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Esipuhe 

Kalastuslaki velvoittaa Rautalammin reitin kalatalousalueen laatimaan vuoden 2021 loppuun mennessä 

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

väksyy elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus. 

Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat, esimerkiksi osakaskunnat ja muut vesi-

alueen omistajat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää 

yleiskokous ja toimintaa valvoo ELY-keskus, jonka alueella kalatalousalue pääasiallisesti sijaitsee. 

Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden tarkoitus ja tehtävät on määritelty kalastus-

lain 23 ja 24 §:ssä seuraavasti: 

• kehittää alueensa kalataloutta; 

• edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi;  

• kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu alueellaan; 

• käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinta sekä 

• hyväksytyn suunnitelman toimeenpano ja sen vaikutusten seuranta.  

Kalastuslain 35 §:n mukaan kalatalousalueen on laadittava ja otettava käyttöön aluettaan koskeva 

käyttö- ja hoitosuunnitelma, jolla turvataan alueen kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto ja käyttö 

sekä biologinen monimuotoisuus, ja edistetään vapaa-ajan sekä kaupallisen kalastuksen toimintaedelly-

tyksiä. 

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

suunnitelma noudattaa. Laatimisen apuvälineenä on käytetty Luonnonvarakeskuksen (Luke) käyttö- ja 

hoitosuunnitelman mallirunkoa. 

Pitkän voimassaolon vuoksi käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitetään lähinnä toiminnan strategiset pää-

linjat ja periaatteet. Yksityiskohtaiset vuositason tavoitteet ja toimenpiteet kirjataan jatkuvasti päivitet-

tävään kalatalousalueen toimintasuunnitelmaan. 

Lienee syytä nostaa esille muutamia seikkoja käyttö- ja hoitosuunnitelmien ohjausvaikutuksesta ja suh-

teesta muuhun päätöksentekoon ja lainsäädäntöön. 

Ensinnäkin kalastuslain 40 § sisältää oikeusvaikutuksiltaan merkittävän muutokseen aiempaan lainsää-

däntöön nähden. Uusi käyttö- ja hoitosuunnitelma tulee olemaan aiemmasta suositusluontoisuudes-

taan poiketen asiakirja, jota täytyy 40 §:n säännösten mukaan hoitotoimenpiteissä noudattaa. Lainkoh-

dan mukaan kalatalousalueen kalavarojen käyttö ja hoito on järjestettävä hyväksytyn käyttö- ja 



Rautalammin reitin käyttö- ja hoitosuunnitelma 2022–2031 Sivu 2 / 40 

 

 

hoitosuunnitelman mukaisesti. Kalatalousalue ja kalastusoikeuden haltijat vastaavat suunnitelman to-

teuttamisesta siltä osin kuin suunnitelman toteuttaminen niitä koskee. 

Kalastusta säätelee ensisijaisesti kalastuslaki ja kalastusasetus, jossa annetaan säännöksiä esimerkiksi 

sallituista pyyntimitoista. Laissa on annettu myös ELY-keskuksille toimivalta rajoittaa kalastusta (esim. 

KL 53 §). Kalatalousalue voi sisällyttää käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotukseensa alueellisia määräyksiä 

esimerkiksi sallituista pyydyksistä, pyyntiajoista, pyyntialueista ja pyyntimitoista. Määräykset toimeen-

pannaan ELY-keskuksen päätöksellä. Näitä määräyksiä ei kuitenkaan voi asettaa sallivammiksi kalastus-

lakiin ja -asetukseen nähden. 

Kolmas huomionarvoinen seikka on se, että kalastuslain 73 §:n mukaan kalojen istuttaminen on sallittu 

ainoastaan, jos kyseessä olevan lajin tai kannan istuttaminen kohdevesistöön sisältyy kalatalousalueen 

käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa määrittämättömään is-

tutukseen on saatava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupa. 

Käyttö- ja hoitosuunnitelma laatimisprosessiin pyrittiin saamaan jäsenet ja sidosryhmät mahdollisim-

man hyvin. Kalatalousalue nimesi työryhmän, johon kuuluivat Ilkka Pursiainen, Juha Markkanen, Juha 

Knuutinen, Ari Pyykkönen ja Anne Mäkelä.  Alkuvuodesta 2020 tehtiin osakaskunnille, kaupallisille ka-

lastajille ja kalastusoppaille kysely, jossa pyrittiin saamaan lisätietoa kalastuslain 36 § mukaan käyttö- ja 

hoitosuunnitelmassa käsiteltäviin asioihin. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaluonnos vahvistettiin kalatalous-

alueen yleiskokouksessa xx.xx.2021 Kymijoen reitin kalatalouden alueellisen yhteistyöryhmän käsiteltä-

väksi ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen hyväksyttäväksi. 

Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kirjattiin soveltuvin osin Rautalammin reitin yläosan taimenkannan hoito- 

ja kalastussuunnitelmaan (Syrjänen ym, 2018) kirjatut ohjeet ja toimenpiteet. Käyttö- ja hoitosuunnitel-

massa pyrittiin huomioimaan vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen tarpeet. Samalla tuli huomi-

oida elinvoimaisten ja kalataloudellisesti merkittävien kalakantojen hyödyntäminen. 

Asiasanat: Kalatalousalue, käyttö- ja hoitosuunnitelma, kaupallinen kalastus, vapaa-ajankalastus, kalojen 

elinympäristön kunnostaminen, kalastuksen ohjaus, kalaistutukset. 
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1. Johdanto 

Kalatalousalue sijaitsee Rautalammin reitillä, Nilakkajärven luusuasta Korholankosken alle. Suurin osa 

alueesta ulottuu Kuopion, Rautalammin, Tervon, Suonenjoen ja Konneveden kuntien alueille, joskin 

pieni osa alueesta sijaitsee myös muiden kuntien alueella. Kaikkiaan Rautalammin kalatalousalue ulot-

tuukin 13 kunnan alueelle. 

Kalatalousalueen vesipinta-ala on 81 181 ha. Kalastusalueeseen kuuluu n. 117 äänioikeutettua (yli 50 

ha) osakaskuntaa (osakaskuntia on yhteensä n. 225 kpl), jotka omistavat lähes koko vesialueen. Tämän 

lisäksi yksityisvesiä on n. 150 kappaletta. Muita jäseniä ovat kaupalliset kalastajat, kalastusoppaat, Kala-

talouden keskusliitto ja Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö. 

Rautalammin reitin kalatalousalueen naapurialueita pohjoisesta alkaen myötäpäivään ovat Pielavesi-Ni-

lakka -, Tavinsalmi-Kallavesi -, Kallaveden -, Sorsavesi-Unnukka -, Hankasalmi-Leppävesi ja Keiteleen ka-

latalousalueet. Käyttö- ja hoitosuunnitelman yhteensovittamista tulee tehdä Pielavesi-Nilakan ja Hanka-

salmi-Leppäveden kalatalousalueiden kanssa. 

Rautalammin reitti on sisävesiemme suurin vapaana virtaava ja säännöstelemätön reittivesi. Reitti saa 

alkunsa Pohjois-Savosta Pielavedeltä ja päättyy Laukaaseen Keski-Suomessa. Reitillä on pituutta noin 

250 kilometriä. Reitillä on toistakymmentä merkittävää koskea ja virtaa yhteispinta-alaltaan 44 hehtaa-

ria, josta noin puolet on hyvää taimenen poikasten tuotantoalaa. Kaikki Rautalammin reitin pääuoman 

kosket on kunnostettu, viimeisimpänä Korholankoskista, Hannulankoski vuonna 2012. Pääreitti on ollut 

lähes esteetön vaelluskaloille vähintään viimeisen neljänkymmenen vuoden ajan.  

Kalatalousalue on pääosin harvaan asuttua aluetta. Suurin taajama on runsaan 7 000 asukkaan Suonen-

joki. Rautalammen reitti soveltuu hyvin veneilyyn. Rannoilla on kohtalaisen paljon loma-asutusta. Esi-

merkiksi Rautalammin kunnan väkimäärä kaksinkertaistuu kesällä. Mökkiläiset ovat siis merkittävä kala-

vesien käyttäjäryhmä. Suurin osa rannoista on kaavoitettu. Alueen järvistä Hirvijärvi, Kalliojärvi ja Ahve-

ninen kuuluvat säännöstelyn piiriin. 

Kalatalousalue (kuva 1) on laaja ja alue jaetaan käyttö- ja hoitosuunnitelmassa osa-alueisiin:   

1) Keskusjärvet 

• Sisä-Savon keskusjärviin laskevat järvet; Vesantojärvi, Sonkari, Kiesimä, Koskivesi, Kalliovesi, Ah-

veninen, Tallusjärvet, Hirvijärvi, Kuttajärvi 

• Sisä-Savon karut järvet; Rasvanki, Virmasvesi, Iisvesi, Pohjois- ja Etelä-Niinivesi, jotka ovat sa-

massa veden pinnan tasossa 

• Sisä-Savon alapuoliset järvet; Miekkavesi, Koskelovesi, Lonkari-Äijävesi, Hankavesi ja Pohjois- ja 

Etelä-Konnevesi. 
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• Suontienselkä, Paasvesi ja Puruvesi 

2) Virtavedet 

3) Pienvedet 

 
Kuva 1 Rautalammin reitin kalatalousalue. Lähteet: MML Taustakarttasarja 9/2020; Kalatalousalueen rajat ELY-keskus. 

 

Vedenlaadultaan ja ekologiselta tilaltaan reitti on kauttaaltaan erinomaisessa tai hyvässä tilassa. Taaja-

mien jäteveden puhdistamot, turvetuotanto (myös hajakuormitus) ja kalanviljely aiheuttavat pistekuor-

mitusta. Maa- ja metsätalouden (myös turvetuotanto) ja loma-asutuksen aiheuttama hajakuormitus kui-

tenkin kuormittaa vesistöjä eniten. 

Reitillä elää puhtaan kirkasvetisen eteläsuomalaisen reittiveden kalasto. Tärkeimmät kalastettavat lajit 

ovat muikku, ahven, kuha, siika, hauki, taimen, lahna ja made. Kuha-, ahven ja haukikannat ovat runsaat. 
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Taimen lisääntyy luontaisesti pääreitin kaikissa koskissa Koivujoelta Tarvaalanvirralle. Simunankoskeen 

ja myöhemmin muihinkin pääreitin koskiin kotiutettiin Vuoksen kantaa oleva harjus 1920-luvun alussa. 

Rautalammin reitin taimen on maassamme eniten istutuksiin käytetty taimenkanta. Rautalammin reitin 

taimen on uhanalainen. Villi taimen on lähes kokonaan hävinnyt. (Syrjänen ym. 2018.) 

Vapaa-ajankalastuksen lisäksi reitin keskusjärvillä on kaupallista kalastusta. Vapaa- ajan kalastuksessa 

käytetään monipuolisesti kalastusvälineitä mato-ongesta – verkkoon. Arvioiden mukaan alueella on kau-

pallisia kalastajia 38, joista ryhmään I kuuluu 10 ja ryhmään II 28 kaupallista kalastajaa. Kaupallinen ka-

lastus tapahtuu troolilla, talvinuotalla, isorysillä ja verkoilla, ja pääsaalislajit ovat muikku, kuha, ahven, 

hauki ja made. 

Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa huomioidaan vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen tarpeet. Sa-

malla tulee huomioida elinvoimaisten ja kalataloudellisesti merkittävien kalakantojen hyödyntäminen. 

Vapaa- ajan ja kaupallisen kalastuksen edellytykset säilytetään. Käyttö- ja hoitosuunnitelma pyrkii myös 

osaltaan lisäämään yhteistyötä alueella ja rohkaisemaan osakaskuntia yhdistymään laajemmiksi omista-

jayksiköiksi. 

Käyttö- ja hoitosuunnitelma on voimassa vuoden 2031 loppuun. Suunnittelukaudella laaditaan vuosit-

tain toimintasuunnitelmat, joilla tarkemmin ohjataan tavoitteiden saavuttamiseksi tehtäviä toimenpi-

teitä. Seurannan avulla tarkennetaan tavoitteita ja tarvittaessa muutetaan toimenpiteitä. 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimisen avuksi alueen osakaskunnille toteutettiin kysely keväällä 2020. 

Vastauksia saatiin 39 kappaletta 90 lähetetystä kyselystä. Kyselyssä tiedusteltiin osakaskuntien näke-

mystä kalakantojen ja kalastusmuotojen nykytilasta ja muutoksesta. Kyselyssä tiedusteltiin myös, miten 

kalavesiä tulisi Rautalammin reitin kalatalousalueella hoitaa ja miten kaupallinen kalastus ja kalastus-

matkailu tulisi järjestää.  
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2. Suunnitelma keskusjärvien osa-alueelle 

2.1 Perustiedot vesialueesta sekä kalakantojen ja kalastuksen nykytilasta 

2.1.1 Vesialue ja sen tila 

Kalastuslain mukaan kalavarojen käytön ja hoidon on perustuttava parhaaseen käytettävissä olevaan 

tietoon (Kalastuslaki 1 §). Tämän käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen perustuu tammikuussa 2020 

toteutettuun osakaskuntakyselyyn sekä Rautalammin reitin ylä- ja alaosan taimenkannan hoito- ja ka-

lastussuunnitelmiin (Syrjänen ym. 2015 ja 2018). Apuna käytetään myös vanhoja käyttö- ja hoitosuun-

nitelmia sekä kalatalousalueen neuvottelutilaisuuksia. 

