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Johdanto 

Pöyliöjärven kalastuskalastustiedustelu 2017 kohdistui Kemijärven kaupungissa sijaitse-

vaan järveen ja sen kalastus- ja virkistyskäyttöön. Kalastustiedustelun tarkoituksena on ke-

hittää Pöyliöjärven virkistyskäyttöä ja kalastuskäyttäytymistä.  

Pöyliöjärven kehittämisen tarkoituksena on parantaa vesi- ja ranta-alueen virkistyskäyttö-

kelpoisuutta. Järven kunnostamisessa on tähdätty vedenlaadun parantamiseen ja järven 

virkistyskäytön edistämiseen. Pöyliöjärveä hoidetaan vuosittain Kemijärven kalanhoitomak-

suvaroilla ja istutuksista vastaa Lapin ELY-keskus. Järven virkistyskäytön kehittämisestä 

vastaavat puolestaan Kemijoki Oy, Kemijärven kaupunki, Kemijärven osakaskunta ja Kemi-

järven kalastusalue. 

Sen vuoksi tällä kalastustiedustelulla on merkityksellinen Pöyliöjärven kehittämisen kan-

nalta. Koska Pöyliöjärvi on Kemijärven säännöstelyn yhteydessä eristetty padolla Kemijär-

ven pääaltaasta, niin ongelmana on veden viipymän pituus, joka on noin 310 päivää ja sa-

malla veden vaihtuvuus on heikompaa, joka lisää riskiä esimerkiksi sisäiseen kuormituk-

seen, biologiseen aktiivisuuteen (= leväkukintoihin) ja alusveden happiolojen heikentymi-

seen.  

Kalastustiedustelun toteutti Kemijärven säännöstelyn kehittämisen seurantaryhmä. Joka 

päätti 10.4.2018 pitämässään kokouksessaan tehdä Pöyliöjärven kalastuskäyttöä koskevan 

tiedustelun. Tiedustelu lähetettiin kaikille vuonna 2017 kalastusluvan lunastaneille. Kalas-

tustiedustelussa tiedusteltiin kalastajien omaa ja toisten kalastuskäyttäytymistä, saaliita ja 

mielipiteitä Pöyliöjärven kehittämisestä. 

Kalastustiedustelu postitettiin keväällä 2018 352:lle luvan hankkineelle. Kokonaisuudessa 

Pöyliöjärvelle lupia hankittiin 399 kappaletta, mutta postituksessa pyrittiin postittamaan pe-

riaatteella yksi kalastustiedustelu/luvan hankkinut. Kalastustiedusteluun osallistui lopulta 

195 vastaajaa, jolloin kalastustiedustelun vastausprosentti oli 55,4 prosenttia. 
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Vastaajan taustatiedot: ikä, sukupuoli ja kotikunta 

 

Kalastustiedustelussa selvitettiin ensimmäisenä vastaajien taustatiedot. Vastaajien tausta-

tiedoista haluttiin selvittää muun muassa ikä, sukupuoli ja vakituinen asuinpaikka.  

 

Seuraavassa taulukossa esitetään vastaajien ikärakenne. Vastaajien ikärakenne kertoo hy-

vin suuresti kalastuksen iällisestä keskittymisestä. 

ikäluokat 

laskettu 

määrä %-osuus 

-30 13 7,0 

31 - 39 11 5,9 

40 - 49 18 9,7 

50 - 59 29 15,6 

60- 69 77 41,4 

70 - 79 30 16,1 

80 - 8 4,3 

 

186 100,0 

 

Kalastustiedusteluun vastaajista suurin ikäluokka on ikäluokaltaan 60 – 69 vuotiaita (41 % 

vastaajista). Sen vuoksi tähän ikäluokkaan kuuluvilla on suuri painoarvo Pöyliöjärveä käsit-

tävissä mielipide-, virkistyskäytön ja saalistietojen osalta. Taulukon tiedoista tehtiin myös 

kuvaava diagrammi, joka on seuraavalla sivulla, joka korostaa kalastus- ja virkistyskäytön 

keskittymistä ikäluokkiin 50 – 59, 60 – 69 ja 70 – 79 vuotiaisiin. 
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Diagrammin ikärakenne tuo esiin vakavan piirteen virkistyskalastajien ikääntymisen ja luon-

tainen poistumisen kautta. Samalla nuorten kalastuksen vähentyminen ja harrastamatto-

muus vaikuttavat suuresti sekä kalastusalueiden ja osakaskuntien talouteen että vesistön 

käyttöön ja hoitoon. Sen vuoksi nuoria tulisi kalastustiedustelun tulosten perusteella kan-

nustaa kalastamaan ja hoitamaan vesistöjä muissa virkistyskäytön muodoissa. 

Seuraavana kohtana oli kalastustiedustelun sukupuolijakauma, joka voidaan nähdä seuraa-

vassa taulukossa. Taulukossa nähdään hyvin kalastuksen olevan hyvin sukupuolijakautunut 

vapaa-ajan muoto Pöyliöjärvellä. 

sukupuoli %-osuus 

mies 146 74,8 

nainen 42 21,5 

ei kertonut 7 3,6 

 

195 100,0 

 

Pöyliöjärven 2017 kalastustiedustelun mukaan 75 prosenttia kalastajista oli miehiä. Toi-

sessa taulukossa nähdään aika selvästi 75-25 %-jakauma lähes kaikissa ikäluokissa, lu-

kuun ottamatta alle 40 vuoden ikäryhmässä ja yli 80 vuoden ikäryhmää, joissa kalastus oli 

täysin miesvaltainen. Tämä osoittaa hyvin seuraava taulukko. 

