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Vaikkojoki-Juojärven kalatalousalue kattaa 2 056,39 neliökilometrin laajuisen alueen, jonka 

yhteenlaskettu vesipinta-ala on 45 278,03 hehtaaria. Kalatalousalue on muodostettu entisistä 

Vaikkojoen, Kaavi-Juojärven ja Juojärven kalastusalueista sekä osasta aiempia Kermanjärven, 

Viinijärven ja Nilsiän reitin kalastusalueita.  

 

Vaikkojoen kalastusalueesta ovat uuteen kalatalousalueeseen siirtyneet seuraavat vesialueiden 

omistajatahot (vesialueen laajuus yli 50 ha). 

 Halivaaran osakaskunta (vesialueen laajuus 343,95 ha)   

 Kajoon yhteisen kalaveden osakaskunta (vesialueen laajuus 1 335,14 ha)  

 Metsähallitus ja Juuan valtionmaat (vesialueen laajuus 324,28 ha)  

 Petrovaaran kalaveden osakaskunta (vesialueen laajuus 803,19 ha)  

 Raholanvaaran kylän talojen 1–6 vesialue (vesialueen laajuus 65,01 ha)  

 Vaikon kalaveden osakaskunta (vesialueen laajuus 851,77 ha)   

 Tornator Oyj (vesialueen laajuus 95,18 ha)    

 

Kaavi-Juojärven kalastusalueesta ovat perustettuun Vaikkojoki–Juojärven kalatalousalueeseen 

siirtyneet seuraavat osakaskunnat (vesialueen laajuus yli 50 ha). 

 Kortteisen osakaskunta (vesialueen laajuus 1 208,34 ha)   

 Niinivaaran osakaskunta (vesialueen laajuus 212,90 ha)   

 Sivakkavaaran osakaskunta (vesialueen laajuus 801,29 ha)   

 Maarianvaaran osakaskunta (vesialueen laajuus 3 143,16 ha)   

 Luikonlahden osakaskunta (vesialueen laajuus 2 080,42 ha)   

 Retusen osakaskunta (vesialueen laajuus 1 251,10 ha)   

 Karsikkovaaran osakaskunta (vesialueen laajuus 897,20 ha)   

 Kaavin osakaskunta (vesialueen laajuus 928,99 ha)   

 Leppärannan osakaskunta (vesialueen laajuus 64,41 ha)   

 Haurangin-Melaniemin osakaskunta (vesialueen laajuus 240,69 ha)  

 Ohtaanniemen osakaskunta (vesialueen laajuus 3 523,32 ha)   

 Ohtaanniemen jakokunnan rauhoituspiirit (vesialueen laajuus 90,32 ha)  

 Tuusniemen osakaskunta (vesialueen laajuus 2 090,62 ha)   

 Koistilan osakaskunta (vesialueen laajuus 7 831,47 ha)   

 Heiskalan osakaskunta (vesialueen laajuus 237,68 ha)   

 Kosulan osakaskunta (vesialueen laajuus 503,93 ha)   

 

Juojärven kalastusalueesta ovat Vaikkojoki–Juojärven kalatalousalueeseen siirtyneet seuraavat 

osakaskunnat (vesialueen laajuus yli 50 ha). 

 Korpivaaran osakaskunta (vesialueen laajuus 336,18 ha)   

 Maljasalmen osakaskunta (vesialueen laajuus 1 831,33 ha)   
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 Rikkarannan osakaskunta (vesialueen laajuus 1 726,78 ha)   

 Sysmän kalaveden osakaskunta (vesialueen laajuus 397,90 ha)   

 Varislahden osakaskunta (vesialueen laajuus 1 893,25 ha)   

 Viuruniemen osakaskunta (vesialueen laajuus 1 996,97 ha)   

 

Kermanjärven kalastusalueesta on Vaikkojoki–Juojärven kalatalousalueeseen on siirtynyt vesialueita 

seuraavista kalaveden omistajatahoista (vesialueen laajuus yli 50 ha). 

 Juojärven osakaskunta (vesialueen laajuus 4992,35 ha)   

 Mäkelän osakaskunta (vesialueen laajuus 616,88 ha)   

 Lepikkomäen osakaskunta (vesialueen laajuus 52,07 ha)   

 Ruunalehdon osakaskunta (vesialueen laajuus 94,75 ha)   

 Sarvikumman osakaskunta (vesialueen laajuus 631,03 ha)   

 Hasumäen osakaskunta (vesialueen laajuus 170,47 ha)   

 

Viininjärven kalastusalueesta on Vaikkojoki–Juojärven kalatalousalueeseen on siirtynyt vesialueita 

kahdesta kalaveden osakaskunnasta (vesialueen laajuus yli 50 ha). 

 Kaatamon kalaveden osakaskunta (vesialueen laajuus 472,23 ha)   

 Leppälahden kalaveden osakaskunta (vesialueen laajuus 521,28 ha)  

 

Nilsiän reitin kalastusalueesta on Vaikkojoki–Juojärven kalatalousalueeseen on siirtynyt vesialueita 

kahdesta kalaveden osakaskunnasta (vesialueen laajuus yli 50 ha). 

 Säyneisen osakaskunta (vesialueen laajuus 51,78 ha)   

 Västinniemen osakaskunta (vesialueen laajuus 53,3 ha)   

 

Vaikkojoki-Juojärven kalatalousalue rajautuu luoteessa Nilsiän reitin kalatalousalueeseen, koillisessa 

Pielisen-Karjalan kalatalousalueeseen, idässä Höytiäisen ja Viinijärven kalatalousalueisiin, etelässä 

sekä Oriveden että Heinävedenreitin kalatalousalueisiin ja lounaassa Suvasveden kalatalous-

alueeseen. 

 

Kalatalousalueen keskeinen vesialue on Juojärvi–Rikkavesi-järviallas, johon pohjoisessa ovat salmien 

välityksellä yhteydessä sekä Kaavinjärvi että Retunen ja Saarijärvi. Näistä Juojärvi–Rikkavesi ja 

Kaavinjärvi ovat samassa vedenkorkeustasossa, mikä johtuu Juojärven vedenkorkeuden sääntelystä. 

Viiden edellä mainitun järvialtaan yhteenlaskettu pinta-ala on 34 049 hehtaaria, josta Juojärvi–

Rikkavesi-pääallas kattaa 83 prosenttia.  

 

Kalatalousalueen merkittävin jokireitti on Kärenjärveen ja edelleen Saarijärveen pohjoisesta laskeva 

Vaikkojoki. Kajoonjärvestä alkavalla jokireitillä on pituutta lähes 60 kilometriä. Reitillä sijaitsee 22 

koskialuetta, joihin kunnostettiin vuosina 2009–2011 virtakutuisille kalalajeille, erityisesti taimenelle 

lisääntymis- ja poikasalueita. Pohjois-Karjalan puoleisessa osassa jokea pääuomassa säilytettiin 

rajoitettu kanoottiretkeilymahdollisuus, ja Pohjois-Savon puoleisiin koskiin jätettiin veneväylä 

koskiveneilyn tarpeisiin. 
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Vedenlaatu kalatalousalueen vesistöissä on luokiteltu hyväksi tai erinomaiseksi (Suomen ympäristö-

keskus 2020).  

 

Järvien kalakantoihin liittyvistä haasteita merkittävin lienee kalastajien, myös ammattikalastajien 

määrän lasku, minkä vuoksi useimmat kalakannat ovat alikalastettuja.  

 

 

 
Kuva 1. Yleiskartta Vaikkojoki-Juojärven kalatalousalueesta. 

 

 

Vaikkojoella yritetään elvyttää taimenen ja harjuksen luontaista elinkiertoa. Tätä vaikeuttaa veden 

vähyys loppukesällä, keskivirtaama on Vaikkojoessa runsas viisi kuutiometriä sekunnissa ja keskiali-
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virtaama vain viidesosa tästä. Kun noin vähäisestä virtaamasta joudutaan jakamaan vettä sekä 

taimenen pienpoikasalueille että veneväylään (Kaavin kunnan puoleinen osa Vaikkojokea), voi 

tuloksena olla, että koski ei enää sovellu taimenen poikasten kasvuun eikä koskiveneilyyn. Toinen 

ongelma on metsä- ja suo-ojia myöten tulevan veden happamuus tulva-aikaan, erityisesti Metsä-

Vaikon kautta Vaikkojokeen virtaa hyvinkin hapanta vettä (pahimmillaan pH voi jäädä alle viiden). 

Lisäksi vuonna 2011 aluehallintovirastolta toimiluvan saaneiden Kylysuon ja Konosensuon turve-

tuotantoalueiden vedet päätyvät Mäntyjoen kautta Vaikkojokeen. 

 

Kalatalousalueella on Vaikkojoen lisäksi tehty koskikunnostuksia mm. Rauvanjoella (2000, 2017 ja 

2019), Sivakkajoella ja Kylänjoella (2009–2010), Syrjäjoella (2000) sekä Riihijärveen laskevalla 

Mäntyjoella (2018). Tulevaisuudessa kunnostustoimet pyritään ulottamaan myös Metsä-Vaikkoon 

virtaavaan Mäntyjokeen sekä muihin Vaikkojoen sivujokiin. 

 

Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa tarkastellaan jo mainittujen Saarijärvi–Retunen–Kaavinjärvi–

Rikkavesi–Juojärvi-pääaltaan ja Vaikkojoen lisäksi kuutta keskisuurta järviallasta (Vaikkojärvi, Kajoon-

järvi, Kärenjärvi, Sivakkajärvi, Rauvanjärvi–Syrjäjärvi–Saarijärvi ja Suurijärvi). Näiden lisäksi kala-

talousalueella sijaitsee runsaasti pienvesiä, joiden hoitotoimenpiteisiin ei tässä yleisohjeistusta ja 

yleisiä kalastusrajoituksia lukuun ottamatta keskitytä. Näissä tehtävistä kalataloudellisista toimen-

piteistä tulee vuodesta 2021 alusta alkaen tieto kalatalousalueelle osakaskuntien vuosittain 

tekemien toimintakertomusten kautta (vrt. otsikko 9). 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Perustiedot vesialueesta sekä kalakantojen ja 

kalastuksen (ml. ravut) nykytilasta 
 

2.1.1. Vesialueen omistus 

 

Saarijärven ja Retusen vesialuetta hallinnoi neljä kalaveden osakaskuntaa, mutta pääosa Saari-

järvestä kuuluu Karsikkovaaran osakaskuntaan ja Retunen on lähes kokonaan osa samannimistä 

osakaskuntaa (kartta 2.1). Kaavinjärvellä vesialueen hallinta on Saarijärvi–Retunen-aluetta 
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pirstaleisempi: suurin osa järveä kuuluu kuitenkin joko Retusen, Kaavin tai Ohtaanniemen osa-

kuntiin. Näiden lisäksi järvillä on viisi muuta pienempää vesialueen omistajatahoa (kartta 2.2). 

 
Kuva 2. Yleiskartta Saarijärvi–Retunen–Kaavinjärvi–Rikkavesi–Juojärvi -järviallasalueesta. Karttaan on 
rajattu kuvien 2.1–2.4 kattamat osat alueesta. 
 
 

Rikkaveden vesialueen omistus on aivan järven eteläisintä osaa lukuun ottamatta jakaantunut 

Luikonlahden, Maarianvaaran, Rikkarannan ja Ohtaanniemen osakaskuntien kesken. 
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Kalatalousalueen pääjärvialtaan – Juojärvi – pohjoisosan (Tuusniemen kirkonkylä–Jäätsalon saari, 

kartta 2.3.) selkävesien vesialueen omistaja on Koistilan osakaskunta. Myös Varislahden, Tuus-

niemen ja Maljasalmen osakaskunnilla on hallinnassaan laajoja, lähinnä rannan läheisiä vesialueita. 

Loppuosalla järven pohjoista puoliskoa on viisi muuta omistajaa. Juojärven eteläosan (kartta 2.4) 

kaksi suurinta vesialueen haltijaa ovat Juojärven ja Viuruniemen osakaskunnat. Myös Mäkelän ja 

Korpivaaran osakaskunnilla on omistuksessaan laajat alueet järven eteläisen osan rannikkovesiä. 

Edellä mainittujen lisäksi Juojärven eteläpuolisko on neljän muun tahon hallinnassa. 

 

Saarijärvi–Retunen–Kaavinjärvi–Rikkavesi–Juojärvi-vesialueen hallinnan jakautuminen näinkin 

monen omistajatahon kesken ei sinällään muodosta ongelmaa.  

 

 

 
Kuva 2.1. Kartta vesialueen omistuksesta Saarijärven ja Retusen alueella. A) Kortteisen osakaskunta, 
B) Retusen osakaskunta, C) Karsikkovaaran osakaskunta, D) Luikonlahden osakaskunta 
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Kuva 2.2. Kartta vesialueen omistuksesta Kaavinjärven ja Rikkaveden alueella. B) Retusen osakas-
kunta, C) Karsikkovaaran osakaskunta, D) Luikonlahden osakaskunta, E) Kaavin osakaskunta, F) 
Leppärannan osakaskunta, G) Haurangin-Melaniemen osakaskunta, H) ?, I) Ohtaanniemen osakas-
kunta, J) Ohtaanniemen osakaskunnan entisten rauhoituspiirien osakaskunta, K), L) Maarianvaaran 
osakaskunta, M) Rikkarannan osakaskunta, N) Varislahden osakaskunta. Alueen neljä 
veneenlaskupaikkaa on merkitty karttaan mustilla neliöillä.  
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Kuva 2.3. Kartta vesialueen omistuksesta Juojärven pohjoisosissa. I) Ohtaanniemen osakaskunta, N) 
Varislahden osakaskunta, O) Koistilan osakaskunta, P) Tuusniemen osakaskunta, Q) Ohtaanniemen 
osakaskunnan entisten rauhoituspiirien osakaskunta, R) Ohtaanniemen osakaskunta, S) Heiskalan 
osakaskunta, T) Kosulan osakaskunta, U) Maljasalmen osakaskunta. Alueen kolme veneenlasku-
paikkaa on merkitty karttaan mustilla neliöillä. 
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Kuva 2.4. Kartta vesialueen omistuksesta Juojärven eteläosissa. V) Juojärven osakaskunta, W) 

Mäkelän osakaskunta, X) Viuruniemen osakaskunta, Y) Korpivaaran osakaskunta, Z) Karvion 

osakaskunta, Ä) Lepikkomäen osakaskunta, Ö) Ruunalehdon osakaskunta, AA) Petruma 12, AB) 
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Papinniemi, AC) ?, AD ? Kursiivilla kirjoitetut vesialueen omistajat (Z, AA ja AB) eivät kuulu 

Vaikkojoki-Juuanjärven kalatalousalueeseen. Alueen kolme veneenlaskupaikkaa on merkitty karttaan 

mustilla neliöillä. 

 

 

2.1.2. Vedenlaatu 
 

Saarijärvi (04.741.1.009) on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE 2020) tilastoissa luokiteltu runsas-

humuksiseksi järveksi. Järven korkeustaso on N60+101,60, vesialan laajuus 3 389 hehtaaria ja vesi-

tilavuus 91,57 miljoonaa kuutiometriä. Saarijärven keskisyvyys on 6,59 metriä (suurin syvyys 34,00 

m) ja rantaviivan kokonaispituus 95 kilometriä (SYKE 2020). 

 

Biologisten tekijöiden perusteella Saarijärvi kuuluu luokkaan ”erinomainen”, samoin fysikaalis-

kemiallisen ja hydrologis-morfologisen luokittelun perusteella.  

 

Vesimuodostuman ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi, mutta kemiallinen tila vain hyvää 

huonommaksi. Perusteena ovat koekaloista (ahven) vuonna 2014 mitatut korkeat elohopea-

pitoisuudet. 

 

 

Retunen (04.741.1.001) on Saarijärven tavoin runsashumuksinen järviallas. Järven korkeustaso on 

N60+101,50, vesialan laajuus 265 hehtaaria ja vesitilavuus 12,93 miljoonaa kuutiometriä. Retusen 

keskisyvyys on 4,88 metriä (suurin syvyys 21,20 m) ja rantaviivan kokonaispituus 20 kilometriä (SYKE 

2020). 

 

Retunen kuuluu SYKEn laatiman biologisen ja hydrologis-morfologisen luokittelun mukaan luokkaan 

”erinomainen”. Fysikaalis-kemiallisen luokittelun mukaan vedenlaatu on hyvä. Luokituksen 

perusteluissa mainitaan, että ravinnepitoisuudet ovat erinomaista tasoa, mutta kaivosteollisuuden 

vaikutus kuitenkin näkyy vedenlaadussa (sinkki- ja kuparipitoisuudet).  

 

Vesimuodostelma kuuluu ekologisen tila-arvioinnin perusteella luokkaan ”hyvä”. Perusteena 

luokitukselle mainitaan, että, vaikka biologinen ja laskennallinen fysikaalis-kemiallinen arviointi 

antoivat tulokseksi luokan ”erinomainen”, kohonneiden metallipitoisuuksien vuoksi luokkaa 

laskettiin. Kemiallinen tila Retusessa on Saarijärven tavoin arvioitu hyvää huonommaksi. Syynä tähän 

on järveen tuleva nikkelikuormitus sekä kaloissa havaittu elohopeapitoisuuden nousu. 

 

 

Kaavinjärvi (04.731.1.001) on SYKEn rekisterissä tyypitetty keskikokoiseksi humusjärveksi. Järven 

korkeustaso on N60+101,00, vesialan laajuus 2 105 hehtaaria ja vesitilavuus 190,79 miljoonaa 

kuutiometriä. Kaavinjärven keskisyvyys on 9,06 metriä (suurin syvyys 41,90 m) ja rantaviivan 

kokonaispituus 127 kilometriä (SYKE 2020). 
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SYKEn rekisterin mukaan järvi kuuluu biologisten tekijöiden perusteella luokkaan ”hyvä”. Luokittelu 

perustuu mitattuihin klorofyllipitoisuuksiin (levät). Fysikaalis-kemiallisten tekijöiden perusteella 

vedenlaatu on erinomainen. Perusteluissa mainitaan, että sekä biologissa että fysikaalis-kemiallisissa 

tekijöissä näkyy yhdyskuntapuhdistamon lopettamisen positiiviset vaikutukset vedenlaatuun. Myös 

hydrologis-morfologisen arvion mukaan Kaavinjärvi kuuluu luokkaan ”erinomainen”. Järveä ei ole 

luokiteltu voimakkaasti muutetuksi tai keinotekoiseksi vesistöksi, vaikka Juojärven säännöstely 

vaikuttaa myös Kaavinjärven vedenkorkeuteen.  

 

Kuten Retusessa, myös Kaavinjärvellä vesimuodostelman ekologinen tila on arvioitu hyväksi, mutta 

kemiallinen tila hyvää huonommaksi. Ekologisen tilan arviota laskee kohonnut klorofyllipitoisuus 

(levät) ja kemiallisen tilan laskua selittää ahvenissa havaittu kohonnut elohopeapitoisuus (vuoden 

2014 aineisto). 

 

 

Vedenlaaturekisterissä Rikkavesi (04.721.1.001) on saanut määritteen suuri humusjärvi. Järven 

korkeustaso on N60+101,00, vesialan laajuus 6 336 hehtaaria ja vesitilavuus 688,19 miljoonaa 

kuutiometriä. Rikkaveden keskisyvyys on 10,86 metriä (suurin syvyys 66,85 m) ja rantaviivan 

kokonaispituus 267 kilometriä (SYKE 2020). 

 

SYKEn rekisterin mukaan järvi kuuluu biologisten tekijöiden perusteella luokkaan ”erinomainen”. 

