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Esipuhe 

Kalastuslain (KL) 22 §:n mukaan vesialueet jaetaan niiden omistussuhteista sekä hallinnolli-

sista rajoista riippumatta kalatalousalueisiin, jotka muodostuvat kalataloudellisesti riittävän 

suuresta yhtenäisestä alueesta. Suomessa on kaikkiaan 118 kalatalousaluetta, joiden toiminta 

on alkanut vuoden 2019 aikana. Ennen kalatalousalueuudistusta vastaavia tehtäviä hoitivat ka-

lastusalueet. 

Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat, esimerkiksi osakaskunnat ja 

muut vesialueen omistajat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt. Kalatalousalueen pää-

tösvaltaa käyttää yleiskokous ja toimintaa valvoo ELY-keskus, jonka alueella kalatalousalue 

pääasiallisesti sijaitsee. 

Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joiden tarkoitus ja tehtävät on määritelty 

kalastuslain 23 ja 24 §:ssä seuraavasti: 

• kehittää alueensa kalataloutta; 

• edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestä-

miseksi;  

• 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 kos-

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

tuotto ja käyttö sekä biologinen monimuotoisuus, ja edistetään vapaa-ajan sekä kaupallisen ka-

lastuksen toimintaedellytyksiä. Käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa ELY-kes-

kus. 

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

hoitosuunnitelma noudattaa. Laatimisen apuvälineenä on käytetty Luonnonvarakeskuksen 

(Luke) käyttö- ja hoitosuunnitelman mallirunkoa. 

Pitkän voimassaolon vuoksi käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitetään lähinnä toiminnan strate-

giset päälinjat ja periaatteet. Yksityiskohtaiset vuositason tavoitteet ja toimenpiteet kirjataan 

jatkuvasti päivitettävään kalatalousalueen toimintasuunnitelmaan. 
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Lienee syytä nostaa esille muutamia seikkoja käyttö- ja hoitosuunnitelmien ohjausvaikutuk-

sesta ja suhteesta muuhun päätöksentekoon ja lainsäädäntöön. 

Ensinnäkin kalastuslain 40 § sisältää oikeusvaikutuksiltaan merkittävän muutokseen aiempaan 

lainsäädäntöön nähden. Uusi käyttö- ja hoitosuunnitelma tulee olemaan aiemmasta suositus-

luontoisuudestaan poiketen asiakirja, jota täytyy 40 §:n säännösten mukaan hoitotoimenpiteissä 

noudattaa. Lainkohdan mukaan kalatalousalueen kalavarojen käyttö ja hoito on järjestettävä 

hyväksytyn käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Kalatalousalue ja kalastusoikeuden halti-

jat vastaavat suunnitelman toteuttamisesta siltä osin kuin suunnitelman toteuttaminen niitä kos-

kee. 

Kalastusta säätelee ensisijaisesti kalastuslaki ja kalastusasetus, jossa annetaan säännöksiä esi-

merkiksi sallituista pyyntimitoista. Laissa on annettu myös ELY-keskuksille toimivalta rajoit-

taa kalastusta (esim. KL 53 §). Kalatalousalue voi sisällyttää käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdo-

tukseensa alueellisia määräyksiä esimerkiksi sallituista pyydyksistä, pyyntiajoista, pyyntialu-

eista ja pyyntimitoista. Määräykset toimeenpannaan ELY-keskuksen päätöksellä. Näitä mää-

räyksiä ei kuitenkaan voi asettaa sallivammiksi kalastuslakiin 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 hoitosuunnitel-

massa määrittämättömään istutukseen on saatava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

lupa. 

Asiasanat: Kalatalousalue, käyttö- ja hoitosuunnitelma, kalavarojen käyttö- ja hoito, kaupalli-

nen kalastus, kalastuksen ohjaus 
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1. Johdanto 

Kalastuslain (379/2015, KL) 22 §:n mukaan vesialueet jaetaan niiden omistussuhteista 

sekä hallinnollisista rajoista riippumatta kalatalousalueisiin, jotka muodostuvat kalatalou-

dellisesti riittävän suuresta yhtenäisestä alueesta. Kalatalousalueet ovat julkisoikeudelli-

sia yhdistyksiä, joiden tehtäviin kuuluu kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnit-

telu, käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laadinta sekä hyväksytyn suunnitelman toi-

meenpano ja sen vaikutusten seuranta (KL 24 §).  

Kalastuslain mukaan kalatalousalueen on laadittava ja otettava käyttöön aluettaan kos-

keva käyttö- ja hoitosuunnitelma, jolla turvataan alueen kalavarojen kestävä ja monipuo-

linen tuotto ja käyttö sekä biologinen monimuotoisuus, ja edistetään vapaa-ajan sekä kau-

pallisen kalastuksen toimintaedellytykset. 

Ylä-Savon kalatalousalue kuuluu Vuoksen vesistöalueeseen ja sijaitsee Pohjois-Savon 

maakunnassa ja sen rajat kulkevat Kuopion, Siilinjärven, Lapinlahden, Vieremän, Kiuru-

veden, Pielaveden ja Iisalmen kuntien alueilla. Kalatalousalueen pinta-ala on noin 5587 

km2, joista vesialueen pinta-ala on noin 421 km2. Pinta-alaltaan suurin järvi on Onkivesi 

113,6 km2. Kalatalousalue on vesistöltään hajanaista; järviä ja pienvesiä on paljon ja suu-

remmat järvikokonaisuudet ovat rakenteeltaan luotoisia. 

Ylä-Savon kalatalousalueen naapurikalatalousalueita on kahdeksan: Tavinsalmi-Kallave-

den, Pielavesi-Nilakan, Pyhäjärven, Pyhäjoen, Siikajoen, Oulujärven, Sotkamon ja Nil-

siän reitin kalatalousalueet. 

Ylä-Savon kalatalousalueella on noin 270 yhteistä vesialuetta, joista osakaskuntia on noin 

220 kappaletta. Yksityisessä omistuksessa olevia vesialueita on yhteensä noin 180 kap-

paletta. Osakaskuntien hallinnassa on noin 38 000 hehtaaria vesialueesta (liite 1). Muita 

jäseniä ovat kaupalliset kalastajat, vapaa-ajankalastajat, Kalatalouden keskusliitto ja Ka-

lastusopaskilta. 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimisen avuksi toteutettiin keväällä 2020 osakaskunta-

kysely Ylä-Savon kalatalousalueen osakaskunnille. Kyselyjä lähetettiin 61 kpl ja vastauk-

sia saatiin 31 kappaletta. Lisäksi tietoa kerättiin aiemmista käyttö- ja hoitosuunnitelmista, 

koekalastuksista sekä yhteistarkkailuista. 

Tässä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa alueet jaotellaan seuraavasti: 
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• Keskusjärvet: Onkivesi, Nerkoonjärvi, Porovesi, Haapajärvi, Kiuruvesi ja Iso-Ii 

• Sivu- ja pienvedet: keskusjärvien ulkopuoliset pienemmät järvet 

• Virtavedet 

 

 

Kuva 1 Ylä-Savon kalatalousalue.  
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2. Suunnitelma keskusjärvien osa-alueelle 

2.1. Perustiedot vesialueesta sekä kalakantojen ja kalastuksen nykytilasta 

2.1.1. Vesialueen nykytila 

Tässä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa isoja ja yhtenäisiä järvimuodostelmia on tarkoituk-

senmukaista tarkastella isoina kokonaisuuksina. Järvet on jaoteltu siten, että Onkivesi, 

Nerkoonjärvi, Porovesi, Haapajärvi, Kiuruvesi ja Iso-Ii muodostavat yhtenäisen kokonai-

suuden. Tästä kokonaisuudesta käytetään tässä KHS:ssä nimitystä keskusjärvet.  

 

Kuva 2 Keskusjärvien osa-alue kartalla. Musta viiva osoittaa kalastalousaleen rajan. Kartan lähteet: MML Taustakart-

tasarja 4/2020; Ranta10 -aineisto SYKE, MML; Kalatalousalueen rajat ELY-keskus. 

Kiuruvesi 
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Keskusjärvien vesipinta-ala on yhteensä noin 205 km2. Suurin osa vesipinta-alasta on 

osakaskuntien hallinnoimaa vesialuetta. Osakaskuntia tai muita yhteisiä vesialueita on 

tällä alueella noin 150 kappaletta ja niiden hallussa on keskusjärvillä yhteensä noin 90 % 

vesipinta-alasta. Yksityisessä omistuksessa olevat vesialueet ovat kooltaan pieniä, ja ne 

muodostavat loput vesialueen pinta-alasta.  

Morfologialtaan järvet ovat hajanaisia ja niissä on paljon luotoja ja saaria. Järvet ovat 

matalia runsasravinteisia järviä, mikä tekee ne alttiiksi rehevöitymiselle. 

Keskusjärvet luokitellaan vesienhoito-ohjelmassa runsasravinteisiksi järviksi. (Vallin-

koski ym. 2016). Keskusjärvien ekologinen tila on luokiteltu tyydyttäväksi. Poikkeuksen 

muihin keskusjärviin muodostaa Iisvesi, jonka ekologinen tila on luokiteltu hyväksi. Ylä-

Savon vesistöt kärsivätkin hajakuormituksesta; suurimmillaan fosforin hajakuormitus va-

luma-alueen pinta-alaa kohti vuodessa on Iisalmen reitin eri osissa kuten Kiuruveden rei-

tillä sekä Haapajärven, Poroveden ja Nerkoonjärven alueilla. Merkittävimmät hajakuor-

mituksen lähteet ovat maa- ja metsätalous.  Fosforikuomitus on noussut edelliseen ve-

sienhoitokauteen verrattuna, typpikuormitus on puolestaan laskenut. (Vallinkoski ym. 

2016). 

Ilmastonmuutos voimistaa ravinnekuormitusta ja sitä kautta rehevöitymistä. Valunnan 

kasvaessa myös huuhtoutumat lisääntyvät. Veden lämpötilan kohotessa sinilevien kasvu 

lisääntyy ja happitilanne heikkenee järvissä ja rannikkovesissä etenkin pienten virtaamien 

aikana. (Vallinkoski ym. 2016.) Ilmaston lämpeneminen saattaa lisätä kasvunopeutta ku-

halla ja ahvenella, kun taas uhanalaiset kalalajit kärsivät muutoksesta. Esimerkiksi taime-

nen arvellaan tulevaisuudessa kärsivän korkeista kesälämpötiloista ja vähäisistä virtaa-

mista kutujoissa. Runsastunut vähempiarvoinen kalasto vähentää merkittävästi eläin-

planktonin määrää, mikä puolestaan ilmenee levämäärän lisääntymisenä. (Vallinkoski 

ym. 2016.) 

