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1. JOHDANTO
Kalastuspaineen kasvaessa niin merissä kuin sisävesilläkin lisääntyy tarve kalakannoista
saatavalle tiedolle. GIS on hyvä työkalu tutkittaessa tilallisia muutoksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Siten se sopii myös kalakantojen tutkimiseen. Yksi kalakannoista tietoa
antava lähde ovat kalastajien saalistilastot, joita on hyödynnetty tutkittaessa seisovien vesien kalakantoja. Sen sijaan virtavesien saalistilastoja ei ole hyödynnetty. Pidänkin tarpeellisena tutkia saalistilastoihin perustuvan paikkatiedon hyödyntämistä virtavesien kalakantojen tutkimisessa.
Virtavesien kalakannoilla tarkoitan tässä työssä joko pysyvästi tai osan elämästään virtavesissä eläviä kaloja. Näistä viimeksi mainitut kalat ovat joko anadromisia tai
katadromisia kaloja. Anadromiset kalat ovat makeassa vedessä kutevia kaloja, mutta viettävät muuten suurimman osan elämästään meressä. Katadromiset kalat puolestaan kutevat merissä, mutta elävät muuten makeassa vedessä (What is an anadromous... 2011).
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) mainitsee esimerkkinä anadromisesta kalasta merilohen. Ankerias taas toimii esimerkkinä katadromisesta kalasta
(What is an anadromous... 2011). Saalistilastot taas sisältävät vapaa-ajan kalastuksesta ja
ammattikalastuksesta saatuja kalasaaliita. Siten esim. tutkimuksia varten suoritetut sähkökalastukset tai verkottamiset eivät lukeudu saalistilastoihin.
Pohdin tutkimusaihettani seuraavanlaisilla tutkimuskysymyksillä. Millaista tietoa saalistilastojen hyödyntämisellä paikkatiedossa voi saada? Mitä seikkoja saalistilastojen käsittelyssä tulee ottaa huomioon? Mitkä tekijät saalistilastoissa heikentävät sen kykyä tuottaa tietoa kalakannoista? Lisäksi pohdin myös, miksi saalistilastoja ei ole juurikaan hyödynnetty paikkatiedossa virtavesien kalakantoja tutkittaessa. Pidän nimittäin erikoisena, että virtavesien saalistilastoihin kohdistuu niin vähän mielenkiintoa paikkatiedossa.
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1.1 Tutkimuksen toteutus
Tutkimuksessani tarkemman tarkastelun kohteena on Luonnonvarakeskuksen toteuttama
Tornionjoen kalastuskysely, minkä pohjalta teen johtopäätöksiä saalistilastojen hyödyntämisestä virtavesien kalakantojen tutkimisessa. Pidän Tornionjoen kalastuskyselyn valintaa tutkimukseeni mielekkäänä, koska siitä saadut saalistilastot voidaan sijoittaa Tornionjokiverkon eri osiin. Lisäksi saalistilastoja on kerätty verrattain pitkän aikaa. Tornionjoki on myös suosittu kalastuskohde, minkä takia saalistilastot ovat isoja. Lisäksi Tornionjoella kutevat merilohi ja meritaimen, jotka ovat anadromisia kaloja.
Aluksi määrittelen paikkatiedon käsitteen sekä perehdyn aiemmin tehtyihin
omaa aihettani lähellä oleviin tutkimuksiin. Saalistilastoja ei ole aiemmin hyödynnetty
paikkatiedossa virtavesien kalakantojen tutkimuksissa. Omaan tutkimukseeni valitsin
kuitenkin yhteensä viisi tutkimusta. Näistä kahdessa on käsitelty paikkatiedon hyödyntämistä virtavesien kalakantojen tutkimisessa. Näissä tutkimuksissa olen erityisen kiinnostunut siitä, minkälaista tietoa paikkatiedon avulla on saatu. Lopuissa kolmessa tutkimuksessa on hyödynnetty saalistilastoja kalakantojen tutkimisessa. Näissä pyrin selvittämään
saalistilastojen ominaisuuksia sekä sitä, miten niitä on käsitelty paikkatiedossa.
Tämän jälkeen esittelen kalastuskyselyn sekä sen kohteena olevan Tornionjoen.
Tutkimukseni TULOKSET-osiossa käyn läpi kalastuskyselystä saatavan paikkatietoaineiston mahdollisuuksia ja rajoitteita tuottaa tietoa kalakannoista. Pohdin käytännönläheisesti myös, miten aineistoa tulee esikäsitellä, jotta sitä on mielekästä käyttää paikkatiedossa. Hyödynnän aiemmin läpikäymissäni tutkimuksissa saatuja havaintoja ja menettelytapoja. Lopuksi POHDINTA-osiossa listaan sekä hyviä että huonoja puolia hyödynnettäessä saalistilastoihin perustuvaa paikkatietoa virtavesien kalakantojen tutkimisessa.
Käytän tässä hyväkseni Tornionjoen kalastuskyselyn tarkastelussa esiin nousseita seikkoja.
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2. TEORIA
2.1 Paikkatietojärjestelmä
Tokola ym. (1994: 1) sekä Rusanen ym. (1999: 24) asettavat paikkatiedolle kaksi kriteeriä: sijainnin ja ominaisuuden. Näistä molemmat koostuvat eri tekijöistä. Sijainti voidaan
Rusasen ym. (1999: 24) mukaan jakaa kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat koordinaatti-,
geometria- ja topologiatieto. Koordinaattitiedolla annetaan tutkittavalle kohteelle maantieteellinen sijainti eli missä kohtaa Maan pintaa kohde sijaitsee. Geometriatieto määrää
kohteen tyypin, joka voi Rusasen ym. mukaan olla vaikkapa piste, viiva tai alue. Topologiatiedolla taas tarkoitetaan tutkittavien kohteiden sijaintia suhteessa toisiinsa. Esim. se,
kumpi kahdesta kohteesta sijaitsee pohjoisempana, on topologinen tieto.
Paikkatiedossa ominaisuus koostuu Rusasen ym. (1999: 24) mukaan neljästä tekijästä. Heidän mukaansa jokaisen kohteen tulee olla yksilöitävissä sekä niille tulee voida
määrittää ajallinen ulottuvuus. Lisäksi kohteen ominaisuuksiin tulee kuulua paikantava
tieto sekä analysoitava piirre, joka voi olla esim. ikä tai sukupuoli. Paikantavana tietona
voi toimia esim. koordinaatti tai postinumero. Yksilöiväksi tiedoksi taas kelpaa esim.
henkilötunnus. Myös ajallisen ulottuvuuden näkeminen paikkatiedossa on mielekästä.
Mm. Horton & Kraftl (2014: 267) toteavat, että tilalla voidaan kolmiulotteisen olemuksen
lisäksi nähdä myös neljäs eli ajan ulottuvuus.
Paikkatietojärjestelmä eli ”Geographic Information System (GIS)” tarkoittaa
Longleyn ym. (2011: 13) mukaan tietokonepohjaista välinettä tallentaa ja prosessoida
paikkatietoa. Rusanen ym. (199: 24) taas määrittelevät GIS:n tietokoneiden, tiedon ja niiden käyttäjien muodostamaksi kokonaisuudeksi. Heywood ym. (1998: 4) sen sijaan toteavat GIS:n yksinkertaisesti olevan työkalu maantieteellisten analyysien tekoon. Paikkatietojärjestelmien käyttö on hyödyllistä, koska niiden avulla kyetään muokkaamaan dataa
paljon nopeammin ja kattavammin kuin mitä käsin tekemällä on mahdollista (Heywood
ym 1998: 4; Longley 2011: 13). GIS toimii myös hyvänä keinona ymmärtää eri tekijöiden
välisiä suhteita (Obermayer & Pinto 2008: 24). Longley ym. (2011: 13) tuovat vielä esille
paikkatietojärjestelmien kyvyn luoda hyödyllisiä karttoja tutkittavista alueista.