Fysikaalis-kemiallisten tekijöiden perusteella vedenlaatu on hyvä. Perusteluissa mainitaan, että 

laskennallisesti arvioituna luokka olisi ”erinomainen”, mutta havaittujen arseeni- ja nikkeli-

pitoisuuksien perusteella luokkaa laskettiin. Hydrologis-morfologisen arvion mukaan järvi kuuluu 

luokkaan ”erinomainen”, vaikka Juojärven säännöstely vaikuttaa myös Rikkaveden veden-

korkeuteen.  

 

Vesimuodostelma ekologinen tila on arvioitu hyväksi, ilman Luikonlahden kaivosteollisuuden 

vaikutusta luokka olisi ollut ”erinomainen”. Samoin kuin pohjoisessa Kaavinjärvessä, täälläkin 

kemialliseen tilaan vaikuttaa ahvenissa havaittu kohonnut elohopeapitoisuus (vuoden 2014 

aineisto), joten vesimuodostuma kuuluu luokkaan ”hyvä”. 

 

 

Juojärvi (04.711.1.004) kuuluu SYKEn vedenlaaturekisterin mukaan luokkaan ”suuret vähä-

humuksiset järvet”. Järven korkeustaso on N60+101,00, vesialan laajuus 21 954 hehtaaria ja 

vesitilavuus 1 972,39 miljoonaa kuutiometriä. Juojärven keskisyvyys on 8,98 metriä (suurin syvyys 

51,00 m) ja rantaviivan kokonaispituus 718 kilometriä (SYKE 2020). 

 

Järvi kuuluu biologisten ja fysikaalis-kemiallisten tekijöiden mukaan luokkaan ”erinomainen”. Sen 

sijaan hydrologis-morfologisten arviointiperusteiden mukaan järven muuntuneisuusluokka on 

”tyydyttävä”. Alhaisen arvion perusteina mainitaan veden korkeutta säännöstelevä pato sekä ala-

puolinen Palokin voimalaitos, joka estää kalojen vaelluksen. Juojärveä ei kuitenkaan ole luokiteltu 

voimakkaasti muutetuksi vesistöksi.  
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Vesimuodostelman ekologien ja kemiallinen tila on arvioitu hyväksi. Erinomaisesta hyväksi tila-arvion 

laskee ensin mainitussa Palokin muodostama kalojen vaelluseste ja jälkimmäisessä ahvenissa 

havaitut kohonneet elohopeapitoisuudet. 

 

 

 
Kuva 3. Karttapiirros Saarijärvi–Retunen–Kaavinjärvi–Rikkavesi–Juojärvi -alueesta. Karttaan on eri 
värein merkitty arvio järvialtaiden vedenlaadusta (SYKE 2020). 
 

Nykyinen vedenkorkeuden säännöstely Juojärven altaalla on Itä-Suomen vesioikeuden antaman 

päätöksen mukainen. Vedenkorkeuden vaihtelu ei kuitenkaan ole suuri: Juojärvessä säännöstelyrajat 

ovat alavesi 100,40 m, keskivesi 100,78 m ja ylävesi 101,05 m merenpinnan tasosta.  

 

Juojärveä säännöstellään järven alapuolisella Palokinkosken säännöstelypadolla. Pato estää 

taimenen ja järvilohen vaellukset ja siirtymisen taimenen perinteisille lisääntymisalueille Heinäveden 

reitin koskialueilla. Säännöstely ei kuitenkaan merkittävästi haitanne järvikalastoa tai sen 

lisääntymistä. Ajoittain hauen kutualueet saattavat kuitenkin jäädä kuiville alhaisen kevätveden-

korkeuden vuoksi. 
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2.1.3. Kalakanta 

 

Istutuksin ja osittain luontaisesti lisääntyvät tärkeimmät saaliskalat ovat siika, kuha ja taimen. 

Muikkukanta on vahvistunut viime vuosina. Järvitaimen ei merkittävässä määrin lisäänny alueen 

vesissä ja sen kanta on lähes kokonaan istutusten varassa. Kalatalousalueen joistakin virtavesistä on 

kuitenkin tavattu luonnonkudusta peräisin olevia taimenia (Vaikkojoki, Sivakkajoki, Mäntyjoki ja 

Rauvanjoki). Kaikkiaan alueelta tavataan laskentatavasta riippuen 25–27 eri kalalajia. Eri siika-

muotoja esiintyy ilmeisesti ainakin kaksi, planktonsiika ja pienikokoinen vaellussiika.  

 

Juojärven, sekä samassa vedenkorkeudessa olevien Rikkaveden ja Kaavinjärven, säännöstelyllä voi 

olla vaikutusta vedenkorkeuden vaihteluille herkimpien kalalajien kantoihin, esimerkkeinä muikku ja 

siika, jotka kutevat ranta-alueille syksyllä loka-marraskuussa. Muikku ja pienikokoinen vaellussiika 

kutevat Juojärvessä kalastajien käsityksen mukaan 3–5 metrin syvyyteen (tutkittua tietoa muikku-

kannan tilasta alueelta ei ole). 

 

 

Kyselyn tulokset 

 

Osakaskunnille lähetettiin vuoden 2019 lopulla tiedustelu kalaston tilasta. Siinä kysyttiin mm. vesi-

alueen soveltuvuutta eri kalalajeille. Tähän on koottu vastausten perusteella sekä yhteenveto-

taulukot että näitä täydentäviä lisähuomioita. 

 

 

Saarijärvi 

 

Taulukko 1. Yhteenveto kalakantojen tilasta Saarijärvellä eri osakaskuntien alueella.  
Selitteet: 0–kanta on heikko, 1–kanta on hyvä, 2–kanta on erinomainen. 

 
 

 

Retunen 

 

Taulukko 2. Yhteenveto kalakantojen tilasta Retusella eri osakaskuntien alueella.  
Selitteet: 0–kanta on heikko, 1–kanta on hyvä, 2–kanta on erinomainen. 

 
 

  

Kuha Hauki Made Siika Ahven Särki Säyne

Karsikkovaaran ok 1 1 1

Retusen ok 2 0 1 1 1 1

Kuha Hauki Made Taimen Taimen Särki Ahven

Retusen ok 2 1 1 0 0 1 1
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Kaavinjärvi 

 

Taulukko 3. Yhteenveto kalakantojen tilasta Kaavinjärvellä eri osakaskuntien alueella.  
Selitteet: 0–kanta on heikko, 1–kanta on hyvä, 2–kanta on erinomainen. 

 
 

 

Ohtaanniemen osakaskunta 

 Kuhan ja hauen kannat ovat hyvät ja kestävät kalastusta. 

 Matalat lahdet ovat humuksen tummentamia. 

 

Rikkavesi 

 

Taulukko 4. Yhteenveto kalakantojen tilasta Rikkavedellä eri osakaskuntien alueella.  
Selitteet: 0–kanta on heikko, 1–kanta on hyvä, 2–kanta on erinomainen. 

 
 

Maarianvaaran osakaskunta 

 Muikku 

o Kanta on hyvä (pyyntikoko 14–16 mm). 

o Luikonlahden puolelta muikku oli ennen vuosituhannen vaihdetta parin vuosi-

kymmenen ajan lähes hävinnyt. Kanta on tällä vuosituhannella elpynyt, ja viimeiset 

viisi vuotta se on ollut varsin hyvä. 

 Kuha 

o Viitasaaren alueella kanta on hyvä. 

o Luikonlahden vesillä kanta on istutuksista huolimatta taantunut.  

 Siika 

o Luontainen kanta on heikko mutta istutettuja planktonsiikoja saadaan 

Luikonlahdelta kohtuullisesti. 

 

Ohtaanniemen osakaskunta 

 Muikun ja kuhan kannat ovat kohtalaiset. 

 Hauki- ja madekannat ovat hyvät. 

 

  

Muikku Kuha Hauki Made Siika Ahven Taimen Säyne

Ohtaanniemen ok 1 2 2 0 1 0

Retuisen ok 2 0 1 0 2

Muikku Kuha Hauki Made Siika Ahven Taimen

Ohtaanniemen ok 1 2 2 1 1 0

Maarianvaaran ok 1 0 1 1 0
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Juojärvi 

 

Taulukko 5. Yhteenveto kalakantojen tilasta Juojärvellä eri osakaskuntien alueella.  
Selitteet: 0–kanta on heikko, 1–kanta on hyvä, 2–kanta on erinomainen. 

 
 

Maljasalmen osakaskunta 

 Lahna  

o Kanta on hyvä, runsaasti alle kilon yksilöitä. 

 Ahven 

o Kanta on heikentynyt, erityisesti suurten yksilöiden (>300 g) osalta. 

 

Juojärven osakaskunta 

 Muikku 

o Kanta on hyvä (saadaan sekä 13–14 mm että 16–17 mm kaloja). 

 Taimen 

o Kanta on istutuksista huolimatta huono. 

 

 Siika 

o Kanta on vähentynyt (talvikalastuksessa saadaan vuosittain vain muutamia yksilöitä). 

 Kuha 

o Kanta on vähentynyt, yksilömääriä on pyritty lisäämään istutuksin. 

 Made 

o Kanta on hyvä, erityisesti vesialueen pohjoisosissa. 

 

Ohtaanniemen osakaskunta 

 Kalakannat ovat yleisesti hyvät lukuunottamatta kuhaa, jonka kanta on alhainen ja taimenta, 

jota saadaan saaliiksi vain satunnaisesti. 

 

Yhteenvetona kalakantojen tilasta voidaan todeta, että muikkukanta on Saarijärvi–Retunen–

Kaavinjärvi–Rikkavesi–Juojärvi-alueella tällä hetkellä hyvä, samoin eri vesialueiden välisistä eroista 

huolimatta kuha-, lahna-, made-, hauki- ja ahvenkanta. Vuosia 2019 ja 2020 on pidetty 

poikkeuksellisen huonoina kuhavuosina Juojärven alueella. Järven eteläosissa kuhakanta on tällä 

hetkellä heikko mutta järven keskiosissa jo hiukan runsaampi. Kuha myös kutee Juojärvessä 

luontaisesti. Muikkukanta on sen sijaan hyvä koko Juojärven alueella, kalojen keskimääräisen 

yksilökoon on havaittu kasvaneen (kanta vähenemässä?). Siian ja taimenen tilanne on istutusten 

jälkeenkin melko huono koko Saarijärvi–Retunen–Kaavinjärvi–Rikkavesi–Juojärvi-alueella. 

 

Muikku Kuha Hauki Made Siika Taimen Lahna Särki Ahven

Maljasalmen ok 1 2 1 0 0 1 1

Juojärven ok 1 0 2 1 0 0 2 2 1

Varislahden ok 1 1 2 1 1 0 1

Korpivaaran ok 1 0 2 1 0 2 2

Viuruniemen ok 1 2 1 0 0 2 2 2

Ohtaanniemen ok 1 0 2 1 0 1
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Kalakantojen seuranta 

 

Juojärvellä suoritettiin vuonna 2008 koekalastus. Tulosten perusteella Juojärven kalaston tilaa on 

SYKEn vedenlaaturekisterissä arvioitu käyttäen neljää eri muuttujaa: kalamassaa, yksilömäärää, 

särkikalojen biomassaosuutta ja indikaattorilajien esiintymistä. Kaikkien näiden mukaan kalaston tila 

on Juojärvellä erinomainen. 

 

 

2.1.4. Kalastus 

 
Saarijärvi–Retunen–Kaavinjärvi–Rikkavesi–Juojärvi-alueen vaikutuspiirissä asuu ympärivuotisesti 
noin 7 000 ihmistä, joiden lisäksi alueella on arvioitu olevan noin 4 000 kesäasukasta (Tapani 
Puhakka, Kaavin kunta ja Harri Mäkinen, Tuusniemen kunta 2001). 
 

Kalastus on pääsääntöisesti kotitarve- ja virkistyskalastusta. Saalismäärillä mitattuna tärkein 

kaupallisen kalastuksen pyyntimuoto on troolikalastus. Talvella kaupallinen kalastus tapahtuu 

lähinnä verkoilla. Juojärven eteläosissa kaupallinen kalastus kattaa rysä- ja katiskapyynnin.  

 

Saarijärvi–Retunen–Kaavinjärvi–Rikkavesi–Juojärvi -alueen taloudellisesti tärkeimmät kalalajit ovat 

hauki, ahven, made, siika ja muikku, muita saalislajeja ovat kuha, kuore, lahna, särki ja säyne. 

 

Entisen Kaavi-Juojärven kalastusalueesta tehtiin vuonna 2009 kalastustiedustelu (Kontila 2010). 

Tiedustelussa saatu aineisto kattaa koko Saarijärvi–Retunen–Kaavinjärvi–Rikkavesi–Juojärvi-

vesialueen viimeksimainitun keski- ja eteläosia lukuun ottamatta (kuva 4). Aineiston perusteella 

selvimmin ovat runsastuneet sekä lahna- että kuhakannat ja eniten vähentyneet sekä siika- että 

madekannat. 

 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (nykyisin LUKE) valtakunnallisen ”Suomi kalastaa 2009” 

-tutkimuksen mukaan (Seppänen ym. 2011) Saarijärvi–Retunen–Kaavinjärvi–Rikkavesi–Juojärvi-

vesialueella keskimääräinen haukisaalis on ollut 1,46 kg/ha/vuosi ja kokonaishaukisaalis yhteensä  

36 000 kg. Kuhaa on saatu tutkimuksen mukaan 6 000 kg, noin 0,24 kg/ha/vuosi, ja samaan aikaan 

muikkusaalis on ollut noin 5 000 kg, ahvensaalis 16 000 kg ja lahnasaalis 2 000 kg.  Kokonaissaalis on 

samaisen tutkimuksen mukaan ollut noin 76 000 kg (Seppänen ym. 2011). Taimensaaliista 

tutkimuksessa ei ole tietoja. 
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Kuva 4. Eri kalalajien runsastuminen tai vähentyminen entisen Kaavi-Juojärven kalastusalueen vesillä 
suoritetun kalastustiedustelun mukaan (Kontila 2010). 
 

 

Perinteisesti muikkukannat vaihtelevat eri vuosina varsin voimakkaasti. Kuhakannat vahvistuivat 

vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä esimerkiksi Saarijärvellä, Rikkavedellä, Kaavinjärvellä 

ja Juojärvellä. Siikasaaliit ovat 1990-luvulla olleet alueella suhteellisen suuret johtuen Juojärven 

omasta luontaisesti lisääntyvästä pienikokoisesta vaellussiiasta. Planktonsiika ei alueella lisäänny, 

joten kanta on istutusten varassa. 

 

Kun yllämainittuja arvioita vertaa joulukuussa 2019 osakaskunnille lähetetyn kalastokyselyn 

tuloksiin, kalakantojen tila-arviot eroavat melko vähän toisistaan (taulukot 1–4). Kymmenen vuotta 

sitten kuhakantojen arvioitiin vahvistuvat, ja näin on istutusten myötä myös käynyt Kaavinjärvessä, 

Rikkavedessä ja Saarijärvessä. 

 

Alueen kaupallisen kalastuksen osalta ei ole käytettävissä luotettavia saalistietoja tai tilastoja. 

Tuoreimman kalastustiedustelun (Kontila 2010) perusteella kokonaiskalansaalis on pudonnut noin 

30 % vuoden 1997 tasosta. Tämän perusteella nykyinen kalansaaliinarvo (Kontila 2010) on vuosi-

tasolla noin 200.000 €. 

 

Järvialtaiden kalastusrasitus onkin näiden pinta-alaan nähden alhainen ja vedet siksi selvästi 

alikalastettuja. 
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Kyselyn tulokset 

 

Osakaskunnille lähetettiin vuoden 2019 lopulla tiedustelu kalaston tilasta. Siinä kysyttiin mm. vesi-

alueen soveltuvuutta kaupalliseen kalastukseen ja virkistyskalastukseen. Tähän on koottu vastausten 

mukana tulleita huomioita kalastuksesta (yhteenvetotaulukot on koottu kappaleeseen 2.3.2.) 

 

Saarijärvi, Retunen, Kaavinjärvi ja Rikkavesi 

 

Maarianvaaran osakaskunta 

 Muikku 

o Pyynti on kotitarvekalastusta. Verkkopyyntiä harjoitetaan säännöllisesti. Elo-

syyskuussa Luikonlahdella on yleensä pyynnissä 4–6 jataa, lähinnä Järvenkylän ja 

Mustalahden välillä sekä Hiekkaniemi–Selkäsaari–Tirkkonen-alueella. 

o Troolaus olisi mahdollista Viitasaaren lähialueilla sekä Hurttasenselällä, ja yksi lupa 

on tänne haettu.  

o Vuonna 2018 annettiin yksi nuottalupa. 

 Hauki 

o Pyynti on lähinnä vapakalastusta (pyyntimuodon yleisin saalislaji). Vapakalastus on 

alueella kuitenkin vähäistä. 

o Haukea pyydetään Luikonlahdella talviverkoilla (pyyntimuodon yleisin saalislaji).  

 Made 

o Pyydetään Luikonlahdella talviverkoilla (pyyntimuodon toiseksi yleisin saalislaji). 

 

Ohtaanniemen osakaskunta 

 Kaavinjärvi ja Rikkavesi soveltuvat hyvin kaupalliseen kalastukseen. Kalastuspaine on järvillä 

pieni ja tullee tulevaisuudessa edelleen pienenemään. Troolikalastusta rajoittaa laajojen 

syvännealueiden puute. 

 

Retuisen osakaskunta 

 Järvialtaat soveltuvat kuhan osalta hyvin sekä pienimuotoiseen kaupalliseen kalastukseen 

(ryhmä II) että virkistyskalastukseen. 

 

Juojärvi 

 

Juojärven osakaskunta 

 Muikku 

o Vesialueelle on myönnetty yksi trooli- ja nuottalupa. 

 Taimen 

o Pyynti on uistelukalastusta, lähinnä Luutsaloa ympäröivillä vesialueilla sekä tämän 

luoteis- ja pohjoispuolella. 
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 Kuha 

o Pyynti on lähinnä uistelukalastusta ja pohjapilkintää. 

o Kalastuspaine on näkynyt saaliiden vähentymisenä järven eteläpäässä Pöytälahden 

alueella. Kuhan uistelu onkin siirtynyt Riihilahti–Luutsalo väliselle ja Luutsaloa 

ympäröivälle vesialueelle. 

 Ahven 

o Pyynti on lähinnä pohjapilkintää, jossain määrin myös katiska- ja verkkopyyntiä. 

 

 Osakaskunnan vesialueelle on myönnetty kaikkiaan kaksi lupaa kaupalliseen kalastukseen: 

toiselle toimijalle on annettu trooli- ja nuottalupa ja toiselle lupa verkko-, koukku- ja 

pitkäsiimakalastukseen ja rysäpyyntiin. 

 Virkistyskalastus on lähinnä taimenen ja kuhan uistelukalastusta sekä kuhan ja ahvenen 

pohjapilkintää. Osakaskunnan vesialueen pohjoispäässä uistelukalastusta harjoittaa vain 

muutama venekunta.  

 

Maljasalmen osakaskunta 

 järvi soveltuu hyvin heitto- ja pohjaongintaan sekä rantanuottaukseen. 

 

Viuruniemen osakaskunta 

 Osakaskunnan järvialue soveltuu huonosti muikun kaupalliseen kalastukseen. Vesisyvyys 

vaihtelee kahdesta kahteentoista metriin lukuun ottamatta kahta tätä syvempää vesialuetta. 

