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1 JOHDANTO
Taustaa:
Kuha (Sander lucioperca) on hyötynyt Saaristomeren rehevöitymisestä ja lämpimistä kesistä. Merialueen
kuhasaaliit kääntyivät nousuun 1980- ja 1990 lukujen vaihteessa, mutta saalismäärät kääntyivät laskuun
vuoden 2003 jälkeen. Vuonna 2011 tilasto näyttää kuhasaaliiden parantuneen kaikilla tilastoruuduilla (47,
51 ja 52) . Suurimmat kuhasaaliit kalastettiin v. 2011 pyyntiruudun 47 alueella (116 922 kg). Pyyntiruudulla
51 (31 333 kg) ja pyyntiruudulla 52 (90 549 kg)
Kuha on silakan jälkeen ja ahvenen ohella yksi ammattikalastajien tärkeimmistä saalislajeista
Saaristomerellä ja kuhasaaliit ovat korvanneet monelle ammattikalastajalle silakkakantojen
heikkenemisestä aiheutuneet tulojen menetykset. Valtaosa kuhasaaliista kalastetaan Saaristomeren
alueella verkoilla, sesongin rajoittuessa pääasiallisesti syksystä kevääseen. Harmaahylkeiden
levittäytyminen yhä sisemmäs saaristoa on ajanut sekä kalat että ammattikalastajat yhä lähemmäs
rannikkoa.

Yhteenlasketut kuhasaaliit pyyntiruuduilla 47, 51 ja 52
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Kuhan alamitan nosto ja solmuvälisäätely oli Turun Sanomien yleisön osastolla kesällä 2012 eri
intressitahojen esittämänä useita kertoja. Seuraavassa on poimittu eri kirjoituksista mielenkiintoisia kohtia:


Turun saaristo on suomalaisittain tärkeää kuhanpyyntialuetta, jossa kuhasaaliit ovat olleet
valtakunnallisestikin vertaillen hyviä, mutta jossa on myös esitetty huoli merimetson vaikutuksista
kuhasaaliisiin. Pyydettävän kalan kokoa kasvattamalla kuhakantoja voitaisiin ruotsalaiskokemusten
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perusteella entisestään muutamassa vuodessa vahvistaa ja saalismääriä lisätä. Samalla merimetson
aiheuttamat uhkakuva kuhankalastukselle lievenisi.


Kirjoituksessa puurot ja vellit ovat menneet sekaisin. RKTL on tutkimuksin todennut, että
saaristomeren 35 senttimetrin pituisista kuhista kutee valtaosa. Kuhan kasvuun ja kudun
onnistumisen keskeinen tekijä on veden lämpötila. Sitä tuskin voidaan hallinnollisin päätöksin
nostaa. Kuhasaaliiden trendimäinen kasvu, etenkin sisävesillä, voitaneen laittaa puhtaasti ilmaston
lämpenemisen piikkiin



Merimetson saaliin keskikoko on noin 20–25 senttimetriä. Tämä koskee myös sen syömiä kuhia.
Verkkojen silmäkoon nostamisella ei millään tavalla enää voi vaikuttaa näiden syötyjen kuhien
kasvuun ja sukukypsyyden saavuttamiseen. Merimetso on todellinen uhka kuhakannalle.
Merimetson syömäksi joutuu pelkästään Saaristomerellä arviolta miljoona alamittaista kuhaa
vuodessa. Merimetsojen aiheuttamaan haittaan verkkojen silmäkoolla ei ole minkäänlaista
vaikutusta. Silmäkoon nostamisella on aivan toiset tavoitteet kuin merimetsojen uhkan
lievittäminen.



Airiston–Velkuan kalastusalueen tavoitteena on hoitaa vesialueitaan tavalla, joka mahdollistaa
kalakantojen kestävän ja tehokkaan hyödyntämisen. Vahinkoeläinten kannan kasvun tukeminen ei
sisälly tavoitteeseen. Kuhaverkkojen solmuvälin nostaminen siitä syystä, että merimetsoille riittäisi
ravintoa, on käsittämätön vaatimus ja ristiriidassa sekä kalastuslain että kestävän kehityksen
periaatteiden kanssa. Saaristomeren ammattikalastajille toimenpiteestä aiheutuisi kohtuuttomat
taloudelliset tappiot (Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL 2003).



