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Esipuhe 

Voimassa oleva kalastuslaki (395/2015) astui voimaan 1.1.2016. Kalastuslain 1§ määrittelee lain 

tarkoituksen seuraavasti: 

”Tämän lain tarkoituksena on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuen järjestää 

kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä käyttö ja hoito siten, että turvataan 

kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja 

muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu.” 

Kalastuslaki velvoittaa maamme 118 kalatalousaluetta laatimaan vuoden 2021 loppuun mennessä 

ehdotuksen aluettaan koskevaksi kalavarojen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi (KHS). Kalatalouden 

yhteistyöryhmän käsittelemän suunnitelman hyväksyy elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus. 

Kalastuslain 36§ linjaa käyttö- ja hoitosuunnitelman lakisääteisen sisällön, jota tämä Pielavesi-Nilakan 

kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma noudattaa. Tämän käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinnassa 

on hyödynnetty Luonnonvarakeskuksen (Luke) KHS:n mallirunkoa soveltuvin osin. Pielavesi-Nilakan KHS 

noudattaa Luonnonvarakeskuksen käyttö- ja hoitosuunnitelman mallirungon osa-aluejakoa seuraavasti; (1) 

keskusjärvet, (2) virtaavat vedet ja (3) sivu- ja pienvesistöt. 

Kalastuslain valmistelun aikana kalatalousalueiden roolia kohtaan oli suuria odotuksia. Erilaisissa 

selvityksissä hahmoteltiin kalatalousalueen lakisääteisten tehtävien suorittamiseen vaadittavien ja siihen 

kohdistettavien resurssien suuruutta, esimerkiksi Gaia Consultingin laatimassa Kalatalousalueiden 

rahoitusmallien uudistamistarpeet selvityksessä (2018), lakisääteisten toimenpiteiden arvioitiin vaativan 

vuosittain minimissään yli 100 henkilötyöpäivää. Gaia Consultingin arviosta puuttui perushallinnon vaatimat 

resurssit, joten todellisen minimiresurssin voisi arvioida Gaia Consultingin laskelmiin perustuen olevan 

suuruusluokkaa 0,5 htv. Suunnitelmat käyttö- ja hoitosuunnitelmien sisällöistä ja sisällön vaatimista 

vuosittaisista toimenpiteistä noudattavat samaa resurssitarvelinjausta. Kalatalousalueille toiminnan 

alkuvaiheessa ohjatut resurssit ovat voimakkaassa ristiriidassa esitettyihin odotuksiin ja laskelmiin nähden. 

Pielavesi-Nilakan kalatalousalueen vuosittainen toimintamäärärahataso toiminnan alkuvaiheessa on ollut 

suuruusluokkaa 10 000 euroa, tällä tulisi kattaa vuosittainen lakisääteinen perustoiminta 

kokonaisuudessaan, kattaa mahdollisen edistämistoiminnan suunnittelu, sekä sen osittainen 

omarahoitusosuus. Alkuvaiheen voimakas resurssivaje tulee ohjaamaan kalatalousalueiden toimintaa 

ainoastaan täysin pakollisten lakisääteisten tehtävien suorittamiseen. Resurssitaso on jo tällä hetkellä 

ammattimaisen hallinnon osalta kriittisessä tasossa, mahdollinen resurssitason heikennys tulee viimeistään 

ohjaamaan kalatalousaluetoiminnan siirtymistä talkootyövoimalla hallinnoitavaksi. 

Kalatalousalueen lakisääteinen perusta 

Kalatalousalueet ja niiden tehtävät asetettiin 1.1.2016 voimaan astuneessa kalastuslaissa (395/2015). 

Kalastuslain 22-24§:ssä määritellään kalastalousalue ja sen tehtävät. 

Kalastuslain 22§ mukaan kalatalousalue on määritelty seuraavasti: Vesialueet jaetaan niiden 

omistussuhteista sekä hallinnollisista rajoista riippumatta kalatalousalueisiin. Kalatalousalue muodostuu 

kalataloudellisesti riittävän suuresta yhtenäisestä alueesta. Kalatalousalueeseen kuuluvaa aluetta 

määritettäessä on erityisesti huomioitava vaelluskalojen elinkierto, kalastuksen tarkoituksenmukainen 

järjestäminen, valuma-aluejako sekä vesialueiden jako vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 

annetussa laissa tarkoitettuihin vesienhoitoalueisiin sekä merenhoitoalueeseen. 

Kalastuslain 23§:ssä määritellään kalatalousalueen oikeudellinen muoto ja jäsenet seuraavasti: 

Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta 

sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi. 

Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. 
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Kalastuslain 24§:ssä luetellaan kalatalousalueen lakisääteiset tehtävät: 

1) kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu 

2) käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laadinta, hyväksytyn suunnitelman toimeenpano 

ja sen vaikutusten seuranta 

3) kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus 

4) kalastuksenvalvonnan järjestäminen 

5) kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen kerääminen 

6) kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja 

kaupallisen kalastuksen tarpeisiin 

7) vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät 

8) viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille 

9) muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen sekä tähän lakiin 

perustuvat tehtävät. 

Kalatalousalueen toiminnallinen rooli kalataloussektorilla 
Kuten kalastuslaissa määritellään, kalatalousalueen roolina on olla ennen kaikkea kalataloutta ja 

yhteistoimintaa edistävä organisaatio. 

Kalatalousalueen käytännön toimien laajuus on täysin riippuvainen käytettävissä olevista resursseista ja 

jäsenistön aktiivisuudesta. Kalatalousalue voi resurssien puitteissa pyrkiä aktivoimaan jäsenistöä. 

Kalatalousaluetoiminnan tarkoituksenmukaisuuden varmistamiseksi kalatalousalueilla tulisi olla resurssien 

salliessa jatkuvasti käynnissä yhteistoimintaa tai kalataloutta edistäviä hankkeita. 

Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman (KHS) lakisääteinen perusta 

Kalastuslaissa määritellään myös kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman lakisääteinen sisältö. 

Kalastuslain 36§:n mukainen käyttö- ja hoitosuunnitelman kuvaus ja sisältö: 

Kalatalousalue laatii ehdotuksen alueensa kalavarojen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi. Käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon kalakantojen käytölle ja hoidolle muun lainsäädännön 
perusteella asetetut vaatimukset, kalavarojen valtakunnalliset hoitosuunnitelmat sekä sellaiset muut 
kalavarojen käyttö- ja hoitosuunnitelmat, joiden toteuttamiseen suunnitelmalla voi olla vaikutuksia. 

1) perustiedot vesialueiden ja kalakantojen tilasta; 
2) suunnitelma kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteiksi ja näitä koskeva tavoitetila sekä 
ehdotus vapaa-ajan kalastuksen yhtenäislupajärjestelmän kehittämiseksi; 
3) suunnitelma kalakantojen hoitotoimenpiteiksi; 
4) ehdotus vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen elinkierron sekä muun biologisen 
monimuotoisuuden turvaamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä; 
5) ehdotus tarvittaviksi kalastuksen alueellisiksi säätelytoimenpiteiksi; 
6) ehdotus kalastonhoitomaksuina kerättävien varojen omistajakorvauksiin käytettävän osuuden 
jakamiseksi; 
7) kalataloudellisesti merkittävien alueiden sekä kaupalliseen kalastukseen ja 
kalastusmatkailutarkoitukseen hyvin soveltuvien alueiden määritys; 
8) kullakin kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvalla alueella kaupalliseen kalastukseen soveltuvien 
pyydysten määritys; 
9) suunnitelma kalastustietojen seurannan ja kalastuksenvalvonnan järjestämiseksi. 

Kalastuslain 40§:n mukainen määritelmä käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpanosta ja seurannasta: 

Kalatalousalueen kalavarojen käyttö ja hoito on järjestettävä hyväksytyn käyttö- ja hoitosuunnitelman 
mukaisesti. Kalatalousalue ja kalastusoikeuden haltijat vastaavat suunnitelman toteuttamisesta siltä osin 
kuin suunnitelman toteuttaminen niitä koskee. Viranomaisten on otettava toiminnassaan huomioon 
kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman kalavarojen käyttöä ja hoitoa koskevat yleiset suuntaviivat. 
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Lainsäädännön muutoksista huolimatta on tärkeää huomioida, ettei kalatalousalue vaikuta osakaskuntien 

rajoihin tai niiden toimintaan ja talouteen. Osakaskunnat jatkavat toimintaansa edelleen kalatalousalan 

perusyksikkönä ja vesialueiden omistajuus säilyy edelleen osakaskunnissa. Osakaskunta voi olla jäsenenä 

useammassa kalatalousalueessa. 

Kalastuslain 40§ sisältää oikeusvaikutusperiaatteeltaan merkittävän muutokseen aiempaan lainsäädäntöön 

nähden. Uusi käyttö- ja hoitosuunnitelma tulee olemaan aiemmasta suositusluontoisuudestaan poiketen 

nyt myös vesialueen omistajia sitova asiakirja. Kalastuslain 5§ mukaan oikeus kalastaa ja määrätä 

kalastuksesta kuuluu vesialueen omistajalle, jollei kalastuslaissa muuta säädetä. Kalastuslain 5§ tulkinnan 

perusteella käyttö- ja hoitosuunnitelmaan ei voida kirjata asianosaisen vesialueen omistajan kannan 

vastaisia kirjauksia. Tällaisia kirjauksia voivat olla esimerkiksi säätelytoimenpiteistä asianosaista 

osakaskuntaa koskevat rauhoitusalueet tai osakaskunnan alueen määritteleminen hyvin kaupalliseen 

kalastukseen soveltuvaksi alueeksi. Asianosaisen vesialueen omistajan kannan vastaisen kirjauksen 

tekeminen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan tarkoittaa käytännössä omistajan oikeuksien siirtämistä 

kalatalousalueelle. Kalatalousalue ei voi sivuuttaa vesialueen omistajan oikeuksia, joten kalatalousalue 

kunnioittaa asianosaisen osakaskunnan näkemystä ja kirjaa käyttö- ja hoitosuunnitelmaan asianosaisen 

osakaskunnan kannan mukaisen kirjauksen koskien ko. osakaskunnan toimialuetta. Päätettäessä koko 

kalatalousaluetta koskevista säätelypäätöksistä, esimerkiksi alamitat ja verkkojen solmuvälirajoitukset, 

noudatetaan kalatalousalueiden normaalia päätöksentekomenettelyä.  

Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman laatija- ja toteuttajataho 

Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinnasta vastaa kukin kalatalousalue yhteistyössä 

jäsenistönsä kanssa. Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma laaditaan kunkin kalatalousalueen ja sen 

jäsenistön näkemysten mukaiseksi. Kalatalouden yhteistyöryhmä käsittelee kalatalousalueen ehdotuksen 

käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi. ELY-keskus hyväksyy yhteistyöryhmän käsittelemän lainmukaisen käyttö- ja 

hoitosuunnitelman. 

Asiasanat: Kalatalousalue, käyttö- ja hoitosuunnitelma, kalavarojen käyttö- ja hoito, kaupallinen kalastus, 

vapaa-ajankalastus, kalojen elinympäristön kunnostaminen, kalastuksen ohjaus, kalaistutukset 
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1. Johdanto 

Pielavesi-Nilakan kalatalousalue (Kuva 1) sijaitsee Kymijoen vesistön Rautalammin reitin latvaosilla. 
Kalatalousalueen vesipinta-ala on 38 772 hehtaaria. Veden laatu kalavetenä on yleisesti ottaen erinomainen 
tai hyvä. 

Pielavesi-Nilakan kalatalousalueeseen rajoittuvat Pyhäjärven, Ylä-Savon, Tavinsalmi-Kallavesi, Rautalammin 
reitin, Keiteleen ja Pihtiputaan kalatalousalueet. Toiminnallisesti merkittävin naapurialue on samalla 
reittivesistöllä sijaitseva Rautalammin reitin kalatalousalue. 

Pielavesi-Nilakan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman osa-aluejako: 

1. Keskusjärvet: Nilakka, Pielavesi, Koivujärvi, Lampaanjärvi 

2. Virtaavat vedet: Koivujoki, Lampaanjoki, Petäjäjoki, sekä muut kalataloudellisesti merkittävät 

virtavedet ja kalataloudellisesti vähämerkityksiset virtavedet 

3. Sivu- ja pienvedet: joista suurimmat ovat Koutajärvi ja Iso-Panka  

 

Kuva 1. Pielavesi-Nilakan kalatalousalueen kartta. 

Kalatalousalueeseen kuuluu tämän käyttö- ja hoitosuunnitelman kirjoitushetkellä 118 omistajayksikköä, 
joista äänioikeutettuja, yli 50 hehtaarin yksiköitä on 44. Muita äänioikeutettuja jäseniä ovat erikseen 
nimettyjen valtakunnallisten järjestöjen edustajat, jotka ovat 23.4.2023 saakka: Kalatalouden Keskusliitto ry, 
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Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry (jolla on muista poiketen oikeus nimetä kalatalousalueen 
yleiskokoukseen 2 edustajaa), Suomen Ammattikalastajaliitto ry, Suomen Sisävesiammattikalastajat ry ja 
Suomen Kalastusopaskilta ry. 

Kalatalousalueen kokouksen käytettävissä oleva äänimäärä ilman pienempien yksiköiden yhteenliittymiä on 
KHS:n laatimishetkellä 78 ääntä. Käytettävissä oleva äänimäärä voi muuttua esim. yhteenliittymien tai 
osakaskuntien yhdistymisien myötä. Kalatalousalueen ensimmäisen toimintavuoden yleiskokousten 
keskimääräinen yhteenlaskettu äänimäärä oli 36, eli kokouksissa oli käytössä noin puolet käytettävissä 
olevista äänimäärästä. 

Pielavesi-Nilakan kalatalousalueella toimii kaikki merkittävät kalastajaryhmät ainakin jossain määrin. 
Kaupallinen kalastus painottuu keskusjärviin ja niistä etenkin Nilakalle, jossa toiminnalla on pitkät perinteet 
ja melko suotuisa toimintaympäristö. Alueella harjoitetaan vapaa-ajankalastusta varsin monipuolisesti, 
kotitarvepyynnillä on pitkät perinteet, joskin valtakunnallinen passiivipyydysten käytön väheneminen 
koskettaa myös Pielavesi-Nilakan kalatalousaluetta. Virkistyskalastuksen osalla vuoden 2015 kalastuslain 
seurauksena alueen yhtenäislupamyynnissä nähtiin valtakunnallinen ilmiö, eli lupamyynti laski voimakkaasti. 
Kalastusmatkailua alueella on myytyjen lupien perusteella vähän. 

Pielavesi-Nilakan kalatalousalueella esiintyvistä kalalajeista saaliin myyntiarvolla mitaten merkittävämpiä 
lajeja ovat kuha, muikku, ahven ja hauki. Koivujärven jokirapukanta on valtakunnallisesti merkittävä. 
Särkikalojen taloudellinen merkitys kasvanee tulevaisuudessa, niiden kysynnän ja jalostusteknologian 
kehittyessä. Ekologisesti, sekä vapaa-ajankalastuksen vetovoimatekijänä alueella esiintyvällä järvitaimenella 
on suuri merkitys. 

Uhanalaisista lajeista erityishuomiota tulee kiinnittää järvitaimeneen, jokirapuun, sekä harjukseen. 

Kalatalousalueen suurimmat ongelmat liittyvät määrärahojen niukkuudesta johtuvaan taloudelliseen 
kestävyysvajeeseen, nykyisillä määrärahatasoilla toiminnan taso uhkaa jäädä vain välttämättömien 
lakisääteisten toimien minimaaliseen suorittamiseen, resursseja mm. kalataloudellisiin kehittämistoimiin ei 
ole. Vesien tila on yleisesti ottaen erinomainen tai hyvä, mahdollisiin ongelmakohtiin paneudutaan 
paikallistasolla. Yleinen huolenaihe on valuma-alueilta kulkeutuva kiintoaines, jonka pääasiallinen lähde on 
turvetuotanto tai metsäojitukset. Kalakantojen tilanne on myyntiarvon perusteella merkittävien kalalajien 
osalta hyvä, luontaista vuosien välistä vaihtelua kannoissa esiintyy. Taloudellisesta ja ekologisesta 
näkökulmasta tarkastellen joidenkin lajien pyyntimittoja on hyvä arvioida kriittisesti. Ekologisesti ajatellen 
suurin ongelma on luontaisen järvitaimenkannan heikko tila, laji määritellään napapiirin eteläpuolella erittäin 
uhanalaiseksi. Pielavesi-Nilakan kalatalousalueella sijaitsee yksi Rautalammin reitin merkittävimmistä 
järvitaimenen virtavesikohteista, eli Koivujoki. 

Kalatalousalueen näkökulmasta merkittävin kalastukseen liittyvä ongelma on uistelukalastuksen merkittävä 
väheneminen vuoden 2015 lainmuutoksen myötä. Kaupallisille kalastajille suurimmat ongelmat liittyvät 
lupien saantiin halutuille alueille. Vapaa-ajankalastajilla kotitarvekalastuksen lupien saatavuuteen liittyy 
edelleen haasteita, virkistyskalastajien lupajärjestelmät ovat hyvin kehittyneitä ja muutostarpeet liittyvät 
ennemminkin lupien hienosäätöön, sekä lupien jakelukanavien ja näihin liittyvän informaation ja sen jakelun 
kehittämiseen. 
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1.1. Käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteet: 

Käyttö- ja hoitosuunnitelmalle asetetut tavoitteet ovat suunnitelman ydin. Asetut tavoitteet määrittelevät 
käyttö- ja hoitosuunnitelman muun sisällön painotukset. 

Pielavesi-Nilakan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteet: 
1. Kuhakantojen kestävä hyödyntäminen 
2. Vaelluskalojen elinkierron turvaaminen 
3. Kalastusedellytysten kehittäminen 
4. Kalatalousalueen ja sen jäsenten edunvalvonta 

1.2. Käyttö- ja hoitosuunnitelman toiminnallinen perusta: 

Kalastuslain 1§ ohjaa järjestämään kalavarojen kestävän käytön ja hoidon parhaaseen käytettävissä olevaan 
tietoon perustuen. Käyttö- ja hoitosuunnitelman tiedon lähteet ovat moninaiset, viranomaispäätöksillä, 
tutkitulla tiedolla, sekä paikallisella tiedolla on oma merkityksensä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa. On tärkeää 
tiedostaa, mitä tiedetään ja mitä tietoa tulee vielä hankkia.  

Käyttö- ja hoitosuunnitelma tulee laatia strategiseksi suunnitelmaksi, joka on jo lähtökohtaisesti suunniteltu 
päivittyväksi. Suunnitelmaan tulee kirjata tavoitteita, joiden toteutumisen edistämiseksi laadintaan 
osatavoitteita. Osatavoitteiden yhteyteen tulee kirjata toimenpiteitä, joiden avulla tavoitteisiin voidaan 
päästä. Tavoitteiden saavuttamista seurataan vaikuttavuuden arvioinnilla, joka tapahtuu matalalla 
kynnyksellä jatkuvasti, sekä keskitetysti suunnitelmakauden väli- ja loppuarvioinnissa. 

Luken kalavarojen hoito-oppaassa on KHS:n ohjauspyörä kuvattu seuraavasti (Kuva 2). 

 
Kuva 2. Käyttö- ja hoitosuunnitelman ohjauspyörä (lähde: Luonnonvarakeskuksen kalavarojen hoito-opas) 

Pielavesi-Nilakan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tueksi, sekä sidosryhmien sitouttamiseksi 
suoritettiin käyttö- ja hoitosuunnitelmaan liittyviä kuulemistilaisuuksia, sekä suoritettiin osakaskunta- ja 
kaupallisten kalastajien kysely. 
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Osakaskuntakysely suoritettiin postitetulla kyselylomakkeella, joka lähetettiin kaikille äänioikeutetuille 
osakaskunnille joiden osoite oli tiedossa, sekä kalatalousalueen hallituksen jäsenille. Osakaskuntakyselyitä 
lähetettiin yhteensä 36 kpl, palautuksia tuli 22 kpl, eli vastausprosentti oli varsin korkea 61%. Vastanneiden 
osakaskuntien pinta-alapeittävyys oli 71% kalatalousalueen pinta-alasta. 