Näillä on tehty koenuottauksia, mutta yksikään ammattikalastajia ei hakenut lupaa 

lähivuosina.  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että pyynti on lähinnä kotitarvekalastusta. Yleisimmät kalastus-

muodot ovat sulanvedenaikaan vapa- ja uistelukalastus sekä talvisin verkkokalastus ja pilkintä. 

Kaupallinen kalastus on vähäistä. Muikkua pyydetään lähinnä verkoilla, kuhaa, haukea ja 

satunnaisesti taimenta uistelemalla, haukea ja madetta talviverkoilla sekä madetta ja ahventa 

pilkillä. 

 

 

2.1.5. Kalavedenhoito 

 

Vuosina 2010–2018 on Saarijärveen ELY-keskuksen tilaston (2019) mukaan istutettu yksikesäisiä 

kuhanpoikasia yhteensä 31 691 kappaletta. Kaikki istutukset on tehty paikallisen osakaskunnan 

varoin. Saarijärveen on vastaavana ajanjaksona istutettu myös planktonsiikaa: yhteensä 2 375 

yksikesäistä kalanpoikasta (osakaskunnan varat). 

  



25 

 

 

Taulukko 6. Kalanistutukset Saarijärveen vuodesta 2010 lähtien (ELY-keskus 2019).  

 
(1k–yksikesäinen) 

 

Retuseen on vuosina 2010–2018 istutettu yllämainitun tilaston mukaan yksikesäisiä kuhanpoikasia 

yhteensä 55 099 kappaletta. Kaikki istutukset on yhtä lukuun ottamatta tehty kalatalousmaksuvaroin 

(55 099 kalanpoikasta). Järveen on vastaavana ajanjaksona istutettu kerran myös 300 yksikesäistä 

planktonsiikaa (osakaskunnan varat). 

 

Taulukko 7. Kalanistutukset Retuseen vuodesta 2010 lähtien (ELY-keskus 2019).  

 
(1k–yksikesäinen) 

 

 

Kaavinjärveen on vuosina 2010–2018 istutettu samaisen tilaston mukaan sekä osakaskunnan että 

kalastus(kalatalous)alueen varoin ja kalatalouden edistämismäärärahoista yksikesäisiä kuhanpoikasia 

yhteensä 49 313 kappaletta. Tästä kalastusalueen osuus on 6 300 ja kalatalouden edistämisrahojen 

2 000 kuhanpoikasta. Järveen on vastaavana ajanjaksona istutettu myös 14 505 yksikesäistä 

planktonsiikaa (kaikki osakaskunnan varoin). 

Laji
Istutus-

pvm
Ikä

Keski-

pituus 

(mm)

Keski-

paino (g)
Kpl

Kuha 8.9.2010 1k 75 2,5 1500

Kuha 15.9.2010 1k 79 3 3680

Kuha 15.9.2010 1k 70 2,09 5522

Kuha 27.9.2012 1k 68 1,87 1212

Kuha 21.9.2013 1k 76 2,68 8333

Kuha 21.9.2014 1k 79 3,3 2836

Kuha 25.9.2014 1k 74 2,57 1380

Kuha 22.9.2015 1k 72 2,24 3378

Kuha 21.9.2016 1k 101 6,93 1828

Kuha 24.9.2018 1k 77 2,97 3522

keskiarvo 77 3,02

yhteensä 33191

Planktonsiika 4.10.2013 1k 123 11,6 425

Planktonsiika 9.10.2015 1k 102 6,1 1950

keskiarvo 113 8,85

yhteensä 2375

Laji
Istutus-

pvm
Ikä

Keski-

pituus 

(mm)

Keski-

paino (g)
Kpl

Kuha 14.9.2010 1k 76 2,71 6410

Kuha 15.9.2010 1k 79 3 1104

Kuha 14.9.2012 1k 76 2,4 10870

Kuha 11.9.2013 1k 86 4,05 4400

Kuha 10.9.2014 1k 80 3,88 5065

Kuha 9.9.2016 1k 70 2,2 15330

Kuha 20.9.2017 1k 70 2,24 7340

Kuha 11.9.2018 1k 78 2,8 4580

keskiarvo 77 2,91

yhteensä 55099

Planktonsiika 14.10.2011 1k 110 8,12 300



26 

 

 

Taulukko 8. Kalanistutukset Kaavinjärveen vuodesta 2010 lähtien (ELY-keskus 2019).  

 
(1k–yksikesäinen) 

 

Rikkaveteen on vuosina 2010–2019 istutettu yksikesäisiä harjuksenpoikasia, kaksivuotiaita järvilohia 

ja taimenia sekä yksikesäisiä kuhanpoikasia ja planktonsiikoja.  

 

Harjuksia istutettiin yhteensä 4 171 kappaletta, joista 2 518 oli hankittu kalatalouden edistämis-

määrärahoilla ja loput osakaskuntien varoin. Järvilohia vapautettiin Rikkaveteen yhteensä 4 444 

kappaletta, joista 799 oli ostettu kalatalouden edistämismäärärahoilla. Taimenia Rikkaveteen 

istutettiin yhteensä 30 299 kappaletta. Näistä 15 858 oli peräisin toimenpidevelvoitteista, 2 777 oli 

hankittu kalatalouden edistämisrahoilla ja 1 249 kalastus(kalatalous)alueen varoin.  

 

Kuhanpoikasia Rikkaveteen istutettiin yhteensä 77 659 kappaletta, joista 40 325 oli hankittu 

kalatalouden edistämismäärärahoilla ja 6 000 kalastus(kalatalous)alueen varoin. Yksikesäisiä 

planktonsiikoja tuotiin järveen yhteensä 198 266 kappaletta, joista 157 500 oli peräisin 

toimenpidevelvoitteista. 

 

  

Laji
Istutus-

pvm
Ikä

Keski-

pituus 

(mm)

Keski-

paino 

(g)

Kpl

Kuha 8.9.2010 1k 71 2,1 1500

Kuha 10.9.2010 1k 74 2,3 2000

Kuha 15.9.2010 1k 79 3 8009

Kuha 16.9.2010 1k 70 2,09 3374

Kuha 18.9.2010 1k 70 2,09 4602

Kuha 25.9.2011 1k 74 2,5 4568

Kuha 27.9.2011 1k 74 2,5 2404

Kuha 29.9.2011 1k 74 2,5 2885

Kuha 24.9.2012 1k 68 1,87 2910

Kuha 27.9.2012 1k 68 1,87 1212

Kuha 2.10.2012 1k 82 3,61 1360

Kuha 20.9.2013 1k 76 2,81 2292

Kuha 29.9.2013 1k 76 2,81 2083

Kuha 7.9.2014 1k 78 3 4800

Kuha 25.9.2014 1k 74 2,57 862

Kuha 30.9.2016 1k 73 2,47 1271

Kuha 5.10.2017 1k 67 1,8 717

Kuha 26.9.2018 1k 77 2,96 2464

keskiarvo 74 2,49

yhteensä 49313

Planktonsiika 1.10.2010 1k 111 8,8 1850

Planktonsiika 10.10.2014 1k 105 7,7 2500

Planktonsiika 5.10.2016 1k 102 6,3 3400

keskiarvo 106 7,6

yhteensä 7750
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Taulukko 9. Harjus-, järvilohi- ja taimenistutukset Rikkaveteen vuodesta 2010 lähtien  

(ELY-keskus 2019).  

 
(1k–yksikesäinen, 2v–kaksivuotias) 

 

  

Laji
Istutus-

pvm
Ikä

Keski-

pituus 

(mm)

Keski-

paino (g)
Kpl

Harjus 20.9.2010 1k 87 3,8 1619

Harjus 22.9.2011 1k 88 4,3 2698

Harjus 17.10.2013 1k 93 5,48 400

keskiarvo 89 4,53

yhteensä 4717

Järvilohi 26.5.2010 2v 181 56,05 707

Järvilohi 20.5.2011 2v 192 61,88 857

Järvilohi 10.5.2012 2v 213 94,3 505

Järvilohi 10.5.2012 2v 184 54,3 679

Järvilohi 8.5.2014 2v 186 63,13 229

Järvilohi 8.5.2014 2v 186 63,16 342

Järvilohi 27.5.2015 2v 197 71,5 1129

keskiarvo 191 66,33

yhteensä 4448

Järvitaimen 26.5.2010 2v 220 112,2 1200

Järvitaimen 4.6.2010 2v 199 172

Järvitaimen 4.6.2010 2v 221 97,1 1500

Järvitaimen 20.5.2011 2v 229 117,2 881

Järvitaimen 8.6.2011 2v 238 131,9 1558

Järvitaimen 10.5.2012 2v 213 94,3 216

Järvitaimen 30.5.2012 2v 232 115,6 1600

Järvitaimen 28.5.2013 2v 215 90,65 2046

Järvitaimen 29.5.2013 2v 250 160,2 1600

Järvitaimen 8.5.2014 2v 217 114,5 565

Järvitaimen 8.5.2014 2v 186 63,13 535

Järvitaimen 8.5.2014 2v 217 114,5 603

Järvitaimen 27.5.2014 2v 216 106,1 1600

Järvitaimen 27.5.2015 2v 205 94,64 1339

Järvitaimen 11.6.2015 2v 223 121,7 3293

Järvitaimen 25.5.2016 2v 233 129,2 469

Järvitaimen 30.5.2016 2v 230 122,3 1600

Järvitaimen 11.5.2017 2v 242 148,1 1859

Järvitaimen 15.5.2018 2v 227 122,93 1345

Järvitaimen 22.5.2018 2v 241 141,9 3200

Järvitaimen 20.5.2019 2v 223 113,33 1522

keskiarvo 223 115,75

yhteensä 28703
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Taulukko 10. Kuha- ja siikaistutukset Rikkaveteen vuodesta 2010 lähtien (ELY-keskus 2019).  

 
(1k–yksikesäinen) 

Laji
Istutus-

pvm
Ikä

Keski-

pituus 

(mm)

Keski-

paino (g)
Kpl

Kuha 8.9.2010 1k 75 2,5 1500

Kuha 9.9.2010 1k 75 2,5 3182

Kuha 10.9.2010 1k 74 2,3 5000

Kuha 15.9.2010 1k 79 3 4329

Kuha 8.9.2011 1k 97 5,2 1376

Kuha 29.9.2011 1k 74 2,5 2885

Kuha 7.9.2012 1k 87 3,94 1452

Kuha 14.9.2012 1k 65 1,6 10750

Kuha 14.9.2012 1k 78 2,5 2400

Kuha 14.9.2012 1k 68 1,75 4900

Kuha 24.9.2012 1k 68 1,87 2910

Kuha 20.9.2013 1k 76 2,81 2500

Kuha 5.9.2014 1k 80 3,34 1000

Kuha 7.9.2014 1k 78 3 6000

Kuha 31.8.2015 1k 82 3,19 2000

Kuha 9.9.2015 1k 69 1,8 1200

Kuha 30.8.2016 1k 762 3 3500

Kuha 31.8.2016 1k 83 3,3 1500

Kuha 20.9.2016 1k 72 2,4 10150

Kuha 5.9.2018 1k 83 3,63 2000

Kuha 26.9.2018 1k 76 2,86 4125

Kuha 26.9.2018 1k 78 3,1 3000

keskiarvo 108 2,82

yhteensä 77659

Planktonsiika 28.9.2010 1k 110 8,1 7000

Planktonsiika 13.10.2010 1k 99 495

Planktonsiika 13.10.2010 1k 115 9,2 15000

Planktonsiika 12.10.2011 1k 109 7,5 1770

Planktonsiika 14.10.2011 1k 110 8,12 15000

Planktonsiika 14.10.2011 1k 110 8,12 4930

Planktonsiika 19.10.2011 1k 95 4,8 5500

Planktonsiika 4.10.2012 1k 105 7,35 2720

Planktonsiika 6.10.2012 1k 109 7,5 4000

Planktonsiika 8.10.2012 1k 116 9,25 8100

Planktonsiika 8.10.2012 1k 109 7,75 6900

Planktonsiika 7.10.2013 1k 102 5,92 2533

Planktonsiika 15.10.2013 1k 112 8,79 15000

Planktonsiika 28.9.2014 1k 102 7,1 1565

Planktonsiika 8.10.2014 1k 165 24 2015

Planktonsiika 8.10.2014 1k 118 11 5485

Planktonsiika 19.10.2014 1k 121 11 2000

Planktonsiika 5.10.2015 1k 118 10,9 3333

Planktonsiika 12.10.2015 1k 118 10,8 7500

Planktonsiika 12.10.2015 1k 103 6,2 7500

Planktonsiika 6.10.2016 1k 92 3,9 2920

Planktonsiika 11.10.2016 1k 116 9,63 15000

Planktonsiika 11.10.2016 1k 102 6 15000

Planktonsiika 15.10.2016 1k 103 6 2000

Planktonsiika 10.10.2017 1k 111 8,2 15000

Planktonsiika 8.10.2018 1k 105 6,5 7500

Planktonsiika 8.10.2018 1k 128 13,6 7500

Planktonsiika 15.10.2019 1k 111 8,5 15000

keskiarvo 111 8,73

yhteensä 198266
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Rikkaveden tavoin myös Juojärveen on vuosina 2010–2019 istutettu viittä eri kalalajia: yksikesäisiä 

harjuksenpoikasia, kaksivuotiaita järvilohia, kaksikesäisiä ja -vuotiaita sekä kolmekesäisiä taimenia 

sekä yksikesäisiä kuhanpoikasia ja planktonsiikoja.  

 

Harjuksia istutettiin yhteensä 14 378 kappaletta, joista 4 118 oli hankittu kalatalouden edistämis-

määrärahoilla ja loput osakaskuntien varoin. Järvilohia vapautettiin Juojärveen yhteensä 7 547 

kappaletta, joista 891 oli ostettu kalatalouden edistämismäärärahoilla ja 478 kalastus(kalatalous)-

alueen varoin. Taimenia Juojärveen istutettiin yhteensä 60 007 kappaletta. Näistä 30 356 oli peräisin 

toimenpidevelvoitteista, 2 777 oli hankittu kalatalouden edistämisrahoilla ja 1 841 kalastus-

(kalatalous)alueen varoin.  

 

Kuhanpoikasia Juojärveen istutettiin yhteensä 284 102 kappaletta, joista 34 700 oli hankittu 

kalatalouden edistämismäärärahoilla, 25 700 kalastus(kalatalous)alueen varoin ja loput osakas-

kuntien rahoista. Yksikesäisiä planktonsiikoja tuotiin järveen yhteensä 93 551 kappaletta, joista 

3 600 oli peräisin toimenpidevelvoitteista ja loput olivat osakaskuntien kustantamia. 

 

 

 
Kuva 5. Vuosittaiset taimenistutukset (kaksikesäisistä kolmikesäisiin) Juojärveen ja Rikkaveteen  
(ELY-keskus 2019).  
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Taulukko 11. Järvilohi- ja taimenistutukset Juojärveen vuodesta 2010 lähtien (ELY-keskus 2019).  

 
(1k–yksikesäinen, 2k–kaksikesäinen, 2v–kaksivuotias, 3k–kolmekesäinen) 

Laji
Istutus-

pvm
Ikä

Keski-

pituus 

(mm)

Keski-

paino (g)
Kpl

Järvilohi 26.5.2010 2v 181 56 495

Järvilohi 20.5.2011 2v 192 61,88 478

Järvilohi 26.5.2011 2v 190 63 500

Järvilohi 10.5.2012 2v 184 54,3 476

Järvilohi 18.10.2013 2k 209 100 1300

Järvilohi 8.5.2014 2v 186 63 535

Järvilohi 27.5.2015 2v 197 71,5 500

keskiarvo 191 67,10

yhteensä 4284

Järvitaimen 1.11.2012 2k 231 126,3 1270

Järvitaimen 5.10.2017 2k 217 119 173

Järvitaimen 16.10.2017 2k 217 112 1810

keskiarvo 222 119,1

yhteensä 3253

Järvitaimen 26.5.2010 2v 220 112,2 499

Järvitaimen 10.6.2010 2v 221 97,1 1350

Järvitaimen 20.5.2011 2v 229 117,2 493

Järvitaimen 25.5.2011 2v 222 99 600

Järvitaimen 14.6.2011 2v 240 140 1351

Järvitaimen 10.5.2012 2v 213 94,3 505

Järvitaimen 28.5.2013 2v 215 90,65 1170

Järvitaimen 29.5.2013 2v 250 160,2 440

Järvitaimen 12.6.2013 2v 250 180 1111

Järvitaimen 8.5.2014 2v 217 115 565

Järvitaimen 27.5.2014 2v 214 96,7 1030

Järvitaimen 27.5.2014 2v 214 96,7 1030

Järvitaimen 12.6.2014 2v 260 200 1411

Järvitaimen 27.5.2015 2v 205 94,6 602

Järvitaimen 1.6.2015 2v 215 96,2 575

Järvitaimen 11.6.2015 2v 223 122 440

Järvitaimen 25.5.2016 2v 233 129 1042

Järvitaimen 11.5.2017 2v 242 148,1 905

Järvitaimen 17.5.2017 2v 231 120 1150

Järvitaimen 15.6.2017 2v 246 166,7 440

Järvitaimen 15.5.2018 2v 227 122,93 691

Järvitaimen 15.6.2018 2v 260 320 719

Järvitaimen 17.5.2019 2v 233 111 440

keskiarvo 230 131,72

yhteensä 18559

Järvitaimen 2.8.2010 3k 280 150

Järvitaimen 1.11.2010 3k 297 287 857

Järvitaimen 6.9.2011 3k 320 400 1500

Järvitaimen 4.10.2012 3k 330 400 1500

Järvitaimen 29.10.2012 3k 325 450 491

Järvitaimen 12.9.2013 3k 340 440 1500

Järvitaimen 29.10.2014 3k 350 450 1500

Järvitaimen 4.11.2015 3k 340 400 1500

Järvitaimen 10.10.2016 3k 350 600 1500

Järvitaimen 26.9.2017 3k 360 750 1000

Järvitaimen 1.10.2018 3k 360 550 1800

keskiarvo 332 473

yhteensä 13298
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Taulukko 12. Kuhaistutukset Juojärveen vuodesta 2010 lähtien (ELY-keskus 2019).  

