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1. JOHDANTO
Kalastusalueet muuttuivat kalatalousalueiksi 1.1.2016 voimaan tulleen kalastuslain (379/2015)
nojalla. Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhteistoimintaeliminä toimivia yhdistyksiä, joiden
keskeinen tehtävä on kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu. Alueiden tulee laatia
uudet käyttö- ja hoitosuunnitelmat vuoteen 2020 mennessä. Käyttö- ja hoitosuunnitelmalla
turvataan alueen kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto ja käyttö sekä biologinen
monimuotoisuus, ja edistetään vapaa-ajan sekä kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä. ELY-
keskus hyväksyy suunnitelman, mutta suunnitelman toimeenpanosta ja vaikutusten seurannasta
vastaa kalatalousalue.
Kyyvesi-Pieksämäki kalatalousalueen rajat vahvistettiin 13.12.2018 (POSELY/1777/5730/2017) ja
kalatalousalue järjestäytyi yleiskokouksessa 21.1.2019. Jo ennen tätä Kyyveden ja Pieksämäen
kalastusalueet sekä Etelä-Savon ELY-keskus sopivat, että muodostettavalle Kyyveden-
Pieksämäen kalatalousalueelle laaditaan kalataloudellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma, johon
sisällytetään myös vesienhoidon yleissuunnitelma.
Suunnitelman laadinta aloitettiin talvella 2019. Syksyn suunnittelukokouksessa saatiin tieto, että
MMM:n näkemyksen mukaan kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat tulisi jatkossa laatia
erillisinä vesienhoitosuunnitelmista. Kokouksessa päädyttiinkin siihen, että käyttö- ja
hoitosuunnitelmassa käsitellään vesienhoidollisia asioita vain niiltä osin kuin ne kuuluvat
kalatalousalueiden toiminnan piiriin ja varsinainen vesienhoidon yleissuunnitelma laaditaan
erillisenä työnä.
Tämä Kyyveden-Pieksämäen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma on laadittu vuosille
2020 – 2030. Suunnittelutyöhön on osallistettu vesialueen omistajia, ranta-asukkaita, eri järjestöjen
ja yhdistysten edustajia, paikallista ja alueellista hallintoa sekä kalatalousviranomaisia ja
vesienhoidon asiantuntijoita. Suunnittelutyön aikana on käyty läpi suuri määrä kokouspöytäkirjoja,
julkaisuja, selvityksiä sekä suunnittelutyötä ohjaavia asiakirjoja. Suunnitelmassa on huomioitu mm.
valtakunnalliset ja alueelliset strategiat ja ohjelmat.
Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutus ei kuulu kaikilta osin kalatalousalueen tai
vesialueenomistajien laissa säädettyyn toimenkuvaan ja toteutuessaan ne saattavat edellyttää eri
tahojen välistä yhteistoimintaa ja hanketyötä. Esitetyt toimenpiteet ovat myös pitkälti vapaaehtoisia
(ei sitovia) ja niiden toteutettavuus riippuu esimerkiksi valuma-alueilla tehtävän vesiensuojelutyön
tuloksista. Osa suunnitelman toimenpide-esityksistä on luonteeltaan sellaisia, että niiden
vaikuttavuutta voidaan arvioida vasta pidemmän aikavälin kuluessa.
Uusi käyttö- ja hoitosuunnitelma antaa toivon mukaan hyvän pohjan kalavesien kestävän ja hoidon
järjestämiseksi lähivuosina. Tämän toteutumista ei ole syytä epäillä, koska lähtötilanne on
kokonaisuutena hyvä.

2. SUUNNITTELUALUEEN
PERUSTIEDOT

2.1 Kalatalousalue ja osa-aluejako
Kyyveden-Pieksämäen kalatalousalueen pinta-ala on 1772 km2 ja siihen kuuluvien vesialueiden
pinta-ala 28840 ha. Suurin osa kalatalousalueesta kuuluu Mäntyharjun reitin vesistöön ja pienempi
osa Rautalammin reittiin. Suunnittelualueen keskusjärvi on Kyyvesi, jonka pinta-ala 12425 ha.
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Kyyvedestä vedet laskevat Rauhajärveen, josta on yhteys Puulaveteen Läsäkosken kautta.
Kalatalousalueen Rautalammin reitin puolella suurin järvi on Pieksänjärvi, jonka pinta-ala on 2106
ha. Kalatalousalueen muut yli 1000 ha:n järvet ovat Rauhajärvi (1160 ha), Pyhäjärvi (1135 ha) ja
Iso-Naakkima (1170 ha). Näitä selvästi pienempiä, mutta kuitenkin merkittäviä järviä ovat mm.
Härkäjärvi, Vangasjärvi, Naarajärvi, Kutemajärvi, Ylemmäinen ja Pieni-Naakkima. Edellä
mainittujen järvien lisäksi kalatalousalueella on kymmeniä pienempiä järviä, joilla on vaihteleva
kalataloudellinen merkitys.
Kyyveden-Pieksämäen järvet ovat pääasiassa eriasteisesti humuksen värjäämiä ja suhteellisen
matalia. Vesistöjen perusominaisuuksia voidaan luonnehtia esimerkiksi järvityyppiluokituksen
avulla. Kyyveden-Pieksämäen kalatalousalueella järvistä n. 44 % kuuluu luokkaan matalat
runsashumuksiset järvet (MRh), kun taas matalien humusjärvien osuus on 29 % (Kuva 1).
Luontaisesti kirkasvetisiksi on luokiteltu ainoastaan Pyhäjärvi ja Valkeajärvi. Lyhytviipymäisiä järviä
ovat Nykälän reitin välijärvet Pyhäluoma ja Vehvaa.

Kuva 1. Kalatalousalueen järvityyppien osuudet (%).

Suunnittelualueen virtavedet ovat tyypiltään pääasiassa pieniä tai keskisuuria turvemaiden jokia.
Esimerkiksi suunnittelualueen keskeisin virtavesi Nykälänjoki kuuluu edellä mainittuun kategoriaan.
Keskisuuria tai suuria kangasmaiden jokia suunnittelualueen ovat ainoastaan Haapajoki
Rautalammin reitillä sekä Läsäkoski suunnittelualueen länsireunalla.

Toimeksiannon palvelunkuvauksessa käyttö- ja hoitosuunnitelmassa edellytettiin kalataloutta
tarkasteltavan kolmella osa-alueella:
1) Kyyvesi-Rauhajärvi
2) Kyyveteen ja Rauhajärven valuma-alueen vesistöt
3) Pieksänjärven valuma-alue

Hyvin
lyhytviipymäiset
järvet (Lv) 3,6 %

(n=2)

Keskikokoiset
humusjärvet (Kh)

3,6 % (n=3)

Matalat
humusjärvet (Mh)

29,1 %
(n=16)

Matalat
runsashumuksiset
järvet (MRh) 43,6

% (n=24)

Matalat
vähähumuksiset

järvet (MVh) 1,8 %
(n=1)

Pienet humusjärvet
(Ph) 7,3 % (n=4)

Pienet ja
keskikokoiset

vähähumuksiset
järvet (Vh) 1,8 %

(n=1)

Runsashumuksiset
järvet (Rh) 7,3 %

(n=5)

Suuret humusjärvet
(Sh) 1,8 % (n=1)

Kyyvesi-Pieksämäki kalatalousalueen järvityypit (n=57)
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Edellä mainittua osa-aluejakoa käytetään tässä suunnitelmassa soveltuvin osin. Osa-aluejako on
esitetty kartalla kuvassa 2.

Kuva 2. Toimeksiannon mukainen suunnittelualueen osa-aluejako. Kalatalousalue on jaettu kolmeen
pääasialliseen osa-alueeseen.

2.2 Vesistöjen tila
Suomen vesistöjen ekologisen tilan luokitus päivitettiin vuonna 2019. Näiden tietojen perusteella
suunnittelualueen luokitelluista järvistä 40 % kuului luokkaan erinomainen ja 49 % luokkaan hyvä.
Ekologinen tila oli tyydyttävä kuudessa vesistössä tai vesistön osassa (11 %) (Kuvat 3 - 4).
Pieksänjärven valuma-alueen järvet kuuluivat pääasiassa luokkaan hyvä (mm. Pieksänjärvi,
Haapajärvi) tai erinomainen (Salvonen). Kyyveden valuma-alueella niukka enemmistö vesistöistä
luokittui erinomaisiksi (48 %), kun taas muu osa järvistä kuului pääasiassa luokkaan hyvä (43 %).
Tyydyttävään tilaan luokiteltiin neljä vesistöä: Heiniö, Iso-Perkai, Pyhäluoma ja Vehvaa. Kyyveden-
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Rauhajärven osa-alueella erinomaisiksi luokiteltiin Niittuleva ja Valkeajärvi. Kyyveden keskusaltaan
ja Rauhajärven ekologinen tila oli hyvä, mutta Kyyveden Hirviselän ja Suovunselän tilaa voitiin
edelleen pitää enintään tyydyttävänä. Lista luokitelluista kalatalousalueen järvistä on esitetty
liitteessä 1.
Ekologinen tila on määritetty kuudelle kalatalousalueen virtavedelle. Haapajoen, Niskakoskenjoen,
Surnuinjoen, Hännilänjoen-Törmäjoen ja Läsänkosken ekologinen tila on arvioitu hyväksi, mutta
suunnittelualueen kenties nykyhetkellä merkityksellisimmän virtaveden, Nykälänjoen, tila
ainoastaan tyydyttäväksi. Kalatalousalueella on lukuisia pienempiä virtavesiä, joille ei ole määritelty
pintavesityyppiä tai ekologista tilaa. Tällaisia ovat mm. Kurrilanjoki, Rutakonjoki ja Harjujoki.

Kuva 3. Kalatalousalueen vesistöjen ekologinen tila kartalla.
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Kuva 4. Kalatalousalueen järvien ekologinen tila osa-alueittain 3. luokittelukierroksen perusteella.

Suomessa pintavesien kemiallisen tilan määrittelyssä on käytetty ahvenen lihaksen
elohopeapitoisuutta. Virallisessa seurannassa tutkittavat ahvenet ovat pääasiassa 15 – 20 cm
mittaisia eli painoltaan alle 100 g. Laatunormi ahvenen elohopeapitoisuudelle runsashumuksisissa
järvissä on 0,25 mg/kg (Karvonen ym. 2012). Näytekalojen keskimääräisen pitoisuuden ylittäessä
tämän tason kemiallisen tilan sanotaan olevan hyvää heikompi eli tavoitetilaa huonompi.
Kyyvedellä tehdyissä selvityksissä ahvenen elohopeapitoisuus on ollut hieman laatunormia
alhaisempi alle 20 cm kokoluokassa, mutta suurempien yksilöiden elohopeapitoisuudet ovat
paikoin ylittäneet kauppakelpoisuusrajan 0,5 mg/kg (Koiraselkä). Ahvenella, kuten muillakin
kalalajeilla elohopeapitoisuus riippuu voimakkaasti kalan koosta. Kyyveden ahvenien
elohopeapitoisuuksia on havainnollistettu kuvassa 5.
Kalatalousalueella muiden kalalajien elohopeapitoisuuksista kerätty tietoa viime vuosina
suhteellisen vähän. Alajan ym. (2004) mukaan 2000-luvun alussa Kyyveden kuhan
elohopeapitoisuus vaihteli 1 – 1,7 kg:n painoisilla yksilöillä välillä 0,25 – 0,39 mg/kg keskiarvon
ollessa 0,34 mg/kg (n=11). Syksyllä 2017 Kyyvedeltä pyydetyn kahden kuhan hg-pitoisuus oli
keskimäärin 0,26 mg/kg ja kahden hauen 0,79 mg/kg.
Kerty-rekisteristä löytyneiden tietojen perusteella hauen elohopeapitoisuuksia on selvitetty vuosina
2000 – 2001 pohjoismaisen elohopeaseurannan yhteydessä myös Niskajärvestä ja Haapajärvestä.
Niskajärvessä kymmenen hauen (k.a. 839 g, 504 - 1336 g) keskimääräinen elohopeapitoisuus oli
tuolloin 0,92 mg/kg (0,61-1,39 mg/kg). Haapajärvessä tutkittujen haukien (n=8, k.a. 645 g, 393 –
1238 g ) hg-pitoisuus oli keskimäärin 0,78 mg/kg vaihteluvälin ollessa 0,48 – 1,2 mg/kg.
Kalojen elohopeapitoisuuteen vaikuttavat lukuisat tekijät, joista osa on luontaisia ja osa
ihmistoiminnasta johtuvia. Luontaisesti kalan elohopeapitoisuus on yleensä suurempi pienissä
metsäjärvissä, joiden tilavuus on pieni suhteessa valuma-alueen pinta-alaan. Osa elohopeasta
kulkeutuu vesistöihin valuma-alueelta humukseen sitoutuneena ja turvevaltaisten valuma-alueiden
humusjärvissä pitoisuudet ovat usein suurempia kuin kangasmailla sijaitsevissa kirkasvetisissä
vesistöissä. Valuma-alueen maankäyttö, kuten ojitukset, voivat lisätä elohopean huuhtoumista
vesistöihin.
Vuoden 2013 kemiallisen tilan luokituksen perusteella Kyyveden keskusaltaan kemiallinen tila oli
hyvä. Muista vesistöistä haitta-ainepitoisuuksista on kerätty tietoa niukasti, joten tilaluokitus on
useimmiten määritelty mm. luonnonolosuhteisiin perustuvan riskin perusteella hyvää
huonommaksi.
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Kuva 5. Kyyveden ahvenien elohopeapitoisuuksia vuosilta 2012 – 2017. Tietolähde: KERTY-rekisteri
ja M. Valli (Koiraselkä 2017).

2.3 Kala- ja raputalouden nykytila
2.3.1 Kala- ja rapulajien esiintyminen
Kyyveden-Pieksämäen kalatalousalueella esiintyy ainakin 25 kalalajia (ml. pikkunahkiainen)
(Taulukko 1). Yleisimpiä kalatalousalueella esiintyviä kalalajeja ovat ahven, hauki, särki, lahna,
kiiski ja kuha. Muita särkikalalajeja esiintyy vaihtelevasti ja paikoin runsaasti. Ankeriasta, kirjolohta
ja järvilohta esiintyy vain istutettuna. Lohikaloista myös harjuksen, siian ja taimenen kannat ovat
nykyhetkellä pitkälti riippuvaisia istutuksista.

Taulukko 1. Kyyveden-Pieksämäen kalatalousalueella esiintyvät kalalajit. Täysin istutusten varassa
olevat lajit (I). *Havainnot ainoastaan Läsänkoskesta, joka pääosin suunnittelualueen ulkopuolella.
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Järvien kalakantojen runsautta voidaan arvioida erilaisilla menetelmillä, kuten koekalastuksilla ja
kalastustiedusteluilla. Käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinnan yhteydessä kalatalousalueen
suurimpien järvien ranta-asukkaita pyydettiin arvioimaan vesistöjen kala- ja rapukantojen tilaa
luokitteluasteikoilla: Kanta runsas, kanta kohtalainen, kanta heikko ja lajia ei esiinny. Kooste
kyselyn tuloksista on esitetty liitteessä 2.

2.3.2 Järvien kalakantojen tila koekalastusten perusteella
Vuosina 2008 - 2019 verkkokoekalastuksia on tehty Nordic-tutkimusverkoilla ainakin 34:ssä
kalatalousalueen vesistössä tai vesistön osassa. Noin puolet koekalastuksista on toteutettu
Kyyvedellä ja ne ovat liittyneet erilaisiin vesien tilaa parantavien hankkeiden esiselvityksiin (esim.
hoitokalastus), vesipuitedirektiivin edellyttämään seurantaan tai velvoitetarkkailuihin. Noin puolet
koekalastuksista on tehty Kyyveden valuma-alueella. Pieksänjärven valuma-alueella
verkkokoekalastuksia on tehty viime vuosina ainoastaan Pieksänjärvessä.
Verkkokoekalastusten perusteella Kyyveden yksikkösaaliit ovat vaihdelleet melko paljon järven eri
osien välillä. Saalismäärä on ollut suurin pohjoisilla lahtialueilla sekä Suovunselällä ja Hirviselällä,
jotka ovat reheviä ja suhteellisen matalia (Kuva 6). Näillä aluella myös särkikalojen biomassaosuus
on ollut suhteellisen korkea, mitä on pidetty merkkinä hoitokalastuksen tarpeellisuudesta (Kuva 6,
Liite 3). Kyyveden keskiosan selkävesien verrattain pienet yksikkösaaliit ovat johtuneet
syvännealueiden painottumisesta tuloksissa ja osin vähäisemmästä ravinteiden määrästä.
Kyyvedellä pienimmät yksikkösaaliit on saatu viime vuosina aivan järven eteläosista Koiraselän ja
Sitrojen väliseltä alueelta.
Koekalastusten tulokset vahvistavat yleisen näkemyksen, jonka mukaan Kyyveden kuhakanta on
verrattain runsas. Rauhajärvessä kuhan määrä on pienempi, sen korvaa jossakin määrin kookas
ahven. Molemmissa järvissä esiintyy kalastettavia määriä myös haukea ja madetta.

Kuva 6. Nordic-verkkokoekalastusten keskimääräiset yksikkösaaliit (g/verkkoyö ja
kalayksilöä/verkkoyö) kalatalousalueen järvissä vuosina 2008 – 2018.
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Kyyveden valuma-alueen koekalastettujen järvien välillä oli suhteellisen suuria eroja keskeisten
kalastomuuttujien osalta. Korkeita yksikkösaaliita on saatu viime vuosina mm. Palokista, Iso-
Syvästä, Härkäjärvestä ja Niskajärvestä. Särkikalojen biomassaosuus on ollut keskimääräistä
korkeampi Palokissa, Iso-Lahnasessa, Hietajärvessä, Kirvesjärvessä, Iso-Perkaissa ja
Härkäjärvessä.
Kyyveden valuma-alueen järvissä esiintyy vaihtelevasti kuhaa ja niissä järvissä, joissa kuhan
määrä on vähäinen tai sitä ei ole, esiintyy yleensä kookkaampia ahvenia ja haukea kalastettavia
määriä. Viime vuosien koekalastuksissa petoahvenia ja kuhia on saatu hyvin niukasti Palokista,
Pyhäluomasta ja Pitkäsjärvestä. Petomaisia ahvenkaloja (ahven >15 cm ja kuha) on esiintynyt
runsaasti Iso-Naakkiman, Iso Kaatluoman ja Niskajärven koekalastusten saaliissa.
Pieksänjärven valuma-alueen vesistöistä koekalastustietoja on ollut saatavilla ainoastaan
Pieksänjärvestä. Sen kalaston tilaa on seurattu verkkokoekalastuksin ja kalastustiedusteluin
jätevedenpuhdistamon tarkkailuvelvoitteeseen liittyen. Pieksänjärven koekalastusten
erityispiirteenä ovat olleet korkeat lukumääräiset yksikkösaaliit, jotka ovat johtuneet ennen kaikkea
kesänvanhojen ahvenenpoikasten suuresta määrästä. Tätä vanhempia ahvenien ikäluokkia on
esiintynyt saaliissa kuitenkin niukasti, mikä kertonee vahvan petokalakannan vaikutuksesta.
Pieksänjärven kuhakanta näyttäisi vahvistuneen viimeisen 15 vuoden aikana voimakkaasti, mutta
viimeisimpien tulosten perusteella kasvu lienee jossakin määrin taittunut.