13 11
18

29

77

30

8

-30 31 - 39 40 - 49 50 - 59 60- 69 71 - 80 81 -

Pöyliöjärven Kalastustiedusteluyn 
osallistuneiden ikähaitari



6 
 

 

  sukupuoli 

ikäluokat mies nainen 

-30 12 1 

31 - 39 9 2 

40 - 49 12 4 

50 - 59 20 8 

60- 69 56 20 

71 - 80 24 6 

81 - 8 0 

 

Kalastustiedustelun perusteella olisi tärkeä saada nuoria naisia kiinnostumaan kalastuk-

sesta ja vesistön virkistyskäytöstä. Yksi keino voisi olla perheiden innostaminen kalastuk-

seen esimerkiksi erilaisten teema- ja virkistyspäivien muodossa. Vastuu vesistöjen hoidosta 

ja käytöstä tulisi ulottaa kaikille ikäpolville ja kummallekin sukupuolelle.  

Vastaajan taustatietokohdassa viimeisenä kohtana kalastustiedustelussa on vastaajan ko-

tipaikkakunta. Vastausvaihtoehdot olivat Kemijärvi tai muu kunta. Kalastustiedustelun tulok-

set voidaan ilmoittaa seuraavassa taulukossa. 

kaikki vastaajat %-osuus summa 

Kemijärvi 145 74,4 

195 muu kunta 37 18,9 

ei ilmoittanut 13 6,7 

 

Seuraava diagrammissa tuo esille kalastustiedusteluun osallistuneiden ikäluokkakohtaisesti 

kotipaikkakunnan. Tämä kertoo paljon kalastajien suhteesta Pöyliöjärveen ja Kemijärven 

kuntaan/kaupunkiin. Osalle kalastaminen Pöyliöjärvellä on lomalla tapahtuvaa vierailua tai 

käyntiä kotikunnassa tai kalastusturismin muodossa olevaa väliaikaista oleskelua Kemijär-

vellä. Suurimmat ikäluokat prosentuaalisesti, joissa kotipaikkakunta oli muu kuin Kemijärvi 

oli ikäryhmissä 30 – 39 ja 40 – 49 vuotiaat. Ikäryhmässä 60 – 69 muu kotikunta kuin Kemi-

järvi oli vastaajamäärältään suurin, mutta se kertoo kalastusharrastuksen yleisyydestä tässä 

ikäryhmässä.  
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Eniten Kemijärven kotikunnakseen ja Pöyliöjärvellä kalastajia oli ikäluokissa alle 30 vuotiaat, 

jotka ovat useimmiten opiskelijoita, vielä kotona olevia tai mahdollisesti Kemijärvellä töissä 

olevia. Yli 50 vuoden ja sitä vanhemmissa ikäluokassa näkyy selkeimmin asuinkunnan var-

mistuneisuus, eläkeikä ja yleinen vakiintunut tilanne asuinpaikkakunnan suhteen. Kalastus-

tiedustelun suurimmassa ikäryhmässä 60 – 69 vuotiaat kalastus näkyy nuoruudessa opit-

tuna tapana ja luonnossa virkistäytymisen suurempana merkityksenä. 
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Kalastusluvat ja lupien hinnat 

Kemijärven kalastusalueen lupamyyntijärjestelmän mukaan eri kalastuslupia myyntiin yh-

teensä 399 kappaletta. Näistä luvista kausilupia oli 185, kuukausilupia 32, erillisiä pilkkilupia 

112 ja päiväkohtaisia lupia 72 kappaletta. Seuraavassa ympyräkaaviossa nähdään lupa-

myyntijärjestelmän kautta hankitut luvat %-määrinä. 

  

Pääasiallinen lupien myynti Pöyliöjärvellä kohdistuu vuoden mittaiseen kausilupaan (lähes 

50 % ostetuista luvista, tarkemmin 46 %), johon sisältyy myös pilkkilupa. Toiseksi yleinen 

myyntitapa on erillinen pilkkilupa (28 %). 

Kalastustiedustelussa haluttiin selvittää hankittuja lupia ja mielipiteitä lupien hinnoista seu-

raavanlaisena kysymyksinä. 

Ensimmäiseksi vastaaja merkitsi hankitut luvat kpl määränä. Sen jälkeen vastaaja ilmaisi 

mielipiteensä lupien hinnasta ja antoi kommentit lupahinnoista.  

46 %

8 %

28 %

18 %

Lupinen %-osuudet Kemijärven osakaskunnan  
luvanmyyntijärjestelmän kautta (399 kpl)

kausilupa

kuukausilupa

pilkkilupa

päivälupa
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Kalastustiedustelussa saatiin 195 kalastajan lupatiedot. Tiedot voidaan ilmaista kahdella ta-

valla 1) yksittäisten hankittujen lupatyyppien mukaan tai 2) yhteenlaskettuna lupien hankin-

tana. Seuraavassa ympyräkaavioissa esitetään kalastustiedustelussa yksittäisten lupatyyp-

pien mukaan hankitut luvat prosenttimäärinä. 

 

Yksittäisten lupien mukaan kalastustiedustelussa eniten on kausiluvan hankkineita. Kun sit-

ten lasketaan kaikki luvat yhteensä, niin saadaan seuraava ympyräkaavio, joka kuvaa pro-

sentuaalisesti pitkälti luvanmyyntijärjestelmän %-osuuksia myydyistä kalastusluvuista.  

27 %

22 %

5 %

46 %

Yhteenlasketut kalastuslupatyypien
prosentuaaliset osuudet 2017 (252 kpl)

Yhteensä
kaikki eriliset
pilkkiluvat

Yhteensä
kaikki päiväluvat

Yhteensä
kaikki kuukausiluvat

Yhteensä
kaikki
kausiluvat
(sis. Pilkki)

55 %

5 %

27 %

13 %

Lupatyyppien %-osuudet kalastustiedustelun 
perusteella (195 kpl)

kausilupa

kuukausi

pilkkiluvat

päivälupa
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Lupien hinnat 

 

Lupien hinta nostettiin Pöyliöjärven tiedustelussa merkittäväksi seikaksi, koska se kuvastaa 

hyvin Pöyliöjärven käyttäjien suhtautumista lupamaksuun ja kalastuksenhoitovelvoitteeseen 

Pöyliöjärvellä. Kalastustiedustelussa tuli 196 mielipidettä lupien hinnasta ja parikymmentä 

kommenttia aiheeseen liittyen. Mielipiteet lupien hinnasta voidaan esittää seuraavassa tau-

lukossa. 

mielipide lupien hinnasta kpl määrä %-osuus kalastus-
tiedustelussa 

sopivat 170 86,7 

liian kalliit 12 6,1 

voivat olla kalliimmat 7 3,6 

ei kantaa/EOS 7 3,6 

Yhteensä 196  

 

Seuraava ympyräkaavio havainnollistaa hyvin selkeästi taulukossa olevan tuloksen: Lupien 

hinnat halutaan pitää nykyisellä tasollaan. 