 
(1k–yksikesäinen) 

Laji
Istutus-

pvm
Ikä

Keski-

pituus 

(mm)

Keski-

paino (g)
Kpl

Kuha 6.9.2010 1k 77 2,66 4250

Kuha 15.9.2010 1k 79 3 6494

Kuha 19.9.2010 1k 79 3 1300

Kuha 21.9.2010 1k 78 3,06 11160

Kuha 21.9.2010 1k 65 2,5 15000

Kuha 24.9.2010 1k 70 2,09 7800

Kuha 4.10.2010 1k 82 3,3 1600

Kuha 11.9.2011 1k 78 3,08 8197

Kuha 12.9.2011 1k 78 3,08 8197

Kuha 29.9.2011 1k 74 2,5 3846

Kuha 12.9.2012 1k 70 2 4500

Kuha 17.9.2012 1k 70 2,2 10929

Kuha 19.9.2012 1k 70 2,2 3600

Kuha 24.9.2012 1k 68 1,87 3394

Kuha 25.9.2012 1k 68 1,87 9700

Kuha 26.9.2012 1k 68 1,87 1455

Kuha 9.9.2013 1k 83 3,69 3257

Kuha 10.9.2013 1k 83 3,69 9773

Kuha 16.9.2013 1k 79 3,16 1900

Kuha 16.9.2013 1k 75 2,45 1588

Kuha 17.9.2013 1k 82 3,36 1515

Kuha 20.9.2013 1k 76 2,81 625

Kuha 22.9.2013 1k 73 2,4 10300

Kuha 22.9.2013 1k 75 3 400

Kuha 29.9.2013 1k 76 2,81 2916

Kuha 7.9.2014 1k 82 3,65 5130

Kuha 7.9.2014 1k 82 3,65 5130

Kuha 11.9.2014 1k 67 1,85 1472

Kuha 23.9.2014 1k 74 2,57 2240

Kuha 12.9.2015 1k 60 1,2 4800

Kuha 12.9.2015 1k 65 1,5 5000

Kuha 12.9.2015 1k 60 1,2 5000

Kuha 14.9.2015 1k 65 1,79 11657

Kuha 15.9.2015 1k 70 2,2 7000

Kuha 16.9.2015 1k 65 1,79 3068

Kuha 19.9.2015 1k 68 1,81 3441

Kuha 19.9.2015 1k 70 2,02 1200

Kuha 20.9.2015 1k 68 1,81 5350

Kuha 20.9.2015 1k 70 2,02 4650

Kuha 12.9.2016 1k 71 1,9 4650

Kuha 25.9.2016 1k 74 2,48 5918

Kuha 7.10.2016 1k 77 3,05 8200

Kuha 7.10.2016 1k 71 2,05 13200

Kuha 10.10.2016 1k 70 1,9 3400

Kuha 17.9.2018 1k 111 8,94 2941

Kuha 17.9.2018 1k 102 7,13 536

Kuha 17.9.2018 1k 78 3 13400

Kuha 26.9.2018 1k 71 2,1 9900

Kuha 27.9.2019 1k 73 2,64 2614

keskiarvo 74 2,69

yhteensä 263593
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Kuva 6. Vuosittaiset kuhaistutukset (yksikesäiset) Juojärveen, Rikkaveteen ja Kaavinjärveen 

(ELY-keskus 2019).  

 

 

Taulukko 13. Siikaistutukset Juojärveen vuodesta 2010 lähtien (ELY-keskus 2019).  

 
(1k–yksikesäinen) 

 
 

Laji
Istutus-

pvm
Ikä

Keski-

pituus 

(mm)

Keski-

paino (g)
Kpl

Planktonsiika 14.10.2010 1k 115 9,2 1800

Planktonsiika 19.10.2011 1k 117 9,3 1800

Planktonsiika 4.10.2013 1k 123 11,6 6000

Planktonsiika 10.10.2014 1k 105 7,7 5750

Planktonsiika 9.10.2015 1k 102 6,1 6000

Planktonsiika 5.10.2016 1k 102 6,3 6800

Planktonsiika 5.10.2016 1k 102 6,3 800

Planktonsiika 9.10.2017 1k 106 7,2 9217

Planktonsiika 21.10.2017 1k 12500

Planktonsiika 5.10.2018 1k 115 9,7 482

Planktonsiika 18.10.2018 1k 120 12,2 1500

keskiarvo 111 8,56

yhteensä 52649
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Kuva 7. Vuosittaiset planktonsiikaistutukset (yksikesäiset) Juojärveen, Rikkaveteen ja Kaavinjärveen 

(ELY-keskus 2019).  

 
 
Kalatalousalueen suurissa osakaskunnissa myydään pyydysyksiköitä myös ulkopuolisille kalastajille, 

mutta muutoin näiden kalastusmahdollisuudet ovat rajoittuneet lähinnä viehelupiin.  

 

 

Ympäristöluvat 

 

Säännöstelystä ja Palokin voimalaitoksesta johtuen taimenen (ja järvilohen) syönnös- ja 

kutualueiden välinen yhteys on katkennut ja luontainen lisääntyminen estynyt. Haittaa on 

kompensoitu istutusvelvoitteella. 

 

Voimassaolevat ympäristöluvat 

 Somparannan kylän ja Maarianvaaran hiihtokeskuksen puhdistamo PSA:n lupa 10.1.2005 

 Tuusniemen kirkonkylän jätevedenpuhdistamo PSA:n lupa 15.7.2004 

 Ylä-Aution kaatopaikan jälkihoitolupa PSA 21.12.2004 

 Kalaniemen maankaatopaikka PSA 24.2.2009 

 Kylylahti Copper Oy:n Luikonlahden rikastamon lupa ISY 31/06/2 12.4.2006 ja AVI 26.8.2011  

 Valamon jätevesipuhdistamon ympäristölupa ISAVI/140/04.08/2010 
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2.2. Kalakantojen ja kalastuksen tavoitetilat ja 

osatavoitteet 
 

2.2.1. Tavoitteet 

 
 

Kalansaalis 
 
Kalatalousalueen kokonaissaalista tulisi pyrkiä nostamaan noin 10–12 kg/ha/vuosi. Kirjanpito-
kalastajien yksikkösaaliiden avulla voidaan seurata mm. eri kalalajien saalismäärissä ja runsaus-
suhteissa tapahtuvia muutoksia. Kalansaaliin talteen ottamisen tehostamiseksi tulisi ammatti-
kalastuksen mahdollisuuksia parantaa, mikäli halukkuutta sen harjoittamiseen ilmenee esim. 
suuremmilla pyydyksillä ja lupamäärillä.  
 
 

Kalakannat ja kalastus 
 
Niillä alueilla, joilla toteutetaan voimakkaita kuha- ja taimenistutuksia, tulisi kalastus järjestää 
istutuslajien ehdoilla. Tämä tarkoittaa käytännössä, että tietyt hoitolajit (mm. siika) jäisivät 
vähemmälle huomiolle. Siikaistutusten vähentyessä suuremmissa vesissä voitaisiin verkkojen 
silmäharvuuksia suurentaa ja pienikokoisen vaellussiian kohdalla voidaan verkkopyynti keskittää 
myöhäissyksyyn (ajallisesti määritelty pyyntiaika ilman silmäharvuusrajoitusta), jolloin lajin tuotto 
voidaan saada talteen vaarantamatta kuha- ja taimenkantoja. 
 
 
Taimen ja järvilohi  
 
Järvitaimenistutusten tuloksellisuuden parantamiseksi verkon silmäharvuus tulisi nostaa varsinkin 
syvännealueilla (yli 8 m) vähintään 50 mm:iin tai harvemmaksi (>55 mm). Välivesi- ja pinta-
pyydyksissä verkkojen silmäkoon tulisi olla vähintään 65 mm. Muikkuverkkopyyntiä rajoitus ei 
koskisi, sillä alle 27 mm:n verkoilla kalastus olisi edelleen luvallista.  
 
Järvitaimenistutuksia tulisi rajoittaa, mikäli vesistön muikkukannat ovat alhaiset tai heikentymässä. 
Runsaiden muikkukantojen aikana istukkaiden kuolleisuus on alhaisempi ja kasvu nopeampaa, jolloin 
istutukset tuottanevat paremman tuloksen. Kuoreen merkityksestä esim. järvitaimenen ravinnossa 
ja esiintymisestä alueella ei ole olemassa tutkittua tietoa. Taimensaaliin määrää ei tuoreimman 
kalastustiedustelun (Kontila 2010) perusteella voi tarkkaan arvioida, mutta todennäköisesti saalis 
Juojärven ja Rikkaveden altailla jää noin 2–3 % kokonaissaaliista. Kalatalousalueen kunnostetuilla ja 
hoidetuilla jokialueilla taimensaalis voi kuitenkin olla tätä selvästi suurempi. 
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Kalatalousalueen tulisi jatkossa selvittää istutusmerkinnöillä järvitaimen- ja järvilohi-istutusten 
kannattavuutta ja tuloksellisuutta, sekä istukkaiden liikkumista alueella. Istutusten tuloksellisuuden 
selvittäminen on aiemmin kirjattu mm. Mondominerals Oy:n jätevesilupapäätökseen.  
 

 Palokin kosket tulisi kunnostaa kalataloudellisin perustein. 

 Ohjeellinen istutustiheys järvitaimenella (kaksi–kolmevuotiaat) tulisi olla 0,5–1,0 
kpl/ha/vuosi. 

 
 
Kuha 
 
Kuha ei aiemmin ole kuulunut Juojärven vakinaisiin lajeihin, vaan se on kotiutettu istuttamalla vasta 
1980-luvulla (suul. tied. Pekka Happonen 1999). Mahdollisesti kuhaa on aiemminkin järveen 
istutettu, mutta tiedot määristä tai istutusvuosista puuttuvat. Kuhan lisääntymisestä Juojärvessä ei 
ole tutkittua tietoa. Juojärven keskiosalla (Tuusniemen ja Ohtaanniemi osakaskunnat) kuhasaalis 
lisääntyi vuosien 2009–2010 aikana merkittävästi (suul. tied. Heimo Räsänen 2011).  
 
Lisääntyvien kuhakantojen suojelemiseksi ja kuhan kasvupotentiaalin hyödyntämiseksi syvänne-
alueilla (yli 8 m) ei tulisi käyttää alle 55 mm verkkoja. Matalilla rantavesillä ei silmäharvuuden 
rajaaminen kuhan suojelemiseksi ole tarpeellista. Tarvittaessa tunnettuja kuhan kutupaikkoja 
voidaan esim. osakaskuntien päätöksillä rauhoittaa määräajaksi ja näin suojella kutevia yksilöitä. 
 
Kuhan yksikkösaalis on ollut Rikkaveden Luikonlahden alueella noin 400 g ja kuhan osuus kokonais-
saaliista parhaimmillaan talvipyynnissä jopa 60 %. Mikäli kuhaistutuksia jatketaan Juojärvellä, tulee 
istutuksien tuloksia mahdollisuuksien mukaan seurata ja arvioida myöhemmin kuhaistutusten 
mielekkyys uudelleen. 
 

 Ohjeellinen istutustiheys tulisi jatkossa kuhalla olla 5–10 kpl/ha/vuosi. 
 
 
Siika 
 
Alueen järvialtaissa esiintyy ilmeisesti kahta eri siikamuotoa, istutettua planktonsiikaa ja järvessä 
karikoille kutevaa vaellussiikaa. Istutusten kannattavuuden ja kalojen kasvun ollessa huono ei siikaa 
tulisi jatkossa istuttaa pääaltaisiin lainkaan. Siikojen menestymiseen vaikuttaa lisäksi muikku, joka 
tehokkaampana ravintokilpailijana syrjäyttänee ainakin planktonia syövät siiat.  
 
Vuoden 2009 kalastustiedustelun (Kontila 2010) perusteella näyttää siltä, että kuhasaalis on 
lisääntynyt Rikkaveden Luikonlahdella, mikä on huomioitava siian kalastusta järjestettäessä. Saman 
kalastustiedustelun mukaan siian osuus saaliista Luikonlahdella oli noin 10 %.  
 
 
Hauki 
 
Haukikanta pysynee nykyisellä tasollaan myös jatkossa, mikäli kevätaikaiset vedenkorkeudet sallivat 
luontaisen kudun onnistumisen. Kalastuslaissa ei ole määritelty hauelle alamittaa eikä tämän 
säätämiseen näyttäisi olevan mitään syytä. 
 
Tuoreimman kalastustiedustelun (Kontila 2010) mukaan hauen osuus saalista vaihteli Juojärvellä eri 
alueilla 5–24 %. Talvipyynnissä Rikkaveden Luikonlahden alueella hauen osuus saaliista oli noin 10 %. 
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Hauen lisääntymisen kannalta heikommilla alueilla voidaan harkita esikesäisten haukien istutuksia. 
Hauen kutupyynnin kieltämiseen ei ole tarvetta. 
 
 
Lahna 
 
Lahnakanta on saalistietojen ja tuoreimman kalastustiedustelun (Kontila 2010) perusteella 
voimistunut. Tarvittaessa lahnakannan yhtenä hoitomuotona voidaan harkita kutulahtien rauhoitta-
mista, mikäli perusteet ovat selvät ja lahnan kutualueet ovat rajoitetuilla alueilla. Toisaalta nykyinen 
kalastuskulttuurin muutos, jossa pyynti kohdistuu pääsääntöisesti petokaloihin saattaa jopa johtaa 
lahnakantojen alikalastuksen, jolloin kannan tihentyminen heikentää niiden kasvua.  
 
Voimakkaasti lisääntyvä pienten lahnojen määrä voi pahimmillaan haitata myös muuta suomukalan 
(esim. kuha) pyyntiä etenkin talviaikana, jolloin kuhat ja lahnat hakeutuvat usein samoille syvänne-
alueille talvehtimaan (talvihaudat). Lahnan osuus saaliista Juojärvellä ja Rikkavedellä (Kontila 2010) 
on ollut noin 5–15 % ja Kaavin Saarijärvessä noin 10 %. Lahnan runsaus ja saalismäärät vaihtelevat 
kuitenkin paikallisesti varsin paljon. 
 
 
Made 
 
Mateen kannanvaihtelut eivät ole tarkkaan tiedossa, mutta lajin lisääntymisajankohdasta ja 
luonteesta johtuen ei sen kantoihin voida suoranaisesti vaikuttaa. Made on tyypillinen sesonkiajan 
kala, jota pyydetään tietoisesti vain talvisin, vaikkei sen käyttämiselle muina aikoinakaan ole mitään 
estettä. Mateen osuus saaliista on vaihdellut 5–27 %. Tarkkaa madesaalista ei tiedustelutietojen 
hajanaisuuden takia ole laskettavissa.   
 
Made kutee Kaavinjärvi–Rikkavesi–Juojärvi-alueella maaliskuun alkupuolella. Tavanomaisesta 
poiketen kutu tapahtuu ainakin osin melko syvällä, tavallisin kutusyvyys mateella on noin 5–6 m 
(suull. tied. Pekka Happonen 1999). 
 
 
Muikku 
 
Muikun kannanvaihtelut ovat voimakkaita. Kantojen kannalta paras hoitokeino lienee kalastus. 
Kalatalousalueen tuleekin seurata muikkukantojen kehitystä ja muutoksia yhdessä ammatti-
kalastajien kanssa.  
 
Muikkukantojen ollessa alhaiset tai laskussa tulee järvitaimenten istutuksia rajoittaa. Viimeisimmän 
kalastustiedustelun (Kontila 2010) mukaan muikun verkkokohtainen yksikkösaalis on Juojärvellä ollut 
noin 0,8 kiloa. Muikun osuus saaliista on saman tiedustelun mukaan ollut noin 5–20 prosenttia. 
Vastaavasti runsaiden muikkukantojen aikana järvitaimenten istuttaminen on tuloksekkaampaa mm. 
paremman kasvun ansiosta.  
 
Hyvien muikkukantojen aikana osakaskuntien tulisi joustaa kalastuslupien myynnissä, mikä 
mahdollistaa sekä alueella asuvien että muualta tulevien sivuammattikalastajien kalastuksen. 
Runsaiden muikkukantojen aikana ammattikalastuksella on lisäksi huomattavaa paikallista 
elinkeinotoimintaa lisäävää merkitystä. 
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Rapu 
 
Rapua esiintyy muutamissa järvissä ja jokialueilla, joissa se on muodostanut pyyntikelpoisia kantoja. 
Ravunpyynnillä on myös taloudellista merkitystä ainakin paikallisesti.  
 
Siirtoistukkaiden alkuperän ja laadun sekä siirtovesistön tiedot tulee tarkistaa ennen rapujen 
hankkimista ja siirtämistä uusiin rapuvesiin. Siirtoistutuksiin tulisi käyttää puhtaita ja tautivapaita 
istukkaita.  
 
Kalatalousalueen tulisi selvittää mahdollisuudet siirtää alueen ruttovapailta alueilta rapuja sopiviin 
pienehköihin kohteisiin. Näistä paikoista rapuja voitaisiin siirtää tarvittaessa uusiin kohteisiin tai 
alueille, joista rapurutto on tuhonnut kannan aikaisemmin. Istutuksissa tulisi käyttää rapueriä, joissa 
koiras–naaras-suhde olisi 30–70. Istukkaiden tulisi olla mahdollisimman isoja (mielellään 7–9 cm), 
jolloin ainakin osa olisi sukukypsiä. Istutustiheys tulisi olla muutamia kappaleita rantametrille. Joki ja 
virta-alueilla istutustiheyttä voidaan nostaa esim. 1–3 rapuun neliömetrille. Rapuja tulisi istuttaa 
muutamien kymmenien kappaleen suuruisina erinä sopivin, esim. 100–150 metrin välimatkoin.  
 
 
 
 
 

2.3. Vesialueiden käytön alueellinen suunnittelu ja 

yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueella 
 

Osakaskuntien tulisi yhteistyössä kalatalousalueen kanssa harkita suurempien yhteisten lupa-

alueiden muodostamista ammattikalastusta varten. Riittävät pyyntialueet ja pitkälle aikavälille (esim. 

viisi vuotta) kerrallaan myönnettävät luvat mahdollistavat ammattikalastuksen edelleen 

kehittymisen alueella mm. investointeihin liittyvien riskien pienentyessä.  

 

Kalatalousalueen merkittävimmät matkailuyrittäjät selvitetään yhteistyössä alueen kuntien 

elinkeinotoimen kanssa, ja yrityksille lähetetään tietoa kalastus- ja ravustusmahdollisuuksista. 

Tarvittaessa sovitaan yrittäjien kanssa yrityskohtaisista vieheluvista. Kalastuspaikkojen (yritysten) 

markkinointia tuetaan mahdollisuuksien mukaan mm. toimittamalla kohteisiin liittyvää tietoa (mm. 

lupajärjestelyt, kalasto). Tarvittaessa kalatalousalue tukee uusien toimintakykyisten ja laadukkaiden 

kalastuskohteiden käynnistämistä.  

 

Mikäli Juojärvelle ja Rikkavedelle muodostuisi tulevaisuudessa vahva ja kalastuksen kestävä 

kuhakanta, loisi se hyvät edellytykset myös ammattimaiselle verkko- ja rysäkalastukselle. 

 

Mahdolliset ravustukseen soveliaat ja matkailijoille tarkoitetut kohteet tulisi selvittää. Ravustus 

voidaan kalastuksen tavoin liittää yhdeksi osaksi matkailujen ohjelmapalveluja. 
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2.3.1. Kalataloudellisesti merkittävät alueet 

 

Kalataloudellisesti merkittävänä alueena voidaan pitää kalatalousalueen laajinta yhtenäistä 

järviallasta eli Rikkavesi–Juojärveä kokonaisuudessaan.  

 

Troolipyyntiin soveltuvia vesialueita löytyy ainoastaan Rikkaveden eteläosista sekä Juojärven 

pohjoisosista (kuvat 8 ja 9). Tärkein tätä pyyntimuotoa rajoittava tekijä järvialtailla on vesisyvyys. 

 

 

 
Kuva 8. Troolikalastukseen soveltuva osa Rikkavedettä. Alue on merkitty karttaan tummennuksella 

(vrt. kuva 2.2.). 
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Kuva 9. Troolikalastukseen soveltuva osa Juojärveä. Alue on merkitty karttaan tummennuksella (vrt. 

kuva 2.3). 
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2.3.2. Kaupalliseen kalastukseen ja kalastusmatkailuun hyvin 

soveltuvat alueet ja niillä käytettävät pyydykset 

 
Osakaskunnille lähetettiin vuoden 2019 lopulla tiedustelu, jossa kysyttiin mm. vesialueen 

soveltuvuutta kaupalliseen kalastukseen ja virkistyskalastukseen. Tähän on saaduista vastauksista 

koottu yhteenvetotaulukot. 

 

Saarijärvi 

 

Taulukko 14. Yhteenveto Saarijärven soveltuvuudesta kaupalliseen kalastukseen 
eri osakaskuntien alueella. Lajikohtaiset selitteet: 0–ei sovellu, 1–soveltuu, 2–soveltuu erinomaisesti. 

