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1. Johdanto 
Längelmäveden kalatalousalueeseen kuuluvat vesialueet (noin 34 000 hehtaaria) sijaitsevat 
Pirkanmaalla, Kokemäenjoen vesistöalueen itäisessä osassa. Alue kuuluu Kokemäenjoen- 
Saaristomeren- Selkämeren vesienhoitoalueeseen (VHA 3). Längelmäveden kalatalousalue ja sen 
naapurialueet on esitetty kuvassa 1. Naapurikalatalousalueista vesiyhteys on Pälkäneen 
kalatalousalueeseen Längelmäveden ja Roineen välisen Kaivannon kanavan kautta. Lisäksi muutamat 
Etelä-Päijänteen kalatalousalueeseen kuuluvat pienvedet laskevat Längelmäveden reitille. 
Vesialueita on Oriveden, Kangasalan ja Jämsän kaupunkien, sekä Juupajoen, Kuhmoisten, Pälkäneen 
ja Ruoveden kuntien alueella. Suurimmat järvet ovat Längelmävesi, Vesijärvi, Eväjärvi, Iso-Löytäne ja 
Eräjärvi. Alueeseen kuuluu myös useita pienempiä kalataloudellisesti merkittäviä järviä ja virtavesiä. 
Järvitaimenen kannalta tärkeimmät virtavedet ovat Pääskylänjoki ja Eväjärven reitti, joissa 
kummassakin on tehty kalataloudellinen kunnostus. 
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Vuonna 2016 voimaan tullut kalastuslaki (379/2015) edellyttää, että lain voimaantulon myötä 
perustetut kalatalousalueet laativat alueilleen käyttö- ja hoitosuunnitelmat, joissa kuvataan 
toiminnan tärkeimmät päälinjat kalavarojen hoidolle. Yksityiskohtaiset vuositason tavoitteet ja 
toimenpiteet kirjataan vuosittain päivitettäviin toimintasuunnitelmiin. Käyttö- ja hoitosuunnitelmien 
tulee perustua parhaaseen käytettävissä olevaan tutkimus- ja seurantatietoon ja niiden painoarvon 
ja sitovuuden tulisi olla aiempia kalastusalueiden vastaavia suunnitelmia suurempi. Käyttö- ja 
hoitosuunnitelmissa tulee näkyä kalastuslain yleiset kehittämistavoitteet kuten kalavarojen käytön 
kestävyys, vapaa-ajankalastuksen ja kaupallisen kalastuksen toimintaedellytysten parantaminen, 
kalojen luontaisen elinkierron ja lisääntymisen turvaaminen, siirtyminen istutuskeskeisestä 
kalavesien hoidosta kalastuksensäätelyyn perustuvaan kalavarojen hoitoon ja erityisesti 
vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden turvaamiseen. Lisäksi käyttö- ja hoitosuunnitelmissa tulee 
huomioida muut kansalliset kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvät strategiat, joista 
Längelmäveden kalatalousalueella tärkeimmät ovat kansallinen kalatiestrategia, vapaa-ajan 
kalatalouden kehittämisstrategia sekä kansallinen rapustrategia. Käyttö- ja hoitosuunnitelmat ovat 
voimassa enintään kymmenen vuotta niiden hyväksymisestä lähtien. Tätä ajanjaksoa, joka ulottuu 
vuoteen 2032 asti, kutsutaan tässä suunnitelmassa myöhemmin ”suunnittelukaudeksi”. 

Suunnitelmaan kirjatut kiellot ja rajoitukset on tarkoitettu suosituksiksi osakaskunnille. 
Kalatalousalue tekee tarvittaessa erikseen ehdotukset tarvittavista kielloista ja rajoituksista ELY-
keskukselle. 