2.3.3 Virtavesien tila ja kalakannat
Rauhasalmella ja Kärmeharjunvirralla ei ole nykyhetkellä suurempaa kalataloudellista merkitystä.
Läsänkosken kanava on jätetty aiemmin kunnostuksen ulkopuolelle ja kyseinen virranosa on
perattu (pudotuskorkeus noin 1 m Rauhajärvestä Yläsuvantoon). Kanavassa esiintynee ajoittain
lohikaloja ja se olisi mahdollista kunnostaa.
Nykälänjoen reitin alaosalla sijaitseva Nykälänkosket on usean osin erillisen koski- ja niva-alueen
käsittävä maakunnallisesti arvokas kohde (Hentinen & Hyytinen 2008). Nykälänkoskien kalatalous
perustuu ilmeisesti pääasiassa taimenistutuksiin. Myös mainintoja koskiin nousseista kirkkaista
taimenista on ollut. Sähkökalastusten perusteella alueen koskissa ei kuitenkaan tapahdu
mainittavasti (tai lainkaan) taimenen lisääntymistä.
Pyhäjärvestä Pyhäluomaan laskeva Rutakon-Jaalanjoki on mainittu aiemmin järvitaimenen
kannalta potentiaaliseksi vesistöksi, mutta Pyhäluomasen mylly- ja voimalaitospato estää kalojen
vaelluksen vesistöjen välillä. Suurin ongelma valuma-alueella ovat laajat metsäojitukset.
Perkainjoen-Niskakosken vesistöreitin kosket muodostavat arvokkaan, pääosin
vaellusesteettömän kokonaisuuden, joiden kalataloudellista merkitystä voitaisiin parantaa
kunnostuksilla. Näissäkään vesissä ei kuitenkaan esiinny nykyisellään lohikaloja.
Naarajoen ja Rantojoen väliseltä alueelta on vain vähän kalataloudellista inventointitietoa, vaikka
Naarajoki on yksi reitin pisimmistä virtavesistä. Naarajoessa on kuitenkin tehty
sähkökoekalastuksia velvoitetarkkailuun liittyen mm. vuolaasti virtaavassa Kälystenkoskessa ja
siellä valtalajina saaliissa oli kivisimppu (Kuva 7).
Härkäjärven valuma-alueen alin virtavesikohde on Siikajoki, joka laskee Kyyveden Siikalahteen.
Siikajoessa ja sen yläpuolisessa Törmäjoessa aiemmin sijainneet lankkupadot on purettu ja
korvattu luonnonmukaisemmilla pohjapadoilla, jotka mahdollistavat kalojen vaellukset Kyyveden ja
Härkäjärven välillä.
Härkäjärven yläpuolinen Härkäkoski on paikallisesti arvokas virtavesi, joka tulisi kunnostaa
taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueeksi. (Hentinen & Hyytinen 2008). Härkäjärven ja
Kutemajärven välillä ei ole tiettävästi enää kalojen vaellusta estäviä rakenteita (Kuva 8).
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Härkäjärveen laskeva Kurrilanjoki on suurelta osin perattu virtavesi, joka olisi kunnostettuna
kuitenkin potentiaalinen taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalue (Hentinen & Hyytinen 2008).
Kurrilanjoki laskee Härkäjärveen lähellä Törmäjoen suuta, joten kalojen vaellusreitti Kyyveteen on
melko lyhyt. Tämä alue on kuitenkin nykyisin hyvin matalaa ja kasvittunutta.
Harjujärven valuma-alueella sijaitseva Harjujärvi laskee Myllyjokena Kyyveden Harjulahteen. Joki
on pieni, mutta paikallisesti arvokas kohde (Hentinen & Hyytinen 2008). Joessa on mylly ja sen
pato estää kalojen vaelluksen matalalla vedellä.
Pieksänjärven valuma-alueen virtavesillä on nykyisellään lähinnä vähäistä paikallista
kalataloudellista merkitystä. Pieksänjärvestä Koskeloveteen laskevalla reitillä on kaksi
vaellusestettä. Näistä ensimmäinen on Pieksänjärven vedenkorkeutta säätelevä lankkupato
Haapajoen yläosassa ja toinen Haapakosken voimalaitospato joen keskivaiheilla.
Voimalaitospadon vieressä on ohitusuoma, johon olisi mahdollista rakentaa kalojen vaellusväylä
sekä lisääntymis- ja poikastuotantoalueita. Hentisen & Hyytisen (2008) mukaan Haapajoessa ei ole
kuitenkaan selviä kunnostustarpeita. Joki on uomaltaan melko heikkokuntoinen ja suurin
pudotuskorkeus on Haapakoskessa, joka on padottu.
Haapakosken alapuolelle laskee vesiä myös reitiltä Suurijärvi-Maijoo-Jouhteninen-Vuorinen.
Näiden pienten virtavesien kalataloudellisesta tilasta ja potentiaalista ei ole dokumentoitua tietoa.
Kalatalousalueen virtavesien kalastoa on tutkittu viime vuosina mm.  sähkökalastuksin. Yhteinen
piirre tuloksissa on ollut se, että lohikaloja tai rapuja ei ole saatu saaliiksi lainkaan. Kooste
koekalastusrekisteriin vietyjen sähkökalastusten tuloksista on esitetty liitteessä 4.

Kuva 7. Naarajoen Kälystenkosken sivu-uoma syksyllä 2017.

Kalatalousalueen virtavesien kalataloudellinen arvo on monin paikoin laskenut uomien perkausten
ja erilaisten patojen rakentamisen vuoksi. Maa-, metsä- ja turvetalouden harjoittamisen
seurauksena virtaamavaihtelut ovat äärevöityneet luonnontilasta ja osaltaan maankäyttö on
lisännyt myös vesistöjen ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Virtavesien vaelluskelpoisuutta
parantavia rakenteita on kuitenkin jo tehty. Näistä merkittävin on Nykälänreitillä Porsaskosken
kalatien rakentaminen. Kooste kalatalousalueen vaellusesteistä on koottu liitteeseen 5.



Kyyvesi-Pieksämäki kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2020-2030
______________________________________________________________________________________

10

Kuva 8. Kalatalousalueen merkittävät virtavedet, vaellusesteet ja erityiskalastuskohteet.



Kyyvesi-Pieksämäki kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2020-2030
______________________________________________________________________________________

11

2.3.4 Kalastus ja kalansaaliit
Suunnittelualueen vapaa-ajankalastuksen määrää ja saaliita on selvitetty kalastusaluekohtaisesti
RKTL:n Suomi kalastaa –tutkimuksissa vuoteen 2009 saakka, jonka jälkeen tilastot on esitetty
tarkimmillaan ELY-keskuksittain. Vuonna 2005 silloisilla Kyyveden ja Pieksämäen kalastusalueilla
harjoitettiin pyydyskalastusta vesialueenomistajien luvalla yhteensä arviolta 67 000 pyydyspäivää
(2 pyyd.päivää/ha). Samana vuonna onginnan ja pilkinnän määräksi arvioitiin 110 000
pyydyspäivää (3,2 pyyd.päivää/ha) ja viehekalastuksen määräksi 51 000 pyydyspäivää (1,5
pyydyspäivää/hehtaari) (Liite 6).
Nykyisin Kyyveden-Pieksämäen kalatalousalueen vesissä harjoitetaan monipuolista vapaa-
ajankalastusta. Vuonna 2018 ranta-asukkaille tehdyn kalastustiedustelun perusteella
kalatalousalueen järvissä kalastettiin useimmiten uistimella, verkoilla ja katiskalla. Myös onginta ja
pilkintä olivat yleisiä kalastusmuotoja. Vähäisemmissä määrin kalastettiin myös syöttikoukuilla sekä
nuotalla ja rysällä. Viimeksi mainituilla pyydyksillä kalastus oli pääasiassa hoitokalastusta.
Ravustus oli suhteellisen vähäistä.
Kalastustiedustelun vastausaineiston perusteella tyypillinen kalastuksen määrä oli verkko- ja
katiskakalastuksessa 70 pyydyspäivää, uistinkalastuksessa 25 vapakalastuskertaa sekä
onginnassa ja pilkinnässä 15 vapakalastuskertaa kalastanutta taloutta kohden vuodessa. Parhaat
edellytykset kalastukselle olivat kalatalousalueen suurimmissa järvissä, joissa kalastuksen määrä
oli kalastajaa kohden suurempi kuin pienemmissä järvissä (Kuva 9, Liite 7).

Kuva 9. Kalastustiedusteluun vastanneiden talouksien keskimääräinen kalastuksen määrä eräissä
kalatalousalueen järvissä vuonna 2018. Verkko- ja katiskakalastus pyydysvuorokausina (pyydysten
lkm x pyyntipäivät). Vapakalastuskertojen lkm = vapamäärä x kalastuskerrat.

Kalatalousalueen suurimmissa järvissä verkkokalastettiin pääasiassa 50 – 55 mm solmuväleillä (83
% pyyntiponnistuksesta). Alle 10 % pyynnin määrästä koostui 60 mm tai sitä harvemmista
verkoista. Muikkuverkkoja käytettiin suhteellisen vähän. Poikkeuksen tästä muodosti Pyhäjärvi,
jossa niiden osuus vastanneiden ilmoittamassa verkkopyynnin määrästä oli n. 49 %.
Väliharvuuksia käytettiin verkkokalastuksessa lähinnä Rauhajärvessä, Pyhäjärvessä ja
Ylemmäisessä (Kuva 10).
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Kuva 10. Verkkokalastuksen pyyntiponnistuksen jakautuminen eri solmuväleihin eräissä
kalatalousalueen järvissä vuonna 2018.

RKTL:n Suomi kalastaa –tutkimuksessa v. 2009 Kyyveden ja Pieksämäen kalastusalueiden
yhteenlaskettu kalansaalis oli arviolta 171 tonnia. Tuolloin hauen osuus kokonaissaaliista oli 35 %,
ahvenen 26 % ja kuhan ainoastaan 13 %. Lahnan ja särjen osuus saaliista oli yhteensä 24 % ja
muikun 3 %. Tämän suunnitelman laadinnan yhteydessä tehdyn kalastustiedustelun perusteella
kalatalousalueen suurimmissa järvissä kuhan saalisosuus oli v. 2018 keskimäärin 28 %, mikä
kuvastaa yleistä kuhakannan runsastumista viimeisen kymmenen vuoden aikana. Samassa
kyselyssä ahvenen saalisosuus oli keskimäärin 29 %, mutta hauen enää noin 20 %. Muikun
saalisosuus oli 3 %, mikä kertoo alueellisesti muikkukantojen pysyneen likimain ennallaan.
Vuonna 2018 Kyyveden kalastajien kilomääräisesti runsaimmat saalislajit näyttäisivät olleen kuha
ja ahven. Myös hauella oli merkitystä saalislajina, mutta sen osuus jäi kuitenkin selvästi ensin
mainittuja lajeja pienemmäksi (Kuva 11). Kuha oli tärkein saalislaji myös Pieksänjärvessä.
Rauhajärvessä, Härkäjärvessä, Ylemmäisessä ja Pyhäjärvessä kuhan merkitys saalislajina oli
suhteellisen vähäinen, eikä Kutemajärvessä esiintynyt kuhaa lainkaan. Pyhäjärvi oli kymmenestä
kyselyyn kohdevesistöstä ainoa, jossa muikun osuus kalansaaliista oli merkittävä. Muikkua saatiin
saaliiksi myös Kyyvedestä, Härkäjärvestä ja Rauhajärvestä, mutta määrät jäivät pieniksi.
Kalastustiedusteluun vastanneiden talouksien tyypillinen vuotuinen saalis oli keskimäärin 60 – 70
kg. Suurimmat ilmoitetut saaliit annettiin Kyyveden osalta ja ne olivat suuruusluokaltaan 500 – 700
kg vuodessa. Kyyveden talouksien keskisaalis olikin tästä syystä hieman korkeampi kuin esim.
Pieksänjärvessä, jossa se oli hieman yli 80 kg taloutta kohden (Kuva 12). Iso-Naakkimassa ja
Rauhajärvessä vastanneiden saalis oli hieman pienempi kuin muissa järvissä, mikä saattoi
kuitenkin johtua vastausaineiston edustavuuden ongelmista. Selvästi pienin talouksien saalis oli
Kutemajärvessä, jossa vastaajat eivät kalastaneet verkoilla ja kalastus oli muutoinkin vähäistä.
Vesipinta-alaa kohden laskettuna talouksien keskimääräinen vuotuinen saalis oli suurin
keskikokoisissa järvissä -Ylemmäisessä, Niskajärvessä ja Naarajärvessä.
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Kuva 11. Ranta-asukkaiden kalansaaliin jakautuminen eri lajien ja kalaryhmien kesken eräissä
kalatalousalueen järvissä vuonna 2018.

Kuva 12. Ranta-asukkaiden keskimääräinen saalis (kg/talous±keskivirhe ja kg/talous vesihehtaaria
kohden) eräissä kalatalousalueen järvissä vuonna 2018. Niskajärven tulokset koskevat vuoden 2017
tietoja.

2.3.5 Rapukannat, ravustus ja rapusaaliit
Vuonna 2018 kalastustiedusteluilla kerättiin tietoa kalatalousalueen ravustuksesta ja rapukannoista
sekä ranta-asukkailta että osakaskuntien edustajilta. Jokirapua on aiemmin esiintynyt
kalatalousalueen järvissä ja virtavesissä monin paikoin runsaslukuisena. Kalastustiedustelun
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perusteella kalatalousalueen suurimmissa järvissä ravustettiin varsin vähän, mikä kertonee
osaltaan rapukantojen heikosta tilasta kalatalousalueella.
Nykyhetkellä ravustusta kestäviä jokirapuesiintymiä on ainakin Härkäjärvessä ja Siikajoessa.
Vuonna 2018 yksi Härkäjärvessä ravustanut talous oli saanut yhteensä 130 jokirapua
yksikkösaaliin ollessa noin 1,5 rapua / mertayö, mikä ilmensi lähinnä kohtalaista rapukantaa.
Härkäjärvestä yksi talous oli saanut myös täplärapuja yhteensä 25 kpl (n. 4 kpl / mertayö).
Jokirapua esiintyy jonkin verran myös Pyhäjärvessä, jonka rapukanta on kuitenkin vasta vähitellen
elpymässä rapurutosta. Vuoden 2018 tiedustelussa kaksi taloutta oli saanut rapuja (7 yksilöä).
Jokirapua esiintyy jonkin verran Naarajärvessä, Naarajoessa, Vangasjärvessä ja Ala-Aittaroisessa
sekä mahdollisesti useissa muissakin vesistöissä, joiden rapukannasta ei saatu tietoa.
Täplärapu on levittäytynyt vähitellen Mäntyharjun reitillä ja sitä on mahdollisesti istutettu eri puolille
kalatalousaluetta. Vuosien 2017 - 2018 kalastustiedusteluissa täplärapuja mainittiin saadun
Niskajärvestä, Härkäjärvestä ja Ylemmäisestä, jotka ovat olleet tähän saakka jokiravun suoja-
alueita. Kansallisen rapustrategian mukaan täplärapuistutuksia voidaan harkita Kyyveden-
Pieksämäen kalatalousalueella kuitenkin ainoastaan Kyyveden (14.932) ja Rauhajärven (14.931)
lähialueilla (Kuva 13).

Kuva 13. Jokiravun suoja-alueet. Täplärapu on tiettävästi jo levittäytymässä suoja-alueille
Härkäjärven ja Niskajärven suunnalla.
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2.3.6 Kala- ja rapuistutukset
Kalatalousalueella kuhanpoikasten osuus kaikkien kalaistukkaiden määrästä on ollut viime vuosina
noin 60 % (Taulukko 2). Myös siianpoikasia istutetaan edelleen säännöllisesti useisiin vesistöihin,
mutta pitkällä aikavälillä istutusten määrä on pienentynyt jonkin verran. Kalataloushallinnon
istutusrekisteriin kirjatut taimenistutukset on tehty merkittäviltä osin mädillä tai vastakuoriutuneilla
poikasilla, vaikka esim. virkistyskalastuskohteisiin istutetaan säännöllisesti vaihtelevia määriä
pyyntikokoisia taimenia.

Taulukko 2. Kala- ja rapuistutukset Kyyveden-Pieksämäen kalatalousalueen vesistöihin 2010 –
2018. Lähde: kalataloushallinnon istutusrekisteri.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Yht.

Kuha
Kyyvesi-Rauhajärvi 14800 27500 7944 4213 3434 3856 3600 8114 73461

Kyyveden va. 21929 19912 19245 13197 14469 12858 11474 7586 3500 124170

Pieksänjärven va. 2400 5658 2907 2500 5725 2452 21642

Plankton-
siika

Kyyvesi-Rauhajärvi 4290 5618 12250 7015 8800 8449 46422

Kyyveden va. 844 6972 2280 5037 24876 6508 6987 3507 3791 60802

Pieksänjärven va. 912 912

Järvi-
taimen

Kyyvesi-Rauhajärvi 1500 1500 3000

Kyyveden va. 5775 8000 6277 20052

Järvilohi Kyyveden va. 821 636 1457

Kirjolohi Kyyveden va. 1900 2289 83 235 116 120 186 261 1248 6438

Pieksänjärven va. 1559 969 1336 1325 1172 1031 1246 175 1054 9867

Rapu Kyyveden va. 500 500 1000

Yht. 46643 63260 42111 32507 69752 30439 26249 29654 28608 369223

Viime vuosina toteutunut kuhanpoikasten istutustiheys kalatalousalueella on ollut yli 100 ha:n
laajuisissa järvissä noin 2,6 kpl/ha vuodessa, kun siianpoikasten osalta se on ollut noin 1 kpl/ha
vuodessa (Kuva 14-15). Istutustiheydet ovat olleet hieman suurempia alle 100 ha:n järvissä, mutta
selvää käsitystä tämän vaikutuksesta lajien kalansaaliiseen ei ole saatu. Liitteessä 8 on tarkasteltu
kuhan- ja siianpoikasten istutustiheyttä vapaa-ajankalastajien yksikkösaaliiden suhteen. Pienessä
aineistossa ei voitu selvästi osoittaa istutusten lisänneen saaliita, vaikka tämä onkin hyvin
oletettavaa. Eräissä järvissä hyvin pienet istutusmäärät kuitenkin osoittivat istutuslajien luontaisen
lisääntymisen olevan merkittävää.
Kooste kalatalousalueen kala- ja rapuistutuksista viime vuosilta on esitetty liitteessä 9.
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Kuva 14. Kuhanpoikasten keskimääräisiä istutustiheyksiä (kpl/ha) eräissä kalatalousalueen järvissä
vuosina 2010 – 2018.

Kuva 15. Siianpoikasten keskimääräisiä istutustiheyksiä (kpl/ha) eräissä kalatalousalueen järvissä
vuosina 2010 – 2018.

2.3.7 Hoitokalastus
Kyyveden-Pieksämäen katalousalueella hoitokalastuksilla on varsin pitkät perinteet.
Pieksänjärvellä laajamittaiset hoitokalastukset aloitettiin jo vuonna 1993, minkä jälkeen järvestä on
pyydetty jo ainakin 540 tonnia vähempiarvoista kalaa. Intensiivisessä tehokalastusvaiheessa
Pieksänjärven vedenlaatu parani merkittävästi, mutta viime vuosina ollaan palattu lähtötilanteen
suuntaan ja myös poistetut kalamäärät ovat vähentyneet radikaalisti. Nykyhetkellä Pieksänjärven
kuhakanta on vahva ja tämä näkyy osaltaan myös muun kalakannan rakenteessa. Pieksänjärvellä
tehtyjen hoitokalastusten tulokset osoittivat, että parhaimmillaan sillä voidaan vaikuttaa
vedenlaatuun ja muuttaa tietyiltä osin kalakannan rakennetta. Samalla havaittiin myös yleisesti
tiedossa oleva tosiasia, että vedenlaatu heikkenee uudelleen poistokalastusmäärän vähentyessä.
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Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että perustuotannon tasoa säätelevä ulkoinen kuormitus on
pysynyt ennallaan.
Kyyveden alueella on tehty viime vuosina merkittäviä hoitokalastuksia erityisesti Kapustasalmen
pohjoispuolella ja Suovunselällä sekä Luusniemen alueella (Kuva 16). Näillä alueilla
poistopyyntisaalis on ollut noin 15 – 40 kg/ha vuodessa yksittäisten selkävesialueiden pinta-alaa
kohden laskettuna. Vähäisemmissä määrin hoitokalastusta on tehty myös Rauhajärvessä, jossa
poistettu kalamäärä on ollut noin 7 – 17 kg/ha vuodessa. Alustavien tulosten perusteella
toimenpiteiden vaikutus kalastoon ollut myönteinen. Muun muassa ahvenkannan on arvioitu
runsastuneen.

Kuva 16. Hoitokalastuksen saaliita (kg/vuosi) vuosilta 2011 – 2018.

2.3.8 Virtavesikunnostukset
Kalatalousalueella on tehty viimeisen kymmenen vuoden aikana joitakin kalojen
vaelluskelpoisuutta parantavia toimenpiteitä. Nykälänjoen reitillä Porsaskosken kalatien
rakentaminen on ollut merkittävin yksittäinen tähän kategoriaan kuuluva hanke. Härkäjärven reitillä
Törmä- ja Siikajoen säännöstelypadot on korvattu kalojen vaelluksen mahdollistavilla
pohjapadoilla. Perattuja jokiuomia on edelleen suhteellisen paljon ja reiteillä, joissa vaellusesteiden
haittoja on saatu vähennettyä, tulisi harkita uomakunnostuksia.
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3. KALATALOUDEN KEHITTÄMINEN JA
EDISTÄMISTOIMENPITEET

3.1 Tavoitetila
3.1.1 Yleiset tavoitteet
Kalatalouden tavoitetila määritellään yleistasolla kalastuslaissa. Kalataloudessa tulisi pyrkiä
huomioimaan ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Nämä tekijät eivät ole
välttämättä keskenään vastavaikuttajia, vaan parhaimmillaan ne tukevat toinen toistaan.
Ekologisen kestävyyden käsite liittyy olennaisesti kestävän kalastuksen periaatteeseen, jonka
avulla pystytään turvamaan kalatalouden sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Jotta kestävän
kalastuksen periaatteita pystytään noudattamaan, tulee pystyä riittävällä tarkkuudella arvioimaan
kalakantojen kantokykyä (MSY) säätely- ja hoitotoimenpiteiden asettamiseksi oikealle tasolle, mikä
edellyttää seurantatietoa kalakannoista ja kalastuksesta. Omistusyksiköiden laajentuessa tulisi
kiinnittää huomiota myös siihen, että vesistökohtaisessa päätöksenteossa olisi riittävissä määrin
käytettävissä paikallistuntemusta. Kalastuksen määrän kasvaessa tarvitaan enemmän ja
yksityiskohtaisempaa tietoa kuin tilanteessa, jossa kalastus on hyvin vähäistä. Seurantatiedon
keräämisen ja tulkinnan tarve on siten ilmeinen alueilla, joihin kohdistuu keskimääräistä
suurempi kalastusrasitus.
Yksi tärkeimmistä yleistavoitteista liittyy vesistöjen ekologiseen tilaan. Hyvän ekologisen
tilan ylläpitäminen ja saavuttaminen on ensisijainen tavoite, kuten myös tilaltaan vielä erinomaisten
vesistöjen turvaaminen. Kalavesien omistajat voivat osaltaan vaikuttaa vesistöjen
ekologiseen tilaan toteuttamalla hoitokalastuksia, istuttamalla kaloja sekä parantamalla
kalojen lisääntymis- ja elinympäristöjä. Toimenpiteiden suunnittelussa ja ajoittamisessa tulisi
kuitenkin pyrkiä huomioimaan tai ainakin tiedostamaan myös valuma-alueen rajoitteet ja siellä
tapahtuvat muutokset. Esimerkiksi hoitokalastusten osalta vaikutusten pysyvyys paranee usein
huomattavasti, jos valuma-alueelta tulevaa ulkoista kuormitusta pystytään ensin pienentämään.
Osakaskunnat voivat edesauttaa vesienhoitoa sallimalla vesialueillaan erilaisia
kunnostustoimenpiteitä.
Virtavesissä keskiöön nousevat vaelluskalojen elinkierron turvaaminen ja
vaelluskelpoisuuden parantaminen sekä myös taimenen palauttaminen vesiin, josta se on
ihmistoiminnan seurauksena aiemmin hävinnyt. Lähtötilanne on taimenkannan osalta monin
paikoin heikko ja esim. uomissa tehtävien kunnostustoimien vaikutus voi näkyä vasta hyvin pitkällä
aikavälillä. Valuma-alueen vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutusta tulee pystyä havainnoimaan,
jotta taimenkantaan liittyvät toimenpiteet voidaan suunnitella tehtäväksi oikeassa järjestyksessä.
Kyyveden-Pieksämäen kalatalousalueella vesialueiden omistus on edelleen hajanaista, joten
osakaskuntien yhdistymiseen tähtäävälle työlle tulisi varmistaa rahoituspohja myös
tulevaisuudessa.