Kalatalousalueella toteutetaan vesien tilan yhteistarkkailua eräiden toimijoiden ympäris-

tölupien määräysten mukaisesti.  

Pieniä ja toimimattomia osakaskuntia Ylä-Savon kalatalousalueella on paljon.  Osakas-

kuntatoiminnan ongelma on nyt ja tulevaisuudessa aktiivitoimijoiden ikääntyminen sekä 

osalla alueesta osakaskunnan pieni koko ja sen myötä passiivisuus. Pienten ja toimimat-

tomien osakaskuntien yhdistäminen toimiviin osakaskuntiin on suunnitelmakaudella 

ajankohtaista. 
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Kalakantojen ja -vesien nykytilaa selvitettiin osakaskuntakyselyllä keväällä 2020. Kes-

kusjärvien eri osien veden laatua kalavetenä arvioi kyselyssä 11 osakaskuntaa. Arvion 

pystyi antamaan useasta eri järvestä. Keskusjärvien veden laatu kalavetenä nähtiin pää-

osin hyvänä tai ei hyvänä eikä huonona (kuva 3). Pääosin veden tila kalavetenä nähtiin 

parantuneen vuoden 2010 jälkeen. Osa vastaajista oli sitä mieltä, että veden tila kalave-

tenä on huonontunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. 

 

Kuva 3 Veden laatu kalavetenä nykyään ja muutos vuoden 2010 jälkeen Ylä-Savon kalatalousalueen keskusjärvillä. 

A=erinomainen/parantunut paljon, b=hyvä/parantunut, c=ei hyvä eikä huono/ei muutosta, d=välttävä/huonontunut, 

e=huono/huonontunut paljon. Osakaskuntakysely 2020. 
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Kuva 4 Pintavesien ekologinen tila 2019 Ylä-Savon kalatalousalueella. Lähde: Pohjois-Savon ELY-keskus.  
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2.1.2. Kalakantojen nykytila 

Keskusjärvien alueella elää tyypillinen suomalainen järvikalasto. Kuha, ahven ja hauki 

ovat olleet yleisimmät saalislajit. Yleisiä ovat olleet myös särki, lahna ja made. (Hartikai-

nen 1998; Pohjois-Savon kalatalouskeskus 2010; Vieremän kalatalousalue 2002.) Am-

mattikalastuksessa yleisiä sivusaaliita ovat lahna, säyne, pasuri, ruutana ja särki. Kalata-

lousalueen keskusjärvet on luokiteltu vaelluskalavesistöiksi, eli vesialueeksi, jota vael-

luskalat käyttävät keskeisenä vaellus- tai lisääntymisalueenaan. 

Kalakantojen tilaa selvitettiin osakaskuntakyselyssä keväällä 2020. Lisäksi tietoa on saa-

tavilla aiemmista käyttö- ja hoitosuunnitelmista, koekalastuksista sekä Lapinlahden kun-

nan kalataloudellisesta tarkkailusta (Sarpakunnas 2019a & 2020), Poroveden kalatalou-

dellisesta tarkkailusta (Sarpakunnas 2019b) ja Haapajärven koekalastuksista (Kulo 2020). 

Osakaskuntakyselyssä keskusjärvien kalakantojen tila nähtiin pääosin hyvänä tai koh-

tuullisena (kuva 5). Kalakantojen tilanne nähtiin hyvin paljon samanlaisina keskusjärvien 

eri osissa. Kiurujärvellä hauen tila nähtiin välttävänä, siinä missä Haapajärvellä se nähtiin 

erinomaisena ja Nerkoonjärvellä ja Onkivedellä hyvänä. 

Eniten otettiin kantaa kuhakantoihin. Niiden nykytila nähtiin hyvänä, ja kuhakannan näh-

tiin parantuneen tai pysyneen samana viimeisen 10 vuoden aikana. Viimeisen 20–15 vuo-

den aikana kuhasta onkin tullut suosittu kalalaji vapaa-ajankalastuksessa. Kuhakantojen 

kasvu on tullut esiin myös aiemmissa osakaskuntakyselyissä (ks. esim. Pohjois-Savon 

kalatalouskeskus ry 2010). 
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Kuva 5 Kalakantojen nykytila ja muutos vuoden 2010 jälkeen Ylä-Savon kalatalousalueen keskusjärvillä. Osakaskun-

takysely 2020. 5 = erinomainen/parantunut paljon, 4 = hyvä/ parantunut, 3 = ei hyvä eikä huono/ ei muutosta, 2 = 

välttävä/ huonontunut, 1 = huono/ huonontunut paljon. 

 

Lapinlahden kunnan kalataloudellisen tarkkailun (Sarpakunnas 2020) puitteissa vuoden 

2020 alussa Onkiveden Koivuselällä on tehty kalastustiedusteluja, joilla on selvitetty ka-

lansaalis lajeittain, kalastajien käyttämät pyydykset, pyyntiponnistus sekä mahdolliset ka-

lastusta haittaavat tekijät. Tiedustelut on toteutettu viiden vuoden välein ja kalastustiedus-

telulomakkeita jaettiin vuoden 2020 alussa yhteensä 150 kappaletta. 

Vastausten perusteella merkittävin saalislaji Onkiveden Koivuselällä oli kuha, jonka ko-

konaissaalis oli noin 4400 kiloa. Hehtaarisaalis oli jopa 2,7 kiloa. Ahvensaalis oli noin 

3200 kiloa ja haukisaalis noin 3000 kiloa. Kuhan ja hauen suhteellisissa osuuksissa on 

tapahtunut muutos vuosiin 2014 ja 2009 verrattuna, sillä haukisaalis oli kyseisinä vuosina 

kuhasaalista suurempi. Särkikaloista särjen ja säyneen kokonaissaaliit olivat vuoden 2014 

tasolla, mutta lahnasaalis laski. Mateen saalis laski selkeästi. Onkiveden Koivuselän ka-

lastossa ei vastaajien arvioiden mukaan ole tapahtunut suuria muutoksia viimeisen viiden 

vuoden aikana. (Sarpakunnas 2020.) 

Haapajärven koekalastus toteutettiin verkkokalastuksena ositettuna satunnaisotantaan 

(Kulo 2020). Haapajärvessä esiintyy koekalastusten perusteella ainakin 11 kalalajia. Li-

säksi saaliissa esiintyy joitakin särkikalojen välisiä risteymiä. Yksikkösaaliiden mukaan 

tärkeimmät lajit niin biomassan kuin yksilömääränkin osalta olivat edellisvuosien tapaan 

ahven ja särki. Muiden kalalajien osuudet olivat selvästi vähäisempiä; kuhalla oli 
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kolmanneksi korkein tulos ahvenen ja särjen jälkeen. (Kulo 2020.) Painosaaliin osalta 

rehevöitymisestä hyötyvät särkikalat olivat vallitsevia 52 % osuudella saaliista, ahvenka-

lojen osuus oli 46 %. Lukumääräsaaliin osalta ahvenkalat olivat ylivoimainen enemmistö 

64 % osuudella saaliista särkikalojen osuuden jäädessä 32 %. Petokalojen (≥15 cm ahven, 

kuha ja hauki) osuus painosaaliista oli 26 %. (Kulo 2020.) 

Osakaskuntakyselyssä tiedusteltiin jokiravun, täpläravun ja järvitaimenen esiintymistä. 

Kyselystä saatujen vastausten mukaan jokirapua esiintyy esimerkiksi Murennusjoessa ja 

Marttisenjoessa, mutta ei kuitenkaan keskusjärvien alueella. Aiemmissa tutkimuksissa 

jokirapua on todettu esiintyvän Ylä-Savon alueella (Ahonen ym. 2016). Kansallisen ra-

pustrategian suositusten mukaan jokirapukantojen hoito suoja-alueiden ulkopuolella on 

syytä keskittää tutkimustiedon nojalla parhaita tuloksia antaviin pienehköihin vesialuei-

siin. Tällaisia ovat rapustrategian mukaan 1–500 ha:n kokoiset järvet, jotka tulee määri-

tellä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa. 

Täplärapua ei raportoitu esiintyvän kalatalousalueella lainkaan. Täplärapua on istutettu 

koeluenteisesti Tuikkalampeen (Kiuruvesi) ja Naarvanjokeen (Lapinlahti), mutta näihin 

ei ole kuitenkaan muodostunut pysyvää kantaa. Rapuruttoa on kuitenkin havaittu Ylä-

Savon kalatalousalueella 1950- ja 1960-luvulta eteenpäin, joskin 2010-luvulla vähem-

män. (Ahonen ym. 2016). 

Järvitaimenta kerrottiin esiintyvän Kulvepurossa. Kalatalousalueella on useita virtavesiä, 

esimerkiksi Salahmin latvavedet, joissa on todettu esiintyvän taimenta ja harjusta. Kala-

talousalueella on useita vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita, joissa yleiskalastus-

oikeudet eivät ole voimassa. Keskusjärvien alueella tällaisia alueita ovat Viannankoski 

Maaningalla sekä Nerohvirta Iisalmessa. Viannankoskella on erityiskalastuskohde, jossa 

kalastus on sallittua Metsähallituksen luvalla. 

Virtavesien elinympäristökunnostuksia ja kalan vaellusmahdollisuuksia parantavia toi-

menpiteitä ohjaa omalta osaltaan vuonna 2012 voimaan tullut valtioneuvoston periaate-

päätös kansalliseksi kalatiestrategiaksi. Pohjois-Savon alueelta kalatiestrategiassa on luo-

kiteltu kärkikohteeksi Nilsiän reitti. Muiden kuin kärkikohteitten osalta tulisi saada kaikki 

sopivat virtavedet taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueiksi. (Takkunen ym. 2018.) 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana keskusjärviin on istutettu kuhaa (kaikkiin), ankeri-

asta (Iijärvet, Kiuruvesi, Onkivesi, Porovesi), rapua (Nerkoonjärvi, Porovesi ja Onkivesi), 



Ylä-Savon kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2022–2031  Sivu 14 / 38 

 

 

 

planktonsiikaa (Iijärvet, Onkivesi). Lisäksi Poroveteen on istutettu kirjolohta. Ylivoimai-

sesti eniten on istutettu kuhaa. 