2 Perustiedot Längelmäveden kalatalousalueen vesialueista 

2.1 Vesialue ja kalasto 
Längelmäveden reitti on säännöstelemätön, sillä Valkeakoskella sijaitsevan UPM-Kymmene Oy:n 
voimalaitoksen tulee juoksutuksessaan noudattaa luontaista purkautumaa. Juoksutusta on kuitenkin 
mahdollista pienentää luontaisesta purkautumasta lupaehtojen poikkeuspykälän määrittelemissä 
tilanteissa. Tällaisia tilanteita on ilmennyt etenkin poikkeuksellisen kuivina hellekesinä, jolloin 
Längelmäveden vedenpinta on laskenut normaalia huomattavasti alemmaksi, haitaten näin vesistön 
virkistyskäyttöä. Längelmäveden kalatalousalueeseen kuuluvista vesistöistä ainoastaan Vesijärveä 
säännöstellään Vääksynjoessa olevalla padolla, joka samalla muodostaa totaalisen vaellusesteen 
Längelmäveden ja Vesijärven välille. Liian alhainen vedenkorkeus on merkittävimmäksi koettu 
virkistyskäyttöä haittaava tekijä alueen suurimmissa järvissä. 

Längelmäveden kalatalousalueen vesistöistä tavataan kaikki yleisimmät sisävesien kalalajit. Suurin 
muutos alueen kalaston kehityksessä edellisen käyttö- ja hoitosuunnitelman käyttöönoton jälkeen 
on tapahtunut kuhakannassa. Kanta on vahvistunut voimakkaasti useissa vesistöissä, mutta 
voimakkainta kuhakannan kasvu on ollut Längelmävedessä. Samaan aikaan kuhasaaliiden noustessa 
myös ahvensaaliit ja saaliiksi saatujen ahventen keskikoko on kasvanut merkittävästi. Alueen 
kalastajilta saatujen tietojen mukaan myös muikkukanta on voimistunut monin paikoin.  

2.2 Vesialueiden omistus 
Suurin osa vesialueista on jakamattomia vesialueita ja osakaskuntien omistuksessa. Muutamia 
pienehköjä alueita Vesijärvellä sekä Längelmävedellä on myös yksityisomistuksessa. Omistusrakenne 
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on sirpaleisinta Vesijärvellä sekä Längelmäveden pohjoisosissa ja Enonselän itäosissa (kuva 2). 
Längelmäveden eteläosassa on käynnissä osakaskuntien yhdistämisprosessi tätä suunnitelmaa 
kirjoitettaessa missä 11 osakaskuntaa yhdistetään yhdeksi osakaskunnaksi.   
 

 

Kuva 2 Osakaskuntien rajat Längelmäveden kalatalousalueella vuonna 2021 

 

2.3 Vesien tila 
Euroopan unionin vesipuitedirektiivin mukaisen, ekologiseen ja kemialliseen tilaan perustuvan 
luokittelun mukaan Längelmäveden kalatalousalueen vedet kuuluvat pääosin hyvään luokkaan. 
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Hyvää huonommassa tilassa olevia luokiteltuja vesistöjä ovat Eräjärvi, Oriselkä, Keljonjärvi, 
Kirkkojärvi ja Pakkalanjärvi. Erinomaiseen luokkaan kuuluvia vesistöjä ovat Iso Löytäne, Valkeajärvi, 
Kuusjärvi ja Siikajärvi (kuva 3.). Längelmäveden kalatalousalueella on lukuisia pienempiä järviä ja 
virtavesiä, joita ei ole luokiteltu vesipuitedirektiivin mukaisesti niiden pienen koon takia. 

Vesistöjä rasittava ravinnekuormitus on peräisin pääasiassa maatalouden hajakuormituksesta. 
Suunnittelualueella toimii kaksi jätevedenpuhdistamoa, Oriveden Tähtinimessä sekä Jämsän 
Länkipohjassa, jotka aiheuttavat paikallista pistekuormitusta.  

 

Kuva 3 Pintavesien ekologinen tila vuoden 2016 luokituksen mukaisesti 
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2.4 Vesien muu käyttö 
Vesialueiden muu kuin kalastuskäyttö painottuu Längelmäveden kalatalousalueella vapaa-ajan 
virkistyskäyttöön (kuva 4.). Rantarakentaminen on valtaosassa alueen järviä ollut runsasta ja vapaa-
ajan asuntoja ja kesämökkejä on alueella paljon. Längelmävedellä kesäaikainen 
moottoriveneliikenne on etenkin kesälomakautena sekä kesäviikonloppuisin vilkasta, liikenteen 
painottuessa väyläalueille. Vesistöihin ja ranta-alueille perustetut luonnonsuojelualueet eivät kiellä 
kalastamista millään alueella. Suurimmat suojelualueet Hirtopohja ja Tervaniemenlahti ovat SPA-
alueita ja ne muodostavat linnustolle tärkeän muutonaikaisen levähdyspaikan. 

