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1 HANKKEEN TAUSTAA
1990 luvun alusta lähtien Airiston-Velkuan kalastusalueelta kalastetut madesaaliit ovat olleet jyrkässä
laskussa.
Perinteistä mateen rysä- ja koukkupyyntiä harjoittaa enää muutama ammattikalastaja.
Mateesta on tullut ammattikalastajille verkkokalastuksen sivusaalis ja kuluttajille harvinaista herkkua.
Paremmat madekannat mahdollistaisivat pyydysinvestoinnit ja kalastusmuodon jatkuvuuden ja
kehittämisen.
Airiston-Velkuan kalastusalueen hallitus aloitti vuonna 2008 suunnittelemaan madekantojen lisäämiseen
johtavan hankkeen.

2 HANKKEEN TAVOITTEET JA TOIMINTA-ALUE






Hankkeen tavoitteena oli haastatteluin selvittää tiedossa olevat perinteiset mateen pyyntipaikat
sekä mateenkalastuksen nykytila.
Emomateiden kerääminen ennen kutua ja tarvittaessa sumputtaminen. Mädin lypsyn ja
hedelmöityksen jälkeen mädin haudonta ja vastakuoriutuneiden mateenpoikasten istutukset.
Vaihtoehtoisten mädinkeruumenetelmien kokeilut.
Pyydyskehittelyn käynnistäminen.
Mateen arvostuksen ylläpitäminen.

Hankkeen toiminta-alue oli Vakka-Suomen kalastuspuiston alue Taivassalosta Pyhärantaan.

3 HANKKEEN ORGANISAATIO
Airiston-Velkuan kalastusalue toteutti hankkeen yhteistyössä Uudenkaupungin- ja Kustavin
kalastusalueiden kanssa.
Käytännön toteutuksesta on vastannut Airiston-Velkuan kalastusalueen
isännöitsijä Timo Saarinen tiiviissä yhteistyössä Uudenkaupungin- ja Kustavin kalastusalueiden isännöitsijä
Seppo Kyllösen kanssa. Hankkeen seurantaryhmänä toimi käytännössä Airiston-Velkuan kalastusalueen
hallitus, jota isännöitsijä piti ajan tasalla.

4 HANKKEEN RAHOITUS JA AIKATAULU
Ensimmäinen hankehakemus jätettiin 22.1.2009 ja sitä täydennettiin viimeisen kerran 18.3.2011.
Rahoitusta myönnettiin Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman 2007 – 2013 toimenpiteestä
numero 4, alueellista yhteistoimintaa koskeva avustushakemus.
Vakka-Suomen kalastuspuisto –kalatalousryhmä ja Ravakka ry:n hallitus esittivät 10.12.2009 hanketta
rahoitettavaksi siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään 34 520 euroa, josta
omarahoitusosuus on 3 452 euroa.
Hankkeen tukikelpoisuusaika oli 22.1.2009 – 31.3.2012.
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5 HANKKEEN TULOKSET
5.1. KALASTAJIEN HAASTATTELUT
Kalastajahaastattelu tehtiin postikyselynä ja sitä täydennettiin puhelimitse. Vastauksia saatiin yhteensä
24:ltä kalastajalta. Kyselyn tavoitteena oli tallentaa mateenkalastuksen ammattilaisten tietotaitoa ja kerätä
ajatuksia tulevaisuuden näkymistä.
Kysymys 1: Pyyntialueet. Nykyiset ja entiset (merkitse liitteenä olevaan karttaan)
Pyyntipaikkansa merkitsi karttaan vain neljä kalastajaa. Pyhärannan Santtion edusta, Lokalahden
Pitkäluodon edusta, Pyhämaan Taipalelahden suualue sekä Pyhämaan Kammelan ja Kursilan väliset
vesialueet.
Kysymys 2: Nykyisin käytössä olevat ja aikaisemmin käytössä olleet pyydykset