3.1.2 Osa-alueiden tavoitteet
Kyyveden-Pieksämäen kalatalousalueen tavoitteena on lähivuosina kalatalousaluetoiminnan
vakiinnuttaminen ja kalataloudellisen päätöksenteon kehittäminen. Tulevaisuudessa
päätöksenteon tulisi aiempaa enemmän pohjautua kalataloudesta kerättyyn tietoon. Dokumentoitu
seurantatieto varmistaa toiminnan jatkuvuuden ja mahdollistaa kestävän kalatalouden
harjoittamisen pitkällä aikavälillä. Kalatalousalueen näkyvyyttä sähköisissä kanavissa tulisi
parantaa, mikä voisi myös lisätä alueen vetovoimaa ja resursseja kalavesien käyttöön ja hoitoon.



Kyyvesi-Pieksämäki kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2020-2030
______________________________________________________________________________________

19

Kalatalousalueen useissa vesistöissä kalastuksen määrä ei ole enää viime vuosina kasvanut, vaan
sitä vastoin on viitteitä kalastajien vähenemisestä. Kalatalousalueella pitkän aikavälin tavoitteena
tulisikin olla kalastuksen määrän lisäämiseen ja monipuolistamiseen tähtäävät toimenpiteet. Maa-
ja metsätalousministeriö julkaisi vuonna 2019 uuden vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian
(MMM 2019). Laajassa yhteistyössä alan eri sidosryhmien kanssa laadittu strategia kuvaa sitä,
minkälaista vapaa-ajankalastusta Suomeen tavoitellaan. Strategian sisällön tulisi ohjata oleellisesti
myös kalatalousalueen toimintaa.
Osa-aluekohtaisia tavoitteita on merkitty taulukkoon 3 esimerkinomaisesti, eikä niitä ole asetettu
tärkeysjärjestykseen. Periaatteessa minkä tahansa seuraavissa kappaleissa mainitun tavoitteen
eteen tehty työ vie alueen kalataloutta kestävään suuntaan.
Kyyveden alueella on jo tehty suuria rakenteellisia muutoksia vesialueenomistukseen, joten
tavoitteet eroavat siellä hieman muista alueista. Kyyvedellä on panostettu viime vuosina
merkittävästi mm. hoitokalastuksiin ja niitä on tarkoitus jatkaa aiemmin sovituilla painopistealueilla.
Lähivuosina tulisi varmistaa hoitokalastuksella saavutettujen muutosten pysyvyys, mikä on jo
merkittävä haaste yksinään. Lisäksi Kyyveden alueella tulisi jatkaa työtä palveluiden ja näkyvyyden
kehittämiseksi. Yhtenä tavoitteena on myös etukäteen miettiä keinoja kalastettavan kuhakannan
turvaamiseksi, jotka voidaan ottaa käyttöön nopeasti, jos kannan rakenteessa tapahtuu
odottamattomia muutoksia.
Kyyveden valuma-alueella korostuu vesistöjen ulkopuolisten tekijöiden vaikutus kalastoon ja
kalastukseen. Tällä alueella on myös virtavesiä, joita luonnehdittu aiemmin maakunnallisesti
(Nykälänkosket) tai paikallisesti arvokkaina kohteina (Härkäjärven alue). Pitkällä aikavälillä
virtavesien ekologista tilaa tulisikin parantaa erilaisilla toimilla. Alueella on myös muutamia järviä,
jotka ovat ekologiselta tilaltaan ainoastaan tyydyttäviä. Näiden vesistöjen tilan kohentamiseksi tulisi
tarpeen mukaan ohjata varoja esim. hoitokalastuksiin, niittoihin ja petokalaistutuksiin.
Pieksämäen ja Kyyveden valuma-alueilla vesialueenomistus on edelleen pirstoutunutta, joten
osakaskuntien halukkuutta yhdistymiseen tulisi selvittää ja mahdollisuuksien mukaan toteuttaa.
Monet taulukossa 3 esitetyistä tavoitteista ovat sellaisia, että niiden saavuttaminen pelkästään
kalatalousalueen ja osakaskuntien nykyisillä resursseilla on haastavaa ja osin mahdotonta.
Tavoitteiden saavuttaminen riippuu siis olennaisesti rahoituksen saatavuudesta ja toisaalta myös
kalatalousalueen ja vesialueenomistajien sitoutumisesta pitkäjänteiseen kehittämistyöhön, joka
edellyttää hankkeiden valmistelua, rahoitusten hakemista ja tiivistä yhteistyötä sidosryhmien
kanssa.
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Taulukko 3. Kyyveden-Pieksämäen kalatalousalueen tavoitteenasettelua osa-alueittain.

3.2 Kalataloudellisesti merkittävät alueet
3.2.1 Vapaa-ajankalastus
Kalastuslain 36§ mukaan KHS:n tulee sisältää kalataloudellisesti merkittävien alueiden rajaukset.
Kalatalousalueen kalataloudellisesti merkittäviä alueita nykyhetkellä ovat suurimmat järvet ja osin
niitä yhdistävät virtavedet. Erityisesti Kyyvesi ja Pieksänjärvi ovat merkittäviä vesistöjä siksi, että ne
sijaitsevat osin tai kokonaan taajamien läheisyydessä (suuri käyttäjämäärä), niiden petokalakannat
ovat hyviä ja ne ovat riittävän suuria mahdollistamaan erilaisia kalastusmuotoja. Merkittäviin
vesistöihin tulee laskea mukaan vielä muut kalatalousalueen suuret järvet, kuten Iso-Naakkima,
Rauhajärvi, Pyhäjärvi ja Härkäjärvi.
Vapaa-ajankalastuksen kannalta merkittäviä virtavesiä ovat tällä hetkellä Läsänkoski sekä
Nykälänjoen reitti, jonka potentiaalin täydellinen esiintulo edellyttää kuitenkin uomakunnostuksia
pää- ja sivureiteillä, kalavesien hoidon kehittämistä ja valuma-alueen vesiensuojelutoimien
parannuksia. Tulevaisuudessa kalastuksellista merkitystä voisi olla myös Härkäjärven reitillä, mikä
kuitenkin edellyttäisi kokeellista tutkimusta, vaelluskalojen elin- ja lisääntymisolosuhteiden
parantamista sekä istutuksia (mäti, pienpoikaset: Hännilänjoki-Härkäkoski, Kurrilanjoki, Törmäjoki-
Siikajoki).

3.2.2 Kaupallinen kalastus
Nykyhetkellä kalatalousalueella ei tiettävästi harjoiteta päätoimista kaupallista kalastusta
(rekisteröityneet ammattikalastajat), mutta eräissä järvissä harjoitetaan kuitenkin vaihtelevasti
pyyntiä, jonka saalis myydään joko osin tai kokonaan.
Itä-Suomen ammattikalastuksen vesienkäyttösuunnitelmassa kaupalliseen kalastukseen
soveltuvina järvinä on mainittu Kyyvesi, Rauhajärvi, Pyhäjärvi ja Iso-Naakkima. Näistä Kyyveden ja
Rauhajärven todettiin sopivan valikoivaan nuottaukseen ja seisovilla pyydyksillä tapahtuvaan
kalastukseen (Tuomainen & Mölsä 2011). Kyyveden osakaskunnan vesialueella Kyyvedessä on
mahdollistettu myös troolikalastus, perinnenuottakalastus sekä muu kaupallinen kalastus.
Troolikalastus on kiintiöity osakaskunnan päätöksellä kahteen lupaan / vuosi ja kaupallisen

Pieksänjärven valuma-alue Kyyveden valuma-alue Kyyvesi-Rauhajärvi
● Vesialueiden omistusrakenteen
kehittäminen

● Vesialueiden omistusrakenteen
kehittäminen

● Hoitokalastuksilla saavutetun tilan
ylläpitäminen

● Kalavesien käytön ja hoidon kehittäminen
erityisesti kaupungin lähijärvissä

● Kalavesien hoidon tehostaminen tärkeissä
kohteissa (kalastajamäärä, ekol. tila)

● Kalastettavan kuhakannan turvaaminen
pitkällä aikavälillä

● Kalataloudellisen tiedonkeruun
kehittäminen

● Kalataloudellisen tiedonkeruun
kehittäminen

● Kalataloudellisen tiedonkeruun
kehittäminen

● Virtavesien kalataloudellisen tilan
parantaminen pitkällä aikavälillä

● Palveluiden ja näkyvyyden kehittäminen

● Valuma-alueen vesiensuojelun
kehittäminen

Kyyveden-Pieksämäen kalatalousalueen tavoitteita:

Osa-aluekohtaisia tavoitteita:

Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys

● Kalatalousaluetoiminnan vakiinnuttaminen ja hallinnon keventäminen
● Kalataloudellisen päätöksenteon kehittäminen ja näkyvyyden parantaminen

● Parhaiden käytänteiden omaksuminen ja
hyvän esimerkin näyttäminen alueen muille
osakaskunnille

● Kalastuksen lisääminen ja monipuolistaminen
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kalastuksen lupaan sisältyy 80 pyydysyksikköä. Kyyvedellä troolikalastus sijoittuisi käytännössä
joko Haukivuoren edustan tai järven länsiosan syvännealueille, jossa on myös nuotta-apajia.
Tällä hetkellä muikun kaupalliseen kalastukseen olisi mahdollisesti jonkinlaisia edellytyksiä
Pyhäjärvellä, kun sitä vastoin Kyyveden muikkukantaa ei pidetty kalastustiedustelun (v. 2018)
perusteella erityisen hyvänä. Kalatalousalueen suurissa järvissä kaupallinen pyynti keskittyisi siten
lähinnä kuhaan, ahveneen ja jossakin määrin myös haukeen ja mateeseen.
Myös ostopalveluna teetettävä hoitokalastus voidaan nähdä kaupallisena kalastuksena.
Hoitokalastuksen edellytyksiä tulisi kohentaa pitkällä aikavälillä siten, että siitä voisi vähitellen tulla
itseään kannattelevaa yritystoimintaa usein varsin lyhytkestoisten yksittäisten hankkeiden sijaan.
Tämä edellyttäisi panostuksia kalastuksen infrastruktuuriin, kuten kalasatamiin sekä kalojen
jälkikäytön ja keräilyverkoston alueelliseen ja paikalliseen kehittämiseen. Luusniemen
jäähilekoneen hankinta tukee osaltaan kehittämistyötä ja palvelee osaltaan myös vapaa-
ajankalastajia.
Tällä hetkellä kalatalousalueen kaupallisen kalastuksen lupapolitiikkaan ei ole tarvetta tehdä
erityisiä muutoksia. Tulevaisuudessa yhä pienempi osa kaupallisista kalastajista pyydystää
suurimman osan myyntiin tulevasta kalansaaliista ja oletettavasti tähän on parhaimmat edellytykset
lähinnä muualla kuin Kyyveden-Pieksämäen kalatalousalueen järvissä.

3.2.3 Kalastusmatkailuun soveltuvat alueet
Kalastusmatkailuun soveltuvien alueiden määrittelyssä tulee huomioida eri kohdelajien
saalisvarmuuden lisäksi alueen saatavilla olevat muut palvelut, kohteiden sijainti ja yleinen
tunnettuus sekä näkyvyys erilaisissa medioissa. Kokonaisuutena parhaimmat edellytykset
kalastusmatkailupalveluille on Kyyvedellä, joka pinta-alaltaan suuri ja osin erämainen ympäristö.
Kyyvedellä kuhan saalisvarmuus on hyvä, mikä on yksi tärkeimmistä kriteereistä perinteisen
kalastusopastoiminnan kannalta.
Kalatalousalueella on useita pienempiä järviä sekä erityiskalastuskohteita (istutuslammet), jotka
sinällään soveltuvat kalastusmatkailijoiden kohteiksi. Läsänkoski kuuluu kalatalousalueeseen vain
osittain, mutta kokonaisuutena se on alueen merkittävin yksittäinen koski, joka tarjoaa
asiakkailleen kalastusopaspalvelua koskialueen lisäksi myös lähialueen järvillä. Toinen
kalastusmatkailun kannalta merkityksellinen virtavesikohde on Nykälänkosket.

3.2.4 Vaelluskalojen suojelun kannalta merkittävät alueet
Kyyveden-Pieksämäen kalatalousalueella esiintyy varsinaisista vaelluskalalajeista ainoastaan
järvitaimenta ja sen kannat ovat voimakkaasti riippuvaisia istutusten määristä. Poikkeuksen tästä
muodostaa Läsänkoski, jossa on kunnostuksilla luotu laajoja lisääntymis- ja poikastuotantoalueita.
Nykyhetkellä taimenia esiintyy pääasiassa Nykälänkoskissa Porsaskoskeen saakka sekä
Läsänkosken ympäristössä. Myös Siikakoskessa, Törmäkoskessa ja Härkäkoskessa saattaa
esiintyä taimenia, mutta näiden vesistöjen osalta luontaisen lisääntymisen tasosta tai vaelluksista
ei ole tietoa. Osa taimenkannoista on luontaisesti paikallisia, eikä merkittäviä syönnösvaelluksia
muihin vesistöihin tapahdu. Läsänkosken taimenien syönnösvaellukset suuntautuvat
merkkipalautustietojen perusteella alavirtaan Puulavedelle, eikä ylöspäin Kyyveden-Pieksämäen
kalatalousalueelle suuntautuvia vaelluksia ole ainakaan vielä havaittu.
Nykälänkoskien taimenen liikkeistä alapuoliseen Kyyveteen ei ole tutkimustietoa, mutta
saalistietojen mukaan pieni osa Nykälänkoskista saaduista taimenista on ”kirkkaita”, mikä viittaa
niiden käyneen syönnösvaelluksella alapuolisissa järvissä. Tämän tiedon valossa järvitaimenen
suojelun kannalta merkittäviä alueita ovat Nykälänkoskien alapuolinen Kyyveden lahtialue,
Rauhasalmen alue sekä Läsänkosken kanavan yläpuolinen osa Rauhajärvessä. Mikäli
Härkäjärven reitin taimenkantaa saadaan tulevaisuudessa elvytettyä, esim. Törmäkoskeen tai
Siikakoskeen voi nousta taimenia alapuolisesta vesistöstä, jolloin Kyyveden alapuoliset kapeat
lahtialueet ja salmikapeikot ovat  suojelun kannalta merkittäviä alueita. Nämä alueet on merkitty
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liitteessä 10 olevaan karttaan. Nykyhetkellä vaeltavan taimenkannan tila alueella on oletettavasti
hyvin heikko, eikä tutkimuksiin pohjautuvia perusteita rajoitusten määräämisestä kartan osoittamille
alueille ole. Mikäli taimenkannan elvyttämiseksi ponnistellaan määrätietoisesti, tilanne voi muuttua
seuraavien kymmenien vuosien aikana. Tämä edellyttää kuitenkin myös valuma-alueen tilan
kohenemista.

3.3 Kalastuksenvalvonnan järjestäminen
Kalastuksenvalvojana toimiminen edellyttää nykyisin ELY-keskuksen järjestämän kokeen
hyväksyttyä suorittamista sekä vesialueen omistajan tai kalatalousalueen valtuutusta tehtävään.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa kalastuksenvalvojaksi hyväksytylle
kalastuksenvalvojakortin ja -tunnuksen. Kalastuksenvalvojan on pidettävä kortti sekä 107 §:ssä
tarkoitettua valtuutusta koskeva asiakirja kalastuksenvalvontatehtävissä mukana ja esitettävä ne
pyydettäessä. Kalastuksenvalvojan on lisäksi käytettävä kalastuksenvalvontatehtävissä
kalastuksenvalvojatunnusta.
Kalastuslain 108§ mukaan kalastuksenvalvojalla on oikeus tarkastaa, että vedessä, kalastukseen
käytettävässä kulkuneuvossa tai rannalla oleva kalastusväline, pyydys ja saalis ovat säännösten ja
määräysten mukaisia. Tarkastusta ei saa kuitenkaan ulottaa pysyväisluonteiseen asumiseen
käytettäviin tiloihin. Kalastuksenvalvojalla on myös oikeus tarkastaa kalastusta harjoittavan oikeus
kyseiseen kalastukseen. Tarkastettuun pyydykseen on jätettävä tarkastuksen tekijän nimi ja
yhteystiedot.
Kyyveden-Pieksämäen kalatalousalue on laaja ja käsittää useita suuria järviä. Pelkästään
Kyyvedelle tarvittaisiin muutamia kalastuksenvalvojia ja muille alueen suurimmille järville vähintään
1-2 valvojaa/järvi. Kalastuksenvalvontaa tulisi suorittaa kaikkina vuodenaikoina, mutta painottaen
sitä kuitenkin voimakkaasti avovesi- ja lomakauteen. Virtavesissä, joissa on voimassa
kuturauhoitus, valvontaa tulisi tehdä myös syksyllä.
Päävastuu kalastuksenvalvonnasta on osakaskunnilla. Osakaskuntien valvontaa täydennetään
kalatalousalueen valvojilla ja yhteisillä valvontaiskuilla. Valvonnassa voidaan käyttää
mahdollisuuksien mukaan myös ostopalveluita.

3.4 Vesialueiden omistusrakenteen kehittäminen
Maamme vesialueiden omistus on ollut tyypillisesti hyvin pirstoutunutta, mikä on osaltaan
vaikeuttanut suunnitelmallista ja yhtenäistä vesien- ja kalastohoitotyötä. Kyyvesi-Pieksämäki
kalatalousalueella osakaskuntien yhdistymiseen tähtäävää työtä on tehty ennen muuta
Vetovoimaa maaseudulle -hankkeessa, jonka myötävaikutuksella syntyi lähes koko Kyyveden
pääaltaan kattava osakaskunta. Vesialueiden yhdistämisestä koituu osakaskunnille mm. seuraavia
etuja:

· Kalastusoikeus laajenee koko yhdistettävälle alueelle
· Vesien käytön ja hoidon suunnittelu helpottuu
· Vesistökunnostusten suunnittelu ja toteuttaminen yksinkertaistuu
· Kalastus, lupien hankinta ja kalastuksen valvonta helpottuu
· Kalatalousalueen hallinto kevenee ja syntyy sosioekonomisesti vahvempia yksiköitä (iso

osakaskunta on  vahva alueellinen toimija)
· Kokous- ja tiedottamiskulut pienenevät
· Kiinteistöjen arvo kasvaa
· Pienet vesialueen omistajat saadaan suunnitelmallisen toiminnan ja omistajakorvausten

piiriin

Kalatalousalueella on lukuisia vesistöjä, joita hallinnoivien osakaskuntien olisi järkevää yhdistyä
vähintään vesistökohtaisiksi, mutta mieluiten vieläkin suuremmiksi yksiköiksi.
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Kiinteistönmuodostamislaki mahdollistaa myös erillisen palstan tai palstojen liittämisen uuteen
yhteiseen alueeseen sekä yksityisen kiinteistön alueen liittämisen yhteiseen alueeseen.
Yhdistyminen perustuu omistajien ja osakaskuntien tahtotilaan ja keskinäisiin sopimuksiin. Ennen
kuin hakemus yhdistymisestä toimitetaan Maanmittauslaitokselle, tulee yhdistymisestä päättää
osakaskunnan vuosikokouksessa. Osakaskuntaa kannattaa aktivoida nostamaan asia käsittelyyn
joko vuosikokouksessa ja hoitokunnan kokouksissa.
Lisätietoja osakaskuntien yhdistymisestä tarjoavat muun muassa alueelliset kalatalouskeskukset,
Maanmittauslaitos ja ELY-keskukset. Yhdistymistä harkitsevien kannattaa tutustua
osakaskuntatoiminnan kehittämishankkeeseen, jonka internetsivuilla yhdistymiseen liittyviä
seikkoja esitellään yksityiskohtaisesti ja tarjolla on muun muassa sopimuspohjia (www.vetovoimaa-
maaseudulle.fi).
Osakaskuntien yhdistämistä on käsitelty aiemmassa Pieksämäen kalastusalueen käyttö- ja
hoitosuunnitelmassa vuosille 2014 - 2018. Tuolloin tavoitteeksi asetettiin 11 valuma-aluekohtaista
osakaskuntaa sen hetkisen 45 järjestäytyneen (yht. 62 kpl) osakaskunnan sijaan (Tarkiainen
2014). Nykyisellä kalatalousalueen rajauksella entiselle Pieksämäen kalastusalueelle voitaisiin
aiemmin esitetyllä valuma-aluejaolla perustaa 7 osakaskuntaa. Osakaskuntien yhdistämisen tarve
olisi ilmeinen myös entisen Kyyveden kalastusalueen puolella mm. Härkäjärven valuma-alueella,
jossa merkittäviä vesistöjä ovat Ylemmäinen, Kutemajärvi ja Härkäjärvi sekä useat virtavedet.
Seuraavan kymmenen vuoden jaksolla vähimmäistavoitteena voidaan pitää usean nykyistä
selvästi laajemman osakaskunnan perustamista eri puolelle kalatalousaluetta. Tärkeää olisi saada
ainakin kalatalousalueen suurimmat järvet pääasiassa yhden osakaskunnan hallintaan. Tällaisia
merkittäviä järviä ovat mm. Iso-Naakkima, Pyhäjärvi sekä Härkäjärvi. Pelkästään vesienhoidon
näkökulmasta vieläkin laajempien valuma-alueen käsittävien yksiköiden perustaminen olisi
tavoiteltavaa.