Kuhakanta voi olla runsas, mutta kannan saalistuotto alenee. Saaristomeren nuorten kuhien
joukossa on kuitenkin edelleen jäljellä nopeakasvuisiakin yksilöitä. Verkkojen silmäkoon
suurentamisen ansiosta entistä suurempi osa niistä voisi saavuttaa sukukypsyyden ja tuottaa
jälkeläisiä, jolloin kuhakannan kokorakenne muuttuisi kalastajan kannalta nykyistä
tuottoisammaksi.



Samalla kun ammattikalastuksen pyyntiponnistus on pienentynyt, hylkeiden ja merimetsojen
kuhaan kohdistama saalistus on kasvanut räjähdysmäisesti. RKTL:n omien laskelmien mukaan
merimetso verottaa alueen kuhakantaa jo moninkertaisesti kalastajiin verrattuna. Tutkimuslaitosta
edustavan Outi Heikinheimon mielestä kalastajien tulisi olla maksumiehiä toimenpiteessä, jolla
vahinkoeläimistä johtuvia kuhakannan epävarmuustekijöitä lievennettäisiin. Tutkijan ehdottama
portaittainen siirtyminen isompisilmäisiin verkkoihin on epärealistinen ajatus. Ammattikalastajat
eivät kalastaisi tyhjää harvoilla verkoilla, vaan kuhan pyynti loppuisi 2–3 vuodeksi, kunnes kalat
ovat kasvaneet uuteen pyyntikokoon. Saaristomeren ammattikalastuksen kuhasaaliin arvo on yli
miljoona euroa vuodessa. Kahden vuoden tauko ammatin harjoittamisessa merkitsisi käytännössä
ammattimaisen kalastuksen loppua.



Kaikkein onnettominta tilanteessa on se, että sitä joukkoa, joka näitä pykäliä, kieltoja ja suosituksia
vääntää kasaan, seuraukset eivät koske latin vertaa, vaan kalastaja on aina suoraan maksumies.
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2 HANKKEEN TAVOITTEET
Tavoitteena oli järjestää keväällä 2013 seminaari, jossa otetaan esille kuhankalastuksen nykytila,
tulevaisuuden uhat ja mahdollisuudet Vakka-Suomen kalastuspuiston toimialueella ja Saaristomerellä.
Alustajiksi kutsutaan tutkimuksen ja elinkeinon edustajia. Seminaarikutsut lähetetään alueen
ammattikalastajille, kalakaupalle, kalastusoppaille, kalatalousviranomaiselle, kalantutkimukselle ja muille
sidosryhmille. Tilaisuus on avoin myös vapaa-ajan kalastajille. Seminaarissa esitetään myös
ammattikalastajille ja kalastusoppaille suunnatun, tammikuussa 2013 toteutettavan kuhakyselyn tuloksia.
Hanke antaa suuntaviivoja kalatalouselinkeinon kehittämiseen sekä kuhankalastukseen vaikuttavien
viranomais- ja kalastusaluepäätösten tueksi

3 HANKKEEN RAHOITUS JA AIKATAULU
Hankehakemus käsiteltiin ja esitettiin rahoitettavaksi Vakka-Suomen kalastuspuisto –kalatalousryhmän
kokouksessa 13.11.2012. Varsinais-Suomen ELY –keskus myönsi Airiston-Velkuan kalastusalueelle avustusta
Kuhaseminaarin järjestämiseen enintään 6 525 euroa. Avustus on 90 % hyväksyttyjen kustannusten
kokonaismäärästä.
EU:n rahoitusosuus (EKTR)
valtion rahoitusosuus
yksityinen rahoitusosuus

38,7%
51,3 %
10,0 %

2 805,75 euroa
3 719,25 euroa
725,00 euroa

Hankkeen tukikelpoisuusaika oli 19.11.2012 – 30.6.2013.