 
Kuva 2 Keskusjärvien osa-alue. Musta raja merkitsee kalatalousalueen rajaa ja sininen vesistörajaviiva merkitsee kes-

kusjärvien osa-alueeseen kuuluvaa vesialuetta. Lähteet: MML taustakarttasarja 12/2020, Rantaviiva10-aineisto SYKE, 

MML, Kalatalousalueen rajat ELY-keskus. 
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Nilakka virtaa Huuhtajankosken, Äyskosken, Koskiveden ja Tervonsalmen kautta edelleen Rasvankiin. 

Nilakasta on myös yhteys Koskiveden keskiosaan Kolun kanavan kautta. Rasvangista vedet virtaavat osin 

Virmasveteen ja siitä edelleen samaa tasoa olevaan Iisveteen. Pääosa vedestä virtaa Pulkkilansaaren 

länsipuolelta suoraan Rasvangista Iisveteen. 

Muita suurempia Rasvankiin tai Virmasveteen laskevia järviä ovat Ahveninen, Hirvijärvi, Iso-Lauas, Kal-

liovesi, Kuttajärvi, Saittajärvi ja Tallusjärvi. Vedet virtaavat Rasvangista ja Virmasvedestä samassa tasossa 

olevaan Iisveteen ja siitä edelleen Säynätsalmen kautta Etelä-Niiniveteen. Iisveden ja Niiniveden yhdis-

tää myös Tervolan kanava. Paasvesi, Puruvesi, ja Suontienselkä purkautuvat kaakosta Suonenjoen kautta 

Iisveteen. 

Etelä-Niiniveteen tulee vesiä Pohjois-Niinivedeltä Västinsalmen kautta. Järvireitistä Vesantojärvestä, 

Sonkarista ja Kiesimästä on yhteys Etelä-Niiniveteen Kerkonkosken kanavan kautta. Kiesimän kanava 

yhdistää Kiesimän ja Pohjois-Konneveden. Etelä-Niinivedestä vedet laskevat Nokisenkosken kautta 

Miekkaveteen ja siitä edelleen Koskeloveteen. 

Alueen suurin järvi Konnevesi jakautuu Etelä- ja Pohjois-Konneveteen. Etelä-Konneveden pinta-ala on 

noin 12 100 ha ja keskisyvyys 12,5 m. Pohjois-Konneveden pinta-ala on noin 6 600 ha ja keskisyvyys on 

noin 7,5 m. Pohjois-Konneveteen laskevat vedet Horonjärvestä Läämingin kautta ja Iso-Ahvenisesta Poh-

jainveden kautta. Etelä-Konneveteen laskevat etelästä Vahvanen ja idästä Kalaja. Idästä laskevat alueen 

järvistä vetensä Konnekosken ja Karinkosken kautta Etelä-Konneveteen myös Miekkavesi, Koskelovesi, 

Tyyrinvirta, Lonkari, Kattilavirta, Äijävesi, Tallivirta ja Hankavesi. Tyyrinvirta, Konnekoski ja Karinkoski on 

kunnostettu. 

Myhin reitin järvet Korppinen, Vihtanen, Pieni Myhi, Mehtiö, Ahveninen (Suonenjoki), Pieni-Ahveninen 

ja Iso-Tervanen ja Myhinkoski sekä Mehtiönkoski - Kuorekoski laskevat vetensä Myhinjärven kautta Han-

kaveteen. Tyyrinvirran toinen kunnostus valmistui 2007 kuten myös Kuorekoskeen rakennettu kalatie. 

Myhinkoski ja Mehtiönkoski on entisöity uiton jäljiltä. 

Keskusjärvien veden laatu alueella on hyvä tai erinomainen (Vesikartta). Pistekuormitus vaikuttaa pai-

koitellen taajamien jätevesien purkupaikoilla. Maa- ja metsätalous sekä turvetuotanto aiheuttavat haja-

kuormitusta. (Vallinkoski ym. 2016). 

Kyselyssä tiedusteltiin osakaskuntien näkemystä veden laadusta kalavetenä. Vastauksessa oli mahdol-

lista arvioida yksittäisen vapaavalintaisen järven tai joen tilaa. Kukin vastaaja pystyi arvioimaan useam-

paa järveä tai jokea kalatalousalueella. Kuvaan 3 on koottu osakaskuntien vastaukset järvistä, jotka on 

tässä luokiteltu kuuluviksi keskusjärviin. Kaikkien järvien tilaan ei annettu arviota. Näin ollen joidenkin 

yksittäisten järvien tila saattaa korostua taulukossa. 

Kuvasta 3 nähdään, että keskusjärviin kuuluvien järvien veden laatu kalavetenä nähtiin pääosin erittäin 

hyvänä tai melko hyvänä. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että veden tilassa ei ollut tapahtunut 
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muutoksia tai veden tila on parantunut vuoden 2010 jälkeen. Toisaalta kolme henkilöä oli sitä mieltä, 

että veden tila on huonontunut 2010 jälkeen; yksi vastaus koski Ahvenisen tilaa ja kaksi muuta Konne-

veden. 

 

 
Kuva 3 Veden laatu kalavetenä Rautalammin reitin keskusjärvillä, a= erittäin hyvä/paljon parempi, b= melko hyvä/pa-

rempi, c= ei hyvä eikä huono/ei muutosta, d= melko huono/huonompi, e= erittäin huono/ paljon huonompi, f= en osaa 

sanoa. 
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Kuva 4 Veden laatu Rautalammin reitin kalatalousalueen järvillä. Lähde: Pohjois-Savon ELY-keskus.  
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2.1.2 Kalakantojen nykytila 

Osakaskuntakyselyssä tiedusteltiin osakaskuntien näkemystä kalakantojen nykytilaan ja muutoksiin vuo-

den 2010 jälkeen. Alla esitetään yhteenveto kalakantojen nykytilaan ja muutoksen lajeittain eri järvillä.  

Konnevedellä (Etelä- ja Pohjois-Konnevesi) kohtalaista huonommassa tilassa olivat kirjolohi (joka on vie-

raslaji), kuha, siika ja taimen. Toisaalta kuhakantojen tila nähtiin myös parantuneen vuoden 2010 jäl-

keen. Kohtalaista paremmassa tilassa olivat ahven-, hauki-, lahna-, made- ja muikkukannat. Erityisesti 

kuha- ja lahnakantojen nähtiin parantuneen vuoden 2010 jälkeen, siikakantojen nähtiin huonontuneen 

(kuva 5). 

 
Kuva 5 Kalakantojen nykytila ja muutos vuoden 2010 jälkeen keskimäärin Konnevedellä (Etelä- ja Pohjois-Konneve-

dellä) osakaskuntakyselyn mukaan. 

 

Niinivedellä (kuva 6) siian ja taimenen tilanne nähtiin välttävänä. Ahven, hauki, kuha, lahna ja muikun 

tila arvioitiin vähintään hyväksi ja niiden tilanne oli myös parantunut vuoden 2010 jälkeen. 
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Kuva 6 Kalakantojen nykytila ja muutos vuoden 2010 jälkeen keskimäärin Niiniveden järvialtaassa osakaskuntaky-

selyn mukaan. 

 

Vesantojärvessä (kuva 7) ahven-, kuha, muikku- ja särkikannat nähtiin hyvinä ja niiden tilanne oli särkeä 

lukuun ottamatta parantunut vuoden 2010 jälkeen. Huonona ja huonontuneina nähtiin puolestaan 

lahna-, siika- ja taimenkannat. 

 

 
Kuva 7 Kalakantojen nykytila ja muutos viimeisen vuoden 2010 jälkeen keskimäärin Vesantojärvessä osakaskunta-

kyselyn mukaan. 

 

Koskelovedellä (kuva 8) kuha- ja lahnakannat ovat hyvät; made-, siika- ja särkikannat ovat puolestaan 

välttävät. 
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Kuva 8 Kalakantojen nykytila ja muutos vuoden 2010 jälkeen keskimäärin Koskelovedessä osakaskuntakyselyn mu-

kaan. 

 

Iisvedellä (kuva 9) ahven-, kuha-. Lahna- ja haukikannat nähtiin vähintään hyvinä ja niiden tila on myös 

parantunut vuoden 2010 jälkeen. Siika- ja taimenkannat ovat vastausten mukaan huonontuneet vuoden 

2010 jälkeen. 

 

 

Kuva 9 Kalakantojen nykytila ja muutos vuoden 2010 jälkeen keskimäärin Iisvedessä osakaskuntakyselyn mukaan. 

 

Hankavedellä (kuva 10) kalakantojen ahven-, kuha- ja lahnakannat nähtiin hyvinä ja haukikannat erin-

omaisena. Muikku- ja taimenkannat nähtiin Hankavedellä välttävänä ja huonona. Taimenkantojen tilan 

on nähty heikentyneen vuoden 2010 jälkeen. 
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Kuva 10 Kalakantojen nykytila ja muutos vuoden 2010 jälkeen keskimäärin Hankavedessä osakaskuntakyselyn mu-

kaan. 

 

Koskivedellä ja Rasvangissa (kuva 11) made-, siika- ja taimenkannat nähtiin huonoina ja niiden tila on 

huonontunut vuoden 2010 jälkeen. Paasveden, Puruveden, Suontienselän ja Eteläselän alueella (kuva 

12) hauki ja kuha nähtiin hyvänä, kun taas lahna, muikku ja siika olivat kohtalaisia. 

 

 
Kuva 11 Kalakantojen nykytila ja muutos vuoden 2010 jälkeen keskimäärin Koskivedessä ja Rasvangissa keskimää-

rin osakaskuntakyselyn mukaan. 
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Kuva 12 Kalakantojen nykytila ja muutos vuoden 2010 jälkeen keskimäärin Koskivedessä ja Rasvangissa osakaskun-

takyselyn mukaan. 

 

Rautalammin reitti on ollut kuuluisa hyvästä taimenkannastaan ja runsaista saaliistaan 1500–luvulta läh-

tien. 1900–luvun alussa taimenia oli reitillä vielä runsaasti. Luonnonvaraisen kannan jyrkin taantuminen 

on tapahtunut 1970–luvulla ja heikkeneminen jatkunut vielä 1980-luvulla. 1990-luvun puolivälissä kan-

nan luontainen lisääntyminen havaittiin ainakin paikoin lähes loppuneeksi. Taimen on elänyt reitin pää-

väylän kaikissa koskissa kookkaimpien yksilöiden ollessa lähes 15 kilon painoisia. Vaellustaimenen lisäksi 

koskissa elää myös vaeltamaton tai vain lyhyitä vaelluksia tekevä paikallinen taimen, tammukka. (Pyyk-

könen 2007.) 

Luontainen taimenkanta romahti reitin virtavesissä ihmistoiminnan seurauksena. Kannan romahtami-

seen ovat vaikuttaneet vesialueiden patoamiset, vesien likaantuminen sekä itse koskialueen voimakkaat 

ruoppaukset (Pyykkönen 2007). Tehostuneella kalastuksellakin lienee vaikuttanut kannan romahtami-

seen. Rautalammin reitin taimenen perinnöllinen tila on myös heikko. Täysin puhtaita, alkuperäisiä Rau-

talammin reitin taimenkantoja ei enää ole (mm. Valkeajärvi ym. 1997). Tähän vaikuttivat kalanviljely- ja 

istutustoiminnan muutokset. Kanta ei enää ole puhdas ”rautalampilainen” eri alkuperää olevien istuk-

kaiden tuotua oman lisänsä geenipohjaan.  

Taimen on saanut uuden mahdollisuuden vahvistua 1990–luvun puolivälistä lähtien. Tällöin aloitettiin 

reitin ensimmäisiä koskikunnostus- ja kalatiehankkeita. Nykyisin kannan säilyminen luonnonvaraisena 

alkuperäisellä esiintymisalueellaan on kuitenkin voimakkaasti vaarantunut lähinnä liian tehokkaan ja 

nuoriin yksilöihin kohdistuvan kalastuksen johdosta (Valkeajärvi ym. 1997). Tätä silmällä pitäen on rei-

tille suunniteltu laaja-alainen taimenen koko elinkierron huomioiva istutus- ja kalastuksen säätelyoh-

jeisto (ks. Valkeajärvi ym. 1997). Tämän jälkeen on säätelykäytäntöjä edelleen tarkennettu erillisen jär-

vitaimenhankkeen yhteydessä (Airaksinen ym. 2006). 
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Rautalammin reitti on taimenen kannalta edelleen yksi arvokkaimmista ja merkittävimmistä vesirei-

teistä. Reitillä ei ole vaellusesteitä, ja taimenen lisääntymiselle ja kasvulle on hyvät luontaiset edellytyk-

set. Reittiä voidaan pitää myös koko eteläisen Suomen merkittävimpänä vaeltavan järvitaimenen elin-

alueena. Rautalammin reitin taimenella on myös suuri merkitys taimenen viljelyssä, sillä reitin taimen 

on maassamme eniten istutuksiin käytetty taimenkanta.  Viljelyn aika ajoin tarvitsemaa luonnon gee-

niainesta on ollut vaikea saada 1970-luvun jälkeen, mikä osaltaan korostaa taimenkannan hoidon tär-

keyttä. 