 

Kuva 6 Istutukset keskusjärviin 2010–2019. Lähde: Pohjois-Savon ELY-keskus. 

 

2.1.3. Kalastuksen nykytila 

Yleisesti ottaen kalastus on vähentynyt Ylä-Savon alueella. Vetouistelun ja heittouistelun 

suosio on osakaskuntakyselyn perustella nousussa, joskin alueen asukkaiden ja osakas-

kunnan luvan lunastaneiden keskuudessa verkkopyynti on ollut myös yleinen kalastus-

muoto ainakin Onkivedellä (Sarpakunnas 2020). Kaupallista kalastusta ja kalastusmat-

kailua on vähän; suurin osa kalastuksesta on vapaa-ajankalastusta. 

Kalatalousalueella on kaksi viehelupa-aluetta; Poroveden ja Onkiveden viehelupa-alueet. 

Kummankin pinta-alat ovat noin 8000 hehtaaria. Viehelupa-alueilla on 8 vavan rajoitus 

venekuntaa kohti. Lisäksi kalatalousalueella on Matkusjoki-Raudanjoki-alueen erityis-

lupa-alue – aiemmin mainittu Viannankoski on Metsähallituksen hallinnassa. 

Alla olevasta kuvasta nähdään, että lupatulot ovat laskeneet tasaisesti vuodesta 2014. Ka-

latalousalueella pyydyskalastus on pääasiassa kotitarve- ja virkistyskalastusta, mutta tä-

mäkin on vähentynyt, vaikka kuhakannat ovat runsaita. Kalatalousalueen näkemyksen 

mukaan vetouistelusta ollaan siirtymässä kalastonhoitomaksulla- tai ikään perustuvalla 

kalastusoikeudella tapahtuvaan jigikalastukseen. 
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Kuva 7 Lupa-alueiden lupatulot 2015–2019. 

 

Osakaskuntakyselyssä selvitettiin, millä tavalla kalaa pyydetään kalatalousalueen vesiltä 

ja miten tilanne on muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana. Vastausten mukaan vetouis-

telu on yleisin kalastusmuoto (kuva 8), ja se on myös lisääntynyt viimeisen 10 vuoden 

aikana (kuva 10). Tätä mieltä oli melkein puolet vastaajista (n=31). Toiseksi yleisin ka-

lastusmuoto on pyydyskalastus ja kolmanneksi heittouistelu. Erityiskohdekalastuksen ti-

lasta ei useimmiten osattu sanoa. Kalastusmatkailun, kaupallisen kalastuksen ja erityis-

kohdekalastuksen tilasta ei useimmiten joko osattu sanoa mitään tai sarake jätettiin tyh-

jäksi. 
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Kuva 8 Kalastuksen nykytila Ylä-Savon kalatalousalueella 2020. Vastausten jakautuminen (n=31). Osakaskuntakysely 

2020. 

 

 

Kuva 9 Kalastuksen muutos vuoden 210 jälkeen Ylä-Savon kalatalousalueella. Vastausten jakautuminen (n=31). Osa-

kaskuntakysely 2020. 

 

Onkiveden Koivuselällä kalastuspäiviä kertyi Lapinlahden kunnan velvoitetarkkailun yh-

teydessä suoritetun kyselyn mukaan 48 kappaletta/ruokakunta, joka on hieman enemmän 

kuin edellisessä tiedustelussa vuonna 2014. Vuoden 2009 tiedustelussa kokonaismäärä 

oli vuoden 2014 tavoin 41 päivää/ruokakunta. Kalastus keskittyy kesäkuukausille, mutta 

kalastus on melko aktiivista myös kevättalvella. Kalastaneista yhdeksän oli kalastanut 

osakaskunnan luvilla, kuusi alueen vieheluvalla ja seitsemän pelkällä 
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kalastonhoitomaksulla (tai olivat siitä iän puolesta vapautettuja). Yhdellä kalastajalla voi 

toki olla useampi lupatyyppi käytössä kalastuskauden aikana. (Sarpakunnas 2020.) Suo-

situimmat pyyntimuodot Koivuselällä olivat 55–99 mm verkko, heittouistin ja vetouis-

telu, joita kutakin oli käyttänyt 46,7 % vastaajista. Pilkintää ja katiskapyyntiä oli harjoit-

tanut 40 % vastaajista. Kolmasosa oli harrastanut ongintaa. Muiden kalastusmuotojen 

käyttöaste oli selkeästi pienempi. (Sarpakunnas 2020.) 

Keskusjärvien alueella verkon solmuväli on Poroveden reittivesien alueella 28–54 mm ja 

Onkiveden alueella 28–49 mm. Onkiveden pienvesillä sekä Mäntylahdessa ja Lapinlah-

dessa 28–44 mm.  

Alueen osakaskunnat ovat tehneet rauhoituksia omilla alueillaan: Pappila osk Iijärvet: 

Kalastusta on rajoitettu Iisalmen ja Iso-Iin välillä, sillä alueella kulkee laivaväylä. Iijär-

villä on voimassa verkkokalastuskielto 15.5.–18.6. kuhan kudun rauhoittamiseksi. Kol-

jola osk, Porovesi: Puominluoto on rajoitettu sulanveden aikaan kiinteistä pyydyksistä ja 

Selkäluoto rauhoitettu kokonaan 1.6.–30.6. Nerkoo osk: Nerkoonjärven Luoto on rauhoi-

tettu kuhan kudulle 1.6.–30.6. Haukilammen osk Porovesi: Haukilammen osakaskunnan 

kutualueilla 15.–30.6. kuhan kuturauhoitus. 

2.2. Kalakantojen ja kalastuksen tavoitetilat ja osatavoitteet 

Kalatalousalue pyrkii kalastuksen turvaamiseen tuottavilla kalavesillä. Tavoitteena on, 

että kalastus on ekologisesti järkevää paikalliset olosuhteet huomioiden ja että alueen ka-

lakantoja hyödynnetään ja että hyödyntäminen on järkevää. Tämän toteutumiseksi kiin-

nitetään huomiota kalastuksensäätelyn yhdenmukaistamiseen. Kalatalousalue pyrkii pi-

tämään alueen osakaskunnat toimintakykyisinä esimerkiksi kannustamalla osakaskuntia 

yhdistymään. 

Osatavoite 1: Hyvinvoivat kuhakannat, jotka kestävät vapaa-ajan ja kaupallisen ka-

lastuksen 

Kuha on alueen taloudellisesti tärkein kalalaji, jonka kantojen nousuun on panostettu pit-

käjänteisesti. Kuhakantojen hoitotoimenpiteissä tavoitteet ovat kuhan luontaisen lisään-

tymisen kartoittaminen ja tukeminen. 

Osatavoite 2: Vesistöjen ekologisen tilan parantaminen 
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Ylä-Savon kalatalousalueen vesistöt ovat reheviä sekä monin paikoin humuskuormittei-

sia. Rehevyyteen vaikuttaa luontainen rehevyys, mutta myös valuma-alueilta kulkeutuvat 

ravinteet. Kalatalousalue edistää vesistöihin kohdistuvia hoitotoimenpiteitä, esimerkiksi 

niittoa ja hoitokalastusta. Lisäksi ongelmiin pyritään vaikuttamaan mm. lausuntojen kei-

noin. 

Osatavoite 3: Uhanalaisten vaelluskalojen, sekä jokiravun elinkierron turvaaminen 

Järvitaimen luokitellaan Ylä-Savon kalatalousalueella erittäin uhanalaiseksi. Järvitaime-

nen osalta kartoitetaan olemassa olevia rauhoitusalueet, sekä mahdollisia uusia alueita 

(vaellusreittien kapeikot, jokisuualueet).  

Osatavoite 4: Kestävän kaupallisen kalastuksen toimintaedellytysten turvaaminen 

Kestävän kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksissä on suuria alueellisia eroja, muun 

muassa luvansaanti voi vaihdella saman altaan alueella, joten kaupallisen kalastuksen 

paineessa voi olla alueellisia eroja. Kalatalousalue tukee alueellisten mahdollisuuksien 

mukaan kaupallisen kalastuksen yhteislupa-alueita, jolloin kalastus jakautuu tasaisemmin 

eri osakaskuntien alueelle. Tämä mahdollistaa monipuolisen ja järkevän kalakantojen 

hyödyntämisen kaupallisen kalastuksen kannalta ja ekologisen kestävyyden kannalta. 

Osatavoite 5: Allaskohtainen kalastuksensääntely 

KHS:n voimassaoloaikana edistetään allaskohtaisen kalastuksensäätelyä. Nykytilanne, 

jossa pienelläkin järvellä voi olla hyvinkin toisistaan poikkeavia säätelymekanismeja ei 

ole millään tasolla tarkoituksenmukaista. 

Osatavoite 6: Osakaskunnat yhdistyvät ja pysyvät toimintakykyisinä 

Alueella on paljon nukkuvia, sammuvia ja toimimattomia osakaskuntia. Kalatalousalue 

kannustaa toimimattomia osakaskuntia yhdistymään viereisiin isompiin osakaskuntiin. 

Tällä taataan myös järkevä ja alueellisesti yhdenmukainen kalastonhoito. 
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2.3. Vesialueiden käytön alueellinen suunnittelu ja yhteistoiminnan kehittäminen   

2.3.1. Kalataloudellisesti merkittävät alueet 

Viehelupa-alueet ovat keskusjärvillä kalataloudellisesti merkittäviä alueita. Suurin kalas-

tuspaine keskittyy viehelupa-alueelle eli Poroveden ja Onkiveden lupa-alueille. Jokisuu-

alueet ovat kalataloudellisesti merkittäviä taimenen kannalta. 