 

Hinnat halutaan pitää ennallaan yksimielisesti Pöyliöjärven käyttäjien keskuudessa. Pieni 

osa piti lupahintoja kalliina, mutta se kohdistuu yleensä kuukausiluvan hintaan (30 €). Harva 

halusi nostaa hintoja viitaten muun muassa kirjolohen kilopainoon kaupassa ja kuinka luvan 

kanssa hinta olisi vain puolet siitä. 

Kalastustiedustelussa olevien kommenttien perusteella suurin toive luvissa ja lupahinnoissa 

on joustavuuden lisääminen esimeriksi kausilupaan, mobiililuvat ja  lupienhankinta viikon-

loppuisin esimerkiksi netin ja huoltoasemien/kioskien kautta. 

sopivat
87 %

liian kalliit
6 %

voivat olla kalliimat
3 %

ei kantaa
4 %

MIELIPIDE LUPIEN HINNOISTA
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Kalastus ja saaliit Pöyliöjärvellä 2017 kalastustiedustelun mukaan 

 

Pöyliöjärvellä saadut kalasaaliit (kpl ja kiloa) vuodelta 2017 ilmoitettiin seuraavan täyttölo-

makkeeseen. Lomakkeen kohtiin merkittiin sarakkeiden mukaisesti pyyntipäivien määrä, va-

pojen/katiskojen keskimääräiset määrät, kirjolohen saalismäärät ja niiden paino ja muiden 

kalalajien saalismäärät kappaleina. Riveillä on kalastuksen muodot, joiden mukaan kalasaa-

liit ilmoitettiin eri pyydystämistapojen mukaan. 

 

Pöyliöjärven kalastuksessa voidaan ensin tarkastella kalastajien määrää eri pyyntitapojen 

mukaan ja pyyntipäivien määrää kalastustiedustelun mukaan vuonna 2017. Ne on taulukoitu 

seuraavassa taulukossa. 

pyytämistapa 

kalastajien määrät pyynti-

muotojen mukaan 

Yhteenlasketut pyyntipäivät 

kalastusmuodon mukaan 

pilkintä 105 731 

rantakalastus 79 784 

vetouistelu 98 1299 

katiskapyynti 13 563 

yhteensä 295 3377 

 

Kalastajien määrät olivat Pöyliöjärven kalastuskalastustiedustelun mukaan suurimmat pil-

kinnässä ja vetouistelussa. Rantakalastus oli kalastustiedustelussa kolmanneksi yleisin. Ka-

tiskalla pyytäminen oli kalastustiedustelun mukaan selvässä vähemmistössä, vaikka siihen 

kohdistuva kalastus on ajallisesti suurinta. 

Yhteenlaskettujen pyyntipäivien mukaan suosituin kalastuksen muoto on vetouistelu ja sen 

jälkeen rantakalastus. Pilkkiminen on kalastustiedustelun mukaan kalastajien määrässä 
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suosituin, mutta siihen käytettiin suhteessa vähinten pyyntipäiviä noin viikon verran. Katis-

kan käytössä näkyy veneiden ja vuokrausveneiden vähäinen käyttö, mutta pyydykset ovat 

kalastustiedustelun mukaan keskimäärin 1 ½ kuukautta vedessä. 

Kalastustiedustelun seuraavassa kohdassa tarkasteltiin keskimääräisiä vapojen ja katisko-

jen määrää Pöyliöjärvellä. Kalastustiedustelun mukaan vapoja oli keskimäärin käytössä 

pyyntipäivässä 159 vapaa ja 15 katiskaa. 

Seuraavaksi voidaan tarkastella saatuja kalasaaliita. Ensimmäisenä tarkastellaan kirjolohta 

ja sen jälkeen toisia kalalajeja. Lopuksi ympyräkaaviossa esitetään kaikki saadut kalasaaliit 

Pöyliöjärvellä kuvaavalla ympyräkaaviolla. 

 

Kirjolohen saalistiedot 

Kalastustiedustelun tulosten mukaan kalastus Pöyliöjärvellä keskittyy kirjoloheen. Kalastus-

tiedustelun tulosten mukaan kirjolohen saalismääräksi ilmoitettiin 1 739 kappaletta ja keski-

määräiseksi painoksi laskettuna 1,1 kg. Seuraavassa taulukossa on esitettynä kirjolohien 

saaliit eri kalastuksen muodoilla. 

Pyytämistapa kokonaiskalasaalis 

kalastustiedustelun 

mukaan 

kalastajakohtaiset kirjolohien saalis-

määrät pyyntitavan mukaan 

pilkintä 239 2,3 

rantakalastus 719 9,1 

vetouistelu 787 8,0 

katiskapyynti 1 0,1 

 

Yleisin pyyntitapa kirjolohen saalistamiseen ovat kalastustiedustelun mukaan vetouistelu ja 

rantakalastus. Jonkin verran kirjolohia saadaan myös pilkinnän kautta. Katiskalla saatu kir-

jolohi oli poikkeuksellinen tulos kalastustiedustelussa. Keskimäärin kirjolohta saadaan ka-

lastajaa kohden pyyntitapojen mukaan kahdeksasta – yhdeksään kappaletta. Eniten kalaa 

saadaan kalastustiedustelun mukaan rantakalastuksen kautta. 
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Seuraavassa ympyräkaaviossa on hyvin esitettynä eri pyyntitavat ja kirjolohisaaliit saatujen 

pyyntitapojen mukaan. Tämä osoittaa hyvin sen, että pääasialliset kirjolohen saalistustavat 

Pöyliöjärvellä ovat rantakalastus ja vetouistelu, kun niiden osuus on prosentuaalisesti 86 

prosenttia. 