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2.1.1 Vektori- ja rasterimuotoinen aineisto
Digitaalisessa muodossa oleva paikkatietoaineisto on joko rasteri- tai vektorimuotoista
aineistoa (Rasteri- ja vektorimuotoinen...). Rasterimuotoinen paikkatietoaineisto koostuu
säännöllisistä ja yleensä tasasivuisista ruuduista (kuva 1). Yhtä tällaista ruutua kutsutaan
pikseliksi, ja jokainen pikseli kuvaa aina tiettyä kohtaa Maan pinnasta. Näille pikseleille
voidaan antaa aina jokin tietty ominaisuutta kuvaava tieto. Pikseleiden koko määrittää
aineiston tarkkuuden eli resoluution (Rasteri- ja vektorimuotoinen...). Vektorimuotoinen
aineisto taas sisältää pisteitä, viivoja tai esim. niiden rajaamia alueita (kuva 1). Strahler
& Strahler (2005: 44–45) nimeävät vektorimuotoisen aineiston tietueet spatiaalisiksi objekteiksi. Sen muodon ja koon määrittää geometriatieto. Sen sijaan koordinaattitieto määrittää objektin sijainnin.
Tietyntyyppistä ominaisuustietoa sisältävät aineistot sijoitetaan usein paikkatietojärjestelmissä yhdelle tasolle (”layer”). Näitä tasoja voidaan liittää yhteen ja tutkia niiden välisiä suhteita (Stahler & Stahler 2005: 44). Myös rasteri- ja vektorimuotoista aineistoa sisältävät tasot voidaan yhdistää toisiinsa. Tällöin vektorimuotoinen aineisto joudutaan yleensä muuttamaan rasterimuotoiseksi (Stahler & Stahler 2005: 45).

Kuva 1. Rasteri- ja vektorimuotoisen
paikkatietoaineiston ero (Ripplinger 2013).
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2.2 Paikkatiedon hyödyntäminen virtavesien kalakantojen tutkimisessa
Erityisesti maankäytön vaikutuksia virtavesien kalakantoihin on paikkatietoa hyödyntäen
tutkittu aiemmin. Mm. Park ym. (2006) ovat tutkineet maankäytön vaikutusta eri kalalajien esiintymisiin GIS:n avulla. He saivat tiedot kalakannoista sähkökalastamalla ja verkottamalla valittuja koealueita (Park ym. 2006: 142). Park ym. (2006: 143) tekivät tutkimusalueensa virtavesien jokaiselle kalalajille erikseen oman esiintymistodennäköisyyttä
kuvaavan tason. Lisäksi he tekivät tason kuvaamaan tutkimusalueen maankäyttöä. Tämä
taso saatiin jakamalla tutkimusalue rastereihin sekä laskemalla jokaiselle pikselille prosentuaalinen osuus kustakin sen sisältämästä maankäyttötyypistä. Sitten maankäyttötasoa
verrattiin eri kalalajien esiintymistä kuvaaviin tasoihin (Park ym. 2006: 140).
Mollot & Bilby (2008: 336) taas ovat tutkineet GIS:n avulla rantojen maankäytön vaikutusta anadromisiin kaloihin. He tutkivat jokivarren kasvillisuuden ja geomorfologisten muuttujien avulla jokivarsien maankäyttöä. Saaduista tuloksista he arvioivat,
onko tutkimusalueen maankäytöllä haitallisia vaikutuksia alueen lohikantoihin (Mollot &
Bilby 2008: 338). Mollot & Bilby korostivat tutkimuksessaan maankäytön muuttujien
rastereiden tarkkuutta. He käyttivät mallissaan verrattain tarkkaa rasteriaineistoa, jossa
pikseleiden koko oli 5x5m (Mollot & Bilby 2008: 336). He toteavatkin oman tutkimuksensa pohjalta, että maankäytön tarkat arvot ovat edellytyksenä mielekkäiden tulosten aikaansaamiseksi.
Longley ym. (2011: 13) mainitsevat, että paikkatiedon muuttamisella informaatioksi on rajoitteita. Tämä pätee myös tutkittaessa virtavesien kalakantoja. Grenouillet
ym. (2006: 141) nimittäin tuovat esille, että maankäytön muutosten aiheuttamat vaikutukset virtavesiin ovat luonteeltaan epäsuoria. Lisäksi vaikutuksissa esiintyy usein viivettä. Mollot & Bilby (2008: 342) taas mainitsevat jokivarsien ekosysteemien olevan hyvinkin vaihtelevia. Koska paikkatiedollisissa malleissa tarvitaan hyvinkin tarkkoja lukuja, joudutaan maankäyttöä kuvaavaa paikkatietotasoa yksinkertaistamaan.
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2.3 Saalistilastojen hyödyntäminen paikkatiedossa
Perzia ym. (2016) ovat käyttäneet miekkakalan harppuunakalastuksesta kerättyjä saalistilastoja paikkatiedossa. He tutkivat saaliiden tilallista ja ajallista jakautumista sekä selvittivät merivesien pintalämpötilan yhteyttä kalakantoihin. Saalistilastot Perzia ym.
(2016: 425–426) saivat kalastajien lokikirjoista sekä kiertämällä kalastusaluksia harppuunakalastuskausien aikana. Miekkakalan tilallisia muutoksia selvittääkseen he tekivät
omat kartat jokaiselle kuukauden ajanjaksolle.
Setiawati ym. (2015) ovat tutkineet isosilmätonnikalan habitaattia saalistilastoja
hyödyntäen. He vertasivat saatujen saaliiden korrelaatiota mm. merenpinnan lämpötilaan
ja meren syvyyteen. Ympäristöä kuvaava data oli saatu kaukokartoituksella. Saalistilastot
Setiawati ym. (2015: 734–735) keräsivät tutkimusalueella säännöllisesti kulkevilta kalastusaluksilta, joiden koko ja pyyntitavat olivat samankaltaisia. He eivät kuitenkaan suhteuttaneet saatuja kaloja kalastuksen määrään, vaan käyttivät kalakantoja edustavana arvona saatujen tonnikalojen kappalemäärää päivässä.
Myös Bhenedekar ym. (2014) tutkivat kalakantoja saalistilastoja hyödyntäen. He
keräsivät saalistilastot kaupallisista kalastusaluksista tehdyllä otannalla. Varsinaisten saaliiden lisäksi Bhenedekar ym. keräsivät kalastusalusten metatietoja, kuten kalastusalusten
ominaisuuksia sekä yksityiskohtia kalastustavoista. Kalakantoja kuvaavana arvona he
käyttivät kalastusalusten saamistodennäköisyyttä (Bhenedekar ym. 2014: 937–938). Tuloksissaan Bhenedekar ym. (2014: 938–939) käsittelivät erikseen yhden päivän reissuja
tekevien ja useita päiviä reissussa olevien kalastusalusten saalistodennäköisyyksiä.
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3. TUTKIMUSAINEISTON ESITTELY
3.1 Tornionjoen esittely
3.1.1 Tornionjokiverkon maantiede
Tornionjoki (ruotsiksi Torneälv) on Suomen ja Ruotsin välillä sijaitseva rajajoki. Se on
pohjoisin Itämereen laskevista joista (Romakkaniemi 2008: 6). Hyvärisen & Rodewaldin
(2013: 1387) mukaan Tornionjoki on myös Itämeren suurin säännöstelemätön joki. Vähä
ym. (2014: 7) lisäävät vielä, että se sisältää Itämeren suurimmat luontaiset lohi- ja meritaimenkannat. Tornionjoki saa alkunsa Tornionjärvestä, joka sijaitsee Ruotsissa Kiirunan
kaupungista pohjoiseen (Maanmittaushallitus 1977: 3). Se laskee Perämereen Tornion ja
Haaparannan kaupunkien rannikoilla (Maanmittaushallitus 1977: 34).