Rautalammin reitin järvitaimen on emokalanviljelyssä Luonnonvarakeskuksella ja yksityisillä viljely-yri-

tyksillä. Kannan tuottamaa mätiä ja poikasia istutetaan koko Kymijoenvesistöön, Kokemäenjoen vesis-

töön sekä joihinkin muihin vesistöihin. Kaksi- ja kolmevuotiailla kaloilla järviin ja virtavesiin tehtyjen is-

tutusten tuotto on merkintätutkimusten perusteella laskenut Kymijoen vesistössä huomattavasti 2000-

luvulla verrattuna 1990-lukuun (Syrjänen ym. 2010, 2011). RKTL perusti viljelykannan järvivaelluksen 

tehneistä sukukypsistä yksilöistä 1970-luvulla. Tämän jälkeen järvivaelluksen tehneitä kudulle palanneita 

emoja ei ole enää luonnosta saatu viljelykannan uudistamiseen. 

Emokalaston monimuotoisuutta säilytettiin 1990-luvulla yhdistämällä Rautalammin järvitaimenen eri 

viljelyparvien geneettistä materiaalia. RKTL täydensi kantaa 2000-luvun alussa yhdeksältä Rautalammin 

reitinkoskialueelta kerätyillä kesänvanhoilla jokipoikasilla, jotka kasvatettiin sukukypsiksi Laukaan vilje-

lylaitoksessa. Jokipoikasissa voi olla mukana myös paikallisten vaeltamattomien yksilöiden poikasia. Pää-

osa poikasista kerättiin Siikakoskelta ja Simunankoskelta. 

Istutuslajeja ovat olleet kuha sekä Rautalammin reitin kannan siika ja järvitaimen. Eniten on istutettu 

kuhaa, mutta kuhan, kuten myös muiden lajien istutusmäärät ovat olleet laskussa. Kalatalousalueella 

kasvatetaan planktonsiikoja tällä hetkellä kahdessa luonnonravintolammikossa, joiden pinta-ala 60 ha. 

Keskusjärvillä ei kuitenkaan liene saatu istutuksista yhtä hyviä tuloksia kuin pienvesissä. Keskusjärvissä 

siialla on voimakkaita planktonravintokilpailijoita; muikku, kuore ja pienikokoinen luontaisesti lisääntyvä 

järvisiika. Kalatalousalueella esiintyy murokkaita sekä plankton- ja järvisiikaa. Joillekin alueille ovat toiset 

lajit tyypillisimpiä kuin toiset, esimerkiksi Etelä-Konnevedelle tyypillisiä ovat plankton- ja järvisiika ja Poh-

jois-Konnevedelle planktonsiika ja tuppisiika eli murokas. 

Vielä 90-luvun alussa kuhakannat olivat Nilakkajärveä lukuun ottamatta huonot. 90-luvulla aloitettiin 

myös Rautalammin reitillä kuhan viljely ja istuttaminen. Kuhaistutukset kalatalousalueelle on pääasiassa 

tehty alkuperältään Lohjanjärven, Vanajaveden, Tampereen Pyhäjärven, Längelmäveden ja Saarijärven 

Lanneveden emokalojen mädistä haudotuilla 1-kesäisilla kuhanpoikasilla, jotka on jatkokasvatettu luon-

nonravintolammikoissa. Luonnonravintolammikoita on alueella ollut kuhantuotannossa 5–10 kpl, yh-

teispinta-alaltaan 40–50 ha. Kuhaistutusten merkitystä on vaikea selvittää, koska alueella ei ole tehty 

tutkimusta juuri tästä asiasta. Asiaa on toki tutkittu muualla. Istutusten suurin merkitys lienee ollut hei-

kon kannan vahvistamisessa huonon emokalatilanteen aikana ja viileinä kesinä (veden keskilämpötila ei 
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nouse yli 14 astetta), kun luontainen lisääntyminen ei onnistu. Kuhakannat ovat kuitenkin poikkeuksetta 

vahvistuneet alueen keskusjärvissä runsaiksi. Ilmaston lämmetessä on kuhan lisääntymiselle tärkeitä 

lämpimiä kesiä usein ja kalastusrajoitusten ansiosta yhä useampi emokuha pääsee lisääntymään. 

Täplärapua istutettiin 1990- luvun loppupuolella pienvesiin Rautalammin taajaman lähialueelle. Sittem-

min se on levinnyt luvattomien istutusten seurauksena ainakin Konneveteen, Sonkariin ja Vesantojär-

veen. Se kestää jokirapua paremmin mm. rapuruttoa ja on levitessään syrjäyttänyt jokiravun. Siitä on 

myös haittaa verkkokalastukselle etenkin Etelä-Konnevedessä. Täplärapu onkin leviämässä perinteisille 

rapuruton tärvelemille jokirapualueille vastoin rapustrategian linjauksia. Osakaskuntakyselyn mukaan 

täplärapua on havaittu ainakin Vahvasessa, Myhinkoskella, Konnekoskella, Etelä-Konnevedessä ja 

osassa Pohjois-Konnevettäkin. 

Osakaskuntakyselyn vastausten mukaan jokirapua esiintyy kalatalousalueen yksittäisissä osissa. Kansal-

lisen rapustrategian suositusten mukaan jokirapukantojen hoito suoja-alueiden ulkopuolella on syytä 

keskittää tutkimustiedon nojalla parhaita tuloksia antaviin pienehköihin vesialueisiin. Tällaisia ovat ra-

pustrategian mukaan 1–500 ha:n kokoiset järvet, jotka tulee määritellä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa. 

2.1.3 Kalastuksen nykytila 

Osakaskunnille osoitetussa kyselyssä tiedusteltiin kalastuksen nykytilaa. Alla olevasta kuvasta voidaan 

päätellä, että vetouistelu, heittouistelu ja pyydyskalastus nähdään melko aktiivisena tai kohtuullisena. 

Sen sijaan kalastusmatkailu, kaupallinen kalastus ja erityiskohdekalastus (koskikalastus) nähdään vähäi-

senä tai sen osuudesta ei vastaajilla ole tietoa. Erityisesti vetouistelun nähtiin lisääntyneen vuoden 2010 

jälkeen (kuvat 13 ja 14).  

 

 
Kuva 13 Kalastustapojen nykytila keskusjärvillä. Osakaskuntakysely 2020.  
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Kuva 14 Kalastustapojen muutos vuoden 2010 jälkeen. Osakaskuntakysely 2020. 

 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman valmisteluun osallistuneen työryhmän kanta vetouistelun lisääntymiseen 

on kuitenkin päinvastainen; hallituksen kanta on, että vetouistelu on nimenomaan vähentynyt viimeisen 

10 vuoden aikana, mutta jigikalastus on lisääntynyt. 

Kalatalousalueella pyydyskalastus on pääasiassa kotitarve- ja virkistyskalastusta, mutta tämäkin on vä-

hentynyt, vaikka kuhakannat ovat runsaita. Kalatalousalueen näkemyksen mukaan vetouistelusta ollaan 

siirtymässä kalastonhoitomaksulla- tai ikään perustuvalla kalastusoikeudella tapahtuvaan jigikalastuk-

seen tai kaikille vapaaseen pilkintään. Saaliksi tavoitellaan usein isoa ahventa ja kuhaa. Kalatalousalueen 

yhteislupien kysyntä on pienentynyt selvästi. Myös kalastonhoitomaksujen vuotuinen lunastusmäärä on 

laskenut joka vuosi, joskin vuosi 2020 oli poikkeus.  

Kalatalousalueella on muutamia viehelupa-alueita sekä yksi pyydyslupa-alue; Konneveden, Sisä-Savon 

(entiset Niinivesi-Iisvesi sekä Rasvanki-Virmasvesi viehelupa-alueet), Suonteen järviuistelu-lupa, Suo-

nenjoen jokilupa, Suonteen pyydyslupa-alue sekä Rautalammin reitin kalatalousalueen viehelupa ja ka-

latalousalueen yhden lisävavan kevytlupa. Kalatalousalueella on koskia, joissa voi kalastaa erikseen myy-

tävillä luvilla. 

Säätelytoimenpiteillä on pyritty turvaamaan mahdollisimman monen järvitaimenen ja kuhan lisääntymi-

nen ja mahdollistetaan samalla pienempien kalojen, siian ja ahvenen, hyödyntäminen. Kalastusalueet 

ovat asettaneet solmuvälirajoituksia ja -suosituksia seuraavasti: 

• Rasvanki-Virmasveden kalastusalue on kieltänyt solmuväliltään 28–54 mm verkkojen käytön Iis-

vedessä, Koskivedessä, Rasvangissa, Virmasvedessä ja Kuttajärvessä yli 5 m syvyydessä. 

• Niiniveden kalastusalue on suositellut solmuväliltään 28–49 mm verkkojen käytön kieltämistä 

jääkannen alta tapahtuvassa kalastuksessa Vesantojärvessä, Sonkarissa, Kiesimässä, Pohjois- ja 
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Etelä-Niinivedessä, Iisvdessä, Miekkavedessä ja Koskelovedessä. 

• Koskelo-Konneveden kalastusalue suositteli osakaskunnille solmuväliltään 36–54 mm verkkojen 

kieltämistä kalastuksessa ja pintapyynnissä 36–69 mm verkkojen käytön kieltämistä reittivesillä 

Keiteleessä, Vesijärvillä, Horonjärvessä, Pohjois-Konnevedessä, Iso-Ahvenisessa, Etelä-Konne-

vedessä, Koskelovesi- Hankavesi reitillä, Myhinjärvessä, Pienessä Myhissä, Mehtiönjärvessä ja 

Ahvenisessa. 

• Konneveden-Kuusveden kalastusalue suositteli osakaskuntia kieltämään 36–54 mm verkkojen 

käytön Rautalammin reitin reittivedellä pois lukien Pukarajärvi, Liesveden Isolahti sekä Paana-

lansalmen Pirttilahti. Siian kalastus rajoitusalueella kuitenkin sallitaan alle 2 metrin syvyydessä 

1.10–30.11. välisenä aikana. Tunnetuille kuhan talvehtimisalueilla sallitaan ainoastaan yli 54 

mm verkkojen käyttö. 

 

Muikkukantojen elvyttyä kaupallista kalastusta on taas harjoitettu nuotalla, troolilla, verkoilla ja isory-

sillä. Ala on kamppaillut kuitenkin kannattavuusongelmien kanssa. Perinteisesti muikku on ollut pääasi-

allinen kaupallisen kalastuksen kohde, mutta kannanvaihtelu ja usein ravinnoksi liian pienikokoinen 

muikku tekevät muikusta epävarman tulonlähteen. Myös kysyntä kaupungeissa on vähentynyt. Runsas 

kuha- ja ahvenkanta on tuonut vakautta kaupallisten kalastajien talouteen. Kalastus on kuitenkin seson-

kiluonteista ja monet kaupalliset kalastajat saavat tuloja muista lähteistä. Kalastajat ikääntyvät ja uusia 

ei ole juuri tulossa tilalle. 

Viime vuosina paikallisen kalan ja aiemmin vähäarvoisena pidetyn särjen kysyntä on kasvanut. Lisäksi 

pyyntitekniikat kehittyvät paremmin soveltuviksi mm. särjen kaupalliseen kalastukseen. 

Alueella tai lähituntumassa on kaupallisille kalastajille kalankäsittelytilat ja pakastuslaitteet Säviässä ja 

Vesannolla. Kalastajilla on myös omia käsittelytiloja kalan esikäsittelyyn. 

Vesantojärvellä on kirkonkylän rannassa venesatama. Kerkonkosken venesatamasta Etelä-Niinivedeltä 

pääsee vesireittiä Kerkonkosken kanavan kautta Kiesimäjärvelle ja Kiesimän kanavan kautta Konneve-

delle ja edelleen Neiturin kanavan kautta Keiteleelle. Iisveden satamaan on viitoitettu reitti. Merkityn 

Suonenjoki-Sorsakoski venereitin on Itä-Suomen vesioikeus määrännyt yleiseksi paikallisväyläksi. Kun-

nan niemessä Iisveden rannalla on rakennettu rantautumispaikka, samoin Kimpanlammen päässä Suo-

nenjoen reitillä. Suontienselän puolella Sointunlahdessa ja Suihkolan salmessa sillan lähellä on veneen-

laskupaikka. Suihkolan salmi sijaitsee Pieksämäen kalastusalueella Jäppilän kunnan alueella, mutta siitä 

on vesiyhteys kalastusalueelle Paasveteen ja Puruveteen. 

Kolun kanavalta on merkitty laivaväylä (syväys vähintään 2,4 m) Tervonsalmen läpi Rasvangille, josta se 

jatkuu edelleen Pulkkilansaaren länsipuolitse Iisvedelle. Laivaväylä haarautuu Rasvangin pohjoisosassa 
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ja sen toinen haara (syväys vähintään 1,8 m) johtaa Kuivaniemen ympäri Karttulaan. Kuivaniemen kär-

jessä väylä haarautuu uudelleen ja toinen haara johtaa edelleen Lietesalmen kautta Iisvedelle. Lisäksi 

Karttulasta on merkitty venereitti Syvänniemelle. 

Alueelta löytyy seuraavat venesatamat: 

• Karttula: Autuaankannaksen retkisatama, Karttulan satama, Syvänniemen kyläsatama ja Tulisaa-

ren retkisatama 

• Tervo: Linnosaaren retkisatama, Tervon satama, Verkkokylän retkisatama ja Äyskosken vieras-

laituri 

• Konnevedellä on palvelusatama Kivisalmessa, venevalkama Neiturin kanavan suulla ja Konneve-

den kirkonkylällä Häyrylän rannassa.  Rautalammin kylällä on venesatama Hankaveden Pitkälah-

dessa. 

