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Miten Omakala-palvelua käytetään?
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• Tietoa vapaa-ajan kalastuksesta tutkimukselle

• Vapaa-ajan kalastajien saalistieto ja pyyntiponnistus 

tietokantaan

• Kirjanpitokalastuksen sähköinen tallennuspaikka 

• Päätöksenteon tueksi tutkimuksen tuottamaa tietoa ja 

analytiikkaa

• Yhteenvetotietoa kalastajille ja kalatalouden toimijoille

• Muuta karkeistettua tietoa mm. tietoa kaupallisesta 

kalastuksesta, saaliskartta lämpökarttana, istutusrekisteri, jne

31.10.2022

Omakala-palvelu tutkimuksen 

ja päätöksenteon tueksi
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Kalastuslaki:

• Parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen järjestää 

kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä 

käyttö ja hoito siten, että turvataan kalavarojen kestävä ja 

monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä 

kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu.

Omakala:

• Vapaa-ajankalastajat saavat useista lajeista suurimman osan 

saaliista. Ilman tätä tietoa ei kalastusta voida säännellä ja 

kalakantoja hoitaa tietoon perustuen.

31.10.2022

Omakalan vaikuttavuus
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Omakala pähkinänkuoressa

Tausta

Tarve saada 
tutkimustietoa vapaa-

ajankalastuksesta.

Tarkoitus

Tarjotaan kaikki palvelut 
tiedon tuottajille 

samasta järjestelmästä.

Tuotokset

Palvelu, jossa on saalistieto, 
sähköinen kalastuskortti ja 

aluekohtaista tietoa.

Tulokset

Yhteenvetotietoa tiedon 
tuottajille ja kalatalouden 

toimijoille.

Omakala -
palvelu vapaa-
ajankalastajille
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Omakala -palvelun sisältö

Sähköinen 

kalastuskortti

Kalastus- ja 

saalistapahtumien 

kirjaaminen

Aluekohtaiset 

tiedotteet ja 

muu viestintä

Kalastus-

päiväkirja

Aluekohtaiset 

kalastusrajoitukset 

kartalla

Kala- ja rapu-

havaintojen 

ilmoittaminen

Kalamerkkien 

ilmoittaminen

VAPAA-AJAN KALASTAJA

Hyljehavaintojen 

ilmoittaminen

Yhteenveto-

raportit

YLLÄPITO JA TUTKIMUS HALLINTO LUPA-ALUEET

Analyysit

Laadun varmistus
Tukipalvelut ja 

käyttäjähallinta

Yhteenveto-

raportit

Yhteenveto-

raportit

KALATALOUSALUEET

Massasyöttö-

työkalu

Yhteenveto-

raportit
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• Toimiakseen ja tietoa tuottaakseen Omakala-palvelu 

tarvitsee aktiivisia käyttäjiä! Siis kalastajia.

• Erityisen heikosti saalis- ja pyyntiponnistustietoa on 

järviltä ja mereltä sekä muista lajeista kuin 

vaelluskaloista → tätä Omakala pyrkii parantamaan

• Omakalan tarkoitus on toimia myös kalastajien 

tietopankkina, ns. yhden luukun palveluna

Oleellisia pointteja



8

Omakalan hyöty kalatalousalueille?

• Kysely kalatalousalueiden toiminnanjohtajille 

syksyllä 2022 yhteistyössä Kalatalouden 

keskusliiton kanssa

• Mitä tarpeita kalavarojen kestävän käytön ja 

hoidon suunnittelun avuksi Omakala voi 

tarjota?
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Omakalan hyöty kalatalousalueille

Onko Omakala-sovellus tuttu?

• Ei ole tuttu asia 4

• Olen kuullut Omakalasta 19

• Olen ladannut Omakalan 

puhelimeeni

9

Vastaajia yhteensä 32
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Yleisimmät vastaukset:

• Ei osaa sanoa: 4 vastaajaa

• Saalistiedot: 16

• Kalastuspaineen ja pyyntiponnistuksen määritys: 9

• Kalakantojen tilanarviointiin apua: 4

• Yleiskalastusoikeuksin tapahtuvan kalastuksen arviointi: 2

• Uhanalaiset lajien suojelu: 2

Millaista tietosisältöä Omakala voisi tarjota 

käyttö- ja hoitosuunnitelmien tueksi 

tulevaisuudessa?



11 1.12.202211 1.12.2022

• Yleiskalastusoikeuksien käytöstä aiheutuvan kalastusrasituksen 

arvioinnissa

• Alusta kirjanpitokalastukselle, jotta saalistilastointia voidaan parantaa

• Tietoa vapaa-ajankalastuksen kohdentumisesta ja 

pyyntiponnistuksesta alueella

• Uhanalaisten kalalajien esiintymisen arviointiin ja rauhoitusalueiden 

määritykseen

• Kalakantojen tilan arviointiin apua saalistilastoinnista

• Kiinteistöjen rajat, omistajatiedot ja kalastuksen säätelytoimet 

kartalle.

Millaista tietosisältöä Omakala voisi tarjota 

käyttö- ja hoitosuunnitelmien tueksi 

tulevaisuudessa?
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• ”Tuskinpa”

• ”Jos omakalasta saataisiin tietoa kalastusrasituksen 

jakautumisesta alueellisesti, tietoa voitaisiin hyödyntää 

jakoperustetta määrittäessä.”

• ”Vaikea uskoa, että Omakala tuottaisi tietoa kalastajamääristä 

eri vesistöissä niin kattavasti, että sitä voitaisiin 

korvausvarojen jaossa hyödyntää.”

Voisiko Omakala auttaa omistajakorvauksen 

määräytymisperusteisiin? 
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• ”Ei auta tähän millään tavalla.”

• Mahdollisuus kehittää yhteislupa-alueita (7 vastaajaa)

• Ehkä kohdistaa hoito- ym. toimenpiteitä alueille, joissa ei ole 

kalastusta, tai ei tule saalista

• Lupa-alueiden rajat näkyviin

Millainen Omakalan kautta välitettävä tieto 

olisi hyödyllistä kalastuslupien myynnin ja 

lupa-alueiden kohdentamisessa vesialueella?
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• Apua valvonnan ajalliseen ja paikalliseen kohdistamiseen 

kalastusaktiivisuuden mukaan (16 vastaajaa)

• Valvonnassa paikallistuntemus tärkein, Omakalasta ei uskota 

olevan apua (4 vastaajaa)

• ”tiedämme miten valvoa, ei vaikutusta”

Omakala ei ole valvontatyökalu, mutta 

minkälaista tietoa kalatalousalueet kaipaavat 

kalastuksen valvonnan kohdentamiseen?
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• ”Toivotaan, että ihmiset ottavat sovelluksen omakseen, jotta saadaan 

koko hommalle vähän tehoa.”

• ”…pyydyskalastajien saaminen mukaan on hyvin vaikeaa.”

• ”Hallihavainnot Omakalaan”

• ”Rapujen lisääminen lajistoon.”

• ”Omakalasovellus on rakennuttu selkeästi vaelluskalojen ja 

viehekalastuksen  saalisseuranta järjestelmäksi ja siitä ei välttämättä 

saa tietoa  muiden kalalajien   tilasta ja muusta pyydyskalastuksesta.”

• ”Että informoidaan kalatalousalueita kunnolla OmanKalan käyttöön 

otosta. Voisi tulla esim. Kalatalouden keskusliiton koulutustilaisuuksiin 

kertomaan ja kouluttamaan.”

Muut toiveet, tarpeet ja ajatukset?



Kiitos!