4 HANKKEEN TOTEUTUS JA TULOKSET
Kuhaseminaari järjestettiin 12.3.2013 Taivassalossa
Osanottajia oli yhteensä 39, jotka edustivat ammatti- ja kotitarvekalastajia, RKTL:ta, neuvontajajärjestöjä ja
kalakauppaa. Tilaisuus oli kaikille avoin. Puheenjohtajana toimi kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho.
Seminaarista haettiin suuntaviivoja kuhankalastukseen vaikuttavien viranomais- ja kalastusaluepäätösten
tueksi. Mitkä olisivat kuhankalastuksen säätelyn vaikutukset saaliisiin ja elinkeinoon?

4.1. Kuhankalastuksen nykytila Saaristomerellä, Maria Saarinen, hankekoordinaattori
Ammattiopisto Livia / Kalatalous- ja ympäristöopisto
Saaristomerellä toimi vuonna 2012 290 ammattikalastajaa, joista 89 oli päätoimisia. Päätoimisten
ammattikalastajien määrä on vähentynyt 10 vuodessa noin 40 prosenttia.
Alustavien arvioiden mukaan noin 85 prosenttia päätoimisista ja noin 60 % sivutoimisista kalastajista
ilmoitti kalastaneensa kuhaa vuonna 2012.
Kuhan kalastusta säädellään sekä alamitta- että solmuvälisäädöksin. Kuhan alamitta on 37 cm.
Kalastusalueiden päätösten tai suositusten mukaisesti kuhan kalastuksessa käytettävien verkkojen pienin
sallittu solmuväli on vuoden 2001 alusta lähtien ollut 43 mm tai 45 mm. Rajoitukset koskevat kaikkia
kalastajaryhmiä.
Noin 85 prosenttia kuhasaaliista saadaan 36 – 45 mm verkoilla. Solmuväliluokka on Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksen (RKTL) käyttämä kokoluokka, ja siihen sisältyy hieman myös ahvenverkoilla saatua
sivusaalista. Noin viisi prosenttia saadaan 46 – 50 mm verkoilla. Loput 10 prosenttia saadaan erilaisilla
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rysillä, joista hylkeenkestävien Push Up -rysien osuus on vajaa puolet. Push Up – rysä ei voi koskaan
kokonaan korvata verkkoa pyydyksenä, mutta se voi olla mahdollisuus tietyillä alueilla.
Alustavan arvion mukaan ammattikalastuksen kuhasaalis oli noin 213 tonnia vuonna 2012. Kuhasaalis on
pienentynyt huippuvuoden 2003 jälkeen noin puolella. Samaan aikaan pyyntiponnistus (verkkopäivien
lukumäärä) 36 – 45 mm verkoilla on pienentynyt noin 30 prosenttia.
Saaliin alueellinen jakautuminen alkoi muuttua 1990-luvun puolivälissä harmaahylkeiden saavuttua
Saaristomerelle. Aikaisemmin kuhaa pyydettiin selkävesiltä välivedestä jopa 10 m syvillä verkoilla, mutta
nyt kalastus tapahtuu rannikon läheisillä vesillä 2-3 m verkoilla. Muutos on pakottanut kymmenet
ammattikalastajat luopumaan ammatistaan.
Kuha on Saaristomeren rannikkokalastuksen (=muu kuin troolaus) tukijalka ja taloudellisesti merkittävin
saalislaji; noin kolmannes saaliin arvosta tulee kuhasta. Toiseksi tärkein laji on silakka. Rysäsilakan osuus
rannikkokalastuksen saaliin kokonaisarvosta on noin neljännes. Päätoimisen kalastuksen taustalla on
useimmiten kuhan ja silakan rysäkalastuksen yhdistelmä.
Harmaahylkeet ja merimetsot ovat kuhankalastuksen suurimpia ongelmia ja uhkia. Vahinkoeläimet
aiheuttavat suorien saalis- ja pyydysvahinkojen lisäksi muutoksia kalojen käyttäytymisessä (karkottuminen,
parvien hajaantuminen) ja saattavat myös vaikuttaa kalakantaan ja kalastukseen rekrytoituvien kuhien
määrään. Muita uhkia ovat kuhalle ja vaelluskaloille esitetyt suojelutavoitteet sekä kalavesien saannin
ongelmat.
Harmaahylkeet ja merimetsot verottavat kuhakantaa enemmän kuin ammattikalastus. Eläimet aiheuttavat
suuria taloudellisia menetyksiä pelkästään syömänsä kalamäärän kautta. RKTL:n mukaan merimetsot syövät
Saaristomerellä vähintään 100 tonnia kuhaa vuodessa. Niiden saalistamien kuhien keskipaino on noin 180
grammaa, joten ne syövät 550 000 kappaletta kuhia. Jos edes 10 prosenttia näistä saisi kasvaa
pyyntikokoon, tästä kertyisi noin 30 tonnin kuhasaalis, jonka arvo on noin 150 000 euroa.
Vuonna 2012 Lounaissaariston alueella laskettiin noin 8 000 harmaahyljettä. Tämä määrä syö vuodessa
noin 20 miljoonaa kiloa kalaa. RKTL:n Ecoseal -hankkeen ennakkotiedon mukaan hylkeen ravinnossa
Saaristomerellä on myös kuhaa. Jos ravinnosta olisi vaikkapa vain yksi prosentti kuhaa, se tarkoittaisi 200
tonnia kuhaa arvoltaan miljoona euroa.
Nykyisessä ammattikalastuksen vaikeassa tilanteessa näkisin, että jos tutkimus osoittaa Saaristomeren
kuhakannan olevan vaarassa, ensisijaisena toimenpiteenä tulee olla vahinkoeläinongelman ratkaiseminen.