Tornionjoella on kaksi merkittävää ja pitkää sivujokea, jotka ovat Lainionjoki ja
Muonionjoki. Lainionjoki sijaitsee Ruotsin puolella (Romakkaniemi 2008: 7). Muonionjoki taas on Suomen ja Ruotsin rajajoki, joka yhtyy Tornionjokeen Lappean kylän kohdalla. Suomen Käsivarressa Muonionjoki haarautuu Markkina-nimisen paikan kohdalla
vielä ylöspäin kahdeksi eri joeksi: Könkämäenoksi ja Lätäsenoksi (Kuva 2). Romakkaniemen (2008: 7) mukaan Könkämäeno, Lätäseno ja Lainionjoki saavat alkunsa Skandeilta läheltä Norjan valtion rajaa.
Tornionjokiverkon valuma-alue on noin 40 000 km2 (Romakkaniemi 2008: 6),
ja Tornionjoen keskimääräinen virtaama on noin 400 m3/s (Anttila ym. 2008: 374). Korhonen (2007: 18) tuo kuitenkin esille, että Tornionjoen vuoden aikainen virtaama vaihtelee muiden suomalaisten virtavesien tapaan paljon. Virtaaman keskimääräinen huippu on
joka vuosi yli 1000 m3/s. Tämä tapahtuu kesäkuun vaihteessa (Korhonen 2007: 57). Anttilan ym. (2008: 374) mukaan Tornionjoella vallitsee jääpeite joulukuusta toukokuuhun.
Hyvärinen & Kajander (2005: 141) mainitsevat vielä Tornionjoella olevan Fennoskandian suurin bifurkaatio eli jokivirtaaman kahtiajakautuminen, joka sijaitsee Ruotsin puolella.
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Kuva 2. Tornionjokiverkon Suomen puoleinen osa (Kuva: Saku Vaarala).
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3.1.2 Kalastus Tornionjoella
Nykyään Tornionjoki on Luonnonvarakeskuksen internet-sivujen mukaan yhtä suosittu
virkistyskalastuskohde kuin Tenojoki. Se houkuttelee vuosittain noin 10 000 ulkopaikkakuntalaista kalastusmatkailijaa. Tähän on syynä pitkälti Tornionjokeen nouseva merilohi.
1980-luvulla Tornionjoen lohikanta kutistui lähes sukupuuttoon, mutta nykyisin Luonnonvarakeskus pitää lohikantaa elpyneenä (Tornionjoen lohi 2016). Myös saadut lohisaaliit ovat parantuneet (Tornionjoen lohi ja meritaimen). Lohikannan palautumiseen mainitaan syyksi liikakalastuksen estäminen kansainvälisillä saaliskiintiöillä (Tornionjoen lohi
2016). Vähä ym. (2014: 7) lisäävät, että myös Itämerellä tapahtuneen lohenkalastuksen
rajoittaminen on ollut tärkeää Tornionjoen lohikannan elpymisessä.
Tornionjoen vuosittaiset kalasaaliit ovat 50–150 tonnia. (Tornionjoen lohi
2016). Ankkuriemen ym. (2014: 7) mukaan vuosittaiset lohisaaliit ovat keskimäärin 42
tonnia, joista suurin osa kalastetaan vapavälinein. Lohen lisäksi Tornionjoen kokonaissaalis koostuu mm. harjuksista, siiasta ja hauesta. Tornionjoessa esiintyy myös meritaimenta (Tornionjoen lohi 2016), mutta sen kalastus on kielletty (Ankkuriniemi ym.
2014: 7).

Kuva 3. Tornionjoelta saatu lohi (Kuva: Ville Vähä. Saatavissa:
Vähä ym. (2013: 25)).
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3.2 Tornionjoen kalastuskysely
Tutkimuksessani tarkastelun kohteena oleva kalastuskysely on Luonnonvarakeskuksen
toteuttama, ja sillä kerätään saalistilastoja Tornionjoen vapaa-ajan kalastajilta. Saalistilasto kerätään vuosittain tutkimuskyselyllä, josta on esimerkki liitteenä tämän tutkimuksen lopussa. Tutkimuskysely lähetetään kirjeitse Tornionjoen yhteisluvan ostaneista henkilöistä valitulle otannalle. Vuonna 2013 otanta sisälsi 1500 kalastajaa. Lisäksi kyselyyn
vastaamattomille henkilöille lähetään kaksi kertaa uusintakysely vastausaktiivisuuden
kasvattamiseksi (Vähä ym. 2014: 19).
Kyselylomakkeessa on yhteensä 14 kysymystä, joissa kysytään mm. henkilön
ikää, sukupuolta ja kalastusta Tornionjoella. Lisäksi kysymyksissä tiedustellaan henkilön
kalastusintensiteettiä, -taitoa ja -tapaa. Vastaaja ilmoittaa myös käyttämiensä kalastuspäivien määrän ja saadun saaliin. Mahdolliset saalisvaihtoehdot ovat lohi (merilohi), taimen,
harjus, siika ja hauki. Saaduista merilohista kysytään vielä erikseen sitä, oliko kala nousuvai talvikkolohi (Liite 1). Nousulohi tarkoittaa kyseisenä vuonna merestä jokeen noussutta kutevaa lohta. Talvikkolohi on sen sijaan edellisenä kesänä jokeen kutenut lohi, joka
on pyyntihetkellä menossa takaisin mereen.
Saatujen lohien sekä käytettyjen kalastusvuorokausien alueellista ja ajallista jakautumista on kyselylomakkeessa haluttu selvittää tarkemmin kysymyksissä 8 ja 9 (Liite
1). Alueellinen jakautuminen syntyy siitä, että Tornionjokiverkko on kyselylomakkeessa
jaettu kahteentoista alueeseen (kuva 4). T1, T2, T3, T4 ja T5 -alueet jakavat Suomen ja
Ruotsin rajalla olevaa Tornionjokea. M6, M7, M8 ja M9 -alueet taas jakavat Muonionjoen eri osiin. K10-alue tarkoittaa Könkämäenoa, L11-alue Lätäsenoa ja R12-alue Tornionjoen Ruotsin puoleista osaa sivujokineen.
Kalastuskyselyn ajallinen jakautuminen taas tulee siitä, että kesäkuukaudet toukokuusta elokuuhun ovat jaettu kukin kahteen osaan. Tällöin syntyy yhteensä kahdeksan
aikajaksoa. Aikajaksojen rajoina toimivat kuukausien alku- ja puolivälit mutta kuitenkin
niin, että alkuvuosi luetaan kuuluvaksi ensimmäiseen aikajaksoon ja loppuvuosi viimeiseen aikajaksoon (Liite 1). Eli jokainen saatu lohi sekä käytetty kalastusvuorokausi saa
jonkin alueen ja aikajakson arvokseen.
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Kuva 4. Tornionjoen kalastuskyselyn aluejako vuosina 2010–2015 (Liite 1).
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Tämä kyselylomake ja -tapa ovat olleet käytössä muuttumattomana vuosina 2010–2015.
Ennen vuotta 2010 kyselomakkeet ovat olleet hieman erilaisia. Mm. vuoden 2004 kyselylomakkeen aluejaossa ei vielä ollut Lätäsenoa eikä Tornionjoen Ruotsin puoleista haaraa. Myöskään kaikkia nykyisiä kysymyksiä ei ole ollut aiemmissa kyselylomakkeissa
(Haikonen ym. 2005). Tornionjoelle yhteisluvan ostaneilta kalastajilta on Haikosen ym.
(2000: 41) mukaan kerätty tietoa vuodesta 1996 lähtien. Sitä ennen Suomen puolelta saatuja saaliita kartoitettiin väestörekisteripohjaisella otannalla. Romakkaniemi ym. (2000:
41) tuovat tämän väestörekisteripohjaisen kyselyn lopettamisen syyksi heikon kohdistuvuuden lohta ja meritaimenta kalastaneisiin henkilöihin, mikä aiheuttaa epätarkkuutta
saaliiden arviointiin. Esittelemäni Luonnonvarakeskuksen ylläpitämä kalastuskysely
kartoittaa vain Suomesta Tornionjoelle yhteisluvan ostaneiden saaliita. Ruotsin puolella
saalistilaistoinnista vastaa Norrbottenin läänihallitus (Tornionjoen lohisaalis pieneni...
