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1 Johdanto 

Nilsiän reitin kalatalousalue sijaitsee Itä-Suomessa Kuopion kaupungin sekä 
Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven, Lapinlahden, Sonkajärven ja 
Tuusniemen kuntien alueella. Kalatalousalueen pohjoisosat sijoittuvat 
Kainuuseen Kajaanin kaupungin ja Sotkamon kunnan puolelle. Alue sijoittuu 
maantieteellisesti Kuopion kaupungista koilliseen. Nilsiän reitin kalatalousalue 
rajoittuu useisiin muihin kalatalousalueisiin, viereisiä kalatalousalueita ovat 
Oulujärven, Sotkamon, Valtimon, Ruunaa-Pielisen, Vaikkojoki-Juojärven, 
Suvasveden, Kallaveden, Tavisalmi-Kallaveden ja Ylä-Savon kalatalousalueet. 
Merkittävin vesiyhteys Nilsiän reitin kalatalousalueella on Kallaveden 
kalatalousalueen kanssa ja lisäksi vesiyhteys on Suvasveden kalatalousalueen 
kanssa Summan kanavan kautta. 

 

Kuva 1. Nilsiän reitin kalatalousalueen sijainti 
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Kalatalousalueen vesien pinta-ala on yhteensä noin 69 955 ha. Kalatalousalue 
koostuu useasta pääjärveksi luokiteltavasta vesialueesta sekä niihin liittyvistä 
pienemmistä järvimäisistä vesialueista. Kalatalousalueella on myös 
kalataloudellisesti merkittäviä virtavesi- ja jokialueita. 

Nilsiän reitin kalatalousalueen vesistöt kuuluvat Vuoksen vesistöalueeseen ja 
edustavat Vuoksen vesistöalueen latvavesiä. Reitin vesien virtauksen 
yleissuunta on pohjoisesta etelään. Nurmijoki kokoaa Nilsiän reitin 
pohjoisosan latvavedet mm. Laakajärven, Kiltuanjärven ja Sälevän vedet. 
Reitin pohjoisosalla sijaitsee myös Tiilikkajoki, joka yhtyy Nurmijoen reittiin 
Atron voimalan yläpuolella. Atron voimalaitoksen kautta luoteisosan vedet 
laskevat Syväriin. 

Syväristä reitin vedet laskevat Lastukosken kautta Vuotjärveen. Vuotjärveen 
laskevat myös pohjoisesta Keyritynjoen vedet sekä koillisesta Luostanjoen 
valuma-alueen vedet. 

Vuotjärven vedet purkautuvat Juankosken ja Karjalankosken voimalaitosten 
kautta Akonveteen ja siitä Muuruveden kautta Juurusveteen. Juurusveteen 
tulee vesiä lisäksi myös Siilinjoen ja Riistaveden valuma-alueilta. Juurusvesi 
laskee Jännevirran kautta Kotkatveteen, josta Ruskeaveden ja Kortesalmen 
kautta Kallaveteen (Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys). Pienempi 
vesiyhteys Nilsiän reitiltä Suvasveden kalatalousalueelle kulkee Juurusveden 
kanssa samassa tasossa olevan Riistaveden kautta Summankanavalle. 

Vuonna 2016 voimaan tullut kalastuslaki (379/2015) edellyttää, että uudet 
perustetut kalatalousalueet laativat alueilleen käyttö- ja hoitosuunnitelman. 
Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa kuvataan kalatalousalueen toiminnan 
tärkeimmät päälinjat kalavarojen hoidolle. Yksityiskohtaiset vuositason 
tavoitteet kirjataan päivitettäviin toimintasuunnitelmiin. Käyttö- ja 
hoitosuunnitelman laatiminen perustuu parhaaseen käytettävissä olevaan 
tietoon ja suunnitelmien sitovuus ja painoarvo on myös aikaisempia 
kalastusalueiden vastaavia suunnitelmia suurempi. 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteena on edistää kalavarojen hoitoa. 
Kalavarojen hoitoa on tarpeen pyrkiä edistämään kalastuslain yleisen hengen 
mukaisesti, jolloin keskeisiä asioita ovat mm. kalavarojen käytön kestävyys, 
vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen toimintaedellytysten parantaminen, 
kalojen luontaisen elinkierron ja lisääntymisen turvaaminen sekä 
vaelluskalakantojen elinkierron turvaaminen. 

Suunnitelma on laadittu ”ohjauspyörä” periaatteella, jolloin suunnitelmaa 
voidaan päivittää ja muuttaa olennaisilta osilta. Suunnitelman voimassa 
oloaika on lähtökohtaisesti 10 vuotta eli se ajoittuu pääasiassa vuosien 2020 
– 2030 väliselle ajanjaksolle. Ympäristössä, luonnonolosuhteissa, 
kalastuksessa sekä kalakannoissa saattaa tapahtua merkittäviä muutoksia 
tällä ajanjaksolla. Myös tutkimus- ja seurantatietoa saadaan koko ajan lisää. 
Nyt suunnitelmassa esitettävät asiat saattavat menettää merkitystään tai 
niitä on tarpeen täsmentää. Ohjauspyörä -periaate mahdollistaa 
suunnitelman muokkaamisen tarpeen mukaan tulevalla 10 vuoden 
ajanjaksolla. 

Suunnitelmassa kalatalousalueen vedet on jaoteltu kolmeen osa-alueeseen. 
Osa-alueet käsittävät kalatalousalueen suurimmat järvialtaat, alueen 
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virtavedet ja alueen järvimäiset pienvedet. Osa-alueiden suunnitelmassa on 
keskitytty esittämään oleelliset asiat kunkin osa-alueen kannalta sekä 
tärkeimmät toimenpiteet eri osa-alueiden käytöstä seuraavalle kymmenelle 
vuodelle. 

2 Suunnitelma keskeisimpien järvialtaiden osa-alueelle 

Suunnitelman tässä osiossa käsitellään Nilsiän reitin keskeisimpiä järvialtaita. 
Keskeisimpiä järvialtaita ovat kalatalousalueen pinta-alaltaan suurimmat 
järvet (pinta-ala yli 100 ha), mutta niiden kalataloudelliset linjaukset 
koskevat pääsääntöisesti myös pienempiä järviä. Pienempien pinta-alaltaan 
alle 100 ha:n järvimäisten vesistöjen osalta suunnitelmaa tarkennetaan vielä 
käyttö- ja hoitosuunnitelman omassa osiossa. 

2.1 Perustiedot vesialueista sekä kalastosta ja kalastuksesta 

2.1.1 Vesialueet ja niiden tila  

Kalatalousalueen keskusjärvenä voi pitää kalatalousalueen pinta-alaltaan 
suurinta järveä Juurusvettä (pinta-ala 15 686 ha). Yli tuhannen hehtaarin 
järviä kalatalousalueella on Juurusveden lisäksi 10 kpl. Lukumäärällisesti 
suurin osa alueen järvistä on pieniä pinta-alaltaan alle 100 ha järviä (Taulukko 
1.). 

Taulukko 1. Kalatalousalueen järvien lukumäärä kokoluokittain. 

 

 

Juurusveden jälkeen pinta-alaltaan merkittävimmät järvialtaat ovat Syväri 
(8247 ha), Vuotjärvi (5754 ha) ja Laakajärvi (3478 ha). Nämä ja muut pinta-
alaltaan yli 1000 ha järvet ovat veden pinnan suhteen eri tasolla reitin 
keskusjärven Juurusveden kanssa. Poikkeuksen tekee Riistavesi, joka on 
kapeassa vesiyhteydessä Juurusveteen ja samassa veden pinnan tasossa 
Juurusveden kanssa. (Taulukko 2.).  

Taulukko 2. Kalatalousalueen pinta-alaltaan yli 1000 ha järvet. 

Nimi Pinta-ala (ha) Rantaviiva 
(km) 

Juurusvesi 15686 798 

Syväri 8247 483 

Vuotjärvi 5754 304 

Laakajärvi 3478 86 

Kokoluokka (ha) Lukumäärä 

> 10 000 1 

> 1 000 - 10 000 10 

> 100 - 1 000 53 

> 10 - 100 265 

> 1 - 10 754 

Yhteensä 1083 
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Riistavesi 1941 176 

Keyritty 1835 80 

Sälevä 1680 101 

Suuri-Pieksä 1253 44 

Ala-Siikajärvi 1105 77 

Kiltuanjärvi 1012 44 

Älänne 1005 48 

 

Kalatalousalueen valuma-alueen pinta-alasta suurin osa on metsämaata. 
Kalatalousalueen itä- ja koillisosassa on paljon turvekankaita. 
Maatalousalueita sijaitsee etenkin kalatalousalueen länsi- ja lounaisalueella 
(Taulukko 3). 

Taulukko 3. Maankäyttö Nilsiän reitin valuma-alueella (Vallinkoski ym. 2021). 

Maankäyttöluokka Osuus % (ha) 
Rakennetut alueet 3,1 % (14 790) 
Maatalousalueet 7,0 % (32 904) 
Metsät sekä avoimet kankaat ja 
kalliomaat 

74,2 % (348 794) 

Kosteikot ja avoimet suot 2,4 % (11 154) 
Vesialueet 13,3 % (62 479) 

Kalatalousalueen suurimmat järvet ovat lievästi reheviä ja humuspitoisia. 
Reitin yläosan turvemailla sijaitsevat vedet ovat erittäin humuspitoisia ja osin 
myös pH-luvultaan alhaisia. Humuspitoisuus laskee latvoilta alaspäin 
tultaessa Juurusvedelle (Taulukko 4.). 

Taulukko 4. Nilsiän reitin järvien kokonaisfosfori- ja α-klorofylli pitoisuuksia 
sekä väriluku- ja näkösyvyystuloksia 2010-luvulla. Kokonaisfosfori ja α-
klorofylli kuvaavat ravinteisuutta ja väriluku sekä näkösyvyys veden 
kirkkautta (Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys). 

 Fosfori Klorofylli-α Väri Näkösyvyys 
Laakajärvi 20 µg/l 13 µg/l 140 mg Pt/l 1,5 m 
Keyritty 30 µg/l 12 µg/l 165 mg Pt/l 0,8 m 
Syväri 19 µg/l 9 µg/l 130 mg Pt/l 1,4 m 
Vuotjärvi 18 µg/l 11 µg/l 100 mg Pt/l 1,5 m 
Juurusvesi 17 µg/l 11 µg/l 70 mg Pt/l 1,7 m 

 

Nilsiän reitillä sijaitsee viisi vesivoimalaitosta ja näiden yhteydessä olevien 
patojen lisäksi useita on säännöstelypatoja. Suurin sallittu säännöstelyväli on 
Sälevässä, missä se on 2,8 metriä. Säännöstelylupin haltija on Savon Voima 
Oyj. Juurusveden vedenkorkeuteen vaikuttaa alapuolinen Kallaveden-
Unnukan säännöstely. 

Kalatalousalueella kalojen liikkumisen estäviä nousuesteitä muodostavat mm. 
Atron voimalaitos, Korpisen säännöstelypato, Jyrkän ruukin myllypato sekä 
Pieksänkosken ja Pieksänjoen säännöstelypadot. Syvärin ja Vuotjärven 
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välissä sijaitseva Lastukosken säännöstelypato muodostaa osittaisen 
nousuesteen, korkean veden aikaan Lastukoskesta arvioidaan kalojen 
pystyvän nousemaan myös ylöspäin. Alueella sijaitsevista voimalaitoksista 
Laakajokeen, Sälevään, Juankoskeen ja Karjalankoskeen on rakennettu 
kalatie tai kalan kulkemisen mahdollistava ohitusuoma (Kuva 2.).  

 

Kuva 2. Kalatalousalueella sijaitsevat voimalaitos- ja säännösteypadot. 

Vesistökuormitusta kalatalousalueella aiheutuu mm. kaivostoiminnasta, 
asutuksesta, maa- ja metsätaloudesta sekä turvetuotannosta. Yhdyskuntien 
jätevesiä yms. kuormitusta alueen vesistöihin tulee mm. Siilinjärven, Nilsiän 
ja Varpaisjärven kuntakeskuksista.  

Kaivostoiminnan kuormitus on voimakkaasti heikentänyt reitin latvoilla 
sijaitsevan Kivijärven ja siitä lähtevän Kiviojan tilaa. Kaivostoiminta heikentää 
vesistöjen tilaa myös Siilinjärven alueella. 
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Maa- ja metsätaloudesta aiheutuu paikoitellen merkittävää ravinne- ja 
humuskuormitusta. Lisäksi kalatalousalueen koillisosassa sijaitsevat 
turvetuotantoalueet vaikuttavat kalatalousalueen vesistöjen tilaan. 

Kalatalousalueen suurimpien järvialtaiden pintavesien ekologinen tila 
arvioitiin vuonna 2019 pääasiassa hyväksi. Suurista järvistä mm. Keyrityn tila 
arvioitiin erinomaiseksi.  (Kuva 3.).  