2.3.2. Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet ja niillä käytettävät pyydykset 

Keskusjärvet soveltuvat hyvin kaupalliseen kalastukseen. Keskusjärvet ovat piirteiltään 

matalia järviä, minkä vuoksi troolaus soveltuu niille huonosti. Näin ollen troolausta ei 

tulla sallimaan keskusjärvien alueella lainkaan. Sen sijaan muut kaupallisessa kalastuk-

sessa käytettävät pyydykset ovat sallittuja. Sellaisilla alueilla, joilla on merkitystä vael-

luskalan kulun kannalta esimerkiksi jokisuualueilla, on syytä rajoittaa kaikkea kalastusta, 

myös kaupallista kalastusta, tarpeen mukaan.  

Kaupallisen kalastuksen monipuolistuessa särkikalojen kaupalliseen pyyntiin kaupalli-

seen kalastukseen soveltuvien alueiden määritelmä tulee laajentumaa aiemmin ajatel-

lusta. 

Mikäli kalastuslain 13 §:n mukaisesti kaupalliseen kalastukseen on tarpeen hankkia ELY-

keskuksen myöntämiä lupia, pyritään korvaukset asettamaan ensisijaisesti lupa-alueen 

vesialueiden omistajien omien periaatteiden mukaisesti. Korvauksista päättämisen tueksi 

on laadittu käyttö- ja hoitosuunnitelman liitteenä (liite 2) esitettävä alustava pinta-alaan 

perustuva korvaustaulukko, jota voidaan käyttää korvausten perusteena. Liitteenä oleva 

taulukko on laadittu käyttö- ja hoitosuunnitelman teon aikaan perustuen sen hetkiseen 

arvioon yleisestä korvaustasosta. Lopullinen korvaus määräytyy luvan antamisen aikai-

sen hintatason mukaan ja hyväksytään kalatalousalueen kokouksessa ennen käyttöönot-

toa. 

2.3.3. Kalastusmatkailuun hyvin soveltuvat alueet 

Koko keskusjärvien alue soveltuu kalastusmatkailuun. 

2.3.4. Vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueet ja järjestelmän kehittäminen 

Kalatalousalueella on kaksi suosittua yhtenäislupa-aluetta. Lisäksi osakaskunnat myyvät 

lupia omille alueilleen. Yhtenäislupa-aluetta on mahdollista laajentaa erityisesti Onkive-

den lupa-alueen osalta. Lupajärjestelmää tullaan kehittämään luomalla yhden lisävavan 
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kevytlupa ottamalla mallia esimerkiksi Rautalammin ja Suvasveden kalatalousalueilta. 

Kevytluvat otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana. Lisäksi nykyisiä lupa-alueita voidaan 

laajentaa ja luoda uusia järvikohtaisia lupa-alueita. 

2.3.5. Yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueella  

Osakaskuntatoiminta on ollut kalatalousalueella melko aktiivista. Alueelta löytyy kuiten-

kin pieniä ja toimimattomia osakaskuntia. Tämä haittaa muun muassa kalastuksen järjes-

tämistä ja kalavesien järkevää hoitoa. Kalatalousalueen kanta on, että pienten tai toimi-

mattomien osakaskuntien yhdistämistä lähellä sijaitsevien toimivien osakaskuntien 

kanssa tulisi edistää. Kalatalousalue pyrkii myös omalta osaltaan edistämään osakaskun-

tien yhdistämisiä. 

Kalatalousalue kannustaa osakaskuntia osallistumaan ja ottamaan kantaa yhteiseen pää-

töksentekoon. Tätä varten kalatalousalueella tulisi olla osakaskuntien ajankohtaiset yh-

teystiedot. Kalatalousalueella on ollut harkinnassa myös nettisivujen avaaminen yhteis-

toiminnan kehittämiseksi. 

2.4. Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi ja kalastuksen kehittämiseksi  

2.4.1. Kalastuksen säätelytoimenpiteet  

Käyttö- ja hoitosuunnitelma sekä siinä esitetyt säätelytoimenpiteet etenevät viranomais-

ten hyväksymisprosesseissa eri tahtiin. Kalatalousalue tekee säätelytoimenpiteistä erilli-

sen, KHS:n käsittelystä riippumattoman päätöksen kevään 2022 kokouksissa.  

Kalatalousalueen tavoitteena on hyväksyä sellaiset säätelytoimenpiteet, joille on yksimie-

linen tuki samaan aikaan, kun käyttö- ja hoitosuunnitelma hyväksytään lähetettäväksi yh-

teistyöryhmän käsiteltäväksi. Niiden säätelytoimenpiteiden osalta, joille ei saada kalata-

lousalueen yleiskokouksessa yksimielistä päätöstä, käsittelyä jatketaan myöhemmissä ka-

latalousalueen yleiskokouksissa. 

Säätelytoimenpiteet liittyvät kuhan ekologisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaiseen 

kannansäätelyyn. Nämä säätelytoimenpiteet tehdään Kuhan kasvu ja sukukypsyys Poh-

jois-Savossa 2018–2019-tutkimuksen (Puranen ym. 2019) perusteella. Taimenen osalta 

pyritään suojelemaan vaelluskalojen luonnonkiertoa. 

Pyydyssäätely: 

• Kielletään 55 millimetriä pienemmät verkot keskusjärvien osa-alueella. Muikku-

verkot ovat kuitenkin sallittuja. 
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o Perustelut:  

▪ Kuhaselvityksen mukaan 450 mm pituudesta ylöspäin käytännössä 

kaikki kuhat sukukypsiä Haapajärvellä, jolloin pyynti voitaisiin 

aloittaa aikaisintaan tästä pituudesta. Tällöin solmuvälin tulisi olla 

vähintään 55 mm (Puranen ym 2019). Kalatalousalueen kanta on, 

että alle 55 mm kieltäminen on riittävä toimenpide, kun kuhakanta 

on kuitenkin hyvä. 

▪ Yksi käyttö- ja hoitosuunnitelman osatavoitteista kalavesien hoi-

dossa oli yhdenmukainen säätely. Kalatalousalueen kanta on, että 

koska kuhaa on muutenkin runsaasti ja yhden kutukerran periaate 

toteutuu hyvin, verkkorajoitusta ei kannata asettaa erilaisiksi eri 

alueille. 

Alamittasäätely: 

• Keskusjärvillä:  

o Kuhan alamitaksi asetetaan 42 cm 

▪ Perustelut: Yksi käyttö- ja hoitosuunnitelman osatavoitteista kala-

vesien hoidossa oli yhdenmukainen säätely. Kalatalousalueen 

kanta on, että koska kuhaa on muutenkin runsaasti ja yhden kutu-

kerran periaate toteutuu hyvin, alamittaa ei kannata nostaa siellä, 

missä varsinaisia perusteita suuremmalle alamitalle ei ole. 

o Rasvaeväleikatun järvitaimenen alamitta nostetaan 60 cm:iin.  

▪ Perustelut: alamitta voi perustua myös kalan markkina-arvoon, vir-

kistysarvoon tai kulinaariseen arvoon (Salminen & Böhling 2019). 

Lisäksi alamitan nostamiselle on ekologiset perusteet, sillä istuk-

kaiden kasvupotentiaalista jää käyttämättä huomattava osa 50 sen-

tin vähimmäismitalla. Samoin 50 sentin alamitta istukkailla aiheut-

tanee suuremman kalastuskuolevuuden sivusaaliina myös villeille 

taimenille ennen niiden ensimmäistä kutukertaa kuin 60 sentin vä-

himmäismitta. 
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2.4.2. Suunnitelma kunnostustoimenpiteistä  

Vähempiarvoisten kalojen kannat koetaan turhankin vahvoiksi. Näin ollen tilanteeseen 

puututaan hoitokalastuksella ja särkikaloihin painottuvan kaupallisen kalastuksen mah-

dollistamisella. Kyselyssä hoitokalastus nähtiin koko keskusjärvien alueella tarpeellisena 

monen osakaskunnan vastauksessa. 

Kuha on alueen arvokkain laji, jonka eteen on tehty vuosia pitkäjänteistä työtä. Kalakan-

tojen hoitotoimenpiteenä voidaan kartoittaa kuhan kutupaikkoja ja suunnitella ja kartoit-

taa kuhan kututurojen ja sumppujen käyttöä kuhakantojen vahvistamiskeinona. 

Järvien rehevöitymiseen voidaan puuttua myös niittämällä vesikasvillisuutta tai ruoppaa-

malla umpeenkasvaneita lahtia, jolloin kevätkutuisten kalojen kutu ja kulku helpottuu.  

Piiskusenniemen ja Lehtosaaren välinen salmi kasvaa umpeen ja heikentää veden vaihtu-

mista Suolahdessa, Salinlahdessa, Soinlahdessa ja Paskolahdessa. Vesikasvien niitto 

voisi parantaa veden laatua edellä mainituissa lahdissa. Vesi vaihtuisi itä-tuulen aikana 

paremmin pohjukassa. (Pappila osk). Alueella on umpeen kasvaneita lahtia useita (Sa-

vonlahti, Nikalanlahti Koljonlahti, Kihlovirran alue, Suolahti) jotka ovat kunnostuksen 

tarpeessa ja joista pitäisi tehdä erillinen suunnitelma. (Koljola osk).  

2.4.3. Suunnitelma istutuksista 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana keskusjärviin on istutettu kuhaa (kaikkiin), ankeri-

asta (Iijärvet, Kiuruvesi, Onkivesi, Porovesi), rapua (Nerkoonjärvi, Porovesi ja Onkivesi), 

planktonsiikaa (Iijärvet, Onkivesi). Lisäksi Poroveteen on istutettu kirjolohta. Ylivoimai-

sesti eniten on istutettu kuhaa.  

Aiempina vuosina pääpaino on ollut kuhakantojen kasvattamisessa ja sen eteen tehdään 

töitä jatkossakin. Näin ollen keskusjärvien alueelle tullaan istuttamaan kuhaa, mikäli is-

tutukset katsotaan aiheellisiksi. Myös planktonsiian istutuksia jatketaan.  

ELY-keskus (2020) on antanut ohjeistuksen kalatalousalueille istutettavista kalalajeista 

eri reittivesistöissä. Kalatalousalueen istutukset tullaan hoitamaan ohjeistuksen mukai-

sesti (taulukko 1). 
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Taulukko 1 ELY-keskuksen suositus Iisalmen reitille istutettavista lajeista ja kannoista. 

