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Villi taimen Kuusamon kalastusmatkailun helmi? 
-Oulangan taimenen vaikutuksia Kuusamon kalastusmatkailuun ja aluetalouteen selvitetään 
 

Kuusamossa Oulanka-, Kitka- ja Kuusinkijokien luonnonvaraiset taimenkannat ovat ainutlaatuinen luonnon 

aarre, joka tunnetaan hyvin kalastajien keskuudessa.  Taimenen kalastus kuuluu paikalliseen 

eräperinteeseen ja se myös houkuttelee vuosittain tuhansia matkailijoita koettamaan onneaan Kuusamon 

kuuluisille kalajoille. Kalastusmatkailu tuo tuloja alueen kalastusmatkailuyrityksille sekä matkailijoiden 

tarvitsemien palveluiden kautta mm. vähittäiskauppaan ja majoitusyrityksille. Kalastajamääriä, kalastajien 

näkemyksiä taimenen kalastuksesta ja kalakantojen säilyttämiskeinoista sekä heille kalastusmatkoista 

aiheutuvia menoja on nyt selvitetty. Samoin on tutkittu kuusamolaisten kalastusmatkailuyritysten 

näkemyksiä jokikalastuksen merkityksestä, sen tuomaa liikevaihtoa yrityksille sekä kalastusmatkailun 

vaikutuksesta syntyneitä palkka- ja verotuloja Kuusamossa. Tiedoista on hyötyä suunniteltaessa toisaalta 

kalastusmatkailun kehittämistä ja toisaalta toimenpiteitä uhanalaisen taimenkannan säilyttämiseksi 

elinvoimaisena jatkossakin. 

Selvityksen ensimmäiset tulokset osoittavat, että suurin osa Kuusamoon saapuvista kalastajista on 

motivoituneita alan harrastajia, joille luonnonvaraisen taimenen pyyntimahdollisuus on merkittävä syy 

saapua paikkakunnalle. Varsinaista saalista tärkeämpää kalastajille kuitenkin ovat kalastusharrastuksen 

tarjoamat luontoelämykset. Aluetalouteen liittyvät tutkimustulokset ovat vasta alustavia, mutta voidaan 

arvioida, että jokainen kalastusmatkailija jättää paikkakunnalle keskimäärin 56 € vuorokaudessa. 

Kalastusmatkailijoita oli kesällä 2013 noin 3150 ja he viipyvät paikkakunnalla keskimäärin 4,5 vrk. 

Kalastusmatkailun ansiosta työpaikkoja (henkilötyövuosia) kuusamolaisissa yrityksissä on n. 10-15 ja 

aluetalouteen jää matkailijoilta n. 1-2 M€ vuosittain. Tulokset laskelmien osalta tarkentuvat vielä tulevan 

talven aikana. 

Oulankajoen vesistön arvokkaiden taimenkantojen säilyttämiseksi ja kestävän kalastuksen turvaamiseksi on 

käynnissä Suomen ja Venäjän välinen Karelia ENPI-rahoitteinen yhteistyöhanke, jossa taimenkantojen 

hoidolle ja kalastukselle pyritään luomaan yhteinen toimintamalli. Metsähallituksen koordinoimassa 

hankkeessa Oulun yliopiston Thule-instituutti tutkii taimenen kalastuksen taloudellista ja sosiaalista 

merkitystä molemmin puolin rajaa. Muita hankepartnereita ovat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 

(RKTL) sekä Venäjän Pohjoinen kalantutkimuslaitos. Hanketta tukevat lisäksi Kuusamon kaupunki, 

Kuusamon kylien yhteisten vesialueiden osakaskunta KYVOK, Hautajärven kalastusalue ja Paanajärven 

kansallispuisto Venäjällä.  Hankkeen toteutusaika on 1.2.2013-31.12.2014.  
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