2.2 Kalakantojen ja kalastuksen tavoitetilat ja osatavoitteet keskusjärvien osa-alueella 

Kalastuslain 36 § edellyttää, että kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan sisältyy suunnitelma 

kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteistä sekä näitä koskeva tavoitetila. Rautalammin reitin 

kalatalousalueen keskusjärvien osa-alueella tavoitetila on seuraava: Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa huo-

mioidaan vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen tarpeet. Tavoite on luonnonvaraisen järvitaime-

nen ja muiden vaelluskalojen kuten siian kalastuksen säätely ja kalavesienhoito niin, että kannat perus-

tuvat luontaiseen lisääntymiseen. Vapaa- ajan ja kaupallisen kalastuksen edellytykset säilytetään. Kalas-

tuksen kehittämisen osalta tavoitteeksi asetetaan nykyisten yhteislupa-alueiden lupatarjonnan yksin-

kertaistaminen. 

Osatavoite1: Virtavesien kunnostetuille kutupaikoille nousee jälleen villejä järvitaimenia ja kutevien sii-

kojen ja harjusten yksilökoko ja määrä kasvaa. Poikastiheydet kasvavat. 

Osatavoitteen 1 seuranta toteutettaisiin kutupesälaskennoin ja koekalastuksin sekä merkinnöillä, saalis-

kirjanpidolla ja tiedustelulla. Samalla tulee huomioida elinvoimaisten ja kalataloudellisesti merkittävien 

kalakantojen hyödyntäminen järvialtaille. 

Osatavoite 2: Hyvässä tilassa olevien lajien kuten kuhan, muikun, ahvenen ja hauen kannat pyritään 

säilyttämään elinvoimaisina. 

Osatavoite 3: Kalastus järvialtailla lisääntyy, mutta kalastus järvillä järjestetään kestävällä periaatteella 

niin, että runsaita kalakantoja voidaan hyödyntää vapaa-ajankalastuksen lisäksi kaupallisesti, mutta sa-

malla heikkojen kalakantojen kuten villien rasvaevällisten järvitaimenten kalastusta ja siihen sopivia pyy-

dyksiä pyritään välttämään ja saaliksi saadut yksilöt vapautetaan. 

Osatavoite 4: Vaikka lain tavoite on, että kalakannat perustuvat luontaiseen lisääntymiseen, kirjataan 
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KHS:aan kaikki käytettävät istutuslajit. Taimenistutuksissa painotus tulee olla virtavesien mäti- ja pien-

poikasistutuksissa. Järvilohi-istutuksiin suhtaudutaan kielteisesti. Tehdään istutussuunnitelma siika- ja 

harjuskantojen vahvistamiseksi. Järvisiika voi nopeakasvuisena lajina myös soveltua tiettyihin vesistöi-

hin, siitä ei kuitenkaan saa olla vaaraa luontaisille elinvoimaisille siikakannoille. Siikaistutukset tulee 

suunnata niihin vesiin, jossa niitä kalastetaan. Kuhaistutukset aloitetaan, kun se katsotaan tarpeelliseksi, 

esimerkiksi silloin kun kuhakannan katsotaan olevan vaarassa heikentyä. 

Seuranta: Kalankantojen ylläpidon tulee perustua seurantaan. Esimerkiksi kalakantojen kehittymistä 

seurataan olemassa olevien resurssien puitteissa tekemällä kalastusta koskevia tiedusteluja, koekalas-

tuksin ja ennen kaikkea järjestämällä kirjanpitokalastus. 

Osatavoite 5: Vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen edellytykset säilytetään. Kalastuksen kehittämisen 

osalta tavoitteeksi asetetaan nykyisten yhteislupa-alueiden lupatarjonnan yksinkertaistaminen. Otetaan 

huomioon myös se, että nykyiset suositut kalastustavat jigaus ja pohjaonginta sisältyvät yleiskalastusoi-

keuksiin ja lupatulot ovat vähenemässä vetouistelulupien kysynnän heiketessä. Pyydyslupa-alueita pyri-

tään muodostamaan esimerkiksi osakaskuntien kanssa solmittavilla selvittelysopimuksilla.  Tavoittee-

seen päästään myös kannustamalla osakaskuntia yhdistymään laajemmiksi yksiköiksi. Pyydyslupa-alu-

eita pyritään muodostamaan esimerkiksi osakaskuntien kanssa solmittavilla selvittelysopimuksilla. 

Osatavoite 6: Tieteellistä tutkimusta kalakannoista, niiden vuotuisesta poistumasta (sekä luonnollisesti 

että kalastuksen kautta) sekä kalojen luontaisesta lisääntymisestä pyritään lisäämään. Tällaisen tutki-

muksen tarkoituksena on selvittää kalakantojen tila mahdollisimman tarkasti, jotta niiden hoitaminen 

onnistuu tehokkaammin ja jotta hoitotoimenpiteet olisivat oikeanlaisia. Tutkimus toteutettaisiin yhteis-

työssä korkeakoulujen kanssa esimerkiksi väitöskirjatutkimuksena. 

2.3 Vesialueiden käytön alueellinen suunnittelu ja yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalu-

eella 

2.3.1 Kalataloudellisesti merkittävät alueet 

Keskusjärvien suuret altaat ovat kalataloudellisesti merkittäviä alueita, sillä vapaa-ajankalastus ja kau-

pallinen kalastus keskittyy niihin. 

Keskusjärvien alueesta kalataloudellisesti merkittävät alueet ovat myös järvitaimenen suojelun ja elpy-

misen kannalta merkittävät alueet. Alueelle on laadittu Rautalammin reitin ylä- ja alaosan taimenkannan 

hoito- ja kalastussuunnitelmat (Syrjänen ym. 2015 ja 2018), jonka suosituksia hyödyntämällä taimen-

kantaa pyritään palauttamaan ja elvyttämään alueelle osatavoitteen 1 mukaisesti. Suunnitelman mukai-

set toimenpidealueet ovat ekologiselta kannalta merkittäviä alueita. 

Myös jokiravun levinneisyysalueet ovat kalataloudellisesti merkittäviä alueita. 
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2.3.2 Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet ja niillä käytettävät pyydykset 

Kaupallinen kalastus keskittyy nykyisellään suurille altaille. Keskusjärvien järvialueet soveltuvat profiilil-

taan kaupalliseen kalastukseen. Troolaus ei kuitenkaan sovellu kalastustapana kapeisiin lahtiin, järviin 

tai väyliin, vaan troolaus rajataan selkävesille. Tällaisia troolaukseen sopimattomia alueita ovat: 

• Kivisalmi 

• Timosensalmi 

• Pohjois-Konneveden alue, joka käsittää Pohjainveden sekä Hintikansalmen ja siitä alkavan vesi-

alueen Lehmisalmeen asti. 

• Sonkarinpohja 

• Vesantojärvi 

• Tervolanlahti 

• Västinsalmi 

• Pulkkilansalmi ja Hyvösensalmi sekä niiden väliin jäävä alue 

• Linnonsalmi 

• Miekkavesi 

Kalastuslain 14§ mukaan käyttö- ja hoitosuunnitelmassa tulee esittää alueen käypiin hintoihin perustu-

vat kohtuulliset maksut korvauksena vesialueen käyttämisestä kaupalliseen kalastukseen kalastuslain 

13§ perusteella. Kalastusoikeuksien hinta tullaan määrittämään, mikäli kalastuslain 13§ käyttöä joskus 

joudutaan harkitsemaan. Tällöin kalatalousalue selvittää hintatason niiltä osakaskunnilta, jotka ovat 

aiemmin vuokranneet vesiään kaupallisille kalastajille. Ennen hinnan vahvistamista kalatalousalue kysyy 

näkemyksiä oikeasta hintatasosta myös kaupallisen kalastuksen etujärjestöltä, Suomen sisävesiammat-

tikalastajat ry:ltä. 

2.3.3 Kalastusmatkailuun hyvin soveltuvat alueet 

Koko alue soveltuu rikkaan kalastonsa puolesta kalastusmatkailuun, pois lukien taimenen rauhoitusalu-

eet. Alue on monimuotoista ja luontonsa ja kalastonsa puolesta houkuttelevaa. Alueella sijaitsee muun 

muassa Etelä-Konneveden kansallispuisto. Kalastusmatkailun olisi kuitenkin tapahduttava niin, että rau-

hoitusalueiden tarkoitus täyttyy ja rajoituksia noudatetaan.  

2.3.4 Vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueet ja järjestelmän kehittäminen 

Vuoden 2019 alussa alueelle kehitettiin uusi yhtenäislupa-alue ja lupamuoto. Alueella on nyt koko Rau-

talammin reitin järvialtaiden uistelulupa-alue sekä koko reitin järvialtaiden yhden lisävavan lupa-alue, 
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joilla voi kalastaa koko alueella. Jälkimmäinen on niin sanottu kevytlupa, jolla kalastaminen kahdella va-

valla on edullisempaa kuin kalatalousalueen tavallisella vieheluvalla. Kalastuksen kehittämisen osalta ta-

voitteena on nykyisten yhteislupa-alueiden lupatarjonnan yksinkertaistaminen edelleen. 

Tällä hetkellä kalatalousalueella toimii yksi yhtenäinen pyydyslupa-alue Suonteella. Myös uusia pyydys-

lupa-alueita pyritään muodostamaan esimerkiksi osakaskuntien kanssa solmittavilla sopimuksilla. 

 

2.3.5 Yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueella 

Osakaskuntatoiminta on hiipunut viime vuosina ja kalatalousalueella on toimimattomia osakaskuntia. 

Tärkeää on saada osakaskunnat toimivaksi tarpeen vaatiessa yhdistämällä viereisten osakaskuntien 

kanssa tai vuokrasopimuksin. Näin hallintakokonaisuudet ovat ehyempiä pirstaloitumisen vähentyessä 

ja kalataloudellinen hoito järkevämpää. Esimerkiksi Etelä-Savossa toimi vuosina 2017–2020 Vetovoimaa 

maaseudulle -hanke, jonka myötä osakaskuntia yhdistettiin. Samanlainen hanke, tai yhdistämisistä tie-

dottaminen ja niihin kannustaminen, lisäisi kalakantojen hoidon yhdenmukaisuutta myös Rautalammin 

reitin kalatalousalueella. Alueella on tehty viime vuosina joitakin melko suuriakin yhdistämisiä, esimer-

kiksi Rasvanki-Virmasveden osakaskunta (17 000 ha) muodostettiin yhdistämällä kuusi osakaskuntaa yh-

deksi. 

Yhteistoimintaa on kehitetty kalatalousalueella suunnittelemalla kalatalousalueelle omat verkkosivut, 

jotka ovat valmiit vuoden 2022 alkupuolella. Verkkosivujen avulla kalatalousalue voi tiedottaa toimin-

nastaan tehokkaasti. 

2.4 Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi ja kalastuksen kehittämiseksi 

2.4.1 Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi 

Käyttö- ja hoitosuunnitelma sekä siinä esitetyt säätelytoimenpide-ehdotukset etenevät viranomaisten 

hyväksymisprosesseissa eri tahtiin. Kalatalousalue tekee säätelytoimenpide-ehdotuksista erillisen, 

KHS:n käsittelystä riippumattoman päätöksen. Liitteessä 1 esitetään ELY-keskukselle tehtävät säätely-

toimenpide-ehdotukset. 

Kalatalousalueen tavoitteena on hyväksyä sellaiset säätelytoimenpide-ehdotukset, joille on yksimielinen 

tuki samaan aikaan, kun käyttö- ja hoitosuunnitelma hyväksytään lähetettäväksi yhteistyöryhmän käsi-

teltäväksi. Niiden säätelytoimenpide-ehdotusten osalta, joille ei saada kalatalousalueen yleiskokouk-

sessa yksimielistä päätöstä, käsittelyä jatketaan myöhemmissä kalatalousalueen yleiskokouksissa. 

Säätelytoimenpiteissä on tietyiltä osin huomioitu Rautalammin reitin ylä- ja alaosan taimenkannan 

hoito- ja kalastussuunnitelmaan kirjatut ohjeet ja toimenpiteet (Syrjänen ym, 2018; Syrjänen ym. 2015). 

Tärkeimmät toimenpiteet ovat aluerauhoitukset ja kalastusmenetelmien ja -välineiden säätely järvillä 
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sekä kalastusrajoitukset virtavesillä. 

2.4.2 Suunnitelma kunnostustoimenpiteistä 

Keskusjärvien vedet ovat erinomaisessa kunnossa, eikä alueella ei ole tarvetta suurille kunnostustoimen-

piteille. Osakaskuntakyselyssä kunnostustoimenpiteitä toivottiin keskusjärvien alueella Tervon Jouten-

lahteen, johon paikallinen osakaskunta toivoi vesikasvillisuuden niittoa virtauksen lisäämiseksi lahden 

pohjaan. Yleinen toive oli koekalastuksen järjestäminen kalakantojen selvittämiseksi. Myös kannanhoi-

dollinen kalastus on tarpeen. Kunnostustoimenpiteisiin voidaan ryhtyä kalatalousalueen resurssien puit-

teissa, mikäli niille on tarvetta. 