Järvitaimen Hauki Harjus Nieriä Järvilohi Järvisiika Kuha Planktonsiika Ankerias 

Vuoksen Paikalliset Virta: Lieksan-

joen kanta 

Ei nieriäistu-

tuksia 

 

Ei järvilohi-is-

tutuksia 

1. Saarijärven 

Pyhäjärvi 

2. Muut kannat 

Paikallinen 

kanta, jos saa-

tavissa. Muu-

toin aiemmin 

käytetyt kannat 

Koitajoen Eurooppalai-

nen 

 

2.4.4. Ehdotukset kalastuksen kehittämistoimenpiteiksi  

Kalastusta kehitetään lupainformaatiota ja luvan jakelukanavia kehittämällä, sekä infra-

struktuurin ja siihen liittyvän informaation ja informaatiojakelun kehittämisellä. Kaupal-

listen kalastajien kalastuslupien saatavuuden parantamista pyritään edistämään.  

Kalatalousalueen huolena on kalastusharrastuksen väheneminen ja kalastusta koskevan 

tiedon katoaminen. Nuorisokalastusharrastusta tulisikin alueella kehittää. Kalatalousalue 

osallistuu nuorisotoiminnan kehittämiseen resurssiensa puitteissa.  

2.4.5. Suunnitelma kalastusta ja kalakantoja koskevan seurannan järjestämisestä  

Kirjanpitokalastus on kustannustehokas tapa kerätä tietoa kalakannoista ja niiden kehi-

tyksestä. Kirjanpitokalastusta tulisi kehittää niin, että esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen 

ohjeistukseen pohjautuen kalatalousalueelle laadittaisiin yhteiset lomakkeet ja datankä-

sittelymallit kirjanpitokalastukselle. Tavoitteeksi otetaan kirjanpitokalastajien rekrytoi-

minen mahdollisimman monelta keskusjärveltä. Kirjanpitokalastajiksi pyritään saamaan 

kaupallisia kalastajia tai aktiivisia vapaa-ajankalastajia. 

Esimerkiksi Lapinlahden kunta on velvoitetarkkailun muodossa kerännyt tietoa vapaa-

ajankalastajilta Onkivedellä. Keskusjärvien muistakin alueista olisi hyvä kerätä tietoa 

vastaavanlaisilla tutkimuksilla.  

Suunnitelmakaudella järjestetäänkin kalastustiedustelu vapaa-ajankalastajille kalatalous-

alueen eri osissa. 
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3. Suunnitelma virtavesien osa-alueelle 

3.1 Perustiedot virtavesistä sekä kalakantojen ja kalastuksen nykytilasta 

Virtavesien alueilla on merkitystä lähinnä taimenen kutu- ja poikastuotantoalueina sekä 

jokiravun esiintymisalueina. Toisaalta osassa virtavesiä on myös koskikalastusalueita, 

joilla on merkitystä vapaa-ajankalastuksen kannalta. 

Pohjois-Savon ELY-keskus suoritti Pohjois-Savossa purovesien inventointeja vuonna 

2001. Inventointien perusteella kalatalousalueelta löytyy useita taimenelle soveltuvia 

kutu- ja poikastuotantoalueita. Osa näistä saattaa tarvita kunnostusta. 

Ylä-Savon kalatalousalueen joet ovat ekologiselta tilaltaan melko monimuotoisia. Kala-

talousalueen pohjoisosissa jokien tila on enimmäkseen hyvä, osin jopa erinomainen. Ete-

lää kohti jokien tila heikkenee, mutta esimerkiksi Haukijoki ja Salijoki on luokiteltu eko-

logiselta tilaltaan hyväksi.  

Voimakkaasti muutettuja jokia ovat Murennusjoki, Kiurujoki ja Hautajoki (Vesikartta). 

Murennusjoessa on Salahmin voimalaitospato, Kiurujoella Saarikosken säännöstelypato 

ja Hautajoessa Pitkäkosken säännöstelypato. Nämä padot muodostavat kulkuesteen ka-

loille. 

Osakaskuntakyselyssä tiedusteltiin kalakantojen nykytilaa. Järvitaimenen tila nähtiin var-

sin huonona, tosin erään vastauksen mukaan Rikkajoessa taimenen nykytila oli hyvä, ja 

tila oli parantunut Rikkajoessa vuoden 2010 jälkeen. Ahven- ja kuhakannat nähtiin hy-

vinä. Särkikannat olivat ei hyvä eikä huono -tasolla. Kyselyn mukaan järvitaimenta on 

myös Murennusjoessa ja Kotvakkojoessa.  

Osakaskuntien antamien vastausten mukaan jokirapua esiintyy Marttisenjoessa, Muren-

nusjoessa, Haukijoessa, Ryönänjoessa, Varpasjoessa ja Naarvanjoessa. Aiemmissa tutki-

muksissa jokirapua on todettu esiintyvän muun muassa kalatalousalueen itäpuolella 

(Ahonen ym. 2016). Lisäksi Vieremän Teerijoella on luonnonkutuinen taimenkanta (Vie-

remän kalatalousalue 2002).  

Ylä-Savon virtavesissä on toteutettu useita sähkökoekalastuksia. Näistä saatiin hyvä 

yleiskuvaus siitä, mitä lajeja alueen virtavesissä elää. Sähkökoekalastusrekisteristä on 

saatavilla tietoa Ylä-Savon osalta vuodesta 2009 lähtien. Yleisesti ottaen kalatalousalu-

een puroissa ja joissa esiintyy ahventa, särkeä, kivisimppua ja kivennuoliaista, joskus 

myös madetta, säynettä ja haukea. Taimenta esiintyy luontaisena koekalastusten 
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perusteella Kotvakkojoessa, Rikkajoessa ja ehkä Raudanjoessa. Harjusta esiintyy luon-

taisena koekalastusten perusteella Kotvakkojoessa. Näillä alueilla on myös istutettua tai-

menta. 

Suurin osa jokialueista kuuluu vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueisiin ja niillä on 

kalastuslain 7.3 §:n nojalla yleiskalastuskielto. Erityiskalastusalueita ovat Matkusjoen – 

Raudanjoen lupa-alue, Pitkäkosken lupa-alue sekä Viannankosken lupa-alue.  

Matkusjoki – Raudanjoki -väli on erityiskalastuskohde, joka ulottuu Iisalmen rajalta koil-

liseen Raudanveteen asti. Alueella on kiintiö 3 kalaa/lupa/vrk. Pitkäkosken lupa-alue si-

jaitsee Matkusjoen alaosalla lähellä Porovettä. Pitkäkosken erityislupa-alue on perho- ja 

heittokalastuskohde, jossa on 8 kalastajan rajoitus. Kuuden tunnin luvalla saa pyytää yh-

den lohikalan ja vuorokauden luvalla kolme lohikalaa. Koskella on mahdollisuus kirjolo-

hen ja harjuksen kalastukseen myös taimenen syysrauhoituksen aikana. Viimeisen 10 

vuoden aikana Matkusjokeen on istutettu pääasiassa kirjolohta ja järvitaimenta.   Matkus-

jokeen on istutettu myös harjusta (vuonna 2015), kuhaa (2010, 2011, 2012 ja 2018), 

planktonsiikaa (2011) ja rapua (2011). 

Viannankoski sijaitsee Maaningalla, kalatalousalueen eteläisissä osissa aivan Tavin-

salmi-Kallavesi kalatalousalueen vieressä. Viannankoski on koskikalastuskohde, jonka 

kalastuslupa-asioita hallinnoi Metsähallitus. Viannankoskella toimii myös ELY-keskuk-

sen hallinnoima säännöstelypato sekä Savon Voiman voimalaitospato. Viannankosken 

vapalupa oikeuttaa viehekalastukseen uistimella, perholla ja jigillä.  

Salahmin vesivoimalaitos (0,8 MW) sijaitsee Murennusjoessa reilun 5 km päässä järven 

luusuasta. Voimalaitoksen rakennusvirtaama on 8 m3/s, putouskorkeus 12,5 m ja tuotettu 

vuosienergia noin 3 GWh.  

Vuoksen järvitaimenen toimenpideohjelman (Pohjois-Savon ELY-keskus 2018) mukaan 

taimenen poikastuotantoon sopiviin virtavesiin aloitetaan pienpoikasten istutukset, jos al-

kuperäistä taimenkantaa ei ole. Toinen toimenpide on kunnostaa kaikki potentiaaliset vir-

tavedet taimenen lisääntymisalueiksi ja järjestää kunnostettujen alueiden taimenkannan 

seuranta. Tällaisia sopivia kunnostuskohteita kalatalousalueella ovat esimerkiksi Viere-

män alueen latvavesistöt, joissa tiedetään olevan paljon kehittämismahdollisuuksia. Mah-

dollisia kohteita ovat muun muassa Vieremän alueen latvavesistöt sekä esimerkiksi Jou-

tenjoki ja Rikkajoki. 
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Kalatalousalueen virtavesiin on istutettu viimeisen 10 vuoden aikana enimmäkseen järvi-

taimenta (sekä Rautalammin reitin että Vuoksen reitin kantaa), kirjolohta (enimmäkseen 

Matkusjokeen ja Paloisvirtaan), harjusta (Matkusjoki 2015), kuhaa (Koljonvirta, Kou-

kunjoki ja Matkusjoki), planktonsiikaa (Matkusjoki) ja rapua (enimmäkseen Raudan-

joki).  

3.5 Suunnitelma virtavesien hoitotoimenpiteiksi 

Virtavesien elinympäristökunnostuksia ja kalan vaellusmahdollisuuksia parantavia toi-

menpiteitä ohjaa omalta osaltaan vuonna 2012 voimaan tullut valtioneuvoston periaate-

päätös kansalliseksi kalatiestrategiaksi. Pohjois-Savon alueelta kalatiestrategiassa on luo-

kiteltu kärkikohteeksi Nilsiän reitti. Kalatiestrategia ja Vuoksen vesistöalueen järvitaime-

nen toimenpideohjelma (Takkunen ym. 2018) antavat kuitenkin kehyksen vaelluskalojen 

elinmahdollisuuksien parantamiseksi myös muilla alueilla kuin kärkikohteissa. 