Kaupallisten kalastajien kysely toteutettiin haastattelutilaisuudella, jossa käytiin läpi samoja sisältöjä kuin 
osakaskuntakyselyssä, jonka lisäksi käsiteltiin kaupallisen kalastuksen erityispiirteitä. 

2. Suunnitelma keskusjärville 

2.1. Perustiedot vesialueesta sekä kalakantojen ja kalastuksen 
nykytilasta 

Pielavesi-Nilakan kalatalousalueen keskusjärviin kuuluviksi määriteltiin Nilakka, Pielavesi, Koivujärvi ja 
Lampaanjärvi. Keskusjärviluokittelu perustuu kunkin altaan pinta-alaan, vaelluskalayhteyteen, sekä vesistön 
saavutettavuuteen. 

Pielavesi ja Nilakka erottuvat muista keskusjärvistä huomattavasti suuremmilla pinta-aloillaan (Taulukko 1). 
Pielavesi on keskusjärvistä syvin, sekä ekologiseltaan tilaltaan muita parempi. Kaikki keskusjärvet ovat 
humusjärviä. 

Taulukko 1. Keskusjärvien hydro-morfologisia tietoja, järvityypit, ekologinen tila ja vedenlaatutietoja. Vedenlaatutiedot Pohjois-Savon 
järvien vedenlaadun kehityssivut 

Järvi  Pinta-
ala 
(ha) 

Max. 
Syvyys 

Ka. 
Syvyys 

Järvityyppi Ekologinen  
tila 

Väriluku 
mg  
Pt/l 

Kokonais-
fosfori 
µg/l 

Kokonais-
typpi  
μg/l 

Klorof. 
μg/l 

Nilakka  
16884 21,74 4,86 Runsashumuksiset 

järvet Hyvä 49 11 420 9,4 

Pielavesi 
11054 32,4 6,84 Suuret 

humusjärvet Erinomainen 40 8,9 420 4,8 

Koivujärvi (* 
2596 16 3,04 Keskikokoiset 

humusjärvet Hyvä 80 22 500 10,0 

Lampaanjärvi 
1548 15 3,13 Keskikokoiset 

humusjärvet Hyvä 75 20 460 11,5 

* Koivujärven vedenlaatutiedot ovat vuosien 2012-2015 mediaani, muilla alueilla vuosien 2016-2018 mediaani 

Valtakunnallisten tietojen perusteella alueen kalakannoista huolestuttavimmassa tilassa on luontainen 
järvitaimen, joka luokitellaan alueella erittäin uhanalaiseksi. Myös jokirapu luokitellaan lajien 
uhanalaisuusarvioinnin perusteella erittäin uhanalaiseksi. Harjus luokitellaan alueella vaarantuneeksi. 

2.1.1. Vesialue ja sen tila 

Pielavesi-Nilakan kalatalousalueella omistajayksiköiden koot ovat maakunnallisia keskiarvoja suurempia. 
Kalatalousalueen vesipinta-alasta yli 99% on äänioikeutettujen, yli 50 hehtaaristen omistajayksiköiden 
hallinnassa. Yli 50 hehtaarin omistajayksiköitä kalatalousalueella on yhteensä 44 kpl (Taulukko 2) 
Äänioikeutettujen omistajayksiköiden pinta-alan keskiarvo on 876 ha ja mediaani 394 ha. Alle 50 hehtaarin 
omistajayksiköt ovat valtaosin yksityisiä, kalataloudellisesti vähämerkityksellisiä vesialueita. Vähintään 1000 
hehtaarin osakaskunnat (12 kpl) hallinoivat 74% kalatalousalueen pinta-alasta. Äänioikeutettujen 10 
pienimmän omistajayksikön yhteenlaskettu pinta-ala on 1072 ha. 

Taulukko 2. Pielavesi-Nilakan kalatalousalueen vesialueen omistajayksiköt kalatalousalueen kokouksen äänimäärien mukaan 
ryhmiteltynä. Tiedot kerätty Kalpa-sovelluksesta 

 

Pinta-ala Äänimäärä Kpl

alle 50 ha 0 74

alle 500 ha 1 27

500 – 999 hehtaaria 2 5

vähintään 1000 hehtaaria 3 12
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Vaikka alueen omistajayksiköiden koko on maakunnallista keskiarvoa suurempi, niin omistajayksiköiden 
pirstaleisuus aiheuttaa alueellisia haasteita. Mahdollisten rauhoitusaluetarpeiden sijoittuminen pienten 
omistajayksiköiden alueelle voi aiheuttaa omistajayksikön koosta johtuvia ylimääräisiä haasteita. Samoin 
kalastuksen ja kalavesien hoitotoimien tarkoituksenmukaisessa toteuttamisessa saattaa syntyä 
omistusrakenteen pirstaleisuudesta johtuvia ylimääräisiä haasteita. Liitteenä 1 on kartta, jossa on eroteltu 
alueen osakaskuntien rajat. 

Suomen ympäristökeskuksen Vesikartta-palvelun (Anonyymi 2020a) mukaan Pielavesi-Nilakan 
kalatalousalueen keskusjärvien ekologinen tila on hyvä tai erinomainen, vedenlaatutiedot on esitetty kuvassa 
3. Muutaman yksittäisen ”Sivu- ja pienvedet” osa-alueen vesistön tila on tyydyttävä (Savijärvi ja Hirvijärvi 
Pielaveden pohjoisosassa). Saarelan alueella sijaitseva Korppinen on tilaltaan välttävä. 

 

Kuva 3. Pielavesi-Nilakan kalatalousalueen pintavesien ekologinen tila 2019 

Osakaskuntakyselyn perusteella keskusjärvien veden laatu kalavetenä koettiin keskimäärin hyväksi (Kuva 4), 
isompien keskusjärvien tilaa pidettiin pienempiä parempana. Veden laadun koettiin Nilakan ja Pielaveden 
osalta muuttuneen hiukan paremmaksi viimeisen 10 vuoden aikana, Koivujärvellä huononmaksi. 
Lampaanjärven veden laadun koettiin olevan kohtalainen ja pysyneen ennallaan viimeisen 10 vuoden aikana. 
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Kuva 4. Veden laatu kalavetenä, nykytila ja muutos viimeisen kymmenen vuoden aikana 

Merkittävimmän kuormituspaineen vesistöille aiheuttaa valuma-alueelta kulkeutuva kiintoaines. 
Kiintoaineskuormitukseen vaikuttavat niin turvetuotanto kuin metsäojitukset, samoista syistä johtuu etenkin 
virtavesiympäristön vesitaseen ääri-ilmiöt. Pistekuormituslähteet voivat aiheuttaa paikallisia ongelmia 
vedenlaatuun. 

Pielavesi-Nilakan kalatalousalue sijaitsee harvaan asutussa maaseutuympäristössä, alueella sijaitsee kaksi 
kuntakeskusta, Pielaveden kuntakeskus Pielaveden rantaan rajoittuen, sekä Keiteleen kuntakeskus Nilakkaan 
rajoittuen. Väestötiheys Pielavedellä on 3,82 hlö/km² ja Keiteleellä 4,55 hlö/km², valtakunnallinen mediaani 
on 9,86 hlö/km². Alueen kesämökkitiheys on valtakunnallista keskiarvoa korkeampi, Keiteleen kunnassa 
kesämökkitiheys on 1,34 mökkiä/km² ja Pielaveden kunnassa 0,94 mökkiä/km², valtakunnallinen keskiarvo 
on 0,66 mökkiä/km². 

Suurimmat riskit konflikteihin liittyvät kaupallisten kalastajien ja mökkiasukkaiden mahdollisiin 
näkemyseroihin kaupallisen kalastuksen harjoittamiseen liittyen. 

Rautalammin reitin alueelle on luotu veneilyä ja tavaran kuljetusta mahdollistava kanavaverkosto. 
Pielavedeltä onkin kanavien kautta suora vesiyhteys aina Lahteen saakka. 

2.1.2. Kalakantojen nykytila 

Pielavesi-Nilakan kalatalousalueella esiintyvät normaalit Järvi-Suomen alueen kalalajit. Merkittävimmät lajit 
ovat: kuha, muikku, siika, ahven, hauki, made, kuore, lahna, säyne, muut särkikalat, järvitaimen, sekä 
jokirapu. 

Suoritetussa osakaskuntakyselyssä kalakannoista esitettiin paikallistietoon pohjautuvat arviot. Nilakalla 

kalakannoista hyvään tilaan arvioitiin kuuluvan kuha-, ahven-, hauki-, ja särkikalakannat, kaikkien näiden 

kantojen koettiin jossain määrin parantuneen viimeisen 10 vuoden aikana (Kuva 5). Muikkukantaa pidettiin 

kohtalaisena, eikä se ollut muuttunut edellisen 10 vuoden aikana. Siika- ja madekantaa pidettiin kohtalaista 

huonompana, siikakannan koettiin hiukan parantuneen, kun taas madekannan huonontuneen viimeisen 10 

vuoden aikana. Taimen- ja rapukantoja pidettiin huonoina, ja sellaisina niiden koettiin olleen edelliset 10 

vuotta. 

Nykytila Muutos

Erinomainen Parantunut paljon

Hyvä Parantanut

Kohtalainen Ei muutosta

Välttävä Huonontunut

Huono Huonontunut paljon

Nilakka Pielavesi Koivujärvi Lampaanjärvi

Veden laatu kalavetenä

Nykytila Muutos
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Kuva 5. Kalakantojen nykytila ja muutos Nilakalla viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

Pielavedellä kalakannoista hyvään tilaan arvioitiin kuuluvan hauki- ja särkikalakannat, haukikannoissa ei 

koettu tapahtuneen muutosta, särkikalakantojen koettiin hieman parantuneen (Kuva 6). Kuha-, muikku- ja 

ahvenkannat koettiin kohtalaista paremmiksi, kuhakantojen koettiin parantuneen edellisen 10 vuoden 

aikana, kun muikku- ja ahvenkantojen koettiin pysyneen ennallaan. Madekantoja pidettiin kohtalaisina, eikä 

muutosta koettu tapahtuneen. Siika-, taimen-, ja rapukantoja pidettiin huonoina, siikakannan koettiin 

huonontuneen melko paljon, taimen- ja rapukantojen huonon tilan katsottiin pysyneen lähes ennallaan 

edellisen 10 vuoden jakson. 

 

Kuva 6. Kalakantojen nykytila ja muutos Pielavedellä viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

Koivujärvellä kalakannoista hyvään tilaan arvioitiin kuuluvan ahven- ja haukikannat, molempien kantojen 

koettiin vähintään hieman parantuneen (Kuva 7). Kuhakannan koettiin olevan kohtalaista parempi, kannan 

koettiin huonontuneen viimeisen 10 vuoden aikana. Rapukannan koettiin olevan välttävä, kannan koettiin 

selkeästi huonontuneen viimeisen 10 vuoden aikana. Siika- ja madekannat koettiin huonoiksi ja niiden 

koettiin huonontuneen paljon viimeisen 10 vuoden aikana paljon. 

Nykytila Muutos

Erinomainen Parantunut paljon

Hyvä Parantanut

Kohtalainen Ei muutosta

Välttävä Huonontunut

Huono Huonontunut paljon

Nykytila Muutos

Erinomainen Parantunut paljon

Hyvä Parantanut

Kohtalainen Ei muutosta

Välttävä Huonontunut

Huono Huonontunut paljon
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Kuva 7. Kalakantojen nykytila ja muutos Koivujärvellä viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

Lampaanjärvellä kalakannoista hyvään tilaan arvioitiin kuuluvan ahven- hauki-, ja särkikalakannat, näiden 

kantojen koettiin pysyneen ennallaan viimeiset 10 vuotta (Kuva 8). Madekanta koettiin kohtalaiseksi ja siinä 

ei koettu tapahtuneen muutosta. Kuhakanta arvioitiin välttäväksi ja sen koettiin huonontuneen viimeisen 

10 vuoden aikana. 

 

Kuva 8. Kalakantojen nykytila ja muutos Lampaanjärvellä viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

Lajikohtainen yhteenveto: 

Kuha: Keskusjärvien kuhakannat ovat keskimäärin kohtalaista paremmat, ainoastaan Lampaanjärvellä 

kantojen koettiin olevan tätä heikommat. Perusteet nykyisille kannoille on luotu voimallisen 

kotiutusistutusten turvin. Menneiden vuosikymmenten heikkojen kuhakantojen aikaan ainoastaan Nilakalla 

oli kalastettava kuhakanta. Kuhan alamitta nousi vapaa-ajankalastuksessa vuoden 2016 kalatalousasetuksen 

myötä 42 senttiin, sekä nousi vaiheittain myös I-luokan kaupallisessa kalastuksessa nykyiseen 42 senttiin.  

Järvitaimen: Luonnonvarainen järvitaimen on luokiteltu alueella erittäin uhanalaiseksi (Hyvärinen ym. 

2019). Myös osakaskuntakyselyssä kantojen koettiin olevan huonot. Punaisen kirjan verkkopalvelussa yleisiä 

uhanalaisuuteen johtaneista syistä esitetään mm. vesirakentaminen, pyynti, sekä ojitus ja turpeenotto. 

Rautalammin reitillä vesirakentaminen voidaan poistaa syiden joukosta. Tulevaisuuden uhkatekijöistä 

mainitaan mm. pyynti, ojitus ja turpeenotto. Kalatalousalueen suoraan keinovalikoimaan kuuluu pyynnin 

ohjaukseen vaikuttaminen. Uhanalaisuudesta johtuen järvitaimenta saadaan yleensä muun kalastuksen 

sivusaaliina yksittäisiä kappaleita vuosittain (Rautiainen 2015). Järvitaimen on kuitenkin arvostettu ja haluttu 

saalislaji. Järvitaimenta istutetaan alueelle, pääosin Pielaveden pohjoisosiin osakaskuntien, 

kalatalousalueen, sekä velvoitemääräysten toimesta.  

Muikku: Muikkukannoille on tyypillistä hyvin voimakkaat vuosien väliset vaihtelut (Salminen ym. 2018). 

Muikkukannat ovat tällä hetkellä Nilakalla kohtalaiset, viimeisen kymmenen vuoden aikana kannat ovat 

Nykytila Muutos

Erinomainen Parantunut paljon

Hyvä Parantanut

Kohtalainen Ei muutosta

Välttävä Huonontunut

Huono Huonontunut paljon

Nykytila Muutos

Erinomainen Parantunut paljon

Hyvä Parantanut

Kohtalainen Ei muutosta

Välttävä Huonontunut

Huono Huonontunut paljon
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parantuneet. Nilakalla muikku on tällä hetkellä kookasta. Pielavedellä saalismuikun koko on tällä hetkellä 

pientä, etenkin isommilla selkävesillä. Pienikokoinen muikku on usein merkkinä ylitiheästä muikkukannasta. 

Koivujärven muikkukanta on huono ja se on huonontunut viimeisen 10 vuoden aikana. 

Planktonsiika: Yksi maakunnan parhaimmista planktonsiian kutupaikoista, Säviänvirta tuhottiin uudemman 

kanavan rakentamisen yhteydessä 1970- luvulla, tällä hetkellä alueen planktonsiikakannat ovat käytännössä 

istutusten varassa. Siikaistutusten tuottoon on suhtauduttu Nilakalla varsin kriittisesti. Nilakan 

siikaistutuksia vähentää myös alueella esiintynyt haukimato. Pielavesi karumpana vesistönä soveltuu 

paremmin siian elinympäristöksi, Pielaveteen onkin viime vuosien aikaan istutettu siikoja osakaskuntien 

toimesta runsaasti. Istutusten tuottavuudesta ei ole luotettavia arvioita. Siikakantojen arvioitiin olevan 

kaikilla keskusjärvillä kohtalaista huonompi ja sen katsottiin huonontuneen paljon Pielavedellä ja 

Koivujärvellä. 

Ahven: Ahven on sopeutuvana lajina maamme yleisin kalalaji (Salminen ym. 2018). Ahven on myös yleinen 

saalislaji, jolla on merkitystä myös kaupallisen kalastuksen saalislajina. Ahvenkantojen arvioitiin olevan 

keskusjärvillä keskimääräisesti hyvät, kannat olivat pysyneet ennallaan tai parantuneet. Viimeaikaiset 

lämpimät kesät ovat hyödyntäneet myös ahvenkantojen vahvistumista. 

Hauki: Haukea esiintyy kalatalousalueelle runsaasti. Hauen arvostus saaliina ja elintarvikkeena on noussut 

viime vuosien aikana, arvostuksen nousu näkyy suoraan myös saaliin myyntihinnan nousuna. Haukikannat 

arvioitiin olevan kaikilla keskusjärvillä hyvät, kannat olivat pysyneet ennallaan tai parantuneet. Hauella on 

suuri vaikutus vesialueen kalayhteisöön, sen kuluttaessa suuren osan alueen kalatuotannosta (Salminen ym. 

2018). Hauet voivat välillisesti vaikuttaa veden laatuun positiivisesti saalistamalla särkikaloja. 

Made: Made on vapaa-ajankalastuksen lisäksi kaupallisen kalastuksen kausipyynnin kohteena. 

Madekantojen arvioitiin olevan kohtalaiset tai sitä huonommat, kannat olivat pysyneet ennallaan tai 

huonontuneet. Koivujärvellä kannan tila ja muutossuunta oli muita keskusjärviä huonompi. Madekantojen 

huonontumisen syitä voivat olla mm. ilmaston lämpeneminen, vesien rehevöityminen ja vesien 

happamoituminen (Salminen ym. 2018). 

Kuore: Kuore ei ole aktiivisen pyynnin kohteena, joten tiedot sen kannanvaihtelusta tulee etupäässä 

sivusaaliina saadun saaliin muodossa. Kuoretta saadaankin esimerkiksi muikkurysistä. Kuorekannoilla on 

suuri välillinen merkitys petokalojen, kuten kuhan merkittävänä saalislajina (Salminen ym. 2018). 

Särkikalat: Kalastuskulttuurin muutoksesta johtuen särkikalakannat ovat vajaasti hyödynnettyjä.  Viime 

vuosina särkikalojen arvostus on lähtenyt uuteen nousuun ja on mahdollista, että särkikaloilla on 

tulevaisuudessa nykyistä huomattavasti merkittävämpi rooli myös kaupallisen kalastuksen saaliina. 

Särkikalakannat arvioitiin olevan kaikilla keskusjärvillä hyvät, kannat olivat pysyneet ennallaan tai 

parantuneet. 

Jokirapu: Pielavesi-Nilakan alueella on ollut aikoinaan erittäin vahva jokirapukanta. Rapurutto on tuhonnut 

kannat niin Nilakasta, Pielavedestä kuin Lampaanjärvestä. Tällä hetkellä ainoastaan Koivujärvessä on 

aktiivisen pyynnin kohteena oleva jokirapukanta, Koivujärvi onkin nykyään valtakunnallisesti merkittävä 

jokirapuvesistö. Huolestuttavaa on Koivujärven jokirapukannasta esitetyt tuoreet arviot, joiden mukaan 

järven jokirapukanta olisi välttävä ja se olisi selkeästi huonontunut viimeisen 10 vuoden aikana. Erittäin 

huolestuttavia uutisia jokirapua ajatellen saatiin tämän KHS:n kirjoitusaikana, sillä Pielavedestä tehtiin 

ensimmäinen täplärapuhavainto syyskuussa 2020.  