4.2. Kuhakyselyn tuloksia, Timo Saarinen, isännöitsijä Airiston-Velkuan
kalastusalue
Vastaukset saatu ammattikalastajilta puhelimitse ja sähköpostitse:


Sitä joukkoa, joka on alamitan- ja solmuvälin noston takana, seuraukset eivät kosketa pätkän
vertaa. Riskin joutuu ottamaan ammattikalastaja ja on maksumies.



Kalastukseen tulisi tauko. Pakko hakea tällöin muita tulonlähteitä. Jos tämä onnistuu on ilmeinen
vaara, että kalastaja ei palaa enää epävarmaan elinkeinoon vuosien tauon jälkeen.
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Mikäpä siinä, jos joku korvaa täysimääräisesti tulonmenetykset. Toki viranomaisilla on varmasti
hyvää tahtoa katokorvausjärjestelmän luomiseen, ja rahaakin siihen löytyy?



Kuinka moni tutkija tai viranomainen on valmis tekemään työsopimuksen, jolla samalla työajalla ja
–määrällä palkkapussi puolittuu useaksi vuodeksi. Tämän jälkeen palkka alkaa nousta ja kahdeksan
vuoden päästä ollaan tasolla, jolloin menetetty palkka on kiritty kiinni? Kukaan ei pysty kuitenkaan
antamaan takuita, että näin varmasti käy!



Kuhansäätely tulee väistämättä vastaan. Riittävän pitkä siirtymäaika on välttämätön.
Ammattikalastajalle eri solmuvälimääräykset kuin kotitarvekalastajilla, jotka saavat ruokakalansa 50
– 55 mm solmuvälillä. Vapavälinein pyydetyn kuhan alamitta voisi olla 40 – 42 cm. Helppo toteuttaa
ja valvoa. Tämän vaikutuksia voitaisiin tutkia ensimmäiset seitsemän vuotta.



Olkoon solmuväli mikä tahansa tulee verkkoihin jäämään aina alamittaisia hampaistaan kiinni. Yli
kolmen metrin syvyydestä nostetut jäävät ilmarakkonsa takia lokkien ruoaksi. Alamittaisia kaloja on
verkkokalastuksessa (max 10 %)



Asiat alkavat olemaan jo historiaa. Maahan kaatunutta maitoa turha itkeä. Vrt. Helsingin päätös
kuhankalastuksesta. Ketä vielä tosissaan kalastaa kuhaa ja missä? Ikärakenteen takia kymmenen
vuoden päästä ei ole enää ammattikalastusta aiheuttamassa ongelmia.