2012).

4. TULOKSET
Tornionjoen kalastuskyselyn avulla saadut lohien saalistilastot sisältävät sekä ominaisuus- että sijaintitiedon. Sijaintitieto muodostuu Tornionjokiverkon kahteentoista osaan
jakamisen seurauksena. Ominaisuustieto taas sisältää käytetyt kalastusvuorokaudet sekä
saatujen lohien kappalemäärän. Lisäksi nämä ominaisuustiedot kuuluvat johonkin aikajaksoon eli niillä on myös aikaulottuvuus. Siten kalastuskyselyn saalistilastot voivat
toimia paikkatietoaineistona. Tarkastelen seuraavaksi, miten tätä aineistoa voidaan
hyödyntää paikkatiedossa. Lisäksi pohdin, miten aineistoa tulee esikäsitellä. Tämän jälkeen tarkastelen kalastuskyselystä saatavan tiedon rajoittavia tekijöitä.
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4.1 Kalastuskyselyn tietojen esikäsittely
Tornionjoen lohikantoja tutkittaessa kalastuskyselyn avulla ei kannata käyttää saatujen
lohien kappalemääriä sellaisenaan. Ei voida nimittäin olettaa, että kaikilla kahdellatoista
alueella kalastetaan yhtä paljon. Ja mitä enemmän jollakin alueella kalastetaan, sitä enemmän sieltä oletettavasti saadaan lohia. Eli toisin kuin Setiawati ym. (2015: 734) tekivät,
saadut kalat täytyy suhteuttaa alueella suoritettuun kalastukseen. Lohikantojen parhaimpana ilmaisijana tässä aineistossa toimiikin lohen saamistodennäköisyys, joka saadaan
laskettua jakamalla saatujen lohien kappalemäärä käytetyillä kalastusvuorokausilla.
Myös Bhenedekar ym. (2014: 938) arvioivat kalakantoja omassa tutkimuksessaan saamistodennäköisyyden avulla.
Selvitettäessä lohisaaliiden ajallisia eroja on lohen saamistodennäköisyys tärkeää laskea ensin erikseen jokaiselle alueelle kaikkina eri aikoina ja vasta tämän jälkeen
laskea saaduista arvoista jokaisen alueen lohen saamistodennäköisyys. Eli kaikkien alueella saatujen lohien kappalemäärän jakaminen kalastusvuorokausilla suoraan ei ole suotavaa. Sen ongelmallisuus paljastuu esim. silloin, jos M9-alueella käytetään toukokuun
alussa huomattavan paljon kalastusvuorokausia. Kyseinen alue on Muonionjoen latvaosia, josta ei toukokuun alussa saada välttämättä yhtään lohta, koska ne eivät ole vielä
ehtineet uida latvavesille saakka. Mikäli M9-alueen koko vuoden lohen saamistodennäköisyys laskettaisiin ensin erikseen kaikille ajoille, saisi toukokuun alun aika arvon 0.
Tämä arvo pysyisi siis samana huolimatta siitä, kuinka paljon kalastusvuorokausia on
käytetty. Jos taas lohen saamistodennäköisyys laskettaisiin suoraan jakamalla lohen kappalemäärä kalastusvuorokausilla, niin toukokuun alussa käytetyt kalastusvuorokaudet
nostaisivat kalastusvuorokausi-nimittäjän arvoa. Siten toukokuun alussa käytettyjen kalastusvuorokausien suuri määrä laskisi lohen saamistodennäköisyyden ilmaisemaa arvoa
epärealistisen alhaiseksi. Luonnonvarakeskus on esitellyt raporteissaan kalastuskyselystä
saatuja lohien kappalemäärien ja kalastusvuorokausien alueellista jakautumista aina tietyn vuoden aikana (esim. Vähä ym. 2013: 29; Vähä ym. 2014: 21). Näitä lukuja ei siis
kannata käyttää muodostettaessa kalastuskyselystä paikkatietoaineistoa.
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4.1.1 Kalastuskyselyn aluejaossa huomioon otettavia seikkoja
Kalastuskyselyssä Tornionjokiverkon jaetut alueet ovat keskenään sekä maantieteellisesti
että myös muilta ominaisuuksiltaan erilaisia, mikä tulee ottaa huomioon kalakantoja arvioitaessa. Erityisesti R12-alue, joka siis kattaa koko Tornionjokiverkon Ruotsin puoleisen osan, on ongelmallinen. Se on pinta-alaltaan muita alueita selkeästi suurempi. Tällöin
myös alueen sisäinen vaihtelevuus on suurta. Tämä on luotettavien tulosten saamisen
kannalta haitallista, koska aineiston perusteella koko alueelle voidaan kuitenkin antaa
vain sama ominaisuustieto. Alueen ominaisuustiedossa voi myös esiintyä harhaa. Voidaan nimittäin olettaa, että R12-alueella kalastaneet Suomessa luvan ostaneet kalastajat
käyttäytyvät kalastusmielessä keskimäärin eri tavalla kuin muualla Tornionjoessa kalastavat. He ovat mahdollisesti valmiita liikkumaan kalastuksen perässä enemmän. Siten he
mahdollisesti harrastavat kalastamista keskimäärin enemmän ja käyttävät kalastusvuorokautensa intensiivisemmin. Näiden tekijöiden vuoksi lohen saamistodennäköisyys kalastusvuorokautta kohti kasvaa tällä R12-alueella epärealistisen suureksi. Näiden edellä mainittujen seikkojen vuoksi R12-aluetta ei kannata käyttää ollenkaan paikkatietoaineistossa.
Myös Könkämäenon (K10) ja Lätäsenon (L11) alueiden kalastajilla voi olla samoja ominaisuuksia kuin R12-alueen kalastajilla. Näillä Kilpisjärvellä sijaitsevilla alueilla asutus on vähäistä eikä suuria asutuskeskuksia ole lähellä. Siten suurempi osa siellä
kalastavista henkilöistä on tullut muualta eli matkustanut kalastuksen perässä. Siten he
ovat myös mahdollisesti keskimääräistä taitavampia kalastajia sekä käyttävät kalastusvuorokautensa intensiivisemmin. Eli myös näiden alueiden osalta lohen saamistodennäköisyyttä ilmaisema luku on korkeampi kuin mitä sen todellisuudessa pitäisi olla. K10 ja
L11 -alueisiin tuleekin kiinnittää tämän suhteen huomiota.

4.1.2 Saalistilastojen tilastollinen korjaaminen
Kalastuskyselyn saalistilastojen analysoinnin ongelmana on se, että ne sisältävät paljon
eri harhatekijöitä. Toisin sanoen niihin vaikuttavat monet muutkin seikat kuin lohen
määrä joessa. Harhaa aiheuttavia tekijöitä ovat esim. lohen innokkuus napata vieheeseen,
vieheen näkyvyys vedessä, tai vaikkapa se, onko lohen sijainti vesistössä sopiva kalasta-
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jien näkökulmasta. Erityisen paljon harhaa aiheuttavat kalastajan ominaisuudet kuten kalastukseen käytetty aika kalastusvuorokauden aikana, kalastajan taidot ja välineet, kalastustapa, kohdekala jne. Bhenedekar ym. (2014) keräsivätkin omassa tutkimuksessaan kalastajien metatietoja aineiston keruuvaiheessa, jolloin niiden aiheuttamat harhat saaliisiin
pystyttiin ottamaan huomioon. Myös Tornionjoen kalastuskyselyssä näitä harhoja voidaan arvioida ja tilastollisesti tasoittaa.
Liitteestä 1 havaitaan, että kalastuskyselyssä selvitetään mm. kalastajan kalastustapaa (kysymys 6) sekä kalastajan aiempaa kokemusta Tornionjoesta (kysymys 4). Lisäksi kysymyksiin tarjotaan valmiiksi annetut luokitteluasteikolliset vastausvaihtoehdot.