Ylä-Savon alueella on padottuja virtavesiä. Vieremän kalastusalueen käyttö- ja hoito-

suunnitelmassa (Vieremän kalatalousalue 2002) vuodelta 2002 esitettiin, että Salahmin 

koskeen tulisi rakentaa kalaporras. Tällä hetkellä kalatietä ei ole, sillä voimalaitoksen lu-

vassa ei ole kalatalousvelvoitetta. Myös Kiurujoessa ja Hautajoessa on kalojen vaelluksen 

estävät padot. Kalatalousalue tulee kannustamaan ja osaltaan osallistumaan mahdollisiin 

kalatiehankkeisiin virtavesillä. 

Kutu- ja poikastuotantoalueiksi soveltuvat joet ja purot on puroinventoinnin yhteydessä 

melko pitkälle jo todettu. Kalatalousalue tulee yhteistyössä sidosryhmien kanssa mietti-

mään, mitkä joet ja purot tullaan kunnostamaan. Kalatalousalue tulee valitsemaan ne joet 

ja purot, joille aloitetaan Vuoksen vesistöalueen toimenpideohjelman mukaiset toimenpi-

teet. Osalla puroista ja jokialueista voi olla oma taimenkanta entuudestaan. Paikallisen 

taimenkannan olemassaolon toteaminen olisi mahdollista esimerkiksi kutupesälasken-

nalla tai koekalastuksella. Näin ollen soveltuvien jokien ja purojen sekä niihin soveltuvan 

toimenpiteen valinta edellyttää tutkimuksia.  

Mikäli jokiin ja puroihin aloitetaan Vuoksen vesistöalueen toimenpideohjelman mukaiset 

toimenpiteet tai muut taimenta tukevat toimenpiteet, myös syönnösjärville voidaan tulla 

asettamaan uusia sääntöjä, esimerkiksi jokisuille verkkokalastuskielto. 

Matkus-Raudanjoen lupa-alueen vetovoimaisuutta on mahdollista kehittää esimerkiksi 

tuottamalla kartta-aineistoa ja tutkimusta alueesta. Istutus: harjus, kirjolohi, järvitaimen 



Ylä-Savon kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2022–2031  Sivu 27 / 38 

 

 

 

vapaa-ajankalastuksen tarpeisiin. ELY-keskus on antanut ohjeistuksen kalatalousalueille 

istutettavista kalalajeista eri reittivesistöissä. Kalatalousalueen istutukset tullaan hoita-

maan ohjeistuksen mukaisesti myös virtavesien osalta (taulukko 1). 

4. Suunnitelma sivu- ja pienvesien osa-alueelle 

4.1 Vesialueen ja kalakantojen tila 

Kalatalousalueella on keskusjärvien lisäksi useampi sata pienempää järveä ja lampea. 

Näitä kaikkia ei ole mahdollista käsitellä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa, joten osa-alueen 

järvet käsitellään yleisellä tasolla. 

Noin puolet kalatalousalueen osakaskunnista sijaitsee keskusjärvien ulkopuolella. Suurin 

osa vesialueista on osakaskuntien hallinnassa, yksityisiä vesialueita on noin 700 ha. 

Sivu- ja pienvesien osa-alueen suurimpia järviä ovat Näläntöjärvi (1297 ha), Raudanvesi 

(907 ha), Kilpijärvi (905 ha), Rotimo (857 ha), Sulkavanjärvi (817 ha) ja Luupuvesi (694 

ha). 

Pienten järvien ekologinen tila on pääosin hyvä, osin jopa erinomainen. Ekologiselta ti-

laltaan tyydyttävässä kunnossa olevia järviä ovat esimerkiksi Niemisjärvi, Luupuvesi ja 

Osmanginjärvi. Näläntöjärven ja joidenkin pienempien järvien tila on välttävä. (Vesi-

kartta.) Hajakuormitus ja rehevöityminen on huomioitu jo aiemmissa käyttö- ja hoito-

suunnitelmissa kalavesien ja kalaston hoidon haasteena joissakin sivu- ja pienvesissä 

(Hartikainen 1998, Pohjois-Savon kalatalouskeskus ry 2010). 

Osakaskunnille osoitetun kyselyn mukaan sivu- ja pienvesien laatu kalavetenä nähdään 

suurimmaksi osaksi kohtuullisena (kyselyssä: ei hyvä eikä huono). Pienempien järvien 

laadussa kalavetenä ei nähty muutosta 10 vuoden takaiseen. Seuraavaksi yleisin vastaus 

oli, että veden laatu kalavetenä on hyvä ja veden laatu kalavetenä on parantunut vuoden 

2010 jälkeen. Lomakkeessa on jätetty vastausvaihtoehdot avoimeksi, joten kukin kyse-

lyyn vastannut osakaskunta pystyi arvioimaan haluamaansa vesialuetta. 

Kirmanjärvi, Iso-Luotonen, Ylemmäinen, Keskimmäinen, Tismiö, Keskimmäinen, Lika-

Pyöree, Vääräjärvi, Oravijärvi ja Näläntöjärvi ovat kyselyn mukaan tilaltaan välttävässä 

tai huonossa kunnossa. 
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Kuva 10 Veden laatu kalavetenä nykyään ja muutos vuoden 2010 jälkeen Ylä-Savon kalatalousalueen sivu- ja pienve-

sillä. A=erinomainen/parantunut paljon, b=hyvä/parantunut, c=ei hyvä eikä huono/ei muutosta, d=välttävä/huonontu-

nut, e=huono/huonontunut paljon. Osakaskuntakysely 2020. 

 

Kalakantojen nykytilasta ei ole tarkkaa tietoa, mutta sivu- ja pienvesissä on tehty joitakin 

koekalastuksia esimerkiksi Kirmanjärvessä, Lahnasjärvessä, Niemisjärvessä, Osmangin-

järvessä, Sukevanjärvessä, Toiviaisjärvessä ja Viitaanjärvessä. Näiden järvien kalalajis-

toon kuuluvat erityisesti särki ja ahven, mutta myös lahna, kiiski ja salakka. Joissakin 

järvissä saatiin koekalastuksilla lisäksi kuhaa, haukea, kuoretta ja pasuria. Muikkua ja 

madetta esiintyy koekalastusten perusteella Viitaanjärvessä ja sulkavaa Niemisjärvessä ja 

Viitaanjärvessä. 

Osakaskuntakyselyssä kalakantojen tilaa tiedusteltiin avoimella kysymyksellä, jossa vas-

taaja sai nimetä vastauksen kohteena olevan kalalajin ja vesialueen. Kuten muuallakin, 

useimmiten vastauksissa otettiin kantaa kuhakantoihin. Kuhakannat, ahvenkannat ja hau-

kikannat nähtiin lähes yksinomaan hyvinä pienissä järvissä, muista kalakannoista ei voi 

tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä, sillä niiden osalta vastauksia saatiin vain muu-

tama. Kyselyn mukaan jokirapua esiintyy Rytkynjärvessä. 

Viimeisen 10 vuoden aikana sivu- ja pienvesiin on istutettu kuhaa ja planktonsiikaa sekä 

vähäisessä määrin järvitaimenta, kirjolohta ja rapua. 

Pien- ja sivuvesien kalastajaprofiilista, kalastusrasituksesta tai pyyntiponnistuksista ei ole 

tarkkaa ajantasaista tietoa. Viehelupa-alueet ulottuvat suurimmaksi osaksi keskusjärvien 

alueelle. Poroveden viehelupa-alueeseen kuuluu sivu- ja pienvesistöjen alueesta 
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Kilpijärvi, Kirmanjärvi ja Hernejärvi. Sivu- ja pienvesien alueilla osakaskunnat myyvät 

lupia omille alueilleen. 

Osakaskuntakyselyn mukaan pienemmillä järvillä suurin osa kalastuksesta on pyydyska-

lastusta, vetouistelua ja heittouistelua. Suurin osa sivu- ja pienvesien kalastajista lienee 

alueen asukkaita ja mökkiasukkaita. 

 

Kuva 11 Kalastuksen nykytila pien- ja sivuvesillä osakaskuntakyselyn 2020 mukaan. Vastausten jakautuminen (n=17). 

Osakaskuntakysely 2020. 

 

 

Kuva 12 Kalastuksen nykytila pien- ja sivuvesillä osakaskuntakyselyn 2020 mukaan. Vastausten jakautuminen (n=17). 

Osakaskuntakysely 2020. 
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Kyselyssä tiedusteltiin sivu- ja pienvesien osakaskuntien asettamia rajoituksia kalave-

sille. Palosenjärven Koiralahti – Pönttölahden alue on rahoitettu jokisuualueelta koko 

vuoden. Rikulin joensuu on rauhoitettu 1.–31.5. hauen kudun vuoksi. Kauppilansalmi on 

myös rauhoitettu koko vuoden ajan. 

 

4.2. Kalakantojen ja kalastuksen tavoitetilat ja osatavoitteet 

Pien- ja sivuvesistöjen kalakantojen ja kalastuksen merkittävin tavoitetila liittyy 

allaskohtaisen yhteistyön edistämiseen ja osakaskuntien toimintakyvyn säilymiseen.  

 

Vapaa-ajankalastuksen eriytymisen myötä kalastuksenharrastajissa on ryhmiä, jotka 

toivovat erityisiä kalastuskohteita. Tällä ryhmällä on myös maksuvalmiutta kohteissa 

kalastamiseen. 

Suunnitelmakaudella kartoitetaan ja pyritään edistämään osakaskuntien yhteistyötä pien-

vesillä tapahtuvan kalastuksen järjestämiseksi. Tavoitteena on, että mahdollisimman mo-

nilla pien- ja sivuvesistöllä voisi kalastaa allaskohtaisella luvalla. 

Lisäksi kannustetaan osakaskuntia yhdistymään naapuriosakaskuntiin tai vuokraamaan 

vesialueitaan naapuriosakaskunnille. Kalatalousalue neuvoo tarvittaessa yhdistymisiin 

liittyvissä kysymyksissä. 

4.3 Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi ja kalastuksen kehittämiseksi 

Pääasiallisesti pien- ja sivuvesistöjen hoidosta vastaavat osakaskunnat. Resurssien sal-

liessa ja tarvittaessa kalatalousalue voi avustaa osa-alueen osakaskuntia kalavesien hoi-

dossa tai toimia toimenpiteiden hallinnoijana. 

