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Johdanto 

Tämä ehdotus kalastuksen säätelytoimenpiteistä Suvasveden 
kalatalousalueelle liittyy kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan 
vuosille 2022-2031. Käyttö- ja hoitosuunnitelman yhtenä osana on määritellä 
kalatalousalueen kalavarojen käytön tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet. 
Kalastuksen säätelyllä voidaan pyrkiä saavuttamaan asetettuja tavoitteita ja 
tässä ehdotuksessa tarkennetaan käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kirjattuja 
kalastuksen säätelyn yleisiä tavoitteita.  

Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi vuosille 2022-2031 

Verkkokalastuksen säätely  

Verkkokalastuksessa saa käyttää kalatalousalueen suurilla järvillä Kohmassa, 
Roikalla, Suvaksella ja Paljakassa pohjaverkkopyynnissä alle 10 metrin 
syvyisillä vesialueilla minimissään silmäkooltaan 45 mm verkkoja ja yli 10 
metrin syvyisillä alueilla minimissään 55 mm verkkoja. Rajoitus mahdollistaa 
kalavarojen monipuolisen hyödyntämisen. 

Lisäksi pohjaverkkopyynnissä sallitaan solmuväliltään alle 28 mm verkot 
särkikalojen ja ahventen pyynnin mahdollistamiseksi. 

Pinta- ja välivesipyynissä sallitaan käytettäväksi alle 23 mm muikkuverkkoja 
ja yli 79 mm solmuvälin harvoja verkkoja. Sääntö mahdollistaa normaalin 
muikun verkkopyynnin ja parantaa taimenen sekä järvilohen 
kasvumahdollisuuksia kalatalousalueella. 

Kukkarin- ja Haapaselän alueilla suositellaan käytettäväksi 
pohjaverkkopyynnissä solmuväliltään minimissään 60 mm verkkoja taimenen 
ja järvilohen poikaskuolleisuuden vähentämiseksi ja istutusten tuoton 
parantamiseksi. 

Paljakassa suositellaan käytettäväksi minimissään 60 mm solmuvälin 
verkkoja talvella yli 10 metrin syvyysvyöhykkeellä kuhakannan tuoton 
parantamiseksi. 

Pienvesille ei aseteta kalatalousalueen puolesta rajoituksia 
verkkokalastukselle. 

Verkkokalastuksen säätely taimenen vaellusalueilla 

Suvasveden tärkeimmällä tunnetulla taimenen vaellusalueella  (Kuva 1.) 
käytetään pohjaverkkopyynnissä 15.8.-31.10. välisenä aikana solmuväliltään 
65 mm tai suurempia verkkoja. Toimenpiteellä turvataan luontaisen 
taimenkannan kutuvaellusta, minkä arvioidaan ajoittuvan alkusyksylle ennen 
kutuaikaa. Kutuvaelluksen arvioidaan olevan ohi marraskuun alkuun 
mennessä. 

Muina aikoina (1.1.-14.8. ja 1.11.-31.12.) on vaellusalueella käytössä samat 
säännöt kuin muualla kalatalousalueen vesillä. 



  
   

 

Kuva 1. Taimenen kutuvaelluksen rajoitusalue sekä Rusinvirran verkkokalastuskieltoalue  

Kalatalousalueelle voidaan rajata tarvittaessa myös muita taimenen 
vaellusalueita. Uusia rajauksia voi olla tarpeen tehdä kalatalousalueella 
toteutettavien virtavesikunnostusten jälkeen, mikäli taimenen poikastuotanto 
käynnistyy kunnostetuilla alueilla. 

Kalastuskieltoalueet 

Jakamon alueelle voidaan tarvittaessa perustaa verkkokalastuskieltoalue 
harjuksen kutualueelle, mikäli kutualue pystytään paikallistamaan. 
Kalatalousalue suosittaa harjuksen rauhoittamista pyynniltä harjuskannan 
heikon tilan vuoksi. Harjuskannan hoidosta voidaan tehdä tarkempia 
päätöksiä, mikäli harjuskannan tilasta saadaan uutta tietoa. 