2.4.3 Suunnitelma istutuksista 

Rautalammin reitin järviin ei välttämättä tarvitse istuttaa mitään kaloja, sillä erinomaisessa ekologisessa 

kunnossa oleva reitti tuottaa pyyntiin muikkua, siikaa, ahventa, haukea, kuhaa ja madetta (Valkeajärvi 

2016). Ely -keskuksen ohjeessa (2020) Rautalammin reitin kalatalousalueen järviin suositellaan käytet-

tävän taulukon 1 mukaisia kantoja:   

  

Taulukko 1 RAU= Rautalammin reitin kanta. 

 

 

Keskusjärviin voidaan istuttaa kaikkia näitä lajeja, mikäli siihen katsotaan olevan aihetta. Siikaistutukset 

tulee suunnata niihin vesiin, jossa niitä kalastetaan. Kuhaistutuksiin tulisi ryhtyä jo ennen kuin kanta 

alkaa heikentyä; näin ollen, mikäli seuranta tai muu osoittaa merkkejä kuhakannan heikentymisestä, 

kuhan istutuksiin ryhdytään. 

2.4.4 Ehdotukset kalastuksen kehittämistoimenpiteiksi 

Keskusjärvien osalta on syytä miettiä, miten alueelle voisi houkutella lisää vapaa-ajankalastajia. Kalasto 

ja veden ekologinen tila ovat hyvällä tasolla, ja niitä olisi hyvä päästä hyödyntämään kalastustarkoituk-

siin. Kalatalousalue kannustaa ja osallistuu omalta osaltaan lupajärjestelmien kehittämiseen ja kalastus-

matkailun kehittämishankkeisiin. 
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Alueen kalastusmahdollisuuksien markkinoimiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Ja jotta alueen 

kalastusmahdollisuuksia voitaisiin markkinoida tarkoituksenmukaisesti, myös alueen saavutettavuuden 

ja viihtyvyyden tulisi olla kunnossa. Kalatalousalueet osallistuvat osaltaan veneenlaskupaikkojen raken-

tamiseen ja kunnostamiseen saavutettavuuden lisäämiseksi, tauko- ja nuotiopaikkojen lisäämiseen ja 

kunnostamiseen järvillä sekä kalastusluvan hankinnan helpottamiseen.  

2.5 Suunnitelma kalastusta ja kalakantoja koskevan seurannan järjestämisestä 

Järvitaimenen, kuten myös muiden kalalajien kannan seurantaa voi toteuttaa monin eri tavoin. Järvillä 

kalakantoja ja järvitaimenen kannan tilaa voi seurata muun muassa kirjanpitokalastuksella. Kalakantojen 

tilaa järvillä voidaan seurata myös vapaa-ajankalastajille järjestettävällä kyselyillä pyyntiponnistuksesta 

ja saaliista. Sekä kirjanpitokalastuksen ja kyselyn järjestäminen on lähivuosina ajankohtaista. Monet lu-

patahot esimerkiksi koskikalastuskohteissa vaativat luvan vastineeksi saalisilmoituksen tekemistä. Kyse-

lyt ja saalisilmoitukset pyritään järjestämään sähköisesti. 

Koskissa eläviä taimenia on mahdollista merkitä yksilömerkeillä, kuten Carlin- tai ankkurimerkeillä. Kalat 

pyydystetään isoissa virtavesissä vapavälineillä ja pienissä virtavesissä pääosin sähkökalastusmenetel-

mällä. Merkkihavainnot merkityistä kaloista antavat tietoa kalojen kasvusta, vaelluksista, pyyntiväli-

neistä ja kalastuskuolevuudesta. (Syrjänen ym. 2015). Tämäkin on ajankohtaista lähivuosina, ja merkkien 

palauttamisesta annettaisiin ohje kalastussäännöissä. 

Kalakantojen kehittymistä seurataan olemassa olevien resurssien puitteissa tekemällä kalastusta koske-

via tiedusteluja, koekalastuksin ja ennen kaikkea järjestämällä kirjanpitokalastus. Erityistä huomiota tu-

lisi kiinnittää kuhakantojen seurantaan. 

Tavoitteeksi otetaan kirjanpitokalastajien rekrytoiminen mahdollisimman monelta keskusjärveltä. Jokai-

sella isolla keskusjärvellä olisi hyvä olla kaksi kirjanpitokalastajaa. Kirjanpitokalastajiksi pyritään saamaan 

kaupallisia kalastajia tai aktiivisia vapaa-ajankalastajia. Kalastajia yritetään motivoida kirjanpitokalasta-

jiksi pientä korvausta vastaan. Vapaa-ajankalastajia motivoidaan täyttämään saalisilmoitus esimerkiksi 

järjestämällä arvonta vastanneiden kesken. 
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3. Suunnitelma virtavesille 

3.1 Yleistä 

Virtavesien alueet ovat tärkeitä taimenen kutu- ja poikastuotantoalueita. Osassa virtavesiä on myös kos-

kikalastusalueita, joilla on merkitystä vapaa-ajankalastuksen kannalta. Koskialueiden tärkeimmät lajit 

ovat vaelluskalat kuten järvitaimen, siika ja harjus. Koskissa, kuten koko kalatalousalueella, esiintyy myös 

muita lajeja ja taimenen vaeltamattomia kantoja. Villi järvitaimen on kuitenkin lähes kadonnut Rauta-

lammin reitiltä ja suuret yksilöt ovat harvassa. 

Rautalammin reitin taimenkannan tiedetään olleen elinvoimainen noin 1960-luvulle asti. Reittikoskilla 

arvellaan käyneen kudulla kymmeniä tai jopa satoja järvitaimenia vuosittain. 2000-luvulla reitin koskissa 

ovat kuteneet pääosin pienet ja keskikokoiset taimenet, jotka ovat olleet paikallista vaeltamatonta kan-

taa. On epäilty, että vaeltavaa kantaa on heikentänyt voimakas vapaa-ajankalastus järvillä ja koskilla ja 

todennäköisesti myös luvaton pyynti. Koskia ei ole padottu Rautalammin reitillä, joten se ei voi olla syynä 

järvitaimenen katoamiseen. (Syrjänen 2018.)  

Potentiaalinen taimenen poikastuotanto on Rautalammin reitillä huomattava. Koskipinta-alaa on yh-

teensä 44 ha, josta noin puolet poikastuotantoaluetta. Sellaista koskipinta-alaa, jossa myös yksikesäiset 

taimenen poikaset viihtyvät on koko reitillä 7,3 ha. Tutkimuksen mukaan kutupesät ovat pieniä ja taime-

nen poikastiheys pieni, keskimäärin 5 yksilöä/100 m2. (Syrjänen 2018.) Esimerkiksi Kuusamon Kitkajo-

essa poikastiheys oli keskimäärin 43 yksilöä/100 m2 vuosina 1987–1994 (Mäki-Petäys ym. 2000). Joki-

taimenilla tehtyjen merkintätutkimusten mukaan osa jokitaimenista vaeltaa kuitenkin yhä järviulapoille 

syönnökselle (Syrjänen 2018). 

Harjus on taimenen ohella toinen koskikalastuksen päälajeista. Harjuskanta on kohtalainen Äyskoskessa 

ja laji esiintyy myös Nokisenkoskella, Tyyrinvirralla ja Kukertaisjoessa. Rautalammin reitillä esiintyy 

kolme siikamuotoa: pikkusiika eli murokas, järvisiika ja planktonsiika, joista planktonsiika kutee yksin-

omaan virroissa. (Syrjänen ym. 2018.) 

Rautalammin reitin kalatalousalueella on runsaasti koskia. Merkittävimmät kosket ovat Huuhtajankoski, 

Äyskoski, Nokisenkoski, Tyyrinvirta, Konnekoski, Siikakoski, Taikinainen, Karinkoski, Kellankoski, Ylisen-

koski, Keskisenkoski ja Hannulankoski. (Syrjänen ym. 2015; Syrjänen ym. 2018). Lisäksi kalatalousalueella 

sijaitsee Mehtiönkoski ja Myhinkoski sekä useita mahdollisesti kunnostuskelpoisia jokia, joissa voisi olla 

sopivia koskipaikkoja kututaimenille 

Rautalammin reitin alaosalle on laadittu taimenkannan hoito- ja kalastussuunnitelma vuosina 2015. Ylä-

osalle laadittiin vastaava suunnitelma 2018. Tässä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa hyödynnetään sovel-

tuvin osin näiden suunnitelmien suosituksia. Rautalammin reitin kalatalousalueella on myös jokia ja pu-

roja, joihin voi soveltaa Vuoksen vesistöalueen järvitaimenkantojen toimenpideohjelmaa (Takkunen ym. 
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2018). Toimenpideohjelman mukaan muissa kuin kärkikohteissa kartoitetaan monipuolisesti taimenen 

lisääntymisalueiksi sopivat virtavedet; taimenen poikastuotantoon sopiviin virtavesiin aloitetaan pien-

poikasten istutukset, jos alkuperäistä taimenkantaa ei ole ja kunnostetaan kaikki potentiaaliset virtave-

det taimenen lisääntymisalueiksi ja järjestetään kunnostettujen alueiden taimenkannan seuranta. 

3.2 Kosket 

Rautalammin reitillä on toistakymmentä merkittävää koskea ja virtausta. Näistä 13 on Rautalammin rei-

tin kalatalousalueella. Yhteispinta-ala on noin 30 ha. Kaikki kosket on kunnostettu. Kalojen liikkumista 

estäviä rakenteita ei näillä koskilla merkittävästi ole. Koskia ei ole myöskään merkittävästi padottu. (Syr-

jänen 2015; Syrjänen 2018.) Vesien ekologinen tila koskien alueella on vähintään hyvä, eräissä koskissa 

jopa erinomainen (Vallinkoski ym. 2016). Kuormitus on vähäistä Rautalammin reitin kalatalousalueella 

verrattuna muihin Pohjois-Savon kalatalousalueisiin (Vallinkoski ym. 2016). 

Joihinkin koskiin myydään erikoislupia koskikalastukseen. Esimerkiksi Äyskoskella on suosittu erityiska-

lastuskohde, jossa saa kalastaa erikseen lunastettavalla luvalla. Koskialue on yksityisessä omistuksessa, 

mutta kalastusyrittäjän hallinnassa. Kalastus on sallittu vain väkäsettömillä koukuilla. Koski on jaettu kol-

meen osa-alueeseen; kosken keskiosa on varattu perhoskalastukselle ja kaksi muuta aluetta uisteluun. 

Taimenen ja harjuksen kalastus on pyydystä ja päästä -kalastusta. 

Nokisenkoski on puolestaan Vaajasalmen osakaskunnan alueella, joka myy koskelle koskilupia. Kalastus 

on sallittu vain yksihaaraisilla väkäsettömillä koukuilla. Perhokalastuksessa sallittua on enintään 2 kouk-

kua/vapa. Saaliskiintiö on 1 lohikala/vuorokausi, mutta tämä ei koske siikaa. Tyyrinvirran kalastusoi-

keutta hallinnoi Tyyrinvirran osakaskunta, joka on vuokrannut sen Kelastajat ry:lle (Syrjänen ym. 2018). 

Konnekosken alue on Lassilan ja Kosken osakaskuntien hallussa. Konnekoski toimii osakaskunnan ylei-

senä lupakoskena. Koskella ei ole kalastajakiintiötä, saaliskiintiöitä eikä järjestettyä saalisseurantaa (Syr-

jänen 2018). Alamittasäädöksiä tulee toki noudattaa. 

Siikakosken ja Hannulankosken väliin sijoittuvat Taikinainen, Karinkoski, Ylisenkoski, Keskisenkoski ja Kel-

lankoski. Näillä koskilla on koskilupa-alueet. Näillä alueilla siimassa saa olla enintään kolme perhoa puo-

len metrin välein, poikkeuksena Siikakoski, jossa saa olla enintään kaksi perhoa. Viehekalastus on sallittu 

yhdellä väkäsettömällä yksihaaraisella koululla kerrallaan. Siikakoskella vain perhokalastus on sallittu. 

Siikakoskessa, Karinkoskessa ja Hannulankoskessa vapoja saa olla enintään neljä kerrallaan, Taikinai-

sessa kaksi ja Kellankoskessa kuusi. Kaikki lohikalat paitsi kirjolohi tulee vapauttaa. Luvan voi ostaa myös 

Ylisenkoskeen ja Keskisenkoskeen, ja niihin soveltuvat samat säännöt kuin muihinkin koskiin. 

Siikakoski-Hannulankoski-väli on Konneveden kunnan omistuksessa. Keskisenkosken kalastusoikeus on 

jo pitkään ollut vuokrattuna Kärkkäälän osakaskunnalle, joka myy kalastuslupia halukkaille. (Syrjänen 

2015). Muutoin lupamyynti on keskitetty yrittäjälle. Aiemmin pyyntiponnistus on ollut pientä ja jotkut 
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koskialueet kalastusyhdistyksen käytössä. 

Talluksen reitin Talluskanavan osakkailla on kalastusoikeus koskella. Nimestään huolimatta uoma on 

koski, jonka pudotuskorkeus on 3,3 metriä. 

Mehtiön reitin Mehtiön- ja Ahvenkoski ovat yleisiä lupakoskia. Koskille myydään vuorokausi-, viikko- ja 

kausilupia. Lupa kattaa molemmat kosket. Ahvenkoskelle myydään lisäksi kolmen tunnin lupia. Osak-

kaille myydään lisäksi vuosilupia. Saalisrajoitus on 3 lohikalaa vuorokaudessa. (Syrjänen ym. 2018). 