20102000-2009
1990-1999
1980-1989
1970-1979
1960-1969
Keskiarvo

Koukut (kpl)
315
550
840
690
260
170
471

Rysät (kpl)
Verkot (kpl)
23
337
29
392
35
402
31
502
13
318
7
78
23
338

Katiskat (kpl)
-

Pitkäsiima (kpl)
10
26
20
18,6

Kysymys 3: Pyydysten rakenne
1. Koukut: Koukku nro 6 tai 8 kiinnitettynä vahvaan nailonlankaan. Koukku pohjaan, jota pitää paikallaan
esimerkiksi neljän tuuman galvanoitu naula. Syöttinä norssi. Löysää siimaa riittävästi veden nousun varalta
ja naula noin metrin korkeudelle pohjasta. Nailonlanka tästä merkkikeppiin. Koukkupyynti on tehokas ja
halpa menetelmä. Myös isku- ja lohikoukkuja käytetään, etäisyys toisistaan noin 20m.
2. Rysät: Perän ja potkujen havaksen solmuväli 20 -40 mm. Aitaverkon havaksen solmuväli 40 mm, jonka
pituus paikasta riippuen 12 – 35 m. Rysän korkeus 0,9 – 4 m. Pyyntipaikka yksi – kahdeksan metriä.
Käytössä myös luokkirysiä pituudeltaan 10 metriä.
3. Verkot: Pystyriimutettuja korkeus 1,2 – 6 m, lanka 0,12 x 3 tai 0,17 - 0,25 mm, solmuväli 43 mm alkaen
70 mm asti, yleisimmin 55 – 60 mm. Käytössä myös verkkoja ilman riimutusta.
4. Katiskat: Ei ole ollut vastaajilla käytössä.
5. Pitkäsiima: Selkäsiiman pituus 30 - 500 m ja koukkuja noin kolmen metrin välein. Koukun koko nro 6.
Pitkäsiima lasketaan pyyntiin useimmiten marras-joulukuussa ennen jäiden tuloa.
Kysymys 4. Pyydysten viritys (pyyntiaika, pyyntipaikan syvyys, pohjan rakenne ja muoto, virtaukset ym.)
1 Koukut: 1,5 – 10 m veteen, mahdollisille ”kulkureiteille” salmiin tai osaksi virtaavaan veteen, savi, muta
tai kivisille hiesupohjille, marraskuusta alkaen maaliskuulle. Paras pyyntiaika vuodenvaihteesta tammikuun
loppuun ja kudun jälkeen.
2. Rysät: Tehdään pyyntipaikan muotoon, potkut noin 1,5 m, pyyntiaika marraskuulta maaliskuuhun,
avovedessä ja jään alla, rannasta ulospäin 50 m asti, tasainen hiekka- tai savipohja, matalat lahdet.
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3. Verkot: Yleensä yksi verkko rannalta ulos 50 m välein löysään, heti jään kantaessa pyyntiin ja pois helmimaaliskuun vaihteessa, yleisimmin 2 – 5 m veteen aina 12 m asti. Erilaisiin pohjanlaatuihin ja osittain
virtaavaan veteen.
4. Pitkäsiima: Marraskuulta helmikuuhun 2 – 8m veteen savipohjille, pyynnissä myös syksyisin, ”on etsittävä
hyvä paikka jossa made liikkuu”
Kysymys 5: Saaliit (kg) nykyisin ja takavuosina
20102000-2009
1990-1999
1980-1989
1970-1979
1960-1969

3 107
20 696
61 453
32 979
14 380
300

Huom! Saaliista puuttuu kalastuksen lopettaneiden ja edemenneiden kalastajien madesaaliit, jotka olivat
huomattavia 1970 – 2000 luvulla.
Kysymys 6: Havaintoja madesaaliin muutoksista / yksilöpaino, sukupuoli, mahdolliset sairaudet ym.
Mateet hävinneet tai käyneet niin vähiin ettei kannata kalastaa, mateiden keskipaino pienentynyt - nykyisin
n. 800 g, aikaisemmin 5 – 6 kg mateita sai päivittäin, aikaisemmin rysistä sai useita mateita joita oli
haavoitettu ryöstöpilkillä, nykyisin hylkeiden kynnen jälkiä, koiraita nykyisin naaraita enemmän, maksoissa
värivirheitä, verenpurkautumia ja paiseita, maksat surkastuneita.
Kysymys 7: Mahdollisia syitä madesaaliiden vähenemiseen
Vedenlaatu (happitilanne), pohjien kunto, hylje, merimetso, ryöstöpilkintä olisi pitänyt kieltää jo ajat sitten,
Fenno-Scand yhteys, maksatauti.
Kysymys 8: Madekantojen parantamiseksi tarvittavia toimenpiteitä
Ryöstöpilkkikielto, istutukset, hylkeiden ja merimetson vähentäminen, kutupohjien kunnostus,
määräaikainen rauhoitus, vapaa-ajankalastuksen rajoittaminen, ruoppausten rajoitus, roskakalojen
vähentäminen.
Kysymys 9: Kiinnostus pyydyskehittelyyn yhteistyössä muiden mateenkalastajien kanssa
”Pitää olla kalakanta, jotta kiinnostaisi”. Kahdeksan vastaajaa ilmaisi kiinnostuksensa yhteiseen
pyydyskehittelyyn.
Kysymys 10: Kiinnostavia pyydyskehittelyn kohteita
Uudet pyydysmallit esim. ulkomailla käytössä olevat rysät, uudet materiaalit, valolähteen käyttö, haju- ym.
syöttien käyttö, nykyisin pyydetty samankaltaisilla pyydyksillä kuin ahventa.
Kysymys 11: Tulevaisuuden näkymiä
Kannatusta sai laajalti seuraavat esitykset: paremmat saaliit mahdollistaisivat pyynnin lisäämisen, saaliille
on hyvät markkinat, mateen käyttöä ja käsittelyä tulisi opettaa kuluttajille, sesonkina tulisi järjestää
mademarkkinat tms. tapahtuma. Vain kaksi vastaajaa näki mahdollisuutena madesafarien järjestämisen
turisteille.
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Kysymys 12: Vielä mateenkalastuksesta (sana on vapaa)


