Niin sanotuilla luonnonsuojelullisilla toimenpiteillä ammattikalastusta lyödään surutta ja laajalla
rintamalla. Joitakin vuosikymmeniä sitten verkkokalastajia oli monikymmenkertainen määrä
nykyiseen verrattuna. Kalaa riitti silloinkin kaikille. Jos kuhat olisi kalastamalla lopetettu - olisi se
tehty jo vuosia sitten.



Kymmenisen vuotta sitten RKTL selvitti Saaristomeren kuhien lisääntymistä. Yli 80 % naaraista on
kutenut vähintään kerran ennen 37 cm mittaa. Ja kolleista käytännössä kaikki.



Kuhan alamitan nosto aiheuttaisi suuren kuopan saaliissa. Tämä vaikuttaisi välittömästi myös
kalanostajien toimintaan. Ainakin keräily loppuu ja muut lajit jäävät kalastajan käsiin. Siika on
WWF:n takia liipasimella, hauki, särki ja lahna eivät kiinnosta kuluttajaa.



Kalatiskien valikoimaa täydennetään entistä enemmän kasvatetuilla lajeilla, jos luonnonkalaa ei saa.



Keskustelussa esillä suojelijat vs. ammattikalastajat. Jos ammattikalastuksen takia kuhakannat
olisivat vaarassa olisi tämä tullut vastaan jo vuosikymmeniä sitten. Ammattikalastaja on “suojelija”.
Ei kukaan ole niin tyhmä, että syö siemenperunat.



Tutkijoiden mukaan hitaasti kasvavat kuhat ovat seurausta tehokkaasta kalastuksesta. Nopeasti
kasvavat yksilöt pyydetään ensiksi pois. Jäljelle jää hitaasti kasvavat. Jos alamittaa nostetaan on
meressä pääosin hitaasti kasvavia kuhia.



Kuhan koossa on alueellisia eroja -> jos kuhan alamittaa nostetaan meidän alueella, niin kuhan
kalastus loppuu kokonaan, samalla koko elinkeino. Ammattikalastajalle kuhan alamitan ja
verkkosolmuvälin nosto = katastrofi



Jos verkon silmäkokoa kasvatetaan vähenee kuhasaalis ja ainakin meikäläisellä loppuu ahvenen
sekä siian pyynti.
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Ketä tämä ehdotus alamitan ja solmuvälin nostosta palvelee - ei ainakaan ammattikalastajia!
Toivomme hartaasti, että kaikki vaikutusvaltaiset tahot taistelevat voimakkaasti näitä
ammattikalastuksen kannalta katastrofaalisia ehdotuksia ja suunnitelmia vastaan.



Ammattikalastajien vapaampi siirtyminen alueilta toiselle helpottaisi kilpajuoksua hylkeen ja
merimetson kanssa. Keventäisi johonkin alueeseen ja kuhakantaan kohdistuvaa pyyntipainetta.



Säätelyllä ei mitään merkitystä nykytilanteessa. 80 % kalavesistä menetetty hylkeiden takia. Hylkeet
eivät tunne kuhan alamittaa. Merimetsot myös kasvava ongelma.



Kuturauhoitus voitaisiin palauttaa. Kudulla olevat yksilöt ja mätiä vartioivat kollit liian helppo
nyppiä vapavälineillä. Onko RKTL tutkinut takavuosien kuturauhoituksen poiston vaikutuksia?



+ kalakauppiaan kommentit: Ottamatta kantaa alamittaan kalastuspoliittisesti sanoisin tällä
hetkellä myynnissä olevan kuhan olevan erittäin sopivalautaselle. Pienuus ei niinkään
haittaa, onhan ahvenfileetkin pienempiä ja niitä voi sitten annokseen lisätä sen mukaan.
Sen sijaan joskus näkee kovin isoja fileitä, lieneekö jotain virolaista järvikuhaa.
Poikkaisemalla tulee ruma ja näyttää kuin jokin turskafile olisi kysymyksessä.
Siis mielestäni kaupallisesti saariston kuha on juuri oikean kokoista eikä ainakaan sen takia
ole tarvetta minkäänlaisiin koon kastattamisiin.