Myhinkoskella kalastusoikeus kuuluu Pieksämäen Perhokalastajat ry:lle (alavirtaan katsottuna vasen 

ranta) sekä Rautalammin Perhokalastajat Ry:lle (oikea ranta). Koskella saa lisäksi kalastaa Myllypalstan 

osakkaat Myllypalstan aluevesillä, alavirtaan katsottuna joen vasemmalla rannalla. Pi-PeKa:n vesillä on 

kolmen kalastajan kiintiö ja kaloja saa ottaa saaliiksi lain sallimissa puitteissa esimerkiksi pyyntimitat ja 

taimensäädökset huomioiden. (Syrjänen ym. 2018). 

Kalatalousalueen alemmissa koskissa kaloista noin 60 % oli villejä ja 40 % villiintyneitä istukkaita, ja ka-

lojen pituus merkinnässä oli 20–65 cm. Näistä kaloista saatiin merkkipalautuksia merkintäkoskissa en-

nen mahdollista järvivaellusta 329 kappaletta ja järviltä 56 kappaletta. 70 % järvipalautuksista saatiin 

yläpuolisesta Konnevesi-järvestä (Valkeajärvi ym. 2012, Syrjänen ym. 2014). Yli puolet Konnevedelle pyr-

kivistä taimenista pyydystettiin heti Siikakosken yläpuolelta ja Mieronvirrasta. Osa merkityistä taime-

nista lähti alavirtaan Kynsivedelle, Kuusvedelle ja kaksi yksilöä Päijänteelle. Käyttäytymismalli on jok-

seenkin erilainen verrattuna kaksivuotiaisiin istukkaisiin, jotka vaeltavat välittömästi istutuksen jälkeen 

alavirtaan jopa Päijänteelle asti. Merkkipalautuksia ei saatu yhtään järvivaellukselta koskiin kudulle pa-

lanneista kaloista. (Syrjänen ym. 2010). 

Taimenen kutupesät ovat pieniä ja niitä on vähän. Äyskoskelta löytyi 26 ja Tyyrinvirralta 27 pesää vuonna 

2012, kun kosket tarkastettiin osittain. Molempien koskien naaraskutukanta lienee siten suuruusluokkaa 

30−70 yksilöä, mutta osa naaraista voi olla istukkaita. Muilta koskilta tietoa kutupesien lukumäärästä ei 

ole. Koivujoen, Äyskosken ja Tyyrinvirran kutupesät ovat yleensä pieniä. Suurin osa pesistä on ollut ko-

konaispituudeltaan 1–2 metriä. Suurimmat pesät ovat olleet Koivujoella 3–4 metrin pituisia. Taimenen 

poikastiheys reitin yläosalla on keskimäärin 5 yksilöä/100 m2, ja pienempi kuin Konneveden alapuolisilla 

koskilla. Sähkökoekalastuksia on tehty koskilla 2000-luvulla vähän. Seurannan vähyys vaikeuttaa taimen-

kannan tilan seurantaa. (Syrjänen 2018.) 

Konneveden koskilla kutupesiä on kartoitettu ja mitattu vuodesta 2007 lähtien vaihtelevalla intensitee-

tillä. Konneveden alapuolella olevista neljästä ylimmästä koskesta kahlaamalla löytyneiden kutupesien 

lukumäärät ovat olleet 2000-luvulla yleensä 0–10 pesää per koski. Naarastaimen tekee nykytietämyksen 

perusteella yleensä yhden kutupesän. Pesiä on ollut eniten Siikakoskessa. Reitin suurten koskien keski-

uomaa ei yleensä pystytä kahlaamaan, joten osa pesistä jäänee laskematta. Kudulla käyneiden naarai-

den lukumäärä lienee siten ollut Siikakoskella vuosittain 10–30 yksilöä ja muilla koskilla vähemmän. 
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(Syrjänen ym. 2015.) 

Vuosina 1996–2012 taimenen kesänvanhojen poikasten tiheys on ollut Siikakoskella keskimäärin 21, 

Kellankoskella 12 ja Simunankoskella 35 yksilöä/100 m2. Nämä edustavat Rautalammin reitin alaosan ja 

myös koko reitin parhaimmistoa. (Syrjänen 2015.) 

Konnekoskeen ja Äyskoskeen on istutettu viime vuosina Rautalammin reitin kannan järvitaimenta.  

3.3 Joet ja purot 

Pohjois-Savon ELY-keskus teki vuosituhannen alussa puroinventointeja, joissa kartoitettiin yhteensä 

noin 550 puroa tai jokea (Puroinventointi). Rautalammin reitin kalatalousalueella inventoituja puroja tai 

jokia on noin sata kappaletta. Näistä vain osan todettiin sopivan järvitaimenen kotiuttamiseen, uoma 

voi esimerkiksi olla kuiva osan aikaa vuodesta tai virtaus ei riitä taimenelle. 

Vuoksen vesistöalueen järvitaimenkantojen toimenpideohjelman (2018) mukaan muissa kuin kärkikoh-

teissa kartoitetaan monipuolisesti taimenen lisääntymisalueiksi sopivat virtavedet; taimenen poikastuo-

tantoon sopiviin virtavesiin aloitetaan pienpoikasten istutukset, jos alkuperäistä taimenkantaa ei ole ja 

kunnostetaan kaikki potentiaaliset virtavedet taimenen lisääntymisalueiksi ja järjestetään kunnostettu-

jen alueiden taimenkannan seuranta. Tätä samaa periaatetta voidaan soveltaa myös Rautalammin reitin 

alueella. 

Osakaskunnat tai muut paikalliset toimijat ovat jo saattaneet tehdä joitakin kunnostustoimenpiteitä tal-

koovoimin. Muutamissa uomissa kunnostuksia on myös suunniteltu, mutta niiden toteutus on jäänyt 

kesken. Vaikka veden laatu Rautalammin reitillä on vähintään hyvä, eräät joet ja purot saattavat olla 

rehevöityneitä tai liettyneitä (Puroinventointi). Esimerkiksi Kivijoen reitillä on kunnostushake käynnissä. 

Samalla tehdään taimenen mäti-istutuksia ja koekalastusta Kivijoessa, Myllyjoessa, Kaijanjoessa, Saari-

senjoessa, Savikoskessa ja Talluskanavassa. 

Tässä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa ei voida käsitellä kaikkia taimenelle potentiaalisia jokia ja puroja. 

Näin ollen kalatalousalueen ja sidosryhmien tulisi miettiä yhdessä, mitkä inventoidut joet ja purot olisi 

järkevintä kunnostaa ja järvitaimenen poikastuotantoalueiksi ja panostaa niihin alueisiin. Yhteistyötä 

voisi tehdä esimerkiksi Pielavesi-Nilakka kalatalousalueen kanssa, joka sekin on osa Rautalammin vesis-

töreittiä. Kunnostukseen sopivia olisivat uomat, joilla on parhaat edellytykset ja joissa mahdollisesti on 

jo tehty joitain toimia. Esimerkiksi Syrjänen ym. (2018) mukaan Talluksen reitti, Kivijoen reitti, Suonen-

joki, Kukertaisjoki sekä Myhin reitti puroineen olisivat potentiaalisia taimenen lisääntymisalueita. Toi-

saalta tässä yhteydessä todetaan myös, että nämä alueet ovat osin kartoittamatta. Inventoiduista pu-

roista kotiutusistutuksiin soveltuisi esimerkiksi Matilanjoki, joka pitäisi kuitenkin kunnostaa. Uomassa 

virtaama kuitenkin riittäisi koko taimenen elinkierrolle, joten kunnostus olisi kannattava (Puroinven-

tointi). 
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Puroinventointien yhteydessä on huomioitu uomien sopivuus myös harjusten kotiuttamiseen. Tällaisia 

jokia ovat esimerkiksi Ilotunjoki ja Keihäsjoki. 

Puro- ja jokialueet kuuluvat useimmiten osakaskuntien omistukseen. Jokien ja purojen kalakannoista on 

vain vähän tietoa. Näille suoritetaan harvoin koekalastuksia, sillä suurin osa koekalastuksista kohdistuu 

suurempiin virtavesiin. Puroinventointien yhteydessä puroissa ja joissa on havaittu muun muassa ah-

venta ja haukea. 

3.4 Kalakantojen ja kalastuksen tavoitetilat virtavesillä 

Rautalammin reitin kalatalousalueen virtavesien osa-alueella tavoitetila on seuraava: Käyttö- ja hoito-

suunnitelmassa huomioidaan Rautalammin reitin yläosan taimenkannan hoito- ja kalastussuunnitelma 

sekä Rautalammin reitin alaosan taimenkannan hoito- ja kalastussuunnitelma (Syrjänen ym. 2018 ja 

2015) siltä osin kuin katsotaan tarpeelliseksi taimenkannan paranemisen kannalta ja siltä osin kuin suun-

nitelmat koskevat Rautalammin reitin kalatalousaluetta. Vapaa-ajankalastus virtavesillä kuitenkin turva-

taan. Jokien ja purojen osalta tavoitteena on taimenen ja harjuksen kotiutusistutukset sekä uomien kun-

nostukset. 

Osatavoite1: Kartoitetaan virtavesikohteet ja päätetään kartoituksen perusteella kunnostettavaksi so-

veltuvat kohteet. 

Osatavoite 2: Tarkoitukseen sopivat uomat kunnostetaan taimenen poikastuotantoalueiksi ja niillä aloi-

tetaan pienpoikasten istutukset, jos alkuperäistä taimenkantaa ei ole. Järjestetään kunnostettujen alu-

eiden taimenkannan seuranta. 

Osatavoite 3: Virtavesien kunnostetuille kutupaikoille nousee jälleen villejä järvitaimenia ja kutevien sii-

kojen ja harjusten yksilökoko ja määrä kasvaa. Poikastiheydet kasvavat. Tämä osatavoite koskee niin 

järvien kuin virtavesienkin kalastuksensäätelyä. 

Osatavoitteen 2 ja 3 seuranta toteutettaisiin kutupesälaskennoin ja koekalastuksin sekä merkinnöillä, 

saaliskirjanpidolla ja tiedustelulla. 

Osatavoite 4: Vapaa-ajankalastuksen edellytykset ja kehittyminen turvataan koskilla taimentoimenpi-

teistä huolimatta. Näiden välille etsitään sopiva tasapainoa vapaa-ajankalastajien, yrittäjien ja kalata-

lousalueen välisellä yhteistyöllä. Kuturauhan ei saa kuitenkaan häiriintyä vapaa-ajankalastuksen vuoksi.  

3.5 Alueellinen suunnittelu virtavesillä 

3.5.1 Kalataloudellisesti merkittävät alueet 

Virtavesien osa-aluetta voidaan kokonaisuudessaan pitää kalataloudellisesti merkittävänä, sillä se on 
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tärkeitä taimenen kannalta. Koskialueet ovat tärkeitä myös kalastusmatkailun kannalta. 

3.5.2 Kalastusmatkailuun hyvin soveltuvat alueet 

Kalastusmatkailuun käytettävistä alueista sekä niiden käytön tavoitteista, ehdoista ja rajoituksista on 

tärkeätä sopia hyvässä yhteistyössä elinkeinojen harjoittajien kanssa. Kaikki kosket soveltuvat jo nykyi-

sellään kalastusmatkailuun. Kalastusmatkailun suunnittelussa tulee kuitenkin ottaa huomioon taimenen 

kannalta tärkeät suojelualueet ja -toimenpiteet. Matkailu ja suojelu on mahdollista yhdistää esimerkiksi 

niin, että kaikissa koskissa, joissa kalastus on sallittu jo nykyiselläänkin, otettaisiin mahdollisuuksien mu-

kaan taimenen kalastuksessa käyttöön pyydystä ja päästä – kalastus. Tämä on kuitenkin pyrittävä to-

teuttamaan niin ettei aiheuteta kohtuutonta rasitusta kutuvaelluksella oleville taimenille.  

3.6 Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi ja kalastuksen kehittämiseksi virtavesillä 

3.6.1 Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi virtavesillä 

Jotta taimen-, siika- ja harjuskannat parantuisivat, aluerauhoitusten lisäksi on syytä ottaa käyttöön uusia 

toimintatapoja ja rajoituksia ja vapaa-ajankalastukseen. Syrjänen ym. (2015&2018) ovat ottaneet pää-

periaatteeksi kalastuksen ekologista kestävyyden. Tämä tarkoittaa sitä, että koskikalastus ei aiheuttaisi 

merkittävää vahinkoa alueen kalakannoille. Kaikille koskille suositellaan kalastajakiintiöitä (vapakiinti-

öitä), rauhoituspäiviä, kahluurajoituksia ja vieheen koukku- ja väkäsrajoituksia. Joissakin koskissa osa 

edellä mainituista säätelytoimenpiteistä on jo käytössä. 

Säätelytoimenpiteet virtavesille on esitetty liitteessä 1. 

3.6.2 Suunnitelma istutuksista virtavesiin 

Kaikki Rautalammin reitin alkuperäiset kalalajit sekä vesistöön kotiutettu harjus lisääntyvät reitin vesissä. 