 

 

Kuva 3. Nilsiän reitin kalatalousalueen pintavesien ekologinen tila 

Kalatalousalueen vesialueet ovat pääasiassa osakaskuntien omistuksessa. 
Suuria pinta-alaltaan yli 1000 ha osakaskuntia alueella on yhteensä 18 kpl. 
Pieniä osakaskuntia ja yksityisiä vesialueen omistajia on lukumäärällisesti 
eniten, alle 500 ha osakaskuntia on 95 kpl ja alle 50 ha vesialueen omistajia 
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on yhteensä 421 kpl. Kalatalousalueella on myös Metsähallituksen 
hallinnoimia valtion vesialueita (Taulukko 4.)  

Taulukko 4. Nilsiän reitin kalatalousalueen vesialueen omistajayksiköt 
kalatalousalueen äänimäärän mukaan ryhmiteltynä. 

Pinta-ala Äänimäärä Kpl 
alle 50 ha 0 421 
alle 500 ha 1 95 
500 – 999 hehtaaria  2 15 
vähintään 1000 hehtaaria  3 18 

 

2.1.2 Kalakantojen nykytila 

Kalakantojen nykytilaa selvitettiin osakaskunnille ja muille vesialueen 
omistajille osoitetulla sähköisellä tiedustelulla. Lisäksi tiedustelu lähetettiin 
alueella aktiivisesti toimiville luonnonsuojeluyhdistyksille, kalastuseuroille 
sekä vesialueita hallinnoiville kalastusyhteisöille. 

Kalastustiedustelun mukaan kalatalousalueen suurimpien järvien 
merkittävimmäksi saalislajin arvioidaan nykyisin olevan kuha.  Kuhakanta 
alueelle on muodostunut 1980 luvulla alkaneista pitkäkestoisista istutuksista. 
Kalatalousalueen vedet ovat mm. humuksen vaikutuksesta väriltään melko 
tummia, mikä suosii yleisesti kuhaa. Nykyisin oletetaan kuhalla olevan myös 
merkittävää luontaista lisääntymistä ja vahvan kuhakannan arvioidaan 
kestävän hyvin kalastusta. Kuhakannan hoidon tarve arvioidaan 
tulevaisuudessa nykyistä vähäisemmäksi (Taulukko 5.). 

Taulukko 5. Kalatalousalueen suurimpien järvien tärkeimmät saalislajit ja 
niiden kantojen tila kalastustiedustelun mukaan. Taulukon tiedot kuvastavat 
tilannetta Laakajärvessä, Syvärissä, Vuotjärvessä ja Juurusvedessä. 

Laji Alkuperä Kannan tila Hoito/säätelytarve 
Hauki Luontainen Pysynyt 

ennallaan 
Vähäinen 

Ahven Luontainen Hieman 
heikentynyt 

Vähäinen 

Made Luontainen Pysynyt 
ennallaan 

Vähäinen 

Kuha Luon./Istutettu Vahvistunut Kohtalainen 
Muikku Luontainen Heikentynyt Kohtalainen 
Siika Luon./Istutettu Hieman 

heikentynyt 
Kohtalainen 

Taimen Luon./Istutettu Heikentynyt  Suuri 

Suurimpien järvien ahvenkannan arvioidaan kalastustiedustelussa hieman 
heikentyneen tai pysyneen ennallaan. Ahvenkannan runsauteen voi vaikuttaa 
mm. kuhakannan runsastuminen, sillä kuha ja ahven kilpailevat osittain 
samoista elinpaikoista ja ravinnosta. 
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Hauki- ja madekantojen arvioidaan kalastustiedustelussa pysyneen 
suunnilleen ennallaan kohtalaisessa tai hyvässä tilassa. Näiden lajien 
hoitotarve arvioidaan siten vähäiseksi ja kalastuksen säätelyllä voidaan 
tarvittaessa vaikuttaa näiden lajien tilaan. Hauki ja made ovat vapaa-
ajankalastuksen ja kaupallisen kalastukseen suhteen merkittäviä saalislajeja. 

Muikku ja luontainen siikakanta on osakaskunta-arvion mukaan heikentynyt. 
Molemmat lajit ovat elinympäristön suhteen vaateliaita lajeja ja muutokset 
veden laadussa sekä elinympäristöissä voivat vaikuttaa kannan suuruuteen. 
Vesiensuojelutoimenpiteillä ja kalastuksen säätelyllä voidaan pyrkiä 
vaikuttamaan muikku- ja siikakantojen tilaan. 

Kalatalousalueen vesistöissä esiintyy luonnonvaraisen siikakannan lisäksi 
istutettua suurikasvuista planktonsiikaa. Planktonsiikaa esiintyy Vuoksen, 
Kymijoen ja Oulujoen vesistöalueilla. Alkuperäiset planktonsiikakannat ovat 
voimakkaasti taantuneet alkuperäisillä elinalueilla mm. 
voimalaitosrakentamisen johdosta. Lisäksi kutupaikkojen liettyminen 
arvioidaan olevan merkittävä haittatekijä planktonsiian lisääntymiselle. 
Nilsiän reitin kalatalousalueella ei tunneta yhtään planktonsiian kutualuetta ja 
alueen planktonsiikakannat perustuvat pääasiassa istutuksiin. Suurista 
järvistä ainakin Melavedessä, Suuri-Pieksässä ja Jälällä on saatu hyviä 
tuloksia planktonsiikaistutuksilla. 

Kalatalousalueen vesistöissä taimen on kärsinyt mm. voimalaitos 
rakentamisesta, uittoperkauksista ja valuma-alueilla tapahtuneista 
muutoksista. Vaellusyhteyksien katkeaminen ja muutokset kutupaikoilla ovat 
aikanaan tuhonnut pääosan kalatalousalueen luontaisista taimenkannoista. 
Kalatalousalueen pohjoisosissa mm. Laakajärvessä, Kiltuassa ja Sälevässä voi 
liikkua luonnonkutuista taimenta syönnösvaelluksella. Pohjoisosassa 
syntyneiden luonnonkutuisten taimenten syönnösvaelluksen suuntautuminen 
Atron voimalaitoksen alapuolisille vesialueille estää luonnonkierron 
jatkumisen, sillä Atron voimalaitoksen muodostama nousueste ei mahdollista 
enää paluuta syntymäalueelle.  

Suurille järvialueille istutetaan nykyisin jonkin verran taimenta 
pyyntikelpoisen kannan luomiseksi sekä velvoiteistutuksina mm. 
voimalaitosten aiheuttamien haittojen kompensoimiseksi. Suurista 
järvialueista ainakin Vuotjärvellä on saatu taimenistutuksilla hyviä tuloksia. 

Kalatalousalueella esiintyy satunnaisesti istutettua ankeriasta. Aikaisempi 
Juurusveden kalastusalue ja jotkut osakaskunnat ovat istuttaneet ankeriasta 
aina sen mukaan, miten poikasia on ollut saatavilla. Ankeriaan on todettu 
menestyneen kalatalousalueen vesistöissä.  

Suurista järvistä Laakajärveen ja Kiltuanjärveen istutetaan kirjolohta 
velvoiteistutuksena mm. voimalaitosten aiheuttamien haittojen 
kompensoimiseksi. Kirjolohta on käytetty velvoiteistutuksissa kirjolohen 
helpon saatavuuden sekä taimenta vähäisemmän vaelluskäyttäytymisen 
vuoksi. Lisäksi kirjolohta istutetaan mm. kalatalousalueen virtavesiin, mistä 
osa kirjolohista saattaa vaeltaa suuremmille järvialueille. 

Kalatalousalue käyttää vuosittain merkittävän määrän resursseistaan 
istutustoimintaan. Tärkeimmät istutuslajit ovat kuha ja siika, joiden istutukset 
hoidetaan kesän vanhoilla poikasilla. Kuhaistutuksissa kalatalousalue 
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hyödyntää omaa Ala-Kaakon luonnonravintolammikkoa, jota hoidetaan talkoo 
työllä. Ala-Kaakon lammikon sijainnin takia lammikon vuosittainen 
poikastuotto lasketaan suoraan Syväriin. 

2.1.3 Kalastuksen nykytila  

Kalatalousalueen suurin saalistuotto saadaan suurimpien järvialtaiden 
alueelta. Nykyisin suurimpien järvialtaiden tärkein saalislaji on kuha, jota 
pyydetään monipuolisesti passiivisilla pyydyksillä sekä aktiivivälineillä. 

Kalatalousalueella pyydyskalastus perustuu pääasiassa osakaskuntien 
myöntämiin lupiin. Osakaskunnat hoitavat pääasiassa itse lupien myynnin ja 
päättävät myynnistä osakaskuntien ulkopuolisille jäsenille. Osakaskuntien 
lisäksi kalatalousalueella toimivat Riistaveden, Vehkalahtijärvien ja Jälän 
kalastusyhdistykset. Kalastusyhdistykset ovat vuokranneet tai muuten 
hankkineet kalastusoikeudet laajoille alueille ja hoitavat kalastuslupien 
myynnin keskitetysti hallinnoimilleen alueille. 

Kalatalousalueen kaupallinen kalastus perustuu pääasiassa verkkopyyntiin ja 
kaupallisen verkkopyynnin tärkein saalislaji on kuha. Kaupalliseen 
verkkokalastukseen luvat myöntää osakaskunnat ja vesialueen omistajat. 
Kaupallisen kalastuksen lupien saaminen arvioidaan paikoitellen olleen 
hankalaa, mikä on rajoittanut kaupallisen kalastuksen 
toimintamahdollisuuksia. 

Aikaisemman kalastusalue-jaottelun aikaan nykyisen kalatalousalueen järville 
kehitettiin useita viehekalastuksen yhteislupa-alueita. Yhteislupa-alueet 
palvelevat pääasiassa vetouistelun harrastajia, sillä muu viehekalastus 
alueella perustuu suurelta osin kalastonhoitomaksun kalastusoikeuteen. 
Nykyisin kalatalousalueen vesialueille on mahdollista hankkia lupia 5 eri 
yhteislupa-alueelle, Sonkajärven alueelle (Laakajärvi, Kiltua, Haajainen), 
Rautavaaran alueelle (Keyritty), Syvärille, Vuotjärvelle ja Juurusvedelle. 
Viehelupamyynnin on todettu vähentyneen viime vuosina (Kuva 4). 

 

Kuva 4. Viehelupamyynnin kehitys vuosina 2015-2019 



Nilsiän reitin kalatalousalueen käyttö- ja 
hoitosuunnitelma 2022 

  12 (39) 

    
    

 

Latvasilmu osk. 
 
  

Muu viehekalastus tapahtuu suurilla järvialtailla pääasiassa 
kalastonhoitomaksun sallimalla tavalla. Heittokalastuksen arvioitiin 
osakaskuntatiedustelussa vähentyneen. Heittokalastus on kuitenkin 
paikoitellen suosittu viehekalastuksen muoto ja sitä voidaan harrastaa myös 
muualla kuin yhteislupa-alueilla. 

2.2 Kalakantojen ja kalastuksen tavoitetilat ja osatavoitteet keskeisimmillä 
järvialtailla 

Yleisenä tavoitteena alueen kalakantoja hoidetaan siten, että kalavesien 
tuotto olisi mahdollisimman hyvä. Uhanalaisten tai taantuneiden kalalajien 
kantoja pyritään vahvistamaan sille tasolle, että myös näitä kalakantoja 
pystytään hyödyntämään tulevaisuudessa.  

Kalatalousalueella toteutettujen pitkäjänteisen istutustoiminnan ansiosta 
syntyneitä vahvoja kuhakantoja kalastetaan tehokkaasti. Luonnonkutuisen ja 
vaeltavan taimenen uudelleen kotiutus kalatalousalueelle etenee ja kalastusta 
kalatalousalueella sopeutetaan tarvittaessa taimenen kotiutuksen etenemisen 
mukaan.  

Hoitotoimenpiteiden ja säätelyn ansiosta kalastusmahdollisuudet paranevat 
tulevaisuudessa vapaa-ajankalastuksessa sekä kaupallisessa kalastuksessa. 
Kalastus pysyy tärkeänä osana kalatalousalueella asuvien ja kiinteistöjä 
omistavien henkilöiden toiminnassa, ja kalatalousalueen vedet houkuttelevat 
myös kalatalousalueen ulkopuolelta kalastajia alueelle. 

Osatavoite 1. Kuhan kalastus kalatalousalueen suurilla järvillä on tuottoisaa 
ja kuhakannat voivat hyvin. Kuhakantojen tilaan voidaan vaikuttaa 
kalastuksen säätelyn keinoin ja kuhakantojen tilaa voidaan seurata mm. 
saalistietojen ja kyselytutkimusten avulla. 

Osatavoite 2. Taimenen luonnonkierron elvyttäminen. Kalatalousalueella 
halutaan elvyttää taimenen luonnonkiertoa, mikä vaatii toimenpiteitä järvi- ja 
virtavesialueilla. Järvialueilla taimenen luonnonkierron edellytyksiä voidaan 
parantaa mm. rauhoitusalueilla ja kalastuksen säätelyllä. Tavoitteen 
onnistumista voidaan seurata mm. saalistiedoilla sekä poikastuotantoalueiden 
seurantatiedoilla. 

Osatavoite 3. Kaupallisen kalastuksen edistäminen. Kaupallisen kalastuksen 
saalislajeja on mahdollista monipuolistaa ja lupien saamisen helpottaminen 
parantaa kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä. Kaupallinen kalastus 
voisi olla myös osa kalakannan hoitoa. Kaupallisen kalastuksen saalistietojen 
avulla on mahdollista seurata tavoitteen onnistumista. 