4.3. Kalastuksen vaikutukset kuhakantaan, Outi Heikinheimo, erikoistutkija Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitos

Tärkeimmät Saaristomeren kuhasaaliisiin vaikuttavat tekijät ovat ympäristöolosuhteet, kuten kesien
lämpötilat ja rannikkovesien rehevyys, kuhan pyyntikoko ja pyynnin voimakkuus sekä kuhan kasvunopeus.
Rannikkovesien rehevöityminen on ollut eduksi kuhalle, ja kanta on vuosikymmenien kuluessa runsastunut.
Saaliissa on kuitenkin suurta vuosittaista vaihtelua. Vuosiluokkien runsauden vaihtelu määräytyy suureksi
osaksi heinä-elokuun lämpötilojen mukaan. Kannan ikärakenne määräytyy kalastuksen voimakkuuden
mukaan. Saaristomeren kuhaa kalastavat sekä ammatti- että vapaa-ajan kalastajat, ja kuhan
kalastuskuolevuus on suuri. Noin 60 % kalastettavasta kannasta pyydetään pois vuosittain. Silloin
kalastettava kanta koostuu vain harvoista vuosiluokista, eikä vanhoja kuhia juurikaan ole populaatiossa. Jos
kuhat pyydetään suurempina, kalastus voi olla tehokasta ja saaliit pysyvät silti hyvinä. Jos pyynti kohdistuu
jo nuoriin kuhiin ja kalastuspaine on suuri, kuhan kasvupotentiaali jää hyödyntämättä ja saadaan pienempiä
saaliita.
Saaristomeren kuhat kutevat keskimäärin pienempinä kuin järvissä, ja kuhan kasvu näyttää olevan
hitaampaa. Selityksenä voi olla kalastuksen vaikutus. Kuhapopulaatiossa on yksilöiden välillä suurta
vaihtelua kasvunopeudessa. Kun verkkokalastus on voimakasta ja silmäkoot pieniä, nopeakasvuiset kuhat
tarttuvat verkkoihin jo nuorina. Nopeaan kasvuun liittyy yleensä suurempi sukukypsyyden
saavuttamiskoko, joten nopeakasvuisista yksilöistä suurin osa ei ehdi kutea kertaakaan. Populaatiossa
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yleistyvät hidaskasvuiset kuhat, jotka kutevat pienikokoisina. Saaristomeren kuha on ollut jo
vuosikymmenien ajan tehokkaan kalastuksen kohteena. Hyljeongelmien vuoksi kalastus on keskittynyt
entistä suppeammille alueille, joilla kalastuspaine on tämän seurauksena kasvanut.
Kuhapopulaatiota ei todennäköisesti uhkaa romahdus kuvatunlaisesta kehityksestä huolimatta, vaikka
keskimääräinen kasvunopeus ja saaliskuhan koko pienenisivät. Kuhakanta voi olla runsas, mutta kannan
saalistuotto alenee, mikä vähentää kalastuksen kannattavuutta. Saaristomeren nuorten kuhien joukossa on
kuitenkin edelleen jäljellä nopeakasvuisiakin yksilöitä. Verkkojen silmäkoon suurentamisen ansiosta entistä
suurempi osa niistä voisi saavuttaa sukukypsyyden ja tuottaa jälkeläisiä, jolloin kuhakannan kokorakenne
muuttuisi kalastajan kannalta tuottoisammaksi.
Kuhan alamitan ja verkkojen solmuvälin suurentaminen lisäisi kuhasaaliita ja parantaisi kuhakannan
ekologista kestävyyttä. Ammattikalastajille voisi aiheutua menetyksiä ensimmäisinä vuosina, ennen kuin
kuhat ehtivät kasvaa uuteen pyyntikokoon. Verkkojen vähittäinen korvaaminen isompisilmäisillä verkoilla,
tai portaittainen siirtyminen suurempaan solmuväliin pienentäisi merkittävästi saalismenetyksiä
alkuvuosina. Mitä parempi kuhan kasvu tai mitä pienempi kalastuskuolevuus, sitä pienempi olisi saaliiden
putoaminen ensimmäisenä vuonna.