Pielavesi-Nilakan alueella toteutettiin vuoden 2014 kalastusta selvittänyt Kestävyyttä tukevat 
hallintokäytännöt osahanke (Rautiainen 2015), jossa selvitettiin mm. halutuimpia saalislajeja (Kuva 9). 
Kyselyn mukaan kuha on alueella halutuin saalislaji. Käyttö- ja hoitosuunnitelmakyselyissä avainlajeiksi on 
esitetty kuhaa ja muikkua, sekä Koivujärven alueella haukea. Koivujärvellä myös jokirapu on merkittävä laji. 
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Kuva 9. Halutuimmat saalislajit käyttäjäryhmittäin (Rautiainen 2015) 

Yhteenveto: Tietoa kalakannoista ja istutusten tuloksellisuudesta on saatavilla vähän, näihin liittyvän 

luotettavan tiedon saantiin kohdistuu merkittäviä haasteita. Kalakanta-arvioiden laatiminen 

tutkimuslaitosten toimesta ovat huomattavan kalliita ja tulokset sisältävät epävarmuustekijöitä. Samoin 

esimerkiksi kuhaistutusten tuloksellisuuden arviointiin ei ole löydetty kustannustehokasta menetelmää, 

joka olisi monistettavissa kalatalousalueiden käytettäväksi. Kalakantojen suurin ongelma liittyy luontaisen 

järvitaimenkannan erittäin heikkoon tilaan, sekä siihen liittyvään monilajikalastuksen ongelmaan. 

2.1.2.1. Kalatalousalueelle tehdyt kalaistutukset 

Viimeisinä vuosikymmeninä kalakantojen yhtenä ensisijaisena hoitotoimena ovat olleet istutukset. Pielavesi-

Nilakan kalatalousalueelle on viime vuosina istutettu pääasiassa kuhaa, planktonsiikaa, järvitaimenta, sekä 

Lampaanjokeen kirjolohta (Taulukko 3). 

Taulukko 3. Pielavesi-Nilakan kalatalousalueelle vuosina 2010-2019 istutetut kalalajit kanta- ja ikätietoineen. 

 

 

Kuha on ollut niin kappalemääräisesti, taloudellisesti kuin vaikuttavuudeltaan arvioituna kalatalousalueen 

merkittävin istutuslaji. Viimeisen kymmenen vuoden aikana alueelle on istutettu noin 1 000 000 kesän 

vanhaa kuhanpoikasta (Kuva 10). Istutusten rahallisen arvon arviointi on poikasten hinnanmuutosten vuoksi 

haasteellista, mutta varovaistenkin arvioiden perusteella kyseessä on yli 150 000 euron investointi. Eniten 

kuhaistutuksia oli suoritettu Nilakalle. Merkittävin istutuksiin käytetty kuhakanta on Tampereen Pyhäjärven 

kanta. 
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Kuva 10. Kalatalousalueelle tehdyt kuhaistutukset vuosina 2010-2019. 

Planktonsiikaa on istutettu alueelle kappalemääräisesti toiseksi eniten. Viimeisen kymmenen vuoden aikana 

alueelle on istutettu noin 240 000 kesän vanhaa planktonsiianpoikasta (Kuva 11). Istutusten rahallinen arvo 

on suuntaa antavan arvion perusteella yli 30 000 euroa. Istutuskantana toimii Rautalammin reitin siikakanta. 

 

Kuva 11. Kalatalousalueelle tehdyt planktonsiikaistutukset vuosina 2010-2019. 

Järvitaimenistutusten istutuskalojen kappalemäärät jäävät selkeästi kuha- ja planktonsiikaistutuksia 

pienemmiksi (Kuva 12). Istutuskalojen huomattavasti korkeammasta hinnasta johtuen, istutusten rahallinen 

arvo asettuu kuha- ja siikaistutusten väliin, ollen suuntaa antavan arvion perusteella yli 70 000 euroa. 

Istutuskantana toimii Rautalammin reitin järvitaimenkanta. 

 

Kuva 12. Kalatalousalueelle tehdyt järvitaimenistutukset vuosina 2010-2019. 
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Luotettavia tilastoja istutusten tarkoista kohteista ja istutusmääristä ei ole enää saatavilla, istutusten 

ilmoitusvelvollisuuden siirryttyä vuodesta 2016 alkaen viranomaisilta istutusten suorittajien, eli etupäässä 

osakaskuntien vastuulle. Alkuvaiheen kokemusten perusteella on havaittavissa, että merkittävä osa 

tapahtuneista istutuksista jää rekisteröimättä. 

Istutuksiin tehtyjä panostuksia ja niistä saatuja tuloksia on hyvä arvioida säännöllisin väliajoin. Toivottavaa 

olisi, että istutusten tuloksellisuuden arvioimiseksi kehitettäisiin luotettavia ja kustannustehokkaita 

menetelmiä. 

2.1.3. Kalastuksen nykytila 

Kalastus on tällä hetkellä voimakkaassa murroksessa. Yleisenä trendinä on kalastajien keski-iän nousu niin 

kaupallisessa kalastuksessa kuin vapaa-ajankalastuksessa. Kaupallinen kalastus ammattimaistuu 

sukupolvenvaihdoksen myötä. Vapaa-ajankalastuksen eriytyminen jatkuu edelleen. Kotitarvekalastuksen 

määrä on vähentynyt viimeisen vuosikymmenen aikana ja kehityksen suunta jatkuu edelleen. 

Virkistyskalastuksen eriytyminen jatkuu ja petokaloihin keskittyvä kalastonhoitomaksulla harjoitettava 

vapakalastus kasvattaa suosiotaan entisestään. Näiden kehityspolkujen yhtenä seurauksena on 

pyyntipaineen kohdistuminen aiempaa voimakkaammin petokaloihin, jolloin esim. suuri osa 

särkikalakannoista jää vapaa-ajankalastuksen pyynnin ulkopuolelle. Tästä voi seurata epätoivottavia 

seurauksia kalakannoissa ja siitä johtuen myös vesien laadussa. Vapaa-ajankalastuksen eriytymisen 

seurauksena kalastusta harjoitetaan, ja tullaan enenemissä määrin harjoittamaan hyvin erilaisin 

motiiviperustein. Osalle kalastajille saalis ja sen elintarvikekäyttö on pääasiallinen motiivi kalastaa, kun taas 

kasvavalle joukolle kalastajia kalastuksesta saatavat elämykset ovat harjoitetun kalastuksen pääasiallinen 

motiiviperuste. 

Kalastukseen vaadittavat luvat jakaantuvat kolmen eri luvan varaan; valtion kalastonhoitomaksun, 

vesialueen omistajan tai hallinnoijan suoraan myöntämään lupaan ja kalatalousalueen myöntämään lupaan. 

Valtion kalastonhoitomaksulla (tai ikään perustuen) voi kalastaa yhdellä vavalla koko Suomessa, 

kalastonhoitomaksu (tai ikäperuste) on myös edellytys vesialueen omistajien myöntämien lupien 

hankkimiselle. Kalatalousalueiden yhtenäislupa palvelee tällä hetkellä etenkin aktiivisia uistelukalastajia. 

Kalatalousalueiden järvialueiden uistelukalastuksen yhtenäislupa on luonteeltaan lisävapalupa. 

Osakaskuntien myöntämillä luvilla kalastetaan etenkin passiivipyydyksillä. Pielavesi-Nilakan 

kalatalousalueella kaupallisten kalastajien lupakanava on etupäässä omistajuuteen liittyvien lupien 

hyödyntäminen, eli kaupalliset kalastajat hankkivat osakkuuden kohdeosakaskunnasta tai hankkivat 

osakaskunnan osakkaalta kalastusoikeuden luovutuksen. Suoria osakaskuntien myymiä kaupallisen 

kalastuksen lupia on käytössä vähemmän. 

Osakaskuntakyselyssä kalastuksen nykytilasta ja sen muutoksesta esitettiin paikallistietoon pohjautuvat 

arviot. Nilakalla kalastusaktiivisuuden koettiin olevan pyydys- uistelu- ja kaupallisen kalastuksen osalta 

kohtalaista, kaikkien näiden koettiin vähintään hieman vähentyneen viimeisen 10 vuoden aikana (Kuva 13). 

Heittokalastuksen koettiin olevan melko vähäistä ja vähentyneen viimeisen 10 vuoden aikana. 

Matkailukalastuksen koettiin olevan vähäistä-hyvin vähäistä, muutosta ei koettu tapahtuneen viimeiseen 10 

vuoteen. 
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Kuva 13. Kalastuksen nykytila ja muutos Nilakalla viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

Pielavedellä kalastusaktiivisuuden koettiin olevan pyydys- uistelu- ja kaupallisen kalastuksen osalta 

kohtalaista, pyydys- ja uistelukalastuksen koettiin hieman vähentyneen ja kaupallisen kalastuksen hieman 

lisääntyneen viimeisen 10 vuoden aikana (Kuva 14). Heittokalastuksen koettiin olevan kohtalaista 

vähäisempää ja vähentyneen hieman viimeisen 10 vuoden aikana. Erityskohteiden ja matkailukalastuksen 

koettiin olevan vähäistä tai hyvin vähäistä ja molempien koettiin vähentyneen melko paljon. 

 
Kuva 14. Kalastuksen nykytila ja muutos Pielavedellä viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

Koivujärvellä kalastusaktiivisuuden koettiin olevan pyydys- ja uistelukalastuksen osalta melko aktiivista, 

pyydyskalastuksen koettiin pysyneen ennallaan ja uistelukalastuksen lisääntyneen paljon viimeisen 10 

vuoden aikana (Kuva 15). Heittokalastuksen koettiin olevan kohtalaisen aktiivista, eikä muutosta koettu 

tapahtuneen viimeisen 10 vuoden aikana. Kaupallinen kalastus koettiin vähäiseksi ja matkailukalastus hyvin 

vähäiseksi, kummassakaan ei koettu tapahtuneen muutoksia viimeiseen 10 vuoteen. 

 
Kuva 15. Kalastuksen nykytila ja muutos Koivujärvellä viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

Nykytila Muutos

Aktiivista Lisääntynyt paljon

Melko aktiivista Lisääntynyt

Kohtalaista Ei muutosta

Vähäistä Vähentynyt

Hyvin vähäistä Vähentynyt paljon

Nykytila Muutos

Aktiivista Lisääntynyt paljon

Melko aktiivista Lisääntynyt

Kohtalaista Ei muutosta

Vähäistä Vähentynyt

Hyvin vähäistä Vähentynyt paljon

Nykytila Muutos

Aktiivista Lisääntynyt paljon

Melko aktiivista Lisääntynyt

Kohtalaista Ei muutosta

Vähäistä Vähentynyt

Hyvin vähäistä Vähentynyt paljon
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Lampaanjärvellä kalastusaktiivisuuden koettiin olevan heitto- ja uistelukalastuksen osalta melko aktiivista, 

molempien koettiin lisääntyneen viimeisen 10 vuoden aikana (Kuva 16). Pyydyskalastuksen koettiin olevan 

kohtalaista, aktiivisuuden koettiin vähentyneen viimeisen 10 vuoden aikana. Kaupallisen- ja 

matkailukalastuksen koettiin olevan vähäistä, kaupallisen kalastuksen koettiin pysyneen ennallaan ja 

matkailukalastuksen vähentyneen viimeisen 10 vuoden aikana.  

 
Kuva 16. Kalastuksen nykytila ja muutos Lampaanjärvellä viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

Rautiaisen (2015) tekemän tutkimuksen perusteella kuha oli saalismäärältään kalatalousalueen merkittävin 

saalislaji, kuhan jälkeen varsin tasaisesti oli saatu haukea, ahventa ja muikkua. Kalatalousalueen 

saalismäärien luotettava arviointi on tällä hetkellä käytännössä mahdotonta. Vapaa-ajankalastuksen 

saalismääriä ei tilastoida ja kaupallisten kalastajien saalismäärätilastoja ei kalatalousalueella ole 

käytettävissä. Nilakalla on pitkät aikasarjat kirjanpitokalastuksesta, kirjanpitokalastus on tehty yhteistyössä 

alueen kaupallisten kalastajien kanssa. Kaupallisten kalastajien pääasiallinen kohdekala on ollut kuha. 

Verkkokalastusta koskevan kirjanpitokalastusaineiston mukaan vuosien 2015-2019 välillä kaikkien 

järvitaimenten, eli sekä istutettujen että mahdollisten luontaisten järvitaimenten, kilomääräinen 

saalissuhde verrattuna pelkästään kuhaan oli noin 0,5%. Kuhasaaliiden suuruusluokka tällä ajanjaksolla oli 

tuhansia kiloja, joten suhdeluvusta pystyy luotettavasti havaitsemaan, kuinka marginaalinen taimensaaliin 

osuus saaliissa on silloin, kun sitä ei aktiivisesti tavoitella. Kestävyyttä tukevat hallintokäytännöt 

osahankkeen (Rautiainen 2015) tuloksissa oli nähtävissä, että alueen taimensaaliit keskittyvät erittäin 

voimakkaasti. Tutkimuksen perusteella muutamat yksittäiset kalastajat saivat noin puolet raportoidusta 

taimensaaliista. Mahdollisissa järvitaimenen kalastuksensäätelytoimissa tämä saaliiden keskittyminen tulisi 

mahdollisuuksien mukaan pyrkiä huomioimaan. 

Uistelukalastuksen suosion kehittyminen on selkeästi nähtävissä viehelupa-alueiden myyntitulojen 

perusteella (Kuva 17 a-b). Sekä Nilakan että Pielaveden lupa-alueilla on selkeästi nähtävillä kalastuslain 

muutoksen mukanaan tuoma uistelulupien myynnin vähenemisen: 

   
Kuva 17 a-b. Uistelulupamyynnin kehitys Nilakan ja Pielaveden lupa-alueilla (euroa). 

Kalastuksen ylipaikallistumisen seurauksena kalastukseen liittyvällä infrastruktuurilla on aiempaa suurempi 

merkitys. Pielavesi-Nilakan kalatalousalueen keskusjärvillä on kolme venesatamaa, joissa kaikissa on 

Nykytila Muutos

Aktiivista Lisääntynyt paljon

Melko aktiivista Lisääntynyt

Kohtalaista Ei muutosta

Vähäistä Vähentynyt

Hyvin vähäistä Vähentynyt paljon
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laadukkaat veneenlaskuluiskat. Venesatamat sijaitsevat Pielaveden ja Keiteleen keskustaajamissa, sekä 

Säviän kylällä.  

Venesatamien lisäksi keskusjärvillä on kuusi muuta yleisessä käytössä olevaa veneluiskaa. Liitteenä 2 on 

Pielavesi-Nilakan viehelupakartta, johon on merkitty myös veneenlaskuluiskien sijainnit. 

2.2. Kalakantojen ja kalastuksen tavoitetilat ja osatavoitteet  

Pielavesi-Nilakan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteet keskusjärville: 
1. Kuhakantojen kestävä hyödyntäminen 
2. Vaelluskalojen elinkierron turvaaminen 
3. Kalastusedellytysten kehittäminen 
4. Kalatalousalueen ja sen jäsenten edunvalvonta 

 

1. Kuhakantojen kestävä hyödyntäminen 
▪ Kuha on saaliin arvolla mitaten kalatalousalueen taloudellisesti merkittävin saalislaji, 

jota hyödynnetään laajasti ja kestävästi niin kaupallisessa kuin vapaa-
ajankalastuksessa. 

Osatavoite 1. 
Kuhien lisääntyminen perustuu kalastuslain mukaisesti pääosin luontaiseen lisääntymiseen.  
Toimet tavoitteen saavuttamiseksi: 

▪ Käyttö- ja hoitosuunnitelman väliarvioinnissa vuonna 2026 arvioidaan tarvetta ja 
tarvittaessa luodaan edellytyksiä kuhan alamitan nostolle 45 senttiin koko 
kalatalousalueella. Pohjois-Savon kuhatutkimushankkeen (Puranen ym. 2020) 
mukaan alamitan nosto on ekologisesti ja taloudellisesti perusteltua mm. Nilakalla. 
Mahdollisen alamitan nostoa tukemaan esitetään myös pyydysrajoituksia. Erillisessä 
päätöksentekoprosessissa etenevät ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi 
esitetään liitteessä 3.  

▪ Kartoitetaan kuhan kutualueita. Kartoituksen pohjalta tarvittaessa esitetään 
kutupaikkarauhoitusalueita ELY-keskuksen hyväksyttäväksi. 
Kutupaikkarauhoitusalueet voivat olla taloudellisesti perusteltuja luontaisen 
lisääntymisen turvaamiseksi. Taloudellisesti ja ekologisesti on 
tarkoituksenmukaisempaa turvata luontainen lisääntyminen kuin suorittaa tuki-
istutuksia. 

▪ Sisällytetään käyttö- ja hoitosuunnitelmaan suositus kuhan ylämitalle. 
Ylämittasuositus on 70 senttiä, kuten kalastusasetusluonnoksessa aikanaan 
esitettiin. Ylämittaa suuremmat elinkelpoiset kuhayksilöt suositellaan 
vapautettavan. Selvitysten (mm. Roikonen 2014) mukaan ylämitan asettamista 
puoltaa suurikokoisten emokuhien mahdollisuus tuottaa huomattavat määrät 
laadukkaita jälkeläisiä. Suositus on tällä hetkellä riittävä toimenpide, jonka 
tarkoituksena on tuoda asia esille, sekä ohjata käyttäytymistä vapaaehtoisuuden 
pohjalta. 

▪ Kuhaistutusten kriittinen arviointi. Uusimmissa tutkimuksissa mm. Kuhakantojen 
geneettinen rakenne Pirkanmaan järvissä (Kolari ym. 2019) kuhaistuksiin vahvojen 
kuhakantojen järviin suhtaudutaan varsin kriittisesti. 

Osatavoite 2.  
Kuhakantojen rakenteen monimuotoisuuden vahvistaminen. Kartoitetaan suurimpien 
keskusjärvien (Nilakka ja Pielavesi) ulkopuolisilla vesialueilla vesialueen omistajien valmiuksia 
kuhan alamitan nostoon 50 senttiin. Mikäli valmiuksia löytyy, selvitetään ko. kohteen kuhien 
kasvunopeus. Mikäli kasvunopeus on riittävä, voidaan alamitan nostoa edistää 
kalatalousalueen toimesta. Ruotsissa on saatu hyviä kokemuksia 50 sentin alamitan käytöstä 
(Ruuhijärvi ym. 2014). 

2. Vaelluskalojen elinkierron turvaaminen 
▪ Erityisesti luontaisten järvitaimenkantojen tila on erittäin huono. Kalatalousalueella 
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sijaitsee merkittäviä järvitaimenen virtavesielinympäristöjä, sekä vaellukselle lähtevien 
yksilöiden syönnösalueita. 

Osatavoite 1. 
▪ Luodaan vaelluskalojen virtavesiesiintymien ja vaellusreittien pullonkaula-alueille 

rauhoitusalueita. Tutkimuksen (Rautiainen 2015) mukaan rauhoitusalueille on erittäin 
suuri tuki kalastajien keskuudessa. Rauhoitusalueet asetetaan määräaikaiseksi, siten 
että ne ovat aluksi voimassa 5 vuotta säätelytoimien voimaantulosta. Järvialueiden 
rauhoitusalueet perustuvat pitkälti Rautalammin reitin yläosan taimenkannan hoito- ja 
kalastussuunnitelmassa esitettyihin alueisiin (Syrjänen ym. 2018). Erillisessä 
päätöksentekoprosessissa etenevät ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi 
esitetään liitteessä 3. 

Osatavoite 2. 
▪ Selvitetään luonnonvaraisten järvitaimenten vaelluskäyttäytymistä. Luonnonvaraisten 

järvitaimenkantojen suojeluun järvialtailla tehtyjen toimien tarkoituksenmukaisuuden 
selvittämiseksi on syytä selvittää vaeltavien järvitaimenten määrää. Mikäli alueella 
esiintyvillä järvitaimenilla ei esiinny vaelluskäyttäytymistä ei järvialtaiden 
järvitaimenen ehdoilla tehdyille kalastusrajoituksille ole perusteita. 

Osatavoite 3. 
▪ Laaditaan tietoon perustuva kokonaisarvio järvitaimenistutusten 

tarkoituksenmukaisuudesta kalatalousalueen keskusjärvillä. Järvialueille tehtävät 
istutukset ovat käytännössä luonteeltaan kalastusta varten tehtäviä istutuksia. 