Siksi kalastustoiminnan periaate virtavesillä on kalastaa pääasiassa luonnossa syntyneitä kaloja. Tavoit-

teena tulisi olla, että taimenia tai taimenen mätiä ei tarvitsisi istuttaa 2020-luvun lopulla koskiin lainkaan, 

vaan luontainen kutukanta olisi riittävä ylläpitämään keskitasoista (20–40 yksilöä/100 m2) poikastiheyttä 

ainakin useimmilla reitin koskilla. (Syrjänen ym. 2018.) 

ELY- keskus on antanut ohjeistuksen kalatalousalueille istutuksista. Mikäli kalatalousalue katsoo aiheel-

liseksi, suosituksen mukaisia lajeja voidaan istuttaa myös koskiin (taulukko 1).  

Taimenen poikastuotanto on nykyään kuitenkin selvästi virtavesien tuotantopotentiaalin alapuolella. 

Tämä johtuu ainakin viime vuosiin asti jatkuneesta voimakkaasta pyynnistä järvillä ja järvikapeikoissa. 

Taimenen poikastuotantoa voidaan lisätä mäti-istutuksilla sellaisissa kohteissa, joissa poikastiheys on 

syys-lokakuun sähkökoekalastuksella arvioituna jatkuvasti matala eli alle 10 yksilöä/100 m2. Vaihtoeh-

toisesti mädin asemasta istutuksissa voidaan käyttää juuri uimaan oppineita taimenen poikasia. Näiden 
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istutusten onnistumista tulee seurata samoin kuin mäti-istutusten. (Syrjänen ym. 2018). 

 

 

3.7 Suunnitelma kalastusta ja kalakantoja koskevan seurannan järjestämisestä 

Järvitaimenen seurantaa voi toteuttaa monin eri tavoin, esimerkiksi kutupesälaskennalla, koekalastuk-

sella ja merkinnöillä. Seurantamenetelmä kannattaa valita sen mukaan, mitä asiaa halutaan tutkia. Jär-

vitaimenen kutukantojen kokoa on mahdollista seurata vuosittain kutupesälaskennalla. Naaras kaivaa 

kudulla ilmeisesti yhden varsinaisen kutupesän, ja pesät voi laskea syksyllä tai talvella koskista yksitellen. 

(Syrjänen ym. 2018.) Seuranta voidaan toteuttaa myös merkinnöillä, saaliskirjanpidolla ja kyselyillä. Esi-

merkiksi vapaa-ajankalastajille voitaisiin toteuttaa tiedustelu lähivuosina.  

4. Suunnitelma sivu- ja pienvesien osa-alueelle 

4.1 Perustiedot vesialueesta sekä kalakantojen ja kalastuksen tilasta 

4.1.1 Vesialue ja sen tila 

Sivu- ja pienvesien osa-alueeseen kuuluvat muun muassa Iso-Ahveninen, Horonjärvi, Pieni-Myhi, Myhin-

järvi, Mehtiö, Suonenjoen Ahveninen, Särkilahti, Liesvesi, Koivujärvi, Korosjärvi, Tuppi-Valkeinen, Salmi-

Valkeinen, Raja-Honkanen, Haukijärvi, Riuttasjärvi, Murtonen, Saittajärvi, Iso-Lauas ja Vihtanen. Suon-

teen alueella Iso-Rasti, Jylänki, Kutunjärvi, Lylyjärvi, Saittajärvi, Suurijärvi, Varpanen, Pieni-Varpanen, 

Viippero ja Ylävesi. Nämä ovat niitä järviä, joita ei ole luettu kuuluvaksi keskusjärvien osa-alueeseen. 

Alueella on kartta-aineistojen perusteella yli tuhat keskusjärvien ulkopuolista järveä tai lampea. Lampia 

on kartta-aineiston perusteella satoja. Kaikkia näistä ei ole mahdollista käsitellä tässä käyttö- ja hoito-

suunnitelmassa, joten käsittely keskittyy isoimpiin ja kalataloudellisesti merkittävimpiin järviin. 

Sivu- ja pienvesien osa-alueella toimii noin 50 osakaskuntaa. Osa osakaskunnista on pirstaleisia siten, 

että isolla järvellä toimiva osakaskunta voi hallita myös pienempää vesipalstaa toisessa järvessä. Suurin 

osa järvialasta on osakaskuntien hallinnassa myös pienissä järvissä. Yksityisomistuksessa olevat palstat 

ovat enimmäkseen alle 50 hehtaarin kokoisia. 

Valtaosa pien- ja sivuvesien ekologisesta tilasta on vähintään hyvä (Vesikartta).  Osakaskuntakyselyssä 

hieman yli puolet sivu- ja pienvesien tilaan kantaa ottaneista oli sitä mieltä, että veden laatu kalavetenä 

pienillä järvillä on melko hyvä. Osa oli sitä mieltä, että veden laatu kalavetenä on erittäin hyvä, pienempi 

osa puolestaan piti veden laatua kalavetenä melko huonona. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että 

veden laatu kalavetenä ei ole muuttunut vuoden 2010 jälkeen. 
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4.1.2 Kalakantojen ja kalastuksen nykytila 

Osakaskuntakyselyn mukaan sivu- ja pienvesien osa-alueen kalakantojen nykytila on kokonaisuutena ar-

vioiden hyvä. Eniten kantaa otettiin kuhan nykytilaan ja kasvuun; kuhan nykytila nähtiin pääosin hyvänä 

ja kantojen kerrottiin parantuneen vuoden 2010 jälkeen. Hauen osalta annettiin samanlaisia vastauksia 

kuin kuhan; kannat ovat pääosin hyvät ja niiden nähtiin parantuneen. Sen sijaan taimenen, jokiravun ja 

muikun tila nähtiin huonona ja huonontuneen. 

Koekalastusten perusteella pienten järvien kalastoon kuuluvat päälajeina ahven ja särki sekä toisinaan 

myös kiiski, salakka, lahna ja hauki. Iso-Lauaksen ja Liesveden koekalastuksissa verkkoon on jäänyt myös 

kuoretta ja muikkua. 

Järviin on istutettu enimmäkseen kuhaa, planktonsiikaa ja järvisiikaa. Järvitaimenta on istutettu Myhin-

järveen ja Hirvijärveen, mutta myös Vahvaseen, Valkeiseen ja Mehtiöön. Rapua on istutettu melko vä-

hän; 2010-luvun alussa rapua on istutettu Hirvijärveen ja Korosjärveen. 

Osakaskuntakyselyn mukaan järvien osa-alueella jokirapua esiintyy pienten järvien osa-alueen yksittäi-

sissä osissa. Täplärapua esiintyy lähinnä keskusjärvien alueella, keskusjärvien ulkopuolella täplärapua 

esiintyy kyselyn mukaan Konneveden kupeessa Vahvasessa.  

Järvitaimentakin raportoitiin esiintyvän lähinnä keskusjärvien alueella tai virtavesissä. Yhden vastauksen 

mukaan Saittajärvessä Tyyrinvirran edustalla on tehty järvitaimenhavaintoja. 

Keskusjärvien ulkopuolisia alueita ei kuulu yhteislupa-alueisiin. Pienvesien osakaskunnat myyvät lupia 

omille alueilleen. Osakaskuntakyselyn mukaan yleisimpiä kalastusmuotoja järvillä ovat pyydyskalastus, 

heittouistelu tai vetouistelu. Toisaalta näitäkään ei harjoiteta pienvesillä aktiivisesti, vaan suurin osa 

pien- ja sivuvesien osakaskunnista arvioi näiden olevan korkeintaan ”ei aktiivista eikä vähäistä” (kuva 15 

ja 16).  

 
Kuva 15 Kalastustapojen nykytila sivu- ja pienvesillä. Osakaskuntakysely 2020.  
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Kuva 16 Kalastustapojen muutos vuoden 2010 jälkeen sivu- ja pienvesien osa-alueella. Osakaskuntakysely 2020.  

 

Pienten järvien osalta kyselyssä ilmeni joitakin kunnostus- tai hoitotarpeita järvien osa-alueelle. Pienten 

vesien osakaskunnista yksi oli sitä mieltä, että järvissä tulisi tehdä koekalastus ja veden laadun tutkimus, 

joiden perusteella kunnostustoimenpiteistä päätettäisiin. (Rusalan osk). Muutama osakaskunta toivoi 

pienvesiin toimenpiteitä rehevöitymistä vastaan. Yksi osakaskunta toivoi Vihtasen ja Korppisen alueelle 

hoitokalastusta. (Vihtasen osk). 

Lyytikkälän osakaskunta ehdotti, että vastedes istutukset tulisi hoitaa keskitetysti: 

”Kalaistuksia pitäisi järjestää keskitetysti, koska kalapoikasten vuosittainen tilaaminen on osakaskunnille 

kova työ ja jää helposti tekemättä. Tuntuu että maksukykyä kalanpoikasista olisi, mutta tarjonta ei kohtaa 

kysyntää. Intoa kuha/siika/taimen/harjus -istutuksiin olisi.” 

Yleisin sivu- ja pienvesien osakaskuntien toivoma alueelleen istutettava laji oli siika. Toiseksi yleisin toi-

vomus oli kuha ja kolmanneksi taimen. 

4.2 Kalakantojen ja kalastuksen toimenpiteet 

Osakaskuntakyselyn ja koekalastusten perusteella suurin osa pienistä järvistä on ahven- ja särkivaltaisia. 

Osa järvistä voi olla myös rehevöityneitä. Kalatalousalue suorittaa järvien osa-alueella toimenpiteitä, 

jotta kalaveden laatu pysyisi mahdollisimman hyvänä. Kalastuksen säätelylle ei tällä hetkellä ole tarvetta; 

osakaskuntien viesti on ollut se, että kalastusta järvien alueella on melko vähän. Mikäli taimenen suojelu 

edellyttää, voidaan sivu- ja pienvesien osa-alueillekin asettaa tarkempia rajoituksia. 
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5. Suunnitelma kalastuksenvalvonnan järjestämisestä 

Kalatalousalueella on kalatalousalueen valtuuttamia kalastuksenvalvojia sekä osakaskunnan valtuutta-

mia valvojia. Viime vuosina suurimmat puutteet ovat olleet pyydysten merkitsemisessä ja usein yhteys-

tiedot puuttuvat. Viehekalastuksessa kirjoitetaan vuosittain pieni määrä näyttömääräyksiä tai nostetaan 

syyte luvattomasta kalastuksesta etupäässä kaupunkien lähivesillä, missä kalastusrasitus on suurin. 

Kalatalousalueella käynnistetään kalatalousalueen oma kalastuksenvalvontatoiminta. Toiminta on mah-

dollista käynnistää vaiheittain, jolloin saatujen alkukokemusten perusteella toimintaa voidaan asteittain 

kehittää. 

6. Vaelluskalojen, uhanalaisten kalakantojen ja biologisen monimuotoisuuden 

huomioon ottaminen toimenpiteissä 

Tässä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa huomioidaan luonnonkutuisen taimenen elpymisen ja elinkierron 

asettamat edellytykset kalatalousalueen vesissä. Erityisesti latvavesien ja muiden soveltuvien jokien ja 

purojen kunnostaminen taimenen kutu- ja poikastuotantoalueiksi on huomioitu. Lisäksi on huomioitu 

se, että menestyksekäs taimenen suojelu saattaa edellyttää myös rajoituksia esimerkiksi verkkokalas-

tukseen. Lisäksi käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on asetettu tavoitteet niille inventoiduille uomille, joihin 

taimenen kotiuttaminen on mahdollista. 

Tässä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa taimenen huomioimisen apuvälineenä on käytetty Vuoksen järvi-

taimenen toimenpideohjelmaa (Takkunen ym. 2018), Rautalammin reitin yläosan taimenkannan hoito- 

ja kalastussuunnitelmaa (Syrjänen ym. 2018) sekä Rautalammin reitin alaosan taimenkannan hoito- ja 

kalastussuunnitelmaa (Syrjänen ym. 2015). 

7. Täpläravun ja muiden vieraslajien huomioon ottaminen toimenpiteissä 

Täplärapua esiintyy ainakin Konnevedessä, Sonkarissa ja Vesantojärvessä. Osakaskunnille tehdyn kyse-

lyn mukaan täplärapua on havaittu Vahvasessa, Myhinkoskella, Konnekoskella, Pohjois-Konneveden Pa-

karilanselällä ja Kivisalmessa (kuva 17). Näin ollen täpläravun esiintyminen keskittyy lähinnä Konneve-

teen ja siihen johtavaan reittivesistöön.  

Jokiravun osalta tärkein asia on rapuruton leviämisen estäminen, niin pyydysten oikeaoppisen käsittelyn 

kuin täpläravun leviämisen estämisen avulla. Täpläravun levinneisyysalueella ja muulla suurten (yli 500 

ha) järvien alueella täplärapujen hallinta perustuu tehokkaaseen pyyntiin ja hyödyntämiseen. Pyynti tu-

lisi suunnata reittivesillä tiheän täplärapukannan alueiden lisäksi myös reuna-alueille. (Erkamo ym. 

2019). 
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Kuva 17 Täpläravun (punainen ympyrä) levinneisyys osakaskuntakyselyn mukaan. Lähteet: MML Taustakartta-

sarja 12/2020; Kalatalousalueen rajat ELY-keskus.  