Vastauksista voidaankin selvittää, vaikuttavatko jotkin kysymysten avulla saatavat tiedot
kalastajista heidän lohen saamistodennäköisyyteen. Esim. saako kalastaja todennäköisemmin lohta, jos hän on kalastanut Tornionjoella aiemmin. Nämä mahdolliset lohen saamistodennäköisyyteen vaikuttavat seikat huomioidaan asettamalla kunkin lohen saamistodennäköisyyttä laskevan tekijän omaavien kalastajien lohisaalis tilastollisesti merkitsevämmäksi kuin muiden kalastajien saaliit. Tämä on perusteltua, sillä tällaisten ”huonompien” kalastajien saalis ilmaisee keskimäärin enemmän vesistössä olevan lohia.
Myös kalastajien eri kohdekalat vääristävät tilastoja. Kalastajan kohdekalaa on
kalastuskyselyssä kysytty kysymyksessä 5 (Liite 1). Muun saaliskalan kuin lohen tavoittelu voi aiheuttaa harhaa myös alueiden välillä. Tämä pätee erityisesti verrattaessa T1aluetta muihin alueisiin. Kyseinen alue sijaitsee lähimpänä Perämerta ja siellä sijaitsee
Kukkolankoski. Mm. Jokikokko ja Huhmarniemi (2014) toteavat Kukkolankosken olevan suosittu vaellussiian kalastuskohde. Siten osa kalastajista käyttää ostamansa kalastusvuorokautensa vaellussiian kalastamiseen T1-alueella. Vaellussiikaa kalastetaan eri tavalla ja eri välinein kuin lohta. (Jokikokko & Huhmarniemi 2014: 250). Tällöin siikaa
tavoitteleva kalastaja ei saa lohta yhtä todennäköisesti kuin muut kalastajat, mikä laskee
lohen saamistodennäköisyyttä alhaisemmaksi kuin mitä se todellisuudessa on. Siten onkin mielekästä poistaa aineistosta kaikki ne vastaajat, jotka tavoittelivat muuta kalalajia
kuin lohta. Olettaen tietysti, että näitä kalastajia ei ole aineistossa merkittävästi ja että
muiden kalojen tavoittelu tosiaan vähentää lohen saamista.
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On täysin selvää, että kalastajien määrän kasvaessa myös kaloja saadaan enemmän. Tämä
kehitys ei kuitenkaan välttämättä ole jatkuvasti lineaarista. Voidaan nimittäin olettaa, että
alueen ensimmäiset kalastajat saavat todennäköisesti kalaa paljon enemmän kuin mitä
heidän laskennallisesti tulisi saada. Esim. rannalta kalastaessaan ensimmäiset kalastajat
saavat parhaat paikat yksin käyttöönsä. Lisäksi heille on tarjolla kalastettavaksi ”helposti”
vieheeseen nappaavia kaloja. Sen sijaan kalastajia ollessa paljon parhaimmat kalapaikat
joudutaan jakamaan. Tällöin myös ”helposti” nappaavia kaloja on jo ehditty kalastaa pois.
Lisäksi kalastajien suuri määrä voi säikyttää kaloja, jolloin niiden pyytäminen vaikeutuu.
Näin ollen kalan havaittu saamistodennäköisyys suhteessa kalan määrään on aluksi suurempaa kuin mitä sen laskennallisesti kuuluisi olla. Eli kalastajien määrän kasvaessa lohen saamistodennäköisyys suhteessa kalan määrään kasvaa hitaammin (Kuva 5), mikä
aiheuttaa harhaa tuloksissa. Tätä seikkaa voidaan kuitenkin korjata ”pakottamalla” havaittavan saamistodennäköisyyden käyrä lineaariseksi.

Kuva 5. Kalojen havaittavan ja laskennallisen saalistodennäköisyyden ero (Kuva:
Saku Vaarala).
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4.2 Kalastuskyselyn aikaulottuvuus
Kalastuskyselyssä vuosi oli siis jaettu kahdeksaan aikajaksoon, minkä myötä saalistilastoista saatavalla paikkatietoaineistolla on myös aikaulottuvuus. Tämä mahdollistaa lohisaaliiden sekä alueellisen että ajallisen vertailun. Aikaulottuvuuden kautta voidaan selvittää esim. onko lohia Tornionjokiverkon latvaosilla enemmän loppukesällä kuin alkukesällä niin kuin yleisesti oletetaan.
Jotta aikaulottuvuudesta saataisiin mielekkäitä tuloksia, on jokainen aikajakso
oletettava samanarvoiseksi, toisin sanoen yhtä suureksi. Tällöin myös ensimmäistä ja viimeistä aikajaksoa käsitellään niin kuin ne olisivat puolittaisia kuukausia. Yleisesti nimittäin tiedetään, että lohen kalastus Tornionjoessa kohdistuu kesäkuukausille. Lisäksi lohen
kalastus on sallittu vain 1.6.–31.8. välisenä aikana (Tornionjoki-Muonionjoki… 2015).
Niinpä voidaankin olettaa, että kaikki viimeisenä aikajaksona saadut lohet on kalastettu
elokuun aikana. Kesäkuukausien ulkopuolella ei lohikantaa voida tämän aineiston puitteissa mielekkäästi arvioida, vaikka periaatteessa vuodessa jokainen ajanhetki saa jonkin
arvon.
Aikaulottuvuuden myötä kalastuskysely sopii esim. aikasarja-analyysien tekoon. Aikasarja on eri aikoina havaintoyksiköistä mitattujen arvojen muodostama aineisto. Tässä tapauksessa havaintoyksikköinä ovat Tornionjokiverkon alueet ja mitattavana arvona on lohen saamistodennäköisyys. Saadusta tulemasta voidaan saada selville
lohisaaliiden kausivaihteluita ja trendejä. Aikasarja-analyysia varten on hyödyllistä tasoittaa aineistoa varsinkin, kun toukokuun aikajaksojen aikana on lohen kalastus kielletty.
Tällöin on hyvä tuoda vierekkäisistä aikajaksoista arvoja kuvaamaan lohen saamistodennäköisyyttä, jolloin saadaan realistisempi kuva lohikannoista. Tämä pätee varsinkin silloin, kun lohta on saatu kesäkuun alussa. Tällöin voidaan olettaa myös toukokuun lopussa
olevan lohia kyseisellä alueella, joskin vähemmän kuin kesäkuun alussa.
Saadun aikasarjan myötä voidaan tarkastella siis sitä, milloin lohta on eniten
Tornionjoessa. Lisäksi voidaan verrata lohen nousuajankohdissa mahdollisesti olevia
eroja eri vuosien välillä. Tätä aikasarjaa voidaan edelleen verrata esim. veden lämpötilakäyrään tai kunkin ajanjakson sadantaan, jolloin on mahdollista myös arvioida säätilojen
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vaikutuksia lohikantoihin. Varsinkin veden lämpötilan vaikutuksen lohikantoihin tutkiminen on mielekästä. Setiawati ym (2015. 744) nimittäin totesivat oman tutkimuksensa
pohjalta, että veden pintalämpötila selittää parhaiten isosilmätonnikalan sijaintia.

4.3 Aineiston hyödyntäminen paikkatiedossa
Kalastuskyselyn muodostamasta paikkatietoaineistosta on mielekästä muodostaa vektorimuotoinen aineisto, jossa Tornionjokiverkon pääuomat muodostavat linjaston karttatasolle. Tällöin jokiuoman leveyttä tai syvyyttä ei tarvitse huomioida. Myöskään virtaaman
vaihteluista johtuvat joen pinta-alamuutokset eivät sekoita arviointia. Lisäksi Tornionjokiverkko jaetaan kalastuskyselyn aluejaon mukaisiin osiin. Tämän jälkeen jokaiselle alueelle annetaan ominaisuustiedoksi lohen saamistodennäköisyys. Tornionjokiverkosta
voidaan edelleen Perzian ym (2016) tapaa mukaillen tehdä aikasarjakartta tutkimusajan
jokaiselle kahdeksalle ajanjaksolle erikseen. Tällöin saadaan arvioitua lohen saamistodennäköisyyden sekä tilallisia että ajallisia muutoksia.