3. Kalastusedellytysten ylläpitäminen ja kehittäminen 
▪ Kalakantojen käytön ja hoidon yhteensovittaminen korostuu. Uusi kalastuslaki ohjaa 

voimakkaasti kohti vaelluskalojen suojelua, kuitenkin samaan aikaan muiden kalalajien 
hyödyntäminen tulee olla mahdollista. Samoin esimerkiksi taloudellisesti 
merkittävimmän lajin, kuhan kalastuksen säätely voi haitata joidenkin muiden 
kalalajien hyödyntämistä. Käytön ja hoidon yhteensovittaminen on kompromissi, jossa 
pyritään täsmällisillä ja osittain alueellisilla toimilla löytämään tasapaino eri 
tavoitteiden kesken. 

▪ Vapaa-ajankalastus on voimakkaassa murrostilassa. Kotitarvekalastuksen määrä 
vähenee ja virkistyskalastuksen eriytyminen etenee. Kalastusedellytysten kehittäminen 
voi toimia vetovoimatekijänä, jolla voidaan houkutella alueelle uusia kalastajia, sekä 
palvella nykyisiä kalastajia aiempaa paremmin. Eri vapaa-ajankalastajaryhmillä on 
toisistaan poikkeavia tarpeita kalastusedellytysten kehittämiseksi. 

▪ Kaupallisen kalastuksen ammattimaistumiskehitys jatkuu. Yhteiskuntamuutosten ja 
vapaa-ajankalastuksen murroksen vuoksi kotimaiselle villikalalle on odotettavissa 
aiempaa laajempaa kysyntää. Kaupallisten kalastajien luvanhankintaan liittyy edelleen 
haasteita. 

▪ Kalastusopastoiminnannassa on paljon potentiaalia, joka voi konkretisoitua 
yhteiskuntamuutosten myötä. Kuluttajat haluavat entistä valmiimpia tuotteita ja he 
ovat myös valmiita maksamaan niistä. Tämä kehityskulku saattaa ulottua myös 
kalastusopassektorille. 

Osatavoite 1. 
▪ Kalastuslupavalikoiman ja lupien saatavuuden kehittämien. Kalastusharrastus kehittyy 

jatkuvasti, jotta kalatalousalueet voivat palvella kalastajia ja kasvattaa lupatuloja on 
kalastuslupia kehitettävä. Vuoden 2016 kalastuslainmuutos aiheutti merkittävän 
muutoksen kalastusharrastuksessa, sekä loven kalastusalueiden luvanmyyntiin. Uusia 
lupainstrumentteja voisivat olla yhden lisävavan kausilupa, sekä ismete-kalastuksen 
lupavaihtoehdon lisääminen kalatalousalueen lupavalikoimaan. Mahdollista 
kalatalousalueen pyydyslupamahdollisuutta kartoitetaan. Kalatalousalue pyrkii omalta 
osaltaan edistämään kaupallisten kalastajien luvanhankintaedellytyksiä 
osakaskunnilta, sekä edistämään lupaehtojen selkeyttämistä. Kartoitetaan 
mahdollisuutta kalatalousalueen myymän kaupallisen kalastajien lupaan. 
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Pyydyskalastuksen vähentyessä osakaskunnat voisivat lähtökohtaisesti myydä 
rajoitetun määrän pyydyslupia myös osakaskunnan ulkopuolisille kalastajille, luvat 
voisivat kattaa esimerkiksi oikeuden kalastaa 2-4 verkolla.  Tällä hetkellä varsinkin 
isommat osakaskunnat myyvät jo pyydyslupia myös osakaskuntien ulkopuolisille 
kalastajille. Luvanmyynnin siirtyessä osittain sähköisiin kanaviin, se on paremmin myös 
ylipaikallisten kalastajien saavutettavissa. 

Osatavoite 2. 
▪ Tiedotuksen parantaminen. Tiedon löydettävyyteen liittyvät ongelmat haittaavat 

varsinkin satunnaisten ja ylipaikallisten vapaa-ajankalastajien harrastusedellytyksiä. 
Osakaskuntien luvanmyynti-informaation jakelukanavat ovat usein vanhentuneita, 
samoin tieto yleisesti käytössä olevista veneenlaskuluiskista on hajanaisesti 
saavutettavissa. Talvikalastukseen liittyvä vesistön saavutettavuustieto on käytännössä 
ainoastaan kokemusperäisesti hankittava. Ongelmat ovat pääosin valtakunnallisia, 
jolloin optimaalisten ratkaisujenkin tulisi olla valtakunnallisia. Paikallisesti ongelmien 
osaratkaisuksi voidaan kehittää sähköisiä informaation jakelukanavia, erityisesti www-
viestintää. Viestinnän tueksi tarvitaan paikallisinformaatiota. 

Osatavoite 3. 
▪ Kalastusinfrastruktuurin kehittäminen. Vesistöjen saavutettavuus on avainasia 

kalastusinfrastruktuurin saralla. Vapaa-ajankalastuksen muuttuessa enenevissä määrin 
elämyspainotteiseksi tulee vapaa-ajankalastusta tukeviin infrastruktuuripalveluihin 
kiinnittää huomiota. Esimerkiksi tauko- ja nuotiopaikat, sekä helposti saavutettavat 
kalastuspaikat ovat ensiarvoisen tärkeässä roolissa mm. lasten- ja nuorten 
kalastusharrastuksen alkuvaiheessa. Selvitetään yhteistyössä osakaskuntien kanssa 
em. rakenteiden kehittämismahdollisuuksia ja -tarpeita.  

Osatavoite 4. 
▪ Kartoitetaan alueellisten kalastusmatkailulupien kehittämistarpeita. Pyritään 

vastaamaan mahdollisiin kehitystarpeisiin alueellisia kalastusmatkailulupia 
kehittämällä. 

4. Kalatalousalueen ja sen jäsenten edunvalvonta 
▪ Kalatalousalueen lakisääteisiin tehtäviin kuuluu jäsentensä yhteistoiminnan 

edistäminen ja alueen kalatalouden kehittäminen. Nämä tehtävät vaativat niin 
kalatalousalueen kuin sen jäsenten edunvalvontaa.  

Osatavoite 1. 
▪ Kalatalousalueen tunnetuksi tekeminen ja toiminnan kehittäminen. Kalatalousalueen 

toiminnan taso on täysin riippuvainen jäsenten aktiivisuudesta. Nykyisillä niukoilla 
resurssitasoilla jäsenten aktiivisuus korostuu entisestään. Kalatalousalue pyrkii omalta 
osaltaan vaikuttamaan resurssien lisääntymiseen. 

Osatavoite 2. 
▪ Osakaskuntien yhteistyön kehittäminen. Osakaskuntatoiminta on merkittävien 

haasteiden edessä. Toiminta uhkaa hiipua toimijoiden vähentyessä. Osakaskuntien 
laajamittainen nukahtaminen on todellinen uhkakuva, joka toteutuessaan saattaisi 
vaikuttaa osakaskuntatoiminnan, sekä osakaskuntien tehtävien uudelleenarviointiin. 
Kalatalousalue pyrkii omalta osaltaan edistämään osakaskuntien yhteistyötä. 
Osakaskuntien yhdistymiset ovat eräs varteenotettava vaihtoehto toiminnan 
kehittämiseksi.  

2.3. Vesialueiden käytön alueellinen suunnittelu ja yhteistoiminnan 
kehittäminen kalatalousalueella 

2.3.1. Kalataloudellisesti merkittävät alueet 

Pielavesi-Nilakan kalatalousalueella, kuten valtaosin muuallakin Järvi-Suomessa reitti- ja virtavedet ovat 
lähtökohtaisesti kalataloudellisesti merkittäviä alueilta. Pielavesi ja Nilakka ovat saaliin taloudellista arvoa 
tarkastellen merkittäviä alueilta, Koivujärven erityispiirteenä on elinvoimainen jokirapukanta. Kaikki alueen 
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reittivedet ovat mahdollisia järvitaimenen vaellus- ja/tai syönnösalueita.  

2.3.2. Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet ja niillä käytettävät 
pyydykset 

Pielavesi-Nilakan kalatalousalueella harjoitetaan melko monipuolista kaupallista kalastusta. Alueelta löytyy 
myös laadukas kaupallisen kalastuksen ehdoilla rakennettu kalankäsittelytila Säviän kylältä. 
Kotitarvekalastuksen voimakkaan vähentymisen vuoksi alueella on tilaa ja resursseja kaupalliseen 
kalastukseen. 

Kalatalousalueen näkökulmasta kaikki kalatalousalueen vesistöt, kuten keskusjärvet Nilakka, Pielavesi, 
Koivujärvi ja Lampaanjärvi soveltuvat hyvin kaupalliseen kalastukseen, pois lukien erikseen määritellyt 
rauhoitusalueet sekä veneväylät.  

Kalastuslain 5§ mukaan oikeus kalastaa ja määrätä kalastuksesta kuuluu vesialueen omistajalle, joten 
kalatalousalue kunnioittaa kunkin asianosaisen vesialueen omistajan näkemystä alueensa hyvästä 
soveltuvuudesta kaupalliseen kalastukseen. Mahdollisissa ristiriitatilanteissa kalatalousalue kirjaa käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaan asianosaisen osakaskunnan kannan mukaisen kirjauksen koskien ko. osakaskunnan 
toimialuetta. Käyttö- ja hoitosuunnitelman kuulemiskierroksella Viinikkalan osakaskunta esitti, että heidän 
vesialuettaan ei tule määritellä hyvin kaupalliseen kalastukseen soveltuvaksi alueeksi, joten asianosaisen 
osakaskunnan alue rajataan pois kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvista alueista. Kaupalliseen 
kalastukseen hyvin soveltuvista alueista poisrajattu alue esitetään liitteessä 4. 

Kalastusoikeuden haltijat voivat myydä lupia kaupalliseen kalastukseen riippumatta siitä, onko kyseinen alue 
merkitty käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvaksi alueeksi. 

Kalatalousalueen näkökulmasta alueelle soveltuvat kaikki lain mahdollistamat kaupallisen kalastuksen 
pyydykset. Troolin nähdään soveltuvan alueelle huonosti mm. keskusjärvien morfologisten ominaisuuksien 
ja vesialueiden rikkonaisen omistajuuden vuoksi (Anonyymi, 1986).  

Tällä hetkellä vallalla oleva kaupallisten kalastajien luvanhankintakanava, eli osakaskuntien omistajuuteen 
perustuva hankintakanava on vanhakantainen. Kaupallisten kalastajien on mahdollista saada luvat 
kaupalliseen kalastukseen joko kiinteistön omistuksen tai kiinteistön omistajien kalastusoikeuden 
luovutusten kautta. Käytännössä järjestelmä vaatii ajoittain kaupallisilta kalastajilta paljon resursseja saada 
tarvittavat oikeudet kalastuslupiin. Käytännössä kuitenkin varsinkin isojen osakaskuntien alueelle luvan 
pystyy melko suurella todennäköisyydellä hankkimaan, mikäli on valmis resursoimaan luovutuksen 
hankintaan riittävästi. Kalastusoikeuden luovutuksiin perustuva lupajärjestelmä on myös aiheuttanut 
ongelmia sosiaalisen kestävyyden saralla.  

Mikäli kaupallista kalastusta halutaan aidosti kehittää, niin minimitavoitteeksi voi asettaa osakaskuntien 
suoran luvanmyynnin kaupallisille kalastajille. Tästä on esimerkkejä sääntöinen mm. Etelä-Savon uusilla isoilla 
osakaskunnilla mm. https://www.pohjois-puula.fi/kalastus/kalastusluvat/ tai vaihtoehtoisesti läheiseltä 
uudelta Rasvanki-Virmasveden osakaskunnalta: https://www.rasvankivirmasvesi.fi/lupamaksut-2019 Mikäli 
kaupallisen kalastuksen paine halutaan jakaantuvan tasaisesti kalatalousalueella, niin varteenotettavana 
vaihtoehtona olisi luoda rajattu kalatalousaluekohtainen kaupallisen kalastuksen lupa. 
Kalatalousaluekohtaisessa luvassa päätöksenteko olisi kuitenkin lähellä vesialueiden omistajia ja 
lupaehdoista päätettäisiin paikallisesti. 

Valtakunnallisesti tarkastellen kaupallisten kalastajien kalastuslupien saatavuudessa on ollut merkittäviä 
ongelmia, tästä johtuen vuonna 2016 voimaan astuneeseen kalastuslakiin on sisällytetty uusi väylä 
kaupallisen kalastuksen luvan saantiin. Kalastuslain 13§ perusteella ELY-keskus voi myöntää luvan kaupallisen 
harjoittamiseen, jos: 

1) vesialue on käyttö- ja hoitosuunnitelmassa määritetty kaupalliseen kalastukseen hyvin 
soveltuvaksi; 
2) vesialueen kalakantojen tila mahdollistaa niiden hyödyntämisen kaupalliseen kalastukseen; 
3) luvanhakija ei ole itse eikä kalatalousalueen avustuksella päässyt kalastusoikeuden haltijoiden 
kanssa sopimukseen vesialueen käyttämisestä kaupalliseen kalastukseen; ja 
4) kaupallisen kalastuksen harjoittamisesta ei aiheudu merkittävää haittaa alueen rannanomistajille 
tai -haltijoille tai alueen muulle käytölle. 

https://www.pohjois-puula.fi/kalastus/kalastusluvat/.tai
https://www.rasvankivirmasvesi.fi/lupamaksut-2019
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Kalastuslain 13§ mainitaan myös, että ELY-keskuksen lupapäätöstä on noudatettava muutoksenhausta 
huolimatta. 

Kalastuslain 14§ mukaan kaupallisen kalastajan on kalastuslain 13 §:ssä tarkoitetun luvan saatuaan 
maksettava kalenterivuosittain kalastusoikeuden haltijoille luvassa määrättyjen pyydysten mukaiset, alueen 
käypiin hintoihin perustuvat kohtuulliset maksut korvauksena vesialueen käyttämisestä kaupalliseen 
kalastukseen.  

Koska osakaskuntien pinta-alat ja kaupallisessa kalastuksessa käytettävien pyydysten pyyntitehokkuus 
eroavat toisistaan huomattavasti, tulee nämä huomioida ELY-keskuksen mahdollisesti myöntämissä 
kaupallisen kalastuksen luvissa ja niihin liittyvissä korvauksissa. Pielavesi-Nilakan kalatalousalueella ELY-
keskuksen mahdollisesti myöntämien lupien korvausperuste määritellään lupa-alueen pinta-alaan ja 
pyydysten tehokkuuteen perustuen (taulukko 4). 

Taulukko 4. Kaupallisen kalastuksen korvausperuste eri pyyntivälineille. 

 

 

Esimerkkitaulukkoa ei ole tarkoitettu ohjaamaan osakaskuntien lupahinnoittelua, vaan sitä käytetään 
ainoastaan poikkeustapauksissa. Poikkeustapaus voi syntyä, mikäli kaupallinen kalastaja ei pääse 
haluamalleen alueelle kalastamaan muuten kuin ELY-keskuksen KalL 13§ perusteella myöntämän luvan 
avulla.  

Osakaskuntien myymien lupien hinnoittelussa on tyypillisesti huomioitu kalastuslupien ostajan rooli 
vesialueen omistajana, tällöin lupahinnoittelu on ollut usein hyvin maltillista. Kalastuslain 13§ perusteella 
myönnettävien kalastuslupien korvausperuste tulee pohjautua käypään markkinahintaan. Kalatalousalueen 
yleiskokous voi päätöksellään muuttaa korvausperusteita ja lopullista korvausta. 

 

Mikäli pinta-alaltaan alle 50 hehtaarin osakaskuntien alueista muodostetaan yhtenäisiä kaupallisten 
kalastajien lupa-alueita, ohjataan niistä kertyvät korvaukset ylläolevan korvaustaulukon mukaisesti 
kalatalousalueelle käytettäväksi kalastuslain 82 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuihin kustannuksiin. 
Mikäli ELY-keskuksen kalastuslain 13§ mukaan myöntämillä lupa-alueilla on toimimattomia, pinta-alaltaan 
vähintään 50 ha osakaskuntia, tai näiden osakaskuntien tilinumeroita ei ole saatavilla, ohjataan korvaukset 
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kalatalousalueelle, joka käsittelee korvaukset kalastuslain 85§:ssä kirjatulla periaatteella. 

2.3.3. Kalastusmatkailuun hyvin soveltuvat alueet 

Kalastuslain 18 §:n mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kalastusmatkailun toiminta- 

edellytysten turvaamiseksi myöntää koko toimialuettaan tai sen osaa koskevan luvan järjestää 

kalastusmatkailutilaisuuksia, joihin osallistuu enintään kuusi kalastajaa kerrallaan ja joissa harjoitetaan 

onkimista, pilkkimistä tai viehekalastusta. 

ELY-keskuksen myöntäessä jo nykyisellään kalastusmatkailulupia maakunnan laajuisena, ei kalatalousalueen 

ole mielekästä rajata mitään aluetta kalastusmatkailuun soveltuvien alueiden ulkopuolella, pois lukien 

rauhoitusalueet.  

Kalastusmatkailuun tarvittavista luvista vapakalastusluvat voi myöntää kalatalousalue, passiivipyydysluvat 

myöntää alueen osakaskunnat. 

2.3.4. Vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueet ja järjestelmän kehittäminen 

Pielavesi-Nilakan kalatalousalueella yhtenäislupa-alueen kattavuus uistelukalastuksen osalta on hyvä. 
Uisteluluvat kattavat keskusjärvet lukuun ottamatta Lampaanjärveä. 

Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön teettämän yhtenäislupia selvittäneen tutkimuksen 
(Lehikoinen 2019) mukaan suurimmat kehityskohteet liittyvät lupien markkinointiin ja viestintään, sekä 
lupien jakelukanaviin. Eli itse tuote voi olla kunnossa, mutta mikäli sen löydettävyys ja jakelukanavat eivät 
ole, niin tuote ei mene kaupaksi. Kehityskohdat liittyvät ensisijaisesti ylipaikallisten vapaa-ajankalastajien 
parempaan palveluun. Vuoden 2016 voimaan tullut kalastuslaki vaikutti voimakkaasti yhtenäislupien 
menekkiin. Läänikohtaisen vieheluvan sulautuessa osaksi kalastonhoitomaksua muuttui niin 
luvanostokäyttäytyminen kuin itse kalastus. Satunnainen kalastus ohjautui kohti yhden vavan kalastusta, 
jolloin kalastusalueiden yhtenäisluvat siirtyivät palvelemaan varsinaisia uistelukalastajia. Muutos aiempaan 
luvanmyyntiin oli huomattava.  

Yhtenäisluvan kehityskohteet voidaan jakaa itse tuotteen kehitykseen ja tuoteympäristön kehitykseen. 
Pielavesi-Nilakan yhtenäisluvan alueellinen kattavuus on hyvä, ainoastaan Lampaanjärven mukaanotto on 
asia, jota voidaan tulevaisuudessa pohtia yhdessä paikallisten osakaskuntien kanssa. Koivujärven 
mukanaoloa tulee arvioida uudemman kerran, mikäli altaan jokiraputilanne vaatii nykyistä vankempia 
suojelutoimia. Itse tuotteeseen liittyvä kehitysmahdollisuus olisi ns. ”kevytluvan” sisällyttäminen 
lupavalikoimaan. Kevytluvalla olisi mahdollista kalastaa yhdellä lisävavalla, jolloin mökkiuistelija voisi uistella 
kahdella vavalla. Hinnoittelun tarkoituksenmukaisuuden vuoksi ”kevytlupa” olisi hankittavissa ainoastaan 
koko kauden mittaiseksi. Toinen kehityskohde liittyy talviaikaisen useammalla vavalla tapahtuvan 
kalastuksen mahdollistamiseen. Tällä hetkellä talviaikainen useammalla vavalla kalastaminen, eli ismete-
kalastus vaatii osakaskunnan kalastusluvan. Pyynti rinnastuu melko lähelle useammalla vavalla tapahtuvaa 
uistelukalastusta ja näinollen olisi melko luonteva osa kalatalousalueen lupavalikoimaa. 