 
 

Taulukko 15. Yhteenveto Saarijärven soveltuvuudesta virkistyskalastukseen 
eri osakaskuntien alueella. Lajikohtaiset selitteet: 0–ei sovellu, 1–soveltuu, 2–soveltuu erinomaisesti. 

 
 

 

Retunen 

 

Taulukko 16. Yhteenveto Retusen soveltuvuudesta kaupalliseen kalastukseen 
eri osakaskuntien alueella. Lajikohtaiset selitteet: 0–ei sovellu, 1–soveltuu, 2–soveltuu erinomaisesti. 

 
 

Taulukko 17. Yhteenveto Retusenen soveltuvuudesta virkistyskalastukseen 
eri osakaskuntien alueella. Lajikohtaiset selitteet: 0–ei sovellu, 1–soveltuu, 2–soveltuu erinomaisesti. 

 
Kaavinjärvi 

 

Taulukko 18. Yhteenveto Kaavinjärven soveltuvuudesta kaupalliseen kalastukseen 
eri osakaskuntien alueella. Lajikohtaiset selitteet: 0–ei sovellu, 1–soveltuu, 2–soveltuu erinomaisesti. 

 
 

Kaavin osakaskunta 

 Järvi soveltuu huonosti kaupalliseen kalastukseen. 

 

  

Kuha Hauki Made Siika

Karsikkovaaran ok 0 0 0

Retusen ok 1 0 0 0

Kuha Hauki Made Ahven Särkikalat

Karsikkovaaran ok 1 1 1 1

Retusen ok 2 1 1 1

Kuha Hauki Made Made Taimen

Retusen ok 1 1 0 0 0

Kuha Hauki Made Taimen Särki Ahven Säyne

Retusen ok 2 1 1 0 1 1 1

Muikku Kuha Hauki Made Siika Ahven Taimen

Ohtaanniemen ok 1 2 2 0 1 0

Retuisen ok 1
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Taulukko 19. Yhteenveto Kaavinjärven soveltuvuudesta virkistyskalastukseen 
eri osakaskuntien alueella. Lajikohtaiset selitteet: 0–ei sovellu, 1–soveltuu, 2–soveltuu erinomaisesti. 

 
 

Kaavin osakaskunta 

 Järvi soveltuu erinomaisesti virkistyskalastukseen. 

 

Rikkavesi 

 

Taulukko 20. Yhteenveto Rikkaveden soveltuvuudesta kaupalliseen kalastukseen 
eri osakaskuntien alueella. Lajikohtaiset selitteet: 0–ei sovellu, 1–soveltuu, 2–soveltuu erinomaisesti. 

 
 

Taulukko 21. Yhteenveto Rikkaveden soveltuvuudesta virkistyskalastukseen 
eri osakaskuntien alueella. Lajikohtaiset selitteet: 0–ei sovellu, 1–soveltuu, 2–soveltuu erinomaisesti. 

 
 

Juojärvi 

 

Taulukko 22. Yhteenveto Juojärven soveltuvuudesta kaupalliseen kalastukseen 
eri osakaskuntien alueella. Lajikohtaiset selitteet: 0–ei sovellu, 1–soveltuu, 2–soveltuu erinomaisesti. 

 
* Vastauksissa painotettu enemmän vesialueen yleistä soveltuvuutta lajille kuin tämänhetkistä kannan tilaa. 

 

Taulukko 23. Yhteenveto Juojärven soveltuvuudesta virkistyskalastukseen 
eri osakaskuntien alueella. Lajikohtaiset selitteet: 0–ei sovellu, 1–soveltuu, 2–soveltuu erinomaisesti. 

 
* Vastauksissa painotettu enemmän vesialueen yleistä soveltuvuutta lajille kuin tämänhetkistä kannan tilaa. 

Muikku Kuha Hauki Made Siika Ahven Taimen

Ohtaanniemen ok 1 2 2 0 1 0

Retuisen ok 2

Muikku Kuha Hauki Made Siika Ahven Taimen

Ohtaanniemen ok 1 1 2 2 1 0

Maarianvaaran ok 1 0 1 1 0

Muikku Kuha Hauki Made Siika Ahven Taimen

Ohtaanniemen ok 2 2 2 2 1 0

Maarianvaaran ok 1 0 1 1 0

Muikku Kuha Hauki Made Siika Taimen Ahven

Maljasalmen ok 0 0 0 0 0

Juojärven ok 1 0 2 1 0 0 2

Varislahden ok 0 0 0 0 0 0 0

Korpivaaran ok 1 0 2 2

Viuruniemen ok 0 0 0 0 0 0 0

Ohtaanniemen ok * 1 0 1 1 0 1

Heiskala-Kosulan ok * 2 0 0 0 0 0

Muikku Kuha Hauki Made Siika Ahven Lahna Taimen

Maljasalmen ok 1 1 1 1 1

Juojärven ok 0 2 0 1 0

Varislahden ok 1 1 1 1 1 1 1 0

Korpivaaran ok 0 2 0 1

Viuruniemen ok 0 1 0 2 0

Ohtaanniemen ok * 2 2 2 2 0

Heiskala-Kosulan ok * 2 2 2 2 2 2
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Rikkavesi soveltuisi kyselyn mukaan kaupalliseen kalastukseen muikun, hauen ja mateen sekä Saari-

järvi kuhan osalta. Retusessa kaupallisen kalastuksen lajeina tulisi olla kuha sekä hauki ja Juojärvessä 

hauki, ahven ja made, ja nämäkin vain järven eteläosissa. Muikku näyttäisi soveltuvan kyselyn 

mukaan kaupalliseen kalastukseen niiden osakaskuntien alueella, joilla myös troolikalastukselle on 

olemassa parhaat edellytykset (vrt. kartta 9). Rikkavedellä troolaukseen soveltuisivat parhaiten Viita-

saari–Kortesaari-alueen lähivedet (vrt. kartta 8). 

 

Virkistyskalastuksella nähtiin järvialueella enemmän mahdollisuuksia: Rikkavesi ja Saarijärvi 

soveltuisivat hyvin kuhan, hauen ja mateen kalastukseen. Lisäksi suosittaisiin muikun virkistys-

kalastusta Rikkavedellä sekä ahvenen ja särkikalojen Saarijärvellä. Retusen ja Juojärven (ainakin 

osittain) katsottiin soveltuvat kaikkien alueen talouskalalajien virkistyskalastukseen taimenta 

lukuunottamatta. 

 

Vertailtaessa Juojärven eri alueiden soveltuvuutta kaupalliseen kalastukseen ja virkistyskalastukseen 

löytyy eroja jälkimmäisen eduksi. Taustalla voi olla ajatus, että talouskalakannat ovat niin pienet, 

että ne eivät kestäisi ammattimaista kalastusta, mikä on osin ristiriidassa kyselyn tuloksiin kala-

kantojen tilasta. 

 

 

2.3.3. Vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueet ja järjestelmän 

kehittäminen 

 

Juojärven-Rikkaveden viehelupa-alueeseen kuuluvat edellä mainittujen järvialtaiden lisäksi näiden 
pohjoispuolella sijaitsevat Saarijärvi ja Kaavinjärvi poislukien karttapiirroksissa 8–10 merkityt vesi-
alueet. Viehelupa-alue kattaa lähes 19 000 hehtaaria, vaikka tämän ulkopuolelle jää suuri osa Juo-
järven selkävesistä (noin 30 prosenttia koko järven pinta-alasta). Vuoden 2021 alusta viehelupa-alue 
laajenee käsittämään myös Rauvanjärven ja Maarianvaaran osakaskunnan Rikkaveden vesialueen 
kokonaisuudessaan. 
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Kuva 10. Karttapiirros yhteislupa-alueeseen kuulumattomista vesialueista Kaavinjärvi–Rikkavesi-
järvialtaalla (punainen varjostus). Maarianvaaran osakaskunnan osuus Rikkavedestä sekä Rauvan-
järvi kokonaisuudessaan liitetään vuoden 2021 alusta viehelupa-alueeseen. 
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Kuva 11. Karttapiirros yhteislupa-alueeseen kuulumattomista vesialueista Juojärven yläosissa 
(merkitty karttaan tummansinisellä varjostuksella). Viehelupa-alueen ulkopuolelle jää Koistilan 
osakaskunnan hallinnoima osa Juojärveä. 
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Kuva 12. Karttapiirros yhteislupa-alueeseen kuulumattomista vesialueista Juojärven alaosissa 
(merkitty karttaan punaisella varjostuksella). 
 
Vuosina 2000–2009 pyydysyksikkömäärä Rikkavesi–Juojärvi-alueella on ollut noin 15 000 

yksikköä/vuosi (Kontila 2010). Vuodesta 2009 vuoteen 2010 lupamyynti viehelupa-alueella nousi 

2 255 eurolla. Vuosien 2010–2018 kokonaislupamyynti on ollut 60 128 euroa ja keskimääräinen 

vuosittainen lupamyynti 6 680 euroa.  

 

 
Kuva 13. Rikkavesi–Juojärvi-viehelupa-alueen lupamyynti vuosina 2010–2018. 
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2.3.4. Yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueella 

 

 

 

2.4. Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi ja 

kalastuksen kehittämiseksi 
 

2.4.1. Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi 

 

Aiemman kalastusaluejaon jäljiltä Kaavinjärvi–Rikkavesi–Juojärvi-altaalla on käytössä erilaisia 

alamitta- ja solmuvälisäädöksiä. Vuoden 2021 alusta säädökset on tarkoitus yhtenäistää seuraavasti. 

 Kuhan alamitta on 45 cm. 

 Rasvaeväleikatun taimenen alamitta on 50 cm. 

 Kahdeksan metriä syvemmässä vedessä kalastus on kielletty silmäväliltään 28–55 mm 

verkoilla, kahdeksan metrin syvyydessä ja tätä matalamassa vedessä silmäkoon yleis-

rajoitusta ei ole. 

 

Yllämainituille rajoituksille on kahden vuoden siirtymäaika, jonka ajan myös aiemmat säädökset ovat 

voimassa. 

 

Saarijärvi–Retunen–Kaavinjärvi–Rikkavesi–Juojärvi-alueella pyyntiä tulisi useimpien lajien kohdalla 
mahdollisuuksien mukaan lisätä selvästi. Kalastuksen järjestämisessä tulisi ensisijaisesti huomioida 
vähempiarvoisten kalojen ja suomukalojen (mm. kuha, taimen, hauki) kalastuksen oikea suhde. 
Vähempiarvoisten kalojen tehopyynnin lisäksi tulisi erityisesti kuhan pyyntiä ohjata kookkaampien, 
jo kutemaan ehtineiden saaliskalojen pyyntiin. Rajoitukset mahdollistaisivat luonnonkudusta 
syntyvien poikasten määrän lisääntymisen ja pitkällä aikavälillä pysyvien kuhakantojen syntymisen 
ainakin tietyillä alueilla. 
 
Tulevaisuudessa tulisi useampien osakaskuntien harkita kalastuslupien myymistä muunkin (rysät, 
verkot ym.) kuin vapakalastuksen osalta myös ulkopuolisille kalastajille. Kalastuslupa voitaisiin 
esimerkiksi rajata käsittämään tietyn yksikkömäärän erilaisia pyydyksiä (esim. erillinen muikku-
verkkomerkki). Lupien myynnissä tulisi myös huomioida alueen ulkopuolelta tulevat kaupalliset 
kalastajat ainakin vahvojen muikkukantojen aikana. 
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2.4.2. Suunnitelma kunnostustoimenpiteistä 

 

 

2.4.3. Suunnitelma istutuksista 

 

Yleislinjauksena todetaan, että kuhan ja taimenen istutuksia tulee alueen vesissä jatkaa. 
 
Saarijärvi–Retunen–Kaavinjärvi–Rikkavesi–Juojärvi-altaan istutukset tulisi mahdollisimman pitkälti 
järjestää osakaskuntien ja kalatalousalueen kanssa yhteisen suunnitelman pohjalta. Istukaspoikasten 
hankinnassa tulisi pääsääntöisesti suosia lähialueen tuottajia, jolloin mm. istukkaiden kuntoa 
heikentävät kuljetusmatkat jäävät lyhyiksi. Lisäksi istukkaiden hankinnassa tulee mahdollisuuksien 
mukaan hyödyntää yhteisostojen ja kilpailuttamisen tuomaa etua. Istutuskohteita tulee vaihtaa 
vuosittain, jotta istutusten vaikutus jakautuisi tasaisesti eri omistajatahojen alueille.  
 
Hoitolajeina käytettäisiin jatkossa vain kuha- ja järvitaimenistukkaita. Siian istutuksista luovuttaisiin 
Rikkaveden ja Juojärven altailla toistaiseksi lukuun ottamatta Luikonlanden aluetta.  
 
Istutusten tuloksellisuuden selvittämiseen tarvittaisiin 5–7 kirjanpitokalastajiksi sopivaa henkilöä 
(myös ammattikalastajia), jotka koulutettaisiin kirjaamaan saalistiedot sekä seuraamaan saaliissa 
tapahtuvia muutoksia. Tarvittaessa saalistietojen käsittelyn voisi tehdä jokin ulkopuolinen taho, 
jolloin yksittäisten ammattikalastajien saaliit pysyvät salassa. 
 
Kirjanpitotietojen ja istutustilastojen avulla voitaisiin jatkossa seurata istutusten tuloksellisuutta ja 
kalojen liikkeitä laajemmalla alueella. Kalastuskirjanpidon riittävä laajuus (useita kirjanpitokalastajia), 
pyyntiponnistuksen määrä ja riittävän pitkä aikajakso antaisivat luotettavamman kuvan 
tapahtuneista muutoksista ja kalakantojen kehityksestä. Istutusten ja muiden mahdollisten hoito-
toimenpiteiden vaikutuksia voitaisiin tarpeen mukaan seurata myös ulkopuolisen tahon tekemien 
kalamerkintöjen tai koekalastusten avulla. 
 
 
 

2.4.4. Ehdotukset kalastuksen kehittämistoimenpiteiksi 
 

 

 

2.5. Suunnitelma kalastuksenvalvonnan järjestämisestä 
 

Kalastustiedustelun (Kontila 2010) mukaan kalastuksenvalvojaan tai poliisiin törmättiin kalavesillä 

varsin harvoin.  
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Kalastuksenvalvontaan on viime vuosina panostettu aiempaa enemmän, ja ”valvontaiskuja” tullaan 

jatkossa tekemään niin selkä- kuin virtavesillä. Valvonnan tehostamiseksi on lisärahoitusta haettu 

ELY-keskukselta. Kalatalousalueella toimii tällä hetkellä 24 valtuutettua kalastuksenvalvojaa.  

 

 

2.6. Suunnitelma kalastusta ja kalakantoja koskevan 

seurannan järjestämisestä 
 

 

 

 
 

 

3.1. Perustiedot vesialueesta sekä kalakantojen ja 

kalastuksen (ml. ravut) nykytilasta 
 

3.1.1. Jokialue ja sen tila 

 

Yleistä 

 

Juuan kunnan alueelta Vaikkojärvestä alkavalla ja Kaavin kunnan puolella Kärenjärveen päättyvällä 

jokiosuudella on pituutta noin 60 km. Kuntien raja sijaitsee Pielisenpitkän alla. 

 

Kaikki Vaikkojoen reitin kosket on aikoinaan perattu uittoa varten, ensimmäisen kerran 1920-luvulla 

miestyönä. Vuosina 1957–1958 koko jokireitti Lietukasta alaspäin perattiin uudelleen pusku-

traktorilla, jolloin jokiuoma muuttui lopullisesti virtakutuisille kalalajeille soveltumattomaksi. Uitto 

Vaikkojoessa loppui 1960-luvun alkupuolella (Kujala ja Piirainen 1976). 

 

Vaikkojokea on ensimmäisen kerran kunnostettu vuosina 1979–80 lähinnä virkistyskalastuksen ja 

vesiretkeilyn tarpeisiin. Vuosina 2009–2011 joen kosket välillä Kajoonkoski–Ruukinkoski muokattiin 

aiempaa paremmin virtakutuisten kalalajien luontaiseen lisääntymiseen soveltuviksi tuomalla koskiin 

kutusoraa sekä kokoamalla rännimäiseen virtausuomaan matalia pohjapatoja ohjaamaan virtausta 

myös alivedellä avattuihin rantakivikoihin. Pohjois-Karjalan puoleisessa osassa jokea (Kajoonkoski–
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Pielisenpitkä) jokiuomassa säilytettiin rajoitettu kanoottiretkeilymahdollisuus: virtausuomaa myöten 

kanoottiretkeily on mahdollista yli- ja osin myös keskivirtaamaoloissa. Pohjois-Savon puoleisiin 

koskiin jätettiin veneväylä koskiveneilyn tarpeisiin. 

 

 

 
Kuva 14. Yleiskartta kalatalousalueen pohjoisosista. Karttaan on merkitty sekä Vaikkojoki 
että kuvan 16 kattama osa karttapiirroksesta (nro 5). 
 
 

Jokireitti 

 

Vaikka Vaikkojärven ja Mäntylammen välinen virtavesi on kartoissa nimetty Vaikkojoeksi, tällä joki-

osuudella on hyvin vähän kalataloudellista merkitystä (veden happamuus haittaa kalojen 

lisääntymistä), joten tekstissä Vaikkojoen reitillä tarkoitetaan Kajoonjärvestä alkaa jokiosuutta. 
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Mäntylammen vedet virtaavat Mäntyjokena Metsä-Vaikkoon ja sieltä edelleen Jokilampeen, johon 

myös Kajoonjärvi laskee.  

 

Jokilammesta vedet laskevat Lietukkaan. Tämän pinta-ala on 118 hehtaaria ja keskisyvyys 1,7 metriä. 

Vaikkojoki on välillä Lietukka–Suuri Kotalampi lähes yhtenäistä koskea. Korkeuseroa tällä noin neljän 

kilometrin pituisella osuudella on lähes 25 metriä. Osuuden jyrkin koski on Myllykoski (putous-

korkeus 5 m).  

 

Välillä Suuri Kotalampi–Saarvanniva on putouskorkeutta noin 10 metriä. Kyseisen jokiosuuden jyrkin 

yksittäinen koski on Pielisenpitkä (putousta 4,5 m). Tämän alapuolella Vaikkojokeen yhtyy Saarvan-

joki. Putouskorkeus välillä Saarvanniva–Välijärvi on yhteensä noin 15 metriä. Välijärvestä vedet 

virtaavat Ruukinkosken kautta Kärenjärveen ja edelleen Vihtajärven sekä Pieni- ja Suuri-Kortteisen 

kautta Saarijärveen.  

 

 

 
Kuva 15.1. Yleiskarttapiirros Vaikkojoen koskialueiden sijainnista välillä Kaavinjärvi–Lietukka.  
1 – Kajoonkoski, 1b – Kajoonkosken ohittava kanoottiväylä, 2 – Jokilammenkosket ja  
3 – Hirvolankoski.  
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Kuva 15.2. Yleiskarttapiirros Vaikkojoen yläosan koskialueiden sijainnista. 4a – Murtosaarenkoski,  
4b – Murtosaarenkosken ohittava kanoottiväylä, 5 – Kalliokoski, 6 – Kantosaarenkoski,  
7 – Hirvisaarenkoski, 8 – Myllykoski, 9a – Ylä-Jokipolvenkoski ja 9b – Ala-Jokipolvenkoski.  
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Kuva 15.3. Yleiskarttapiirros Vaikkojoen keskiosan koskialueiden sijainnista. 10a – Suuri Kotakoski,  
10b – Pieni Kotakoski, 11 – Makkarasärkät ja 12 – Markkakoski.  
 