Tutkittaessa eri ympäristötekijöiden suhdetta lohen saamistodennäköisyyteen on
vastetekijänä lohikanta (=lohen saamistodennäköisyys) ja selittävinä tekijöinä ympäristön muuttujat. Yksi mielekäs tutkittava ympäristötekijä on jokivarren maankäyttö, jota
Park ym. (2006) tutkivat yhdistämällä maankäyttöä kuvaavan rasteritason kalalajeja kuvaavaan tasoon. Näin voidaan toimia myös Tornionjokiverkon tapauksessa. Kunkin kalastuskyselyn alueen jokiuoman ympäristössä olevista maankäyttötyypeistä lasketaan
suhteellinen osuus omalle tasolle, jota sitten verrataan lohen saamistodennäköisyyttä kuvaaviin tasoihin. Näin voidaan tehdä erikseen jokaiselle kalastuskyselyssä olevalle ajanjaksolle. Tällöin voidaan saada selville jokiuoman maankäytön vaikutuksia lohen saamistodennäköisyyteen eri aikoina.
Muita mielekkäitä tutkittavia ympäristötekijöitä ovat esim. joen valumiskulman
tai aluiden etäisyyden merestä suhde lohen saamistodennäköisyyteen. Joen valumiskulma saadaan selville vähentämällä alueen yläosan korkeudesta alueen alaosan korkeus
sekä jakamalla tämä alueen sisältämän joen pituudella. Tällöin saadaan kullekin alueelle
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oma keskimääräinen joen valumiskulma selittäväksi muuttujaksi. Etäisyyttä merestä kuvaava arvo taas saadaan laskemalla Tornionjoen suun ja kunkin alueen keskipisteen välinen etäisyys jokea pitkin.
Koska virtavesien lohikannat – niin kuin anadromiset kalat yleensä – vaihtelevat
ajassa paljon, on mielekästä tutkia myös sekä tilassa että ajassa vaihtelevia ympäristötekijöitä. Tällöin myös selittävän muuttujan arvot vaihtelevat ajassa, minkä vuoksi joudutaan tekemään myös selitettävälle muuttujalle aikasarjakartta. Yksi tämänkaltainen mahdollinen ympäristötekijä on virtaaman muutos, jonka arvona toimii kunkin alueen ja ajan
virtaaman muutos esim. edellisestä ajanjaksosta. Tällöin saadaan selville, miten muutokset virtaamassa eri aikoina vaikuttavat lohikantoihin. Ongelmaksi näissä sekä tilassa että
ajassa vaihtelevissa ympäristömuuttujissa tulee kuitenkin se, miten saada mitattua selittävän muuttujan arvot jokaiselle alueelle ja ajalle erikseen.
Grenouilletin ym. (2006: 141) mukaan muutosten vaikutuksissa virtavesiin tapahtuu viivettä. Se kannattaa ottaa paikkatiedossa huomioon siten, että selittävän muuttujan arvoja tietyllä ajan hetkellä verrataan myös vastemuuttujan seuraavien ajanhetken
arvoihin. Eli jos esim. heinäkuun alussa virtaus on poikkeuksellisen suuri, niin tämän
vaikutukset lohikantoihin eivät välttämättä näy vielä heinäkuun alussa, vaan ne tulevatkin
näkyviin heinäkuun lopussa eli seuraavassa aikajaksossa. Eli on hyvin mahdollista, että
selittävä muuttuja korreloi paremmin vastemuuttujan tulevissa ajanjaksoissa oleviin arvoihin.
Aineistoa tutkittaessa paikkatiedossa voidaan hyödyntää myös Tornionjoella sijaitsevaa kaikuluotainta. Tämä kaikuluotain on Luonnonvarakeskuksen ylläpitämä, ja se
sijaitsee Kattilakoskella (Tornion- ja Simojoen... 2016). Kalastuskyselyn aluejaossa Kattilakoski jakaa T2 ja T3 -alueita toisistaan (Liite 1). Kaikuluotaimen avulla voidaan tutkia,
näkyvätkö sillä havaitut lohen nousutrendit lohen saamistodennäköisyyksissä joillakin
alueilla. Toisin sanoen, jos lohta nousee poikkeuksellisen paljon jonakin tiettynä ajanhetkenä, näkyykö tämä lohen nousu myöhemmin Tornionjokiverkon eri osissa. Tästä voidaan päätellä lohen nousunopeutta sekä sitä, kuinka suuri osa lohista jatkaa nousuaan joen
eri osiin.
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4.4 Kalastuskyselystä saatavan tiedon rajoittavia tekijöitä
Tornionjoen kalastuskyselyssä kysyttiin saalistilastoja yhteensä viidestä kalalajista. Lisäksi selvitettiin erikseen nousulohien ja talvikkolohien saaliita. Kuitenkin vain kalastajien pitämistä nousulohista on vastaajia erikseen pyydetty laittamaan tarkemmat saantiajat ja -sijainnit. Siten vain näistä lohista voidaan saada paikkatietoaineistoa. Muista
kalasaaliista saadaan selvitettyä vain niiden absoluuttinen määrä kilogrammoina koko
Tornionjokiverkon alueelta ja koko vuoden ajalta. Myöskään kalastuskyselyn ulkopuolisia kalalajeja ei saalistilaston avulla saada tutkittua. Tällaisia Tornionjoesta tavattavia kalalajeja ovat esim. ahven ja made (River Tornionjoki... 2013; Kesäkalastus). Kalastuskyselyn saalistilastot eivät myöskään sisällä pieniä lohen poikasia, koska ne eivät pääsääntöisesti nappaa vapaa-ajan kalastajien vieheisiin. Lisäksi alle 50 cm lohet on vapautettava
(Kalastussääntö 2011).
Saalistilastoja on tämän hetkisellä Tornionjoen kalastuskyselyllä kerätty vuodesta 2010 eteenpäin. Tämä on verrattain lyhyt aika, sillä esim. Perzia ym. (2016: 425)
ovat omassa tutkimuksessaan keränneet saalistilastoja kymmeneltä vuodelta. Sen vuoksi
Torniojoelta saadun datan vähäisyys heikentää siitä saatavien arvioiden tarkkuutta. Nykymuodossaan kalastuskyselyn toteuttamista kannattaakin jatkaa. Suurempien aineistojen saamiseksi voidaan tosin ottaa myös ennen vuotta 2010 kalastuskyselyllä saatuja saalistilastoja. Tietoja yhdistettäessä nykyiseen kalastuskyselyyn on kuitenkin huomioitava
kyselyissä käytetyt erilaiset aluejaot.
Hyvärisen & Rodewaldin (2013: 1387) mukaan Tornionjoen pituus on noin 520
km. Kuitenkin kalastuskyselyssä koko Tornionjokiverkko on jaettu vain kahteentoista
alueeseen. Tällöin alueiden pituudet ovat kymmeniä kilometrejä, jolloin niiden sisäinen
vaihtelevuus on hyvin suuri. Jokainen alueista saa kuitenkin vain yhden arvon kuvaamaan
lohen saamistodennäköisyyttä. Tällöin alueita kuvaavat arvot ovat hyvin karkeita, mikä
heikentää paikkatiedosta saatujen tulosten suhdetta todellisuuteen. Toisaalta karkea aluejako sallii sen, että myös selittävien muuttujien arvojen laskeminen saa olla karkeaa, mikä
helpottaa paikkatietoaineiston tekoa. Esim. Mollot & Bilby (2008: 336) korostivat omassa
tutkimuksessaan tarkkojen arvojen tärkeyttä. Kalastuskyselyn tapauksessa en kuitenkaan
pidä selittävien muuttujien mahdollisia karkeita arvoja estävänä tekijänä sille, että niitä
hyödynnetään paikkatiedossa.