Kalastuslakia uudistaessa lainsäädännössä on unohdettu kalatalousalueiden yhtenäislupien tarpeet. 
Kalastuslain mukaan käyttö- ja hoitosuunnitelmissa voidaan määrätä alueita osakaskunnista riippumatta niin 
kaupalliseen kalastukseen kuin kalastusmatkailuun. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan ole sisällytetty 
kalatalousalueiden omien yhtenäislupien kehittämiskeinoihin. Kalatalousalueiden on käytännössä 
mahdotonta saada yhtenäislupa-alueisiin mukaan esimerkiksi toimimattomien osakaskuntien vesialueita, 
vaikka näille alueille voidaan ohjata niin kaupallista kalastusta kuin kalastusopastoimintaa.  

Toinen yhtenäislupiin liittyvä erittäin merkittävä epäkohta liittyy viranomaisten laintulkintaan, jonka mukaan 
järvialueilla yhtenäisluvalla tapahtuvaa uistelukalastusta ei huomioida omistajakorvausten jakoperusteeksi 
laskettavaan viehekalastusrasitukseen. Laintulkinnassa kalatalousalueiden järvialueiden yhtenäisluvat on 
virheellisesti rinnastettu erityislupakohteiden kalastuslupiin, rinnastuksessa on jätetty huomioimatta se, että 
erityislupakohteissa ei ole mahdollista kalastaa pelkällä yleiskalastusoikeudella, kuten kalatalousalueiden 
järvialueilla on. Kalatalousalueiden yhtenäisvieheluvat ovatkin luonteeltaan yleiskalastusluvan lisävapalupia 
(mm. Anonyymi 2020b, Anonyymi 2020c), jolloin omistajakorvaukseen oikeuttavaa viehekalastusrasitusta 
syntyy myös järvialueilla tapahtuvan uistelukalastuksen yhteydessä. Nykyinen laintulkinta aiheuttaa 
ongelmia myös tilanteessa, jossa lupaehtojen mukaista vaparajoitusta laajennetaan yleiskalastusoikeuden 
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perusteella. Laintulkinta tulee vaikeuttamaan nykyisten yhtenäislupa-alueiden toimintaedellytyksiä, sekä 
lupa-alueiden laajentamismahdollisuuksia. Nykytulkinnan mukaisessa tilanteessa haitankärsijöinä ovat ne 
vesialueen omistajat, jotka ovat mukana laajoissa ja hyvin toimivissa yhtenäislupa-alueissa, tämä tuskin on 
ollut tavoitteena lainsäädäntötyössä. 

2.3.5. Yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueella  

Pielavesi-Nilakan alueella on tiedostettu yhteistoiminnan arvo jo kalastusaluevaiheessa ja perinteitä on 
noudatettu myös kalatalousalueen ensimetreistä alkaen. Kalatalousalueen hallituksen kokoonpano pyrittiin 
muodostamaan mahdollisimman laajapohjaiseksi niin alueellisesti kuin edustuksen suhteen. Hallituspaikat 
kohdistettiin heti alkuvaiheessa vesialueen omistajille, vapaa-ajankalastajille, sekä kaupallisille kalastajille. 

Yhteistoiminnan kehittäminen on myös kalataloussektorin tukijalan, eli osakaskuntatoiminnan elinehto. Tällä 
hetkellä osakaskuntatoiminta on valtakunnantasolla hiipumassa toimijoiden vähentyessä ja vanhetessa. 
Mikäli päätöksentekovalta halutaan pitää osakaskuntatasolla, osakaskuntien laajamittaista nukahtamista ei 
saa päästää tapahtumaan.  

Eräs käyttökelpoinen tapa osakaskuntatoiminnan kehittämiseksi on omistajayksiköiden koon kasvattaminen. 
Yksiköiden koon kasvattamisen myötä toiminta on useampien harteilla, sekä toimintaan voi olla helpompi 
saada uusi toimijoita mukaan, kun toimintayksiköt ovat toiminnallisesti järkevän kokoisia. Samoin kalavesien 
hoito on tarkoituksenmukaisempaa, kun se kattaa suuremman alueen. Osakaskuntien yhdistymisistä on 
laajemmassa määrin kokemusta Etelä-Savosta, jossa erillisen hankkeen avulla on toteutettu laajamittaisesti 
yhdistymistoimintaa. Etelä-Savon kokemusten perusteella toimiviksi yksikkökooksi on esitetty 3000-20000 
hehtaarin osakaskuntia. Osakaskuntien yhdistymiset vaativat maanmittaustoimitusten tekemisen, jotka ovat 
tämän KHS:n kirjoitushetkellä vielä erittäin kalliita toimenpiteitä.  Yhdistymiset on hyvä nähdä investointina 
tulevaan. Joillain alueilla melko suuren osan rahoituksesta voi saada kerättyä pidättäytymällä muutamana 
vuonna yhdistymisten kohdealueille tehtävistä kalaistutuksista. 

2.4. Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi ja kalastuksen 
kehittämiseksi 

Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi liittyvät erityisesti erittäin uhanalaisen järvitaimenen suojeluun, 
monilajikalastuksen haasteet huomioiden, sekä kuhakantojen kestävään käyttöön ja hoitoon. Kalastuksen 
kehittäminen keskittyy yhteislupien informaation ja jakelukanavien kehittämiseen, sekä kaupallisen 
kalastuksen toimintaedellytysten parantamiseen, vesialueen omistajat huomioiden. 

Toimenpiteitä suunniteltaessa tulee huomioida, että kaikkia altaita ei ole tarkoituksenmukaista hoitaa 
samalla tavalla, eikä samoilla tavoitteilla. Huomioimalla kalavesien luontainen monimuotoisuus ja kalastajien 
heterogeenisyys huomataan, että lähtökohtaisia vahvuuksia ja eriytyneitä tarpeita huomioimalla suunnitellut 
toimet ja niiden tavoitteet voivat erota toisistaan merkittävästi. 

2.4.1. Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi 

Merkittävimmät kalastuksen säätelytoimenpidetarpeet liittyvät erittäin uhanalaisen järvitaimenen 
luonnonkantojen suojeluun, sekä kuhan ekologisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaiseen 
kannansäätelyyn. 

Kalastuslain mukaan säätelypäätösvalta on nykyisin ELY-keskuksella, joka voi tehdä säätelypäätöksiä mm. 
kalatalousalueen ehdotusten pohjalta. 

Käyttö- ja hoitosuunnitelma, sekä siinä esitetyt säätelytoimenpide-ehdotukset etenevät viranomaisten 
hyväksymisprosesseissa eri tahtiin. Kalatalousalue tekee säätelytoimenpide-ehdotuksista erillisen, KHS:n 
käsittelystä riippumattoman päätöksen. Liitteessä 3 esitetään ELY-keskukselle tehtävät säätelytoimenpide-
ehdotukset. 

Kalatalousalueen tavoitteena on hyväksyä sellaiset säätelytoimenpide-ehdotukset, joille on yksimielinen tuki 
samaan aikaan, kun käyttö- ja hoitosuunnitelma hyväksytään lähetettäväksi yhteistyöryhmän käsiteltäväksi. 
Niiden säätelytoimenpide-ehdotusten osalta, joille ei saada kalatalousalueen yleiskokouksessa yksimielistä 
päätöstä, käsittelyä jatketaan myöhemmissä kalatalousalueen yleiskokouksissa. 
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2.4.2. Suunnitelma kunnostustoimenpiteistä 

Kalataloudellisten kunnostusten mittakaavoissa on valtavia eroja, pienimmillään kyseessä on käsivoimin 
tehtävistä kunnostustoimista ja toisena ääripäänä voi olla isojen altaiden vedenpinnan nosto. 

Pielavesi-Nilakan kalatalousalueella yhtenä isoimpana esille nostetuista kunnostustarpeista on Koivujärven 
kesäveden pinnan nosto. Koivujärven vedenlaatu on koettu heikentyneen vedenpinnan alhaisuuden vuoksi 
viimeaikaisten vähäsateisten kesien aikana. Koivujärven mahdollisen vedenpinnan noston vaikutukset 
Koivujoen vesitaseeseen tulee arvioida etukäteen. Ensisijainen toimija asiassa on paikalliset vesialueen 
omistajat. 

Pienempimuotoisia järvialtaiden kunnostuksia ovat esimerkiksi pienissä altaissa tarvittaessa suoritettavat 
hoitokalastukset tai vesikasvillisuuden poistot. Hoitotoimien yhteydessä on kuitenkin huomioitava se, että 
yleensä esim. vahva särkikalakanta on seurausta valuma-aluetason ongelmista ja itse syy ei poistu 
hoitokalastamalla. Samoin on huomioita hoitokalastuksen aikajänne, saavuttaakseen tuloksia hoitokalastusta 
on syytä suorittaa useampana vuonna peräkkäin. Isommilla reittivesillä hoitokalastuksen saalismäärien tulee 
olla niin suuria, ettei se ole kovinkaan tehokas keino kantojen hallintaan, kalaston rakenteeseen voidaan 
vaikuttaa pienemmilläkin saalismäärillä. 

Järvialtailla tapahtuvaa kalojen luontaisen lisääntymistä voidaan halutessa edistää paikallisesti esim. 
kututurojen avulla. Tällaisten pienimuotoisten kunnostusten pääasiallinen suorittaja on paikallinen 
vesialueen omistaja, koska em. toimenpiteille tulee olla vesialueen omistajan lupa. Kuha- ja ahvenkannat ovat 
alueella vahvat, mutta kututurojen teko ym. luontaista lisääntymistä edistävät toimenpiteet kuitenkin 
edistävät kalakantojen kehittymistä tai ylläpitämistä. Voi olla perusteltua ohjata resursseja mieluummin 
näihin toimenpiteisiin kuin istutuksiin. 

2.4.3. Suunnitelma istutuksista 

Kalatalouden ilmiöt ovat oman aikansa tuotteita. Tällä hetkellä kalataloussektorilla suhtautuminen istutuksiin 
on aiempaa vuosia kriittisempää. Menneinä vuosina istutuksilla on saatu paljon aikaan, niin hyvässä kuin 
pahassakin.  

Kalatalousalueella tapahtuvista istutuksista vastaavat etupäässä vesialueen omistajat, sekä vähäisemmässä 
määrin viranomaiset velvoiteistutusten muodossa, sekä kalatalousalue toimeksiantoina tai lupatuloilla.  

Lienee kiistatonta, että tämän hetken runsaista kuhakannoista saadaan ainakin osittain kiittää menneiden 
vuosien mittavia kuhaistutuksia. On kuitenkin huomioitava, että istutusten tarkoituksenmukaisuuteen ja 
seurannaisvaikutuksiin on hyvä kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Esimerkiksi kuhaistutuksilla voi olla 
vaikutuksia kohdevesistön muihin petokalakantoihin, esim. ahven- ja haukikantoihin. Kuhien 
kotiutusistutuksiin esim. kalastorakenteeltaan hyviin ahvenvaltaisiin altaisiin on syytä suhtautua varauksella. 
Tärkeää on myös huomioida se seikka, ettei kaikkia altaita ole tarkoituksenmukaista hoitaa ja ohjata samoilla 
menetelmillä. Istutuksiin tulee suhtautua terveen kriittisesti, istutustoimintaa ei tule suorittaa vain tavan 
vuoksi. 

Tällä hetkellä kuhakantojen ollessa vahvat ja niiden lisääntyessä luontaisesti, ei mittaville kuhaistutuksille ole 
perusteita. 

Järvitaimenen osalta istutukset ja niiden motiiviperusta voidaan jakaa selkeästi kahteen: 

1) Kotiutusistutuksiin, jotka tehdään virtavesiin pääosin joko mäti- tai vastakuoriutuneilla poikasilla. 
Kotiutusistutusten tarkoituksena on vahvistaa luontaista järvitaimenkantaa. Istukkaat luetaan 
kuuluvaksi luontaiseen kantaan ja ne ovat rauhoitettuja 

2) Kalastusta varten tehtäviin istutuksiin. Järvialtaille tehtävien istutusten ensisijainen tarkoitus on 
mahdollistaa kalastajien taimensaaliit. Kalastusta varten voidaan tehdä järvitaimenistutuksia myös 
virtavesiin, mutta näitä ei Pielavesi-Nilakan alueella tehdä. 

Viime aikoina on esitetty kritiikkiä kalastusta varten tehtyjä järvitaimenistutuksia kohtaan. Näiden istutusten 
on nähty kasvattavan myös luonnonvaraiseen järvitaimeneen kohdistuvaa pyyntipainetta ja 
sivusaaliskuolevuutta, sekä joissain tapauksissa mahdollisesti sekoittavan luonnonvaraisen järvitaimenen 
geeniperimää. Istutusten avulla luotu kalastettava kanta voi myös luoda virheellisen kuvan luonnonvaraisen 
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järvitaimenkannan todellisesta tilasta. 

Pielavesi-Nilakan alueelle on osakaskuntien toimesta suoritettu melko mittavia planktonsiikaistutuksia. 
Planktonsiikaistutuksista on saatu hyviä paikallisia kokemuksia varsinkin pienvesistä. Myös siikaistutuksia on 
syytä tarkastella ja arvioida säännöllisesti tehtyjen istutusten ja niistä saatavien tuottojen perusteella.  

Lampaanjoen erityislupakohteeseen on istutettu viimeisten vuosikymmenten aikana vuosittain kirjolohta. 
Kirjolohi on Suomessa vieraslaji ja nykytietämyksen mukaan niiden istuttaminen etenkin virtavesikohteisiin on 
ekologisesti tarkasteltuna ongelmallista, varsinkin taimenpitoisiin vesiin tehtäviä istutuksia on syytä harkita 
tarkoin (Anonyymi 2020d). 

Kalatalousalueen rooli kalataloussektorilla tulee olla mahdollistava, ei rajoittava, joten Pielavesi-Nilakan 
kalatalousalueelle saa kalatalousalueen kannan mukaan istuttaa kaikkia lain sallimia sisävesilajeja. Istutuksissa 
tulee noudattaa viranomaisohjeita, mm. istutettavien kalakantojen osalta. Jokiravun istutukset ja siirrot 
vaativat aina viranomaisluvan, täplärapuistutukset ja -siirrot ovat Pielavesi-Nilakan kalatalousalueella 
ehdottomasti kiellettyjä. Taulukossa 5. on lueteltu Pielavesi-Nilakan kalatalousalueelle sallitut istutuslajit 
kantatietoineen. 

Taulukko 5. Pielavesi-Nilakan kalatalousalueen istutuksissa käytettävät lajit ja niiden kannat. 

 

 

2.4.4. Ehdotukset kalastuksen kehittämistoimenpiteiksi 

Kalastusta kehitetään lupainformaatiota ja luvan jakelukanavia kehittämällä, sekä infrastruktuurin ja siihen 
liittyvän informaation ja informaatiojakelun kehittämisellä. Kaupallisen kalastajien kalastuslupien 
saatavuuden parantamista pyritään edistämään. 

2.5. Suunnitelma kalastusta ja kalakantoja koskevan seurannan 
järjestämisestä 

Pielavesi-Nilakan kalatalousalueella on pitkät perinteet kalastusta koskevan seurannan järjestämisestä 
osakaskuntien toimintailmoitusten ja -kertomusten muodossa. Kalastusta ja kalakantojen tilassa 
tapahtuneita muutoksia voidaan tutkia myös kalastajille lähetettävillä kyselytutkimuksilla. 
Kyselytutkimuksilla voidaan selvittää mm. alueella tapahtuvaa pyyntiponnistusta, kalastajien näkemyksiä, 
muutoksia kalastuksessa sekä kalakannoissa. Kalakantoja koskevaa seurantaa voidaan suorittaa välillisesti 
kyselytutkimuksilla, sekä suoraan erilaisten seurantatutkimusten avulla. 

Erilaisia seurantamenetelmiä järvialueille ovat mm. kirjanpitokalastus, josta on pitkäaikaiset kokemukset 
Nilakan alueelta, koeverkkokalastus, sekä esimerkiksi kaikuluotaustutkimukset. Ulkopuolisten seurantojen 
haasteena ovat niiden kustannukset, kalatalousalueen taloustilanne huomioiden paljon resursseja vaativien 
ulkopuolisten tutkimusten suorittaminen ei kalatalousalueen varoilla ole mahdollista. 
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Suunnitelmakaudella jatketaan osakaskuntien toimintailmoitusten ja -kertomusten keräämistä, näistä 
saadaan suuntaa antavia tietoja kalastuksesta ja kalakannoista. Kirjanpitokalastusta jatketaan Nilakalla, 
kirjapitokalastusta pyritään ulottamaan myös muille keskusjärville, ensisijaisesti ainakin Pielaveden puolelle. 
Kirjanpitokalastukseen pyritään löytämään lisää kalastajia, tavoitteena on myös hyödyntää I-luokan 
kaupallisten kalastajien Lukelle koostamaa tilastointia. Alueella on hyviä kokemuksia kaupallisten kalastajien 
työpanoksen hyödyntämisestä erilaisten tutkimusten tekemisessä, yhteistyötä jatketaan ja mahdollisuuksien 
mukaan laajennetaan. 

Jatkuvan seurannan lisäksi suunnitelmakauden aikana toteutetaan kaksi kyselytutkimusta, joilla selvitetään 
alueella tapahtuvaa kalastusta, sen toimintaympäristöä sekä niissä tapahtuneita muutoksia. Samalla 
selvitetään kokemuksia kalakannoista ja niissä tapahtuneissa muutoksissa. 

Kalatalousalueella tutkimuslaitosten tekemien tutkimusten, velvoitetarkkailuiden, tms. tulokset tulisi 
tutkimusten tekijöiden toimesta toimittaa oletusarvoisesti tiedoksi myös kohdealueiden osakaskunnille ja 
kalatalousalueelle. Kalatalousalueella tapahtuva istutustoiminta on olemassa olevat resurssit huomioiden 
niin laajamittaista, että istutusten tuloksellisuuden seurantaan tulee kiinnittää huomiota, mikäli luotettavia 
ja kustannustehokkaita seurantamenetelmiä on tulevaisuudessa käytettävissä. Pielavesi-Nilakan 
kalatalousalueella on resurssien salliessa tapauskohtaisesti valmiudet hallinnoida mahdollisia sidosryhmien 
ideoimia kalastusta tai kalakantoja koskevia seurantoja. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi järvitaimenten 
järvialtaiden vaellustutkimukset tms. Tällaisten yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus tulee kuitenkin olla 
lähtökohtaisesti täysimääräisesti kalatalousalueen ulkopuolista rahoitusta.  
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3. Suunnitelma virtavesialueille 

3.1. Perustiedot vesialueesta sekä kalakantojen ja kalastuksen 
nykytilasta 

Kalatalousalueen merkittävimmät virtavesikohteet ovat Koivujoki, Lampaanjoki, Petäjäjoki, Koutajoki ja 
Sulkavanjoki. 

Alueen virtavedet ovat määritelty ekologiselta luokitukseltaan enimmäkseen luokkaan hyvä. Pielaveteen 
laskevat Hirvijoki ja Petäjäjoki on luokiteltu tyydyttäväksi, kuten myös Nilakkaan laskevat Kangasjoki ja 
Pitkäjoki. Pielaveteen laskeva Savijoki-Kiertojoki luokitellaan ekologiselta tilaltaan välttäväksi. 

Pohjois-Savon puroinventointisivustolla (Anonyymi 2020e) on eritelty Pielavesi-Nilakan kalatalousalueelta 
yhteensä 46 kohdetta. Kohteista kahdelle on merkitty kunnostustarve (Petäjäjoki ja Välijoki). Aineiston 
julkaisun jälkeen Petäjäjoella on tehty kalataloudellinen kunnostus. Sivuston mukaan yhdeksän kohteen 
kunnostustarve tulisi selvittää. Puroinventointisivustolla ei ole käsitelty alueen kaikkia kohteita, esimerkiksi 
Koivu- ja Lampaanjokea.  