 

 

Kuva 15.4. Yleiskarttapiirros Vaikkojoen alaosan koskialueiden sijainnista. 13 – Pielisenpitkä, 14 –
Kusiaiskoski, 15 – Rakkinekoski, 16a – Ylä-Kalliokoski, 16b – Ala-Kalliokoski, 17 – Multivääränkoski ja  
18 – Piilukoski.  
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Kuva 15.5. Yleiskarttapiirros Vaikkojoen kahden alimman kosken sijainnista. 19 – Polvikoski ja  
20 – Ruukinkoski.  
 

Viimeisimmät vedenkorkeus- ja virtaamamittaukset on Vaikkojoella tehty vuosien 1979–1982 

kunnostustoimien yhteydessä. Rakkinekoskesta tuolloin mitattu korkein virtaama (HQ) oli 31 m³/s, 

keskivirtaama (MQ) 5,4 m³/s ja keskialivirtaama (MNQ) 1,3 m³/s (Porttikivi 1983). 

 

Vaikkojoen kosket on suojeltu koskiensuojelulailla (35/1987) voimalarakentamiselta. 
 

 

Vesialueen omistus 

 

Kajoonjärvestä alkavalla jokiosuudella aina Juuan ja Kaavin kuntien rajalle asti vesialueen omistaa 

Kajoon yhteisen kalaveden osakaskunta. Tästä alavirtaan päin jokiosuuden hallinta kuuluu Kortteisen 

osakaskunnalle poikkeuksena kunnanrajan ja Ala-Kalliokosken välinen jokiuoma, jonka länsipuolella 

omistus jakaantuu Halivaaran ja Niinivaaran osakaskuntien kesken (kuva 16). 
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Kuva 16. Kartta vesialueen omistuksesta Vaikkojoen alueella (vertaa kuva 14, alue 5). 
A) Kortteisen osakaskunta, AE) ?, AF) Raholanvaaran kylän talojen 1–6 vesialue, AG) Kajoon yhteisen 
kalaveden osakaskunta, AH) Petrovaaran kalaveden osakaskunta, AI) Halivaaran osakaskunta, AJ) 
Niinivaaran osakaskunta 
 
 

Vedenlaatu 

 

Vaikkojoki (04.742) kuuluu SYKEn vedenlaaturekisterin mukaan luokkaan ”keskisuuret turvemaiden 

joet”. Joki kuuluu biologisten ja fysikaalis-kemiallisten tekijöiden mukaan luokkaan ”hyvä”. Myös 
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hydrologis-morfologisten arviointiperusteiden mukaan Vaikkojoen muuntuneisuusluokka on ”hyvä”. 

Arviota lienee nostanut joella vuosina 2009–2013 suoritettu kalataloudellinen kunnostus, joka moni-

muotoisti rännimäiseksi perattua virtausuomaa; jokea ei ole luokiteltu voimakkaasti muutetuksi tai 

keinotekoiseksi vesistöksi.  

 

Vesimuodostelman ekologien tila on arvioitu hyväksi. Arvion perusteluissa mainitaan, että biologisen 

aineiston mukaan tilaluokka on päällyslevien ja pohjaeläimistön perusteella hyvä, mutta kalaston 

osalta tyydyttävä. Happamuuden vaihtelu on joessa suuri, mitattu pH-minimi on 4,5 (lohensukuisille 

kaloille toksinen taso). Vesimuodostelman kemiallinen tila on arvioitu hyvää huonommaksi. Tila-

arviota on perusteltu kalojen elohopeapitoisuudella, kaukokulkeumariskillä ja humuspitoisuudella 

(valuma-alueella sijaitsee humuspitoisia järviä). Lisäksi vesimuodostuman lähialueelle on perustettu 

noin 45 hehtaarin laajuinen turvetuotantoalue. 

 

 

 
Kuva 17. Karttapiirros kalatalousalueen pohjoisosista. Karttaan on eri värein merkitty arvio alueen 

järvien vedenlaadusta (SYKE 2020). 
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Yleisesti Vaikkojoen reitillä ja tämän välialtaissa vesi on lievästi sameaa ja hiukan happaman puolella, 

puskurikyvyltään välttävää, humuspitoista ja välillä erittäin ruskeaa sekä fosforipitoisuuden 

perusteella koskialueilla karua mutta välialtaissa lievästi rehevää. Vedenlaatuun vaikuttavat valuma-

alueen runsaat kuivatusojitukset. 

 

Aluehallintovirasto myönsi 2011 toimiluvan Kylysuon ja Konosensuon turvetuotantoalueille. Ensin 

mainitun tuotantoalue on kooltaan 42,5 hehtaaria ja jälkimmäisen 66,7 hehtaaria. Kylysuon vedet 

johdetaan metsäojien kautta Saarilampeen, josta ne päätyvät Saaripuron ja Mäntyjoen kautta 

Vaikkojokeen. Konosensuon tuotantoalueen valumavedet päätyvät Raholanjärveen, josta ne 

kulkeutuvat lyhyiden jokiosuuksien ja välialtaiden kautta Hietaseen ja sieltä edelleen Hietajokea 

myöten Vaikkojokeen.  

 

Ahmonsuon turvetuotantoalue sai toimiluvan 2016. Tuotantoala on 37,9 hehtaarin kokoinen. 

Tuotantoalueen vedet johdetaan pintavalutuskentän kautta Saarilampeen, josta ne päätyvät 

Mäntylammen yläpuoliseen Vaikkojokeen ja edelleen Mäntyjoen kautta myös varsinaiselle 

Vaikkojoen reitille. 

 

Kuopion Energia, joka on ollut hakijana myös yllämainituissa tapauksissa, on vuonna 2019 jättänyt 

hakemuksen turvetuotantoalueen perustamiseen myös Ruostesuolle. Hakemuksen mukainen 

tuotantoala olisi 24 hehtaaria. Ruostesuo sijaitsee Kylysuon itäpuolella, ja valumavedet on 

suunniteltu johdettavaksi Saarilampeen, josta ne kulkeutuisivat Mäntyjoen kautta Vaikkojoen reitille.  

 

Vaikka turvetuotantoalueiden ja Vaikkojoen koskien väliin jää välialtaita ja sivujokia, ovat kevättulvat 

ojitetulla valuma-alueella runsaita (ylivirtaama on viisinkertainen keskivirtaamaan ja yli 20-kertainen 

keskialivirtaamaan verrattuna), joten on mahdollista, että tulvaveden happamuus ja kiintoaine 

yhdistettyinä turvetuotantoalueiden valumavesiin hidastavat hautuvan mädin kasvua ja kehittymistä 

myös kunnostetussa osassa Vaikkojokea (mäti on tässä kehitysvaiheessa erittäin herkkä vedenlaadun 

vaihteluille). 

 

 

3.1.2. Kalakantojen nykytila 

 

Vaikkojoessa tavataan taimenen lisäksi haukea, särkeä, salakkaa, säynettä, ahventa, madetta ja 

kiiskeä sekä harjusta ja kirjolohta. Sekä pääuomasta että jokeen laskevista sivujoista ja puroista 

löydettiin vuosien 2004 ja 2005 sähkökoekalastuksissa usean eri ikäluokan taimenia, mm. vasta-

kuoriutuneita poikasia (Ruokolainen 2004 ja 2005). 

 

Vaikka Vaikkojoella on esiintynyt rapuruttoa, eräissä sivujoissa rapukanta on kuitenkin säilynyt. 

Ruton jälkeen rapua on siirtoistutettu muutamiin kohteisiin Vaikkojoelle.  
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3.1.3. Kalastuksen nykytila 

 
Jokireitti ja sen sivujoet palvelevat nykyisellään virkistys- ja kalastusmatkailukohteena. Joella on 

vuoden 2019 loppuun saakka toiminut omavirkistyskalastus kalatoimikunta, joka on huolehtinut 

luvanmyynnistä ja jokialueen hoidosta yhdessä paikallisten osakaskuntien kanssa.  Vuoden 2020 

alusta toimikunnan tehtävät siirrettiin kalatalousalueelle. 

 
Vaikkojokeen on vuosina 2010–2019 istutettu kolmea eri kalalajia: yksikesäisiä harjuksenpoikasia 

sekä eri-ikäisiä taimenia (vastakuoriutuneita, yksikesäisiä ja -vuotiaita, kaksikesäisiä ja -vuotiaita sekä 

nelikesäisiä) ja kirjolohia (kolmikesäisiä ja -vuotiaita). Taimenistukkaista 22 500 oli kaloja, jotka eivät 

olleet kertaakaan talvehtineet. 

 
 

 
Kuva 18. Vaikkojokeen vuosittain istutetut talvehtineet taimenenpoikaset (1v–2v) sekä mahdolliset 
kutukalat (4k) (ELY-keskus 2019). 
 
 

 
Kuva 19. Vaikkojokeen vuosittain istutetut kirjolohet (ELY-keskus 2019). 
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Taulukko 24. Harjus-, taimen- ja kirjolohi-istutukset Vaikkojokeen vuodesta 2010 lähtien (ELY-keskus 

2019).  

 
(vk–vastakuoriutunut, 1k–yksikesäinen, 1v–yksivuotias, 2k–kaksikesäinen, 2v–kaksivuotias, 3v–kolmivuotias, 4k–neljäkesäinen) 

 

Laji
Istutus-

pvm
Ikä

Keski-

pituus 

(mm)

Keski-

paino (g)
Kpl

Harjus 22.10.2010 1k 88 4,7 2500

Järvitaimen 19.5.2014 vk 20000

Järvitaimen 10.10.2011 1k 93 8,65 2500

Järvitaimen 16.6.2014 1v 105 12,7 5625

Järvitaimen 8.6.2015 1v 102 11,8 652

Järvitaimen 10.6.2015 1v 34,3 2000

keskiarvo 104 19,6

yhteensä 8277

Järvitaimen 27.9.2016 2k 215 122,33 407

Järvitaimen 29.9.2017 2k 217 119 300

Järvitaimen 24.10.2018 2k 217 108,3 301

keskiarvo 216 116,54

yhteensä 1008

Järvitaimen 10.5.2019 2v 216 122 576

Järvitaimen 3.10.2011 4k 1086 184

Kirjolohi 26.5.2011 2v 700 1346

Kirjolohi 20.6.2011 2v 1100 409

Kirjolohi 18.8.2011 2v 1380 324

Kirjolohi 23.5.2013 2v 1200 364

Kirjolohi 19.6.2013 2v 1200 366

Kirjolohi 24.5.2016 2v 1200 375

Kirjolohi 28.6.2016 2v 1300 384

Kirjolohi 14.6.2017 2v 1250 240

Kirjolohi 18.7.2017 2v 1250 399

keskiarvo 1176

yhteensä 4207

Kirjolohi 21.8.2012 3k 1300 228

Kirjolohi 21.8.2013 3k 1300 383

Kirjolohi 23.8.2016 3k 1500 208

keskiarvo 1367

yhteensä 819

Kirjolohi 26.5.2011 3v 1500 89

Kirjolohi 1.6.2012 3v 1500 297

Kirjolohi 20.6.2012 3v 1400 320

Kirjolohi 23.5.2013 3v 1200 168

Kirjolohi 27.5.2014 3v 1500 298

Kirjolohi 23.6.2014 3v 1500 298

Kirjolohi 26.5.2015 3v 1400 323

Kirjolohi 10.6.2015 3v 1460 341

Kirjolohi 14.6.2016 3v 1250 159

keskiarvo 1412

yhteensä 2293
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Harjuksia on istutettu yhteensä 2 500 kappaletta ja kirjolohia kaikkiaan 7 317 kappaletta. Taimenia 

on jokeen vapautettu yhteensä 32 545 kappaletta. Näistä 7 625 oli hankittu kalatalouden edistämis-

rahoilla ja 4 736 kalatalousmaksuvaroin.  

 

Vaikkojokeen istutettiin vuonna 2014 yli 5 600 taimenenpoikasta, mikä on enemmän kuin seuranta-
jakson 2010–2019 muina vuosina yhteensä (kuva 15). Kirjolohi-istutusten huippuvuosi oli vuosi 2011, 
jolloin jokeen tuotiin yli 2 168 kirjolohta (kuva 18). 
 
 
Vuosina 2018 ja 2019 virkistyskalastustoimikunta ei IHN-rhabdovirustilanteen vuoksi tuonut jokeen 
lainkaan kaloja; kyseisten vuosien istukkaat ovat olleet Kuopion Energian velvoitekaloja. 
 
Vaikkojoelle myydään viehelupaa, joka kattaa koko vesireitin sekä Juuan että Kaavin kuntien 
alueella. Reitille istutetaan pyyntikokoista kirjolohta. 

 Vuorokausiluvan hinta on 12 euroa, lisävuorokausi maksaa 7 euroa. 

 Viikkolupa maksaa 40 euroa ja kausilupa 80 euroa. 

 Kalamäärä on rajoitettu enintään kolmeen lohikalaan/vrk. 
 
 
 

3.2. Kalakantojen ja kalastuksen tavoitetilat ja 

osatavoitteet 
 

 

 

3.3. Vesialueiden käytön alueellinen suunnittelu ja 

yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueella 
 

3.3.1. Kalataloudellisesti merkittävät alueet 

 

Vaikkojoen yhteenlaskettu taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoala on yli kuusi hehtaaria. 

Kunnostetut kosket muodostavatkin kalataloudellisesti merkittävän kokonaisuuden. 

 

 

3.3.2. Kaupalliseen kalastukseen tai kalastusmatkailuun hyvin 

soveltuvat alueet ja niillä käytettävät pyydykset 
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Vaikkojoen koskiin ollaan palauttamassa luontaisesti lisääntyvää taimenkantaa, joten alue ei sovellu 

kaupalliseen kalastukseen. Pienimuotoinen kalastusmatkailu, varsinkin yhdistettynä muuhun luonto-

matkailuun, ei ole ristiriidassa taimenen suojelutavoitteiden kanssa.  

 

 

3.3.4. Vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueet ja järjestelmän 

kehittäminen 

 

 

 

3.3.5. Yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueella 

 

 

3.4. Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi ja 

kalastuksen kehittämiseksi 
 

 

3.4.1. Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi 

 

Vuoksen vesistöalueen järvitaimenkantojen toimenpideohjelmassa (ELY-keskuksen raportteja 

60/2018) esitetään useita keinoja taimenen luonnontuotannon turvaamiseksi. Näitä tulee soveltaa 

myös Vaikkojoen kunnostetuilla koskilla. 

 Taimenen (sekä rasvaevällisten että eväleikattujen) kalastus joella kielletään kokonaan. 

Virkistyskalastus kohdistuu jokeen istutettaviin kirjolohiin. 

 Seurannan avulla parhaiksi lisääntymis- ja pienpoikasalueiksi osoittautuvien koskien 

kalastusta tulee muutoinkin rajoittaa (kahluukielto 1.9.–31.5.). 

 Tarkastetaan koskien täydennys- ja lisäkunnostustarve. Tämän tulee sisältää myös arvion 

Pohjois-Savon puoleisen jokireitin veneväylän muuttamisesta kapeaksi kanoottiuomaksi. 

 Laaditaan arvio valuma-aluekunnostuksen tarpeellisuudesta. 
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3.4.2. Suunnitelma kunnostustoimenpiteistä 

 

Vaikkojoen koskia on kunnostettu vuosina 2009–2011 virtakuituisten kalalajien lisääntymis- ja 

pienpoikasalueiksi. Toimenpiteistä on kuitenkin kulunut jo vuosikymmen, ja Lietukan yläpuoliset 

kosket tarvitsisivat lisäsorastusta. 

 

Lietukan alapuolinen jokiosuus aina Myllykoskelle asti muodostaa käytännössä yhtenäisen koski-

alueen. Kunnostusten yhteydessä uomaan jätettiin kanoottiväylä, johon koottiin perkauskivistä 

matalia pohjapatoja. On mahdollista, että jäät ovat liikutelleet joitakin pohjapatojen kivistä ja siten 

vaikeuttaneet kanoottireitin käyttöä. Kyseinen koskiosuus voitaisiin käydä läpi työkoneella. Samassa 

yhteydessä tulisi koskien kutusoraikkoja täydentää. 

 

Vaikkojoen latvavesien vedenlaatua tulisi seurata eri vedenkorkeuksilla. Näin voitaisiin todentaa 

mm. turvetuotannon mahdollisia vaikutuksia kalastoon.  

 

 

3.4.3. Suunnitelma istutuksista 

 

Vaikkojoella istutuslajeina tultaneen käyttämään kirjolohta, taimenta ja harjusta. Pyyntikokoiset 

kirjolohet tulisivat virkistyskalastuksen tarpeisiin. Harjus- ja taimenistukkailla (harjuksella pien-

poikaset ja taimenella hedelmöitetty mäti ja pienpoikaset) puolestaan yritettäisiin elvyttää joessa 

elävää kantaa. 

 

 

 

3.4.4. Ehdotukset kalastuksen kehittämistoimenpiteiksi 
 

 

3.5. Suunnitelma kalastuksenvalvonnan järjestämisestä 
 
Vaikkojoella tulee kalastuksenvalvontaa pyrkiä tehostamaan. Virkistyskalastustoimikunnan tehtävien 

siirryttyä vuoden 2020 alusta kalatalousalueelle tämä tulee ottamaan aiempaa suuremman roolin 

valvonnan järjestelyissä. Joelle on kaavailtu vuosittaista tehovalvontaiskua. 
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3.6. Suunnitelma kalastusta ja kalakantoja koskevan 

seurannan järjestämisestä 
 

 

 

 

 

 

4.1. Perustiedot vesialueesta sekä kalakantojen ja 

kalastuksen nykytilasta 
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Kuva 20. Yleiskarttapiirros kalatalousalueen keskisuurten järvialtaiden sijainnista. 1– 
Vaikkojärvi, 2–Kajoonjärvi, 3–Kärenjärvi, 4–Sivakkajärvi, 5Rauvanjärvi ja 6–Suurijärvi. 
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4.1.1. Vaikkojärvi 

 

Vesialueen omistus 

 

Vaikkojärvi kokonaisuudessaan on osa Vaikon kalaveden osakaskuntaa (kuva 18). Järvestä alkava ja 

Mäntylampeen päättyvä virtavesi on kartoissa nimetty Vaikkojoeksi. Tällä melko lyhyellä jokialueella 

ei kuitenkaan ole kuin marginaalinen kalataloudellinen merkitys, joten käyttö- ja hoito-

suunnitelmassa Vaikkojoella tarkoitetaan Kajoonjärven ja Kärenjärven välistä, noin 50 kilometrin 

pituista jokiosuutta. 

 

 
Kuva 21. Karttapiirros Vaikkojärvestä. Järvialuetta hallinnoi Vaikon kalaveden osakaskunta. 
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Vedenlaatu 
 

Vaikkojärvi (04.752.1.001) on SYKEn (2020) tilastoissa luokiteltu runsashumuksiseksi järveksi. Järven 

korkeustaso on N60+187,20, vesialan laajuus 719 hehtaaria ja vesitilavuus 32,05 miljoonaa kuutio-

metriä. Vaikkojärven keskisyvyys on 4,46 metriä (suurin syvyys 19,00 m) ja rantaviivan kokonais-

pituus 41 kilometriä (SYKE 2020). 