Osatavoite 4. Vapaa-ajan kalastuksen kehittäminen. Kalatalousalueen 
yhteislupa-alueita olisi mahdollista kehittää monipuolisemmiksi ja niiden 
kattavuutta sekä saavutettavuutta on mahdollista parantaa. Alueen 
houkuttelevuutta voidaan parantaa erityiskohteiden kehittämisellä. Tiedon 
jakamisen parantamiselle voidaan nostaa aalueen tunnettavuutta sekä 
vaikuttaa kalastustapoihin. Tavoitteen onnistumista voidaan seurata mm. 
myytävien lupien määrällä.  

Taulukko 6. Kalakantojen ja kalastukset osatavoitteet. 
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Kalakannat 
Osatavoite 1. Keinot Mittarit 
Kuhakantojen 
kestävä ja 
tuottoisa 
hyödyntäminen 

Rauhoitusalueet, 
alamitta, solmuväli 
rajoitukset 

Kaupallisen 
kalastuksen 
saalistiedot, 
kirjanpitokalastus, 
kyselytutkimus 

Osatavoite 2.   
Taimenen 
luonnonkierron 
elvyttäminen 

Rauhoitusalueet, 
kalastuksen säätely 

Poikastiheyksien 
vaihtelu virtavesissä, 
saalistiedot 

Kalastus 
Osatavoite 3.   
Kaupallisen 
kalastuksen 
edistäminen 

Saalislajien 
monipuolistaminen, 
lupien saamisen 
helpottaminen, 
kaupallinen kalastus 
osaksi kalavesien 
hoitoa 

Kaupallisen 
kalastuksen 
saalistiedot, 
kaupallisten 
kalastajien 
lupamäärät 

Osatavoite 4.   
Vapaa-ajan 
kalastuksen 
kehittyminen 

Erityiskohteiden 
kehittäminen, 
yhteislupa-alueiden ja 
infran kehittäminen, 
kalastustapojen 
monipuolistaminen, 
tiedon jakaminen 

Myytävien 
kalastuslupien 
määrä 

 

2.3 Vesialueiden käytön alueellinen suunnittelu ja yhteistoiminnan kehittäminen 
kalatalousalueella 

2.3.1 Kalataloudellisesti merkittävät alueet 

Kalataloudellisesti merkittäviä alueita ovat suurilla järvillä Laakajärven, 
Kiltuanjärven, Keyrityn, Syvärin, Vuotjärven ja Juurusveden selkävedet. 
Nämä alueet ovat merkittäviä kaupalliselle kalastukselle sekä alueella 
suositulle vetouistelulle yhteislupa-alueiden ansiosta (Kuva 5.). Selkävesillä 
harjoitetaan myös muuta vapaa-ajankalastusta ja ne ovat pääasiassa 
saalismäärissä merkittävämpiä alueita kuin pienvedet. 
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Kuva 5. Kalataloudellisesti tärkeät alueet 

Kalastusmatkailun tarpeisiin kalatalousalueella on runsaasti mahdollisuuksia. 
Viehekalastukseen sopii käytännössä lähes kaikki kalatalousalueen vedet. 
Kalatalousalueella on paljon rauhallisia ja luonteeltaan erämaisia alueita, 
missä kalastuspaine on vähäinen. Matkailukalastuksen suhteen erittäin 
merkittävä alue sijaitsee Syvärillä Tahkovuoren matkailukeskuksen 
läheisyydessä. Osa Tahkovuoren kävijöistä haluaa myös kalastaa ja alueella 
on saatavilla mm. kalastusoppaan palveluita. 
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Virtavesialueista kalataloudellisesti merkittäviä ovat Nurmijoki, Jyrkänkoski, 
Tiilikanjoki, Keyritynjoki-Puntinjoki ja Lastukoski. Näiden alueiden kalastoa 
monipuolistetaan kalaistutuksilla vastaamaan vapaa-ajankalastajien ja 
kalastusmatkailijoiden toivomuksia. Kalataloudellisesti merkittävä 
virtavesialue on myös Petäjäkoski Laakajärven ja Petäjäjärven välissä. 
Petäjäkoskella on todettu tapahtuvan uhanalaisen taimenen luontaista 
lisääntymistä, mikä nostaa Petäjäkosken kalataloudellista arvoa 
merkittävästi. Kalatalousalueen virtavesiä käsitellään tarkemmin 
suunnitelman virtavesi- osiossa. 

Sivu- ja pienvesistä kalataloudellisesti merkittävimpiä ovat 
erityiskalastusalueet. Kalatalousalueen kalastusmatkailua edistävät mm. 
kirjolohi-istutuksilla tuettavat pienvedet. Pienvesien erityiskalastuskohteiden 
lisäkehittämiselle on kalatalousalueella hyvät mahdollisuudet. Pienvesien 
erityiskalastuskohteita käsitellään tarkemmin suunnitelman sivu- ja pienvesi- 
osiossa. 

2.3.2 Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet ja niillä käytettävät pyydykset 

Kaupalliseen kalastukseen hyvin sopivia alueita ovat Juurusveden, 
Vuotjärven, Syvärin, Kiltuan ja Laakajärven selkävedet (Kuva 6). Tärkein 
pyyntiväline näillä alueilla on verkko ja kaupallisen verkkokalastuksen tärkein 
saalislaji on kuha. Lisäksi hauki, made ja ahven ovat merkittäviä  saalislajeja. 

Kalatalousalueen vesialueilla muikkukannan arvioidaan heikentyneen, eikä 
nykyisen muikkukannan arvioida kestävän kaupallista trooli-, rysä- tai 
nuottapyyntiä. 

Kalatalousalueella on potentiaalia kaupallisen vajaasti hyödynnettyjen 
kalakantojen kalastuksen kehittämiselle. Rehevillä vesialueilla kaupallisen 
kalastuksen lisäämisen arvioidaan tukevan samalla järvien kalakannan 
hoitoa. Vajaasti hyödynnettyjä särkikalakantoja pystytään kalastamaan 
tehokkaasti mm. rysä-, nuotta- sekä katiskapyynnillä. 
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Kuva 6. Kaupalliseen kalastukseen hyvin sopivat alueet. 

Kaupallisen kalastuksen lupien myöntämisessä voidaan käyttää pohjana 
pyydysyksiköintiä. Oheisessa taulukossa (Taulukko 7.) on esitetty käytettävä 
pyydysyksiköinti eri pyydyksille. Pyydysyksiköinti perustuu pyydysten 
erilaiseen pyyntitehoon ja on sitä suurempi, mitä tehokkaammasta 
pyydyksestä on kyse. Kaupallisen kalastuksen harjoittajat pyrkivät sopimaan 
kalastuslupahinnoista suoraan vesialueiden omistajien kanssa ja tätä varten 
osakaskunnissa on tarpeen laatia sääntömääräinen malli pyydysyksiköinnistä. 
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Kalatalousalueen pyydysyksikön yleisen hinnoittelun avulla voidaan laskea 
lupahinnat kaupalliselle kalastukselle myös ELY-keskuksen myöntämissä 
kalastusluvissa. Pyydysyksiköille määrätään yleinen hinta kalatalousalueen 
kokouksessa ja otetaan käyttöön käyttö- ja hoitosuunnitelman voimaantulon 
jälkeen. 

Taulukko 7. Kaupallisen kalastuksen pyydysyksiköinti eri pyyntivälineille. 

Pyydys Yksikköä 
Trooli 240 
Nuotta 60 
Rysä korkeus alle 2 m + 6 py/metri 2 
Verkko 2 
Merta, katiska 1 

 

2.3.3 Vapaa-ajan kalastuksen yhtenäislupa-alueet ja niiden kehittäminen 

Kalatalousalueen suurilla järvillä on nykyisin olemassa viisi eri yhteislupalupa-
aluetta, jotka palvelevat pääosin vetouistelijoiden tarpeita. Yhteislupa-alueita 
voisi kehittää monipuolisemmiksi lisäämällä yhteislupa-alueilla sallittujen 
pyyntimenetelmien määrää. Lisäksi Juurusveden yhteislupa-aluetta olisi hyvä 
laajentaa ja yhtenäistää vähemmän rikkonaiseksi kokonaisuudeksi. 

Yhteislupa-alueille voisi kehittää mahdollisuuden hankkia yksi kaikki alueet 
kattava kalastuslupa. Tällainen lupa palvelisi liikkuvia kalastajia, jotka 
haluavat käydä kalassa laajoilla alueilla.    

2.3.4 Yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueella 

Yhteistoiminnan kehittämiselle Nilsiän reitin kalatalousalueella on tarve 
pienten osakaskuntien osalta. Vesialueiden omistamisen pirstaleisuus 
vaikeuttaa päätöksen tekoa kalavesien tehokkaasta hoidosta ja käytöstä. 
Monien pienten osakaskuntien toiminta on myös lakannut osakaskunnan 
vetäjien puutteeseen. 

Laajempien vesialueiden hallinnointi mahdollistaa keskitetyn lupien myynnin 
ja kalastussäännöistä tiedottamisen. Laajat kalastusalueet ja selkeä tiedotus 
sekä lupamyynti houkuttavat myös kalastajia. Kokonaisuutena osakaskuntien 
yhdistyminen laajemmiksi alueiksi parantaa osakaskuntien 
toimintaedellytysten jatkumista myös tulevaisuudessa. 

Selkeän ja pysyvän yhteistoiminnan järjestämiseksi pienimpiä osakaskuntia 
kannustetaan yhdistymään viereisten alueiden kanssa. Vaihtoehtona 
osakaskuntien yhdistämiselle voidaan suositella kalastusoikeuksien 
vuokraamista. 

Yhteistoiminnan kehittämiseksi kalatalousalueen on tarpeen kerätä ajan 
tasalla olevat osakaskuntien yhteistiedot. Ajantasaiset yhteistiedot kerätään 
Kalpa-järjestelmään sekä esitetään kalatalousalueen kotisivuilla 
osakaskuntakartan kanssa. 
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Kalatalousalueella on toteutettu aktiivisesti nuorisotyötä. Nuorisolle on 
järjestetty useita kalastustapahtumia vuosittain, missä on esitelty mm. 
pilkkimistä, onkimista, heittokalastusta ja lippoamista. Lisäksi nuorisotyö on 
pitänyt sisällään kalastusleirien järjestämistä. Kalatalousalueella jatketaan 
aktiivista nuorisotyötä myös tulevalla suunnitelmakaudella. 

2.4 Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi ja kalastuksen kehittämiseksi 

2.4.1 Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi 

Kalatalousalueen suurimmilla järvialueilla on toteutettu kuhan istutusta 
pitkäjänteisesti 1980 -luvulta alusta saakka. Nykyisin kuhakanta näillä 
vesialueilla arvioidaan vahvaksi ja kalastusta hyvin kestäväksi. 
Kalatalousalueen suurilla järvillä kalastuksensäätelyn tärkeimpiä päämääriä 
on mahdollistaa kuhakannan tehokas hyödyntäminen ja tuotto. 

Kuhakannan tuoton parantamiseksi verkkojen solmuvälirajoitukseksi 
määrätään minimissään 55 mm kalatalousalueen järvistä Juurusvedessä, 
Vuotjärvessä, Syvärissä, Kiltuassa, Laakajärvessä, Haajaisessa, Keyrityssä, 
Älänteellä ja Nurmesjävessä. Juurusveden lisäksi määräys koskee kaikkia 
Juurusveteen yhteydessä olevia ja samassa vedenpinnan tasossa olevia 
järvialtaita. Solmuvälimääräys koskee yli 5 metrin syvyisiä vesialueita ympäri 
vuoden.  

Tämän lisäksi kalatalousalue suosittelee osakaskuntia sekä muita 
vesialueiden omistajia nostamaan solmuvälirajoituksen 60 mm vesialueilla, 
missä esiintyy pyydettävä kuhakanta. Kaupallisen kalastuksen toiminta 
edellytysten turvaamiseksi solmuvälirajoitus suositellaan kuitenkin pitämään 
55 mm alueilla, missä harjoitetaan päätoimista kaupallista kalastusta.  

Solmuvälirajoituksella turvataan kuhan kasvua kutukypsäksi ja kuhan 
luontaista poikastuotantoa. Tällä solmuvälipäätöksellä mahdollistetaan myös 
kaupallisen kalastuksen toiminta edellytykset hyvällä saalisvarmuudella sekä 
kaupalliseen tarkoitukseen sopivan kokoisen saaliskalan saannilla. Syvyysraja 
mahdollistaa myös muiden kalalajien (mm. ahvenen ja siian) pyynnin 
matalilta vesialueilta solmuväliltään pienemmillä verkoilla. 

Luontaisen taimenkannan elinkierron turvaamiseksi kalatalousalueella on 
tunnistettu alueita, joille arvioidaan olevan tarvetta asettaa 
kalastusrajoituksia. Kalatalousalueen pohjoisosassa sijaitsee todennettuja 
taimenen kutupaikkoja Nurmijoella, Tiilikkajoella ja Petäjäkoskella. Näiden 
alueiden jokisuille (niska ja laskukohta) valmistellaan 200 metrin 
ympärivuotinen verkkokalastuskieltoalue turvaamaan luonnonkutuisten 
taimenten liikkumistä virtavesialueilta lähijärviin. 