Alueen virtavesissä elää alueelle tyypilliset kalalajit, sekä paikallisina esiintyminä jokirapu. Nykysuuntauksen 
mukaisesti virtavesilajeissa kalataloudellinen päähuomio kiinnittyy järvitaimeneen. Pielavesi-Nilakan 
kalatalousalueella on useita virtavesikohteita, joista osa on potentiaalisia vaelluskalojen elinympäristöjä. 
Rautalammin reitin yläosan taimenkannan hoito- ja kalastussuunnitelmassa (Syrjänen ym. 2018) alueen 
merkittävimmäksi virtavesikohteeksi on nostettu Koivujoki, josta on säännöllisesti havaintoja 
luonnonvaraisista järvitaimenista. Rautalammin reitin yläosan taimenkannan hoito- ja 
kalastussuunnitelmassa alueen toiseksi potentiaaliseksi vaelluskalojen elinympäristöksi nostettiin 
Lampaanjoki. Seurantatutkimusten ja saalistietojen perusteella Lampaanjoessa esiintyy vähäinen 
luonnonvarainen harjus- ja järvitaimenkanta (Sarpakunnas 2020). Alueen muita kohteita, joista on 
järvitaimen- tai harjushavaintoja ovat Petäjäjoki (Sarpakunnas 2019) ja Sulkavanjoki.  

Koivujoen pituus on 5800 metriä, ja putouskorkeutta Koivujärven ja Pielaveden välillä on 28,5 metriä. 
Taimenen 0–2 -vuotiaille jokipoikasille sopivaa hyvää ja tyydyttävää koskialaa on Koivujoessa Valkeajärven 
(1997) mukaan yhteensä 2,5 hehtaaria. Taimenen kesänvanhojen poikasten tiheys oli 
sähkökalastusmenetelmällä arvioituna Koivujoella keskimäärin 11 ja vuosien välinen vaihteluväli 6−21 
yksilöä/100 m2 kolmen kosken keskiarvona vuosina 2010−2015 (Syrjänen ym 2018). Koivujoella vuosien 
2007-2015 aikana tehtyjen tutkimusten perusteella naaraskutukannan kooksi arvioidaan 20-60 yksilöä ja 
kutupesien koon perusteella kutevien yksilöiden kooksi 30-50 cm. Kaikki Koivujoelta saaliiksi saadut 
vähintään 50 senttiset taimenet, joilta oli tehty kasvunmääritys, tulkittiin olevan paikallisia, vaeltamattomia 
yksilöitä. Koivujoella vuosien 2005-2015 välillä tehtyjen merkintätutkimusten perusteella osa Koivujoen 
taimenista lähtee järvivaellukselle. Harjuskanta Koivujoella on lähes olematon, saaliskirjanpidon mukaan 
vuoden 2003 jälkeen alueelta on saatu 2 harjusta. 

3.1.1 Kalastus virtavesialueilla 

Pielavesi-Nilakan kalatalousalueen virtavesialueet on luokiteltu vaelluskalavesistöiksi (Anonyymi 2020f), 
joten niiden koski- ja virta-alueilla onkiminen ja pilkkiminen on kielletty. Lisäksi viehekalastus on kielletty 
koski- ja virta-alueella ilman vesialueen omistajan tai kalastusoikeuden haltijan lupaa. Kalastuksellisesti 
merkittävät virtavesikohteet ovat Lampaanjoki ja Koivujoki. 

Lampaanjoki on ollut erityiskalastuskohteena 1990-luvulta alkaen. Tuona aikana Lampaanjokeen on 
vuosittain istutettu pyyntikokoista kirjolohta. Kohde on lisännyt alueen kalastustarjontaa ja on ollut suosittu 
niin paikallisten kuin matkailijoiden keskuudessa.  

Koivujoen kalastusoikeus on vuokrattu vuodesta 2003 lähtien Itikkaperän Perhokalastajat ry:lle, jonka 
toimesta kohteesta on kerätty runsaasti järvitaimeneen liittyvää tietoa.  
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Muiden virtavesikohteiden kalastuksellinen arvo on vähäinen, joskin joillain kohteilla voi olla paikallista 
kalastuksellista merkitystä. 

3.2. Kalakantojen ja kalastuksen tavoitetilat ja osatavoitteet 

Vaelluskalojen elinkierron turvaaminen on yksi Pielavesi-Nilakan käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteista. 
Virtavesialueilla elinkierron turvaamiseksi tehtävät toimet ovat järvialuetta helpommin toteutettavissa, 
koska järvialueilta koskevaa monilajikalastuksen ongelmaa ei virtavesialueilla juurikaan ole. 

Virtavesialueiden kalakantojen ja kalastuksen tavoitetila: 
1. Luodaan alueen virtavesille vaelluskalojen elinkierron kannalta optimaaliset elinolosuhteet niin 

ympäristön kuin harjoitettavan kalastuksen kannalta. 

Alueen virtavesien kalataloudellinen arvo perustuu pääosin vaelluskalojen lisääntymis- ja 
pienpoikasalueina toimimiseen. Tehtävät toimet priorisoidaan tähän nojautuen. Kaiken toiminnan 
tulee olla tietoon ja ammattiosaamisen perustuvaa suunnitelmallista toimintaa. 
 
Osatavoite 1. Tietoon ja ammattimaiseen osaamiseen perustuva virtavesikartoitus ja -suunnitelma. 
Vaelluskalojen ehdoilla tapahtuviin virtavesien kunnostustoimiin kohdistuu tällä hetkellä suuri 
mielenkiinto. Pielavesi-Nilakan kalatalousalueella virtavesien kehittämisessä edetään tietoon 
perustuen ja ammattiosaamisen ehdoilla.   
 
Toimet tavoitteen saavuttamiseksi: 

▪ Kartoitetaan, päivitetään ja kootaan alueen virtavesiä koskeva tieto. Tavoitteena on saada 
selkeä virtavesialueiden toimenpidesuunnitelma, jonka avulla tiedetään mitä 
toimenpiteitä kussakin kohteessa tulisi tehdä, sekä missä järjestyksessä kohteiden 
valinnassa tulisi edetä. Tietokokonaisuuden tulisi kattaa myös ehdotus alueen virtavesien 
seurannan järjestämiseksi. Kartoitus voisi olla järkevintä tehdä ylipaikallisena, esim. 
maakunnan laajuisena. 

▪ Kartoitetun tiedon avulla tehdään priorisoitu toimenpidesuunnitelma, jota lähdetään 
toteuttamaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa. 

Osatavoite 2. Vaelluskalojen elinympäristökunnostukset 
Toimet tavoitteen saavuttamiseksi: 

▪ Suoritetaan virtavesikohteiden elinympäristökunnostuksia toimenpidesuunnitelman 
mukaisesti.  

▪ Kunnostussuunnitelmien ja kunnostusten toteutuksesta tai toteutuksen ohjauksesta 
vastaavat alalle koulutuksen saaneet tahot. 

▪ Kaikkiin virtavesikunnostuksiin sisällytetään seuranta. Ilman seurantaa kunnostusten 
vaikuttavuutta on mahdotonta arvioida. 

▪ Virtavesikunnostusten vaikuttavuuden turvaamiseksi kunnostuskohteiden ala- ja/tai 
yläpuolisiin vesialueisiin lähtökohtaisesti esitetään kalastusrajoituksia vaelluksien 
turvaamiseksi. Kunnostuspanostukset ovat käytännössä turhia, mikäli syönnösvaelluksen 
mahdollistavia rauhoitustoimia ei aseteta samalla. 

Osatavoite 3. Kalastuksen säätely virtavesialueilla vaelluskalat huomioiden  

Kalastuslain mukaan vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueella onkiminen ja pilkkiminen on kielletty, 
ja kielto koskee myös vesialueen omistajaa ja kalastusoikeuden haltijaa. Lisäksi viehekalastus on 
kielletty koski- ja virta-alueella ilman vesialueen omistajan tai kalastusoikeuden haltijan lupaa 
(kalastuslain 7 §). Vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa kalastus verkolla on kielletty elokuun 15 
päivästä marraskuun 30 päivään (kalastusasetuksen 12 §). 

Toimet tavoitteen saavuttamiseksi: 
▪ Kartoitetaan ja luodaan edellytyksiä kieltää potentiaalisissa vaelluskalojen 

virtavesikohteissa sellaisten passiivipyydysten käyttö, joista kaloja ei voi vapauttaa 
elinkelpoisena. Ensisijaisesti kielto koskisi verkkokalastusta. Erillisessä 
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päätöksentekoprosessissa etenevät ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi 
esitetään liitteessä 3.  

 
Mikäli kalatalousalueen virtavesiympäristöissä tehdään havaintoja luontaisesta järvitaimenkannasta, 
tulee mahdollinen syönnösvaellus turvata vähintään joko virtavesien suu- tai niska-alueilla ja 
tarvittaessa molemmissa tehtävillä rauhoitusalueilla. Sama rahoitustoiminnallisuus tulee kyseeseen 
siinä tapauksessa, että tehdään virtavesialueille kalataloudellisia kunnostuksia uhanalaisten 
vaelluskalojen ehdoilla.  

Osatavoite 4. 
▪ Laaditaan tietoon perustuva kokonaisarvio järvitaimen ja kirjolohi-istutusten 

tarkoituksenmukaisuudesta kalatalousalueella. Arviossa tulee erotella luontaisen 
järvitaimenkannan elvyttämiseen tähtäävät toimet ja kalastusta varten tehtävät istutukset. 

3.3. Vesialueiden käytön alueellinen suunnittelu ja yhteistoiminnan 
kehittäminen kalatalousalueella 

Pielavesi-Nilakan kalatalousalueen virtavesikohteet ovat vaelluskalojen potentiaalisena elinympäristönä 
kalataloudellisesti merkittäviä alueita. 

Tällä hetkellä virtavesialueista Lampaanjoki soveltuu kalastusmatkailuun alueelle tehtävien kirjolohi-
istutusten vuoksi. Järvitaimenkantojen nykytilanne ei tällä hetkellä mahdollista järvitaimeneen kohdistuvaa 
kalastusmatkailukäyttöä. 

Lampaanjoella on käytössä kalatalousalueen hallinnoima yhteislupa-alue. Lampaanjoen yhteislupa-alueen 
lupaehtoja voidaan tarvittaessa hienosäätää. Mahdollisia kehityskohteita ovat mm. saaliiksi otettavien 
kalojen kiintiöiden tarkistaminen ja saaliskirjanpidon kehittäminen. Virtavesialueiden yhteislupajärjestelmän 
laajentamiselle ei ole tällä hetkellä edellytyksiä.  

3.4. Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi ja kalastuksen 
kehittämiseksi 

Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi ja kalastuksen kehittämiseksi on pääosin esitelty virtavesialueiden 
tavoitetilan yhteydessä. 

Virtavesikohteisiin suoritettavista istutuksista merkittävin on Lampaanjoen erityislupakohteeseen 
suoritettavat kirjolohi-istutukset. Näiden istutusten mielekkyyttä tulee arvioida uusimman tiedon pohjalta. 
Arvioinnissa tulee huomioida, että kirjolohi-istutukset ovat Lampaanjoen nykymuotoisen toiminnan kannalta 
välttämättömiä. Muut mahdolliset istutukset ovat järvitaimenen ja mahdollisesti harjuksen kotiutus- tai tuki-
istutuksia. Esimerkiksi Koutajoki voisi sopia hyvin harjuksen kotiutusistutuskohteeksi. Kotiutus- ja tuki-
istutuksista päätetään kohteiden kalataloudellisten kunnostussuunnitelmien laadinnan yhteydessä. 

3.5. Suunnitelma kalastusta ja kalakantoja koskevan seurannan 
järjestämisestä 

Virtavesillä tutkimusmenetelmiä ovat mm. sähkökoekalastus, sekä kutupesäinventointi. 
Sähkökoekalastuksella saadaan tietoa esimerkiksi järvitaimenpoikasten esiintymisestä alueella. 
Kutupesäinventoinnilla selvitetään alueella mahdollisesti lisääntyviä järvitaimenia, sekä karkealla tasolla 
lisääntyvien taimennaaraiden kokoa. 

Alueen virtavesikohteista on nykyisellään kerätty tietoa vaihtelevasti. Koivujoella on alueen vuokraajien 
toimesta ilmeisesti kerätty tietoa paljon, Petäjäjoella on suoritettu seurantaa velvoitetarkkailuiden 
muodossa, muilta alueilta tietoa on huomattavasti vähemmän.  

Koivujoelta kerätty tieto tulisi olla käytettävissä niin vuokranantajaosakaskunnilla kuin kalatalousalueella. 
Tiedonluovutusvelvollisuus olisi hyvä sisällyttää vuokrasopimuksen ehtoihin. Tutkimuslaitokset mm. 
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Luonnonvarakeskus toteuttavat alueella seurantoja satunnaisesti, näiden seurantojen tulokset päätyvät 
kalatalousalueen käyttöön valitettavan harvoin, jos silloinkaan. 

Lampaanjoen erityiskalastuskohteeseen olisi hyvä kehittää saaliskirjanpito, jolloin kohteesta saataisiin tietoa 
alueen yhteisluvalla kalastavilta. Lampaanjoella olisi resurssien salliessa hyvä toteuttaa kyselytutkimus 
alueella kalastavien keskuudessa. Kyselytutkimuksessa olisi hyvä selvittää kokemuksia alueella 
kalastamisesta, mahdollisista kehitystarpeista, sekä näkemyksiä kalakannoista ja niiden kehittymisestä. 

Muilla kohteilla seurantaa toteutetaan käytössä olevien resurssien puitteissa virtavesialueiden 
toimenpidesuunnitelman mukaisesti. 

4. Suunnitelma sivu- ja pienvesille 

4.1. Perustiedot vesialueesta sekä kalakantojen ja kalastuksen 
nykytilasta 

Keskusjärvien (Nilakka, Pielavesi, Koivujärvi ja Lampaanjärvi) lisäksi alueella on 20 kappaletta yli 100 
hehtaarin järveä ja noin 190 kappaletta alle 100 hehtaarin vesistöä. Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa sivu- ja 
pienvesistöjä tarkastellaan yleisellä tasolla.  

Keskusjärvien ulkopuolisista järvistä pinta-alaltaan suurin on Koutajärvi (1002,5 ha). Vesikartan perusteella 
Koutajärven veden ekologinen tila on hyvä. Koutajärven tärkeimmät kalalajit ovat ahven, hauki, lahna sekä 
muut särkikalat. Koutajärvessä on aikanaan ollut erittäin vahva jokirapukanta, joka tuhoutui rapuruton 
seurauksena 1991, sen jälkeen järvestä on vain satunnaisia jokirapuhavaintoja. 

Iso-Panka on (673 ha) on alueen toinen keskusjärvien ulkopuolinen yli 500 hehtaarin järvi. Iso-Pankan 
vedenlaatu on erinomainen. Kyselyn perusteella Pankajärvien tärkeimmät kalalajit ovat kuha ja hauki, joiden 
kantatilannetta pidettiin hyvänä, viimeisen kymmenen vuoden aikana kuha- ja haukikantojen koettiin 
parantuneen.  

Muutaman yksittäisen sivu- ja pienvedet osa-alueen vesistön tila on tyydyttävä (Savijärvi ja Hirvijärvi 
Pielaveden pohjoisosassa) (Sykkeen Vesikartta-palvelu). Saarelan alueella sijaitseva Korppinen on tilaltaan 
välttävä.  

Suoritetun osakaskuntakyselyn perusteella sivu- ja pienvesien kalavesien tilaa pidettiin enimmäkseen hyvänä 
tai tyydyttävänä. Yksittäisten kohteiden koettiin olevan välttävässä tai huonossa tilassa (mm. Kumpunen). 
Muutosta vesien tilassa ei juurikaan koettu tapahtuneen viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kumpusen 
vedenlaadun koettiin huonontuneen merkittävästi. 

Sivu- ja pienvesien kalakantojen tilaa pidettiin suoritetun osakaskuntakyselyn perusteella pääosin hyvänä tai 
tyydyttävänä, kohteiden välillä esiintyi kuitenkin enemmän hajontaa kuin vedenlaatua selvittäneessä 
kysymyksessä. Rapukannat koettiin kaikkien ko. kohtaan vastanneiden osalta joko välttäväksi tai huonoksi. 
Kalakantojen koettiin pääosin pysyneen entisellään viimeisen kymmenen vuoden aikana, kuhakantojen 
kuitenkin koettiin parantuneen osassa kohteista.  

Kalastuksen nykytilan koettiin olevan heitto- uistelu- ja pyydyskalastuksen aktiivisuuden osalta kohtalaista. 
Erityiskohteiden-, kaupallisen- ja matkailukalastuksen koettiin olevan hyvin vähäistä. Kalastuksen tilassa ei 
koettu tapahtuneen muutosta edellisen kymmenen vuoden aikana.  

4.2. Kalakantojen ja kalastuksen tavoitetilat ja osatavoitteet 

Osakaskunnat vastaavat ensisijaisesti alueensa pienvesien käytöstä ja hoidosta. Käytössä ja hoidossa on syytä 
huomioida kunkin vesialueen luontaiset piirteet, sekä suorittaa hoito- käyttötoimenpiteet nämä huomioiden. 
Alueelta löytyy niin tyypillisiä humusvesistöjä kuin kirkasvetisiä altaita. 

Mikäli pien- ja sivuvesistöjen erityispiirteet tai tarpeet vaativat laajempaa yhteistyötä, niin kalatalousalue voi 
mahdollisuuksien mukaan toimia toimenpiteiden hallinnoijana.  



 
Pohjois-Savon kalatalouskeskus ry 

Pielavesi-Nilakan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2022-2031 34(43) 

 

 

1. Kalastusedellytysten ylläpitäminen ja kehittäminen 
▪ Pien- ja sivuvesistöjen kalakantojen ja kalastuksen merkittävin tavoitetila liittyy 

allaskohtaisen yhteistyön edistämiseen. 
▪ Vapaa-ajankalastuksen eriytymisen myötä kalastuksenharrastajissa on ryhmiä, jotka 

toivovat erityisiä kalastuskohteita. Tällä ryhmällä on myös maksuvalmiutta kohteissa 
kalastamiseen.  

Osatavoite 1. 
▪ Kartoitetaan ja pyritään edistämään osakaskuntien yhteistyötä pienvesillä tapahtuvan 

kalastuksen järjestämiseksi. Tavoitteena on, että mahdollisimman monilla pien- ja 
sivuvesistöllä voisi kalastaa allaskohtaisella luvalla. 

Osatavoite 2. 
▪ Kartoitetaan ja pyritään edistämään erityiskalastuskohteen luomista alueen 

pienvesille. Erityiskalastuskohteella tarkoitetaan tässä yhteydessä kohdetta, jossa 
kalastus, kalavesien hoito ja säätely toteutetaan tietyn kalastajaryhmän ehdoilla. 
Lähtökohtaisesti tällaisella kohteella kalastus yleiskalastusoikeuksin olisi kielletty. 
Tarvittaessa kalatalousalue voi vastata kohteen hallinnoinnista.  

4.3. Vesialueiden käytön alueellinen suunnittelu ja yhteistoiminnan 
kehittäminen kalatalousalueella 

Alueen sivu- ja pienvesistä suuri osa on luokiteltu vaelluskalavesistöiksi, joten ne ovat kalataloudellisesti 
merkittäviä kohteita. Lähtökohtaisesti ne sivu- ja pienvesistöt, joita ei ole luokiteltu vaelluskalavesistöiksi, 
ovat kalataloudellisesti vähämerkityksellisempiä vesialueita. Vaelluskalavesistöjen ulkopuolisilla altailla voi 
olla kuitenkin paikallisesti suuri merkitys. 

Kaupallisen kalastuksen kehityksen myötä myös sivu- ja pienvedet voivat hyvin soveltua kaupallisen 
kalastuksen kohteeksi. Sivu- ja pienvesillä voidaan harjoittaa esimerkiksi särkikalojen pyyntiä. Sivu- ja 
pienvesille katsotaan soveltuvan kaikki lainmukaiset pyydykset. 

Sivu- ja pienvedet soveltuvat kalastusmatkailutarkoitukseen alueelliset erityispiirteet huomioiden. 
Kalastusharrastus ja sitä myöden kalastusmatkailu kehittyy ja asiakkaiden tarpeet eriytyvät. Tulevaisuudessa 
voi kysyntää löytyä pienimuotoiselle ja rauhallisessa ympäristössä tapahtuvalle kalastusmatkailulle, tähän 
potentiaaliseen tarpeeseen sivu- ja pienvedet voivat vastata. 