3.5 Omistajakorvausten jako
Kalatalousalueen omistajakorvausten jako tehdään jatkossa Kalpa-järjestelmässä
(kalatalousalueiden sähköiset palvelut), jonka käyttöoikeudet ovat toiminnanjohtajalla. Kalpassa
määritellään kalatalousalueelle yleiskalastusrasitusta (viehe) kuvaava perusarvo, jonka lisäksi
karttatoiminnolla voidaan määritellä poikkeusalueet, jossa tämä kalastusrasitus on pienempi tai
suurempi kuin perusarvo (luokat 0-5). Alueet, joissa kalastus on kielletty ympärivuotisesti tai
kalastus on erittäin vähäistä, saavat arvon 0. Kalatalousalueen perusarvo on 3 ja selvästi
keskimääräistä suuremman kalastusrasituksen alueet saavat arvon 5. Järjestelmä laskee näiden
tietojen pohjalta kiinteistöjen kokonaisrasituskertoimet ja omistajakorvauksen määrän.
Nykyhetkellä kalatalousalueen yleiskalastusoikeudella tapahtuvasta viehekalastusrasituksesta ei
ole kovin tarkkoja vesistökohtaisia tietoja. Kalastuksen määrä voi vaihdella myös järven eri osien
välillä. Kyyveden-Pieksämäen kalatalousalueella viehekalastusrasitus on keskimääräistä suurempi
taajamien tuntumassa sijaitsevilla vesialueilla (esim. Pieksänjärvi) ja vesistöissä, jotka muutoin
keräävät kalastajia laajemmalta alueelta (esim. Kyyvesi, Iso-Naakkima). Kalatalousalueen
suurimpien järvien osalta viehekalastusrasitusarvot voisivat olla seuraavat:

Kyyvesi 4-5 Pyhäjärvi 3-4 Pieksänjärvi 5
Rauhajärvi 4-5 Härkäjärvi 3-4 Vangasjärvi 4-5
Iso-Naakkima 4-5 Kutemainen 3 Naarajärvi 4
Pieni-Naakkima 3-4 Ylemmäinen 3 Niskajärvi 3-4

Luonnonvarakeskuksen laatimaa Porvoon-Sipoon kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa
varten viehekalastusrasitusta arvioitiin kalastuksenvalvonnan avulla. Epävarmuutta
kalastajamäärien arviointiin tällä tavoin toteutettuna aiheuttaa ainakin se, että valvonta ei jakaudu
eri vesistöihin tasaisesti, koska suurin osa valvonnasta kohdistetaan alueille, joissa kalastetaan
eniten. Menetelmän hyödyntäminen Kyyveden-Pieksämäen kalatalousalueella edellyttäisi
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kalastuksenvalvonnan lisäämistä nykyisestä, joten vaihtoehtoa ei voida pitää realistisena ainakaan
vielä lähivuosina.
Viehekalastusrasitusarviot tulisi päivittää kalatalousalueella noin 10 vuoden välein KHS:n
päivittämisen yhteydessä esim. kalastuskyselyiden avulla. Yhteystietojen poiminta voitaisiin
mahdollisesti tehdä kalastonhoitomaksurekisteristä käyttäen esim. postinumerorajausta tai
kiinteistörekisteristä, jolloin mukaan saataisiin myös kesäasukkaat.

3.6 Palveluiden kehittäminen ja digitalisaatio
3.6.1 Lupajärjestelmä
Kalastuslain 24 §:ssä säädetään kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistämisestä
vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen tarpeisiin. Aiemmin osakaskunnat  ovat siirtäneet monin
paikoin kalastuslupien myynnin kalastusalueille, jotka kehittivät yhtenäislupa-alueita isommille
vesialueille. Yhtenäislupa-alueiden luonnin tarkoituksena on palvella kalastajia selkeyttäen
luvanhankintaa ja mahdollistaen kalastuksen useampien vesialueen omistajien alueilla yhdellä
luvalla.
Kyyveden yhteislupa-alue oli toiminnassa vuoteen 2017 asti, minkä jälkeen uistelulupien myynnistä
on vastannut Kyyveden osakaskunta, jonka vesialueisiin lukeutuu lähes koko järvi. Tarkka lupa-
alue esitetään Kyyveden osakaskunnan internetsivuilla (www.kyyvedenosakaskunta.fi).
Nettisivujen perusteella Kyyveden osakaskunnan alueelle myydään viehekalastuslupia ainoastaan
vuoden jaksolle kerrallaan. Kalastustiedustelusta saadun palautteen perusteella osa
viehekalastajista toivoi myös lyhyempiä jaksolupia.
Osakaskuntien yhdistyessä laajemmiksi kokonaisuuksiksi, nykyisten yhteislupa-alueiden
laajentaminen tai uusien perustaminen voi tulla kyseeseen.

3.6.2 Palveluiden, tiedonkeruun ja tiedottamisen digitalisaatio
Yhteiskunnan rakenteiden digitalisoituessa myös kalatalouden toimijoilla tulee olla valmiuksia ottaa
digitalisaatio osaksi toiminnan edistämistä. Kasvava osa kalatalouspalveluiden käyttäjistä on ns.
diginatiiveja, joita on vaikea tavoittaa printtimedian kautta, ja joiden tarpeet eivät välttämättä vastaa
aiempia käytänteitä. Kalatalousalueen ja alueen osakaskuntien kannattaisi mahdollisuuksien
mukaan siirtyä tulevaisuudessa tarjoamaan seuraavia palveluita digipalveluina:

· Tiedotus – Internetsivut, sähköpostikirje, sosiaalinen media
· Kalastuslupien myynti
· Lupayhteystietojen kerääminen (tietosuojalain puitteissa)
· Kalastuksenvalvonta
· Saalispalautekysely (seurannan tarpeen täyttäminen)

Palveluiden ja tiedonkeruun sähköistäminen palvelee monien kalatalousalueille asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Lähtökohtaisesti digitalisaation kokonaisvaltainen kehittäminen vaatisi
kuitenkin hankkeistamista, koska kalatalousalueiden ja osakaskuntien omat resurssit eivät riitä
tämän tyyppisten hankkeiden läpivientiin.
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4. KALASTUKSEN SÄÄTELY JA KALA-
JA RAPUKANTOJEN HOITO

4.1 Kestävän kalastuksen periaatteet
Kestävän kalastuksen yhteydessä puhutaan usein yhden kutukerran periaatteesta. Varsinkin
petokalakantojen turvaamiseksi kalojen tulisi kasvaa sukukypsyyskokoon ennen kuin ne ovat
merkittävän pyynnin kohteena. Tämä koko vaihtelee laji- ja vesistökohtaisesti. Siinä voi myös
tapahtua vähittäisiä muutoksia, jotka voivat olla osin luontaisia ja osin ihmistoiminnan aiheuttamia.
Kasvun ylikalastusta ehkäistään alamitoilla, solmuvälirajoituksilla sekä pyynnin määrään
kohdistuvilla rajoituksilla. Vapaaehtoisesti voi myös vapauttaa osan mitallisista kaloista, jolloin niille
annetaan vielä mahdollisuus lisääntyä.
Kyyveden kuhan kasvua ja sukukypsyyskokoa suhteessa kalastuksessa käytettävään verkon
solmuväliin on kuvattu kuvassa 17. Yhden kutukerran periaatteen mukaisesti Kyyvedelläkin pitäisi
suosia kuhan kalastuksessa suhteellisen harvoja verkkoja.
Kestävästi valikoivassa kalastuksessa noudatetaan usein yhden kutukerran periaatetta, mutta siinä
myös vapautetaan yksilöitä, joilla on suurin lisääntymispotentiaali koon puolesta (Taulukko 4).
Edelleen kestävää valikoivaa kalastusta on kalastuksen monipuolistaminen useisiin lajeihin, kuten
vähempiarvoisiin kaloihin. Osassa järviä kalaston rakenne on vinoutunut ja sen korjaamiseksi
tarvitaan kohdistettua pyyntiä pääasiassa muihin kuin petokaloihin. Koska hoitokalastuksen
vaikutusten pysyvyys voi olla esimerkiksi valuma-alueen ravinnekuormasta johtuen heikko,
saavutetun tilan ylläpitämiseksi olisi järkevää kannustaa yksittäisiä kalastajia myös muiden kuin
petokalojen pyyntiin.

Kuva 17. Kuhan kasvu ja lisääntyminen Kyyvedellä (Hentinen & Rajala 2014).
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Katiskapyyntiä on pidetty kalakantojen kannalta hyödyllisenä pyyntimuotona, jota se onkin. Katiska
on kuitenkin erityisen tehokas pyyntiväline mateen, ahvenen, hauen ja kuhan kutupyynnissä.
Kestävässä katiskapyynnissä petokaloja ei pyydetä yli tarpeen, eikä vähempiarvoista saalista
vapauteta. Jos saaliista vapautetaan joka kerta ainoastaan pienet kalat, edistetään kalakannan
vinoutumista ja siitä aiheutuvia haittoja.
Vapakalastuksessa ja varsinkin pyydystä ja päästä –kalastuksessa (C&R) korostuvat oikeat
valinnat ja menettelytavat. Kalojen vapauttamisesta ei saada täyttä hyötyä, jos kalan selviytymistä
ei ole varmistettu riittävissä määrin. Tavoiteltavien kalojen koon mukaan mitoitetut välineet (vapa &
siima), kalojen käsittelyajan lyhentäminen (koukun irroitus, punnitus, mittaaminen, kuvaaminen)
sekä pyyntiajankohdan ja –syvyyden määrittely parantavat kalan selviytymistä
kalastustapahtumasta. Kesäaikana kalojen selviytymistä pyynnistä saattaa heikentää korkea
lämpötila. Kuhan ja hauen vertikaalikalastuksessa saaliskalojen kuolleisuus kasvaa syvästä
vedestä pyydettäessä.
Kestävän kalastuksen periaatteiden omaksuminen laajemmin edellyttää valistusta ja tiedottamista,
jotta kalastajien näkemys oman toiminnan vaikutuksista jalostuu. Hyvän esimerkin näyttäminen on
osa tätä siirtymää kohti kestävää kalastusta ja yhdenkin kalastajan näyttämällä mallilla voi olla
suuri vaikutus kokonaisuuden kannalta.

Taulukko 4. Kestävän kalastuksen osa-alueita.

4.2 Suositukset kalastuksensäätelystä
Kalastuksensäätelytoimenpiteiden valinta edellyttää riittävää järvikohtaista tietoa kalastosta sekä
kalastuksen määrästä ja saaliista. Näitä tietoja ei ole kaikkien vesistöjen osalta saatavilla, joten
tässäkin käyttö- ja hoitosuunnitelmassa suositukset pohjautuvat pääosin yleisesti hyväksyttyihin
kestävän kalastuksen periaatteisiin.
Useissa kalatalousalueen vesistöissä kalastuksensäätelyn tulisi kohdistua varsinkin kuhaan, koska
se on noussut keskeiseksi kohdelajiksi ja sitä myös istutetaan useisiin vesistöihin edelleen
merkittäviä määriä. Kuhan osalta suositellaan siirtymistä 45 cm alamittaan koko kalatalousalueella
(Taulukko 5). Korkeamman alamitan ensisijaisena tavoitteena on tukea kuhan luontaista
lisääntymistä. Kyyvedellä 45 cm:n alamitta on otettu käyttöön jo aiemmin. Entisen Pieksämäen
kalastusalueen järvissä alimitan muutos olisi varsin pieni, eikä sen pitäisi merkittävästi haitata
kalastuksen harjoittamista edes siirtymävaiheessa. Mikäli jonkin järven kuhakanta on kuitenkin
poikkeuksellisen tiheä ja / tai hidaskasvuinen, voidaan säilyttää entinen 42 cm alamitta. Alamitan

Yhden kutukerran
periaate

Kestävästi valikoiva
kalastus

Oikeat välineet ja
parhaat menettelytavat

(vastuullisuus)
● Kalojen alamitat ● Ala- ja ylämittojen noudattaminen ● Tarvitaanko koukuissa väkäsiä?
● Solmuvälirajoitukset ● Kalastuksen monipuolistaminen ● C & R -kalastus hellekaudella
● Alueelliset rajoitukset ● Hoitokalastus ● C & R -kalastus pyyntisyvyys
● Ajalliset rajoitukset ● Pyydystä ja päästä -kalastus ● Saaliskalan käsittelytavat
● Pyydystä ja päästä -kalastus ● Hyvän esimerkin näyttäminen
● Kalastuksenvalvonta ● Valistus ja tiedottaminen

"Limit your kill, don't kill your limit"
Kestävä kalastus

Kalastus ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tasolla
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määrittelyssä hyödynnetään tarvittaessa kasvututkimuksen tuloksia (ikä + takautuva kasvu
suomunäytteistä).
Petokalakantojen turvaamiseksi osakaskuntia suositellaan myös edelleen harkitsemaan
verkkokalastuksen rajoittamista väliharvuuksilla keskeisillä syvännealueilla talviaikana. Tämä on
luonnollisesti tarpeen ainoastaan niissä järvissä, joissa talviverkkokalastuksen arvioidaan olevan
liiallista.
Koska yksittäiseen kalastusmuotoon kohdistuvat säätelytoimenpiteet voidaan nähdä jossakin
määrin eriarvoistavina, voitaisiin vaihtoehtoisesti harkita esimerkiksi määräaikaisten
rauhoitusalueiden perustamista. Tässä suunnitelmassa ei kuitenkaan oteta kantaa siihen, missä
tällaiset alueet voisivat sijaita ja onko niille ylipäänsä akuuttia tarvetta. Yleisesti parhaimmat
edellytykset rauhoitusalueiden perustamiselle on alueen suurimmissa järvissä, kuten Kyyvedessä,
Rauhajärvessä, Pyhäjärvessä tai Iso-Naakkimassa. Mahdollisten rauhoitusalueiden perustaminen
päätetään aina yhteistyössä osakaskunnan kanssa.

Taulukko 5. Suosituksia Kyyveden-Pieksämäen kalatalousalueen kalastuksensäätelytoimenpiteiksi
vuosille 2020 – 2030.

* Kuhan alamitta 42 cm niissä järvissä, joissa kasvu heikkoa

Alue / vesistö Nykyiset / voimassa olleet rajoitukset ja kiellot Esitys / suositus vuosille 2020 - 2030

Kyyveden kalastusalue Kuhan alamitta Kyyvedessä 45 cm

Pieksämäen kalastusalue Kuhan alamitta 42 cm

Kyyveden kalastusalue: Kyyvesi Talvipyynnissä yli 5 m syvyisellä alueella 28 - 49
mm verkkojen kielto 30.4.2018 saakka

Jatketaan nykyistä kieltoa
talvipyynnin osalta toistaiseksi

Pieksämäen kalastusalue: Iso-
Naakkima, Pieksänjärvi, Pyhäjärvi 29 - 49 mm kielto talvipyynnissä 30.4.2016 saakka

Pieksämäen kalastusalue: Ala- ja
Ylä-Siili, Iso-Lahnanen,
Naarajärvi, Niskajärvi, Pitkäsjärvi,
Pyhäluoma, ym.

28 - 44 mm kielto talvipyynnissä 30.4.2016 saakka

Kyyveden osakaskunta / Kyyvesi
Uistelussa kuhan suositusalamitta 50 cm, lisäksi
suosituksena vapauttaa yli 100 cm hauet ja yli 75
cm kuhat.

Ei muutostarvetta

Erityiskalastuskohteet ja
yksityisvedet: Nykälänkosket,
Läsänkoski, istutuslammet ja
järvet (kartassa).

Viehekalastus-, onginta- ja pilkintäkielto.
Kalastus vain kalastusoikeuden haltijan luvalla. Ei erillistä suositusta

Läsänkosken kanava,
Kärmeharjunvirta, Rauhasalmi,
Nykälänkosket, Pitkäsjoki,
Porsaskoski

Vaelluskalavesistöjen virta- ja koskipaikat:
Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueella
onkiminen ja pilkkiminen on kielletty,
viehekalastus kielletty ilman vesialueen
omistajan / kalastusoikeuden haltijan lupaa

Toistaiseksi jatkuva rajoitus

Härkäkoski, Harjukoski,
Porsaskoski, Pyhäluoman
myllypato, Haapakoski,
Haapakosken ohitusuoma
(Kissapuro)

Kalastusta ei saa harjoittaa voima- ja muuhun
laitokseen vettä johtavassa kanavassa eikä
sadan metrin matkalla vesistön poikki
rakennetun padon alapuolella

Toistaiseksi jatkuva kielto

Kyyvesi-Pieksämäki
kalatalousalue

Järvitaimenen alamitta 50 cm, rasvaevällinen
taimen rauhoitettu kokonaan Toistaiseksi jatkuva rajoitus

Siirrytään kuhalla 45 cm:n alamittaan
lähivuosina koko kalatalousalueella
(*poikkeukset)

Suositellaan harkitsemaan talviaikana
28 - 50 mm solmuvälien verkkokieltoa
vesistöissä, joissa kuha on
ensisijainen hoitokalalaji. Kieltoa
voidaan tarvittaessa tarkentaa
yksittäisiä syvännealueita koskevaksi.
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Myös pyydysyksiköinnillä ja lupahinnoittelulla voitaisiin säädellä pyyntiponnistusta, mutta
perinteisesti Suomessa näitä ei ole juurikaan hyödynnetty kalastuksensäätelyn keinoina. Usein
esim. jaettavien pyydysyksikköjen kokonaismäärä on niin suuri, että osa pyydysyksiköistä jää aina
käyttämättä, eikä pyydysyksiköiden määrää ole sidottu kalavesien kokonaistuottoon (Marjomäki
ym. 2005).
Teoriassa pyynnin määrän hallitsematon kasvu voi johtaa ylikalastustilanteeseen. Kyyveden-
Pieksämäen alueella pyydyskalastuksen määrässä on kuitenkin havaittavissa pitkällä aikavälillä
pikemminkin vähenemistä kuin kasvua. Pyyntivälineiden pyydystävyyden kasvu ja erikoistuminen
on saattanut paikoin lisätä tiettyihin lajeihin kohdistuvaa pyyntipainetta, mutta useimmissa vesissä
kalastuksen määrää tulisi pikemminkin pyrkiä kasvattamaan nykyisestä.
Tässä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa ei anneta yksityiskohtaista suositusta kalatalousalueen
pyydysyksiköinnin järjestämiseksi lähivuosille. Yleisesti sen määrittelyssä tulisi kuitenkin pyrkiä
huomioimaan vesialueiden kestämä pyynnin määrä (montako pyydysyksikköä yhteensä) ja eri
pyydysten teho keskeisten kohdelajien kannalta. Eri pyydysten pyydysyksiköinnin määrittelyssä
voidaan soveltaa  esim. Kyyveden osakaskunnan yksikköarvoja:

· Verkko, alkavaa 30 m pituutta kohden: 1 yksikköä (tuplapitkä 2 yksikköä, jne.)
· Katiska ja alle 1 m korkuiset rysät: 1 yksikköä
· Pitkäsiima: 3 yksikköä
· Rysät, enintään 1,5 m kork.: 3 yksikköä
· Isorysät, korkeus >1,5 m: 5 yksikköä

Pyydysyksiköinnin (yksiköiden jako ja kokonaismäärä) kehittäminen nykyisestä edellyttäisi
aiempaa enemmän panostusta kalastuksen määrän ja kalakantojen seurantaan, mihin ei ole ollut
tähän saakka riittäviä resursseja. Tulevaisuudessa kalastus- ja saalistietojen keräämisessä
voitaisiin siirtyä yhä enemmän sähköisiin järjestelmiin, mutta näiden järjestelmien kehittäminen ja
laajamittainen käyttöönotto vaatisi vielä hankerahoitusta sekä kalatalousaluekohtaista neuvontaa ja
koulutusta.

4.3 Vaelluskalojen ja uhanalaisten kalojen kantojen
turvaaminen

4.3.1 Taimenvesistöt
Suunnittelualueella sijaitsevia vaelluskalavesistöjen virtapaikkoja ovat Läsänkosken kanava,
Kärmeharjunvirta-Rauhasalmi, Nykälänkosket, Pitkäsjoki ja Porsaskoski. Näissä virtavesissä
erityisluvalla voidaan harjoittaa viehekalastusta Läsänkoskessa ja Nykälänkoskissa. Nykyhetkellä
taimenkannan tila on hyvin heikko Mäntyharjun reitin ylimmällä osalla välillä Nykälänkosket –
Naarajärvi, eikä sivuvesistöissä esiinny tiettävästi edes paikallisia taimenkantoja. Potentiaalisia
taimenen lisääntymiseen ja poikastuotantoon mahdollisesti soveltuvia vesistöjä ovat Härkäjärveen
laskevat Härkäkoski sekä Kurrilanjoki ja Härkäjärvestä Kyyveteen laskevat Törmäjoki ja Siikajoki.