 

Kuva 4 Vesialueen muu kuin kalastuskäyttö 
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3 Perustiedot osa-alueesta Längelmävesi 
 

 

Kuva 5 Längelmävesi 

3.1 Perustiedot vesialueesta 
Längelmävesi on alueen keskusjärvi ja se saa vetensä siihen laskevista pienemmistä vesistöalueen 
järvistä. Vesistö sijoittuu Kangasalan ja Jämsän Länkipohjan välille ja se laskee Kaivannon kanavan 
kautta Roineeseen. Järvi luokitellaan kuuluvaksi suuriin, vähähumuksisiin järviin. Se on pinta-alaltaan 
noin 177 km2 ja keskisyvyydeltään 7,8 m. Keskiviipymä Längelmävedessä on 5,6 vuotta. 
Längelmäveden valuma-alue on laajuudeltaan 2179,7 km2 ja alueen järvisyysprosentti on 16,8 %. 

Järvi koostuu useista selkävesistä, joita erottaa toisistaan kapeat salmet (kuva 5). Järven keskialue 
muodostuu Ponsanselän, Ristinselän, Pappilanselän ja Enonselän muodostamasta alueesta. Oriveden 
kaupungin ja Längelmäen taajaman väliin jäävän, Koljonselkää lukuun ottamatta varsin rikkonaisen 
pohjoisalueen, keskialueesta erottaa kapea Rönninsalmi. Järven eteläosassa sijaitsevan Villikanselän 
erottaa Pelisalmi. Pelisalmen ja Ponsanselän erottavan Patasalmen välinen alue muodostuu useista 
pienemmistä selkäalueista, kuten Pispalan-, Saksalon- ja Isoniemenselistä. Tälle alueelle on tyypillistä 
saarien ja karikoiden aiheuttama rikkonaisuus sekä mataluus verrattaessa Längelmäveden 
keskialueeseen. 
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3.1.1 Kala- ja rapukantojen nykytila 
Längelmäveden tärkeimpien saalislajien kantojen kehitystä on kuvattu kuvioissa 1. ja 2. 
Voimakkaimmat muutokset ovat olleet viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneessa 
kuhakannan kasvussa. Kannan kasvua ovat edesauttaneet 2010-luvun lämpimät kesät sekä 
mahdollisesti edellisen käyttö- ja hoitosuunnitelman aikana käyttöön suosituksena otettu 45 cm 
alamitta. Kuhaistutukset olivat myös huomattavan voimakkaita useana vuonna, vuoden 2010 
molemmin puolin (kuvio 3.) Längelmäveden kuhakanta on tehtyjen selvitysten mukaan hyvin 
nopeakasvuinen ja se saavuttaa 45 cm alamitan keskimäärin 6-vuotiaana, jolloin valtaosa 
kuhayksilöistä on saavuttanut myös sukukypsyyden. Hauen, mateen ja siian osalta kehitys on ollut 
tasaisempaa. Siikasaaliit ovat laskeneet etenkin Pappilan- ja Ristinselillä (kuvio 4.), mikä johtuu 
mahdollisesti pienentyneistä istutusmääristä sekä kalastajien siirtymisestä suuremmalla solmuvälillä 
oleviin verkkoihin. Kautialan selällä (kuvio 1.) siikasaaliit ovat sen sijaan olleet hienoisessa kasvussa, 
yksikkösaaliin ollessa lähes kymmenkertainen Pappilan- ja Ristinselkään verrattaessa.  

Järvitaimenen kalastus perustuu täysin istutuksiin, jotka vaihtelevat käytettävissä olevan rahoituksen 
sekä istukkaiden saatavuuden mukaan vuosittain. Kalastettavaa kantaa voidaan luonnehtia heikoksi. 
Järvitaimenen luontaista lisääntymistä esiintyy monissa Längelmäveteen laskevissa virtavesissä. 
Virtavedet ovat kuitenkin varsin pienimuotoisia ja potentiaalisia poikastuotantoalueita on hyvin 
rajallisesti tehdyistä kunnostustoimenpiteistä huolimatta. Luonnonvarainen, eväleikkaamaton 
järvitaimen on Längelmäveden kalatalousalueella rauhoitettu kalastusasetuksella koko eteläisen 
Suomen tapaan. 