Alueen sivu- ja pienvedet ovat pääosin niin pienipiirteisiä ja vaikeasti saavutettavia, ettei niille ole tällä 
hetkellä mielekästä ulottaa kalatalousalueen yhteislupajärjestelmää.   

4.4. Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi ja kalastuksen 
kehittämiseksi 

Kalakantojen osalta yksittäisiä altaita olisi tarkoituksenmukaista hoitaa yhteisesti sovittujen toimenpiteiden 
mukaisesti. Samoin kalastuksen säätely olisi luontevaa suorittaa allaskohtaisesti. Kalastusjärjestelyitä voisi 
sivu- ja pienvesillä kehittää siten, että osakaskuntien vapaa-ajankalastusluvat olisivat allaskohtaisia, eli 
kalastajalle riittäisi yhden osakaskunnan lupa, jolla altaalla voisi kalastaa kokonaisuudessaan. Tällaisia 
käytännön järjestelyitä onkin maakunnan alueella monin paikoin käytössä. 

4.5. Suunnitelma kalastusta ja kalakantoja koskevan seurannan 
järjestämisestä 

Sivu- ja pienvesillä tapahtuva seuranta perustuu pääosin osakaskuntien toimintailmoituksiin ja -
kertomuksiin, sekä velvoitetarkkailuihin. Mahdollisen muun seurannan järjestämisen tarveharkinta ja 
hallinnointi on lähtökohtaisesti alueen osakaskuntien vastuulla. Mahdollisissa poikkeustapauksissa 
kalatalousalue voi resurssien puitteissa hallinnoida myös sivu- ja pienvesillä tapahtuvaa seurantaa.  

5. Suunnitelma kalastuksenvalvonnan järjestämisestä 
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Kalastuksenvalvonta on yksi kalatalousalueen lakisääteisistä tehtävistä (Kal 23§). Kalastuksenvalvonnan 
tarkoituksena on valvoa kalastuslain ja –asetuksen säännösten, sekä viranomaisten vahvistamien alueellisten 
kalastusmääräysten sekä paikallisten kalastussääntöjen noudattamista. Kalatalousalueen käytössä olevista 
resursseista johtuen, päävastuu kalastuksenvalvonnan suorittamisesta on vesialueen omistajilla. Mahdollisesta 
kalatalousalueen omasta kalastuksenvalvonnasta vastaavat pääasiassa kalatalousalueen omat 
kalastuksenvalvojat, mahdollisen ostopalveluna toteutettavan kalastuksenvalvonnan rooli on muuta valvontaa 
tukeva valvonta. Mahdollinen kalatalousalueen suorittama kalastuksenvalvonta keskittyy keskusjärville, sekä 
vaelluskalavesistöjen virta-alueille. Kalatalousalueen suorittaman valvonnan pääpaino kohdistuu 
laillisuusvalvontaan. 

Kalatalousalue pyrkii rekrytoimaan alueelle kalastuksenvalvojia, joiden suorittamasta valvonnasta maksetaan 
erikseen sovittu korvaus. Kalatalousalueen hallinnoimaa valvontaa suoritetaan olemassa olevat resurssit 
huomioiden. 

Kalastuksenvalvonnan yhtenä tärkeänä tehtävänä on näkyä alueella. Tieto suoritetusta valvonnasta edistää niin 
kalastuslupien hankkimista kuin kalastuslain – ja sääntöjen noudattamista. Kuitenkin sääntöjen ja lain 
noudattamiseen tähtäävän toiminnan ensisijainen tapa on neuvonta ja tiedottaminen. Kalastuksenvalvonnan 
laajuus ei voi koskaan olla niin suurta, että se olisi ensisijainen syy noudattaa lakia ja sääntöjä. 

6. Vaelluskalojen, uhanalaisten kalakantojen ja 
biologisen monimuotoisuuden huomioon ottaminen 
toimenpiteissä 

Vuonna 2016 voimaan astuneessa kalastuslaissa vaelluskalat, sekä uhanalaiset kalakannat huomioidaan varsin 
laajasti. Lain hengen mukaisesti Järvi-Suomen alueella suuri osa vesistöistä on luokiteltu vaelluskalavesistöiksi. 
Luokitellut vesistöt löytyvät Maa- ja metsätalousministeriön ylläpitämästä kalastusrajoitus.fi -sivustolta. 
Valtaosa Pielavesi-Nilakan kalatalousalueen vesistöistä on luokiteltu vaelluskalavesistöiksi, ainoastaan 
yksittäisiä pienempiä vesistöjä on jäänyt luokittelun ulkopuolelle. 

Pääasialliset toimenpiteet on kuvattu jo aiemmin säätelytoimenpiteet kohdassa. Pääasialliset toimenpiteet 
vaelluskalojen, uhanalaisten kalakantojen ja biologisen monimuotoisuuden huomioon ottamiseksi ovat: 

Järvitaimen: 

• syönnösvaelluksen turvaaminen 

• vaelluskäyttäytymisen selvittäminen 

• virtavesi-inventoinnit 

• virtavesikunnostusten priorisointi 

• virtavesikunnostukset 

• järviin tapahtuvan istutustoiminnan kriittinen arviointi 
Harjus: 

• virtavesi-inventoinnit 

• virtavesikunnostusten priorisointi 

• virtavesikunnostukset 
Jokirapu: 

• pyydysten asianmukainen käsittely 

• täpläravun leviämisen estäminen 

Muut lajit: 

• kirjolohi-istutusten (varsinkin virtavesiin tehtävien) kriittinen arviointi 
 

7. Täpläravun ja muiden vieraslajien huomioon 
ottaminen toimenpiteissä 
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Vieraslajit ovat alkuperäiseen lajistoon kuulumattomia eliöitä, joita ihminen on tarkoituksella tai tahattomasti 
levittänyt uusille alueille. 

Pielavesi-Nilakan kalatalousalueen kannalta kriittisin vieraslaji on erittäin haitalliseksi luokiteltu rapurutto 
(Anonyymi 2020d), joka on tuhonnut alueen jokirapukantoja laajalti ja uhkaa olemassa olevaa Koivujärven 
jokirapukantaa. Haitallisiksi luokitelluista lajeista merkittävin on täplärapu, jonka kantamana rapurutto on 
maassamme pääasiallisesti levinnyt.  

Rapuruton ja täpläravun leviämisen estämiseksi alueella on ehdoton istutus- ja siirtokielto koskien täplärapua. 
Muita rapuruton leviämisen estämiseen tähtääviä toimenpiteitä ovat ravustukseen käytettävien pyydysten ja 
muiden tarvikkeiden asianmukainen käsittely. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siirryttäessä Koivujärvelle. 

Muita haitalliseksi luokiteltuja lajeja ovat puronieriä, mustatäplätokko ja hopearuutana. Näistä kaloista ei ole 
havaintoja Pielavesi-Nilakan kalatalousalueelta ja tavoitteena on, ettei havaintoja tule vastaisuudessakaan. 
Tarkkailtavaksi tai paikallisesti haitalliseksi luokitellaan mm. harmaanieriä, karppi, kirjolohi ja peledsiika. 
Peledsiikaa on istutettu valtakunnanlaajuistesti vielä muutama vuosikymmen sitten, mutta istutukset ovat 
käytännössä loppuneet. Kirjolohi-istutuksia tehdään edelleen niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Paikalliset 
kirjolohi-istutukset kohdistuvat Lampaanjoen erityiskalastuskohteeseen. Kirjolohet eivät luontaisesti lisäänny 
alueella, mutta varsinkin virtavesiympäristöissä niiden katsotaan kilpailevan ravinnosta järvitaimenten kanssa.  

8. Ehdotus kalastuksenhoitomaksuina kerättävien 
varojen omistajakorvauksiin käytettävän osuuden 
jakamiseksi 

Kalatalousalueen tehtäviin kuuluu maksullisten yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä ja 
kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä alueelle maksettavien korvausvarojen jakaminen vesialueen 
omistajille. Kalastuslain (83§) mukaan korvausten jako vesialueen omistajille tulee perustua vesialueeseen 
kohdistuvaan viehekalastuksesta aiheutuvaan rasitukseen, joka vahvistetaan käyttö- ja hoitosuunnitelmassa. 

Korvausten jakoperusteet ovat muotoutuneet kalastusaluevaiheessa sosiaalisesti kestäväksi. 
Rasituskertoimeksi on muotoutunut vuosien saatossa kaikille yhteneväisen kertoimen käyttö. Tällä hetkellä 
kaikilla alueilla kerroin on 1 asteikolla 0 – 5, eli jako tapahtuu käytännössä pinta-alaperusteisesti. Mikäli 
yhteneväistä jakoperustekerrointa muutetaan, niin kertoimen muodostumisessa tulee huomioida kunkin 
alueen kalataloudellinen arvo, niiden soveltavuus viehekalastukseen, sekä vesistöjen saavutettavuus. 
Esimerkiksi niille altaille, joiden saavutettavuus on alueella sijaitsevien veneluiskien myötä muita parempi, 
voidaan esittää kerrointa 3 ja muille alueille kerrointa 2. Tällä hetkellä alueen keskusjärvet ovat muita altaita 
paremmin saavutettavissa. Kalatalousalueen yleiskokous voi päätöksellään tarvittaessa muuttaa kerrointa niillä 
alueilla, joilla kalastusrasituksen nähdään poikkeavan peruskertoimesta. Kalastuslain mukaan 
omistajakorvauksia ei jaeta alueille, jolla on maksulliseen yleiskalastusoikeuteen perustuva kalastus kielletty, 
näitä ovat esimerkiksi vaelluskalavesistöjen koski- ja virtapaikat, näille kerroin tulee olemaan lakisääteisesti 0. 
Kertoimiin perustuva omistajakorvausten jakoesitys valmistellaan Kalpa-sovelluksessa ja eritasoisten 
kertoimien käytössä tulee käyttää tapauskohtaista harkintaa. 

9. Alueellinen edunvalvonta 

Alueellinen edunvalvonta ei ole kalatalousalueen lakisääteinen tehtävä ja sen suorittaminen tulee vahvasti 
riippumaan käytettävissä olevista resursseista. Kalatalousalueen keinovalikoima alueelliseen edunvalvontaan 
liittyvät pitkälti tiedottamiseen ja median kautta tapahtuvaan mielipidevaikuttamiseen. Kalatalousalue voi 
tarvittaessa laatia lausuntoja toimintaympäristössään tapahtuviin ja sidosryhmiinsä vaikuttavista 
suunnitelmista ja toimenpiteistä. 

10.Suunnitelma viestinnästä 

Kalatalousalueen pääasialliset viestintäkanavat siirtyvät enenevissä määrin sähköisiin kanaviin. Sähköisten 
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kanavien etuina ovat kustannustehokkuus ja viestinnän matala kynnys. Sidosryhmien erityispiirteet huomioiden 
perinteisellä kirjeposti- ja sanomalehtiviestinnällä on vielä tärkeä rooli viestinnän kokonaiskentässä. 
Viestintäsuunnitelman tulee sisältää toimintaohjeet mahdollisen kriisitilanteen varalle. 

Kalatalousalueen perusviestinnän merkittävimmät sektorit ovat kalatalousalueen hallinnointiin, sekä 
kalastuslupiin liittyvä viestintä. Hallinnointiin liittyvän viestinnän pääasiallinen kohderyhmä on kalatalousalueen 
jäsenet. Kalastuslupiin liittyvän viestinnän kohderyhmänä on kalatalousalueen jäsenten lisäksi alueella 
kalastavat ja alueella potentiaalisesti kalastavat tahot. 

Sisäisen viestinnän pääkanava on sähköposti. Internetsivut ovat ulkoisen viestinnän pääasiallinen kanava ja 
sisäisen viestinnän tukikanava. Kalatalousalueen omien internet-sivujen käyttöönottoa tulee harkita, 
informaation löydettävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.  

Viestinnän tulee olla ajantasaista ja organisoitua. Kalatalousalueen viestintä tapahtuu ensisijaisesti 
toiminnanjohtajan ja toissijaisesti hallituksen puheenjohtajan välityksellä. Muut tahot voivat toimia vain 
erikseen valtuutettuina kalatalousalueen virallisena edustajana viestintätilanteessa. 

11. Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano 

Ensimmäiset 1.1.2016 voimaan astuneen kalastuslain mukaiset käyttö- ja hoitosuunnitelmat tulee luovuttaa 
kalatalouden yhteistyöryhmän käsiteltäväksi viimeistään 31.12.2021 mennessä, ELY-keskus hyväksyy käyttö- ja 
hoitosuunnitelman yhteistyöryhmän käsittelyn jälkeen. Pielavesi-Nilakan käyttö- ja hoitosuunnitelma pyritään 
käsittelemään kalatalousalueen ja sen jäsenten toimesta siten, että käyttö- ja hoitosuunnitelma jätetään 
yhteistyöryhmän käsiteltäväksi 30.6.2021 mennessä. Tällä aikataululla Pielavesi-Nilakan käyttö- ja 
hoitosuunnitelma voisi astua voimaan 1.1.2022.  

Kalatalousalue toimeenpanee käyttö- ja hoitosuunnitelmassa linjattuja toimia käytössä olevien resurssien 
puitteissa (Taulukko 6). Toimeenpanon laajuus on täysin riippuvainen ulkoisesta rahoituksesta. Vesialueiden 
omistajat osallistuvat kiinteästi käyttö- ja hoitosuunnitelmissa esitettyjen rajoitustoimenpiteiden 
toimeenpanoon. 

 
Taulukko 6. Suunnittelukauden aikana toteutettavaksi suunnitellut toimenpiteet. 

Keskusjärvet         

Tehtävä Aikataulu Vastuutaho Yhteistyötaho Huomioitavaa 

Kuhakantojen kestävä 
hyödyntäminen 

        

Kalastussäätelyehdotusten 
(Vaihe 1.) käsittely ja 
lähettäminen ELYn 
käsiteltäväksi 

2020-2021 Kalatalousalue Vesialueiden 
omistajat, ELY 

Vaihe 1. lähetään 
yksimielisesti 
hyväksytyt ehdotukset 
ELYn käsiteltäväksi 

Kalastussäätelyehdotusten 
(Vaihe 2.) käsittely 

2022-2025 Kalatalousalue Vesialueiden 
omistajat 

Vaihe 2. käsitellään ne 
säätelytoimet, joille ei 
saada heti yksimielistä 
hyväksyntää 

Kuhan kutualueiden 
kartoitus, mahdollisten 
kutupaikkarauhoitushakemus
ten lähettäminen ELYlle 

2020-2021, 
2022-2025 

Kalatalousalue, 
vesialueiden 
omistajat 

ELY   

Kuhan ylämittasuosituksen 
sisällyttäminen KHS:ään 

2020-2021 Kalatalousalue Vesialueiden 
omistajat 
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Kuhaistutusten kriittinen 
arviointi 

Jatkuva Kalatalousalue, 
ELY, vesialueen 
omistajat 

Istutusvelvoitte
en haltijat, 
vesialueiden 
omistajat 

  

Kartoitetaan rajatuilla alueilla 
alueellista valmiutta / 
edellytyksiä kuhan alamitan 
nostoon 50 senttiin 

2020-2021, 
2022-2025 

Kalatalousalue, 
vesialueiden 
omistajat 

ELY   

Vaelluskalojen elinkierron 
turvaaminen 

        

Kalastussäätelyehdotusten 
(Vaihe 1.) käsittely ja 
lähettäminen ELYn 
käsiteltäväksi 

2020-2021 Kalatalousalue Vesialueiden 
omistajat, ELY 

Vaihe 1. lähetään 
yksimielisesti 
hyväksytyt ehdotukset 
ELYn käsiteltäväksi 

Kalastussäätelyehdotusten 
(Vaihe 2.) käsittely 

2022-2025 Kalatalousalue Vesialueiden 
omistajat 

Vaihe 2. käsitellään ne 
säätelytoimet, joille ei 
saada heti yksimielistä 
hyväksyntää 

Selvitetään luonnonvaraisten 
järvitaimenten 
vaelluskäyttäytymistä 

2022-2025 Kalatalousalue, 
tutkimusorganis
aatiot 

ELY Toteutetaan 
resurssien puitteissa 

Laaditaan tietoon perustuva 
kokonaisarvio 
järvitaimenistutusten 
tarkoituksenmukaisuudesta 
järvialueille 

2022-2025 Kalatalousalue, 
tutkimusorganis
aatiot, ELY 

Vesialueiden 
omistajat 

  

Kalastusedellytysten 
ylläpitäminen ja kehittäminen 

        

Kalastuslupavalikoiman 
kehittämien 

2021-2025 Kalatalousalue, 
vesialueiden 
omistajat 

Vapaa-
ajankalastajat, 
Kaupalliset 
kalastajat, 
kalastusoppaat 

  

Kalastuslupatiedotuksen 
parantaminen 

2021-2025 Kalatalousalue, 
vesialueiden 
omistajat 

Vapaa-
ajankalastajat, 
kaupalliset 
kalastajat 

  

Kalastusinfrastruktuurin 
kehittäminen  

2022-2031 Kalatalousalue, 
vesialueiden 
omistajat 

Vapaa-
ajankalastajat, 
kaupalliset 
kalastajat, 
kalastusoppaat, 
ELY 

  

Kalastusmatkailulupien 
kehittämistarvekartoitus 

2022-2025 Kalatalousalue, 
vesialueiden 
omistajat, 
kalastusoppaat 

    

Tiedottamisen kehittäminen, 
mm. osakaskaskuntien 
yhteystiedot, 

2022-2031 Kalatalousalue     
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lupainformaatio, 
kalastusinfrastruktuuri 

Kalatalousalueen ja sen 
jäsenten edunvalvonta 

        

Kalatalousalueen tunnetuksi 
tekeminen ja toiminnan 
kehittäminen 

jatkuva, 
painottuen 
toiminnan 
alkuvaiheese
en 

Kalatalousalue Vesialueen 
omistajat, 
vapaa-
ajankalastajat, 
kaupalliset 
kalastajat, 
kalastusoppaat, 
ELY 

  

Osakaskuntien yhteistyön 
kehittäminen 

jatkuva Kalatalousalue, 
vesialueiden 
omistajat 

ELY, 
referenssikohte
et 

  

Virtavedet         

Tehtävä Aikataulu Vastuutaho Yhteistyötaho Huomioitavaa 

Tietoon ja ammattimaiseen 
osaamiseen perustuva 
virtavesikartoitus ja -
suunnitelma 

2022-2025 Kalatalousalue, 
ELY, 
tutkimusorganis
aatiot 

Vesialueen 
omistajat, 
WWF, 
jokitalkkari 

  

Vaelluskalojen 
elinympäristökunnostukset 

2023-2031 Kalatalousalue, 
ELY, 
tutkimusorganis
aatiot 

Vesialueen 
omistajat, 
WWF, 
jokitalkkari, 
talkootyöläiset 

  

Kalastuksen säätely 
virtavesialueilla vaelluskalat 
huomioiden 

2020-2021, 
2022-2025 

Kalatalousalue Vesialueiden 
omistajat, ELY 

Vaihe 1. lähetään 
yksimielisesti 
hyväksytyt ehdotukset 
ELYn hyväksyttäväksi. 

Laaditaan kokonaisarvio 
järvitaimen ja kirjolohi-
istutusten 
tarkoituksenmukaisuudesta 
kalatalousalueen virtavesillä 

2022-2025 Kalatalousalue, 
tutkimusorganis
aatiot, ELY 

Vesialueiden 
omistajat 

  

Pien- ja sivuvedet         

Tehtävä Aikataulu Vastuutaho Yhteistyötaho Huomioitavaa 

Kalastusedellytysten 
selkeyttäminen, sekä 
osakaskuntien 
yhteistoiminnan edistäminen 

2022-2031 Kalatalousalue, 
vesialueiden 
omistajat 

    

Erityiskalastuskohteen 
kartoitus, kehitys ja 
mahdollinen toiminnan 
edistäminen 

2022-2031 Kalatalousalue, 
vesialueiden 
omistajat 

ELY  

Yleiset toimenpiteet         

Tehtävä Aikataulu Vastuutaho Yhteistyötaho Huomioitavaa 

Istutusten toteuttaminen jatkuva Kalatalousalue, 
ELY, vesialueen 
omistajat 

Istutusvelvoitte
en haltijat, 
vesialueiden 
omistajat 
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Tiedotetaan voimaan 
tulevista 
kalastuksensäätelytoimista. 

jatkuva / 
tarvittaessa 

Kalatalousalue, 
ELY 

   

Arvioidaan kalastuksen 
säätelyn toimivuus ja tarve 
päivittää säätelyä 

2026 Kalatalousalue, 
ELY 

Kaupalliset 
kalastajat, 
vapaa-
ajankalastajat, 
vesialueiden 
omistajat 

 

Tarkemmat toimeenpanoon liittyvät toimet kuvataan kalatalousalueen vuosisuunnitelmissa. 