Lisäksi kalatalousalueen keskiosilla sijaitseville Lastuvirran, Putaanvirran, 
Pisankosken, Juankosken väliveden, Muurutvirran, Putaanvirran ja Virransuu-
Matikkasalmi-Matkusvirran alueille arvioidaan olevan tarve valmistella 
ympärivuotiset verkkokalastuskieltoalueet kalaston vapaan liikkumisen 
turvaamiseksi. 

Verkkokalastuskieltoalueiden valmistelu aloitetaan käyttö- ja 
hoitosuunnitelman voimaan tulon jälkeen. Verkkokalastuskieltoaluieden 
valmistelussa hankitaan lisää tietoa ja paikallista näkemystä alueista. 
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Verkkokalastuskieltoalueiden käyttöönotossa edetään vaiheittain 
asiaperusteisesti ja tavoiteena on saada kieltoalueet voimaan vuoden 2026 
väliarviointiin mennessä, jolloin ne voidaan päivittää osaksi käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaa. 

Pinta- ja välivesiverkkopyynnissä noudatetaan koko kalatalousalueen 
vesialuiella Vuoksen vesistön taimenen hoitosuunnitelman ohjeistusta. 
Käytössä sallitaan alle 20 mm tai pienemmällä silmäkoolla olevat 
muikkuverkot sekä 80 mm tai harvemman silmäkoon harvat verkot. 
Toimenpiteellä mahdollistetaan muikun verkkopyynti vapaa-
ajankalastuksessa. Harvoilla verkoilla pinta- ja välivesipyynti kohdistuu 
pääasiassa vaeltaviin lohikaloihin. Vaeltavien lohikalojen riittävän kasvun 
turvaamiseksi käytössä sallitaan 80 mm tai suuremman silmäkoon verkot 
(Takkunen ym. 2018). 

Kalatalousalueen tavoitteena on kotiuttaa taimenta takaisin niihin vesistöihin, 
mistä on olemassa kaloille vapaa kulku syönnösalueiden ja kutualueiden 
välillä. Kotiutustoimenpiteiden edistyessä kalastuksen säätelyä voi olla 
tarpeen arvioida nykyistä laajemmilla alueilla vaeltavan taimenmuodon 
kannalta. Mikäli vaeltavien taimenmuotojen kotiutus alkaa tuottaa 
todennettavasti tuloksia, turvataan taimenen vaellusta kalastuksen säätelyn 
keinoin.  

Kriteerinä laajempien taimenenkalastuksen säätelytoimenpiteiden 
käyttöönotolle pidetään todennettua taimenen poikastuotantoa 
virtavesialueilla. Tällöin poikastuotantoalueilla esiintyy eri-ikäisiä taimenen 
poikasia ja niistä vanhimmat saavuttavat smolttivaiheen (lähtevät 
syönnösvaellukselle). Toimivaa poikastuottoaluetta on myös oltava riittävästi 
tuottamaan lukumäärältään satoja vaelluspoikasia (>100 kpl/vuosi), jotta 
taimenen elinkierron käynnistymiselle on käytännössä olemassa 
mahdollisuus. Taimenen kalastusta voidaan säädellä järvialueilla mm. 
solmuvälirajoituksilla sekä ajallisilla ja/tai paikallisilla rauhoituksilla. 

Kalastuksen säätelyn tavoitteita ja tarpeita tarkastellaan uudestaan käyttö- 
ja hoitosuunnitelman voimassaoloajan puolivälissä vuonna 2026. 

Muiden kalalajien lisääntymisen turvaamiseksi voidaan tarpeen mukaan 
rajatulla alueella kalastusta rajoittaa, mikäli esimerkiksi todennetulla 
kutupaikalla arvioidaan esiintyvän kalakantaa heikentävää pyyntiä. 

2.4.2 Suunnitelma kunnostustoimenpiteistä 

Suurien järvien alueella ei arvioida pääsääntöisesti olevan merkittävää 
kunnostustarvetta. Osakaskuntatiedustelun perusteella Karjalankosken 
alapuolisella Nurmesjärvellä, Akonvedellä ja Juurusveden lahtivesillä olisi 
tarvetta hoitokalastukselle. 

Hoitokalastuksella voidaan parantaa kalaston rakennetta ja parantaa vesistön 
kalataloudellista arvoa. Yleisesti hoitokalastus on tehokkainta pienissä tai 
keskisuurissa järvissä, sillä suuremmilla vesialueilla tuloksekas hoitokalastus 
vaatii merkittävän paljon resursseja. Hoitokalastuksella voidaan vaikuttaa 
joissakin tapauksissa kalaston rakenteen lisäksi veden laatuun. 
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Ennen hoitokalastuksesta päättämistä tulee hoitokalastuskohteiden kalaston 
tila ja rakenne selvittää koekalastuksella tai muulla vastaavalla menetelmällä. 
Koekalastuksen voi toteuttaa mm. standardoituun 
verkkokalastusmenetelmään perustuvalla pyynnillä tai vaikkapa 
koenuottauksella. Tulosten perusteella voidaan päättää hoitokalastuksen 
tarpeellisuudesta sekä arvioida tarvittavien toimenpiteiden laajuutta ja 
työmäärää. 

2.4.3 Suunnitelma istutuksista 

Kalatalousalueen suurilla järvialueilla istutuksen päälajit ovat kuha, taimen ja 
planktonsiika. Suurten järvialueiden kuhakannan arvioidaan nykyisin olevan 
vahva ja kuhaistutusten tarpeen arvioidaan olevan tukevaisuudessa 
luonteeltaan tuki-istutusmaista. Kuhaistutuksien toteutuksessa pyritään 
suhteuttamaan istutuksia kalastuspaineen mukaan sekä käyttämään 
ensisijaisesti paikallisia kuhakantoja (Taulukko 8.). 

Suurten järvialueitten järvitaimen istutuksissa käytetään rasvaeväleikattuja 
2-3 vuotiaita taimenia. Taimenkantana käytetään Vuoksen vesistön 
järvitaimenkantaa. Istutusajankohtana syksy on suositeltavin, jolloin 
istutettavat taimenet todennäköisesti jäävät paremmin istutusvesistöön. 
Järvialueille tehtävien järvitaimenistutusten tavoite on tuottaa pyyntiin 
sopivaa taimenkantaa ja nostaa siten kalavesien kalataloudellista arvoa. 

Suurille järvialueille voidaan istuttaa Koitajoen kantaa olevaa planktonsiikaa 
tai Saarijärven Pyhäjärven kantaa olevaa järvisiikaa nostamaan kalavesien 
arvoa. Pääsääntöisesti siikaistutuksista saadaan kuitenkin parhaat tulokset 
sivu- ja pienvesillä. 

Taulukko 8. Nilsiän reitin kalatalousalueella istutuksessa käytettävät lajit ja 
niiden kannat. 

Laji Kanta 

Järvitaimen Vuoksen vesistön kanta 

Hauki Paikalliset haukikannat 

Harjus Lieksanjoen kanta, virtavesi-istustus 

Nieriä Ei nieriä istutuksia 

Järvilohi Ei lähtökohtaisesti, Vuoksen vesistön kanta 

Kuha Paikallinen kanta tai aikaisemmin käytetyt 

Plankton siika Koitajoen kanta 

Järvisiika Saarijärven Pyhäjärvi 

Ankerias Eurooppalainen 

Muut kalalajit Istutusluvasta aina sovittava 
tapauskohtaisesti ELY-keskuksen kanssa 

Jokirapu Istutusluvasta aina sovittava 
tapauskohtaisesti ELY-keskuksen kanssa 
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Nilsiän reitin vesialueet eivät kuulu järvilohen kansallisen hoitosuunnitelman 
mukaan järvilohen kannalta tärkeisiin ydinalueisiin, eikä järvilohi-istuksia 
lähtökohtaisesti kalatalousalueen vesialueille sallita (Kaijomaa ym. 2011). 
Kalatalousalueella sijaitsevassa Suuri-Pieksässä on hyvä muikkukanta ja se 
arvioidaan olosuhteiltaan järvilohelle sopivaksi. Mikäli on mahdollista saada 
poikkeuslupa järvilohen istutukselle Suuri-Pieksään, voidaan järvelle istuttaa 
järvilohta paikallisen kalastettavan kannan luomiseksi.  

Ankeriasta voidaan istuttaa alueelle, mikäli istutukseen sopivia poikasia on 
saatavilla. 

Järvikutuista harjusta tai nieriää ei istuteta kalatalousalueen vesialueille. 
Virtavesikutuista harjusta voidaan istuttaa alueen virtavesiin. 

Rapuistutuksissa käytetään aina jokirapua. Jokirapuistutuksista sovitaan aina 
tapauskohtaisesti ELY-keskuksen kanssa. 

Tällä hetkellä muiden kalalajien istutusta ei arvioida tarpeelliseksi 
kalatalousalueen vesillä. Muiden kalalajien istutusta voidaan harkita 
tapauskohtaisesti olosuhteiden muuttumisen tai uuden tiedon lisääntymisen 
perusteella. 

2.4.4 Ehdotukset kalastuksen kehittämistoimenpiteiksi 

Kalatalousalueelle on rakennettu veneen laskuramppeja useiden eri 
toimijoiden puolesta. Tietoa veneenlaskupaikkojen sijainnista, kunnosta ja 
soveltuvuudesta erilaisten veneiden laskemiselle ei kuitenkaan ole koottu 
kattavasti. Kalatalousalue selvittää alueella sijaitsevien veneenlaskupaikkojen 
nykyisen tilan ja kerää tiedon karttapohjalle. Tiedot kalatalousalueen 
käytettävissä olevista veneenlaskupaikoista esitetään kalatalousalueen 
nettisivuilla. 

Osakaskuntien myymien lupien saatavuutta olisi hyvä parantaa. Lupien 
saatavuutta voisi parantaa esimerkiksi keskitetyllä luvanmyynnillä 
nettisivujen kautta. Nettisivujen käyttö lupamyynnissä helpottaisi myös 
kalastuslupiin liittyvää tiedottamista. 

2.4.5 Suunnitelma kalastusta ja kalakantoja koskevan seurannan järjestämisestä 

Kalatalousalueella toteutetaan kalataloudellista seurantaa mm. 
vesivoimarakentamisen ja kaivostoiminnan vaikutusten seuraamiseksi. 
Lisäksi kalastollisia selvityksiä ja tutkimuksia toteuttavat yhdistykset ja 
vesialueen omistajista ainakin Metsähallitus omilla vesialueillaan. Näistä 
kalataloudellisista seurannoista ja selvityksistä saatavaa tietoa hyödynnetään 
myös kalatalousalueen toiminnassa. 

Tämän lisäksi osakaskunnissa voidaan toteuttaa kalatalousalueen toimesta 
kalastustiedusteluja tarpeen mukaan. Suunnitelmakauden aikana 
kalastustiedusteluissa pyritään siirtymään sähköisiin tiedusteluihin. 

Kalatalousalue käyttää merkittävän osan tuloistaan kuhakannan hoitoon ja 
lisäksi osakaskunnat ovat istuttavat kuhaa aktiivisesti. Kuhakannan tilaa 
voidaan seurata kasvuun perustuvalla seurannalla. Kuhien kasvua voi seurata 
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esimerkiksi kirjanpitokalastuksesta saatavalla yksilöllisillä saaliskuhien 
tiedoilla. Saaliskuhista otettujen suomunäytteiden perusteella saaliskuhien 
ikä voidaan määrittää. Tulosten avulla voidaan laskea kuntokerroin kuhille 
sekä seurata kuhien kasvua. Muutokset kuhan kasvussa voidaan ottaa 
huomioon kuhakannan hoitotoimenpiteitä suunniteltaessa. 

3 Suunnitelma virtavesien osa-alueelle 

3.1 Virtavedet ja niiden nykytila 

Kalatalousalueella sijaitsee useita merkittäviä jokialueita. Virtaamaltaan 
suurimmat jokireitit ovat pohjoisessa sijaitsevat Nurmijoen ja Tiilikanjoen 
reitit sekä koillisessa sijaitsevat Keyritynjoen ja Luostanjoen reitit. Näiden 
lisäksi kalatalousalueella sijaitsee pienempiä joki- ja purovesiä. 

Kalatalousalueen jokialueet ovat luonteeltaan latvavesiä, joten virtaamaltaan 
ne eivät yleisesti ole suuria. Suurimpien jokien valuma-alueet ovat pääasiassa 
metsätalouskäytössä. Valuma-alueiden turvekankailla toteutetut metsien 
käsittelyt, suo-ojitukset ja turvetuotanto vaikuttavat jokivesien vesitalouteen 
sekä veden laatuun. Yleisesti kalatalousalueen suurimpien jokien vedet ovat 
humuspitoisia ja valuma-alueiden ojitukset äärevöittävät virtaamia. Liiallisen 
happamuuden on todettu aiheuttavan kalastohaittaa ainakin Tiilikkajoen 
yläjuoksulla. 

Suurimmat joet ja monet niihin liittyvät sivu-uomat ovat olleet aikanaan 
uittokäytössä. Uiton tarpeisiin perattuja jokiuomia kunnostettiin kalatalouden 
tarpeisiin mm. 1990-luvulla. Osa jokireiteistä on kuitenkin edelleen uiton 
aikaisessa tilassa, eikä kaikkien jokialueiden nykytilasta ole olemassa tarkkaa 
tietoa. 