Osakaskuntakyselyn mukaan suurin osa pienemmistä järvistä tarvitsee jonkinlaisia hoi-

totoimenpiteitä kalaveden laadun parantamiseksi. Joissain osakaskunnissa koettiin, että 

särkikanta on liian suuri, ja tätä pitäisi hoitaa hoitokalastuksella. Toisissa vastauksissa 

toivottiin, että virtauskohtia tulisi siistiä, tai vesikasvillisuutta tulisi niittää siitä syystä, 

että sitä on tällä hetkellä pienessä järvessä liian paljon. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi 

Kilpijärven, Hautajärven ja Rytkyn väli, Iso-Luotonen, Tismiö, Kaarakkalanjoki sekä 

Ylemmäinen, Iisalmen Valkeinen, Rotimo sekä Lahnasjärvi. Näille ja muille järville tul-

laan tarpeen mukaan suorittamaan niittoa, ruoppausta ja hoitokalastusta. 
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Viimeisen 10 vuoden aikana järviin on istutettu kuhaa ja planktonsiikaa sekä vähäisessä 

määrin järvitaimenta, kirjolohta ja rapua. Pääpaino on ollut vahvasti kuhan ja plankton-

siian istutuksissa.  

ELY-keskus on antanut ohjeistuksen kalatalousalueille istutettavista kalalajeista eri reit-

tivesistöissä. Kalatalousalueen istutukset tullaan hoitamaan ohjeistuksen mukaisesti (tau-

lukko 1). 

4.4 Vesialueiden käytön alueellinen suunnittelu ja yhteistoiminnan kehittäminen 

Sivu- ja pienvesistöillä voi olla erityistä merkitystä esimerkiksi särkikalojen kaupallisen 

kalastuksen kautta. Sivu- ja pienvesille soveltuvat kaikki lainmukaiset pyydykset. 

Pien- ja sivuvesistöistä suurin osa on luokiteltu vaelluskalavesistöiksi. Nämä alueet ovat 

kalataloudellisesti merkittäviä alueita, ja suunnitelmakauden kuluessa niille tulisi asettaa 

järvitaimenen elinkiertoa tukevia toimenpiteitä. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi 

pyydysrajoitukset ja aluerauhoitukset. 

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. 
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5. Suunnitelma kalastuksenvalvonnan järjestämisestä  

Ylä-Savon kalatalousalueella on 9 kpl kalatalousalueen valtuuttamaa kalastuksenvalvo-

jaa. Tämän lisäksi alueella on osakaskuntien valtuuttamia valvojia. Lisäksi valvontaa on 

mahdollista suorittaa ostopalveluna. Tällöin valvonnan ensisijainen rooli on muun val-

vonnan tukeva toiminta. Poliisikin on silloin tällöin suorittanut kalastuksenvalvontaa, lä-

hinnä metsästysvalvonnan ohessa. 

Viime vuosina suurimmat puutteet ovat olleet pyydysten merkitsemisessä ja usein yh-

teystiedot puuttuvat. Viehekalastuksessa kirjoitetaan vuosittain pieni määrä näyttömää-

räyksiä tai nostetaan syyte luvattomasta kalastuksesta etupäässä kaupunkien lähivesillä, 

missä kalastusrasitus on suurin.  

Kalatalousalueella käynnistetään kalatalousalueen oma kalastuksenvalvontatoiminta. 

Toiminta on mahdollista käynnistää vaiheittain, jolloin saatujen alkukokemusten perus-

teella toimintaa voidaan asteittain kehittää.  

6. Vaelluskalojen, uhanalaisten kalakantojen ja biologisen monimuotoisuu-

den 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 poikastuotanto-

alueiksi on huomioitu. Lisäksi on huomioitu se, että menestyksekäs taimenen suojelu 

saattaa edellyttää myös rajoituksia esimerkiksi verkkokalastukseen. 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 järvitaimenen toimenpideohjelmaa (Takkunen ym. 2018). 
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7. Täpläravun ja muiden vieraslajien huomioon ottaminen toimenpiteissä  

Kalatalousalueiden tulee yhteistyössä ELY-keskusten kanssa laatia käyttö- ja hoitosuun-

nitelmat, joissa määritellään jokirapuvesinä säilytettävät ja elvytettävät alueet. Suunnitel-

miin sisällytetään ohjeistus täpläravun leviämisen rajoittamiseksi. 

Jokiravun osalta tärkein asia on rapuruton leviämisen estäminen, niin pyydysten oikea-

oppisen käsittelyn kuin täpläravun leviämisen estämisen avulla. 

Rapuruton ja täpläravun leviämisen estämiseksi alueella on ehdoton istutus- ja siirtokielto 

koskien täplärapua. Täplärapujen varastointi ja kuljettaminen elävinä kulutusta varten tu-

lee toteuttaa siten, ettei vaaranneta jokirapukantoja eikä täplärapujen leviäminen luontoon 

ole mahdollista. Täplärapuja ei saa missään tilanteessa lyhytaikaisestikaan sumputtaa 

pyyntialueensa ulkopuolella (Kalastuslaki 51 §). 

Rapuruton torjunnassa tärkeä työkalu on tiedotuksen ja neuvonnan tehostaminen. Tiedot-

tamista ja neuvontaa rapujen istuttamisesta ja rapurutosta tehostetaan kaikilla fooru-

meilla, myös internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Tiedotuksen avulla tulisi päästä sii-

hen, että jokainen ravustusta harjoittava erottaa jokiravun ja täpläravun toisistaan ja tietää 

lisäksi, että: 

• rapuja saa sumputtaa vain siinä vesistönosassa, josta ne on pyydetty; 

• täplärapujen istuttaminen niin uusiin vesiin kuin nykyisiin täplärapuvesiin on kielletty; 

• täplärapuja ei saa siirtää esiintymisvesissään pyyntialueen ulkopuolelle; 

• täplärapujen viljely on kielletty; 

• jokirapujen kotiutusistutukset ovat luvanvaraisia. (Erkamo ym. 2019.) 

Lisäksi rapuruton leviämisen estämiseen tähtääviä toimenpiteitä ovat ravustukseen käy-

tettävien pyydysten ja muiden tarvikkeiden asianmukainen käsittely. Ravustajien tulisi 

myös voida tunnistaa rapuruttovedet helposti. Siksi täplärapuvedet ja tunnetut krooniset 

rapuruttovedet tulisi merkitä esim. veneenlaskupaikoille, uimarannoille ja venesatamiin 

sijoitettavin rapurutosta varoittavin tauluin. (Erkamo ym. 2019.) 

Kalatalousalue osallistuu omalta osaltaan tiedotukseen ja neuvontaan, ja julkaisee verk-

kosivuillaan tai muulla sopivalla foorumilla muun muassa lainsäädännön asettamat rajoi-

tukset ja ohjeet ravustajille pyydysten asianmukaiseksi käsittelyksi.  
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Erityistä huomiota tulee toimissa kiinnittää Ylä-Savon latvavesien jokialueisiin sekä Ryt-

kynjärveen, joissa esiintyy jokirapua. 

8. Ehdotus kalastuksenhoitomaksuina kerättävien varojen omistajakor-

vauksiin käytettävän osuuden jakamiseksi 

Vesienomistajille jaetaan korvaus, joka perustuu maksullisten yleiskalastusoikeuksien 

käyttöön kalavesillä. Yleiskalastusoikeudeksi katsotaan viehekalastus, heittokalastus tai 

vetouistelu yhdellä vavalla ja yhdellä siimalla.  

Kiinteä rasituskerroin on kalatalousalueella koettu tasapuoliseksi. Jako tehdään Kalpa -

tietojärjestelmän perusteella ja alueesta vähennetään viehekalastuskiellon piirissä olevat 

alueet Kapla-järjestelmän tietojen mukaisesti. Kuitenkin, mikäli vesienomistajat myö-

hemmin ovat sitä mieltä, että kiinteä rasituskerroin ei ole enää tasapuolinen esimerkiksi 

vapaa-ajankalastuksen lisääntymisen myötä, kiinteästä kertoimesta voidaan siirtyä toi-

senlaiseen jakoperusteeseen. 

9. Alueellinen edunvalvonta  

Kalatalousalue voi vaikuttaa esimerkiksi lausuntojen, viestinnän ja valistuksen avulla alu-

een ympäristönsuunnitteluun. Lisäksi kalatalousalue kannustaa niin sanottuja nukkuvia 

osakaskuntia yhdistymään viereisiin toimiviin osakaskuntiin tai tekemään vuokrasopi-

muksia alueen käytöstä. Näin turvataan yhtenäinen ja järkevä kalakantojen hoito. 

10. Suunnitelma viestinnästä 

Viestinnällä voidaan taata tehokas kalatalousalueen toiminnan tehokkuus. Esimerkiksi 

tehokkaalla sisäisellä viestinnällä pidetään kalatalousalueen hallitus ja kalastuksenvalvo-

jat ajan tasalla kalatalousaluetta koskevissa asioissa. Ulkoinen viestintä lisää kalatalous-

alueen näkyvyyttä ja antaa kuvaa tehokkaasta toiminnasta. Viestinnän tulee lisätä ja tukea 

vuoropuhelua eri sidosryhmien välillä kalatalousalueen asioiden hoitamisessa. Viestin-

nällä pyritään myös siihen, että kalatalousalue saa vesienomistajilta ajankohtaista tietoa 

esimerkiksi osakaskuntien päätöksistä ja kalavesien käyttöön vaikuttavista asioista. Ka-

latalousalueen käyttämiä viestintätapoja tuleekin kehittää, jotta ulkopuoliset saavat tietoa 

kalatalousalueen asioista ja jotta ikääntyvä osakaskuntaväki voisi osallistua päätöksistä 

käyvään vuoropuheluun. 
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Tällä hetkellä tärkein sisäisen viestinnän tapa on sähköposti. Ulkoista viestintää hoidetaan 

Pohjois-Savon kalatalouskeskuksen internetsivujen kautta. Jotta sisäinen viestintä olisi 

mahdollisimman sujuvaa ja jotta se tavoittaisi kaikki toimijat, kalatalousalueella tulisi 

olla kaikkien osakaskuntien ja toimijoiden yhteystiedot. 

Kalatalousalueen omien internet-sivujen käyttöönottoa tulee harkita ja informaation löy-

dettävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.  

11. Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano 

Ensimmäiset 1.1.2016 voimaan astuneen kalastuslain mukaiset käyttö- ja hoitosuunnitel-

mat tulee luovuttaa kalatalouden ELY-keskukselle 31.12.2021 mennessä. ELY-keskus 

hyväksyy käyttö- ja hoitosuunnitelman yhteistyöryhmän käsittelyn jälkeen. Ylä-Savon 

käyttö- ja hoitosuunnitelma pyritään käsittelemään kalatalousalueen ja sen jäsenten toi-

mesta siten, että käyttö- ja hoitosuunnitelma jätetään yhteistyöryhmän käsiteltäväksi mää-

räaikaan mennessä. Tällä aikataululla Ylä-Savon käyttö- ja hoitosuunnitelma voisi astua 

voimaan vuoden 2022 aikana tai viimeistään 1.1.2023. 

Kalatalousalue toimeenpanee käyttö- ja hoitosuunnitelmassa linjattuja toimia käytössä 

olevien resurssien puitteissa. Toimeenpanon laajuus on täysin riippuvainen ulkoisesta ra-

hoituksesta. Vesialueiden omistajat osallistuvat kiinteästi käyttö- ja hoitosuunnitelmissa 

esitettyjen rajoitustoimenpiteiden toimeenpanoon. 

12. Vaikuttavuuden arviointi ja suunnitelman päivitys 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan jatkuvasti käytettä-

vissä olevien resurssien puitteissa. Kertyvän tiedon pohjalta tehdään tarvittavia tarken-

nuksia ja korjauksia esimerkiksi säätelytoimenpiteisiin. Mikäli esimerkiksi jokiin ja pu-

roihin aloitetaan Vuoksen vesistöalueen toimenpideohjelman mukaiset toimenpiteet tai 

muut taimenta tukevat toimenpiteet, myös syönnösjärville voidaan tulla asettamaan uusia 

sääntöjä, esimerkiksi jokisuille verkkokalastuskielto. Nämä toimeenpannaan vuosisuun-

nitelmissa.  

Jatkuvan seurannan lisäksi käyttö- ja hoitosuunnitelman vaikuttavuutta arvioidaan kah-

dessa vaiheessa, jotka ajoittuvat suunnitelmakauden puoliväliin ja loppuvaiheeseen. Vä-

liarviointi suoritetaan kyselytutkimuksella vuonna 2026, jolloin arvioidaan kuluvan 
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vuoden kalastusta ja arvioita kalakannasta ja sen kehityksestä. Saatujen tulosten perus-

teella 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 laa-

dintaa. 
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Nimi 
Nu-
mero 

Nissilän osk 1 

Kauppilanmäen osk 2 

Ryhälänmäen osk  3 

Kaarakkalan osk 4 

Hernejärven osk 5 

Kutulahden osk 6 

Kääriänsaaren osk 7 

Lahtelan osk 8 

Tuovilan osk 9 

Harjun osk 10 
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Sukevan osk 12 

Pihlajanmäen osk 13 
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Pohjoismäen osk 15 
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Muuraisjärven (Muurut-
järven) osk 17 

Rutakon osk 18 

Jyrkän osk 19 

Ulmalan osk  20 

Huttulan osk  21 

Hiltulan osk  22 

Kaaraslahti II osk 23 

Kasurilan pohjoinen osk 24 

Saikolanniemen osk 25 

Sulkavan osk 26 

Lappetelän osk 27 

Nousialan osk 28 

Hiidenniemen osk 29 

Leppämäen osk 30 

Rytkölänrannan osk 31 

Ruuskalansaaren osk 32 

Viitasalmen osk 33 

Myllylahden osk 34 

Rajapellon osk 35 

Viannan osk 36 

Mikkolan osk  37 

Hiekkaniemen osk 38 

Alapuurulan osk 39 

Huuenlammen osk  40 

Leskelän osk 41 

Rannanpuurulan osk  42 

Pikonsuon osk  43 

Ulmanniemen osk  44 

Nimi 
Nu-
mero 

Putrun osk  45 

Leppälahden osk  46 

Lappetelän osk 48 

Jynkänniemi 1. osk  49 

Jynkänniemi 2. osk  50 

Jynkänniemi 3. osk 51 

Nurkkalan osk  52 

Mustasaari-Lammassaaren 
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Vainikkalan osk 62 
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Mikkolan osk  66 

Nerkoon osk  67 

Lappetelän osk  68 

Tölvänniemen osk  69 

Leppälahden osk  70 

Hiltulan osk  71 

Kaijansalon osk 72 

Lampsin osk  73 

Kansselin osk 74 

Paloisten osk 75 

Onkiveden osk 76 

Koivulahden osk 77 

Pajujärven osk 78 
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Pikonsuon osk  89 
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Alapuurulan osk  90 

Huuenlammen osk  91 

Kittolanniemen osk 92 

Mäntylahden osk 93 

Rannanpuurulan osk  94 

Leskelän osk  95 

Ulmanniemen osk  96 

Huuenjoen osk 97 

Putrun osk  98 

Kittolanniemen osk 99 

Pilkkarannan osk 100 

Harjun osk 101 

Nevalan osk 102 
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Jynkänniemi 2. osk  112 
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Etelä-Onkilahden osk 117 
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Karilan osk  123 
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osk  124 

Tenhulan osk  125 

Karvasalmen osk 126 

Tölvänniemen osk  127 

Hiltulan osk  128 

Pajujärven osk 129 

Kolemalan osk  130 

Nousialan osk  131 

Lipiön osk 132 

Remekselän osk 133 
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Paloisten osk 151 
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Huttulan osk 154 

Kihlovirran osk 155 

Pehkolan osk 156 

Nerkoon osk  157 

Pappilan osk  158 

Lehtosaaren osk 159 

Taipaleen osk 160 

Kyrön osk 161 

Tsipoin osk 162 

Tikkalan osk  163 

Pörsänmäen osk  164 

Ruotaanlahden osk 165 

Koljolan Kaarakkalan osk 166 

Sammakkolammen osk 167 

Varpasen osk  168 

Jokiniemen osk 169 

Koivikon osk 170 

Koljolan osk 171 

Haukilammen Osk 172 

Ryhälänmäen osk  173 

Pitkäkosken osk 174 

Simolan osk 175 

Luupuveden osk  176 

Runnin osk  177 
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Koljolan Kaarakkalan osk  178 

Pappilan osk 179 

Kauppilanmäen osk  180 

Huttulan osk  181 

Salahmin osk 182 

Valkeisten osk 183 

Vieremän osk  184 

Välimäen osk 185 

Selkäluodon osk 186 

Ylä-Koukunjoen osk 187 

Pitolamminmäen osk 188 

Ketolan osk 189 

Syvän osk 190 

Aittolahden osk 191 

Ulmalan osk  192 

Jääskelän osk 193 

Laukkalan osk 194 

Särkilammen osk 195 

Itikan osk 196 

Hernejärven osk  197 

Hernejärven osk  198 

Manulan osk 199 

Lauttamäen osk 200 

Leväniemen osk 201 

Marjoniemi 2:n osk 202 

Marjoniemen osk 203 

Ihotunlahden osk 204 

Kievarin osk 205 

Jussilan osk 206 

Peltoniemen osk 207 

Laakolan osk 208 

Kirman-Niemisen osk 209 
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Kallion osk 211 

Kirmanharjun osk 212 

Korholan osk 213 

Akkolahden osk 214 

Sulkavalammen osk 215 

Uudispihan osk 216 

Vanhanpihan osk 217 

Tikkalan osk 218 

Hiidenniemen osk  219 
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Liite 2: Alustava korvausperuste ELY-keskuksen myöntämissä kaupallisen kalastuksen lu-

vissa. 

Kalastuslain 14 § mukaan käyttö- ja hoitosuunnitelmissa tulee esittää korvausperuste ELY-

keskuksen myöntämille kaupallisen kalastuksen luville. Korvaus voidaan perustaa pinta-ala-

perusteiseen laskentatapaan, jolloin korvaus määräytyy haettavan lupa-alueen pinta-alasta ja 

siellä käytettävistä pyydyksistä. 

Oheinen esimerkkitaulukko on laadittu käyttö- ja hoitosuunnitelman tekohetken arvioidun 

korvaustason mukaan. Mikäli kalastuslain 13 § mukaisia lupia tullaan myöntämään käyttö- 

ja hoitosuunnitelman voimassaoloaikana, voidaan taulukkoa käyttää lähtökohtana korvauk-

sille. Lopullinen korvaus hyväksytään kalatalousalueen kokouksessa ennen käyttöönottoa. 

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 myöntä-

män luvan avulla. ELY-keskus voi myöntää luvan ainoastaan käyttö- ja hoitosuunnitelmassa 

esitetylle alueelle (kappale 2.3.2). 

Lupa-alueen pinta-ala yli 50, mutta alle 500 ha 

Pyydys: €: Pyydys: €: 

Trooli 600 Rapumerta 10 

Nuotta 300 Rysä, korkeus alle 2 m 

+ 30 € /metri 

10 

Verkko (pit. enintään 30 m) 10 Pitkäsiima 10 

Merta, katiska 5 Syöttikoukku 5 kpl 5 

Lupa-alueen pinta-ala yli 500, mutta alle 1000 ha 

Pyydys: €: Pyydys: €: 

Trooli 900 Rapumerta 15 

Nuotta 450 Rysä, korkeus alle 2 m 

+ 40 € /metri 

15 

Verkko (pit. enintään 30 m) 15 Pitkäsiima 15 

Merta, katiska 5 Syöttikoukku 5 kpl 5 

Lupa-alueen pinta-ala 1000–5000 ha 

Pyydys: €: Pyydys: €: 

Trooli 1200 Rapumerta 20 
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Nuotta 600 Rysä, korkeus alle 2 m 

+ 50 € /metri 

20 

Verkko (pit. enintään 30 m) 20 Pitkäsiima 20 

Merta, katiska 10 Syöttikoukku 5 kpl 10 

Lupa-alueen pinta-ala yli 5000 ha 

Pyydys: €: Pyydys: €: 

Trooli 1800 Rapumerta 30 

Nuotta 900 Rysä, korkeus alle 2 m 

+ 60 € /metri 

30 

Verkko (pit. enintään 30 m) 30 Pitkäsiima 30 

Merta, katiska 15 Syöttikoukku 5 kpl 15 

 