12. Vaikuttavuuden arviointi ja suunnitelman päivitys 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan jatkuvasti käytettävissä olevien resurssien 
puitteissa. Kertyvän tiedon pohjalta tehdään tarvittavia tarkennuksia, joita toimeenpannaan 
vuosisuunnitelmissa.  

Jatkuvan seurannan lisäksi käyttö- ja hoitosuunnitelman vaikuttavuutta arvioidaan kahdessa vaiheessa, jotka 
ajoittuvat suunnitelmakauden puoliväliin ja loppuvaiheeseen. Väliarviointi suoritetaan kyselytutkimuksella 
vuonna 2026, jolloin arvioidaan kuluvan vuoden kalastusta ja arvioita kalakannasta ja sen kehityksestä. Saatujen 
tulosten perusteella tehdään mahdollisesti tarvittavia toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi. 
Suunnitelmakauden loppuvaiheessa vuonna 2031 suoritetaan toinen kyselytutkimus, jonka perusteella tehdään 
arvio käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden toteutumisesta. Suunnitelmakauden loppuraportti palvelee 
myös uuden käyttö- ja hoitosuunnitelman laadintaa. 

Kuhakantojen kestävä hyödyntäminen- tavoitetta arvioidaan jatkuvasti kirjanpitokalastuksen tulosten, 
vesialueen omistajien, kaupallisten ja vapaa-ajan kalastajien palautteen perusteella. Vuoden 2026 
kyselytutkimuksen avulla saadaan kattavampi arvio tavoitteiden sen hetkisestä toteutumisesta. Tavoitteiden 
toteutumista arvioidaan kuhasaaliiden määrän ja laadun perusteella. Tavoite voidaan katsoa toteutuneen, 
mikäli yhden kutukerran periaate onnistuu siten, että kilomääräiset kalasaalit säilyvät vähintään samalla tasolla, 
missä ne olivat ohjelmakauden alussa, samalla kalojen keskikoko on kasvanut ohjelmakauden alun tilanteesta. 
Luontaisen elinkierron edistämiseksi on yhden kutukerran periaatteen mukaisen alamittasäätelyn lisäksi 
perustettu tarkkarajaisia kutupaikkarauhoitusalueita ja istutustoiminta on tarkoituksenmukaista. Kuhakantojen 
rakenteen monimuotoisuutta on edistetty säätämällä vähintään yhdelle altaalle 50 sentin alamitta. 

Vaelluskalojen elinkierron turvaaminen- tavoitetta seurataan saalispalautteiden ja etupäässä virtavesillä 
tapahtuvien tutkimusten avulla. Tavoitteena on vahvistaa luontaista järvitaimenkantaa. Tavoitteeseen 
pääsemiseksi ohjelmakauden puoliväliin mennessä on luotu virtavesien kunnostussuunnitelma, jota 
toteutetaan ammattiosaajien koordinoimana. Järvillä tapahtuvien säätelytoimien tuloksellisuudesta tarvitaan 
näyttöjä, jotta niiden tarkoituksenmukaisuus voidaan varmistaa. 

Kalastusedellytysten kehittäminen- tavoitetta seurataan kalastajilta saadun palautteen lisäksi 
kyselytutkimuksella. Tavoitteena on lupien saatavuuden, lupainformaation jakelukanavien, sekä 
kalastusinfrastruktuurin kehittäminen. Tavoitteiden toteumista voidaan arvioida saadun palautteen lisäksi 
suoraan lupamyynnin kehityksestä. 

Kalatalousalueen ja sen jäsenten edunvalvonta- tavoitteen toteutumista voidaan selkeimmin todeta 
kalatalousaluetoiminnan aktiivisuudella, sekä osakaskuntien yhteistyön kehittymisellä. Tavoitteena on se, että 
kalatalousaluetoimintaan osallistuu mahdollisimman moni osakaskunta, sekä toimivien osakaskuntien 
kattavuus kalatalousalueella säilyisi mahdollisimman laajana. Tavoitteen saavuttamiseksi osakaskuntien 
yhdistymisiä on edistetty.  
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13.  LIITTEET: Yksityiskohtaisemmat lisätiedot 

Liite 1 Pielavesi-Nilakan kalatalousalueen osakaskuntakartta 
Liite 2 Pielavesi-Nilakan kalatalousalueen viehelupakartta 
Liite 3 Pielavesi-Nilakan kalatalousalueen ELY-keskukselle esittämät säätelytoimenpide-ehdotukset 
Liite 4 Rajaukset kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuviin alueisiin 
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Liite 3. Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi 

Merkittävimmät kalastuksen säätelytoimenpidetarpeet liittyvät erittäin uhanalaisen järvitaimenen 
luonnonkantojen suojeluun. Toimenpiteet pohjautuvat Rautalammin reitin yläosan taimenkannanhoito- ja 
kalastussuunnitelmassa (Syrjänen ym. 2018) esitettyihin alueisiin ja toimiin. Suunnitelman sisältöön on tehty 
kalatalousalueen toimesta tarkennuksia. 

Toinen merkittävä säätelytoimi liittyy kuhan ekologisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaiseen 
alamittasäätelyyn. 

Tässä liitteessä esitetyt säätelytoimenpiteet, joille saadaan kalatalousalueen jäsenistön yksimielinen tuki, 
haetaan astuvaksi voimaan käyttö- ja hoitosuunnitelman voimaantulon yhteydessä, ellei toisin mainita. 
Säätelytoimenpiteiden voimassaoloajaksi haetaan käyttö- ja hoitosuunnitelman kanssa yhteneväistä 
voimassaoloaikaa, kuitenkin niin että mahdollisessa käyttö- ja hoitosuunnitelman väliarvioinnissa arvioidaan 
kunkin säätelytoimenpiteen toimivuus ja tarkoituksenmukaisuus. Mikäli jokin säätelytoimenpide koetaan 
toimimattomaksi ja epätarkoituksenmukaiseksi, voi kalatalousalue yleiskokouksen päätöksellä hakea ko. 
säätelytoimen rauettamista. 

1. Alamittasäätely 

Alamittasäätelyllä pyritään turvaamaan säädeltyjen kalalajien luonnonkierto, sekä osaltaan parantamaan 
kalakantojen taloudellista tuottoa. 

1.1. Järvitaimen 

Suunnitelmakauden väliarvioinnissa vuonna 2026 kartoitetaan järvitaimentilannetta, sekä arvioidaan tarvetta 
ja mahdollisuuksia rasvaeväleikatun järvitaimenen alamitan asettamiseksi koko kalatalousalueelle 60 
senttimetriin.  

Perustelut:  
1. Rautalammin reitin yläosan taimenkannan hoito- ja kalastussuunnitelmassa (Syrjänen ym. 

2018) esitetään, että rasvaeväleikatun järvitaimenen alamitta tulisi ekologisin perustein 
olla vähintään 60 senttiä.  

2. Kestävyyttä tukevat hallintokäytännöt – osaraportin (Rautiainen 2015) mukaan 60 sentin 
alamitalla oli laaja tuki tutkimukseen vastanneiden alueen osakaskuntien ja kalastajien 
keskuudessa (noin 80% vastaajista kannatti 60 sentin alamittaa). 

3. Pielavesi-Nilakan kalatalousalueen KHS-kuulemistilaisuudessa 60 sentin alamitalle oli 
yksimielinen tuki. Pääosin 60 sentin alamitan hyväksymistä perusteltiin taimensaaliin 
minimaalisuudella, eli yksittäiselle kalastajalle lakisääteistä alamittaa suuremmalla 
alamitalla ei ole käytännön merkitystä. 

4. Lakisääteistä alamittaa korkeammat alamitat saattavat houkutella ylipaikallisia kalastajia 
houkuttelevimpien saaliskalojen takia. 

1.2. Kuha 

Suunnitelmakauden väliarvioinnissa vuonna 2026 kartoitetaan kuhatilannetta, sekä arvioidaan tarvetta ja 
mahdollisuuksia alamitan muuttamiseksi 45 senttimetriin.  
Perustelut:  

1. Kalastuslain mukaan kalavarojen käyttö tulisi ohjata siten, että se perustuu kalakantojen 
luontaiseen elinkiertoon. 

2. Kuhan kasvu ja sukukypsyys Pohjois-Savossa 2018-2019 tutkimuksen mukaan (Puranen 
ym. 2020) 42 senttimetrin kuhista Nilakalla keskimäärin sukukypsiä on vain 62%. 
Naaraiden, jotka sukukypsyvät koiraita myöhemmin osuus on tätäkin alhaisempi. Saman 
tutkimuksen mukaan 46 senttimetrin kuhista jo 97% on sukukypsiä. 

3. Alhaisen alamitan tilanteessa alamittaleikkuri poimii kuhakannoista etenkin 
nopeakasvuisemmat yksilöt, jolloin pitkäaikainen alhainen alamitta jalostaa kuhakantaa 
hidaskasvuisempaan suuntaan. 
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4. Kuhan kasvu Nilakalla oli Pohjois-Savon tutkimusjärvistä nopeinta, joten alamitan nostoon 
liittyvä mahdollinen saaliin alenema jää lyhytaikaiseksi 

5. Tutkimuksen mukaan Nilakalta saatu 42 senttimetrin kuha painaa keskimäärin 656 
grammaa, 46 senttinen kuha painaa keskimäärin 923 grammaa. Eli kuha kasvattaa massaa 
esitetyssä pituusluokassa huomattavasti (noin 40%). Saaliin taloudellinen arvo kasvaa 
alamitan noston myötä huomattavasti 

6. Isompien kalojen, sekä isomman kutukannan myötä kuhaistutusten roolia voidaan 
vähentää nykyisestä. 

2. Pyydyssäätely 

Pyydyssäätelyllä pyritään suojelemaan vaelluskalojen luonnonkiertoa, sekä ohjaamaan kuhan kalastusta 
ekologisesti kestäväksi. 

2.1. Verkkojen solmuvälisäätely 

Pyydyssäätelyssä esitetään käyttöönotettavaksi 26-54 mm solmuvälirajoitus talvikalastuksessa (1.12. – 31.3.) 
Perustelut:  

1. Pelkkä alamittasäätely on käytännössä tehotonta, mikäli verkkokalastussäätely ei tue käytettäviä 
alamittoja yleisimmin saatavien kalalajien osalta. 

2. 26-54 mm solmuvälirajoitus on käytössä laajasti Rautalammin reitillä. Aiemassa Nilakan 
kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa 31-54 mm solmuvälirajoitus oli suosituksena. 

3. Alueelliset säätelytoimenpiteet 

Alueellisilla säätelytoimilla pyritään suojelemaan etupäässä vaelluskalojen ns. ”pullonkaula-alueita”, sekä 
virtavesialueita. Tavoitteena on vaelluskalojen suojelu siten, että se vaikeuttaisi mahdollisimman vähän 
muuta kalastusta.  

3.1. Säätelytoimenpiteet järvialueilla 

Alueelliset säätelytoimet pohjautuvat pääosin Rautalammin reitin yläosan taimenkannanhoito- ja 
kalastussuunnitelmassa (Syrjänen ym. 2018) esitettyihin alueisiin. Kalatalousalue on tehnyt suunnitelmaan 
joitain tarkennuksia ja lisäyksiä. 
Perustelut:  

1. Kalastuslain mukaan KHS:n tulee sisältää ehdotuksen vaelluskalojen ja uhanalaisten 
kalakantojen elinkierron sekä muun biologisen monimuotoisuuden turvaamiseksi  

2. Järvialueiden ”pullonkaula-alueilla” kalastamista rajoittamalla pystytään suorittamaan 
tarvittavia säätelytoimia siten, että ne haittaavat muuta kalastusta mahdollisimman vähän 

3. Kestävyyttä tukevat hallintokäytännöt – osaraportin (Rautiainen 2015) mukaan 
käytännössä kaikki tutkimukseen vastanneet (98%) kannattivat lisääntymisjokien ja -
koskien suihin, järviluusuoihin ja salmiin rauhoitusalueita. 

Rauhoitusalue 1, Koivujokisuu: 

Koivujokisuulta säteeltään 100 metrin puoliympyrän alueella kaikki kalastus on kielletty (Kuva 1). 
Muulla Koivujokisuualueen rahoitusalueella verkko, pitkäsiima ja uistelu enemmän kuin yhdellä vavalla 
ovat kiellettyjä. Kalastus muikkuverkoilla (max 20 mm solmuväli), rysä, paunetti, nuotta sekä 
katiskakalastus on sallittu suualueen 100 metrin puoliympyrän ulkopuolella.  
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Kuva 1. Rauhoitusalue 1 Koivujoen jokisuu  

Rauhoitusalue 2, Säviänvirta:  

Säviänvirran rahoitusalueella verkko, rysä, paunetti ja pitkäsiima ja uistelu enemmän kuin yhdellä 
vavalla ovat kiellettyjä (Kuva 2). Katiskalastus on venereitin ulkopuolella sallittu. 
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Kuva 2. Rauhoitusalue 2 Säviänvirta. 

 

Rauhoitusalue 3 Huuhtajakosken niska:  
Huuhtajakoski kuuluu suurimmaksi osaksi Rautalammin reitin kalatalousalueeseen. Niiltä osin, miltä 
Huuhtajankosken niska-alue kuuluu Pielavesi-Nilakan kalatalousalueeseen, niin niskalla säteeltään 100 
metrin puoliympyrän alueella kaikki kalastus on kielletty (Kuva 3). Muulla Huuhtajankosken niska-
alueen rahoitusalueella verkko, rysä, paunetti ja pitkäsiima ja uistelu enemmän kuin yhdellä vavalla ovat 
kiellettyjä. 

 
Kuva 3. Rauhoitusalue 3 Huuhtajankosken niska. 

 

Rauhoitusalue 4, Lampaanjoen niska-alue:  
Lampaanjoesta on vuosien varrella saatu velvoitetarkkailujen yhteydessä havaintoja luonnonvaraisesta 
taimenkannasta, sekä harjuksista. Tästä johtuen Lampaanjoen niska- ja suualueelle asetetaan 
rauhoitusvyöhyke. Lampaanjoen niska-alueella säteeltään 100 metrin puoliympyrän alueella kaikki 
kalastus on kielletty (Kuva 4).  
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Kuva 4. Rauhoitusalue 4 Lampaanjoen niska. 

 
Rauhoitusalue 5, Haapajärven ja Haapajoen suualueen rauhoitusalue:  
Lampaanjoen ja Päijänteenjoen suualue, sekä Haapajoen suu- ja niska-alueella säteeltään 100 metrin 
puoliympyrän alueella kaikki kalastus on kielletty (Kuva 5). 

 
Kuva 5. Rauhoitusalue 5 Haapajärvi. 

 

Rauhoitusalue 6, Petäjäjoen suualue, Uitonlampi: 
Petäjäjoella on tehty kalataloudellisia kunnostustoimenpiteinä järvitaimenen kutu- ja pienpoikasalueita. 
Kunnostukseen liittyen alueelle istutettiin kalastusalueen toimesta järvitaimenen vk-poikasia keväällä 
2019. Alueella tehtyjen seurannoissa (Sarpakunnas, 2019) alueelta löytyi järvitaimenesiintymiä. Mikäli 
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Petäjäjoen taimenkannan mahdollista syönnösvaellusta halutaan turvata, on Petäjäjoen ja Pielavesi-
altaan välille asetettava kalastusrajoituksia.  
 
Petäjäjoen suualueella säteeltään 100 metrin puoliympyrän alueella kaikki kalastus on kielletty. Muualla 
rauhoitusalueella verkko, rysä, paunetti ja pitkäsiima ja uistelu enemmän kuin yhdellä vavalla ovat 
kiellettyjä. Katiskakalastus on sallittu 100 metrin puoliympyrän ulkopuolella (Kuva 6). 
 
 

 
Kuva 6. Rauhoitusalue 6 Uitonlampi. 
 
Rauhoitusalue 7, Sulkavanjoen ja Kangasjoen suualueet.  
Sulkavanjoella on tehty kalataloudellisia kunnostustoimenpiteitä ja alueelta tehty havaintoja luontaisesta 
taimenkannasta. Kangasjoen vedenlaatu ei mahdollista vaelluskalojen elinympäristönä toimimista. 
Sulkavanjoen suualueella säteeltään 100 metrin puoliympyrän alueella kaikki kalastus on kielletty (Kuva 
7). Kangasjoen suualueella säteeltään 100 metrin puoliympyrän alueella kaikki kalastus on kielletty, 
Kangasjoen rauhoitusalue on varotoimenpiteenä mahdollisille Sulkavanjoen vaeltaville järvitaimenille. 
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Kuva 7. Rauhoitusalue 7 Sulkavanjoen suualue 

 

3.2. Säätelytoimenpiteet virtavesialueilla 

Kielletään potentiaalisissa vaelluskalojen virtavesikohteissa sellaisten passiivipyydysten käyttö, joista kaloja 
ei voi vapauttaa elinkelpoisena. Ensisijaisesti kielto koskisi verkkokalastusta. 
Perustelut:  

1. Pielavesi-Nilakan kalatalousalueen virtavesialueet ovat pienipiirteisiä, joten kalastus sellaisilla 
passiivipyydyksillä, josta kalojen vapauttaminen elinkelpoisina (mm. verkkokalastus) ei ole 
mielekästä. Vaelluskalojen virtavesikohteissa tapahtuva verkkokalastus lienee tälläkin hetkellä 
käytännössä minimaalista, mutta lain mukaan se on mahdollista. 
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Liite 4. Rajaukset kaupalliseen kalastukseen hyvin 
soveltuviin alueisiin 

Pielavesi-Nilakan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2022-2031 dokumentissa linjattiin 
kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvista alueista seuraavasti: 

”Kalatalousalueen näkökulmasta kaikki kalatalousalueen vesistöt, kuten keskusjärvet Nilakka, Pielavesi, 
Koivujärvi ja Lampaanjärvi soveltuvat hyvin kaupalliseen kalastukseen, pois lukien erikseen määritellyt 
rauhoitusalueet sekä veneväylät.  

Kalastuslain 5§ mukaan oikeus kalastaa ja määrätä kalastuksesta kuuluu vesialueen omistajalle, joten 
kalatalousalue kunnioittaa kunkin asianosaisen vesialueen omistajan näkemystä alueensa hyvästä 
soveltuvuudesta kaupalliseen kalastukseen. Mahdollisissa ristiriitatilanteissa kalatalousalue kirjaa käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaan asianosaisen osakaskunnan kannan mukaisen kirjauksen koskien ko. osakaskunnan 
toimialuetta.” 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman kuulemiskierroksella Viinikkalan osakaskunta esitti, että heidän vesialuettaan 
ei tule määritellä hyvin kaupalliseen kalastukseen soveltuvaksi alueeksi, joten asianosaisen osakaskunnan 
alue rajataan pois kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvista alueista (Kuva 1).  

 

 
Kuva 1. Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvista alueista pois rajattu alue (Viinikkalan ok:n vesialue, vihreä alue). 
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Koivujärven osakaskunta esitti kalatalousalueen yleiskokouksessa, jossa käyttö- ja hoitosuunnitelma 
vahvistettiin, ettei heidän osakaskunnan vesialuettaan tule määritellä hyvin kaupalliseen kalastukseen 
soveltuviksi alueiksi. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kirjatun periaatteen mukaisesti asianosaisen 
osakaskunnan alue rajataan pois kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvista alueista (Kuva 2). 

 
Kuva 2. Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvista alueista pois rajattu alue (Koivujärven ok:n vesialue, vihreä alue). 
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