 

 
Kuvio 1 Längelmäveden Kautialanselän yksikkösaaliin kolmen vuoden liukuva keskiarvo 
(Längelmäveden kalastusalueen kirjanpitokalastusraportti 2010–2018) 
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Kuvio 2 Längelmäveden Ristinselän yksikkösaaliin kolmen vuoden liukuva keskiarvo (Kokemäenjoen 
vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n velvoitetarkkailuaineisto) 

 

 
Kuvio 3 Längelmäveden Pappilan- ja Ristinselän kuhaistutukset sekä kuhan yksikkösaaliit 1989–2019 
(Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n velvoitetarkkailuaineisto) 
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Kuvio 4 Längelmäveden Pappilan- ja Ristinselän siikaistutukset sekä siian yksikkösaaliit 1989–2019 
(Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n velvoitetarkkailuaineisto) 

 

 
 
Kuvio 5 Täpläravun yksikkösaaliin kehitys Längelmäveden Kautialan- ja Ponsanselällä (Pentti Elon ja 
Kautialan osakaskunnan aineistot) sekä Ristin- ja Pappilanselällä (Kokemäenjoen vesistön 
vesiensuojeluyhdistys ry:n velvoitetarkkailuaineistot) 

Ravustuksesta on olemassa kirjanpitoravustusaineistoa ainoastaan Längelmäveden Kautialanselältä 
sekä Ponsanselältä (kuvio 5). Kohtuullisen pitkät aikasarjat ilmentävät täpläravun yksikkösaaliin 
voimakasta vaihtelua, jossa on havaittavissa tiettyä syklisyyttä. Vaihtelu johtunee etenkin syksyn ja 
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kesän lämpötilaoloista, jolla on merkittävä vaikutus täpläravun lisääntymisen onnistumiseen ja 
toisaalta myös pyynnin aikaiseen aktiivisuuteen. Täpläravun yksikkösaaliit ovat vaihdelleet heikosta 
kohtalaiseen seurantajakson aikana. Oriveden jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun 
kalastustiedustelussa kysytään kolmen vuoden välein ravustuksesta Pappilan- ja Ristinselillä. Aineisto 
ei ole täysin vertailukelpoinen kirjanpitoaineistoon verrattuna, mutta aineiston perusteella näyttää 
siltä, että täplärapukanta on selvästi heikompi Ristin- ja Pappilanselillä ja kantaa voidaan luonnehtia 
yksikkösaaliiden perusteella heikoksi. 

3.1.2 Kalastuksen nykytila 
Längelmävesi sekä kalatalousalueen vesialueet yleisesti ovat tärkeitä alueita vapaa-ajankalastukselle. 
Alueen merkitystä kalastukselle lisää sen laajuus, asutuksen ja kesämökkien suuri määrä sekä 
Tampereen läheisyys. Vapaa-ajankalastajilla tarkoitetaan tässä suunnitelmassa kotitarvekalastajia, 
alueella laajemmin liikkuvia tai alueelta toiselle liikkuvia, lähinnä vapavälineitä käyttäviä kalastajia, 
satunnaisesti kalastavia sekä kaikkia näiden väliin sijoittuvia kalastajia. Tarkkoja tietoja vapaa-
ajankalastajien määrästä ja saaliista on olemassa heikosti.  
 