Suurimpien jokireittien lisäksi kalatalousalueella sijaitsee useita pienempiä 
joki- ja puroalueita. Osa puroista on kartoitettu kunnostustarpeen osalta 
Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimesta. Kalatalousalueen kaikkia 
purokohteita ei kuitenkaan ole kartoitettu kalataloudellisesta näkökulmasta. 

Viime vuosina kalatalousalueella on toteutettu Nilsiän reitin 
suojeluyhdistyksen toimesta pienimuotoista taimenen kutupaikkakunnostusta 
mm. Pappilanjoella, Kankaanjoella, Jysmänpurolla, Urimojoella, Vuorisjoella, 
Salmisenjoella, Reposkoskella ja Petäyskoskella. Osakaskuntien toimesta 
virtavesikunnostusta on toteutettu ainakin Laakajärveen laskevalla 
Petäjäkoskella ja petäjäkosken yläpuolisella Välijoella. 

Kalojen liikkumiseen vaikuttavia nousuesteitä kalatalousalueella on Atron 
voimalaitoksella ja Jyrkänkoskella. Atron voimalaitoksen vaelluseste 
vaikuttaa pohjoisen jokireitteihin estäen kalojen laajamittaisen vaelluksen 
Nurmijoen ja Tiilikkajoen reiteiltä alapuolisille vesialueille. Pieksänkosken 
säännöstelypato estää kalojen vaelluksen Ylä- ja Suuri-Pieksän vesistöistä 
alapuolisille vesialueille. Lisäksi Lastukosken säännöstelypato Syvärin ja 
Vuotjärven välissä toimii osittaisena vaellusesteenä, mistä kalat eivät 
välttämättä pysty nousemaan matalan veden aikaan (Kuva 2.). 
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3.2 Kalastuksen ja kalakantojen nykytila virtavesialueilla 

Kalastusmatkailun ja vapaa-ajankalastuksen kannalta merkittävimmät 
virtavesikohteet kalatalousalueella ovat Nurmijoki, Tiilikkajoki, Keyritynjoki-
Puntinjoki, Lastukoski ja Pisankoski. Näistä Nurmijoki on suosituin 
kalastuskohde kalastajamäärien perusteella.  

Nurmijoella on aikanaan ollut oma luonnonvarainen vaeltava taimenkanta. 
Vesivoimarakentamisen myötä vaeltava taimenkanta on hävinnyt 
vaellusesteiden muodostumisen takia. Nurmijoki on myös aikanaan perattu 
puun uiton tarpeisiin, mikä on muokannut joen virtavesialueita. Joen soraikot 
ovat osittain tuhoutuneet uittoperkausten aikana ja nykyisten soraikkojen 
arvioidaan kärsivän liettymisestä. Tarkkaa tietoa Nurmijoen soraikkojen 
pinta-alasta ja kunnosta ei kuitenkaan ole.  

Nurmijoen kalastuksen järjestämisestä ja kalaston hoidosta vastaa Nurmijoen 
taimentoimikunta. Toimikunta on perustettu useamman vesialueen omistajan 
yhteistyönä ja sen tehtävänä on mahdollistaa taimenen kalastus Nurmijoella. 
Nurmijoelle istutetaan taimenta kalastustarkoitukseen ja istutuksissa 
käytetään yli 40 cm:n pituisia taimenia.  Saatavuuden takia istutuksissa on 
käytetty lähes pelkästään rautalammin taimen kantaa. Nurmijoella taimenen 
alamitta on poikkeusluvalla määrätty 40 cm:n, sillä suurempia 
taimenistukkaita on käytännössä liian vaikea saada riittävissä määrin. 
Taimenen lisäksi Nurmijoessa esiintyy harjusta. Harjuksen alkuperä on ollut 
istutuksissa, mutta harjus saattaa nykyisin myös lisääntyä Nurmijoessa. 

Nurmijoen velvoitetarkkailussa vuonna 2019 Nurmijoen Jyrkänkoskelta, 
Päsmärinkoskelta, Nurmikoskelta ja Koirakoskelta saatiin 
sähkökoekalastuksessa saaliiksi luonnonkutuisia taimenia (Sarpakunnas 
2019). Poikaset ovat todennäköisesti pyyntikokoisten istukkaiden jälkeläisiä, 
mutta on myös mahdollista, että Nurmijoella esiintyy nykyisin paikallista 
vaeltamatonta taimenkantaa. 

Taimenen luontaista lisääntymistä kalatalousalueella on todettu Nurmijoen 
lisäksi ainakin Laakajärven ja Petäjäjäjärven välisellä Petäjäkoskella (Kainuun 
kalatalouskeskus 2019) sekä Tiilikkajoella (Sarpakunnas 2017). Molemmat 
alueet sijaitsevat Atron voimalaitoksen yläpuolella, joten näillä alueilla 
syntyneillä taimenilla ei ole mahdollisuutta laajaan syönnösvaellukseen. 

Tiilikkajoen Älänteen alapuoliselle alueelle perustetulle yhteislupa-alueelle 
istutetaan taimenta ja kirjolohta kalastettavaksi kannaksi. Alaosan 
yhteislupa-alue on ollut suosittu kalastuskohde. Tiilikkajoen yläosalla veden 
pH arvot ovat ajoittain olleet mittauksissa varsin matalia, minkä on arvioitu 
haittaavan kalojen elinolosuhteita. Tiilikkajoen latvoilla sijaitsevilla 
Kankaanjoella ja Jysmänpurolla on toteutettu pienimuotoista taimenen 
kutupaikkakunnostusta. Myös Tiilikkajoen latvavesien omistaja Metsähallitus 
suunnittelee toteuttavansa Tiilikkajoen latvoilla kalataloudellisia selvityksiä ja 
kunnostuksia lähivuosina. 

Keyritynjoella on toteutettu kalataloudellisia kunnostuksia jo ennen 
vuosituhannen vaihdetta. Kalataloudellisissa kunnostuksissa on aikanaan 
otettu huomioon myös vesimatkailun tarpeet ja joki on suosittu 
kanoottimelontakohde. Aikaisemmista kalataloudellisista kunnostuksista 
huolimatta Keyritynjoella ei arvioida tapahtuvan merkittävää taimenen 
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luontaista lisääntymistä. Keyritynjoella on nykyisin voimassa 
kalatalousalueen ylläpitämä yhteislupa-alue, johon istutetaan vuosittain 
pieniä määriä kirjolohta monipuolistamaan joen kalastoa. Kirjolohi-
istutuksista huolimatta alueella käy melko vähän vapaa-ajankalastajia tai 
kalastusmatkailijoita. 

Luostanjoen alueella on myös toteutettu kalataloudellisia kunnostuksia 
aikaisemmin. Kalataloudellisista kunnostuksista huolimatta alueella ei 
arvioida olevan merkittävää taimenen luontaista lisääntymistä (Sarpakunnas 
2020). Luostanjoen latvahaarassa Petäisjoessa mahdollisesti esiintyy 
paikallista taimenkantaa, mutta asiasta ei ole olemassa tarkempaa tietoa. 
Luostanjoella ei nykyisellään ole suurta merkitystä kalastusmatkailun 
suhteen. 

Lastukoskelle ja Pisankoskelle istutetaan ajoittain kirjolohta kalastettavaksi 
kannaksi. Näille virtavesikohteille hakeutuu helposti myös muualle istutettuja 
lohikaloja. Järvien läheisyydestä johtuen Lastukoskelta ja Pisankoskelta 
saadaan saaliiksi myös tyypillisiä järvilajeja kuhaa, ahventa ja haukea. 

3.3 Suunnitelma virtavesien kalakantojen kehittämiseksi 

3.3.1 Kalakantojen ja kalastuksen tavoitetilat ja osatavoitteet virtavesille 

Virtavesien kalakantoja kehitetään nykyisestä suuntaan, jossa kalakannat 
lisääntyvät luontaisesti. Virtavesien kalakantojen kehittämisen päätavoitteet 
liittyvät taimenen kutu- ja poikastuotantomahdollisuuksien parantamiseen ja 
vaellusedellytysten parantamiseen.  

Lisäksi virtavesialueille voidaan yrittää kotiuttaa nykyistä laajemmin 
virtavesikutuisen harjuksen kantoja. 

Vapaa-ajankalastuksen ja kalastusmatkailun tarpeiden mukaista 
pyyntikokoisten kalojen istutusta jatketaan tämän käyttö- ja 
hoitosuunnitelman aikana, mutta pitkän välin tavoite (yli suunnitelmakauden) 
on luopua pyyntikokoisten kalojen istutuksesta. 

Osatavoite 5. Vuotjärveen laskevien suurempien jokireittien Keyritynjoen ja 
Luostanjoen kalataloudellinen nykytila, kunnostustarve sekä soveltuvuus 
taimenen kotiuttamiseen selvitetään. Alueet pyritään inventoimaan kattavasti 
läpi ja taimenen selvitymistä sopiviksi arvioiduilla alueilla voidaan testata 
esimerkiksi pienimuotoisilla mätirasia-istutuksilla. Selvityksen pohjalta 
laaditaan suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä taimenkannan 
kotiuttamiseksi. Lisäksi Vuotjärveen laskevien purojen kunnostustarvetta ja 
soveltuvuutta taimenen kotiutukseen selvitetään. Tavoitteen onnistumista 
arvioidaan selvityksistä saatujen tulosten, raporttien ja suunnitelmien 
määrällä. 

Osatavoite 6. Alueen vaeltavan luonnonkutuisen taimenen kantaa 
elvytetään. Alueen omien virtavesien poikastuotantomahdollisuuksia 
parannetaan. Toimenpiteiden onnistumista seurataan lisääntymisalueella 
toteuttevien kunnostustoimien määrällä sekä kunnostus/kotiutusalueilla 
tehtävillä seurannoilla, esimerkiksi sähkökoekalastuksilla tai 
kutupesäinventoinneilla. Seurantaa varten on tarpeen laatia säännöllinen 
suunnitelma seurannasta, jota toteutetaan resurssien mukaisesti. Lisäksi 
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huomioidaan mahdolliset järvialueilla tehdyt havainnot vaellustaimeneista. 
Luontaisesti lisääntyvien vaeltavien taimenkantojen tilan seurannanssa 
tehdään myös yhteistyötä Kallaveden kalatalousalueen kanssa. 

Osatavoite 7. Koko reitti, pääalueet vapaaksi Kalatalousalueen kalojen 
vapaa liikkuminen paranee vaellusesteiden poistumisen tai kalateiden 
rakentamisen myötä. Kalatalousalue edistää vaellusesteiden poistoa 
käytettävien resurssiensa mukaan. Tavoitteen onnistumista mitataan 
poistettujen vaellusesteiden määrällä. 

Taulukko 9. Kalakantojen ja kalastuksen osatavoitteet virtavesialueilla. 

Kalakannat   
Osatavoite 5. Keinot Mittarit 
Keyritynjoen ja 
Luostanjoen 
nykytila 
selvitetään 

Kartoitukset, olemassa 
olevan tiedon keruu, 
mätirasiaistutukset 

Kartoitusraportit, 
istutuskokeilut 

Osatavoite 6.   
Taimenkantaa 
elvytetään 

Elinympäristökunnostukset, 
mätirasia ja 
poikasistutukset 

Sähkökalastukset, 
kutupesä 
inventoinnit 

Osatavoite 7.   
Vaelluskalojen 
vapaa 
liikkuminen 
koko alueella 

Vaellusesteiden poiston 
edistäminen, 
kunnostustyöt, 
tiedottaminen 

Poistettujen 
vaellusesteiden 
määrä 

  

3.3.2 Suunnitelma virtavesialueiden kunnostustoimenpiteistä 

Virtavesikunnostuksien toteuttamiselle valitaan ensisijaiset kohteet 
käytettävissä olevien resurssien mukaan. Kohteiden valinnassa huomioidaan 
kunnostuskohteen saavutettavuus, kunnostustarpeen suuruus ja 
kustannuksen sekä kunnostuksesta arvioitu saavutettavan hyödyn määrä. 
Kunnostuskohteilla on tarpeen arvioida veden laatua, 
vesiensuojelutoimenpiteiden tarpeellisuutta sekä kalaston kannalta 
tarpeellisen veden määrän riittävyyttä. 

Taimenen kotiuttamismahdollisuuksia voidaan testata ennen varsinaisia 
kunnostustoimia pienimuotoisilla mätirasiaistutuksilla. Mätirasia-istutuksilla 
voidaan kokeilla mädin selviytymistä kunnostuskohteella, kuoriutuvien 
poikasten selviytymistä sekä poikasten selviytymistä yli vuoden vanhoiksi 
poikasiksi. Mätirasiakokeilujen seuranta vaatii sähkökoekalastusta tai 
vastaavaa seurantatutkimusta.  