”En muista, milloin Vehmassalmen oikeanpuoleinen haara (Himoistenlahdelle) ruopattiin (n. 1990)
koko matkalta ja massa läjitettiin veteen. Kolme vuotta tuli savivana Hakkenpäähän asti ja
madekanta romahti. 2000- luvulla hylkeet syöneet mateet, saaliit olleet talvella heikot joten rysiä ei
ole laskettu enää. Nykyisin saanut vain muutaman mateen talvella ja silakkarysistä toukokuussa.”
Melko usein tai silloin tällöin kun mateita tulee, sellaisia jossa suolet roikkuu ulkopuolella on
mukana mahdollisesti madeharan repimiä. Kannatan ehdotonta kieltoa ryöstöpilkintään.”
”Täysin kannattamatonta ainakin toistaiseksi.”
”Mateen arvostus ruokakalana on noussut hurjasti ja kysyntää olisi suuremmillekin määrille vaan
mistä ottaa kun meri tuntuu tulevan tyhjäksi. Madesesonki olisi hyvään aikaan kun muuta kalaa ei
juurikaan samaan aikaan tule.”
”Hylkeitä vähennettävä made on sille helppo saalis. Maksatautia pitäisi tutkia.”
”Kriimuverkko ehtoton. Huomioitava kotikriimutusopastus (halpa tapa). Sillmäkoko 60 mm.
1967 Vintrinkurkulla yhdellä kokemisella rysässä oli 70 kg madetta avovedessä marraskuussa.
Saaliit ovat vuosikymmenten saatossa vähentyneet runsaasti. 8.2.2012 Vintrin sulkuportin
ulkopuolella viikkosaalis oli 1 kg madetta.”
”Lähes vuosittain Taipaleenlahdesta Kuljuun menevä vesialue menee hapettomaksi ja mateita
kuolee ja mäti samoin. Syyllinen on U:kin kaupunki kun makeanveden allas rakennettiin. Asia tulee
korjata heti.”
”Taisi olla viimeinen talvi, kun viitsii verkkoja jään alle laskeskella. madetta ei vain ole oikeastaan
olenkaan. talvikalastus perustui mateesta saatavaan korkeaan hintaa n. 7 € kg. Hauki oli sivusaalista
n. 1,7 € kg (Reaalihinta romahtanut 30 vuodessa). Ennen mateita tuli sama määrä kuin haukeakin
tai jopa enemmän. Nyt suhde made 7 % ja hauki 90 %.
”Täällä Pyhämaan Vintrillä merkillepantavaa on että mateita liikkuu marras-joulukuussa, mutta
kudun lähestyessä kalat häviävät jonnekin, Eikö sitten ole enää kutupaikkoja täällä? Pohja on
villoittunut paljon. Rakkolevä hävinnyt Vintriltä melkein kokonaan. Joskus 50 -60 luvulla tullut hyvin
mateita kun tiepenger ei ollut tukossa. Kun allas padottiin muutamana vuonna mateita ilmeisesti oli
paljon kun ei enää päässyt altaalle. Nykyään saaliit olemattomia!.”
”Ryöstöpilkin käyttö oli älytön homma. sillä revittiin uroskaloilta mahat auki ja tasapaino järkkyi.
Hyvissäkin madepaikoissa mateet loppui muutamassa vuodessa. Verkoista sai mateita joilla suolet
oli ulkona. Ihme kunnei luontoaktivistit ole tähän rääkkäykseen puuttuneet, mutta kaikki mikä
liittyy vapaa-aikaan, sitä saa tehdä.”
”Kalakannoissa aina olleet hyvät ja huonot vuodet myös made. Mateen häviäminen 2 – 3 vuodessa
ihmetyttää. Alueen paras kutupaikka Vehmassalmi pilattiin suurilla ruoppauksilla. Hyljekannan
lisääntyminen samaan aikaan oisko osa syy?.”
”Mateen kalastus on merkinnyt toiseksi suurinta vuosituloa silakan jälkeen. On tosi suuri menetys
silakan, mateen ja merisiian loppuminen Uudenkaupungin edustalla. Tähän kaikkeen on vain yksi
järkevä selitys, Kemiran uudenkaupungin jätevedet ovat rehevöittäneet ja saastuttaneet hyvät
kuturannat niin pahoin ettei enää pohjakutuiset kalat silakka, made, siika kutu enää onnistu. Olisi
mielestäni tärkeää että vapaa-ajan kalastuksen saaliin myyntiä valvottaisi. Olisi meidän yhteinen
ammattikalastajien etu. Uudessakaupungissa on kaksi tukkuliikettä jotka ostavat kalaa. Toinen
ostaa vapaa-ajankalastajalta toinen ei.”