Kalastus perustuu vesialueen omistajien myymillä pyydysluvilla kalastamiseen, kalatalousalueen sekä 
Vesijärven kalastusyhdistyksen myymillä yhtenäisluvilla kalastamiseen, sekä maksulliseen 
yleiskalastusoikeuteen. Yhtenäislupa-alueet (kuva 9.) ovat etenkin vetouistelijoiden suosiossa. 
Längelmäveden yhtenäislupa-alueen tuotto (joka samalla ilmentää myytyä lupamäärää hintatason 
ollessa samalla tasolla vuodesta 2010 eteenpäin) on ollut hienoisessa laskussa viimeisen viiden 
vuoden aikana (kuvio 6.). Poikkeuksen kehitykseen teki vuosi 2020, koronarajoitusten aiheuttaman 
yleisen kalastusharrastuksen viriämisen myötä. Kalastuksen valvonnassa tehtyjen havaintojen 
perusteella maksullisella yleiskalastusoikeudella (kalastonhoitomaksu) tapahtuva jigikalastus on 
kasvattanut suosiotaan huomattavasti viimevuosien aikana. Sen sijaan osakaskuntien myymillä 
luvilla tapahtuva pyydyskalastus on vähentynyt vuosi vuodelta osakaskuntien antamien tietojen 
perusteella, mikä vastaa yleisempää kehityssuuntaa. 
 

 

Kuvio 6 Längelmäveden yhtenäislupa-alueen lupamyynnin tuotto vuosina 2000–2020 
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Tiedot kaupallisen kalastuksen määrästä ja saaliista ovat vähäiset koko kalatalousalueelta. Tietoja on 
saatavilla ainoastaan Längelmävedeltä vuosilta 2016–2018 (kuvio 7. ja 8.), jolloin alueella kalasti 
Luonnonvarakeskuksen ylläpitämän kaupallisen kalastuksen saalisrekisteritietojen perusteella 
yhdestä kahteen 1-ryhmän ja kaksi 2-ryhmän kaupallista kalastajaa vuosittain. Vuodelta 2019 
lakisääteisiä ilmoituksia ei ole tehty lainkaan. Saalistietonsa ilmoittaneiden kalastajien vähäisen 
määrän takia yksityiskohtainen, kuten selkäaluekohtainen, tarkastelu ei ole mahdollista 
tietosuojasäädösten takia. Kapallisen kalastuksen ilmoitettu vuosittainen kokonaispyyntiponnistus 
vastaa maksimissaan noin yhden kokopäiväisen I-luokan kaupallisen kalastajan vuotuista 
pyyntiponnistusta. Käytetyistä pyydyksistä eniten pyydysvuorokausia on kertynyt yli 54 mm 
solmuvälin verkoille, poisluettuna vuosi 2016, jolloin katiskakalastus on ollut huomattavan aktiivista. 

Kaupallisen kalastuksen saalis (kuvio 8.) on painottunut kuhaan ja kuhasaalis kaksi ja puolikertaistui 
vuodesta 2016 vuoteen 2018. Vastaavana aikana verkkokalastuksen pyyntiponnistus kuitenkin 
kasvoi vain noin neljänneksellä. Muiden lajien osalta saalis on ollut vähäinen, tosin vuonna 2016 
särkisaalis oli lähes 5000 kilogrammaa. Ilmoitettu täplärapusaalis sekä pyyntiponnistus (kuvio 9.) on 
ollut laskusuunnassa ja ovat määränä vähäisiä.  

 

 

Kuvio 7 Kaupallisen kalastuksen pyyntiponnistus Längelmävedellä 2016-2018 (Luonnonvarakeskus 
2021) 
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Kuvio 8 Kaupallisen kalastuksen saalis Längelmävedellä 2016-2018 (Luonnonvarakeskus 2021) 

 

 

Kuvio 9 Kaupallisen ravustuksen täplärapusaalis Längelmävedeltä vuosina 2016–2018 
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4 Kalakantojen ja kalastuksen (ml. ravut) tavoitetilat ja 
osatavoitteet 

4.1 Tavoitetila seuraavalle suunnittelukaudelle 
Elinvoimaiset ja tasapainoiset kalakannat luovat hyvinvointia, elämyksiä ja kalastusmahdollisuuksia. 
Vahvat kalakannat ovat edellytys tuloksekkaalle vapaa-ajan kalastukselle arjen vastapainona ja 
lähiruoan tuottajana. Kaupallinen kalastus kohdistuu vahvimpiin kalakantoihin ja tuottaa näin 
kestävästi sekä toimeentuloa kalastajalle että lähiruokaa kuluttajille. Vesialueen omistajien tulee 
saada edellä mainituista toiminnoista kohtuullinen korvaus, jolloin kiinnostus alueiden 
kehittämiseen, hoitoon ja käyttöön säilyy. Kotitarvekalastus on aktiivista ja tietoa ja osaamista 
saadaan siirrettyä eteenpäin tuleville kalastajasukupolville. Alueen kalastus ja tärkeimpien 
kalakantojen tila tunnetaan hyvin ja tietoa käytetään kalastuksen ohjauksessa. 