  

Kalastustiedustelun kirjolohisaaliiden ja palautusprosentin (55,4 %) perusteella voidaan las-

kea verannolla Pöyliöjärvellä 2017 saadut kirjolohet. Tämän arviolaskelman mukaan 

Pöyliöjärvellä pyydettiin noin 3 100 – 3 200 kirjolohta. Kun kalenterivuonna 2017 Pöyliöjär-

veen istutettiin 2-vuotiaita kirjolohia 2 839 kg ja istutettavan kirjolohen keskimääräinen paino 

on välillä 0, 9 – 1,1 kg, niin voidaan arvioida se, että Pöyliöjärvellä kalastetaan lähes kaikki 

vuonna 2017 istutettavat ja aikaisemmilta vuosilta istutetut kirjolohet. 

 

Muiden kalalajien saaliit Pöyliöjärvessä 2017 

Muiksi kaloiksi tiedustelussa luokitellaan taimen, siika, hauki, kuha, ahven, made ja särkika-

lat. Seuraavassa taulukossa on kalastustiedustelun perusteella saadut muiden kalasaalii-

den määrät. Taulukon sarakkeissa on luetteloidut kalalajit ja riveillä on pyyntimuodot. 

pyydys taimen siika hauki kuha ahven made 
särki- 
kalat 

pilkintä 23 96 40 2 519 1 466 

rantakalastus 3 5 18     
vetouistelu 33 22 266 6 188  5 

katiskapyynti   58  407 36 101 

yhteensä 59 123 382 8 1 144 37 572 

 

14 %

41 %

45 %

0 %

Kirjolohen %-saalismäärät pyyntitapojen mukaan 
Pöyliöjärvellä 2017

pilkintä rantakalastus vetouistelu katiskapyynti
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Muiden kalalajien ilmoitetuissa saalismäärissä näkyy se, että yleisimmät kalasaaliit 

Pöyliöjärvellä 2017 ovat hauki ja ahven. Ahvenen kalastus on pääasiassa pilkinnän ja katis-

kapyynnin kautta tapahtuvaa. Seuraavassa ympyräkaaviossa on esitettynä ahven kalojen 

kappaleperusteiset saalismäärät eri pyyntitapojen mukaan Pöyliöjärvellä 2017.  

 

Muista kalalajeista yleinen on hauki. Hauen kantaa pyydystämisen kautta nostaa Pöyliöjär-

ven rehevyys ja hauen kannalta sopivan kokoisen kalan istutus ja valikoiva kalastus. Kalas-

tuksellisesti Hauen pyynti suoritetaan kalastustiedustelun mukaan pääasiassa vetouistelun 

kautta. Haukea saadaan kaikilla tiedustelun mukaan kaikilla pyyntitavoilla. Seuraavassa ym-

pyräkaaviossa on esitettynä hauen pyyntitavat ja prosentuaaliset osuudet pyyntitapojen mu-

kaan.  

 

11 %

4 %

70 %

15 %

Hauen saalismäärien pyyntimenetelmät 
Pöyliöjärvellä 2017

pilkintä

rantakalastus

vetouistelu

katiskapyynti

46 %

17 %

37 %

Ahventen määrät (kpl) eri 
kalastusmenetelmillä 
Pöyliöjärvessä 2017

pilkintä

rantakalastus

vetouistelu

katiskapyynti
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Seuraava ympyräkaavio on tämän referaatin merkittävimpiä. Tässä on ilmoitettu prosentu-

aaliset osuudet kaikista kpl-määräisenä ilmoitetuista kaloista. Ympyräkaaviossa nähdään 

selvästi kalastuksen valikoituvan Pöyliöjärvellä selvästi kirjolohen ympärille. Toinen pyynnin 

kautta haluttu kala sekä saalismäärien että kommenttien mukaan on ahven. Ahventa toivot-

tiin erityisesti pilkkimisen kautta. 

 

Kalasaaliiden voimakas jakautuminen ja veden virkistyskäyttö nostaa esille Pöyliöjärven 

strategisen käytön pohtimisen. Halutaanko pitää nykyinen virkistyksellinen istutus-kalastus-

järvitoiminta vai halutaanko luonnontilaiseen rehevään järveen? Kalastusstrategiaa vali-

tessa on syytä ottaa jokaisen vaihtoehdon vaikutukset huomioon.  

Saalistiedot kertovat oman kuvansa ihmisten odotteista ja toiveista Pöyliöjärven suhteen. 

Kun kommenttien perusteella järven tila ja kunto vaihtelee suuresti, niin se luo oman haas-

teen, Pöyliöjärven veden käytön ja kalaston strategiaan. Siksi Pöyliöjärven kunnostamiseen 

kalatalouden kautta ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua. Mutta kaikilla toimilla on kuitenkin 

vaikutusta Pöyliöjärven kemialliseen, fysikaaliseen ja biologiseen laatuun. 

 

  

43 %

2 %
3 %

9 %

0 %

28 %

1 % 14 %

Pöyliöjärven kalasaaliit %-osuus 2017 
kalastustiedustelun mukaan ilmoitetut

kirjolohi

taimen

siika

hauki

kuha

ahven

made

särkikalat
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Kalastukseen liittyvät kysymykset 

Kalastukseen liittyvissä kysymyksissä on kolme osaa. Ensimmäinen osa käsitteli mäskin/ka-

latahnan käyttöä kalastuksessa. Toisena kysymyksenä kysyttiin mielipidettä mäskikalastuk-

selle.  

