilla 50-60 kalastajalla noin 30 kpl.!   

 



Jääasemat Pohjois-Karjalassa 

• Paalasmaa, Juuka, Kalasatama 

• Koli, Lieksa, Kalasatama 

• Honkavaara, Eno 

• Ilomantsin keskusta, Ilomantsi 

• Kontiolahden satama, Kontiolahti 

• Polvijärven keskusta, Polvijärvi 

• Liperin keskusta (kalasatama), Liperi 

• Paksuniemen satama, Rääkkylä 

• Kiteen keskusta, Kitee 

• Närsäkkälän kylä, Kitee 

• Kesälahden keskusta, Kesälahti 

• Kesälahden kalasatama, Kesälahti 

• 12 jääasemaa  
 

 

 

 

 



Jääasemien käyttäjät 

• Käyttäjiä yhteensä 400-500, niistä myyntiin 
kalastavia arviolta noin 200, sisältäen 
rekisterissä olevat kalastajat 

• Lisäksi käyttäjinä eräät kalanviljelijät ja 
kalanjalostajat 

 



Sisävesialueiden ammattikalastussaalis 1000 kg 



Kalasatamat ja jäähileasemat varmistavat 
kalan laatua tuotantoketjun alussa 



Jatkojalostus lisää työpaikkoja ja 
parantaa kilpailukykyä. 





Kestävä vesiviljely on vahvassa 
kasvussa maailmanlaajuisesti 



Vesiviljelyn sijoittuminen Suomessa 



Ruokakalantuotanto (perkaamatonta kalaa) ja tuotannon arvo vuoden 2007 
hintatasossa 



  O Poikastuotantolaitokset  

Kalan- ja ravun- 

tuotanto  

Pohjois-Karjalassa 

  O Ruokakalalaitokset,  

 ml. mädintuotanto  

  O Luonnonravintolammikot 

  O Ravuntuotantolaitokset  



Pohjois-Karjalan vesiviljelytuotanto 
 

• Vesiviljelylaitokset 
- 16 ’laitosta’, sis. luonnonravintolammikkoviljelyn, 
joista 6 intensiiviviljelylaitosta 
-vesiviljelyn tuotanto yhteensä 
noin 200 t., josta ruokakalaa 30-60 tonnia. 
-ruokalakantuotanto kasvanee 100-120 tonnilla 

lähivuosina. 

 



Vesiviljelyn ominaiskuormitus ja myös 
kokonaiskuormitus vähentynyt 



Kiertovesikasvatus 

Kala-allas

Mekaaninen 
laskeutus

Mekaaninen 
suodatus

Biologinen 
typenpoisto

Hiilidioksidin 
poisto

Hapen lisäys

Desinfiointi

Lietevesi 
mekaaniseen 

ja kemialliseen  
tiivistykseen





Pohjois-Karjalan poikastuotanto 

• Järvilohen, järvitaimenen, kirjolohen ja 

nieriän istukkaat tuotetaan 

kalanviljelylaitoksilla 

• Poikastuotantolaitoksia on nykyisin kolme; 

Keskijärvellä, Kontiolahdella ja 

Pankakoskella 

• Noin 80 % järvilohen ja lähes 90 % 

järvitaimenen istukaspoikasista tuotetaan 

maakunnassa 



• kesänvanhoja harjuksia, kuhia ja planktonsiikoja 

• lähes kaikki myydään maakuntaan, mutta tuontia 

muualta 

• kuhista noin 35 % ja planktonsiioista noin 60 % 

kasvatetaan maakunnassa 

• Tuotantoyksiköitä yli 20 kpl, kooltaan 1 – 87 ha 

Luonnonravintoviljely 





Istuttamalla kalanpoikasia 
vahvistetaan kalakantoja 



Kehittämisen puitteet 

• Kehittämisohjelmat ja EKTR rahoitus (EMKR 
2014-) 

• Kalavaranto, jossa vajaasti hyödynnettyjä 
kalakantoja 

• Vesiviljelyyn sopivia toimintaympäristöjä 

• LISÄKSI TARVITAAN….. 

 



…..LISÄKSI TARVITAAN 

Lisää asiantuntijuutta 
Uusia yrittäjiä 
Verkostoitumista 
Enemmän Liiketoimintaosaamista  
Innovaatiot käyttöön 
 



Kiitos! 