4.3.2 Virtavesien kunnostaminen
Taimenkantojen elvyttämiseksi tarvittaisiin toimenpiteitä lähinnä Kyyveden valuma-alueella, jossa
virtavesien kalataloudellinen arvo on laskenut ojitusten, uomien perkausten ja patojen
rakentamisen vuoksi. Alkuperäiset lohikala- ja rapukannat ovat pitkälti kadonneet.
Nykälänjoen reitillä taimenen luontaisen elinkierron edellytysten parantamiseen liittyisi keskeisenä
osana lisääntymis- ja poikasalueiden kunnostuksia. Kunnostustoimenpiteitä voitaisiin tehdä
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ensimmäisenä Porsaskosken alapuolisella alueella ja myöhemmin ylempänä Nykälänjoen
pääreitillä (Rantojoki, Naarajoki).
Härkäjärven yläpuolinen Härkäkoski on paikallisesti arvokas virtavesi, joka tulisi kunnostaa
taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueeksi (Hentinen & Hyytinen 2008). Härkäkosken
pääuomassa on myllypato, joka on vaelluseste, mutta toinen uoma mahdollistaa kalojen
vaelluksen ainakin osan vuodesta.
Härkäjärveen laskeva Kurrilanjoki on suurelta osin perattu virtavesi, joka olisi kunnostettuna
potentiaalinen taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalue (Hentinen & Hyytinen 2008).
Kurrilanjoki laskee Härkäjärveen lähellä Törmäjoen suuta, joten kalojen vaellusreitti Kyyveteen on
melko lyhyt. Tämä alue Härkäjärvessä on kuitenkin hyvin matalaa ja kasvittunutta, joten
ruoppauksia ja vesikasvien poistoa voitaisiin harkita vaellusyhteyden parantamiseksi.
Kutusoraikkoja voitaisiin perustaa talkoovoimin esimerkiksi Siika- ja Törmäjokeen, Härkäkoskeen
sekä mahdollisesti myös Kurrilanjokeen, jota pitäisi lisäksi kunnostaa perkauskivikoita jokeen
palauttamalla. Kunnostusalueilla tulisi huomioida ravun esiintyminen ja suurempia konetöitä tulisi
tarpeen mukaan välttää.
Yleisesti kunnostukset tulisi keskittää ensisijaisesti kohteisiin, joissa pohjaan sedimentoituvan
kiintoaineen määrä pysyy pienenä. Kulkeutuvan kiintoaineen haittoja voidaan vähentää
huomioimalla kunnostussuunnittelussa erityisesti pohjien puhdistuvuus erilaisten kuristeiden,
suisteiden ja altakaivavien rakenteiden avulla.
Valuma-alueen ojitukset äärevöittävät virtaamavaihteluita. Kunnostettavissa kohteissa vesityksen
tulisi olla riittävä alivirtaamakaudella. Vesi ei saisi myöskään lämmetä liikaa, joten ranta-alueilla
tulisi olla riittävästi puiden tuomaa varjostusta. Erityisen hyvin kunnostuskohteiksi soveltuisivat
virtapaikat, joissa pohjavettä purkautuu uomaan lähteiden kautta. Virtavesien
kunnostustoimenpiteiden ajoittamisessa tulisi huomioida valuma-alueen vesiensuojelussa
tapahtuvat muutokset.
Pieksänjärven valuma-alueella ei ole käytettävissä olevien tietojen pohjalta kohteita, jotka
edellyttäisivät lähitulevaisuudessa kalataloudellisia kunnostuksia. Kyyveden ja Rauhajärven välissä
sijaitseva Rauhasalmi on mainittu kunnostusohjelman mahdollisena kohteena. Myös Läsänkosken
kanavaa olisi teknisesti mahdollista kunnostaa, mikä voisi edelleen lisätä kohteen kalataloudellista
arvoa.

4.3.3 Virtavesien selvitystarpeet
Härkäjärven valuma-alueella olisi järkevää tehdä kunnostusten tarpeen arviointia. Sekä
Hännilänjoki-Härkäkoski että Kurrilanjoki saavat vetensä yläpuolisista järvistä, joten lämpötilojen
jatkuvatoiminen seuraaminen yhtenä tai kahtena kesänä antaisi lisätietoa jokien soveltuvuudesta
taimenille. Näissäkin vesistöissä tulisi tehdä myös mädinhaudontakokeita, mikä antaisi tietoa
alkuvaiheen kuolleisuudesta ja mahdollisesta vedenlaadun vaikutuksesta tulokseen.
Mädinhaudontakokeissa olisi suositeltavaa käyttää sekä umpinaisia sylintereitä että
mädinhaudontarasioita, joista kuoriutuvien ja selviytyvien poikasten määrää olisi mahdollista
tarkastella syksyllä sähkökalastuksissa. Mädinhaudontakokeet voitaisiin toteuttaa esim. Syrjäsen
(2016) esittämän menetelmän mukaisesti.
Nykälänkoskissa taimenen mäti-istutukset ovat antaneet heikkoja tuloksia, mikä viittaa heikkoihin
lisääntymisedyllytyksiin. Nykälänkoskien kalaston tilaa tulisi kuitenkin muutaman vuoden välein
seurata sähkökalastuksin, mikä antaisi mahdollisuuden arvioida erilaisten kunnostus- ja
hoitotoimien tarpeellisuutta ja vaikutuksia.
Pieksänjärven valuma-alueella Haapakosken alapuolelle laskee vesiä sivureitiltä Suurijärvi-Maijoo-
Jouhteninen-Vuorinen. Näistä puroista ei ole dokumentoitua tietoa. Pudotuskorkeuden perusteella
erityisesti Suurijärven ja Maijoon välinen sekä Jouhtenisen ja Vuorisen välinen puro olisi järkevää
inventoida sekä tarvittaessa sähkökalastaa. Käynnit pitäisi ajoittaa mieluiten alivirtaamakaudelle,
jotta vesityksen riittävyyttä voidaan arvioida.
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4.4 Kalavesien hoito
4.4.1 Kala- ja rapuistutukset
Kalavesien käytössä ja hoidossa tulisi ensijaisesti suosia toimenpiteitä, jotka mahdollistavat kalojen
luontaisen lisääntymisen. Istutuksilla voidaan kuitenkin tukea luontaisesti lisääntyvän kannan
muodostumista ja palauttaa kantoja vesiin, joista ne ovat aiemmin hävinneet. Poikasistutuksia ja
pyyntikokoisten kalojen istutuksia tehdään myös kalastuksen tarpeita varten.
Taulukossa 6 on esitetty ohjeellisia istutustiheyksiä ja ne perustuvat pääasiassa Kalatalouden
keskusliiton oppaaseen ”Istuta paremmin”. Yleissuositukset istutustiheyksille voivat poiketa
huomattavasti kalatalousalueen toteutuneista istutusmääristä. Varsinkin suurien järvien
laskennalliset istutustiheydet jäävät helposti suosituksia alhaisemmiksi.

Taulukko 6. Ohjeellisia istutustiheyksiä (kpl/ha) kuhan, siian ja taimenen eri-ikäisille poikasille.
Mätirasiaan ladattava mätimäärä riippuu mädin läpimitasta (Janatuinen & Vainio 2014).

Jokiravun istuttamista kalatalousalueella tulisi tehdä lähinnä jokiravun suoja-alueen vesistöihin.
Jokiravulle sopiva istutusmäärä olisi 2-5 kpl rantametriä kohden (sukukypsät) ja sopiva istutuserä
noin 400 – 500 rapua. Parhaat edellytykset jokirapukannan säilymiselle ovat latvavesissä, jos
vedenlaatu on riittävän hyvä.
Täpläravun leviämistä kalatalousalueella tulisi seurata erityisesti Härkäjärven alueella.
Rapustrategian mukaisesti täplärapua ei saa enää jatkossa istuttaa mihinkään kalatalousalueen
vesistöön.
Pyhäjärven jokirapukannan elvyttämistä istutuksin tulisi harkita lähitulevaisuudessa. Istutusten
tuloksellisuutta on helppo seurata koeravustuksin.
Kalavesien hoidon suosituksia on käsitelty järvikohtaisesti liitteessä 11.

4.4.2 Hoitokalastus
Hoitokalastusta on tarkoitus jatkaa lähitulevaisuuden Kyyveden rehevimmillä osilla (mm.
Suovunselkä, Hirviselkä), eri puolilla Kyyveden valuma-aluetta (mm. Heiniö) sekä mahdollisesti
myös Pieksämäen kaupungin lähijärvissä, kuten Pieksänjärvessä ja Vangasjärvessä. Liitteeseen
12 on listattu hoitokalastuksen kohdevesistöjä (eri toteutusvaiheessa olevia) sekä kerätty tietoa
hoitokalastustarpeen arvioinnin kriteeristöstä ja kuvattu tyypillisen hoitokalastushankkeen
etenemisjärjestystä.

4.4.3 Muu kalavesien hoito
Kalavesien ja osin myös lintuvesien hoitoon kuuluvat myös erilaiset vesikasvien niitot ja
ruoppaukset, joilla joko luodaan uusia elinympäristöjä tai parannetaan vesistöjen
virtausolosuhteita. Niittotarvealueita esiintyy eri puolilla kalatalousaluetta ja näistä on koottu tietoja

Kuha Siika Taimen

● 1-kesäiset 10-50 kpl/ha ●1-kesäiset: ● Mspa Whitlock 1000 kpl/rasia

● esikesäiset 30-50 kpl/ha ● Karut vedet 10 - 20 kpl/ha ● 1-v 2 kpl / 10 m2

● Rehevät 20 - 50 kpl/ha ● 2-v 1 kpl  / ha
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vaihtelevasti. Niittotarpeita esiintyy lähitulevaisuudessa mm. Kyyvedellä, jossa on laajoja matalia
alueita.

5. HANKERAHOITUKSEN
MAHDOLLISUUDET

Hankerahoituksessa on monia mahdollisuuksia kalatalousalueen kalavesien käytön ja hoidon
edistämiseksi sekä vesien tilan parantamiseksi. Hankerahoituksen merkitys kalatalousalueen
toiminnan kehittämisessä saattaa lähitulevaisuudessa korostua, koska nykyisillä resursseilla ei
pystytä merkittävästi edistämään esimerkiksi toiminnan digitalisaatiota. Myös osakaskuntien
yhdistämiseen tähtäävien toimenpiteiden rahoitus tulisi vielä lähitulevaisuudessa varmistaa,
muutoin hyvin käynnistynyt prosessi jää vaillinaiseksi.
Kalatalousalueen päättäjillä on kokemusta erilaisiin hankkeisiin osallistumisesta ja heillä on myös
mahdollisuus saada neuvontaa eri rahoitusmuotojen ehdoista alueen elinkeino-, liikenne-, ja
ympäristökeskuksen asiantuntijoilta. Alle on koottu muutamia esimerkkejä mahdollisista
rahoituskanavista https://rahatpintaan.fi/ -sivustolta.
Kalatalouden edistämisen määrärahat

Erityisavustuksia myönnetään alueellisiin kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja
valistushankkeisiin, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua,
toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa. Valinnassa erityisinä
painopistealueina vuoden 2019 haussa olivat:   kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelu
(mm. kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat), kalastusharrastuksen edistäminen ja
kalastuksen valvonta. Tukea harkittaessa otetaan huomioon hankkeen vaikuttavuus, laajuus,
innovatiivisuus ja taloudellisuus sekä toiminnan kohderyhmä. Omarahoitusta tulee olla, mutta sitä
ei ole tarkasti määritelty.
Kalataloudellisten kunnostusten määräraha

Määräraha ohjataan pääsääntöisesti virtavesikunnostuksiin tavoitteena vaelluskalakantojen
vahvistaminen. Rahoitusta ohjataan kansallisen kalatiestrategian, vesien kunnostusstrategian ja
vesien- ja merenhoidon linjausten mukaisesti. Omarahoitusosuus 50 %.
Avustukset vesien ja merenhoitoa edistäviin pintavesien kunnostushankkeisiin:
Erityisesti tuetaan rehevien järvien ja merenlahtien tilaa ja vaelluskalojen luontaista lisääntymistä
parantavia vesien kunnostushankkeita sekä lajien säilymisen ja monimuotoisuuden kannalta
tärkeiden vesien kunnostushankkeita. Omarahoitusosuus 50 %.
Ympäristöministeriön ravinteidenkierrätysohjelma (RAKI2)

Ravinteiden kierrätysohjelman (Raki2) tavoitteena on vähentää rehevöitymistä ja edesauttaa
Itämeren ja vesien hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä, säästää
mineraalifosforivaroja ravinteita kierrättämällä, edistää bio- ja kiertotaloutta sekä tehdä
ravinnekierrätys yleisesti tunnetuksi ja hyväksytyksi. Ravinteiden kierrätyksen toimenpideohjelma
2019-2030 antaa tähän suuntaviivat. Omarahoitus yleensä ainakin 20 %.
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6. SUUNNITELMAN VAIKUTUKSET
6.1 Kalastuslain tavoitteisiin
Ennalta arvioiden nyt laadittu käyttö- ja hoitosuunnitelma on uuden kalastuslain tavoitteiden
mukainen ja se mahdollistaa kalastuksen järjestämisen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti
kestävällä tavalla.

6.2 Kalavarojen hoitosuunnitelmiin
Ennalta arvioiden nyt laadittu käyttö- ja hoitosuunnitelma on yhteensopiva valtakunnallisten
kalavarojen hoitosuunnitelmien kanssa eikä vaikeuta niiden toteuttamista.
Kalatiestrategiassa Mäntyharjun reitti on mainittu luonnonkierron palauttamisen kärkikohteena.
Kissakosken ja Porsaskosken kalateiden valmistumisen jälkeen kaloilla on ollut esteetön
vaellusreitti aina Nykälänjoen reitin latvoille saakka. Kyyveden yläpuolisissa virtavesissä
vaelluskalojen luonnonkierron palauttaminen edes kohtuulliselle tasolle tulee kuitenkin
edellyttämään vielä pitkäaikaista panostusta valuma-alueen vesiensuojelutyöhön sekä erilaisia
jokiuomissa tehtäviä toimenpiteitä ja hoitotyötä. Tässä suunnitelmassa esitetyt kannanotot ja
linjaukset edesauttavat kalatiestrategian sekä Etelä-Savon virtavesien kalataloudellisen
kunnostusohjelman tavoitteiden saavuttamista.
Käyttö- ja hoitosuunnitelmalla edistetään kansallinen rapustrategian tavoitteiden saavuttamista
(Erkamo ym. 2019). Esitettyihin toimenpiteisiin kuuluvat mm. rapukannan tilan ja täpläravun
levittäytymisen seuraaminen nykyisissä jokirapuvesissä sekä Pyhäjärven rapukannan elvyttäminen
istutuksin. Toimenpiteillä pyritään myös lisäämään ravustuksen määrää, mikä on ollut yksi
rapustrategian tavoitteista.

6.3 Vesienhoitosuunnitelmaan
Ennalta arvioiden nyt laadittu käyttö- ja hoitosuunnitelma edesauttaa alueen vesienhoidolle
asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Suunnitelmassa on otettu kantaa vesistöissä tehtäviin
hoitotoimenpiteisiin, kuten hoitokalastuksiin, joiden suunnittelussa ja toteuttamisessa
osakaskuntien ja kalatalousalueen edustajilla on yleensä keskeinen rooli. Käyttö- ja
hoitosuunnitelmassa on myös tuotu esille painopistealueita, joissa valuma-alueiden vesienhoidon
tasoa tulisi kasvattaa kalatalouden näkökulmasta.

6.4 Natura-alueisiin
Suunnittelualueella on luontoarvoiltaan arvokkaita Natura-alueita, joiden osalta Metsähallitus on
laatinut oman suunnitelman Kyyveden-Puulan alueelle (Heikkilä ym. 2016). Tässä suunnitelmassa
ei ole esitetty yksityiskohtaisia toimenpiteitä, joilla olisi vaikutusta Natura-alueiden luontoarvoihin.
Esimerkiksi virtavesien kunnostussuunnittelussa ja vesistöjen ruoppausten ja vesikasvien niittojen
suunnittelussa tarkastellaan aina tapauskohtaisesti toimenpidealueen luontoarvoja ja
suojelustatuksen asettamia rajoitteita.
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7. SEURANTA
Kalatalousalueella vesistöjen, kalastuksen ja kalakantojen seurantaa tehdään hyvin monella tasolla
eri tahojen toimesta. Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa käsitellään ensisijaisesti vesialueenomistajien
ja kalatalousalueen vastuulle kuuluvaa seurantaa. Uudessa kalastuslaissa käyttö- ja
hoitosuunnitelmilta onkin edellytetty esitystä kalastustietojen seuraamiseksi. Seurantatiedon
keräämisen, koostamisen ja hyödyntämisen ongelmana ovat olleet tähän saakka niukat resurssit ja
osaltaan myös se, että sitä ei ole nähty erityisen tarpeelliseksi kuin lakisääteisten velvoitteiden
(talous) osalta. Tulevaisuudessa kalataloudellista seurantaa pitäisi eri osa-alueilla pystyä
automatisoimaan, mikä edellyttää alkuvaiheessa sähköisten seurannan apuvälineiden kehittämistä
ja pilotointia. Tätä työtä ei voida tehdä pelkästään nykyisten kalatalousalueiden tai osakaskuntien
niukoilla resursseilla, vaan uusien järjestelmien käyttöönotto edellyttäisi laajemminkin hanketyötä,
neuvontaa ja koulutusta.
Liitteessä 13 on esitetty runko seurantaohjelmaksi. Etusijalla kalataloudellisessa seurannassa ovat
menetelmät, joiden avulla voidaan seurata kalastuksensäätelyn riittävyyttä ja tuottaa tietoa
esimerkiksi viehekalastuksen määrästä, joka voi olla jatkossa yksi omistajakorvausten jakoa
ohjaava tekijä.

8. YHTEENVETO TOIMENPITEISTÄ
OSA-ALUEITTAIN

Tähän lukuun on kerätty kohdassa 3.1.2 esitettyjen kalatalousalueen osa-aluekohtaisten
tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia keskeisiä toimenpiteitä (Taulukko 7). Esitetyt toimenpiteet
eivät kaikilta osin kuulu kalatalousalueen tai osakaskuntien lakisääteisiin tehtäviin ja niiden
toteutuminen riippuu osittain myös viranomaisten tekemistä päätöksistä ja käytettävissä olevista
resursseista. Myöskään vesialueenomistajien normaaliin vastuualueeseen kuuluvia tehtäviä, kuten
kalaistutuksia tai muita hallinnollisia tehtäviä ei ole tässä erikseen mainittu.
Lähitulevaisuudessa yksi tärkeimmistä toimenpiteistä on kalatalousalueen nettisivujen
perustaminen. Lupamyynnin, tiedottamisen ja tiedonkeruun siirtäminen yhä enemmän sähköisille
alustoille on välttämätöntä, jos niukoilla taloudellisilla resursseilla aiotaan kehittää toimintaa
nykyisestä. On myös selvää, että esimerkiksi tavoitteeseen kalastuksen määrän lisäämisestä ei
päästä, jos Kyyveden-Pieksämäen alueen vesistöillä ei ole riittävää näkyvyyttä sähköisissä
medioissa.
Kyyveden ja Pieksänjärven valuma-alueilla tulisi lähivuosina ponnistella aktiivisesti osakaskuntien
yhdistämiseksi. Tämä edellyttää osakaskuntien yhteistä tahtotilaa, jota kalatalousalue voi olla
osaltaan luomassa. Osakaskuntien yhdistämishankkeiden läpiviemiseksi kalatalousalueilla ei ole
kuitenkaan riittäviä resursseja, joten käytännössä tämän tyyppiset prosessit tulisi viedä läpi
hankerahoituksella ulkopuolisen asiantuntijan voimin.
Hoitokalastuksia on tarkoitus jatkaa lähivuosina mm. Kyyvedellä, mutta toteutusten laajuus ja kesto
riippuvat pitkälti myönnetyn hankerahoituksen määrästä. Hoitokalastussaaliiden kaupallisen
hyödyntämisen kehittämismahdollisuuksia on selvitetty erilaisissa hankkeissa (mm. Lake fish
export, Nostetta särkikaloista), mutta ainakaan aivan lähitulevaisuudessa kalatalousalueella
vähempiarvoisen kalan pyynnistä ei näyttäisi muodostuvan taloudellisesti itseään kannattelevaa
toimintaa. Logistiselta kannalta parhaat edellytykset hoitokalastussaaliiden hyödyntämiselle on
lähinnä Kyyvedellä, jossa saalisvarmuus on hyvä ja panostuksia on tehty viime vuosina myös
kylmäketjuun jäähileasemia perustamalla.
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Hoitokalastuksen jatkuvuutta tulisi lähivuosina edistää erilaisilla keinoilla monipuolistamalla
saaliiden paikallista jatkokäyttöä (esim. biokaasu, rehu, maanparannus, elintarvikekäyttö) ja
kannustamalla omatoimiseen hoitokalastukseen mm. edullisemmilla luvilla sekä koulutuksella
(pyydysrakennus yms.).