 

Kalastuksen toisena osana kysyttiin kirjolohen sopivaa saalistuskiintiötä, istutuskokoa 

Pöyliöjärveen ja taimenen sopivaa pyyntimittaa. 

 

Kolmantena osana kalastukseen liittyviä kysymyksiä koski Pöyliöjärvellä olevaa vuokrave-

nettä ja sen käyttöä järvellä ja sopivaa vuokraushintaa. 

 

Mäskin käyttö 

Kalastustiedustelun perusteella mäskin käyttö jakaa selvästi kalastajia Pöyliöjärvellä. 194 

vastasi kysymykseen käytänkö mäskiä kalastuksessa. Kalastustiedustelun mukaan 95 vas-

taajaa sanoo käyttävänsä mäskiä ja 99 sanoo ettei käytä kalastuksessa mäskiä. Suhtautu-

minen mäskin käyttöön jakaa hyvin voimakkaasti kalastajia Pöyliöjärvellä. Tämä voidaan 

nähdä seuraavan sivun ympyräkaavioissa. 

Ympyräkaavion mukaan puolet Pöyliöjärven kalastajista hyväksyi mäskin käytön. Viidennes 

halusi kieltää mäskin käytön. Ne, jotka halusivat kieltää mäskillä kalastuksen, ilmaisivat mie-

lipiteensä selvästi ja jossain tapauksissa myös pitkästi perustellen. Näitä perusteluita voi-

daan löytää Pöyliöjärven laajassa kalastustiedusteluraportissa. Keskeinen syy mäskin käy-

tön kieltämiseen vaihteli passiivisen kalastusmuodon, kalojen kärsimyksen ja toisten pyyn-

timuotojen ongelmien kautta. 
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Mäskikalastuksen puolesta argumentit ovat siinä, että se helpottaa kalastusta ja saaliiden 

saamista ja lisäksi sen avulla voidaan houkutella monipuolisesti eri kalalajeja. Lisäksi tätä 

kalastuksen muotoa ei ole myöskään kielletty Pöyliöjärvellä.  

Kuitenkin mäskin käytölle halutiin kalastustiedustelun perusteella laatia selkeät ohjeet ja 

myös rajoitteet mäskin käytölle. Rajoituksia haluttaan kalastustiedustelun perusteella esi-

merkki kirjolohen ja muiden kalojen istutusaikana ja sellaisissa paikoissa, joissa kalastetaan 

vetouistelulla tai muilla kalastuksen muodoilla. Selkeät kiellot halutaan kalastustiedustelun 

perusteella uimapaikoille, veneenlasku- ja venesatamille. 

 

Kirjolohen saalistuskiintiö, istutuskoko ja taimenen pyyntimitta 

Kirjolohen saalistuskiintiö ja istuttamiskoko kysymykset ovat keskeisessä osassa Pöyliöjär-

ven kirjolohi-istutusten kannalta. Monille kalastajille kalastustiedustelun perusteella kirjolo-

helle asetettua saalistuskiintiötä tulisi noudattaa paremmin. Myös kirjolohen istutuskoko tuo 

esiin mielipiteen siitä, halutaan lisätä kirjolohen istutusmäärää istuttamalla 1,0 kg kaloja 

Pöyliöjärveen. 

Taimenen alamitalla on myös merkitystä taimenen pyytämisessä Pöyliöjärvellä. Kun yleinen 

alin pyyntimitta taimenelle on 60 cm, niin tämän kalastustiedustelun avulla haluttiin osoittaa 

Pöyliöjärven kalastajien yleisen mielipiteen sopivalle alamitalle. 

29 %

50 %

21 %

SUHTAUTUMINEN MÄSKIN KÄYTTÖÖN

ei mielipidettä

sopii

tulisi kieltää
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Seuraavissa ympyräkaavioissa esitetään kirjolohelle haluttu saalistuskiintiö kalastustiedus-

telun vastausten perusteella. Selvä enemmistö haluaa kirjolohen saalistuskiintiön olevan 

kahdessa kirjolohessa/pv. 

  

Istutuskokokysymyksessä vastaukset jakautuivat seuraavan ympyräkaavion mukaisesti. 

Enemmistö haluaisi kalastustiedustelun mukaan istutettavan kirjolohen olevan 1,0 kg ko-

koista, jolloin kirjolohta halutaan istuttaa määrällisesti enemmän, mutta painokoko on pie-

nempi.  

 

16; 8 % 10; 5 %

161; 82 %

9; 5 %

Kirjolohen saalistuskiintiöt päivää kohden 
kalastustiedustelun mukaan

EOS

1

2

Ei kiintiöitä ollenkaan

127; 65 %

69; 35 %

Istutettavan kirjolohen koko 2017 Pöyliöjärven 
kalastustiedustelun mukaan

n. 1 kg n. 1,5 kg
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Taimenen haluttu pyyntikoko kalastustiedustelun mukaan on nähtävissä seuraavassa tau-

lukossa. Kalastustiedustelun mukaan taimenelle haluttu pyyntimitta tulisi olla välillä 45 – 50 

cm. Vastauksista 87 prosenttia on tällä välillä. 

Taimenen alamitta kalastustieduste-
lun vastaukset 

%-osuus 

EOS 19 10 

45 cm 77 40 

50 cm 91 47 

55 cm 5 3 

60 cm 0 0 

 

Näiden tulosten perusteella Pöyliöjärvelle istutettavan taimenen koko tulisi pitää 50 cm ko-

koluokassa. Vastaajista noin puolet (47 %) halusi pitää nykyisen ala-/pyyntimitan voimassa. 

Kannatusta sai myös ala-/pyyntimitan laskeminen 45 cm:iin. Taulukon tulokset voidaan ha-

vainnollistaa myös seuraavassa ympyräkaavioissa.   