4.2 Osatavoitteet 

4.2.1 Kalakannat 
OSATAVOITE 1. Kalastukselle keskeisten lajien, kuhan, hauen, ahvenen, mateen ja siian, kannat 
pysyvät elinvoimaisina. Luonnonvarainen lisääntyminen on turvattava kaikille lajeille, joilla sitä 
tavataan. Tarvittaessa esimerkiksi kuhakantaa tuetaan istutuksilla. Siika- ja järvitaimen saaliit 
perustuvat edelleen istutuksiin, joita jatketaan. Toteutumista voidaan karkeasti mitata 
kirjanpitokalastajien saalistietojen perusteella sekä velvoitetarkkailuiden avulla, lähinnä kuhan, 
hauen ja siian saaliilla. Toteutumisen mittaamista ja tavoitteita tarkennetaan, kun tietoa vapaa-
ajankalastuksen saaliista ja muuta tietoa kalakannoista saadaan lisää. 

OSATAVOITE 2. Alueen järvitaimenen luonnonkannat vahvistuvat. Järvialueilla pyritään turvaamaan 
emokalojen riittävä pääsy jokiin ja puroihin. Toteutumista mitataan jokien ja purojen 
poikastiheyksien perusteella. Tavoitteena on poikastiheyksille asetettu hyvän tilan raja-arvon (20 
poikasta / 100 m2) ylittäminen tärkeimmillä lisääntymisalueilla. Järvitaimenkannan vahvistaminen 
on tärkein kalastollinen kehitystoimi koko kalatalousalueella tulevalla suunnittelukaudella. 

OSATAVOITE 3. Alueen keskeisistä kalakannoista saadaan suunnittelukauden aikana uutta 
käyttökelpoista tietoa, jota voidaan hyödyntää seuraavaa suunnittelukautta (vuoden 2030 jälkeen) 
koskevien kalastuksen ohjaukseen ja kalakantojen hyödyntämiseen liittyvien tavoitteiden 
asettamisessa. Tiedon tarpeet liittyvät erilaisten ohjaus- ja hoitotoimien toimivuuden ja riittävyyden 
arviointiin. Toteutumista arvioidaan asiantuntija-arvioina. 

4.2.2 Kalastus 
OSATAVOITE 4. Kaupallisen kalastuksen toimintaedellytykset paranevat. Toteutumista mitataan 
kalastajamäärien ja saaliiden perusteella. Tavoitteena on, että Längelmävedellä ja Vesijärvellä toimisi 
jatkossa muutamia paikallisia II-ryhmän kaupallisia kalastajia, jotka tuottavat kalaa lähialueen 
kulutuksen tarpeisiin. Lisäksi tavoitteena on se, että vajaasti hyödynnettyjen lajien, kuten 
särkikalojen ja kuoreen, kalastus vakiintuu osaksi alueen kaupallista kalastusta. Kaupalliseen 
kalastukseen myönnetyt pyyntiluvat tuottavat nykyistä enemmän tuloja vesialueen omistajille. 
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OSATAVOITE 5. Alue säilyy ja kehittyy kiinnostavana vapaa-ajankalastuksen kohteena. Vapaa-
ajankalastus ja opastoiminta tuottavat myös lupatuloja vesialueiden omistajille ja kalavesien 
hoitoon. Pyrkimyksenä on pitää alueen vapaa-ajankalastuksen määrä vähintään suunnittelukautta 
edeltävällä tasolla. Yhtenäislupa-alueita pyritään laajentamaan siten, että ne kattavat koko 
Längelmäveden sekä Vesijärven. Toteutumisen mittaamista tarkennetaan myöhemmin, kun alueen 
vapaa-ajankalastuksen saaliista saadaan parempaa tietoa. 