 

SYKEn vesimuodostumien tilaluokittelussa Vaikkojärvi kuuluu biologisen, fysikaalis-kemiallisen ja 

hydrologis-morfologisen luokittelun mukaan luokkaan ”erinomainen”. Yksi biologisen luokan laatu-

tekijöistä on kalasto. Tämän tila-arvio perustuu vuoden 2009 koekalastuksiin, joiden antamia 

tuloksia on vertailtu neljään eri muuttujaan (kalabiomassa, yksilömäärä, särkikalojen biomassaosuus 

ja indikaattorilajien esiintyminen). Näistä kolme ensin mainittua antoivat luokaksi ”erinomainen”, 

mutta viimeinen – indikaattorilajien esiintyminen – sai arvon ”tyydyttävä”.  

 

Yhteenvetona yllämainituista Vaikkojärven ekologinen tila on kuitenkin arvioitu luokkaan 

”erinomainen”. Vesimuodostuman kemiallinen tila on sen sijaan arvioitu ”hyvää huonommaksi”. 

Perusteluina mainitaan kaloissa esiintyvä elohopea sekä kaukokulkeumariski (turvealueiden joet ja 

runsashumuksiset lähijärvet). 

 

 

Kalakantojen nykytila 
 

Vaikkojärveen on vuodesta 2010 lähtien istutettu kahdesti sekä yksikesäistä kuhaa että plankton-

siikaa ja taimenta (yksi sekä kaksikesäisillä että -vuotiailla tehty istutus). Taimenia tuotiin järveen 

1 007 kappaletta (taulukko 25). 

 
Osakaskunnille lähetettiin vuoden 2019 lopulla tiedustelu, jossa kysyttiin vesialueen soveltuvuutta 

eri kalalajeille sekä kaupalliseen kalastukseen ja virkistyskalastukseen.  

 
Vaikon kalaveden osakaskunnan näkemyksen mukaan järvessä hyvin menestyviä kalalajeja ovat 
hauki, ahven, made, lahna, särki, säyne, kuha ja siika (kaksi viimeksi mainittua istutusten ansiosta). 
Järvi ei sovellu kaupalliseen kalastukseen mutta on hyvä virkistyskalastuskohde. 
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Taulukko 25. Kuha-, planktonsiika- ja taimenistutukset Vaikkojärveen vuodesta 2010 lähtien 
(ELY-keskus 2019).  

 
(1k–yksikesäinen, 2k–kaksikesäinen, 2v–kaksivuotias) 

 
 
 

4.1.2. Kajoonjärvi 

 

Vesialueen omistus 

 

Kajooonjärvi kuuluu Kajoon yhteisen kalaveden osakaskuntaan, samoin tähän Kajoonkosken ja 
Jokilammen välityksellä yhteydessä oleva Metsä-Vaikko, johon Mäntyjoki laskee. Kajoonjärveen 
laskee koillisesta lyhyen Salmenjoen kautta Polvijärvi, jonka itäpuoli kuuluu Petrovaaran kalaveden 
osakaskuntaan (kuva 22). 
 

Laji
Istutus-

pvm
Ikä

Keski-

pituus 

(mm)

Keski-

paino 

(g)

Kpl

Kuha 16.9.2010 1k 80 3,5 1800

Kuha 11.9.2013 1k 76 2,5 1665

keskiarvo 78 3,0

yhteensä 3465

Planktonsiika 12.10.2010 1k 116 10,0 2650

Planktonsiika 11.10.2011 1k 109 7,5 3500

keskiarvo 225 8,8

yhteensä 6150

Järvitaimen 30.5.2012 2v 248 179,1 485

Järvitaimen 27.9.2016 2k 215 122,3 522

keskiarvo 232 150,7

yhteensä 1007
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Kuva 22. Karttapiirros Kajoonjärvestä lähivesineen. Kajoonjärvea ja osaa tätä ympäröivistä 
vesialueista hallinnoi Kajoon yhteisen kalaveden osakaskunta (AG) ja osaa Petrovaaran kalaveden 
osakaskunta (AH). 
 

 

Vedenlaatu 
 

Kajoonjärvi (04.761.1.001) on luokiteltu SYKEn (2020) tilastoissa keskikokoiseksi humusjärveksi. 

Järven korkeustaso on N60+167,30, vesialan laajuus 552 hehtaaria ja vesitilavuus 62,49 miljoonaa 

kuutiometriä. Kajoonjärven keskisyvyys on 11,33 metriä (suurin syvyys 49,90 m) ja rantaviivan 

kokonaispituus 25 kilometriä (SYKE 2020). 

 

SYKEn vesimuodostumien tilaluokittelussa Kajoonjärvi kuuluu biologisen luokittelun mukaan 

luokkaan ”hyvä”. Perusteluissa mainitaan, että kasviplanktonin, vesikasvien, rantavyöhykkeen 

pohjaeläimistön ja kalaston luokka-arvo on ”erinomainen”, mutta, koska syvänteen pohjaeläimistön 

ja päällyslevien tila on arvioitu ”hyväksi”, saa järven biologinen tila kokonaisarvion ”hyvä”. 
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Kalaston tila-arvio perustuu vuoden 2010 koekalastuksiin, joiden antamia tuloksia on arvioitu 

kalabiomassan, yksilömäärän, särkikalojen biomassaosuuden ja indikaattorilajien esiintymisen 

suhteen. Näistä kolme ensin mainittua antoivat luokaksi ”erinomaisen”, mutta indikaattorilajien 

esiintyminen ”hyvän”. 

 

Fysikaalis-kemiallisen ja hydrologis-morfologisen tilaluokittelun mukaan Kajoonjärvi kuuluu luokkaan 

”erinomainen”.  

 

Yhteenvetona yllämainituista Kajoonjärven ekologinen tila on arvioitu luokkaan ”hyvä”. Vesi-

muodostuman kemiallinen tila on arvioitu ”hyvää huonommaksi”. Perusteluina mainitaan maan-

käytön aiheuttama elohopeapitoisuuden lisääntyminen kaloissa. 

 

 

Kalakantojen nykytila 
 

Kajoonjärveen on vuodesta 2010 lähtien tehty vain neljä kalaistutusta; kaikki istukkaat ovat olleet 

yksikesäisiä planktonsiikoja (vrt. taulukko 26). 

 

 

Taulukko 26. Planktonsiikaistutukset (yksikesäiset) Kajoonjärveen vuodesta 2010 lähtien (ELY-keskus 
2019).  

 
 
Kajoonjärvessä elää talvikutuinen muikkukanta. 

 

Osakaskunnille lähetettiin vuoden 2019 lopulla tiedustelu, jossa kysyttiin vesialueen soveltuvuutta 

eri kalalajeille sekä kaupalliseen kalastukseen ja virkistyskalastukseen. Kajoonjärven koillis- ja 

itäpuolen pieniä järvialtaita hallinnoi Petrovaaran kalaveden osakaskunta. Heidän näkemyksensä 

mukaan kyseiset pienvedet soveltuvat luontaisille kalalajeille. 

 
Aluetta pidetään epäsuotuisana kaupalliseen kalastukseen johtuen järvialtaiden pienestä koosta. 
Virkistyskalastukseen alue sen sijaan sopisi hyvin sekä järvissä luontaiset lisääntyvien lajien (hauki ja 
ahven) että siian osalta (tärkein istutuslaji). 
 
Alueella pienvesistä on havaittu, että metsäojituksen lisäävät nopeasti ja voimakkaasti niin 
rehevöitymistä kuin happamoitumista. 
 

Laji
Istutus-

pvm

Keski-

pituus 

(mm)

Keski-

paino (g)
Kpl

Planktonsiika 12.10.2010 116 10 3971

Planktonsiika 30.9.2011 101 6,1 5217

Planktonsiika 1.10.2012 97 4,6 7500

Planktonsiika 1.10.2014 102 6,8 3268

Planktonsiika 14.10.2015 91 4,1 5543

keskiarvo 101 6,3

yhteensä 25499
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4.1.3. Kärenjärvi 

 

Vesialueen omistus 

 

Sekä Kärenjärvi että tätä ympäröivät Vihtajärvi, Välijärvi ja Riihijärvi ovat osa Kortteisen 
osakaskuntaa (kuva 23).  
 

 
Kuva 23. Karttapiirros Kärenjärvestä lähivesineen. Kartassa näkyviä järvialtaita hallinnoi Kortteisen 
osakaskunta. 
 

 

Vedenlaatu 
 

Vaikkojoki laskee Välijärven ja Kapasenselän kautta Kärejärveen (04.742.1.001). Järven korkeustaso 

on N60+103,10, vesialan laajuus 149 hehtaaria ja vesitilavuus 3,96 miljoonaa kuutiometriä. Kären-

järven keskisyvyys on 2,66 metriä (suurin syvyys 10,36 m) ja rantaviivan kokonaispituus 20 kilometriä 

(SYKE 2020). 

 

Kärenjärvi on SYKEn (2020) tilastoissa luokiteltu runsashumuksiseksi järveksi. SYKEn vesi-

muodostumien tilaluokittelussa järvi kuuluu biologisen ja fysikaalis-kemiallisen luokittelun mukaan 

luokkaan ”hyvä”. Ensin mainitun perusteluissa on kirjoitettu, että vuoden 2005 havaintokerralla 

klorofyllipitoisuus jäi luokkaan ”tyydyttävä”. Jälkimmäistä luokittelua on perusteltu mm. sillä, että 
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kesäisin Kärenjärven syvänteen (melko pienialainen) happitilanne on ollut heikko viittä metriä 

syvemmissä vesikerroksissa ja että talvisin pohjan hapettomalla vyöhykkeellä on ollut syvyyttä kaksi 

metriä.  

 

Kärenjärven hydrologis-morfologinen tilaluokka on ”erinomainen”. 

 

Yhteenvetona yllämainituista Kärenjärven ekologinen tila on kuitenkin arvioitu luokkaan ”hyvä”. 

Vesimuodostuman kemiallinen tila on arvioitu ”hyvää huonommaksi”. Perusteluina mainitaan 

kaloissa esiintyvä elohopea sekä kaukokulkeumariski (turvealueiden joet ja runsashumuksiset 

lähijärvet). 

 

 

Kalakantojen nykytila 
 

Kärenjärveen on vuosina 2010–2019 istutettu kuhaa (yksikesäisiä kaloja) ja kirjolohta (kaksi- ja 

kolmivuotiaita kaloja). Viimeisin järveen tehty istutus on vuodelta 2014 (taulukko 24). 
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Taulukko 27. Kirjolohi- ja kuhaistutukset Kärenjärveen vuodesta 2010 lähtien (ELY-keskus 2019).  

 
(1k–yksikesäinen, 2v–kaksivuotias, 3v–kolmivuotias) 

 

Osakaskunnille lähetettiin vuoden 2019 lopulla tiedustelu, jossa kysyttiin vesialueen soveltuvuutta 

eri kalalajeille sekä kaupalliseen kalastukseen ja virkistyskalastukseen. Heidän näkemyksensä 

mukaan Kärenjärvi soveltuu virkistyskalastukseen mutta ei kaupalliseen kalastukseen. 

 

 

4.1.4. Sivakkajärvi 

 

Vesialueen omistus 

 

Pääosa Sivakkajärveä sekä tämän koillispuolella sijaitsevat Välijärvi ja Louhi kuuluvat Sivakkavaaran 

osakaskuntaan. Sivakkajärven lounaiskulmaa hallinnoi Luikonlahden osakaskunta (kuva 24). 

 

Laji
Istutus-

pvm
Ikä

Keski-

pituus 

(mm)

Keski-

paino (g)
Kpl

Kirjolohi 28.5.2010 2v 1000 33

Kirjolohi 22.6.2010 2v 700 70

Kirjolohi 26.5.2011 2v 700 47

Kirjolohi 20.6.2011 2v 1100 45

Kirjolohi 18.8.2011 2v 1380 36

Kirjolohi 23.5.2013 2v 1200 40

Kirjolohi 19.6.2013 2v 1200 50

keskiarvo 1040

yhteensä 321

Kirjolohi 26.5.2011 3v 1500 11

Kirjolohi 1.6.2012 3v 1500 33

Kirjolohi 20.6.2012 3v 1400 36

Kirjolohi 27.5.2014 3v 1500 33

Kirjolohi 23.6.2014 3v 1500 33

keskiarvo 1480

yhteensä 146

Kuha 19.9.2010 1k 78 3,06 2232

Kuha 29.9.2012 1k 68 1,87 4090

Kuha 28.9.2013 1k 76 2,81 1666

keskiarvo 74 2,58

yhteensä 7988
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Kuva 24. Karttapiirros Sivakkajärvestä lähivesineen. Pääosaa sekä järvestä että tätä ympäröivistä 
vesialueista hallinnoi Sivakkavaaran osakaskunta. Lounaiskulma Sivakkajärveä on osa Luikonlahden 
osakaskuntaa (D). 
 

 

Vedenlaatu 

 

Sivakkajärvi (04.771.1.001) on luokiteltu SYKEn (2020) tilastoissa pieneksi humusjärveksi. Järven 

korkeustaso on N60+117,00, vesialan laajuus 340 hehtaaria ja vesitilavuus 16,67 miljoonaa 

kuutiometriä. Sivakkajärven keskisyvyys on 4,90 metriä (suurin syvyys 17,24 m) ja rantaviivan 

kokonaispituus 19 kilometriä (SYKE 2020). 

 

SYKEn vesimuodostumien tilaluokittelussa järvi kuuluu biologisen ja fysikaalis-kemiallisen luokittelun 

mukaan luokkaan ”hyvä”. Ensin mainitun perusteluissa on kirjoitettu, levämäärään perustuvat 

muuttujat (a-klorofylli ja kokonaisbiomassa) olivat ”tyydyttävää” luokkaa. Jälkimmäistä luokka-

arviota on perusteltu sillä, että kevättalvella 2012 karjataloudesta peräisin olevien hygienian 

indikaattoribakteerien määrät ja ravinnepitoisuus nousivat järven länsipäässä korkeiksi (tilannetta on 

luonnehdittu lyhytaikaiseksi). 

 

Hydrologis-morfologisen tilaluokittelun mukaan Sivakkajärvi kuuluu luokkaan ”erinomainen”.  
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Yhteenvetona yllämainituista Sivakkajärven ekologinen tila on arvioitu luokkaan ”hyvä”.  

 

 

Kalakantojen nykytila 

 

Sivakkajärveen on tehty vain yksi kalaistutus viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kyseessä on 

vuonna 2010 yhteensä 5 700 yksikesäisen planktonsiian istutus (ELY-keskus 2019). 

 

 

 

4.1.5. Rauvanjärvi–Syrjäjärvi–Saarijärvi sekä Rauvanjoki 

 

Saarijärvi laskee Saarijoen kautta Syrjäjärveen, jonka vedet virtaavat Syrjänjokea myöten 

Rauvanjärveen. Tämän vedet puolestaan laskevat Rauvanjokea myöten Rikkaveteen. 

 

Syrjäjoen alaosaan laskee Alimmaisesta Saarilammesta alkava puro, jonka kunnostusedellytyksiä 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen on tarkoitus selvittää. 

 

Vesialueen omistus 

 

Saarijärvi, Syrjäjärvi ja Rauvanjärvi sekä tästä Rikkaveteen laskeva Rauvanjoki kuuluvat 

Maarianvaaran osakaskunnalle (kuva 25). 
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Kuva 25. Karttapiirros Rauvanjärvi–Syrjäjärvi–Saarijärvi-alueesta. Järvialtaita ja näitä yhdistäviä jokia 
hallinnoi Maarianvaaran osakaskunta (tummennetut alueet). 
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Vedenlaatu 

 

Rauvanjärvi (04.781.1.003) on SYKEn (2020) tilastoissa luokiteltu keskikokoiseksi humusjärveksi. 

Järven korkeustaso on N60+106,00, vesialan laajuus 882 hehtaaria ja vesitilavuus 63,11 miljoonaa 

kuutiometriä. Rauvanjärven keskisyvyys on 7,15 metriä (suurin syvyys 26,73 m) ja rantaviivan 

kokonaispituus 44 kilometriä (SYKE 2020). 

 
SYKEn vesimuodostumien tilaluokittelussa järvi kuuluu biologisen, fysikaalis-kemiallisen ja 
hydrologis-morfologisen luokittelun mukaan luokkaan ”erinomainen”.  
 
Kalaston tila-arvio (yksi biologisen luokittelun osa-alueista) perustuu vuoden 2006 koekalastuksiin, 
joiden antamia tuloksia on arvioitu kalabiomassan, yksilömäärän, särkikalojen biomassaosuuden ja 
indikaattorilajien esiintymisen suhteen. Näistä kolme ensin mainittua antoivat luokaksi 
”erinomaisen”, mutta indikaattorilajien esiintyminen ”hyvän”. 
 
Yhteenvetona yllämainituista Rauvanjärven ekologinen tila on arvioitu luokkaan ”erinomainen”.  
 
 

Myös Syrjäjärvi (04.782.1.002) on luokiteltu SYKEn (2020) tilastoissa pieneksi humusjärveksi. Järven 

korkeustaso on N60+117,10, vesialan laajuus 272 hehtaaria ja vesitilavuus 5,78 miljoonaa 

kuutiometriä. Syrjäjärven keskisyvyys on 2,12 metriä (suurin syvyys 10,46 m) ja rantaviivan 

kokonaispituus 16 kilometriä (SYKE 2020). 

 

SYKEn vesimuodostumien tilaluokittelussa järvi kuuluu biologisen ja fysikaalis-kemiallisen luokittelun 

mukaan luokkaan ”hyvä”. Jälkimmäisen perusteluissa on maininta, että vuonna 2005 Syrjäjärven 

alusvesi oli laajalti hapeton.  

 

Hydrologis-morfologisen tilaluokittelun mukaan järvi kuuluu luokkaan ”erinomainen”.  

 

Yhteenvetona yllämainituista Syrjäjärven ekologinen tila on arvioitu luokkaan ”hyvä”. Vesi-

muodostuman kemiallinen tila saa arvion ”hyvää huonompi”. Tätä on perusteltu mm. sillä, että 

kaloissa on havaittu kohonneita elohopeapitoisuuksia sekä kaukokulkeumariski on suuri 

(humusjärvet). 

 

 

Maarianvaaran Saarijärvi (04.782.1.006) on SYKEn (2020) tilastoissa luokiteltu matalaksi 

humusjärveksi. Järven korkeustaso on N60+117,40, vesialan laajuus 254 hehtaaria ja vesitilavuus 

5,03 miljoonaa kuutiometriä. Saarijärven keskisyvyys on 1,98 metriä (suurin syvyys 8,72 m) ja 

rantaviivan kokonaispituus 20 kilometriä (SYKE 2020). 

 
SYKEn vesimuodostumien tilaluokittelussa järvi kuuluu biologisen ja fysikaalis-kemiallisen luokittelun 

mukaan luokkaan ”hyvä”. Jälkimmäisen perusteluissa on maininta, että pohjan lähellä on havaittu 

hapettomuutta.  
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Hydrologis-morfologisen tilaluokittelun mukaan järvi kuuluu luokkaan ”erinomainen”.  

 
Yhteenvetona yllämainituista Saarijärven ekologinen tila on arvioitu luokkaan ”erinomainen”. 

Vesimuodostuman kemiallinen tila saa arvion ”hyvää huonompi”. Tätä on perusteltu mm. sillä, että 

kaloissa on havaittu kohonneita elohopeapitoisuuksia sekä kaukokulkeumariski on suuri 

(humusjärvet). 

 

 

Kalakantojen ja kalastuksen nykytila 

 

Osakaskunnille lähetettiin vuoden 2019 lopulla tiedustelu kalaston tilasta. Tulosten perusteella 

Rauvanjärven muikkukanta on hyvä. Myös hauki ja made viihtyvät sekä Rauvanjärvessä että 

Syrjäjärvessä ja Saarijärvessä. Sen sijaan sekä kuha- että siikakanta on heikko kaikissa kolmessa 

järvialtaassa, vaikka näihin kaikkiin on istutettu sekä yksikesäistä kuhaa että planktonsiikaa. 