Taulukko 7. Osa-aluekohtaisesti suositeltavia toimenpiteitä lähivuosina.

9. KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMAN
VOIMASSAOLO JA MUUTTAMINEN

Tämän käyttö- ja hoitosuunnitelman esitetään olevan voimassa vuosina 2020 - 2030. Kalastuslain
38 §:n mukaan Käyttö- ja hoitosuunnitelma on voimassa enintään kymmenen vuotta sen
hyväksymisestä. Jos uutta suunnitelmaa ei ole hyväksytty ennen vanhan suunnitelman
voimassaolon päättymistä, vanha suunnitelma on voimassa kunnes uusi suunnitelma on tullut
voimaan.
Jos kalatalousalueen kalakantojen tila on suunnitelman voimassaoloaikana muuttunut niin
oleellisesti, ettei suunnitelman toteuttaminen enää täyttäisi sille asetettuja tavoitteita, on
kalatalousalueen ryhdyttävä toimiin suunnitelman muuttamiseksi. Aloitteen suunnitelman
muuttamiseksi voi tehdä suunnitelman hyväksynyt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tai
kalatalousalue itse. Ehdotus suunnitelman muutokseksi on esitettävä hyväksyttäväksi elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle, joka hyväksyy muutokset osaksi suunnitelmaa 37 §:ssä
säädettyä menettelyä noudattaen.
Ehdotus uudeksi suunnitelmaksi on esitettävä hyväksyttäväksi elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle viimeistään kuusi kuukautta ennen voimassaolevan suunnitelman
voimassaolon päättymistä.

● Kalastuksenvalvonnan koordinointi ja järjestäminen yhdessä osakaskuntien kanssa

Pieksämäen valuma-alue Kyyveden valuma-alue Kyyvesi-Rauhajärvi

● Osakaskuntien yhdistäminen ● Osakaskuntien yhdistäminen ● Hoitokalastusten ja niittojen jatkaminen
painopistealueilla

● Hoitokalastukset keskeisissä järvissä ● Hoitokalastukset ja tehostetut
petokalaistutukset avainkohteissa ● Kuhakannan tilan seuranta

● Tiedonkeruu lupamyynnistä, pyynnin
määrästä ja saaliista

● Virtavesien kunnostuksia pohjustavat
selvitykset Härkäjärven ja Nykälänreitin
alueella

● Sähköisten kanavien näkyvyyden
parantaminen, lupapalveluiden kehittäminen

● Kannustimet omatoimiseen hoitopyyntiin ● Tiedonkeruu lupamyynnistä, pyynnin
määrästä ja saaliista

● Tiedonkeruu lupamyynnistä, pyynnin
määrästä ja saaliista

● Kannustimet omatoimiseen hoitopyyntiin

Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys

Kyyveden-Pieksämäen kalatalousalueen toimenpiteitä:

● Kalataloudellisen seurantatiedon keruun kehittäminen ja tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa
● Kalatalousalueen nettisivujen ja sosiaalisen median kehittäminen
● Hoito- ja kunnostushankkeiden suunnitteluun ja koordinointiin osallistuminen mahdollisuuksien mukaan

Osa-aluekohtaisia toimenpiteitä:
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Liite 1. Kalatalousalueen järvien ekologinen tila, luokittelun taso ja pintavesityyppi (3.
luokittelukierros).

Tunnus Nimi Ekologinen tila Ekologisen luokittelun taso Pintavesityyppi

Kyyvesi-Rauhajärvi
FI14_932_1_001_004 Kyyvesi, Niittuleva Erinomainen Vedenlaatuluokitus Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
FI14_932_1_001_002 Kyyvesi, Valkeajärvi Erinomainen Asiantuntija-arvio Matalat vähähumuksiset järvet (MVh)
FI14_932_1_001_001 Kyyvesi, keskusallas Hyvä Laaja aineisto Suuret humusjärvet (Sh)
FI14_932_1_001_003 Kyyvesi, Hirviselkä Tyydyttävä Suppea aineisto Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
FI14_932_1_001_005 Kyyvesi, Suovunselkä Tyydyttävä Vedenlaatuluokitus Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
FI14_932_1_001_006 Kyyvesi, Juurikkaselkä Hyvä Suppea aineisto Keskikokoiset humusjärvet (Kh)
FI14_932_1_001_007 Kyyvesi, Koiraselkä Hyvä Suppea aineisto Runsashumuksiset järvet (Rh)
FI14_931_1_002_Y01 Rauhajärvi Hyvä Vedenlaatuluokitus Matalat humusjärvet (Mh)
Kyyveden valuma-alue
FI14_932_1_003_001 Ala-Aittaroinen Erinomainen Asiantuntija-arvio Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
FI14_935_1_006_001 Ala-Siili Erinomainen Suppea aineisto Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
FI14_936_1_004_001 Iso Kaatluoma Erinomainen Suppea aineisto Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
FI14_936_1_015_001 Iso-Lahnanen Erinomainen Asiantuntija-arvio Matalat humusjärvet (Mh)
FI14_935_1_002_001 Iso-Syvä Erinomainen Asiantuntija-arvio Matalat humusjärvet (Mh)
FI14_964_1_002_001 Joutee Erinomainen Asiantuntija-arvio Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
FI14_935_1_011_001 Kirvesjärvi Erinomainen Asiantuntija-arvio Runsashumuksiset järvet (Rh)
FI14_938_1_003_001 Laavus Erinomainen Laaja aineisto Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
FI14_934_1_011_001 Loukee Erinomainen Asiantuntija-arvio Matalat humusjärvet (Mh)
FI14_935_1_001_001 Naarajärvi Erinomainen Suppea aineisto Matalat humusjärvet (Mh)
FI14_964_1_001_001 Paihmaa Erinomainen Asiantuntija-arvio Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
FI14_931_1_015_001 Palijärvi Erinomainen Asiantuntija-arvio Matalat humusjärvet (Mh)
FI14_923_1_094_001 Pesäjärvi Erinomainen Vedenlaatuluokitus Pienet humusjärvet (Ph)
FI14_931_1_014_001 Petäinen Erinomainen Asiantuntija-arvio Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
FI14_937_1_011_001 Pieni-Naakkima Erinomainen Suppea aineisto Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
FI14_931_1_007_001 Pohjalampi Erinomainen Asiantuntija-arvio Matalat humusjärvet (Mh)
FI14_932_1_069_001 Soukkio Erinomainen Vedenlaatuluokitus Matalat humusjärvet (Mh)
FI14_795_1_004_001 Vangasjärvi Erinomainen Vedenlaatuluokitus Matalat humusjärvet (Mh)
FI14_963_1_001_001 Ylemmäinen Erinomainen Asiantuntija-arvio Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
FI14_935_1_014_001 Ylä-Siili Erinomainen Asiantuntija-arvio Runsashumuksiset järvet (Rh)
FI14_939_1_001_001 Harjujärvi Hyvä Suppea aineisto Runsashumuksiset järvet (Rh)
FI14_932_1_042_001 Hietajärvi Hyvä Asiantuntija-arvio Matalat humusjärvet (Mh)
FI14_935_1_015_001 Hirvijärvi Hyvä Suppea aineisto Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
FI14_961_1_005_001 Härkäjärvi Hyvä Vedenlaatuluokitus Keskikokoiset humusjärvet (Kh)
FI14_932_1_007_001 Ihastjärvi Hyvä Asiantuntija-arvio Pienet humusjärvet (Ph)
FI14_937_1_001_001 Iso-Naakkima Hyvä Vedenlaatuluokitus Keskikokoiset humusjärvet (Kh)
FI14_934_1_027_001 Iso-Nivu Hyvä Vedenlaatuluokitus Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
FI14_937_1_007_001 Iso-Valkeinen Hyvä Asiantuntija-arvio Matalat humusjärvet (Mh)
FI14_961_1_011_001 Kaituri Hyvä Asiantuntija-arvio Pienet humusjärvet (Ph)
FI14_964_1_009_001 Kolmipohja Hyvä Asiantuntija-arvio Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
FI14_962_1_001_001 Kutemajärvi Hyvä Vedenlaatuluokitus Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
FI14_932_1_048_001 Kääkönlampi Hyvä Asiantuntija-arvio Matalat humusjärvet (Mh)
FI14_963_1_003_001 Matala-Pölläkkä Hyvä Asiantuntija-arvio Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
FI14_934_1_024_001 Niskajärvi Hyvä Suppea aineisto Matalat humusjärvet (Mh)
FI14_934_1_031_001 Palokki-Hako-Palokki Hyvä Asiantuntija-arvio Matalat humusjärvet (Mh)
FI14_934_1_005_001 Pitkäsjärvi Hyvä Vedenlaatuluokitus Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
FI14_934_1_017_001 Pyhäjärvi Hyvä Vedenlaatuluokitus Pienet ja keskik. vähähumuksiset järvet (Vh)
FI14_937_1_012_001 Säytjärvi Hyvä Asiantuntija-arvio Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
FI14_937_1_014_001 Heiniö Tyydyttävä Vedenlaatuluokitus Matalat humusjärvet (Mh)
FI14_936_1_003_001 Iso-Perkai Tyydyttävä Suppea aineisto Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
FI14_934_1_007_001 Pyhäluoma Tyydyttävä Vedenlaatuluokitus Hyvin lyhytviipymäiset järvet (Lv)
FI14_934_1_022_001 Vehvaa Tyydyttävä Vedenlaatuluokitus Hyvin lyhytviipymäiset järvet (Lv)
Pieksänjärven valuma-alue
FI14_794_1_005_001 Salvonen Erinomainen Asiantuntija-arvio Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
FI14_792_1_001_001 Haapajärvi Hyvä Asiantuntija-arvio Runsashumuksiset järvet (Rh)
FI14_796_1_001_001 Kirkko-Surnui Hyvä Asiantuntija-arvio Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
FI14_793_1_004_001 Kukkarojärvi Hyvä Vedenlaatuluokitus Pienet humusjärvet (Ph)
FI14_793_1_001_001 Pieksänjärvi Hyvä Laaja aineisto Matalat humusjärvet (Mh)
FI14_796_1_002_001 Pohjois-Surnui Hyvä Asiantuntija-arvio Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)
FI14_793_1_008_001 Tahinlampi Hyvä Asiantuntija-arvio Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)



Liite 2. Ranta-asukkaiden arviot eri kalalajien kantojen tilasta tai runsaudesta eräissä
kalatalousalueen järvissä. Pylväissä vastausten keskiarvot: 1 = laji puuttuu, 2 = kanta heikko, 3
= kanta kohtalainen, 4 =  kanta runsas.
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Liite 3. Nordic-verkkokoekalastusten keskimääräiset yksikkösaaliit (grammaa ja yksilöä verkkoyötä kohden) eräissä kalatalousalueen vesistöissä vuosina
2008 – 2018. Kuviin merkitty myös ekologisen tilan luokittelun raja-arvot (kolmiot, hyvä-tyydyttävä tilan raja) järvityypeittäin (Aroviita ym. 2012). Raja-arvoa
korkeammat yksikkösaaliit ilmentävät enintään tyydyttävää tilaa. Merkittävä osa tuloksista pohjautuu ainoastaan yhtenä vuonna tehtyyn koekalastukseen
(suunta antava).Yleistäen suuri  yksikkösaalis kuvaa korkeaa kalantuotantoa sekä vesistön rehevyyttä ja pieni yksikkösaalis vähäistä kalantuotantoa sekä
heikkoa pyydystävyyttä.
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Vuosien 2008 – 2018 Nordic-verkkokoekalastusten tuloksista lasketut särkikalojen, petoahvenen, kuhan ja petomaisten ahvenkalojen biomassaosuudet (%
koekalastuksen kokonaissaaliin massasta) eräissä kalatalousalueen vesistöissä. Kuviin merkitty myös ekologisen tilan luokittelun raja-arvot särkikalojen
biomassaosuudelle (vinoneliö, hyvä-tyydyttävä tilan raja) järvityypeittäin (Aroviita ym. 2012). Raja-arvoa korkeampi särkikala-% ilmentää osaltaan enintään
tyydyttävää tilaa. Merkittävä osa tuloksista pohjautuu ainoastaan yhtenä vuonna tehtyyn koekalastukseen (suunta antava). Petomaisten ahvenkalojen
biomassaosuuden suuntaa antavat vertailuarvot luonnontilaisen kaltaisille järville: Rh = ,MRh = ,Mh = ,Sh/Kh =, Vh = , SVh = (Vuori ym. 2009). Korkea
särkikalojen biomassaosuus kertoo mahdollisesta rehevöitymisestä ja  tai kalakannan rakenteen vinoutumisesta. Usein kalavesien hoidon tavoitteena on
ylläpitää hyvää petokalakantaa, mikä edistää kalataloutta ja ehkäisee osaltaan särkikalojen runsastumisen haittavaikutuksia. Hyvä petokalakanta
mahdollistaa monipuolisen kalastuksen ja auttaa säätelemään särkikalojen määrää luontaisesti.
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Liite 4. Sähkökalastusten tuloksia kalatalousalueen virtavesistä viime vuosilta. Tulokset haettu
koekalastusrekisteristä.

Korjaamaton saalis Keski-
paino

(g)
yksílöä /
100 m2

grammaa
/ 100 m2

Haapajoki
(Korninsuon silta)
4.9.2013, 450 m2

Ahven 2,7 63,6 23,8
Hauki 0,4 20,4 46,0
Kivisimppu 3,6 13,4 3,8
Made 0,4 52,9 119
Särki 0,9 3,1 3,5

Surnuinvälijoki
11.9.2014, 180 m2

Ahven 3,3 6,9 2,1

Voikoskenpuro
9.10.2015, 150 m2

Made 0,7 - -

Kekrinpuro
9.10.2015, 300 m2

Ahven 0,3 1,7 5,0
Kiiski 0,3 3,0 9,0
Kivisimppu 1,0 5,0 5,0

Perkainjoki
9.10.2015, 250 m2

Ahven 0,4 1,2 3,0
Kivisimppu 4,0 11,2 2,8

Sahinjoki ylin
1.9.2014, 400 m2

Ahven 1,5 4,3 2,8
Hauki 0,3 23,8 95,0
Lahna 0,3 2,0 8,0
Särki 1,8 8,5 4,9

9.10.2017, 300 m2
Ahven 2,7 9,9 3,7
Hauki 0,3 9,0 27,0
Särki 21,7 64,6 3,0

Sahinmylly
1.9.2014, 300 m2

Ahven 3,3 24,0 7,2

9.10.2017, 325 m2 Kiiski 0,3 2,5 8,0
Kivisimppu 6,8 11,4 1,7

Naarajoki, Kälystenkoski
1.9.2014, 455 m2

Ahven 1,1 5,1 4,6
Hauki 0,4 112,1 255,0
Kivisimppu 3,1 11,2 3,6
Särki 9,2 35,8 3,9

9.10.2017, 240 m2 Ahven 0,4 2,2 5,3
Kivisimppu 14,6 36,1 2,5

Nykälänjoki,
koskentila
1.9.2017, 150 m2

Made 0,7 4 6

Särki 10,7 68,7 6,4



Liite 5. Kalatalousalueen vaellusesteet nykyhetkellä (VESTY). Koordinaatit ETRS-TM35FIN.

Nimi Kunta Vesistöalue Va nro P-koord. I-koord. Kunto Tila Juoksutusrakenteet Kalojen
vaellus-
esteellisyys

Osittaisen
esteen tarkempi
arvio

Kuvaus esteellisyydestä

tasoluukku

voimalaitoksen kautta

Siilinmyllyn (Siilinpuron) pato Pieksämäki Naarajärven va 14.935 6906248 502525 välttävä Käytössä puuluukku totaalinen este Ohitusuomassa ei säännöstelyluukkuja.
Voimalaitosuomassa vielä luukut.

puuluukku

settiaukko

settiaukko

tasoluukku

voimalaitoksen kautta

Hulkonlammen ylisyöksypato Mikkeli Kyyveden la 14.932 6868234 515034 välttävä Käytössä kiinteä ylisyöksy putous totaalinen este

Pyhäluoman myllypato Pieksämäki Nykälänjoen -
Naarajoen a 14.934 6898748 495499 tyydyttävä Käytössä puuluukku totaalinen este

Pieksänjärven säännöstelypato Pieksämäki Pieksäjärven a 14.793 6916100 509865 Käytössä settiaukko osittainen este kulkua haittaava

aukko ilman sulkurakenteita

ei juoksutusrakenteita

Paihmaan pohjapato Pieksämäki Kurrilanjoen va 14.964 6891960 490656 hyvä Käytössä kiinteä ylisyöksy putous osittainen este kulkua haittaava Ei este lohikaloille, osittainen este muille.

Petäisen pohjapato Kangasniemi Rauhajärven a 14.931 6869413 493504 tyydyttävä Käytössä kiinteä ylisyöksy putous osittainen este kulkua haittaava Este aliveden aikaan.

Pato purettu, ei esteellisyyttä enää.
Maakunnallisesti arvokas koski. -->Ajoittainen
este (alivirtaama-aikaan). Tulvauomassa
järjestelty kiviä kalankulun mahdollistamiseksi
1990-luvun alussa, myllyuomassa
puurakenteita. Maastokatselmuksessa v. 2002

tasoluukku

puuluukku

osittainen este kulkua haittaava

Haapakosken voimalaitospato

Niskakosken myllypato

6925068Pieksämäki

6925014Haapakosken ohitusuoman
(Kissapuron) pato

Harjukosken myllypato Mikkeli

14.936Niskakoskenjoe
n va

14.792Haapajoen a Käytössähyvä

Pieksämäki 6900131 496933

508425

508372

tyydyttävä Käytössä

14.792Haapajoen aPieksämäki
Haapakosken voimalaitospadon
ohitusuomassa oleva tulvaluukku. Avataan
lähinnä keväällä tulva-aikana. Ohitusuomassa

totaalinen este merkittävä estetyydyttävä Käytössä

Käytössä

totaalinen este merkittävä este
Haapakosken voimalaitospato, ohitusuoma
olemassa mutta myös siinä useita pohjapatoja
joiden putouskorkeus estää kalojen liikkumisen.

Pyhäluoman myllypato

totaalinen este

495516Pieksämäki 6898744Nykälänjoen -
Naarajoen a 14.934

6864612 504666 välttävä14.932Kyyveden la

totaalinen este merkittävä este

Mylly- ja voimalaitospato estää kalojen kulun.
Yläpuolella runsaasti virtavesiä, joilla
kalataloudellista potentiaalia. Maakunnallisesti
arvokkaita virtavesiä.

14.935Naarajärven va

Padossa tulva-aukko (settiaukko) ja
turbiiniaukko (hydraulinen luukku 80 cm:n
turbiiniputken sisällä). Pudotuskorkeus n. 2 m.
Myllyn vieressä kalankasvatuslammikko.

6910023 500181Vilhulan myllypato Pieksämäki

Paltasen myllypato

totaalinen este

Vesi kulkee myllyn läpi (voimalaitoskäyttö) ja/tai
tulva-aukon kautta, jossa settilankut.
Tulvauomassa jäljellä vanhan uittorännin puisia
ja betonisia rakenteita. Putouskorkeus 3 m.

hyvä Käytössä

6910710 493979Pieksämäki hyvä14.936Niskakoskenjoe
n va Käytössä totaalinen este



Liite 6. RKTL:n Suomi kalastaa tutkimusten tuloksia vuosilta 2005 (kalastuksen määrä) ja 2009
(kalansaaliit) silloisten Pieksämäen ja Kyyveden kalastusalueiden osalta. Pyyntiponnistus- ja
saalisarviot on laskettu vesihehtaaria kohden käyttäen yhteispinta-alana 34 222 ha.
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Liite 7. Kalastuksen määrää kuvaavia tunnuslukuja vesistöjen rantakiinteistöille suunnatun kalastustiedustelun vastauksista laskettuna.
Taulukossa esitetty vastanneiden talouksien yhteenlaskettu pyynnin määrä pyydysvuorokausina (pyyntiaika x pyydysten määrä) ja
vapakalastuskertoina (kalastuskerrat x vapojen määrä) tärkeimpien kalastusmuotojen osalta. K.a. = Vastanneiden talouksien pyyntiponnistuksen
keskiarvo. Tiedot koskevat vuoden 2018 kalastusta lukuunottamatta Niskajärveä, jonka tiedot koskevat v. 2017.