5.2 EMOMATEET, MÄDIN LYPSY JA –HAUDONTA, ISTUTUKSET
5.2.1. Taivassalo
Taivassalosta kerättiin tammikuun lopussa vuonna 2010 ammattikalastaja Timo ja Santtu Marjusen
madekoukuista saatuja emomateita sumppuun. Mateet Kuljetettiin kalankuljetuspasassa Taivassalosta
Paraisille Kalatalous- ja ympäristöopiston altaisiin odottamaan sukutuotteiden kypsymistä. Laitos oli tyhjä
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muista kaloista odottaen desinfiointia, joten altaiden käyttö oli mahdollista. Mädin haudontaa varten
rakennettiin olemassa oleviin tiloihin kenttähautomorakenteet.
Helmi-maaliskuun vaihteessa käytettiin useita uroksia naaraiden hedelmöittämiseen, tarkoituksena saada
mahdollisimman laaja geeniperimä istutettaviin poikasiin. Vuonna 2011 tehtiin samanlainen mateiden siirto
Marjusilta koululle. Tällöin kalat sumputettiin mereen, jolloin oikean lypsyajankohdan tavoittaminen oli
jään alta työläämpää.
Hedelmöitetty mäti sijoitettiin haudontasuppiloihin, jossa se kypsyi puolitoista kuukautta. Poikaset
kuoriutuivat
huhtikuun
puolessavälissä
varsin
samanaikaisesti
ja
vauhdikkaasti.

Vastakuoriutuneet mateenpoikaset noudettiin koululta maanteitse happipakkauksissa ja istutettiin
emomateiden pyyntipaikkojen lähistölle Taivassaloon.

Ammattikalastajat Timo ja Santtu Marjunen istuttavat mateenpoikasia Rouhunaukolle.
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Mateenpoikaset istutettiin emomateiden pyyntipaikkojen lähistölle matalaan veteen ruovikon ja rannan
väliin. Rantaviivalla vesi lämpenee nopeiten ja ravinnoksi sopiva plankton kehittyy ensimmäisenä.
Pienpoikasvaihe on kriittinen ja siitä selviää ainoastaan hyvin pieni osa istukkaista.
Poikasvaiheen jälkeen pienen mateen ravintona ovat pohjaeläimet. Tällöin sen vielä löytää päivisin kivien ja
muiden suojapaikkojen alta lämpimästä rantavedestä. Ensimmäisenä elinvuotenaan made kasvaa 10-12 cm
mittaiseksi. Kahden rantavesissä vietetyn vuoden jälkeen mateet siirtyvät syvemmälle.
Taivassalon vesille istutettiin yhteensä yli 1,5 miljoonaa mateenpoikasta vuonna 2010 ja vuonna 2011 noin
4 miljoonaa mateenpoikasta.

5.2.2. Kustavi
Kustavissa kerättiin vuonna 2010 ja 2011 ammattikalastaja Jari Niemisen lähinnä verkoista saatuja
emomateita tammikuun loppupuolelta helmikuun puoliväliin saakka sumppuun. Mateet kuljetettiin elävinä
Taivassalon mateiden tapaan Paraisille Suomen kalatalous- ja ympäristöopiston altaisiin, lypsyyn ja
haudontaan. Vuonna 2010 huhtikuun puolessa välissä istutettiin Kustavin vesille noin 1,75 miljoonaa ja
vuonna 2011 noin 0,75 miljoonaa vastakuoriutunutta mateenpoikasta.
5.2.3. Uusikaupunki
Uudenkaupungin kalastusalue kokeili vuonna 2011 Perämereltä saatujen tietojen rohkaisemina mateiden
luonteenomaista kutukäyttäytymistä. Projektin puitteissa ostettiin neljältä uusikaupunkilaiselta kalastajalta
yhteensä 53 kg mateita. Emomateet, keskipainoltaan parisen kiloa vietiin Pyhämaan hautomon
kutualtaisiin. Nämä ovat kaksiosaisia joissa ulompi lasikuituallas ja sisempi hyvin pienisilmäinen teräs/nylon
verkkoallas. Altaiden mitat olivat noin 40 x 120 cm ja syvyys 40 cm. Merivettä altaisiin tuli noin 10 litraa
minuutissa. Mateet jätettiin altaisiin omaan rauhaansa helmikuun puolessa välissä.