 

Tämä tulos tuo selvästi esille sen, että Pöyliöjärvellä kalastavat haluavat pitää pyyntimitan 

nykyisellä tasolla. Se, ettei 60 cm pyyntimitta saanut yhtään kannatusta, tuo esiin sen, että 

taimenen pyyntikoko tulee vastaisuudessa pitää alle 60 cm luokassa, vaikka se on taimenen 

laillinen ala-/pyyntimitta. 

 

EOS; 20; 
10 %

45 cm; 77; 40 %
50 cm; 91; 47 %

55 cm; 5; 3 %
60 cm; 0; 0 %

Taimenen sopiva alamitta Pöyliöjärven 2017 
kalastustiedustelun mukaan 
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Vuokravene 

Kalastustiedustelun vastausten perusteella vuokraveneen käyttö ei ole Pöyliöjärvellä ylei-

nen kalastuistapa. 175 kalastustiedustelun vastauksesta vain 27 ilmoitti käyttäneensä vuok-

rausvenettä Pöyliöjärvellä. Prosentuaalisesti tämä on noin 15 prosenttia kaikista vastaajista. 

Seuraava diagrammi tuo esiin selkeästi Pöyliöjärven kannan siihen, että käytetäänkö vuok-

rausvenettä. 

 

Vuokraajien kesken laskettiin yhteensä vuokrauskerrat ja niitä oli 128 päivää. Vuokrausväli 

vaihteli kalastajien kesken yhdestä aina 10 päivän vuokrausväliin saakka. Keskimäärin vene 

vuokrattiin kalastustiedustelun perusteella viideksi päiväksi. 

Sopiva vuokraussumma vaihteli kalastustiedustelun vastaukissa aina ilmaisesta 25 euron 

saakka. Keskimääräinen vuokraussumma kalastustiedustelun mukaan on 13,6 euroa, pyö-

ristäen n. 15 euron vuokraussummaan. Mediaanina vuokraussumman haluttiin olevan 10 

eurossa. 

Kalastustiedustelun kommenteissa vuokravene halutaan pitää hinnaltaan sopivan mata-

lana, jotta veneen vuokraus innostaisi laajemmin. Lisäksi veneenvuokrausta ja lupamyynnin 

yhdistämistä haluttiin kalastustiedustelun kommenteissa tehdä lisäpalveluna, johon voidaan 

yhdistää esimerkiksi päivälupa tai viikkolupa. Pöyliöjärven käyttäjien mielestä tämä moni-

puolistaisi järvellä olevia kalastustapoja ja järven virkistyskäyttöä. 

  

149

27

0 20 40 60 80 100 120 140 160

en tarvitse

vuokrasin

Vuokraveneen käyttö Pöyliöjärvellä
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Kalastuksen valvonta 

Kalastuksen valvonta on kalastustiedustelun mukaan yksi eniten kommentointeja aiheuttava 

tekijä. Tätä haluttiin useissa papereissa selkeästi lisättävän ja useat pitävät valvontaa nyky-

muodossaan riittämättömänä Pöyliöjärvellä.  

Kalastuksen valvonnan kysymykset olivat rakenteeltaan seuraavanlaiset. 

 

Vastausten perusteella kalastuksenvalvonta kohdistui kohdalleni vuonna 2017 vain 29 ka-

lastajan kohdalle (joista yhdelle poliisi esitti kysymyksen), jolloin vain 15 prosenttia Pöyliöjär-

ven kalastajista kohtasi kalastuksenvalvojan. Kalastustiedustelun mukaan 157 kalastajaa ei 

kohdannut lainkaan kalastuksen valvojaa. Kalastustiedustelun tulokset näkyvät seuraa-

vassa taulukossa  

2017 kalastuksen valvonta osui 
kohdalleni 

  

ei kertaakaan 158 

osui kohdalleni 29 

yhteensä 187 

 

ja sitä valaisevassa ympyräkaaviossa. 

 

158

29

KALASTUKSENVALVONNAN OSUMINEN 
KOHDALLENI PÖYLIÖJÄRVELLÄ

ei kertaakaan osui kohdalleni



22 
 

Toinen kysymys oli mielipidekysymys valvonnan määrästä. Kalastuksen valvonnan riittävyy-

den ja laadun arvioinnissa Pöyliöjärven kalastajien keskuudessa ei ole yksimielisyyttä. 

 

Pienenoinen enemmistö Pöyliöjärvellä kalastavista haluaisi lisätä kalastuksen valvontaa (37 

%), mutta 30 prosenttia vastaajista piti nykyistä valvonnan tasoa riittävänä. 1/3 vastaajista 

ei osannut antaa selkeää kantaa kalastuksen valvontaa ja määrään ja riittävyyteen.  

Vastausten perusteella Pöyliöjärvelle halutaan selkeät raamit. Valvonnan lisäämisen tarve 

on niiden kalastustiedustelun kommenteissa, joiden mielestä kalastusalueella kalastetaan 

yli kirjolohen päiväkohtaisen kalastuskiintiön, salaa kalastaen (= ilman lupaa), uimarannoilla 

tai muilla julkisilla paikoilla kalastaen. Valvontaa haluttiin kommenttien perusteella kohdistaa 

istuttamispäivien jälkeisiin päiviin ja asettaa niille rauhoitusajan istutuksen jälkeisille päiville 

ja valvoen myös sitä. 

Kolmannes ei osannut ottaa kantaa asian suhteen. Syynä tähän voi olla joko ”turhautumi-

nen” nykyiseen tilanteeseen. Muina tekijöinä voi olla se, ettei kalastuksen valvontaa pidetä 

erityisenä asiana, kun on hankkinut luvan ja vain harva kalastaja kohtaa valvojan Pöyliöjär-

vellä, jolloin siihen ei kiinnitä suurta huomiota. 

Tiedustelun mukaan valvontaa halutaan kehittää eteenpäin yhdessä vesistön hoidon ja ylei-

sen virkistyskäytön edistämisen yhteydessä. 

