
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurofins Ahma Oy 

Kalataloudellisten tutkimusten ja selvitysten asiantuntija 

palveluksessasi! 
 



Kalataloudellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma 

Kalatalousalueiden yhtenä tehtävänä on laatia käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaehdotus, joka on esitettävä ELY-keskuksen 
hyväksyttäväksi 31.12.2020 mennessä. 

Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan on sisällytettävä mm: 

o  Tiedot vesialueiden ja kalakantojen nykytilasta 

o  Tavoitetilan määrittely (kalasto, kalastus, seuranta) 

o  Esitys kestävästä kalastuksensäätelystä ja kalavesien hoidosta 

o  Kaupalliseen kalastukseen ja kalastusmatkailuun soveltuvat  

alueet 

o  Vaelluskaloille merkittävien vesistöjen tai niiden osien 

tunnistaminen 

o  Esitettyjen toimenpiteiden ja kalavarojen seurantasuunnitelma 

 

 

 

Eurofins Ahma laatii alueenne käyttö- ja hoitosuunnitelman 

ja auttaa suunnitelman toimeenpanossa ja seurannassa. 

Referenssejämme 
o Kyyveden-Pieksämäen kalatalousalueen kalataloudellinen käyttö- ja 

hoitosuunnitelma sekä vesienhoidon yleissuunnitelma 2019 
o Puulanveden käytön, hoidon ja kunnostuksen yleissuunnitelma 2015 
o Mikkelin alapuolisen Saimaan hoidon ja kunnostuksen 

yleissuunnitelma 2014 

 

 

 



Kalataloudelliset tutkimukset ja selvitykset 

 MINKÄLAINEN on järvesi tai virtavetesi kalakannan rakenne? o

Entä tunnetko vesistösi tuottokyvyn, tai sen, minkälaisia 
rajoitteita vedenlaatu tai vesistön rakenne asettaa kalaston 
tuotantokyvylle? Toteutamme koekalastukset ja tulosten 
analysoinnin haluamastasi vesistöstä vankalla kokemuksella. 
Toteutamme tarvittaessa myös vedenlaadun ja vesistön tilan 
analysoinnin. 

o KUINKA PALJON vesistöstäsi pyydetään kalaa ja millä välineillä? 
Toteutamme kalastustiedusteluja ympäri Suomea haluamistanne 
vesistöistä ja laadimme yksityiskohtaisen arvion vesistön käytöstä. 

o MITEN kalat vesissänne vaeltavat ja kuinka paljon kalatiessä 
vaeltaa mitäkin kalaa? Käytössämme on nykyaikaisimmat välineet 
vaelluskalaseurannoille ja erilaisille merkintätutkimuksille. 

o MIKSI kalat kasvavat vesistössäsi niin kuin kasvavat, ja kuinka 
suuri osuus kalastosta on istutettuja? Selvitämme merkintä-, 
kasvu- ja ravintotutkimuksien avulla kalaistutusten onnistumista ja 
tuottoa, ja sitä miten niitä voitaisiin kehittää. 

o VOIKO vesistösi petokaloja syödä huoletta, vai kertyykö 
petokaloihin haitallisia määriä haitta-aineita, kuten elohopeaa? 
Tutkimme näytekaloista haitta-aineiden pitoisuudet ja annamme 
arvion kalojen syömä- ja myyntikelpoisuudesta. 

o KUINKA PALJON järvesi syvännealueilla on muikkua tai kuoretta 
hyödynnettäväksi, vai onko pikkukala pääosin särkikalaa? 
Selvitämme tutkimuskaikuluotauksilla kalatiheyden ja arvioimme 
kalabiomassan suuruuden. 

o MISSÄ ja KUINKA tehokkaasti kalat lisääntyvät vesissänne? 
Selvitämme poikastutkimuksilla, inventoinneilla ja 
merkintätutkimuksilla eri kalalajien lisääntymisalueet ja poikastiheydet 
niin merellä kuin sisävesillä. 

Eurofins Ahmalla on vankka asiantuntemus erilaisissa 
kalatutkimuksissa ja selvityksissä. Pyydä tarjous ja toteuta kalaston- ja 
vesienhoito tietoon perustuen! 

 



 

Ota yhteyttä 

 

Pohjoinen Suomi 

 

Heikki Laitala 

HeikkiLaitala@eurofins.fi 

040 637 0846 

 

Simo Paksuniemi 

SimoPaksuniemi@eurofins.fi 

040 864 1407 

 

 

Eteläinen Suomi 

 

Heikki Alaja 

HeikkiAlaja@eurofins.fi 

040 183 6543 

 

Antti Leppänen 

AnttiLeppanen@eurofins.fi 

040 197 5971 
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