Vuotjärveen laskevilta virtavesialueilta on Juankosken ja Karjalankosken 
kalateiden valmistumisen ansiosta vapaa kulku Juurusvedelle ja sen 
alapuolisille vesialueille. Kunnostustoimenpiteitä kannattaa tämän perusteella 
keskittää ensisijaisesti näille vesialueille. Tärkeimmät Vuotjärveen laskevat 
virtavesialueet ja niiden koskipinta-alat on esitetty taulukossa 10. ja kuvassa 
6. Purokohteiden kunnostustarpeen arviointi perustuu Pohjois-Savon ELY-
keskuksen puroinventoinnin tuloksiin. Näitä kohteista ainakin Petäisjoelle on 
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tulossa kunnostustoimenpiteitä Metsähallituksen toimesta vuosien 2021-
20222 aikana. 

 

Kuva 7. Vuotjärveen laskevien joki- ja purovesien sijainti ja koskien pinta-alat 

Taulukko 10. Merkittävimpien Vuotjärveen laskevien virtavesialueiden koski-
pinta-aloja.  

Vesialue Poikastuotanto pinta-ala Kunnostustarve 
Allovenjoki 0,03 ha Ei tarvetta 
Virvujoki 1 ha Kunnostustarve 
Ryöpänjoki 0,3 ha Ei tarvetta 
Puntinjoki 1,3 ha Ei tiedossa 
Keyritynjoki 11 ha Ei tiedossa 
Luostanjoki valuma-alue 
Luostanjoki 9,3 ha Ei tiedossa 
Petäisjoki 1,8 ha Ei tiedossa 
Keihäsjoki 0,2 ha Ei tiedossa 

Kunnostukselle potentiaalisille virtavesialueille laaditaan kunnostuksen 
toteuttamisohjelma. Toteuttamisohjelmassa huomioidaan ennakkoon tehdyt 
selvitykset, kunnostustoimien toteuttaminen ja raportointi sekä jälkitarkkailu 
ja mahdolliset lisätyöt. Kunnostustoimiin liittyvän seurannan perusteella 
voidaan päättää tulevista toimenpiteistä ja kalastusjärjestelyistä. 
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Virtavesialueiden kalaston tilaa voidaan seurata esimerkiksi 
sähkökoekalastusten tai kutupesäseurantojen avulla.  

Kalatalousalueella toimii useita tahoja, jotka toteuttavat taimenen 
kotiutumiseen tähtääviä kalataloudellisia kunnostuksia. Eri toimijoiden kanssa 
olisi hyvä suunnitella toteutettavia toimenpiteitä keskitetysti, jolloin 
kunnostustoimista saataisiin paras mahdollinen hyöty. Kalatalousalueen 
kannattaa ottaa aktiivinen rooli kunnostustöiden suunnittelussa ja pyrkiä 
olemaan keskeinen toimija taimenen kotiutustoimenpiteissä. Yhteistyötä 
taimenen kotiutuksessa kannattaa pyrkiä tekemään ainakin kalatalousalueen 
kuntien ja kaupunkien, Nilsiän reitin suojeluyhdistyksen ja Metsähallituksen 
kanssa. 

3.3.3 Suunnitelma virtavesien istustoimenpiteistä 

Virtavesialueilla taimenistutukset toteutetaan pääasiassa mätirasioilla tai 
pienpoikasistutuksilla. Virtavesien taimenistutuksilla tavoitteena on taimenen 
kotiutus ja luontaisesti lisääntyvän taimenkannan kehittyminen 
istutusalueelle. Taimen istutuksissa käytetään Vuoksen vesistön 
taimenkantaa. 

Lisäksi virtavesialueille istutetaan pyyntikokoista taimenta alueille, missä 
halutaan ylläpitää tai kehittää virkistyskalastusta. Näitä alueita ovat mm. 
Nurmijoki, Jyrkkäkoski ja Tiilikkajoki. Pyyntikokoiset taimenet istutetaan 
rasvaeväleikattuna ja pyyntikokoisten taimenten istutusten tavoite on 
ylläpitää pyydettävää taimenkantaa istutusalueella. Pyyntikoisen taimenen 
istutukset pyritään hoitamaan Vuoksen vesistön taimenkannalla.  

Virtavesialueille voidaan istuttaa virtavesikutuista harjusta. Harjus istutuksilla 
pyritään saamaan aikaan luontaisesti lisääntyvä ja pyyntiä kestävä paikallinen 
kanta. Harjusistutuksissa käytetään Lieksanjoen harjuskantaa. 

3.3.4 Ehdotukset virtavesien kalastuksen säätelytoimenpiteistä 

Taimenen kotiutusalueille ei pääsääntöisesti istuteta pyydettäväksi 
tarkoitettavaa taimenta, vaan pääpaino istutus- ja kotiutustoimenpiteillä on 
luoda luontaisesti lisääntyvä taimenkanta kotiutusalueelle. Valtioneuvoston 
asetus (136/2015) rauhoittaa nykyisin luonnonkutuisen taimenen 
(rasvaevällinen) sisävesissä leveyspiirin 64.00°N eteläpuolella. 
Taimenkannan kotiutuksen perusteet ovat siten alkuun ekologisia ja 
luonnonmonimuotoisuutta lisääviä. 

Taimenen kotiutusalueilla suositellaan kotiutustoimien alussa laajoja 
kalastusrajoituksia tai rauhoitusalueita. Mikäli luontaisesti lisääntyvän 
taimenkanta elpyy, taimenen kalastus voidaan sallia kalastuslain sallimalla 
tavalla. Lisäksi kalastussäännöissä sovelletaan Vuoksen taimenkannan hoito-
ohjelman linjauksia virtavesialueiden kalastussäännöksistä. 

Nurmijoen viehelupa-alue on urheilukalastuksen ja kalastusmatkailun 
kannalta paikallisesti erittäin merkittävä. Nurmijoella on poikkeusluvalla 
käytössä 40 cm:n alamitta istutetulle taimenelle. Nykyisen kaltaisilla 
säännöillä jatketaan poikkeusluvan voimassa olon mukaisesti vuoteen 2025 
saakka. Poikkeusluvan uusimisesta ja nykyisen kaltaisten kalastuksen 
järjestelyjen jatkamisesta päätetään Nurmijoen osalta vuoden 2024 aikana. 
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Mikäli Nurmijoella ei tapahdu taimenen vaellusmahdollisuuksien suhteen 
merkittäviä muutoksia, jatketaan lähtökohtaisesti nykyisen kaltaiselle 
kalastusjärjestelyllä myös vuoden 2025 jälkeen. Kalastusjärjestelyjen 
jatkamisen kannalta oleellista on myös Nurmijoen taimenhoitokunnan halu 
jatkaa toimintaa sekä kalastuksen kannalta sopivankokoisten 
istutustaimenten saatavuus kalanviljelylaitoksilta. 

Nurmijoella tapahtuu sähkökoekalastusten perusteella taimenen luontaista 
lisääntymistä. Nurmijoen kalastusjärjestelyissä on syytä huomioida 
luonnonkutuisten taimenten esiintyminen ja ohjeistuksessa tuoda esiin 
luonnonkutuisen rasvaevällisen taimenen vapauttamisvelvollisuus. 

Taimenen kotiutusalueisiin kuuluvilla jokialueilla esiintyy myös muuta 
kalastoa. Jokireittien muun kalaston hyödyntäminen tulee kuitenkin 
mahdollistaa taimenen kotiutusalueiden kalastussäännöksiä suunniteltaessa. 
Passiivisista pyydyksistä verkkojen käyttö kielletään jokialuiella ja elävänä 
kalan vapauttamisen mahdollistavien pyydysten käyttö sallitaan. 

3.3.5 Suunnitelma virtavesien seurannasta 

Taimenen kunnostus- ja kotiuttamisalueilla järjestetään resurssien mukainen 
seuranta toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimiseksi. Kunnostusten ja 
kalaistutusten jälkeen on syytä seurata toimenpiteiden tuloksellisuutta. 
Seurantaa voidaan toteuttaa mm. sähkökoekalastuksilla ja 
kutupesäinventoinneilla. 

Jokaiselle kunnostus- ja kotiutusalueelle suunnitellaan oma ohjelma 
seurannasta. Seurantaohjelmaa laadittaessa otetaan myös kokonaisuus 
huomioon ja seurantaa voidaan toteuttaa esimerkiksi jokialue kohtaisesti. 

Seurannassa käytetään hyväksi mm. velvoitetarkkailuista saatavaa tietoa. 
Erilaisille toimijoille määrättyjen velvoitetarkkailujen tuloksia hyödynnetään 
soveltuvin osin kalatalousalueen päätöksen teossa. Lisäksi taimenen 
elinkiertoon liittyvää käyttökelpoista tietoa saadaan myös 
kalatieseurannoista. 

4 Suunnitelma sivu- ja pienvesien osa-alueelle 

Järvimäisten sivu- ja pienvesienalueiden hoidossa ja käytössä sovelletaan 
samoja periaatteita kuin suurten järvien hoidossa ja käytössä. Tässä 
suunnitelman osiossa on esitelty tarkennuksia sivu- ja pienvesien 
ominaisuuksista sekä oleellisia asioita, jotka otetaan huomioon sivu- ja 
pienvesien hoidossa ja käytössä. 

4.1 Sivu- ja pienvesien nykytila 

Suurten järvialtaiden lisäksi kalatalousalueella on merkittävä määrä pieniä 
järviä ja lampia. Alle 100 ha järviä kalatalousalueella on yhteensä 1019 kpl, 
joista alle 10 ha pienvesistöjä on 754 kpl (Taulukko 1.). 

Suurten järvialtaiden tapaan sivu- ja pienvedet ovat pääasiassa 
humuspitoisia. Maatalousalueella pienten järvien tilaan on vaikuttanut 
maanviljely, mikä näkyy paikoitellen merkittävänä rehevyyden kasvuna. 
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Pintavesien tilan suhteen parhaassa kunnossa ovat kalatalousalueen 
koillisosan sivuvedet. Kalatalousalueella sijaitsevista pienvesistä osa on hyvää 
huonommassa ekologisessa tilassa. Pienvesien ekologista tila on heikentänyt 
mm. maa- ja metsätalous, turvetuotanto sekä kaivostoiminta (Kuva 3.).  

4.2 Sivu- ja pienvesien kalastuksen ja kalakantojen nykytila 

Suurimpien sivuvesien kalasto on kalatalousalueen suurien järvien kaltainen. 
Luontaisen kalaston lisäksi järviin on kotiutettu kuhaa ja ylläpidetty 
kalastettavaa siikakantaa planktonsiikaistutuksilla. 

Pienvesien yleisimmät kalalajit ovat ahven, hauki ja särki. Osassa järvissä voi 
esiintyä myös madetta tai lahnaa. Istutuskaloista planktonsiika menestyy 
osassa pienvesissä hyvin. 

Pienvesien kalastus perustuu osakaskuntien lupiin tai vapakalastuksessa 
kalastuksenhoitomaksun kalastusoikeuteen. Tyypillisimmin pienvesien 
kalastus tapahtuu paikallisesti asuvan tai vapaa-ajan kiinteistön omistavan 
osakkaan toimesta. Osa pienvesistä arvioidaan kalastoltaan vähäarvoiseksi 
tai vähän kalastetuksi. 

Hoitokalastusta kalatalousalueella on toteutettu ainakin Kauppisella. Ylitiheän 
kalakannan parantamiseksi järvellä on harjoitettu kalaston poistopyyntiä 
viime vuosina. 

Kirjolohi-istutuksilla ylläpidettäviä erityiskalastuskohteita kalatalousalueella 
edustaa ainakin Peipposlampi Tahkovuoren matkailukeskuksen 
läheisyydessä. 

4.3 Suunnitelma sivu- ja pienvesien kalakantojen ja kalastuksen kehittämiseksi 

4.3.1 Kalakantojen ja kalastuksen tavoitetila ja osatavoitteet sivu- ja pienvesille 

Sivuvesien kalakantoja ja kalastusta kehitetään nykyistä monipuolisemmaksi. 
Kalatalousalueen monimuotoisissa vesistöissä on potentiaalia kehittää 
erityiskalastuskohteita sekä luoda toisistaan erilaisia kalastuskohteita. 
Kalastollisen ja kalastuksellisen monimuotoisuuden lisäämistä voidaan 
edistää kalojen istutustoiminnalla sekä kalastuksen säätelyllä ja 
kalastusmääräyksillä. 

Sivuvesien tavoitetila on hyvä vedenlaatu ja kalaston rakenne. Sivuvesien 
valuma-alueilla toteutettavat vesiensuojelutoimet parantavat sivuvesien 
pintaveden ekologista tilaa. Sivuvesien veden laadun parantamisella 
vaikutetaan myös reitin pääjärvien tilaan. Kalaston rakennetta parannetaan 
tarvittaessa hoitokalastuksella. Sivuvesien kalastus mahdollisuuksia 
parannetaan ja monipuolistetaan erityiskalastusalueilla. Kaupallisen 
kalastuksen harjoittaminen pienvesillä huomioidaan. 