Rusinvirran alueelle (Kuva 1.) määrätään pysyvä verkkokalastuskieltoalue 
sujuvan veneliikenteen ja kalojen vapaan liikkumisen turvaamiseksi. 
Rusinvirran alue on myös välttämätön kulkureitti vaeltaville luonnonkutuisille 
taimenkannoille. 

Hiismäen alueelle rajataan pyydyskieltoalue (koskee kaikkia passiivisia 
pyydyksiä) istutusten ja kalojen lisääntymisen turvaamiseksi (Kuva 2.). 



  
   

 

Kuva 2. Hiismäen pyydyskieltoalue 

Vaahtovanjoen suulle sekä Uitonsalmeen rajataan verkkokalastuskieltoalue 
kalojen vapaan liikkumisen turvaamiseksi (Kuva 3.). 

 

Kuva 3. Uitonsalmen ja Vaahtovanjoensuun verkkokalastuskieltoalueet. 

Pienten puromaisten virtavesikohteiden järven suualueelle voidaan määrätä 
verkkokalastuskieltoalue 100 m säteelle. Tällaisia kohteita voivat olla 
esimerkiksi Lylyjoki, Mustinjoki, Koirajoki ja Tiilikkalanjoki.  

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



  
   

Muu kalastuksen säätely 

Merkittävin yleinen kalastuksen säätelytoimenpide koskee taimenen alamitan 
nostoa. Kalatalousalue hakee viranomaispäätöstä istutetun taimenen 
alamitan nostolle 50 cm pituudesta 60 cm pituuteen. Alamitan nosto koskee 
kaikkia kalastusmuotoja, mutta alamitan nosto vaikuttaa etenkin alueella 
harrastettavaan vapakalastukseen. Etenkin alueella suositun vetouistelun 
tavoitekaloina ovat tyypillisesti juuri taimen ja järvilohi. Alamitan nostolla 
halutaan parantaa taimenistutusten tuloksellisuutta ja parantaa 
kalatalousalueen vesien tuottavuutta. 

Istutetun taimenen ja järvilohen vetouistelulle asetetaan yhden kalan 
henkilökohtainen päiväkiintiö. Päiväkiintiöllä voidaan turvata tasaisempaa 
saalisvarmuutta sekä kehittää kestävämpää kalastuskulttuuria. 

Pienillä puromaisilla virtavesialueilla on kalastuksenhoitomaksuun perustuva 
vapakalastus kielletty. Taimenen poikastuotannon kannalta olisi tarpeellista 
laajentaa vapakalastuskielto koskemaan myös osakaskuntalupia. 
Tarvittaessa myös jokien suualueille viehekalastusta voidaan pyrkiä 
rajoittamaan ELY-keskukselta haettavan päätöksen avulla.  

Kaupallinen muikun troolipyynti arvioidaan olevan nykyisin kestävällä ja 
muikkukantaa hoitavalla tasolla. Kaupallisten troolikalastajien määrä 
kalatalousalueella on nykyisin kalakantojen keston kannalta hyvällä tasolla 
eikä troolikalastajien määrää tarvitse muuttaa nykyisestä. Muikun 
troolipyynnissä sallitaan 3 troolin yhtäaikainen käyttö. Muikkukannan tilasta 
riippuen troolien määrää voidaan vähentää tai lisätä. 

Troolikalastusta säädellään määräyksillä vetoajoista ja -nopeuksista. Troolin 
pisin sallittu yhtäjaksoinen vetoaika on 2,5 tuntia ja lämpimän veden aikaan 
vetoaikaa suositellaan lyhentämään. Troolin maksimi vetonopeus on 4 km/h. 
Näillä säännöksillä pyritään vähentämään muiden kalalajien kuin muikun 
osuutta troolikalastuksen saaliissa. 

 

 