Täpläravun leviäminen kalatalousalueen nykyisille jokirapualueille pyritään estämään tehokkaalla täplä-

rapupyynnillä. Täpläravun pyyntiä voidaan tehostaa mm. edistämällä ravustusmahdollisuuksia ja helpot-

tamalla ravustuslupien saantia. Täplärapujen esiintymisalueella ravustusluvat voisivat olla osakkaille il-

maisia. Täplärapualueella tulee käyttää eri pyydyksiä ravustukseen kuin jokirapualueilla. Kalatalousalu-

een tiedottamisella pyritään lisäämään ravustajien tietoa täpläravusta ja jokiravusta. Tiedottamisella py-

ritään saamaan aikaiseksi kestävä ravustuskulttuuri, missä huomioidaan eri rapulajit ja toteutetaan tar-

vittavia toimenpiteitä rapuruton leviämisen estämiseksi. Tiedottaminen ravustuksesta ja rapurutosta to-

teutetaan ensisijaisesti kalatalousalueen internet-sivuilla. Kalatalousalue pyrkii keräämään tietoa jokira-

vun ja täpläravun kantojen tilasta. Kerätyn tiedon avulla voidaan arvioida jatkossa tarvittavia toimenpi-

teitä jokiravun suojelemiseksi. 
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8. Ehdotus kalastuksenhoitomaksuina kerättävien varojen omistajakorvauksiin 

käytettävän osuuden jakamiseksi 

Vesienomistajille jaetaan korvaus, joka perustuu maksullisten yleiskalastusoikeuksien käyttöön kalave-

sillä. Yleiskalastusoikeudeksi katsotaan viehekalastus, heittokalastus tai vetouistelu yhdellä vavalla ja yh-

dellä siimalla.  

Kiinteä rasituskerroin on kalatalousalueella koettu tasapuoliseksi. Jako tehdään Kalpa -tietojärjestelmän-

perusteella. Kuitenkin, mikäli vesienomistajat myöhemmin ovat sitä mieltä, että kiinteä rasituskerroin ei 

ole enää tasapuolinen esimerkiksi vapaa-ajankalastuksen lisääntymisen myötä, siitä voidaan siirtyä toi-

senlaiseen jakoperusteeseen. 

9. Alueellinen edunvalvonta 

Kalatalousalue voi vaikuttaa esimerkiksi lausuntojen, viestinnän ja valistuksen avulla alueen ympäristön-

suunnitteluun. Lisäksi kalatalousalue kannustaa niin sanottuja nukkuvia osakaskuntia yhdistymään vie-

reisiin toimiviin osakaskuntiin tai tekemään vuokrasopimuksia alueen käytöstä. Näin turvataan yhtenäi-

nen ja järkevä kalakantojen hoito. 

10. Suunnitelma viestinnästä 

Viestinnällä voidaan taata kalatalousalueen toiminnan tehokkuus. Esimerkiksi tehokkaalla sisäisellä vies-

tinnällä pidetään kalatalousalueen hallitus ja kalastuksenvalvojat ajan tasalla kalatalousaluetta koske-

vissa asioissa. Ulkoinen viestintä lisää kalatalousalueen näkyvyyttä ja antaa kuvaa tehokkaasta toimin-

nasta. Viestinnän tulee lisätä ja tukea vuoropuhelua eri sidosryhmien välillä kalatalousalueen asioiden 

hoitamisessa. Viestinnällä pyritään myös siihen, että kalatalousalue saa vesienomistajilta ajankohtaista 

tietoa esimerkiksi osakaskuntien päätöksistä ja kalavesien käyttöön vaikuttavista asioista. Kalatalousalu-

een käyttämiä viestintätapoja tuleekin kehittää, jotta ulkopuoliset saavat tietoa kalatalousalueen asi-

oista ja jotta ikääntyvä osakaskuntaväki voisi osallistua päätöksistä käyvään vuoropuheluun. 

11. Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttamisesta vastaavat yhdessä kalatalousalue, kalastusoikeuden hal-

tijat ja viranomaiset. Osakaskuntien ja yksityisten vesialueiden omistajien on järjestettävä oman vesialu-

eensa kalastusta ja hoitoa suunnitelman mukaisesti ja viranomaisten on otettava suunnitelman linjauk-

set toiminnassaan huomioon. ELY-keskus toimeenpanee sellaiset alueelliset säätelytoimet, joiden 
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soveltaminen edellyttää ELY-keskuksen päätöstä. Toimeenpanoon liittyy käytännön toimia, joiden yksi-

tyiskohdat, aikataulut ja vastuualueet kuvataan kalatalousalueen toimintasuunnitelmassa. Toimintaker-

tomukseen liitettäviä asioita ovat mm. rahoitukseen, kalastussääntöihin, kunnostuksiin, istutuksiin, yh-

teistyökuvioihin, viestintään, kalastuksen valvontaan, edunvalvontaan ja seurantaan liittyvät asiat. Käy-

tännön toimenpiteiden koostaminen toimintakertomukseen auttaa seuraamaan käyttö- ja hoitosuunni-

telman tavoitteiden täyttymistä. Jatkuva toimenpiteiden seuranta helpottaa käyttö- ja hoitosuunnitel-

manvaikuttavuuden arvioimista sekä suunnitelman päivittämisen tarpeen arvioimista. 

Ensimmäiset 1.1.2016 voimaan astuneen kalastuslain mukaiset käyttö- ja hoitosuunnitelmat tulee luo-

vuttaa kalatalouden yhteistyöryhmän käsiteltäväksi viimeistään 31.12.2021 mennessä, ELY-keskus hy-

väksyy käyttö- ja hoitosuunnitelman yhteistyöryhmän käsittelyn jälkeen. Rautalammin reitin kalatalous-

alueen käyttö- ja hoitosuunnitelma pyritään käsittelemään kalatalousalueen ja sen jäsenten toimesta 

siten, että käyttö- ja hoitosuunnitelma jätetään yhteistyöryhmän käsiteltäväksi 30.10.2021 mennessä. 

Tällä käyttö- ja hoitosuunnitelma voisi astua voimaan 1.1.2022. 

Kalatalousalue toimeenpanee käyttö- ja hoitosuunnitelmassa linjattuja toimia käytössä olevien resurs-

sien puitteissa. Toimeenpanon laajuus on täysin riippuvainen ulkoisesta rahoituksesta. Vesialueiden 

omistajat osallistuvat kiinteästi käyttö- ja hoitosuunnitelmissa esitettyjen rajoitustoimenpiteiden toi-

meenpanoon. 

12. Vaikuttavuuden arviointi ja suunnittelu 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan jatkuvasti käytettävissä olevien re-

surssien 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 

kalakannoista ja sen kehityksestä. Saatujen tulosten perusteella tehdään mahdollisesti tarvittavia toi-

menpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi. Suunnitelmakauden loppuvaiheessa vuonna 2031 suoritetaan toi-

nen kyselytutkimus, jonka perusteella tehdään arvio käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden toteutu-

misesta. Suunnitelmakauden loppuraportti palvelee myös uuden käyttö- ja hoitosuunnitelman laadin-

taa. 
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Liitteet 

 

Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi 

Rautalammin reitin ylä- ja alaosalle on laadittu taimenkannan hoito- ja kalastussuunnitelmat (Syrjänen ym. 2018 

ja Syrjänen ym. 2015). Käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksessa hyödynnetään niiden mukaisia rajoitustoimen-

pide-ehdotuksia. Lisäksi ehdotuksessa noudatetaan Kuhan kasvu ja sukukypsyys Pohjois-Savossa 2018–2019-tut-

kimuksen suosituksia (Puranen ym. 2019). 

 

1. Alamitta 

• Kuha:  

o Perustelu: 450 mm pituudesta lähtien käytännössä kaikki kuhat ovat sukukypsiä Virmasvedellä 

(Puranen ym. 2019). Käyttö- ja hoitosuunnitelmatyöryhmän kanta on, että tilanne on sama myös 

muilla keskusjärvillä. 

o Ehdotus: Kuhan alamitaksi keskusjärvillä ehdotetaan 45 cm. Kuhan ylämittasuositus on puoles-

taan 70 cm. 

• Järvitaimen:  

o Perustelu: Rasvaeväleikatun järvitaimenen alamitta on viime vuosina ollut alueella 50 cm. Työ-

ryhmän kanta on, että alamittaa ei ole syytä tällä hetkellä nostaa. 

o Ehdotus: Rasvaeväleikatun taimenen alamitta 50 cm koko alueella. 

 

2. Pyydyssäätely 

Perustelut: Pyydyssäätelyllä pyritään suojelemaan vaelluskalojen luonnonkiertoa, sekä ohjaamaan kuhan kalas-

tusta ekologisesti kestäväksi. Pelkkä alamittasäätely on käytännössä tehotonta, mikäli verkkokalastussäätely ei tue 

käytettäviä alamittoja yleisimmin saatavien kalalajien osalta. Taimenet pyydystetään järvillä pääosin verkoilla ja 

uistelulla (Syrjänen 2018.) 

Ehdotus: Pyydyssäätelyssä esitetään käyttöönotettavaksi 31–54 mm solmuvälirajoitus keskusjärvien ja Liesveden 

alueella. Osakaskuntia suositellaan antamaan lisärajoituksia esimerkiksi talviajalle ja eri syvyisille vesialueille. 

 

3. Järvitaimenta koskevat toimenpiteet 

3.1 Säätelyehdotukset virtavesillä 

• Kalastusasetuksella rauhoitettu villi ehjärasvaeväinen taimen on vapautettava mahdollisimman nopeasti. 

• Istukastaimenelle (rasvaeväleikattu) asetetaan yhden kalan kalastajakohtainen saaliskiintiö vuorokaudessa. Ala-

mitta on 50 cm. 

• Harjus on rauhoitettu kalastusasetuksella huhti- ja toukokuun ajan kudun takia. Lajin tarkoituksellista 

pyyntiä tulee silloin välttää. Harjuksen kalastus taimenen syysrauhoituksen aikana voisi olla mahdollista 

pienikokoisella perholla taimenen kutualueiden ulkopuolella. Tämä lisäisi kalastajien suorittamaa 
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kalastuksenvalvontaa. Harjuksen saaliskiintiö on yksi harjus/vuorokausi/kalastaja. Vähimmäismitta on 50 cm. 

• Kalastuskausi on 15.3.–1.9. Konnekoskella rauhoitusaika on 1.9.–31.12. planktonsiian kudun takia. Talvikalas-

tusta voi harjoittaa, kun ilman lämpötila on korkeampi kuin 0 °C. 

• Taimenen syysrauhoitus on kalastusasetuksen mukainen 1.9.–30.11. 

• Kahluukielto tulisi olla vähintään taimenen syysrauhoituksen alkamispäivästä toukokuun viimeiseen päivään asti 

(1.9.–31.5.). Jos taimenen kutupesien laskennalla voidaan kartoittaa koskista kutupesättömät 

alueet, kahlaus voitaisiin sallia tällaisilla alueilla ympäri vuoden. Jos taimenen poikastiheys vaikuttaa jossain koh-

teessa jatkuvasti pieneltä suhteessa kutupesien lukumäärään ja kokoon, kahluukieltoa tulisi pidentää esimerkiksi 

toisella rannalla muutaman vuoden ajaksi kokeiluluontoisesti 15.6. asti. Poikastiheys 

pitäisi arvioida näinä vuosina. 

• Vieheessä saa olla yhteensä korkeintaan kaksi koukun kärkeä, mutta mieluiten vain yksi yksihaarainen 

koukku. Koukkujen on oltava väkäsettömiä, tai väkänen on puristettu pois. 

• Kalastuksessa ei saa käyttää lyijyä siimassa lisäpainona. 

• Kalahaavissa suositellaan käytettäväksi tiheäsilmäistä solmutonta havasta. Tämä suositus annetaan myös järvi-

alueille. 

• Kalaan saa koskea vain kostutetuin käsin. Vapautettavan kalan saa nostaa ilmaan vain valokuvausta 

varten enintään viiden sekunnin ajaksi. Koukku pitää irrottaa ja kala mitata vedessä. Pakkasella kalaa ei 

saa nostaa vedestä. 

• Merkittyjen kalojen merkkikoodi tulee lukea ja tiedot tulee lähettää Luonnonvarakeskuksen merkintätoimistoon 

osoitteeseen https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/osallistu-kalatutkimukseen/palauta-

kalamerkki/. Samalla merkkikalan pyytäjä osallistuu vuosittaiseen arvontaan. 

 

3.1 Aluerauhoitukset järvillä 

Perustelu ja rajoitukset: Rautalammin reitillä taimenen lisääntymisalueina toimivat pääosin pääreitin kosket. Toi-

menpiteenä tärkeimpien koskien suualueille perustetaan rauhoitusalueet, joilla tehokkaat pyydykset verkko, rysä, 

paunetti ja pitkäsiima ja uistelu enemmän kuin yhdellä vavalla ovat kiellettyjä, mutta katiska, rantanuotta ja rapu-

merta ovat sallittuja. Rauhoitusalueet olisivat ehdotuksen mukaan seuraavat (kuvat 18–23).  
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Kuva 18 Nokisenkosken rauhoitusalue. 

 

 



 

 
Kuva 19 Tyyrinvirran rauhoitusalue. 

 
Kuva 20 Konnekosken rauhtoitusalue. 
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Kuva 21 Rauhoitusalue Mieronvirralta Siikakoskelle. 

 
Kuva 22 Rauhoitusalue Liesveden luusuassa. 

 



Rautalammin reitin käyttö- ja hoitosuunnitelma   LIITE I 

 

 
Kuva 23 Rauhoitusalue Kivisalmessa. 
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