Kalatalousalueen pienvesissä on potentiaalia erityiskalastuskohteiden 
kehittämiselle. Erityiskalastuskohteen kehittämiseksi kohdejärvi on tarpeen 
poistaa kalastonhoitomaksun piiriin kuuluvasta kalastusoikeudesta, jolloin 
kalastuksen säätelyllä ja istutustoiminnalla voidaan kehittää järven kalastoa.  
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Nykyisten kirjolohi-istutuksilla hoidettujen erityiskalastuskohteiden lisäksi 
uusia kohteita voisivat olla mm. siian kalastukseen kehitetyt kohteet tai 
suurikokoisten kuhien, haukien ja ahventen kalastukseen sopivat 
pienvesistöt. Suurten petokalojen kalastukselle sopivia kohteita voisi kehittää 
kalastuksen säätelyn menetelmillä, missä pyydystä ja päästä-tyyppinen 
kalastus olisi vallitseva kalastustapa. Vaihtoehtoisesti suurten petokalojen 
erityiskohteessa voisi käyttää kalastuksen säätelyssä jonkinlaista välimittaan 
perustuvaa säätelyä. 

Osatavoite 8. Sivuvesien kalaston rakenne saadan hyvään tai erinomaiseen 
tilaan. Kalaston rakennetta voidaan arvioida ekologisilla mittareilla. 
Tavoitteen saavuttamiseksi voidaan joutua toteuttamaan hoitokalastusta 
joillakin kohteilla. Tavoitteen onnistumista mitataan kalaston tilan 
selvityksillä. 

Osatavoite 9. Sivuvesien monimuotoisuus paranee. Sivuvesille kehitetään 
erityyppisiä kalastuskohteita, joiden kalastossa ja kalastonhoidossa voi olla 
erityispiirteitä. Tämmöisiä kohteita ovat esimerkiksi erityiskalastuskohteet, 
joissa kalaston tilaan voidaan vaikuttaa mm. istutustoiminnalla sekä 
kalatalousalueen muista vesistöistä poikkeavilla kalastusmääräyksillä. 
Tavoitteen onnistumista mitatataan lupamyynnillä ja perustettujen 
erityiskalastuskohteiden määrällä. 

Osatavoite 10. Sivu- ja pienvesien osakaskuntien yhdistyminen ja 
yhteistoiminnan kehittäminen. Pienten ja rikkonaisten vesiomistusten 
yhdistäminen laajemmiksi kokonaisuuksiksi kohti allaskohtaista kalastuksen 
järjestämistä parantaa pienvesistöjen kehittämis- ja kalastusmahdollisuuksia. 
Kalatalousalue pyrkii tiedottamisen ja ohjeistamisen avulla edistämään 
yhdistymistä ja yhteistoiminnan kehittämistä pienvesistöissä. Tavoitetta 
seurataan yhdistymisten ja vuokra-alueiden määrällä.  

Taulukko 11. Kalakantojen ja kalastuksen osatavoitteet sivu- ja pienvesille. 

Kalakannat   
Osatavoite 8. Keinot Mittarit 
Järvien kalaston 
rakenne saadaan 
hyvään tai 
erinomaiseen 
tilaan 

Kaupallinen kalastus, 
hoitokalastus, 
ravintoverkkokunnostus 

Kunnostustoimien 
raportit ja 
seuranta 

Osatavoite 9.   
Kalaston ja 
kalastuksen 
monimuotoisuus 
paranee 

Erityiskohteiden 
kehittäminen, 
kalastussäännökset, 
istutus 

Lupamyynti, 
erityiskohteiden 
määrä 

Osatavoite 10.   
Osakaskuntien 
yhdistyminen ja 
yhteistoiminta 

Tiedottaminen, 
ohjeistaminen 

Yhdistymisten ja 
vuokra-alueiden 
määrä 
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4.3.2 Suunnitelma sivu- ja pienvesien istutustoiminnasta 

Suurimpiin sivujärviin voidaan käyttää kuhaa istutuslajina, mikäli järvi täyttää 
lajin vaatimukset elinympäristön suhteen. Kuhaistutuksilla voidaan saada 
aikaan hyviä tuloksia rehevissä järvissä ja kuhaistutusten avulla voidaan 
rehevissä järvikohteissa edistää järven kalaston rakenteen säilymistä hyvällä 
tasolla. Kuhaistutuksilla voidaan myös auttaa saavuttamaan 
ravintoverkkokunnostuksen tavoitteita. Lähtökohtaisesti kuhaa ei kuitenkaan 
suositella istutuslajiksi alle 100 ha pienvesistöihin. 

Suurimpien jokireittien vesistöihin kuuluvissa järvissä voidaan käyttää 
taimenta istutuslajina. Rasvaeväleikattuja poikasia voidaan käyttää 
istutuskaloina, jos halutaan ylläpitää kalastettavaa taimenkantaa. 
Rasvaeväleikatun taimenen istutuksessa taimenen kotiutusvesistöihin on 
kuitenkin vaarana luonnonkutuisten taimenten ja rasvaeväleikattujen 
taimenten sekoittuminen kalasaaliissa. Tunnistamisvirheiden välttämiseksi 
pitkällä aikavälillä on suositeltavaa luopua rasvaeväleikattujen taimenten 
istuttamisesta vesistöihin, missä esiintyy myös luonnonkutuista taimenta. 

Yleisesti planktonsiika on kalatalousalueen ensisijainen valinta istutuslajiksi 
alle 100 ha pinta-alan pienvesistöissä. Monien pienvesien kalataloudellista 
arvoa voidaan parantaa planktonsiikaistutuksilla. Siikaistutukset kannattaa 
kohdistaa etenkin sellaisille kohteille, joissa on aikaisemmin todettu hyvä 
siiankasvu. 

4.3.3 Suunnitelma sivu- ja pienvesien kalastuksen säätelystä 

Suurimmissa sivuvesistöissä, mihin on istutettu kuhaa ja kuhaa menestyy, 
suositellaan vastaavanlaista kalastussäätelyä kuin suurilla järvillä. 
Verkkokalastuksen silmäkokosäätelyllä voidaan vaikuttaa kuhakannan 
lisääntymismahdollisuuksiin sekä parantaa kalavesien tuottoa. 

Taimenen kotiutusalueen jokireittien järville laaditaan omat 
kalastusmääräykset, missä otetaan huomioon Vuoksen vesistön taimenen 
hoitosuunnitelman ohjeistukset ja linjaukset. Kalastusmääräykset laaditaan, 
mikäli taimenen kotiutustoimenpiteet tuottavat tulosta ja taimenen 
lisääntymisalueet alkavat käytännössä tuottaa vaelluspoikasia. 

Rehevissä sivujärvissä suositellaan tehokasta koko järven kalalajistoon 
kohdistuvaa kalastusta. Ravinteiden poistuminen vesistöstä auttaa 
ylläpitämään järven tilaa ja estää kalaston rakenteen vääristymistä. 
Petokalojen kalastusta voidaan tarpeen mukaan rajoittaa kalaston rakenteen 
ylläpitämiseksi.  

Pienvesillä (pinta-ala alle 100 ha) ei pääasiassa ole tarvetta erityisempään 
kalastuksen säätelyyn suhteellisen vähäisen kalastuspaineen takia.  

4.3.4 Suunnitelma sivu- ja pienvesien kunnostustoiminnasta 

Osakaskunta tiedustelussa arvioitiin hoitokalastustarvetta olevan 
Nurmesjärvellä ja Sulkavajärvellä. Näiden järvien kalaston tila ja rakenne olisi 
tarpeen selvittää koekalastamalla. Koekalastuksen tulosten perusteella 
voidaan arvioida tarkemmin hoitokalastustarve. Koekalastuksen lisäksi 
järvien tilaa kannattaa selvittää myös fysikaaliskemiallisien ominaisuuksien 
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suhteen. Parhaiten ylirehevien järvien kalaston tilaan saadaan muutoksia 
toteuttamalla hoitokalastusta sekä ravinnekuormitusta vähentäviä 
vesiensuojelutoimenpiteitä. 

Pienvesien kalaston hoidossa mahdollisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi 
vesiyhteyksien parantaminen ruoppaamalla. Umpeenkasvaneiden 
vesiyhteyksien ruoppaaminen parantaa kalojen liikkumista ja nostaa vesistön 
kalataloudellista arvoa. Mahdolliset kunnostustoimet arvioidaan 
tapauskohtaisesti ja niiden toteuttamisesta laaditaan oma erillinen 
suunnitelma kohteittain. 

5 Suunnitelma kalastuksen valvonnan järjestämisestä 

Kalastuksenvalvonnan päämäärä on kalastuksen laillisuuden ja luvallisuuden 
varmistaminen. Kalastuksenvalvonnan kohteena ovat kalastuslain ja -
asetuksen säännökset, ELY-keskuksen vahvistamat alueelliset 
kalastusmääräykset sekä paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset 
kalastusluvat. 

Valvontaa kohdistetaan tasapuolisesti kaikkiin kalastajaryhmiin, jolloin myös 
kalastajien ja vesialueen omistajien on helpompi hyväksyä valvonnan 
tarpeellisuus. Kalastuksenvalvontaa toteutetaan kalatalousalueen ja 
osakaskuntien toimesta sekä tarvittaessa ostopalveluna. Kalatalousalue on 
valtuuttanut 12 kalastuksenvalvojaa toimimaan alueellaan. 

Kalastuksenvalvonnasta laaditaan raportti, jonka perusteella kalatalousalue 
voi suunnitella tulevaa valvontaa ja kohdistaa valvontaa tarpeellisille alueille. 
Kalastuksenvalvonnan raportoinnista ilmenee valvontaan käytetty aika sekä 
tarkistettujen pyydysten ja kalastajien määrä. Lisäksi raportoidaan luvatta 
kalastaneiden määrä, epäiltyjen rikkomusten määrä sekä huomautusten tai 
tutkintapyyntöjen määrä. 

Kalastuksenvalvontaa voidaan kehittää mm. mobiilisovellutusten avulla, 
jolloin valvontareitit ja tapahtumat voidaan kirjata sähköiseen muotoon. 
Valvontasopimuksilla osakaskuntien kanssa voidaan tehostaa kalastuksen 
valvontaa, jolloin kattavilla valvonta-alueilla pystytään paremmin 
seuraamaan kalatalousalueen kalastusta. Vaelluskaloihin ja vieraslajeihin 
liittyvässä kalastuksen säätelyssä voidaan tehdä myös yhteistyötä 
viranomaisten tai läheisten kalatalousalueiden kanssa. 

6 Vaelluskalojen, uhanalaisten kalakantojen ja biologisen monimuotoisuuden 
huomioon ottaminen toimenpiteissä 

Ennen voimalaitosrakentamista Nilsiän reitillä on ollut noin 50 ha taimenen 
poikastuotantoaluetta ja se on ollut yksi merkittävimmistä taimenen 
poikastuotantoalueista Vuoksen vesistössä (Takkunen ym. 2018). Nilsiän 
reitti on valittu yhdeksi kalatiestrategian valtakunnalliseksi kärkikohteeksi 
kalateiden rakentamisen suhteen. Nilsiän reitillä toteutettiinkin vuonna 2020 
kalatie rakentamista Juankosken ja Karjalankosken voimalaitosalueilla. 
Kalatalousalueella on kuitenkin edelleen merkittäviä kalojen nousuesteitä 
mm. Atron voimalaitoksen, Jyrkkäkosken myllypadon, Lastukosken 
säännöstelypadon sekä Pieksänkosken ja Pieksänjoen säännöstelypatojen 
yhteydessä. 
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Kalatalousalueen yhtenä päätavoitteena on elvyttää ja uudelleen kotiuttaa 
Nilsiän reitiltä aikoinaan hävinneitä taimenkantoja. Päätavoite taimenkannan 
hoidossa on luontaisesti lisääntyvän taimenkannan elpyminen ja taimenen 
vaelluskierron uudelleen käynnistyminen. 

Taimenen on aikaisemmin havaittu tehneen syönnösvaelluksia Nilsiän reitin 
kutualueilta ainakin Kallavedelle saakka. Taimenella on myös mahdollista 
toteuttaa lyhyempiä syönnösvaelluksia alueen suurilla järvillä. Taimenen 
tiedetään kuitenkin tekevän huomattavan pitkiä syönnösvaelluksia ja 
käyttävän pääravintonaan muikkua syönnösvaelluksen aikana. 
Kalatalousalueen suurilla järvillä muikkukannan arvioidaan heikentyneen 
aikaisemmasta, mikä voi vähentää vaeltavan taimenen jäämistä 
syönnösvaelluksella alueen suurille järville (Kuva 7.).  
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Kuva 8. Taimenen tärkeimmät lisääntymis- ja syönnösalueet kalatalousalueella. 

Luonnonkutuisen taimenkannan elinkierto otetaan yleisesti huomioon 
kalatalousalueen toimenpiteiden suunnittelussa. Suunnittelun apuna 
käytetään Vuoksen taimenen hoitosuunnitelmaa. Kotiutetun taimenkannan 
hoidosta tehdään tarkempia päätöksiä uuden tiedon kertymisen perusteella 
ja uudet toimenpiteet kirjataan käyttö- ja hoitosuunnitelmaan päivityksen 
yhteydessä. 