4.4. Kuhan alamitan ja verkkosolmuvälien noston taloudelliset vaikutukset
kalastajalle, Jari Setälä KTM, tutkija Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Riista ja kala teki vuonna 2003 tutkimuksen verkon solmuvälin suurentamisen vaikutuksista Saaristomeren
ammattikalastuksen kuhasaaliin määrään ja arvoon. Vaikutukset laskettiin biologis-taloudellisen
simulaatiomallin avulla 47 ja 50 millimetrin solmuvälivaihtoehdoille. Tutkimus perustui pääosin Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitoksen tilastoihin ja kalanäytteisiin, asiantuntijahaastatteluihin sekä aikaisempiin
tutkimuksiin.
Tutkimuksen perusteella kuhaverkkojen solmuvälin suurentaminen 50 millimetriin ja alamitan nosto 40
senttimetriin johtaisi hyvin todennäköisesti pitkällä aikavälillä suurempiin kuhasaaliisiin. Kuhan keskipaino
olisi vajaat 800 grammaa. Lyhyellä aikavälillä saalis ensin vähenisi noin puoleen ja vakiintuisi muutamaa
vuotta myöhemmin viidenneksen aikaisempaa korkeammalle tasolle. Mitä suurempi solmuvälimuutos, sen
syvempi saaliin notkahdus alussa ja suurempi saalis myöhemmin.
Solmuvälimuutoksen taloudelliset vaikutukset ammattikalastukseen ovat huomattavia ja pitkäaikaisia,
koska hyötyjen realisoitumiseen kuluu useita vuosia. Mallinnuksessa käytetyin oletuksin 50 millimetrin
solmuvälillä ja 40 senttimetrin alamitalla kuhasaaliin arvo on suurempi kuin ennen solmuvälimuutosta
kolmen vuoden kuluttua. Saaliin kasvun arvo ylittää saalismenetyksen arvon kahdeksan vuoden kuluttua.
Verkon solmuvälin suurentamisen vaikutus Saaristomeren ammattikalastuksen kuha- ja
ahvensaaliin arvoon
Jari Setälä, Outi Heikinheimo, Kaija Saarni ja Jari Raitaniemi
Kala- ja riistaraportteja nro 297, 2003. http://www.rktl.fi/?view=publications&id=5442
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5 YHTEENVETO
Kuhaseminaarin jälkeen käytiin vilkas, värikäs ja asiallinen keskustelu. Esille tulivat erityisesti hylkeiden ja
merimetsojen aiheuttamat vahingot ja saalismenetykset. Kynsittyjen ja nokittujen kuhien osuus saaliissa
kasvaa jatkuvasti. Ihmeteltiin miten Ruotsissa merimetsokantaa rajoitetaan ja Suomessa ei millään tavoin.
Kukaan seminaarissa paikalla olijoista ei kannustanut viranomaisia tai kalastusaluetta kuhan alamitan tai
kuhaverkkojen solmuvälien nostoon. Kutualueilla kutuaikana tapahtuvaan jigikalastukseen sen sijaan tulisi
saada tolkkua.
Todennäköistä on, että ikäluokkien kokoon vaikuttaa pääosin ensimmäisen kesän meriveden lämpötila.
Kantavaihteluita on aina ollut ja tulee olemaan. Kalastamalla kaloja ei saada loppumaan.
Ennen säätelytoimenpiteitä tarvitaan lisää tutkimustietoa. Järvillä tehdyt tutkimukset eivät ole suoraan
verrattavissa Saaristomerelle. Ennen kaikkea hylje- ja merimetsokantaa tulisi rajoittaa.
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