Pieksän-
järvi

Naara-
järvi

Iso-
Naakkima

Niska-
järvi

Pyhä-
järvi

Ylem-
mäinen

Kutema-
järvi

Härkä-
järvi

Kyy-
vesi

Rauha-
järvi

Pinta-ala (ha) 2098 449 1117 399 1135 336 468 571 12995 1127
Verkkokalastajia vastanneissa (taloutta) 8 2 2 7 9 3 0 4 24 3
Muikkuverkko 0 0 0 0 438 0 - 6 110 45
25-45 mm 40 0 2 0 274 16 - 13 115 120
46-59 mm 503 64 244 281 181 10 - 70 9731 15
>60 mm 15 0 0 380 0 32 - 7 510 91
Verkot yht. (Pyyd.vrk) 558 64 246 661 893 58 - 96 10466 271
K.a. (Pyyd.vrk/talous) 70 32 123 94 99 19 - 24 *436 90
K.a. (Pyyd.vrk/talous/ha) 0,03 0,07 0,11 0,24 0,09 0,06 - 0,04 0,03 0,08
Uistinkalastajia vastanneissa (taloutta) 9 3 4 11 7 5 3 5 27 5
Vetouistin 59 40 88 240 60 81 10 30 1035 21
Heittouistin 177 0 40 30 65 26 6 71 211 125
Uistin yht. (vapakalastuskrt) 236 40 128 270 125 107 16 101 1246 146
K.a. (vapakalastuskrt/talous) 26,2 13,3 32,0 24,5 17,9 21,4 5,3 20,2 46,1 29,2
K.a. (vapakalastuskrt/talous/ha) 0,012 0,030 0,029 0,062 0,016 0,064 0,011 0,035 0,004 0,026
Katiskakalastajia vastanneissa (taloutta) 9 0 3 10 7 4 3 5 33 2
Katiska yht. (Pyyd.vrk) 845 - 38 1166 348 162 27 134 2581 120
K.a. (Pyyd.vrk/talous) 94 - 13 117 50 41 9 27 78 60
K.a. (Pyyd.vrk/talous/ha) 0,045 - 0,011 0,292 0,044 0,121 0,019 0,047 0,006 0,053
Onki & Pilkki, vastanneet (taloutta) 9 2 5 11 7 2 5 5 20 6
Onki 84 0 32 113 46 0 23 21 492 50
Pilkki 54 10 12 57 17 17 18 17 175 38
Yht. (vapakalastuskrt) 138 10 44 170 63 17 41 38 667 88
K.a. (vapakalastuskrt/talous) 15,3 5,0 8,8 15,5 9,0 8,5 8,2 7,6 33,4 14,7
K.a. (vapakalastuskrt/talous/ha) 0,007 0,011 0,008 0,039 0,008 0,025 0,018 0,013 0,003 0,013
*Kyyvedellä verkkokalastuksen pyyntiponnistuksen keskiarvo 100 pyyd.vrk/talous ilman suurinta havaintoa (>7000 pyyd.vrk).
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Liite 8. Kuhan- ja siianpoikasten istutustiheyden tarkastelua kuha- ja siikasaaliin suhteen. Kuhan on oletettu tulevan kalastuksen kohteeksi
merkittävissä määrin viidennellä (4+) ja siian neljännellä kasvukaudella (3+).

Pieksänjärvessä kuhakanta on vahva ja kuhan lisääntyminen onnistuu luontaisesti, eikä mainittavia poikasistutuksia tarvita. Myös Niska- ja Naarajärvessä
sekä Kyyvedessä kuhan yksikkösaalis on hyvällä tasolla. Alla olevassa kuvassa esitetty Rauhajärven kuhan verkkopyynnin yksikkösaalis ei ole edustava
aineiston pienuuden vuoksi ja siellä uistinpyynnin yksikkösaalis kuvannee paremmin kannan tilaa. Istutusrekisterin mukaan Rauhajärveen ei ole istutettu
kuhia lainkaan vuoden 2013 jälkeen. Pyhäjärven kuhakanta vaikuttaisi suhteellisen heikolta. Iso-Naakkimaan ei ole tehty istutusrekisterin mukaan
kuhaistutuksia viime vuosina, joten siellä saalis on todennäköisin peräisin luontaisesta lisääntymisestä. Iso-Naakkimassakin kuhakannan kasvun taittumisesta
on saatu viitteitä.
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Kyyveteen on istutettu siikaa säännöllisesti, mutta laskennallinen istutustiheys on ollut melko pieni järven suuresta pinta-alasta johtuen. Kalastustiedustelun
vastausaineistossa Kyyveden siian verkkopyynnin yksikkösaalis oli hieman korkeampi kuin muissa kyselyn kohteena olleissa järvissä. Kyyveden siikakantaa
ei ole pidetty kuitenkaan erityisen vahvana ja mahdollisesti istutuksilla on suuri vaikutus siikasaaliin määrään. Pyhäjärvi on vedenlaadun perusteella
selvimmin siikajärvi, mutta yksikkösaalis ei kuitenkaan eronnut merkittävästi muista istutusjärvistä pl. Rauhajärvi, josta siikaa ei ilmoitettu saadun saaliiksi
verkoilla lainkaan. Rauhajärven osalta vastanneiden verkkokalastajien pyynti kohdistui luultavasti muihin lajeihin kuin siikaan, joten tulokselle ei ole syytä
antaa erityistä painoarvoa. Ilmeisesti järven siikakanta ei kuitenkaan ole erityisen vahva.
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Liite 9. Kalatalousalueen kuhan- ja siianpoikasten istutukset ja lohikalaistutukset vuosina 2010
– 2018. Lähde: Kalataloushallinnon istutusrekisteri, 3.9.2019.

Alue Istutusvesi Laji/muoto FI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Yht.
Kyyvesi Kuha 5200 20500 7944 2495 3434 3856 3600 8114 55143

Planktonsiika 4290 5618 10750 7015 8800 6441 42914
Rauhajärvi Kuha 9600 7000 1718 18318

Planktonsiika 1500 2008 3508
Akkolampi Planktonsiika 376 376
Ala-Aittaroinen Kuha 4200 1000 5200

Planktonsiika 10000 10000
Harjujärvi Kuha 1000 1000

Planktonsiika 1890 1890
Haukilampi Planktonsiika 620 620
Heikanlampi Planktonsiika 376 376
Heiniö Kuha 2500 2500

Planktonsiika 912 912
Hietajärvi Planktonsiika 1200 1200
Härkäjärvi Kuha 2700 5000 7700

Planktonsiika 2000 4841 6841
Iso Kaatluoma Kuha 3940 3940
Iso Takkalampi Kuha 500 500

Planktonsiika 550 1000 1550
Iso-Mäntynen Kuha 500 500
Iso-Perkai Kuha 2000 1000 2000 5000
Iso-Syvä Planktonsiika 912 960 1065 2937
Iso-Valkeinen Planktonsiika 1278 1278
Jokijärvi-Lammus Kuha 500 500
Kalatonlampi Planktonsiika 1117 1230 901 3248
Kirvesjärvi Kuha 1500 4686 5306 2000 13492

Planktonsiika 2537 2537
Kutemajärvi Kuha 4000 4000

Planktonsiika 1300 1300
Laavus Planktonsiika 456 1248 710 2414
Loukee Kuha 390 450 1912 1617 1430 500 6299
Luode-Luokki Planktonsiika 690 376 1066
Maijoo Planktonsiika 936 936
Maislampi Planktonsiika 300 300
Mannisenlampi Planktonsiika 500 500
Matala-Pölläkkä Kuha 1000 1200 800 1058 4058

Planktonsiika 672 1000 1672
Naarajärvi Kuha 4788 4788
Niskajärvi Kuha 3980 4450 892 3276 3500 16098

Planktonsiika 350 350
Paihmaa Kuha 4200 4200
Palijärvi Kuha 1000 1000
Palokki-Hako-PalokkiKuha 2070 2070
Pieni Kaatluoma Kuha 2280 2280
Pieni-Naakkima Kuha 1300 1300

Planktonsiika 3264 1704 4968
Pitkäsjärvi Kuha 6620 1142 1403 693 1300 11158
Pohjalampi Planktonsiika 600 600
Pyhäjärvi Kuha 4410 4153 8563

Planktonsiika 1500 4347 5847
Pyhäluoma Kuha 680 995 2160 744 1100 5679
Raapunlampi Kuha 500 500
Soukkio Planktonsiika 1500 1500
Suuri-Läänä Planktonsiika 1440 1440
Varpanen Kuha 639 1000 516 800 2955

Planktonsiika 772 772
Vehvaa Kuha 995 2451 744 1100 5290
Vihautlampi Planktonsiika 1524 1524
Viitanen Kuha 2600 2600
Vuorinen Kuha 1000 1000
Ylemmäinen Planktonsiika 844 504 1348
Ylimmäisenlampi Planktonsiika 500 500
Pohjois-Surnui Kuha 2400 5658 2907 2500 2325 2452 18242
Säälampi Planktonsiika 912 912
Vangasjärvi Kuha 3400 3400

Kyyvesi-
Rauhajärvi

Kyyveden
valuma-alue

Pieksänjärven
valuma-alue
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Alue Istutusvesi Laji/muoto FI Ikäkoodi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Yht.
Kyyvesi Järvitaimen ek 1500 1500

mspa 1500 1500
Harjukoski Järvitaimen mspa 500 500
Iso-Naakkima Järvilohi 2v 821 636 1457

Järvitaimen 2v 875 875
Kirjolohi 2v 200 200

Likolampi Kirjolohi 2k 116 116
2v 186 186

Läsänkosken kanava Järvitaimen vk 1500 1500
Mannisenlampi Kirjolohi 2k 100 100

2v 83 146 120 91 280 720
3k 489 489

Naarajoki Järvitaimen 2v 400 400
Niskakoskenjoki Järvitaimen mspa 1592 1592
Nykälänjoki Järvitaimen 2v 400 400

vk 2000 2000 4000
Perkainjoki Järvitaimen vk 800 2000 2800
Pieni-Naakkima Kirjolohi 2k 55 55
Pieni-Paltanen Kirjolohi 2k 80 173 253

2v 1800 1800 89 90 340 4119
3k 200 200

Porsaskoski Järvitaimen mspa 1593 1593
vk 800 4000 4800

Rantojoki Järvitaimen mspa 1592 1592
Tahinlampi Kirjolohi 2k 277 478 261 399 74 84 215 1788

2v 1005 720 910 710 644 538 1095 91 588 6301
3k 277 249 426 137 267 94 77 185 1712
3v 66 66

Kyyvesi-
Rauhajärvi

Kyyveden
valuma-alue

Pieksänjärven
valuma-alue



Liite 10. Vaelluskalojen (taimenen) kannalta tärkeät alueet. Järvien osalta kuvan rajaukset eivät
aiheuta toimenpiteitä nykyhetkellä, vaan ne tulevat ajankohtaiseksi tilanteessa, jolloin
Härkäjärven alueen tai Nykälänreitin luontaisia taimenkantoja on saatu elvytettyä ja
alapuolisiin vesistöihin alkaa siirtyä vaelluspoikasia.
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Liite 11. Kalavesien hoidon suosituksia lähivuosille. Esitykset ovat vain suosituksia ja vesialueen omistajat päättävät istutuksistaan omien
tavoitteidensa mukaisesti. Taulukoihin listattu pääasiassa yli 100 ha:n järviä.

Pieksänjärven valuma-alue
Tärkeimmät
saalislajit

K
uh

a

Si
ik

a

Ta
im

en

Jo
ki

ra
pu

Pieksänjärvi Mh 2098 Hyvä Kuha, hauki, lahna, ahven X

Kuhan istutustarve vähäinen nykyhetkellä.
Voimakas hoitokalastus saattaa
heikentää kuhan kasvua, mikä
pienentäisi kannan tuottoa pidemmällä
aikavälillä. Olennainen kysymys on se,
yritetäänkö jatkossa vaikuttaa
vedenlaatuun vai huomioida runsastunut
petokalakanta.

Kuha lisääntyy luontaisesti (velv.tarkkailu)
ja kanta on pyyntivahva. Kalakannassa
runsaasti pientä ahventa ja särkeä, mutta
välikoon yksilöitä niukasti. Lahnaa esiintyy
eri kokoluokkia ja sitä olis i mahdollista
hoitokalastaa. Kuhan kasvunopeutta ei ole
selvitetty riittävästi.

Vangasjärvi Mh 430 Erin. Ahven, hauki, lahna, kuha *Kyllä X

Kuhaistutuks ia tarvittaessa
hoitokalastuksen tueksi ja kalastuksen
monipuolistamiseksi, määrä noin 5-10
kpl/ha vuodessa, hoitokalastus

Koenuottauksen perusteella mahdollinen
hoitokalastusjärvi. Kuhakanta
osakaskunnan mukaan vielä heikko,
istutuksia tehty rekisterin mukaan vasta
vähän.

Kukkarojärvi Ph 121 Hyvä Ahven, hauki, kuha X X Kuha- tai siikaistutuks ia voidaan harkita
aiempien tulosten pohjalta.

Istutusrekisterissä ei uusia tietoja,
viimeisimmät istutukset v. 2007-2008.

Salvonen MRh 120 Erin. Ahven, hauki X X
Kalastotietoa niukasti, aiemmin
suositeltu siikaistutuks ia. Istutuskokeilut
tarvittaessa.

Istutusrekisterissä ei merkintöjä
istutuksista

Kirkko-Surnui MRh 106 Hyvä - Matala lintujärvi, ei suositella istutuksia Istutusrekisterissä ei merkintöjä
istutuksista

Pohjois-Surnui MRh 188 Hyvä Ahven, hauki, kuha X

Vesikasvien niittoa tarvittaessa,
hoitokalastus, kuhan istutukset tulis i
jatkossa mitoittaa viime vuosien
istutuks ista saatuihin tuloksiin

Kuhaa istutettu reilusti viime vuosina,
tulokset?

Haapajärvi Ph 182 Hyvä Ahven, hauki (X) Niukasti pohjatietoja, vedenlaadun
perusteella voisi soveltua esim. kuhalle

Niukat pohjatiedot, koekalastus tai
kalastuskysely lähivuosina
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Naarajärvi Mh 449 Erin. Ahven, hauki, särki, kuha *Kyllä X

Kuhakantaa voidaan edelleen
lähivuosina tukea poikasistutuksilla,
istutustiheys 5 - 10 kpl / ha muutaman
vuoden välein

Kuha lisääntynee luontaisesti, mutta kanta
ei kovin hyvä. Muikku palannut vähäisissä
määrin, jokirapu lisääntynee luontaisesti,
mutta kanta heikko

Iso-Syvä Mh 119 Erin. Ahven, hauki X
Siikaistutuksia voidaan mahdollisesti
jatkaa viime vuosien istutustuloks ista
riippuen.

Vuosien 2012 - 2016 välillä tehtyjen
istutusten tuoton arviointi kalastajilta
saatavien tietojen perusteella

Palokki- ja
Hako-Palokki Mh 61 Hyvä Ahven, hauki X (X)

Kuhan kotiuttaminen järveen voisi
oikaista kalakannan vinoumaa, mahd.
hoitokalastustarve. Kuhaa voisi istuttaa
muutamana vuonna 5 - 10 kpl/ha ja sen
jälkeen pitää välivuosia tai lopettaa
istutukset.

Koekalastusaineisto tukee
hoitokalastuksen tarpeellisuutta,
paikallinen merkitys? Kuhaa ei es iintynyt v.
2016 koekalastuksen perusteella eli
ainakaan v. 2014 istutus ei onnistunut
kovin hyvin.

Ala-Siili MRh 210 Erin. Ahven, kuha, hauki *Kyllä X
Kuhaa istutettu 1000-2000 kpl/vuosi,
voidaan jatkaa kunnes lisääntyy
luontaisesti.

Osakaskunnan mukaan kuhaistutus
onnistunut kohtalaisesti. Koenuottausten
perusteella ei sovellu hoitokalastukseen

Ylä-Siili Rh 86 Erin. Ahven, hauki, särki X
Kuha istutus laji viime vuosina, voidaan
jatkaa istutuksia lähivuosina, jonka
jälkeen arvioidaan tarve uudelleen

Kuhaistutusten tuloks ista ei ole tarkkaa
tietoa

Kirvesjärvi Rh 77 Erin. Ahven, hauki, särki X X Kuhan istutukset säädettävä lähivuosina
saatujen tulosten mukaisiksi

Ei hoitokalastustarvetta koenuottausten
perusteella, kuhaa istutettu ainakin v. 2015
- 2018 ja siikaa v. 2017

Hirvijärvi MRh 101 Hyvä Ahven, hauki X X
Istutuks ia ei istutusrekisterissä. Voisi
käydä siialle tai kuhalle, mutta tavoite
järkevää asettaa vain yhdelle lajille.

V. 2016 koekalastuksen perusteella
järvessä ei ole kuhaa, särkikalojen määrä
maltillinen

Huomiot & selvitystarpeet
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Iso-Naakkima Kh 1117 Hyvä Hauki, kuha, ahven,
lohikalat (X) X X

Lohikalais tutuksia voidaan jatkaa
tulosten perus teella, taimen- ja
kuhaistutukset mitoitettava ravintovarojen
mukaisesti.

Järvilohi-is tutuksen tulokset? Kuhan
ravintovarojen ja  kasvun selvittäminen.
Kuha lisääntyy järvessä, joten istutusten
tarve mahdollisesti aiempaa pienempi.

Pieni-Naakkima MRh 330 Erin. Hauki, kuha, ahven X (X)
Kuha- ja siikaistutuks ia voidaan jatkaa,
jos aiempien istutusten tuotto antaa
siihen aihetta

Kuha- ja siikaistutusten tulokset eivät
osakaskunnan mukaan erityisen hyviä

Heiniö Mh 171 Tyyd. Hauki, ahven (X)
Hoitokalastus rehevyyshaittojen
vähentämiseksi, mahdolliset petokalojen
tuki-istutukset

Tarvittaessa petokalojen tuki-istutusten
lisääminen hoitokalastuksen vaikutusten
pysyvyyden parantamiseksi

Säytjärvi MRh 109 Hyvä Hauki, ahven Kalastotieto puutteellinen tarkempia
suosituksia ajatellen

Mahdollinen koekalastuksen tarve todettu
jo aiemmassa KHS:ssä.

Iso- ja Pieni-
Lahnanen Mh 90 Erin. Hauki, ahven X

Kuha voisi soveltua istutuslajiksi ja
korjata kalakannan vinoumaa.
Kalabiomassan perusteella ei selvää
hoitokalastustarvetta.

Särkikalojen biomassaosuus melko suuri
v. 2014 koekalastuksessa, mutta
yksikkösaalis normaali. Kuhaa ei
saaliissa tuolloin esiintynyt.

Iso Kaatluoma MRh 147 Erin. Ahven, hauki, kuha X

Kuha näyttäis i viihtyvän vesis tössä, kuha
ensisijainen istutuslaji, is tutusmäärää
voidaan alentaa, jos lisääntymistä
havaitaan

V. 2018 koekalastuksen perusteella
kuhakanta pysynyt vähintään ennallaan,
särkikalojen biomassa maltillinen

Iso-Perkai MRh 135 Tyyd. Ahven, Lahna, Särki (X)
Hoitokalastustarve todettu v. 2014
koekalastuksessa, matalan järven
pyydykset

Kuhaistutusta voisi harkita
hoitokalastuksen tukitoimena, ei kuhaa
saaliissa v. 2014

Iso-Syvä Mh 119 Erin. Ahven, hauki X Vedenlaadun perusteella saattaisi
soveltua siialle

Koekalastuksen perusteella ei
särkikalavaltainen
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Iso-Naakkima Kh 1117 Hyvä Hauki, kuha, ahven,
lohikalat (X) X X

Lohikalaistutuksia voidaan jatkaa
tulosten perusteella, taimen- ja
kuhaistutukset mitoitettava ravintovarojen
mukaisesti.

Järvilohi-istutuksen tulokset? Kuhan
ravintovarojen ja  kasvun selvittäminen.
Kuha lisääntyy järvessä, joten istutusten
tarve mahdollisesti aiempaa pienempi.

Pieni-Naakkima MRh 330 Erin. Hauki, kuha, ahven X (X) Kuha- ja siikaistutuks ia voidaan jatkaa,
jos aiempien istutusten tuotto antaa

Kuha- ja siikaistutusten tulokset eivät
osakaskunnan mukaan erityisen hyviä

Heiniö Mh 171 Tyyd. Hauki, ahven (X)
Hoitokalastus rehevyyshaittojen
vähentämiseksi, mahdolliset petokalojen
tuki-istutukset

Tarvittaessa petokalojen tuki-istutusten
lisääminen hoitokalastuksen vaikutusten
pysyvyyden parantamiseksi

Säytjärvi MRh 109 Hyvä Hauki, ahven Kalastotieto puutteellinen tarkempia
suosituks ia ajatellen

Mahdollinen koekalastuksen tarve todettu
jo aiemmassa KHS:ssä.

Iso- ja Pieni-
Lahnanen Mh 90 Erin. Hauki, ahven X

Kuha voisi soveltua istutuslajiksi ja
korjata kalakannan vinoumaa.
Kalabiomassan perusteella ei selvää
hoitokalastustarvetta.

Särkikalojen biomassaosuus melko suuri
v. 2014 koekalastuksessa, mutta
yksikkösaalis normaali. Kuhaa ei
saaliissa tuolloin esiintynyt.

Iso Kaatluoma MRh 147 Erin. Ahven, hauki, kuha X
Kuha näyttäis i viihtyvän vesistössä, kuha
ensisijainen istutuslaji, istutusmäärää
voidaan alentaa, jos lisääntymistä

V. 2018 koekalastuksen perusteella
kuhakanta pysynyt vähintään ennallaan,
särkikalojen biomassa maltillinen

Iso-Perkai MRh 135 Tyyd. Ahven, Lahna, Särki (X) Hoitokalastustarve todettu v. 2014
koekalastuksessa, matalan järven

Kuhaistutusta voisi harkita
hoitokalastuksen tukitoimena, ei kuhaa

Iso-Syvä Mh 119 Erin. Ahven, hauki X Vedenlaadun perusteella saattaisi
soveltua siialle

Koekalastuksen perusteella ei
särkikalavaltainen
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Istutuslajit Tarkennetut istutussuositukset
ja perustelut. Muut
hoitotoimenpiteet.
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Pyhäjärvi Kh 1135 Hyvä Ahven, hauki, muikku *Kyllä X X

Jokirapukannan elvyttäminen,
siikaistutukset voisivat olla etusijalla
kuhaan nähden, istutukset mitoitettava
muikku- ja ahvenkannan runsauden
mukaisesti

Ennen hyvä rapuvesi, jokiravun
palauttamisen mahdollisuus olemassa
(latvavesistö). Rutakonjoen soveltuvuus
ravulle tulisi selvittää.