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Varsinkin vapaa-ajan kalastajilta saadut saalistilastot perustuvat usein vapaaehtoisuuteen.
Tällaisen tiedon hyödyntämisen haittoja on pohtinut mm. Johansson (2016). Hän mainitsee vapaaehtoisuuteen perustuvan tiedon ongelmiksi mm. sen, ettei kaikkia henkilöitä
saada mukaan aineistoon (Johansson 2016: 46). Tornionjoen kalastuskyselyssä tätä seikkaa on huomioitu lähettämällä kyselyyn vastaamattomille henkilöille kaksi kertaa vastauskehotus. Kuitenkaan kaikki otantaan valitut henkilöt eivät vastaa kyselyyn. Esim.
Vähä ym. (2014: 19) toteavat, että vuonna 2013 vain 61 prosenttia otannan henkilöistä
vastasi kyselyyn. Yleisesti saalistilastojen ongelmana on, että kalastajat ilmoittavat saaliinsa sitä mieluummin, mitä parempi saalis on heidän mielestään ollut. Tällöin suuret
saaliit tai arvokkaina pidetyt kalat tulevat yliedustetuiksi saalistilastoissa. Tämä seikka
korostunee vielä enemmän silloin, kun kalastaja joutuu näkemään suurta vaivaa omien
saalistilastojen merkkaamisen tai kun saalistilastot ovat julkisesti nähtävillä. Siten Tornionjoen kalastuskysely on sopiva tapa kerätä saalistilastoja. Sähköisesti toteutettuna vastaajalle ei koidu merkittävän suurta vaivaa sen täyttämiseen eivätkä saalistilastot ole julkisia.
Osa ihmisistä jää kalastuskyselyn ulkopuolelle myös sen vuoksi, että siinä on
mukana vain Suomessa yhteisluvan ostaneet kalastajat. Tornionjoki on kuitenkin rajajoki,
jossa kalastetaan sekä Suomen että Ruotsin puolilla. Näissä rajavesistöissä kattavat saalistilastot edellyttävät, että saaliit tilastoidaan rajan molemmin puolin. Eri valtioilla voi
kuitenkin olla erilaiset kalastusluvat ja -säännöt sekä tilastointikäytännöt. Siten saalistilastojen yhdistäminen toisiinsa ei aina onnistu tai niitä ei ole saatavilla. Tutkimalla taas
pelkästään toisessa valtiossa kerättyjä saalistilastoja – niin kuin olen tässä tutkimuksessa
tehnyt – saatuja tuloksia ei voida yhdistää suoraan kaikkiin vesistön kalastajiin. Tällöin
vain Suomessa yhteisluvan ostaneiden kalastajien saalistilastojen ottaminen mukaan tarkasteluun voi aiheuttaa harhaa erityisesti Ruotsin puoleisella R12-alueella.
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Kalastuskyselyyn eivät sisälly myöskään ne henkilöt, jotka kalastavat ilman lupaa tai
käyttävät jotain muuta kuin Tornionjoen yhteislupaa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mukaan lohta saa Tornionjoessa vapavälinein kalastaa vain yhteisluvalla.
Muulla kuin vapavälinein lohta voi kuitenkin kalastaa myös kulteella ja kulkuverkolla
(Kalastus Tornionjoella 2013). Vähän ym. (2014: 22) mukaan vuosina 2011–2013 kulleja kulkuverkkojen osuus lohisaaliista oli keskimäärin 12 %. Vaikka tämä osuus on jo
huomattava, ei näiden kalastustapojen lohisaaliita kannata sisällyttää paikkatietoaineistoon. Em. kalastustavat ovat nimittäin sallittuja vain tarkoin määritellyillä alueilla ja aikoina (Kalastus Tornionjoella 2013). Siten näillä saalistilastoilla ei ole samanlaista alueellista jakautumista kuin kalastuskyselyn saalistilastoilla. Lisäksi eri kalastustavat ja välineet aiheuttaisivat harhaa lohen saamistodennäköisyyttä arvioitaessa.

5. POHDINTA
5.1 Miksi virtavesien saalistilastoja ei kannata hyödyntää paikkatiedossa?
Tornionjokiverkosta kalastuskyselyllä saatuja saalistilastoja arvioidessani esiin tuli monia syitä, jotka heikentävät saalistilastojen kykyä tuottaa tietoa kalakannoista. Ensinnäkin
saalistilastoihin vaikuttavat monet muutkin tekijät kuin kalojen määrä vesistössä. Nämä
tekijät johtuvat mm. kalastajan eri ominaisuuksista sekä siitä, etteivät saalistilastot sisällä
kaikkia tutkimusalueen kalastajia. Ne eivät myöskään pysty tuottamaan tietoa kalakannoista rauhoitusalueilla tai rauhoitusaikoina. Siten saalistilastoihin syntyy sekä ajallisia
että tilallisia ”aukkoja”, joissa kalasaaliista ei saada suoraa tietoa. Lisäksi saalistilastot
rajoittuvat vain tietyn lajisiin, kokoisiin ja tyyppisiin kaloihin. Tornionjoen kalastuskyselystä saatu paikkatietoaineisto sisälsi vain kalastajan pitämät, alamitan täyttävät nousulohet. Saalistilastoissa oleva aluejako ei myöskään aina ole spatiaalisesti tarpeeksi tarkka
paikkatietoon. Tämän totesin ongelmaksi myös Tornionjoen kalastuskyselyssä. Grenouillet ym. (2006) sekä Mollot & Bilby (2008) vielä totesivat, että monet ympäristötekijät
vaikuttuvat kalakantoihin epäsuorasti ja viiveellä, mikä heikentää saatuja tuloksia silloin,
kun tutkitaan ympäristötekijöiden vaikutusta kalakantoihin.
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Saalistilastoja ei siis hyödynnetä tutkittaessa virtavesien kalakantoja paikkatiedossa, vaan
kalakantoja kuvaava tieto hankitaan muulla tavoin. Esim. Park ym. (2006) hankkivat aineistonsa kalakannoista sähkökalastuksella ja koealueen verkottamisella. Tähän syynä
voi olla se, että em. metodit nähdään tuottavan saalistilastoja parempaa tietoa vesistöjen
kalakannoista. Näissä tiedoissa harhaa aiheuttavia tekijöitä on vähemmän, koska saatu
tieto ilmaisee kalakantoja suoraan. Saalistilastoissa kalakantoja joudutaan arvioimaan välillisesti kalastajien saaliiden kautta.
Yksi syy virtavesien saalistilastojen vähäiseen käyttöön paikkatiedossa on myös
sopivien aineistojen vähäisyys. Aiempia saalistilastoihin perustuvaa paikkatietoa hyödyntäviä tutkimuksia tarkastellessa havaitsin, että saalistilastot olivat hankittu ammattikalastajilta. Tähän syynä voi olla se, että ammattikalastajien saalistilastot ovat yleensä
vapaa-ajan kalastajien saalistilastoja laajempia. Lisäksi ammattikalastajien kalastustavat
ovat yhtenäisempiä kuin vapaa-ajan kalastajien. Tällöin kalastajan kalastustavasta aiheutuvat harhat ovat pienempiä. Ammattikalastajia ei virtavesissä kuitenkaan ole yhtä paljon
kuin seisovissa vesissä. Tosin yksi hyvä paikkatietoon sopivien saalistilastojen lähde
myös Tornionjoen kaltaisissa vesistöissä voisi olla kalastusoppaat. He ovat kalastuksen
kanssa tekemisissä paljon ja heidän kalastustapansa ja -rytminsä ovat säännöllisempiä,
jolloin saatujen tulosten harha on pienempää. Joskin kalastusoppaiden asiakkaat määrittelevät heidän kohdekalansa. Siten kalastusoppaiden saalistilastot rajoittuvat vain heidän
kohdekaloihinsa eli useimmiten yleisesti arvokkaina pidettyihin kalalajeihin.