Mateet Pyhämaan hautomon kutualtaissa
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Mateiden rauhallista kutukäyttäytymistä tarkkailtiin päivittäin. Mateet pysyivät altaissa, vaikkei niissä ollut
kantta. Odotus palkittiin ja huomattiin, että mateet kutivat omia aikojaan altaisiin ja mäti hedelmöittyi.
Viimeisetkin mateet olivat kuteneet 10.3 mennessä. Mäti on niin pientä että se meni teräs/nylon altaan
silmien läpi lasikuitualtaan pohjalle. Kaikkiaan mätiä saatiin 9,5 litraa. Litrassa mätijyviä on noin 700 000 kpl.

Mäti suppiloissa
Haudonta onnistui ja vappuna istutettiin yhteensä noin 2,8 miljoonaa mateenpoikasta Pyhämaan edustan
rantavesiin.
6. JOHTOPÄÄTÖKSET
Kalastajahaastatteluiden perusteella kiinnostusta mateenpyyntiin ja osalla yhteistuumin tehtävään
pyydyskehitykseen on olemassa. Olemattomat saaliit ovat aikaansaaneet nykyisen tilanteen, jossa
mateenpyynnin kehittäminen ja pyydysinvestoinnit eivät ole kannattavia. Mikäli hankeen aikana tehdyt ja
tulevina vuosina tehtävät istutukset onnistuvat tai muusta syystä madesaaliit paranevat on perusteltua
käynnistää yhteistyöhanke, jossa ideoidaan ja kokeillaan uudentyyppisiä madepyydyksiä – entisiä
unohtamatta.
Mädinhankinta on yksinkertaista niin kauan kuin ammattimaista mateenpyyntiä harjoitetaan. Hankkeen
aikana todettiin perinteisen lypsymenetelmän toimivuus. Hankkeen tärkeimpänä saavutuksena kokeiltiin
menestyksekkäästi alueella täysin uutta menetelmää luonnonmukaisen hedelmöitetyn mädin keräämiseksi
Pyhämaan hautomossa. Menetelmä on todella yksinkertainen. Lisäksi emomateet voidaan vapauttaa
takaisin mereen, koska ne säilyvät tällä menetelmällä vahingoittumattomina.
Toimintaa harjoitettiin kalastusalueiden omalla kustannuksella onnistuneesti myös talvella 2012.
Rysämateita ostettiin Pyhämaan ja Pyhärannan kalastajilta kutemaan Pyhämaan hautomoon 105 kg josta
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saatiin peräti 8 miljoonaa vastakuoriutunutta mateenpoikasta Taivassalon, Kustavin ja Uudenkaupungin
vesiin. Tämä toiminta jatkuu myös tulevana talvena.
Kalastajien selkeästi esille tuoma havainto epänormaaleista mateiden maksoista tulee tutkia.
Mateen jatkokasvatus kesänvanhoiksi luonnonravintolammikoissa tai starttiruokintakokeilujen jälkeen
jatkokasvatus merialtaissa voisi olla kannattavaa. Samalla tulisi kokeilla erilaisia merkintävaihtoehtoja
istutusten onnistumisen seuraamiseksi.
Madetapahtuman järjestäminen kiinnostaa laajalti haastateltuja ammattikalastajia. Helmikuinen madejuhla
olisi todennäköinen yleisömenestys ja toteuttamiskelpoinen idea.
Hankesuunnitelmassa esitettiin pidettäväksi madeseminaari hankkeen lopuksi. Tämä siirretään pidettäväksi
helmikuussa 2013 Pyhämaassa tutustuen samalla Pitkäluodon mateenkutualtaisiin. Tilaisuudessa pyritään
käynnistämään mateenkalastuksen uudet menetelmät –hanke. Seminaari järjestetään kalastusalueiden
omalla kustannuksella.
7. MADEHANKE TIEDOTUSVÄLINEISSÄ
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