 

  

59; 33 %

54; 30 %

66; 37 %

Pöyliöjärven kalastuksen valvonta 2017

EOS riittävä tulisi lisätä
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Pöyliöjärven hoito 

Pöyliöjärven käsittää useita kohtia tässä tiedustelussa. Kysymyskohdat koskivat muun mu-

assa veden laatua, kalaston hoidon tietämyksen tasoa, veden hapettamista ja lopussa mie-

lipiteitä Pöyliöjärven kalastuksen kehittämisestä ja yleisestä järvialueen kehittämisestä. 

Tässä referaatissa käydään läpi muut kohdat paitsi lopussa olevat vapaasti kommentoitavat 

kehittämisideat ja toiveet Pöyliöjärven kalastuksen ja virkistyskäytön kehittämiseksi. Kehit-

tämisideat ja toiveet on ilmaistu laajemmassa raportissa kommentointiosiossa. 

Pöyliöjärven hoidon kysymykset olivat rakenteeltaan seuraavanlaiset. 
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Kalaston hoito 

Kalaston hoidon kysymykseen vastasi 193 vastaajaa. Vastaukset luokiteltiin ikäryhmittäin. 

Tämän avulla saatiin tärkeää tietoa siitä, miten Pöyliöjärven kalastonhoidon tiedottamista 

tulisi suorittaa. Kyselyn tulokset voidaan nähdä seuraavasta diagrammista. 

 

 

Kalastustiedustelun tuloksissa nousee erityistä seikkaa, johon joudutaan kiinnittämään huo-

miota. Alle 30 vuotiaiden tiedon tasoa Pöyliöjärven kalaston hoidosta ja vesistön hoidosta 

on syytä parantaa ja samoin myös suurimassa ryhmässä oleva en tiedä on määrällisesti 

suurin. Kokonaisuutena eli kaikissa ikäluokissa ”en tiedä” vastauksia oli peräti 23 prosenttia 

(44 vastaajaa). Sen vuoksi tiedottamista pitäisi kalastustiedustelun tulosten mukaan paran-

taa ja tuoda selvemmin esille. 

Myös se, että suurin vastausryhmäksi valittiin ”tiedän hiukan” Pöyliöjärven kalastusky-

selyssä vahvistaa tarvetta tiedottamisen kokonaisuuden ja tavoitettavuuden parantamista. 
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Pöyliöjärven veden laatu 

Veden laadun arviointi perustuu usein arkiympäristöön ja siitä saataviin kokemuksiin ja si-

doksiin tarkasteltavaan vesistöön. Pöyliöjärvi on omaa arkista elinpiiriä, jota halutaan käyt-

tää hyödyksi ja muokata sitä. Tämä näkökulma näkyi hyvin, kun kalastustiedustelussa ha-

luttiin arvioida Pöyliöjärven kalastajien veden laadun arviointia arvosana-asteikolla 1 – 5 vä-

lillä. 

Arvosanavastauksia saatiin 132 kappaletta. Niiden perusteella tyypillisin arvosana on 3 eli 

tyydyttävä. Tyydyttävän/3 valitsi kalastustiedustelussa 73 vastaajaa. Lisäksi tämä vaihto-

ehto on yleisin arvosana lähes kaikissa ikäluokissa. Toiseksi yleisin vastaus on EOS, joita 

oli 52 ja joista puolet arvioista on 60 – 69 vuotiaiden ikäryhmässä. Tulokset voidaan nähdä 

ikäluokittain seuraavassa diagrammissa. 

 

Kalastustiedustelun vastausten/arvosanojen ja sen jälkeen olevien kommenttien perusteella 

Pöyliöjärven kunto on tyydyttävä. Tämä on aikapitkälle sama, kuin yleensä säännöstelylle 

vesistölle annetaan yleisarvosanaksi. Pöyliöjärven veden laatuun vaikuttavat monet seikat 

ja kommentit vesistön laadusta antavat konkreettisen ja arkielämään kuvan. Yleisimmät 

kommentit koskivat veden laadussa levää, ravinteita, veden liikettä ja yleistä veden kunto-

arvioita. 

 

Hapetin/Ilmastin 

Pöyliöjärven käyttäjien mielestä hapetinta pidettiin tärkeänä. Tämä ilmenee seuraavasta 

ympyrädiagrammista, jossa on prosenttiosuudet mielipiteestä hapettimien käytön tarpeesta. 
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Kalastustiedustelun mukaan Pöyliöjärven käyttäjät pitävät hapettimia/ilmastimia tärkeänä 

Pöyliöjärven pohjalla. Hapettimen käyttöä pidettiin hyödyllisenä osana Kemijärven vesistö-

jen kunnostamista tai korjaamaan veden pohjassa olevaa happipuutetta. 

Kalastustiedustelussa on paljon EOS vastauksia. Moni pitää vesistöjen kunnostamisen 

suunnitelmia tuntemattomina (viittaus kalaston hoidon kysymykseen) tai pitää muutoksia 

pieninä, ettei anna selvää kantaa asiaa koskien. Muutama hajaääni on annettu myös hapet-

timien tarpeettomuudesta, joka voi kertoa pettymyksestä hapettimien toimintaa kohtaan.  

Hapettimista ei voida kantaa, koska Pöyliöjärven tarkkailu on vielä kesken ja Pöyliöjärven 

pohjaan asennettiin kesällä 2018 uudet ja tehokkaammat hapettimet/ilmastimet. 

 

Hoitokalastus 

Pöyliöjärven kalaston hoidossa oli tehty hoitokalastusta vuosina 2011 – 2015. Särkiä vähen-

nettiin tiedustelun mukaan 37 000 kg:n ja haukia 3 000 kg:n verran. Tiedustelussa kysyttiin 

mielipidettä hoitokalastuksen tarpeelle. 