Rauvanjärveen on vuodesta 2010 lähtien istutettu 8 000 kuhan ja 12 500 siian poikasta. Syrjäjärven 

ja Saarijärven vastaavat istutusmäärät ovat 8 000 kuhaa ja 7 700 siikaa sekä 13 994 kuhaa ja 7 000 

siikaa (taulukot 29–31). 

 

Taulukko 28. Yhteenveto kalakantojen tilasta Rauvanjärvellä, Syrjäjärvellä ja Maarianvaaran 
Saarijärvellä. Selitteet: 0–kanta on heikko, 1–kanta on hyvä, 2–kanta on erinomainen  
(osakaskunnille vuonna 2019 lähetetyn kyselyn tuloksia). 

 
 

 

Rauvanjärvi–Luvelampi-vesialue 

Järvien rannoilla ei ole pysyvää asutusta, ainoastaan pienialaisia viljelyksiä ja joitakin loma-asuntoja. 

Järvellä ei ole ainuttakaan veneenlaskupaikkaa (sellainen on suunnitteilla).  

 

Järvessä varsin hyvä muikkukanta (pyyntikoko #18–20 mm, 20–25 kpl/kg). Muikun pyynti on 

pääasiassa kotitarvekalastusta; järvellä ei vuosikymmeniin ole ollut yhtään nuottaa.  

 

Hauen ja mateen kannat ovat hyvät, mutta pyynti on vähäistä (esimerkiksi talvella 2018–2019 

järvellä kalasti ainoastaan yksi kotitarvekalastaja).  

 

Istutuksista peräisin olevien siika- ja kuhakantojen tila lienee kohtuullinen.  

 

Vapakalastus alueella on vähäistä. Osakaskunta myy ns. usean vavan lupia alueelleen, mutta määrät 

ovat olleet varsin vaatimattomia.  

 

Muikku Kuha Hauki Made Siika 

Rauvanjärvi 2 0 1 1 0

Syrjäjärvi 0 1 1 0

Saarijärvi 1 1 0
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Syrjäjärvi 

Rannoilla on ainoastaan vähäisiä viljelyksiä. Alueella ei ole kunnollista veneluiskaa, mutta 

vapakalastajien on mahdollista päästä järvelle yhteiskäytössä olevan rannan kautta (Somparanta).  

 

Alueen soiden ojitukset ovat jossain määrin muuttaneet veden väriä. Syvänteistä on tosin havaittu 

kulkeutuvan verkkojen alapaulan mukana mutaa. 

 

Hauen ja mateen kannat ovat järvellä hyvät, mutta pyynti on vähäistä.  

 

Istutuksista peräisin olevien siika- ja kuhakantojen tila lienee kohtuullinen.  

 

Vapakalastus on Rauvanjärven tapaan vähäistä. Osakaskunta myy ns. usean vavan lupia alueelleen, 

mutta määrät ovat olleet varsin vaatimattomia.  

 

 

Saarijärvi 

Rannoilla on ainoastaan vähäisiä viljelyksiä. Vapakalastajien pääsy järvelle on vaikeaa, koska alueella 

ei ole kunnollista veneenlaskuluiskaa.  

 

Hauen ja mateen kannat ovat järvellä hyvät, mutta pyynti on vähäistä.  

 

Siikaa on viimevuosina istutettu järveen, ja se lienee menestynytkin kohtuullisesti.  

 

Vapakalastus on alueella vähäistä. Osakaskunta myy ns. usean vavan lupia alueelleen, mutta 

todennäköisesti niitä ei ole viime vuosina ostettu järvelle ainuttakaan. 
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Taulukko 29. Kuha-ja planktonsiikaistutukset Rauvanjärveen vuodesta 2010 lähtien 
(ELY-keskus 2019).  

 
(1k–yksikesäinen) 

 

Taulukko 30. Kuha-ja planktonsiikaistutukset Syrjäjärveen vuodesta 2010 lähtien 
(ELY-keskus 2019).  

 
(1k–yksikesäinen) 

 

  

Laji
Istutus-

pvm
Ikä

Keski-

pituus 

(mm)

Keski-

paino (g)
Kpl

Kuha 6.9.2012 1k 87 3,9 2000

Kuha 31.8.2015 1k 82 3,2 2000

Kuha 30.8.2016 1k 762 3,0 2000

Kuha 5.9.2018 1k 83 3,6 2000

keskiarvo 254 3,4

yhteensä 8000

Planktonsiika 19.10.2011 1k 95 4,8 5000

Planktonsiika 8.10.2014 1k 165 24,0 7500

keskiarvo 130 14,4

yhteensä 12500

Laji
Istutus-

pvm
Ikä

Keski-

pituus 

(mm)

Keski-

paino (g)
Kpl

Kuha 8.9.2010 1k 75 2,5 2000

6.9.2012 1k 87 3,9 2000

31.8.2015 1k 82 3,2 1500

5.9.2018 1k 83 3,6 2500

keskiarvo 82 3,3

yhteensä 8000

Planktonsiika 19.10.2011 1k 95 4,8 5500

7.10.2016 1k 103 6,0 1500

17.9.2012 1k 106 6,7 700

keskiarvo 101 5,8

yhteensä 7700
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Taulukko 31. Kuha-ja planktonsiikaistutukset Saarijärveen vuodesta 2010 lähtien 
(ELY-keskus 2019).  

 
(1k–yksikesäinen) 

 

 

Rauvanjoki 

 
Rauvanjärvestä lähtevä Rauvanjoki laskee Rikkaveteen. Joen alajuoksulla sijaitsee Rauvankoski, jonka 
kunnostaminen aloitettiin vuonna 2000. Taimenen on todettu lisääntyvän koskessa. Myös joen 
yläosissa on tehty talkookunnostuksia, joilla on tarkoitus lisätä kutuun soveltuvien soraikoiden pinta-
alaa. 
 
Rauvanjoen tilaa ovat 1970- ja 1980-luvuilla heikentäneet joen yli rakennettujen siltojen aiheuttamat 
haitat (liettymiset ja maansiirtotyöt). Ilmeisesti edellä mainitut ovat syynä siihen, että rapu on 
hävinnyt joesta lähes täysin. Jokeen on koeluonteisesti tuotu rapuja, mutta istutusten tulokset ovat 
olleet heikkoja. Ravun kotiuttamisen kannalta olisikin tärkeää saada kunnostettua lajille sopivia 
elinalueita.  
 
Taimenen ohella joessa on kohtalaisen elinvoimainen harjuskanta. Harjusta on parhaiten joen 
alaosalla, Rauvankosken alapuolella. Harjuskanta on lähtöisin ilmeisesti vuonna 1994 suoritetusta 
istutuksesta (3 000 kpl), sillä koskessa ei ole tiettävästi esiintynyt harjusta ennen 1990-lukua.  
 
Rauvanjoen kalastusjärjestelyt ja hoito-ohjeet tulisivat jatkossa olla seuraavanalaiset: 
 

 Kunnostuksen jälkeen kala- ja rapukannan elpymistä tulee seurata (merkintäistutukset). 

 Verkkokalastus Rauvanjoen alapuolisella nousuväylällä on olemassa syysaikainen kielto. 
 
 
Rauvankoskea on tällä vuosituhannella sähkökoekalastettu kahdesti, vuosina 2016 ja 2019 (Miika 
Sarpakunnas 2019). Vuoden 2016 taimensaalis oli yhteensä 93 yksilöä ja vuoden 2019 kaikkiaan 127 
yksilöä (taulukko 32). 

Laji
Istutus-

pvm
Ikä

Keski-

pituus 

(mm)

Keski-

paino (g)
Kpl

Kuha 8.9.2010 1k 75 2,5 1500

1.10.2011 1k 79 3,1 3952

6.9.2012 1k 87 3,9 2000

31.8.2015 1k 82 3,2 1500

30.9.2016 1k 73 2,5 2542

5.9.2018 1k 83 3,6 2500

keskiarvo 80 3,1

yhteensä 13994

Planktonsiika 19.10.2011 1k 95 4,8 5500

7.10.2016 1k 103 6,0 1500

keskiarvo 99 5,4

yhteensä 7000
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Taulukko 32. Rauvanjoen Rauvankoskella vuosina 2016 ja 2019 tehtyjen sähkökoekalastusten 
tulokset (Miika Sarpakunnas 2019). Taulukkoon merkitty tiheys on keskiarvo eri koealojen 
laskennallisista tiheyksistä.  

 
(0+ = kesänvanha, >0+ = talvehtinut tai tätä vanhempi) 

 
 
Saarijärveen laskevan Syrjäjoen alaosassa on Rauvanjoen tavoin tehty koskialuekunnostuksia, jotka 
eivät kuitenkaan vielä ole johtaneet taimenkannan kotiutumiseen jokeen. 
 
 
 

4.1.6. Suurijärvi 

 

Vesialueen omistus 

 

Suurijärven omistus on jakaantunut neljän eri osakaskunnan kesken: järven pohjoispuolta hallinnoi 
Kaatamon osakaskunta, itäpuolta Leppälahden kalaveden osakaskunta, länsipuolta Sarvikummun 
osakaskunta ja lounaiskulmaa Hasumäen osakaskunta (kuva 26). 
 

Vuosi Ikä Kpl/aari

Ahven 2019 9,5

Kivisimppu 2016 9,7

2019 15

Made 2019 3,5

Taimen 2016 0+ 56

2016 >0+ 6,3

2019 0+ 97

2019 >0+ 1,5
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Kuva 26. Karttapiirros Suurijärvestä. Järvialuetta hallinnoi neljä eri kalaveden osakaskuntaa: 
Kaatamon kalaveden osakaskunta (AI), Leppälahden kalaveden osakaskunta (AJ), Hasumäen 
osakaskunta (AK) ja Sarvikummun osakaskunta (AL). 
 
 

Vedenlaatu 

 
Suurijärvi (04.792.1.002) on SYKEn (2020) tilastoissa luokiteltu kuuluvaksi pieniin ja keskikokoisiin 

vähähumuksisiin järviin. Suurijärven korkeustaso on N60+112,80, vesialan laajuus 1 562 hehtaaria ja 

vesitilavuus 87,06 miljoonaa kuutiometriä. Järven keskisyvyys on 5,57 metriä (suurin syvyys 26,30 m) 

ja rantaviivan kokonaispituus 66 kilometriä (SYKE 2020). 

 
SYKEn vesimuodostumien tilaluokittelussa järvi kuuluu biologisen luokittelun mukaan luokkaan 
”hyvä” ja fysikaalis-kemiallisen luokittelun mukaan luokkaan ”erinomainen”. 
 
Hydrologis-morfologinen tilaluokittelu antaa arvoksi ”tyydyttävän”. Perusteluissa mainitaan, että 

Kytöjoen mylly estää kalojen nousun.  
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Yhteenvetona yllämainituista Suurijärven ekologinen tila on arvioitu luokkaan ”erinomainen”. 
Vesimuodostuman kemiallinen tila on arvioitu ”hyvää huonommaksi. Syyksi arvioon mainitaan 
kaloissa havaitut kohonneet elohopeapitoisuudet sekä ympäröivien savimaiden joet. 
 
 

Kalakantojen nykytila 

 
Suurijärveen on vuosina 2010–2019 istutettu sekä järvilohen että taimenen vaelluspoikasia. Ensin 
mainittuja on järveen tuotu 2 194 kappaletta ja jälkimmäisiä 4 558 kappaletta. Lisäksi Suurijärveen 
on istutettu yksikesäisiä kuhia (taulukko 33). 
 
Taulukko 33. Kuha-, järvilohi- ja taimenistutukset Suurijärveen vuodesta 2010 lähtien (ELY-keskus 
2019).  

 
(1k–yksikesäinen, 2k–kaksikesäinen, 2v–kaksivuotias, 3k–kolmikesäinen) 

 
 
  

Laji
Istutus-

pvm
Ikä

Keski-

pituus 

(mm)

Keski-

paino (g)
Kpl

Järvilohi 5.11.2012 2k 230 136,0 775

7.11.2013 2k 208 90,9 500

29.10.2014 2k 185 56,2 362

12.11.2015 2k 210 82,4 557

keskiarvo 208 91,4

yhteensä 2194

Taimen 13.10.2010 2k 201 87,0 200

29.10.2010 2k 211 103,3 982

7.11.2013 2k 205 105,9 640

12.11.2015 2k 220 117,3 594

29.9.2016 2k 215 122,0 521

29.11.2017 2k 217 119,6 858

25.5.2011 2v 222 99,0 550

29.10.2014 3k 298 290,0 213

keskiarvo 224 130,5

yhteensä 4558

Kuha 4.10.2011 1k 104 7,5 1180

29.9.2016 1k 82 3,5 3132

6.9.2018 1k 76 2,6 2223

11.9.2018 1k 78 2,8 4715

keskiarvo 85 4,1

yhteensä 11250
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4.2. Kalatalouden kehittäminen  
 

 

4.2.1. Kaupalliseen kalastukseen ja kalastusmatkailuun hyvin 

soveltuvat alueet  

 

Osakaskunnille lähetettiin vuoden 2019 lopulla tiedustelu, jossa kysyttiin mm. vesialueen 

soveltuvuutta kaupalliseen kalastukseen. Tähän on koottu saaduista vastauksista 

yhteenvetotaulukko. 

 

Taulukko 34. Yhteenveto Rauvanjärven, Syrjäjärven ja Saarijärven soveltuvuudesta kaupalliseen 
kalastukseen. Lajikohtaiset selitteet: 0–ei sovellu, 1–soveltuu, 2–soveltuu erinomaisesti 
(osakaskunnille vuonna 2019 lähetetyn kyselyn tuloksia). 

 
 

 

4.2.2. Vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueet  

 

Osakaskunnille lähetettiin vuoden 2019 lopulla tiedustelu, jossa kysyttiin mm. vesialueen 

soveltuvuutta virkistyskalastukseen. Tähän on koottu saaduista vastauksista yhteenvetotaulukko. 

 

Taulukko 35. Yhteenveto Rauvanjärven, Syrjäjärven ja Saarijärven soveltuvuudesta virkistys-
kalastukseen. Lajikohtaiset selitteet: 0–ei sovellu, 1–soveltuu, 2–soveltuu erinomaisesti 
(osakaskunnille vuonna 2019 lähetetyn kyselyn tuloksia). 

 
 

 

Muikku Kuha Hauki Made Siika 

Rauvanjärvi 1 0 1 1 0

Syrjäjärvi 0 1 1 0

Saarijärvi 0 0 0

Muikku Kuha Hauki Made Särkikalat Ahven Siika 

Rauvanjärvi 1 1 1 1 1

Syrjäjärvi 1 1 1 0

Saarijärvi 1 1 1
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4.2.3. Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteistä ja 

kalastuksenvalvonnan järjestämisestä 

 

Kärenjärvi sekä tätä ympäröivät Vihtajärvi, Kapasenselkä ja Välijärvi sijaitsevat Vaikkojoen reitin 

alaosassa. Näiden suhteellisen pienialaisten järvialtaiden kalastusta, erityisesti verkkokalastusta 

tulee säädellä niin, ettei taimenen smolttien tai emokalojen kulku näiden kautta syönnösalueille tai 

lisääntymissoraikoille koskiin vaarannu (rasvaeväleikattujen taimenten kalastuskielto sekä verkkojen 

silmäkoon rajoitukset). 

 

 

4.2.4. Suunnitelma istutuksista ja kunnostustoimenpiteistä 

 

Keskikokoisissa järvialtaissa istutuksissa ei tapahdu merkittävää muutosta kalatalousalueen 

toimesta. Erityisesti siikaistutuksista pienvesiin on saatu hyvää palautetta. 

 

 

 

 

5.1. Järvitaimen 
 

Vaikkojoella yritetään elvyttää taimenen ja harjuksen luontaista elinkiertoa. Tätä vaikeuttaa veden 

vähyys loppukesällä, keskivirtaama on Vaikkojoessa runsas viisi kuutiometriä sekunnissa ja keskiali-

virtaama vain viidesosa tästä. Kun noin vähäisestä virtaamasta joudutaan jakamaan vettä sekä 

taimenen pienpoikasalueille että veneväylään (Kaavin kunnan puoleinen osa Vaikkojokea), voi 

tuloksena olla, että koski ei enää sovellu taimenen poikasten kasvuun eikä koskiveneilyyn. Toinen 

ongelma on metsä- ja suo-ojia myöten tulevan veden happamuus tulva-aikaan. Lisäksi aluehallinto-

virastolta toimiluvan saaneiden Kylysuon, Konosensuon ja Ahmonsuon turvetuotantoalueiden vedet 

päätyvät Mäntyjoen kautta Vaikkojokeen. 
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Vuosina 2009–2011 joen kosket välillä Kajoonkoski–Ruukinkoski muokattiin aiempaa paremmin 

virtakutuisten kalalajien luontaiseen lisääntymiseen soveltuviksi tuomalla koskiin kutusoraa sekä 

kokoamalla rännimäiseen virtausuomaan matalia pohjapatoja ohjaamaan virtausta myös alivedellä 

avattuihin rantakivikoihin. Pohjois-Karjalan puoleisessa osassa jokea (Kajoonkoski–Pielisenpitkä) 

jokiuomassa säilytettiin rajoitettu kanoottiretkeilymahdollisuus ja Pohjois-Savon puoleisiin koskiin 

jätettiin veneväylä koskiveneilyn tarpeisiin. 

 

Lähivuosien toimenpiteiden Vaikkojoella tulisi sisältää ainakin seuraavat. 

 Taimenen emokalojen siirto ja mätirasiaistutukset Vaikkojoen kunnostetuille koskialueille. 

 Sähkökoekalastuksin tulisi todentaa taimenen nykyinen poikastuotanto. 

 Tulee selvittää, onko Pohjois-Savon puoleisiin koskiin jätetty veneväylä nykytilanteessa enää 

tarpeellinen. 

 

Kalatalousalueella on Vaikkojoen lisäksi tehty koskikunnostuksia mm. Rauvanjoella (2000, 2017 ja 

2019), Sivakkajoella ja Kylänjoella (2009–2010), Lahnasjoella (2017–2018), Riihijärveen laskevalla 

Mäntyjoella (2018) ja Syrjäjoella (2000). Lähivuosina kunnostustoimet tulee edellytysten salliessa 

ulottaa myös Vaikkojoen sivujokiin. Ensimmäinen askel olisi näistä jo olemassa olevien alustavien 

suunnitelmien päivittäminen aluehallintovirastolta haettavaa lupaa varten.  

 

Kalatalousalueella on runsaasti puroja, joiden soveltuvuutta taimen mäti- ja pienpoikasistutuksiin on 

tarkoitus kartoittaa kuluvan vuosikymmenen aikana. 
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Omistajakorvaukset on jaettu kalatalousalueella pinta-alojen perusteella. Jakoperusteiden 

muutokselle ei ole nähty tarvetta. Omistajakorvausten jaosta päättää vuosittain kalatalousalueen 

yleiskokous. 

 

 

 

 

 

Osakaskunnat lähettävät vuoden 2021 alusta lähtien kalatalousalueelle vuosittain lyhyen toiminta-

kertomuksen. Tämä voi olla samanlainen, joka toimitetaan kalatalousviranomaisille. Toiminta-

kertomuksesta tulee käydä ilmi kaikki osakaskunnan toimintavuoden aikaiset kalataloudelliset 

toimenpiteet (istutukset, valvonta jne.). 

 

 

 

 

 

 