Saalistilastojen käytöstä paikkatiedossa paljastuu huonoja puolia myös silloin,
kun halutaan verrata eri vesistöjen kalakantoja keskenään. Tällöin ongelmaksi voi muodostua näiden vesistöjen erilaiset kalastusluvat ja -säännöt sekä tilastointikäytännöt. Tosin Tornionjoen kalastuskyselyä tutkittaessa havaitsin, että tämä ongelma voi esiintyä
myös vesistön toimiessa kahden valtion rajana. Mm. Hyvärinen & Kajander (2005: 135)
toteavat Fennoskandiassa olevan paljon poliittisten alueiden rajoina toimivia vesistöjä.
Lisäksi Itämeren alueella on paljon valtioita ja siten oletettavasti erilaisia säädöksiä. Näin
ollen varsinkin Pohjoismaissa saalistilastojen keräämiskäytännöt vaihtelevat paljon, mikä
siten rajoittaa saalistilastojen hyödyntämistä paikkatiedossa.
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Virtavesien kalakantoja tutkittaessa ongelmaksi tulee ympäristön suuri vaihtelevuus
ajassa. Tornionjokiverkon maantiedettä esitellessäni toin esille Tornionjoen virtaaman
vuosittaisia muutoksia. Mm. Korhosen (2007: 57) teoksesta käy ilmi, että Tornionjoen
virtaaman vesimäärä on korkeimmillaan yli kaksinkertainen kuin mitä se on keskimäärin.
Virtaaman suuri vaihtelu aiheuttaa ongelmaksi sen, miten suhtautua joen pinta-alan tilallisiin ja ajallisiin vaihteluihin. Eli pitäisikö alajuoksulla olevat jokiosuudet tai virtaamahuippujen alaiset aikajaksot asettaa arvokkaammiksi, koska tällöin joessa virtaava suurempi vesimäärä lisää myös joen pinta-alaa? Ongelman välttämiseksi suosittelenkin tekemään virtavesien aineistot vektorimuotoisiksi.
Varsinkin niissä virtavesissä, joissa on anadromisia ja katadromisia kaloja, kalakantojen muutokset vuoden aikana ovat huomattavia. Tämä vaikeuttaa paikkatietoaineistojen tekoa kalakannoista, sillä paikkatietoaineistot lähtökohtaisesti tutkivat maanpinnan muutoksia vain tiettynä ajanhetkenä. Tällöin herääkin kysymys: onko edes järkevää yrittää tutkia näiden kalakantojen tilallisuutta virtavesissä, koska kannat muuttuvat
niin paljon ajassa.

5.2 Miksi virtavesien saalistilastoja kannattaa hyödyntää paikkatiedossa?
Perzia ym. (2016: 424) toteavat, että GIS helpottaa kerätyn tiedon hallinnoimista, mikä
pätee myös virtavesien kalakantojen saalistilastoihin. Lisäksi he tuovat esille, että tiedon
puute heikentää päättäjien kykyä säädellä alueen kalastusta. Kaikkea tarvittavaa tietoa ei
siis vielä ole olemassa. Saalistilastot tarjoavatkin yhden keinon tuottaa sitä.
Saalistilastoja kannattaa hyödyntää erityisesti kovan kalastuspaineen alaisuudessa olevissa vesistöissä, joissa tietoa kalakannoista tarvitaan kalastuksen säätelemiseksi. Tätä seikkaa korostavat myös Bhenedekar ym. (2014: 937). Lisäksi saalistilastot
ovat näissä vesistöissä suuria, mikä on paikkatiedon kannalta hyvä asia. Aineiston ollessa
laaja satunnaisvirheiden vaikutus aineistoon pienenee. Tällöin saalistilastojen antamat arviot kalojen määrästä vesistössä ovat tarkempia.
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Tähän mennessä paikkatietoa varten virtavesien kalakantoja kuvaava tieto on hankittu
muilla tavoin kuin saalistilastoilla. Saalistilastojen etu verrattuna esim. sähkökalastukseen tai kaikuluotaukseen on kuitenkin kyky saada laajoiltakin alueilta dataa verrattain
pienellä vaivalla. Tornionjoen kalastuskyselyssäkin saatava aineisto kattaa koko Tornionjokiverkon. Vaikka saalistilastot sisältävät paljon virhetekijöitä, on kuitenkin hyvä
huomata, että myös muissa tiedonsaantitavoissa on ongelmia kalakantoja tutkittaessa. Jos
esim. haluttaisiin tutkia koko Tornionjokiverkon lohikantoja sähkökalastuksen avulla,
täytyisi se tehdä sähkökalastamalla vain tiettyjä koealueita. Koko Tornionjokiverkon kokoisen alueen sähkökalastus ei tietenkään ole mahdollista. Siten pelkästään koealueiden
perusteella tehty kalakantojen arvio sisältää myös tiedon tarkkuutta heikentäviä tekijöitä.
Mainitsin jo aiemmin, että kalakantoja arvioitaessa saalistilastojen sijaan käytetään mieluummin muita keinoja. Verrattuna saalistilastoja esim. koealueiden sähkökalastukseen, on niiden saanti kuitenkin usein edullisempaa. Oletuksena tietenkin on, että kalastajat tekevät osan työstä ilmoittamalla saamansa saaliit itse, tai tutkijat saavat saalistilastot joltain muulta taholta. Saalistilastot myös päivittyvät nopeasti ja tasaisin väliajoin.
Tornionjokiverkostakin on saatavilla joka vuosi uusi saalistilasto, mikäli kalastuskyselyn
teettämistä jatketaan samalla tavalla kuin nykyään.
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5.3 Yhteenveto
Tornionjoen kalastuskyselyä tarkastellessa havaitsin, että saalistilastoihin vaikuttavat
monet muutkin tekijät kuin kalojen määrä vesistössä. Näitä tekijöitä pystytään kuitenkin
tunnistamaan ja korjaamaan, mikäli kalastajien metatiedot, kuten kalastustaidot, -tavat, ja
-välineet, ovat tiedossa. Toinen vaihtoehto on tutkia vain sellaisia saalistilastoja, joissa
kalastajat tiedetään kalastustavoiltaan suhteellisen homogeenisiksi. Tällainen saalistilasto
voidaan saada esim. ammattikalastajilta. Pidän myös tarpeellisena, että saalistilastoja arvioitaessa saadut kalat suhteutetaan kalastuksen määrään.
Tutkimukseni perusteella totean saalistilastoihin perustuvan paikkatiedon sopivan täydentäväksi tekijäksi virtavesien kalakantojen tutkimisessa. Saalistilastojen hankkiminen ja käyttö on verrattain helppoa ja halpaa. Lisäksi niillä saadaan paikattua varsinkin anadromisissa ja katadromisissa kalakannoissa olevaa tiedon puutetta virtavesissä.
Saalistilastojen avulla voidaan esim. tutkia yleisesti faktoina pidettyjä oletuksia virtavesien kalakannoista. Pelkästään saalistilastojen perusteella ei kuitenkaan voida todeta kovin robusteja väitteitä kalojen absoluuttisesta määrästä tai kalakantojen rakenteesta, sillä
saadut saaliit vertautuvat vain osittain todellisiin kalakantoihin. Saalistilastot sopivat kuitenkin erinomaisesti ilmaisemaan kalakannoissa tapahtuvia suhteellisia muutoksia. Tällaisia ovat esim. kalojen määrän vaihtelut, kalalajien leviämisnopeus uusille alueille tai
anadromisten kalojen jokiin nousemisen ajankohdat. Myös eri ympäristötekijöiden vaikutusta kalakantoihin on mahdollista arvioida saalistilastoihin perustuvaa paikkatietoa
hyödyntäen.
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7. LIITE 1
Liitteenä 1 on vuonna 2015 ensimmäisellä kierroksella vastaajille lähetetty Tornionjoen
kalastuskysely. Liite on saatu Luonnonvarakeskukselta vuonna 2017.
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