Vastaukset ovat tiedustelussa seuraavanlaiset. Ne on taulukoitu seuraavasti 

Hoitokalastuksen tarve 

EOS 26 

on tarvetta 154 

ei ole tarvetta 10 
 

35 %

64 %

1 %

Hapettimen tarve Pöyliöjärvellä 
kalastustiedustelun perusteella

EOS

on tarvetta

ei ole tarvetta
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Tiedustelun mukaan Pöyliöjärvellä on selkeä halu hyödyntää hoitokalastusta myös tulevai-

suudessa. Seuraava ympyräkaavio tuo selkeästi esille kalastajien tarpeen hoitokalastuk-

seen Pöyliöjärvellä, kun 81 prosenttia vastaajista ilmaisi hoitokalastuksen tarpeellisuuden. 

 

Hoitokalastusta pidetään tärkeänä osana Pöyliöjärven kehittämistä ja veden laadun paran-

tamista Pöyliöjärven kalastajien keskuudessa. Tiedustelussa muutama Pöyliöjärven kalas-

tajista arvioi hoitokalastuksen vähentävän myös ahven kantoja ja erityisesti pilkkiluvan hank-

kijat sanoivat sen vaikuttavan lupamyyntiin ja intoon pilkkiä. Toinen tiedustelun kommen-

teissa huomioitava seikka on hauen määrä, jota osa Pöyliöjärven kalastajista arvio liian suu-

reksi. Kuitenkin hoitokalastusta halutaan käyttää Pöyliöjärvellä tulevaisuudessa, mutta se 

halutaan tehdä tiedustelun mukaan tarpeen mukaan ja kalakantojen arviointien kautta. 

 

Pöyliöjärven virkistyskäytön ja kalastuksen järjestämisen kehittäminen 

Tiedustelun nämä osat on tarkemmin käyty läpi Pöyliöjärven kalastustiedustelu 2017 rapor-

tissa. Kuitenkin referaattiin voidaan laittaa muutama kohta, jolla Pöyliöjärven virkistyskäyttöä 

ja kalastuksen järjestämistä halutaan kehittää.  

Virkistyskäytössä Pöyliöjärveen halutaan lisätä laavu- ja tulipaikkoja ja pitää nämä siistinä 

ja sellaisina, johon voidaan mennä veneelläkin. Tämä vaatisi myös venevalkamien ja yksin-

kertaisten venesatamien rakentamista Pöyliöjärven ympärille. Kolmantena järven virkistys-

käytön lisääjänä halutaan tiedustelun mukaan kävelytien rakentamista järven ympärille. 

14 %

81 %

5 %

Hoitokalastuksen tarve Pöyliöjärvi

EOS

on tarvetta

ei ole tarvetta
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Kalastuksen kehittämiseen suurin toive Pöyliöjärvellä on hyvien kalastustapojen noudatta-

minen. Moni haluaisi Pöyliöjärvellä istutuspäivinä rauhoittamisen/kiellon ja tätä myös valvot-

tavan nykyistä paremmin ja tehokkaammin. Suurin osa kalastusmielipiteistä koski kirjolohen 

saaliskiintiön noudattamista. Lisäksi kalastus halutaan tiedustelun mukaan tehtävän vain 

niille tarkoitetuissa paikoissa tehtävän eli kalastus halutaan kieltää esimerkiksi uimarannoilla 

ja veneenlaskupaikoilla (= mäskillä kalastaminen).  

Kalastusta halutaan myös kehittää veneilyn kautta. Veneet halutaan nähdä kalastusmuoto-

jen monipuolistajana. Tämä vaatisi tiedustelun mukaan selkeyttä käyttäytymiseen venei-

lyssä ja suunnitellessa hyviä venereittejä, etteivät ne häiritse muita eikä rantautumista tehdä 

uimarannalle. 
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Yhteenveto 

Pöyliöjärven kalastustiedustelu 2017 on konkreettinen osoitus siitä, miten tärkeä asia kalas-

tus ja lähialueiden vesistöt ovat paikallisille ihmisille. Tässä referaatissa on esillä keskeiset 

taulukot, diagrammit ja ympyräkaaviot Pöyliöjärven kalastuksesta. Nämä kertovat hyvin pal-

jon siitä, mihin suuntaan Pöyliöjärven kalastusta ja muuta virkistyskäyttöä on kalastajien 

mielestä vietävä eteenpäin. 

Kaikki vastaukset ja kommentit on tärkeä osa sekä tätä referaattia että laajemmin tehtyä 

tiedusteluraporttia. Konkreettinen tieto on antaa tietoa, jota voidaan soveltaa ja helpommin 

hyödyntää Pöyliöjärven strategisessa kehittämisessä. 

Pöyliöjärveä on tärkeää kehittää eteenpäin. Kehittämistä on veden kemiallisessa, fysikaali-

sessa ja biologisessa laadussa ja samoin kalastuksen strategisessa suunnittelussa. Se, että 

Pöyliöjärven käyttäjien yleisarvosana järvelle oli 3/tyydyttävä tuo kalastajien mielipiteen jär-

ven kehittämiseen. Tämä vaatii ympärilleen jatkuvaa vesistölaadun tarkkailua, jotta järven 

monialaista käyttöä voidaan hyödyntää. Samoin myös uusin vesilainsäädäntö ja vesipuite-

direktiivi ohjaa Pöyliöjärven kehittämistä. 

Tiedustelun mielipiteiden ja kommenttien perusteella Pöyliöjärvelle halutaan tehdä muutok-

sia. Muutokset halutaan kohdistaa sekä vesistön laatuun (hapettamalla ja virtausta lisää-

mällä) että käyttäytymismallin muutokseen (kiintiöiden noudattamien ja sopivassa määrin 

valvonnan tehostaminen) ja järven virkistyskäytön lisääminen. Pöyliöjärvellä on monet mah-

dollisuudet. Tätä järveä voidaan käyttää monin tavoin virkistyskäytössä ja kalastammisessa. 

Lisäksi tämän järven merkitys Kemijärven kaupungille on kyselyn perusteella merkittävä. 

Toiveena on vain se, että järven merkitys sekä käyttäjille että Kemijärven ympäristölle ym-

märretään paremmin 

 

 