Virtavesikohteilla, missä taimenen kotiutus onnistuu, laaditaan mm. jokisuulle 
kalastuskieltoalue turvaamaan kalojen vapaa liikkuminen kutualueiden ja 
syönnösalueiden välillä. Virtavesikohteiden kalastussäännöissä huomioidaan 
luonnonkutuinen taimen ja virtavesialueita rauhoitetaan tarvittaessa 
kalastukselta taimenen kotiuttamisen edistämiseksi. 
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Kalastusmääräyksillä voidaan lisäksi turvata taimenen liikkumista 
syönnösvaellusreittien kapeikoilla tai vastaavilla alueilla. Selkeitä 
kapeikkoalueita taimenen vaellusreitillä ovat mm. Lastuvirta, Virtasalmi 
Vuotjärvellä, Juankosken yläosa, ns. Välivesi Juankosken ja Karjalankosken 
välillä sekä Karjalankosken alaosa, Muurutvirta ja Putaanvirta, Virransuu 
Muuruveden ja Karhonveden välillä, Jännevirta, Ruskeavirta, Kortesalmi ja 
Karhonsaaren ympäristö. 

Jokirapua kalatalousalueella esiintyy ainakin, Karjalankosken altaassa, 
Vuotjärvessä ja Atronjoessa. Jokirapua esiintyy mahdollisesti myös muualla, 
mutta jokiravun esiintymisestä ei ole olemassa tarkempaa tietoa. Osa 
kalatalousalueen virtavesistä on potentiaalisia jokiravun esiintymisalueita. 
Jokirapu ei kuitenkaan menesty alhaisen pH:n vesistöissä eivätkä 
kalatalousalueen turvekankailla sijaitsevat vesialueet ole lähtökohtaisesti 
parhaita jokiravun elinympäristöjä. 

7 Täpläravun ja muiden vieraslajien huomioon ottaminen toimenpiteissä 

Täplärapua ei nykytiedon mukaan esiinny kalatalousalueen vesistöissä. 
Tiedossa kuitenkin on, että täplärapua esiintyy viereisen Suvasveden 
kalatalousalueen vesistöissä. Täpläravun leviäminen kalatalousalueen 
vesistöihin pyritään estämään tehokkaan pyynnin avulla. Tehopyynnille tulee 
tarvetta, mikäli täpläravusta alettaan tehdä havaintoja Summan alueella, 
missä Suvasveden ja Nilsiän reitin kalatalousalueilla on vesiyhteys. 
Täpläravun leviämisen estämisessä voidaan tehdä yhteistyötä Suvasveden 
kalatalousalueen kanssa. Lisäksi luvatonta täplärapujen levittämistä pyritään 
estämään tiedotuksen avulla. 

Kalatalousalueella istutetaan nykyisin kirjolohta ainakin Kiltuanjärveen, 
Tiilikanjokeen, Viilekelampeen, Luostanjokeen, Keyrityn-Puntinjokeen, 
Lastukoskeen ja satunnaisesti Pisankoskeen. Lisäksi pienvesistä ainakin 
Tahkovuoren läheisyydessä sijaitsevaan Peiposlampeen. 

Kirjolohi-istutuksista pyritään luopumaan suunnittelukauden aikana muualla 
paitsi pienten järvien ja lampien alueilla. Kirjolohi ei kuulu alkuperäiseen 
suomalaisen kalalajistoon ja kirjolohi vaikuttaa aina istutusvesistön 
kalakantaan. Kirjolohta suositellaan istutettavaksi tulevaisuudessa 
ainoastaan sellaisiin pienvesistöihin, mistä kirjolohella ei ole kulkuyhteyttä 
laajemmille vesialueille. 

8 Ehdotus kalastuksenhoitomaksuina kerättävien varojen omistajakorvauksiin 
käytettävän osuuden jakamiseksi 

Kalatalousalue jakaa omistajakorvaukset Kalpan (Kalatalousalueen sähköiset 
palvelut) avulla. Palveluun kuuluu alueen kartta ja tiedot vesikiinteistöistä ja 
niiden omistajista.  

Vesienomistajille jaetaan maksullisesta yleiskalastusoikeudesta 
(viehekalastus yhdellä vavalla) ja kalastusopastoiminnasta kertyviä 
korvauksia. Kalatalousalue päättää varojen jakamisperiaatteista kevään 
yleiskokouksessa. Jakoperuste koskee korvausta, joka on kerätty edellisenä 
vuotena ja josta ELY-keskus antaa päätöksen kuluvana vuotena. 
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Kalpassa määritetään kalastusalueelle kalastusrasitusta kuvaava perusarvo. 
Kartalle luodaan poikkeusalueita, joiden arvot voivat olla erilaisia kuin 
kalatalousalueen perusarvo. Alueet, joissa yleiskalastus on kiellettyä 
www.kalastusrajoitus.fi -sivustolla ympäri vuoden, saavat aina arvon nolla. 

Kalatalousalueen perusarvo on vuoden 2020 käyttö- ja hoitosuunnitelmassa 
3. Perusarvo kuuluu kalatalousalueen kaikille vesialueille lukuun ottamatta 
kalatusrajoitus.fi -sivustolla esitettyjä alueita. Kalastonhoitomaksun piiriin 
kuuluvan kalastusoikeuden ulkopuolelle jäävien virtavesialueiden arvo on 0, 
sillä näiden alueiden kalastuksesta ei kerry kalastonhoitomaksuun perustuvaa 
tuloa. 

Arvon 0 piiriin kuuluvat kalastuksenhoitomaksun kalastusoikeuden 
ulkopuolelle rajatut 

9 Alueellinen edunvalvonta 

Kalatalousalueella sijaitsee merkittävää kaivos- ja teollisuustoimintaa. 
Asutuskeskusten, turvetuotannon sekä maa- ja metsätalouden kuormitus 
vaikuttaa merkittävällä tavalla kalatalousalueen vesistöihin ja kalakantoihin. 
Kalatalousalue seuraa aktiivisesti kalavesien tilaan vaikuttavien toimijoiden 
tilannetta. Kalatalousalue tuo omia näkemyksiään esiin ja pyrkii vaikuttamaan 
ympäristön tilaan mm. lausuntojen avulla. 

Kalatalousalueen merkittävimmät edunvalvontakysymykset koskevat 
voimalaitosten kalakannoille aiheutuvien haittojen poistoa, kaivostoiminnasta 
aiheutuvien haittojen estoa sekä kalatalousalueen vedenlaatua parantavien 
asioiden edistämistä. 

Kalatalousalue toimii tarvittaessa yhteistyössä Kallaveden ja Suvasveden 
kalatalousalueiden kanssa alueellisessa edunvalvonnassa.  

10 Suunnitelma viestinnästä 

Viestintä on tärkeä osa tehokasta kalatalousalueen toimintaa. Sisäisellä 
viestinnällä pidetään kalatalousalueen hallitus, kalastuksenvalvonta ja muut 
toimijat ajan tasalla kalatalousalueen asioista. Ulkoinen viestintä lisää 
kalatalousalueen näkyvyyttä ja kertoo ulospäin kalatalousalueen toiminnasta. 

Tavoitteena on, että kalatalousalueen toiminnan viestintä tukee eri 
toimijoiden yhteistyötä ja auttaa kalatalousalueen tavoitteiden ja 
osatavoitteiden saavuttamisessa. Toimiva viestintä on aina kaksisuuntaista 
vuoropuhelua eri toimijoiden kesken. Viestintäkulttuurin tavoitteena on olla 
myös mahdollisimman avointa. 

Kalatalousalueen viestintään nimetään viestintävastaava, joka suunnittelee ja 
toteuttaa viestintää. Jos viestintävastaavaa ei nimetä, niin vastuu 
viestinnästä on silloin kalatalousalueen puheenjohtajalla ja 
toiminnanjohtajalla.  

Sisäisen viestinnän kohteita ovat kalatalousalueen hallitus, 
kalastuksenvalvonta ja muut toimihenkilöt. On tärkeää, että osakaskunnat 
pitävät hallituksen ajan tasalla mm. yhteystiedoistaan, lupamyynnistään, 
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istutuksistaan, kunnostuksistaan ja kalastuksenvalvonnastaan. Sisäisen 
viestinnän kanavia ovat mm. henkilökohtainen yhteydenpito, sähköposti, 
Whatsapp ja kokoukset. Kokouskäytännöissä pyritään myös mahdollistamaan 
sähköisten etäkokouksien pitäminen, jolloin kokouksia voidaan järjestää 
helpommin ja käytäntö mahdollistaa kokousten pitämisen myös 
poikkeusolosuhteissa. Sähköisiin etäkokouksiin voi myös osallistua 
pienemmällä kynnyksellä, mikä voi lisätä kokouksiin osallistuvien henkilöiden 
määrää. 

Ulkoinen viestintä kohdistuu osakaskuntiin ja muihin vesialueen omistajiin, 
naapurikalatalousalueisiin, kalastajiin, kuntiin ja kaupunkeihin, järjestöihin, 
tiedotusvälineisiin ja viranomaisiin. Aihepiireinä ulkoisessa viestinnässä ovat 
mm. kalatalousalueen toiminta, voimassa oleva paikallinen kalastuksen 
säätely, kalastuksenvalvonta, omistajakorvaukset, kalastusmahdollisuudet, 
luvat ja lupien myynti sekä voimassa olevat kalastussäädökset. 

Ulkoista viestintää toteutetaan mm. nettisivujen kautta, tiedotteilla, lehti-
ilmoituksilla ja artikkeleilla sekä esitteillä. Netti-ilmoituksissa voidaan 
hyödyntää Pohjois-Savon Kalatalouskeskus Ry:n nettisivuja 
www.muikkusuomi.fi. Mikäli kalatalousalue kokee sosiaalisen median 
käyttöönoton hyödylliseksi, otetaan käyttöön esimerkiksi Facebook tai 
Instagram -palvelut osana kalatalousalueen viestintää. 

11 Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttamisesta vastaavat yhdessä 
kalatalousalue, kalastusoikeuden haltiat ja viranomaiset. Osakaskuntien ja 
yksityisten vesialueiden omistajien on järjestettävä oman vesialueensa 
kalastusta ja hoitoa suunnitelman mukaisesti ja viranomaisten on otettava 
suunnitelman linjaukset toiminnassaan huomioon. 

ELY-keskus toimeenpanee sellaiset alueelliset säätelytoimet, joiden 
soveltaminen edellyttää ELY-keskuksen päätöstä. 

Toimeenpanoon liittyy käytännön toimia, joiden yksityiskohdat, aikataulut ja 
vastuualueet kuvataan kalatalousalueen toimintakertomuksessa. 
Toimintakertomukseen liitettäviä asioita ovat mm. rahoitukseen, 
kalastussääntöihin, kunnostuksiin, istutuksiin, yhteistyö kuvioihin, 
viestintään, kalastuksen valvontaan, edunvalvontaan ja seurantaan liittyvät 
asiat (Taulukko 12.). 

Taulukko 12. Yhteenveto toimeenpantavista asioista 2022-2031 

Tehtävä Aikataulu Yhteistyötaho 
Kalakannat   
Kalastuksensäätelyn 
toteuttaminen 

2022-2026 Osakaskunnat, ELY-
keskus 

Taimenen elinkierron 
elvyttäminen, 
kunnostustoimien 
kartoitus ja 
toteuttaminen 

2022-2031 Vesialueen omistajat, 
ELY-keskus, järjestöt, 
Metsähallitus 

Kalastus   
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Kaupallisen 
kalastuksen lupien 
saatavuus, 
monipuolistaminen 

2022-2026 Vesialueen omistajat, 
kaupalliset kalastajat, 
kalatalousalue 

Vapaa-
ajankalastuksen 
monipuolistaminen, 
lupien kehittämien, 
erityiskalastuskohteet 

2022-2031 Vesialueen omistajat, 
vapaa-ajankalastajat, 
kalastusseurat, SKV 

Kalatalousalue 
toiminta 

  

Käyttökelpoisen 
tiedon kerääminen 

2030 Konsultit, tutkijat, 
yhdistykset, 
kirjanpitokalastajat 

Osakaskuntien 
yhdistymisten 
edistäminen 

2022-2031 Vesialueiden 
omistajat 

Sähköisten 
palveluiden 
käyttöönotto  

2022-2026 Sähköisten 
palveluiden tarjoajat 

: 

Käytännön toimenpiteiden koostaminen toimintakertomukseen auttaa 
seuraamaan käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden täyttymistä. Jatkuva 
toimenpiteiden seuranta helpottaa käyttö- ja hoitosuunnitelman 
vaikuttavuuden arvioimista sekä suunnitelman päivittämisen tarpeen 
arvioimista. 

12 Vaikuttavuuden arviointi ja suunnitelman päivitys 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman vaikuttavuutta arvioidaan siinä esitettyjen 
kalakantoihin ja kalastukseen liittyvien tavoitteiden onnistumisen kautta. 
Suunnitelman vaikuttavuutta arvioidaan ensimmäisen kerran vuonna 2026 
kalatalousalueen kevätkokouksessa ja toisen kerran vuonna 2030 
kevätkokouksessa. Vaikuttavuuden arviointiin isännöitsijä kokoaa 
yhteenvedon tehdyistä toimenpiteistä ja niiden tuloksista sekä muista 
kalastoon ja kalastukseen liittyvistä seurannoista. 

Suunnitelmaa voidaan päivittää tarvittaessa suunnitelmakauden aikana. 
Luonteva aika suunnitelman päivitykselle on ensimmäisen vaikuttavuuden 
arvioinnin jälkeen vuonna 2025, mikäli tarvetta suunnitelman päivittämiselle 
ilmenee. 
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