Loukee Mh 97 Erin. Kuha, lahna, ahven, hauki (X)
Kuhaa esiintyy kohtalaisesti, selvää
hoitokalastustarvetta ei ole

Koenuottauksessa särkikalojen osuus
suuri, mutta tiheydet pieniä

Pyhäluoma Lv 124 Tyyd. Kuha, ahven, hauki, lahna (X)
Kuhaistutukset onnistuneet hyvin.
Voidaan jatkaa istutuksia, jos luontainen
lisääntyminen ei vielä käynnistynyt

Vielä v. 2014 koekalastuksessa kuhan
osuus oli alhainen

Pitkäsjärvi MRh 210 Hyvä Kuha, lahna, ahven, hauki (X) X ks. edellinen kohta

Vehvaa Lv 149 Tyyd. Kuha, ahven, hauki, lahna X
Kuhaistutuks ia voidaan jatkaa vielä
lähivuosina, jos luontainen lisääntyminen
ei ole käynnistynyt

Kuhakanta arvioitu kohtalaiseksi

Niskajärvi Mh 399 Hyvä Kuha, ahven, hauki, s iika *kyllä X X
Siika mahdollinen istutuslaji lähivuosina,
kuhaistutusten tarvetta harkittava kannan
kehityksen ja lisääntymisen mukaan

Kuhakanta vahvistunut, täplärapuhavainto
velvoitetarkkailun kalastuskyselyssä v.
2017, koeravustus aiheellinen

Iso-Nivu MRh 65 Hyv. Ahven, hauki, särki
Matala, mahd. hapenvajaus talvella,
soveltuvuus istutuksiin ennalta arvioiden
heikko

Pohjapatohanke toteutettu, vedenlaadun
kehitys?

Ylemmäinen MRh 342 Erin. Hauki, ahven, kuha *kyllä X (X)
Järveen istutettu pienehköjä määriä
siikaa aiemmin. Kuhaistutuksen tarve
riippuu luontaisen lisääntymisen tasosta.

Täplärapu mainittu khs-
kalastuskyselyssä, koeravustus
aiheellinen. Kalastustiedustelun
perusteella järvestä saatu jonkin verran
kuhaa, vaikka istutuksia ei ole tehty

Kutemajärvi MRh 481 Hyvä Hauki, ahven
Järvi matalahko ja vesikasveja paikoin
runsaasti, mikä saattaa heikentää
istutusten tuloksellisuutta.

Istutusrekisterin mukaan järveen tehty
kuha- ja siikaistutus viimeksi v. 2014.
Kalastustiedustelun perusteella kuhaa ei
esiinny.

Härkäjärvi Kh 590 Hyvä Hauki, ahven, kuha, siika *Kyllä *Kyllä X X

Kuha- ja siikaistutuks ia voidaan jatkaa
paikallisten tavoitteiden mukaisesti.
Vesikasvien niittotarvetta ainakin
Härkäjärven itäosassa.

Härkäjärveen istutettu viime vuosina jonkin
verran kuhaa ja siikaa. Molempia lajeja
saatu saaliiksi v. 2018. Täplärapu mainittu
khs-kalastuskyselyssä, koeravustus
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Laavus MRh 132 Erin. Ahven, hauki, made X
Mahdollinen siikaistutuskohde,
vedenlaatu saattaa ajoittain rajoittaa siian
menestymistä

Järvessä ei esiinny kuhaa. Viime vuosien
siikaistutusten tulisi jo näkyä saaliissa.
Onko siikaa esiintynyt saaliissa?

Kääkönlampi Mh 137 Hyvä Hauki, ahven (X) Saattaa soveltua kuhalle Puutteelliset kalastotiedot,
istutusrekisterissä ei tietoja

Levälampi MRh 124 Hyvä Hauki, ahven (X) Saattaa soveltua kuhalle Puutteelliset kalastotiedot,
istutusrekisterissä ei tietoja

Soukkio Mh 152 Erin. Ahven, hauki (X)
Mahdollinen siikaistutuskohde,
vedenlaatu saattaa ajoittain rajoittaa siian
menestymistä

Siikaa ja taimenta istutettu aiemmin,
tulokset?

Pohjalampi Mh 65 Erin. Hauki, ahven X Siika voisi sopia istutuslajiksi Istutusrekisterissä vain yksi
siikaistutuserä viime vuosilta

Petäinen MRh 83 Erin. Ahven, hauki, kuha, säyne X (X)
Jokiravun palauttaminen lähivuosina
voisi tulla kyseeseen. Istutusten
tuloksellisuuden seuraaminen.

Jokirapu hävisi 2012 ruton vuoksi.
Koeravustus nykytilanteen selvittämiseksi.

Palijärvi Mh 144 Erin. Ahven, hauki, säyne X Mahdollinen kuhaistutuskohde. Kuhaa istutettu ainakin kertaalleen
vuosina 2010 -2018 ja säynettä 2000-

Ihastjärvi Ph 142 Hyvä Ahven, hauki (X) X
Siikaistutuksia voidaan tehdä, jos
aiempien vuosien istutusten tuotto ollut
kohtuullinen

Siikaistutusten tuloksellisuus?

Ala-Aittaroinen MRh 74 Erin. Ahven, hauki, säyne **Kyllä X X

Järven ekologisen tilan perusteella järvi
saattaisi soveltua siialle tai kuhalle,
mutta pienessä järvessä molemmat
tuskin muodostavat runsaita kantoja
samanaikaisesti

Järveen istutettu kuhaa ja siikaa
satunnaisesti, eikä istutusten
tuloksellisuudesta ole tietoa

Harjujärvi Rh 108 Hyvä Ahven, hauki X Vedenlaatu saattaa heikentää
siikaistutusten tuloksellisuutta

Kuhaa ja siikaa istutettu hyvin
satunnaisesti
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Kyyvesi, keskiosa Sh Hyvä X X

1) Kyyvesi
pohjoisosa 1 Sh/Mrh Tyyd./

hyvä X

2) Kyyvesi
pohjoisosa 2 Sh/MRh Hyvä X

3) Kyyvesi
luoteisosa MRh Erin. X

Kyyvesi, Koiraselkä-
Sitrot Rh Hyvä X

Rauhajärvi Mh 1160 Hyvä Ahven, hauki X X X
Siika- ja taimenistutukset tulis i mitoittaa
ravintovarojen (muikkukannan)
mukaisesti

Siikakanta vahvistuu yleensä helpommin
muikkukannan ollessa heikko

12995

Kuha, ahven, hauki, muikku,
säyne, siika

Kuha ensisijainen istutuslaji.
Siikaistutukset haukimadon ja muikun
esiintymisen mukaan. Koiraselän alue
vajaatuottoinen, eikä sinne tulis i tehdä
mittavia kalaistutuksia. Hoitokalastusten
tarve erityisen selvä Suovunselän-
Hirviselän alueella sekä muilla
pohjoisilla lahtialueilla. Vesikasvien
niittotarpeita mm. useilla lahtialueilla
jokisuiden läheisyydessä.

Kyyveteen on tehty viime vuosina
kalaistutuksia melko maltillisesti vesistön
suureen pinta-alaan nähden. Hyvin
todennäköisesti esimerkiksi kuha
lisääntyy luontaisesti. Heikkoina
lisääntymisvuosina kuhan
poikasistutukset voivat kuitenkin
edesauttaa kannan pysymistä runsaana.
Siikaistutuks ia voitaneen jatkaa edelleen
muikkukannan ollessa parhaimmillaan
kohtalainen.

Kyyvesi-Rauhajärvi
Järvi
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Liite 12. Kalatalousalueen järvien hoitokalastuskohteita (sivu 1/3), hoitokalastuksen tarpeen
arvioinnin keskeinen kriteeristö (sivu 2/3) ja tyypillisen hoitokalastushankkeen
etenemisjärjestys (3/3).

Vesistö Huomioita

Osa-alue I (Kyyvesi-Rauhajärvi)

Kyyvesi, Suovunselkä

Kyyvesi, Jousvedenselkä-Kärsäselkä

Kyyvesi, Tenhanselkä-Tervaselkä

Rauhajärvi
Toteutettu pienimuotoista hoitokalastusta, vesistö karumpi kuin Kyyvesi,
eikä vedenlaadun perusteella yhtä selvää hoitokalastustarvetta. Ylläpitävä
pyynti voi olla perusteltua.

Osa-alue II (Kyyveden valuma-alue)

Heiniö Toteutus alkamassa, tehokalastusvaiheen alussa saaliin oltava
todennäköisesti tasoa 100 kg/ha vuodessa.

Naarajärvi (ei hoitokalastettu)
Mahdollinen hoitokalastustarve muikkukannan kohentamiseksi, maltillinen
poistopyyntimäärä, esim. 30 kg/ha/vuosi. Vuonna 2015 koenuottauksen
saalis 150 kg/veto.

Iso-Perkai (ei hoitokalastettu) v. 2014 koekalastuksen perusteella kalakannan rakenne vinoutunut,
soveltuu matalien vesien pyydyksille, mutta ei nuotalle.

Pyhäluoma v. 2014 koenuottauksen perusteella hoitonuotalle ja -rysälle

Pitkäsjärvi  (ei hoitokalastettu?) Keväinen rysäkalastus soveltuu parhaiten, pohjapuut haittaavat
nuottausta. Laaja valuma-alue voi estää

Niskajärvi
Suuri valuma-alue ja humuspitoisuus vaikuttavat jossakin määrin
hoitokalastuksen tuloksellisuuteen. Kalakannan rakennetta voidaan
kuitenkin kohentaa.

Pyhäjärvi
Suhteellisen kirkasvetinen järvi, jossa pienimuotoinen hoitokalastus voi
olla perusteltua esim. muikkukannan turvaamiseksi. Ei kuitenkaan selvää
hoitokalastustarvetta vedenlaadun perusteella.

Osa-alue III (Pieksänjärven valuma-alue)

Pieksänjärvi
Kuhakanta vahva, lähinnä lahnan poistopyyntiä, voiko poistopyynti
rajoittaa kuhan kasvua? Kuhan kasvututkimuksen toteuttaminen tarpeen.
Noin 50 kg/ha/ vuosi saattaa olla max. poistosaalismäärä

Vangasjärvi Syysnuottaus soveltuu parhaiten, poistosaalismäärän oltava > 100 kg/ha

Palokki ja Hako-Palokki Mahdollinen hoitokalastustarve todettu v. 2016 koekalastuksessa, mutta
aineiston edustavuudessa ongelmia pienen verkkomäärän vuoksi.

Ulkoinen kuormitus saattaa lyhentää hoitokalastuksen vaikutusaikaa.
Humuspitoisuus estää jossakin määrin havaitsemasta leväsamennuksen
vähenemistä. Hoitokalastusta tehty jo useita vuosia. Erityisesti
Suovunselän alue rehevöitynyt, jossa tehokalastusvaiheen saaliin oltava
>100 kg/ha/vuosi. Kapustasalmen ympäristössä havaittu ahvenkannan
kohentuneen hoitokalastuksen seurauksena.
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Hoitokalastuksen tarpeen arviointi
Havainnoitava asia tai muuttuja Hoitokalastuksen tarvetta osoittava raja-arvo
Kokonaisfosforipitoisuus ja sen vaihteluväli
avovesikaudella

Rehevyystasojen yleiset raja-arvot, veden fosforipitoisuus
kasvaa kesän aikana selvästi

Leväsamennus ja näkösyvyyden vaihtelu Näkösyvyys ja sameus vaihtelevat kesän aikana runsaasti,
humus huomioitava tarkastelussa (valuma-alue)

Klorofylli-a: P -suhde Suhdeluku on selvästi yli 0,4, tulisi perustua useampaan kuin
yhteen havaintoon / vuosi

Nordic -yksikkösaalis > 1500 - 2000 g/verkkoyö ja > 50 – 100 yks./verkkoyö
järvityypistä riippuen

Nordic -särkikalojen biomassaosuus > 60 %

Nordic -petokalojen biomassaosuus < 20 %, suuntaa antava (mm. hauen osuus aliarvioituu)

Kalojen kasvunopeus Hidas kasvu ja alhainen saaliskalojen keskipaino esim.
ylitiheissä lahna- ja ahvenkannoissa

Hoitokalastuksen toteutettavuuden arviointi

Tarkasteltava tekijä Arviointikriteerit

Ulkoinen kuormitus suhteessa vesistön
ominaisuuksiin

Ei yksiselittäistä raja-arvoa, Vollenveider yms. kriittinen
kuormitus, vesistön hydrologia (tilavuus, viipymä, syvyys)

Tekninen toteutettavuus Pohjan rakenne, syvyyssuhteet ja kalojen parveutuminen
mahdollistavat tavoitteiden mukaisen saalismäärän

Vesistön (luontaiset) ominaispiirteet

Vesistössä ei ole tekijöitä, jotka estävät / peittävät
hoitokalastuksen myönteiset vaikutukset. Humuspitoisuus vs.
leväsamennus, sulkasääsken runsas esiintyminen, sedimentin
resuspensio

Hyödyn / hyötyjien määrä
Vesistön virkistyskäyttö- ja kalatalouspotentiaali, riittävä
joukko vesistön käyttäjiä hyötyy hankkeen myönteisistä
vaikutuksista. Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen hyöty

Kustannukset vs. Hyödyt
Saavutetaanko tavoitteet kohtuullisin kustannuksin? Mikä on
oletettu vaikutuksen kesto? Riskien arviointia.
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Hoitokalastustarpeen
arviointi

● Vedenlaatumuuttujat
-Kokonaisfosforipitoisuus ja sen
vaihtelu avovesikaudella
-Näkösyvyys
-Klorofylli:fosfori -suhde

● Kalastomuuttujat
-Kalaston biomassan arviointi
-Kalayhteisön rakenteen arviointi
(petokalat, särkikalat, lohikalat)
-Kalojen kasvunopeus

● Voidaanko tilannetta parantaa
hoitokalastuksella?

Tuloksellisuuden arviointi ja jatkotoimenpiteet
Hankeraportin tulisi antaa vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
● Saavutettiinko hankkeelle asetetut tavoitteet käytettyjen seurantamittareiden valossa?
● Onko vesistön tila säilynyt lähtötilaa parempana?
● Mitä jatkotoimenpiteitä edellytetään, jotta vesistön tila pysyisi ennallaan tai parantuisi
nykyisestä?

Hankkeen suunnittelu ja järjestäytyminen

● Tavoitteiden tarkentaminen ja hoitokalastussuunnitelman laatiminen
(Saalismäärät, hankkeen kestoaika, pyyntialueet, pyydykset, luvat, saaliiden
käsittely, seurantasuunnitelma, osallistuvat tahot, tukitoimenpiteiden suunnittelu)

● Rahoitussuunnitelma ja rahoituksen hakeminen

● Hoitokalastuksen kilpailuttaminen ja talkooväen perehdyttäminen

Toteuttamiskelpoisuus ja
vaihtoehdot

● Onko valuma-alueelta tuleva
ravinnekuormitus liian suurta?

● Onko hoitokalastus mahdollista
toteuttaa teknisesti riittävän hyvin?
(nuotta-apajat, parveutuminen)

● Mahdollistaako ravintoverkon rakenne
myönteiset vedenlaatumuutokset?

● Miten moni vesien käyttäjä hyötyy
hankkeen tuloksista sen onnistuessa?

● Tavoitellaanko pelkästään kalakannan
vai myös vedenlaadun muutosta?

Hoitokalastushankkeen etenemisjärjestys

Hankkeen tukitoimet /
osahankkeet
● Petokalaistutukset

● Habitaattikunnostukset
-Niitot
-Säännöstelyn kehittäminen
-Ruoppaukset

● Kalastuksensäätely ja valvonta
-Solmuvälirajoitukset
-Rauhoitusajat ja -alueet
-Ala- ja välimitat
-Pyydysmääräkiintiöt

● Kannustimet , valistus, osallistaminen
-Kestävän kalastuksen periaatteet
-Talkootoiminta
-Kylätapahtumat ja kurssit
-Nuorten osallistaminen

● Saaliiden hyödyntämisen kehittäminen

● Valuma-alueen vesiensuojelun
kohentamiseen tähtäävät toimenpiteet

Havainnot vesistön
tilan muutoksesta

● Vedenlaatu ja virkistysarvo
-Sameus, näkösyvyys alentunut
-Leväkukinnot
-Liettymät

● Saaliit
-Särkikaloja aiempaa enemmän
-Arvokalat vähentyneet
-Kalojen keskikoko pienentynyt
-Maku- ja hajuvirheet

Hoitokalastushanke
● Tehopyyntivaihe esim. 3 vuotta 50-100 kg/ha/vuosi ja sen jälkeen ylläpitovaihe
2 - 5 vuotta 25-50 kg/ha/v. Tehopyyntivaihe ostopalveluna, ylläpito talkootyönä.
Saaliista 50 % biokaasulaitokselle, 25 % elintarvikekäyttöön, 25 % rehuksi yms.

● Tiedottaminen hankkeen käynnistymisestä, toteutusvaiheen tuloksista ja
hankkeen päättymisestä

Hoitokalastuksen onnistumiseen
vaikuttavia tekijöitä

● Ulkoinen kuormitus  (g P/m2/v)
● Poistettu kalamäärä (kg/ha/v)
● Hankkeen kesto (v)
● Luontaiset tekijät
● Tukitoimenpiteiden riittävyys ja toimenpiteet
hankkeen jälkeen

Esiselvitysvaihe

Seuranta
● Tilanne ennen hanketta, hankkeen aikana ja sen jälkeen
● Hoitokalastuksen saalisnäytteet ja yksikkösaalis, koekalastukset, vedenlaatu
● Tavoitteiden tarkistukset, väliraportit, rahoituksen riittävyys

Hoitokalastuksen suunnittelu- ja toteutusvaihe

"Herääminen"



Liite 13. Kyyveden-Pieksämäen kalatalousalueen ja sen osakaskuntien mahdolliset kalataloudellisen seurannan kohteet lähitulevaisuudessa.
Seurannan tarkoitus Tärkeimmät kerättävät tiedot Seurantaväli Kattavuus

A. Osakaskuntien
toiminta
(vuosi-ilmoitus)

Kalastusrasituksen määrittely,
kalastajamäärien muutosten
arviointi, talouden seuranta

Myytyjen lupien määrä, toimintaa
kuvaavat muuttujat

Vuosittain,
aloitettu Kalatalousalue

B. Hoitokalastuksen
seuranta

Hoitokalastuksen kalataloudellisen
vaikuttavuuden arviointi:
kalakannan runsaus ja rakenne,
kasvunopeuden muutokset

Saalisnäytteistä hoitokalastuksen
saalislajisto ja lajiosuudet,
yksikkösaalis, ikä- ja kasvutiedot

Jatketaan ja kehitetään edelleen
hoitokalastuskohteissa Kyyvesi ja muut hoitokalastuskohteet

C. Koekalastukset
järvissä

Perustilan ja hoitokalastustarpeen
arviointi, näytteiden keruu ennen
kunnostushankkeita, niiden aikana
ja jälkeen. Istutusten
tuloksellisuuden arviointi (kuha).

Saaliin rakenne ja yksikkösaalis
kalakannan tilan indikaattorina,
ikä- ja kasvunäytteet ennen
hoitokalastushankkeita

Suurimmissa järvissä 5 - 10 v:n
välein. Hankkeiden yhteydessä
kolme kertaa: ennen-aikana-
jälkeen.

Valituissa kohteissa koko
kalatalousalue

D. Koekalastukset
virtavesissä

Perustilan ja kunnostustarpeen
arviointi, istutusten
tuloksellisuuden arviointi

Kalalajisto ja  yksilötiheydet
virtavesien koskipaikoilla

Tarpeen mukaan, tärkeimmissä
kohteissa, joissa ei ole muuta
seurantaa n. 5 v:n välein

Valituissa kohteissa koko
kalatalousalue, esim. Nykälän reitin
kosket, Harjujärven alue

E. Koeravustukset

Jokirapukantojen tilan arviointi.
Istutusten tuloksellisuuden
arviointi. Täpläravun leviämisen
kartoitus.

Mertapyynnin yksikkösaalis
rapukannan runsauden mittarina.
Tieto täpläravun esiintymisestä
(k/e) suoja-alueilla.

5 – 10 v:n välein istutuskohteissa
sekä suoja-alueen rajavesistöissä

Valituissa kohteissa koko
kalatalousalueella, etusijalla nykyiset
rapuvesistöt: Härkäjärvi, Pyhäjärvi.

F. Valvonta
Vastuullisuuden lisääminen,
näkyvyys ja neuvonta, keskeisten
pyyntialueiden tunnistaminen ja
pyynnin määrä

Valvontatapahtumien määrä,
viehekalastuksen määrä,
pyydyskalastuksen määrä

Jatkuva, aloitettu Koko kalatalousalue

G. Vapaaehtoinen
saalisilmoitus
tai vaihtoehtoisesti
kalastustiedustelut
määrävälein

Viehekalastusrasitus, kalastuksen
ja kalakantojen kehitys, istutusten
tuloksellisuuden arviointi järvi- ja
jokikohteissa (myös
erityiskalastuskohteet)

Pyynnin määrä, saalislajisto,
saalis, palaute vesienalueen
omistajille

Jatkuva , aloitetaan tietojen
kerääminen, kun sähköinen
saalisilmoitusjärjestelmä on otettu
käyttöön. Vaihtoehtoisesti
otokseen pohjautuva kysely 5 – 10
v:n välein.

Kalastusalueen suurimmat järvet ja
keskeiset virtavesikohteet