OSATAVOITE 6. Osakaskuntien järjestäytyminen ja vesialueiden yhdistäminen nykyistä isompiin 
kokonaisuuksiin jatkuu. Tämä on käytännössä edellytys sille, että osakaskunnat säilyvät 
elinvoimaisina aktiivisten toimijoiden vääjäämättä vähentyessä. Isompien kokonaisuuksien 
muodostaminen helpottaa kalastuksen järjestämistä sekä kalavesien hoitoa. Toteutumista mitataan 
osakaskuntien pinta-alan kehittymisellä ja toteutuneiden yhdistymisten määrällä. 

OSATAVOITE 7. Kalatalousalue tuntee alueen kalastajarakenteen ja heidän saaliinsa kohtuullisella 
tarkkuudella. Tämä on tietoon perustuvan kalastuksen ohjauksen ja sääntelyn ydin. Parannettavaa 
on erityisesti vapaa-ajankalastukseen liittyvien tietojen kohdalla. Tämä osatavoite on pitkän 
tähtäimen tavoite, jonka toteutumista voi edistää mm. sähköisten saalistietojen keruujärjestelmien 
kehittyminen. Toteutumista arvioidaan asiantuntija-arvioina. 

4.2.3 Rapukannat ja ravustus 
OSATAVOITE 8. Alueen täplärapukantojen kehitys tunnetaan nykyistä paremmin ja laajemmalta 
alueelta. Uusia kirjanpitoravustajia saadaan rekrytoitua ja kerättyä tietoa hyödynnetään aktiivisesti. 
Vahvoja täplärapukantoja ravustetaan aikaisempaa suuremmalla pyyntiponnistuksella ja kaupallisen 
ravustuksen merkitys kasvaa suurimmilla järvillä. Täpläravun leviäminen jokiravun hoitoalueella 
(kuva 16.) saadaan estettyä. Ravustuslupien myynti tuottaa tuloja vesialueen omistajille. Olemassa 
olevat jokirapukannat saadaan säilymään, ja jokirapu saadaan kotiutettua niihin alueen latvaosien 
pienvesiin, missä sitä ei entuudestaan ole. 

5 Vesialueiden käytön alueellinen suunnittelu ja 
yhteistoiminnan kehittäminen 

5.1 Kalataloudellisesti merkittävät alueet 
Längelmäveden kalatalousalueen kalataloudellisesti merkittävät vesialueet on esitetty kuvassa 6.  
Kyseiset alueet on katsottu kalataloudellisesti merkittäviksi vesialueiden kokoluokan, vesien ja 
kalaston tilan sekä vapaa-ajan kalastuksen sijoittumisen perusteella. Edellä mainitun lisäksi 
määritelty alue on osittain vaelluskalavesistöä, missä esiintyy luontaisesti lisääntyvä 
järvitaimenkanta. Alue liittyy Kaivannon kanavan kautta Pälkäneen kalatalousalueeseen kuuluvaan 
Roineeseen. 



20 

 

 

Kuva 6 Kalataloudellisesti merkittävät vesialueet Längelmäveden kalatalousalueella 

5.2 Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet ja niillä 
käytettävät pyydykset sekä kalastuslain 14§ mukainen käypä hinta  

Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvia alueita on Längelmäveden kalatalousalueella vähän. 
Alueen aktiivisesta virkistyskäytöstä ja vapaa-ajankalastuksesta johtuen, kaupalliseen kalastukseen 
hyvin soveltuvia alueita on ainoastaan talviaikaan Längelmäveden ja Vesijärven isoimmilla 
selkäalueilla. Kaupallisessa kalastuksessa kyseeseen tulevat pyydykset ovat yli 55 mm verkot ja 
katiskat sekä muikun kalastuksessa alle 25 mm verkot. Vähempiarvoisen kalan kaupalliseen 
kalastukseen hyvin soveltuvia alueita löytyy mahdollisesti Sahalahden Kirkkojärveltä, 
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Pakkalanjärveltä, Eräjärveltä sekä Oriselältä. Näillä alueilla vähempiarvoisten kalojen kaupallinen 
kalastaminen tukee samalla vesialueiden tilan parantamista nykyisestä. Vähempiarvoisen kalan 
kalastukseen soveltuvat elävänä pyytävät pyydykset kuten katiskat, rysät ja paunetit. 

Längelmäveden Enonselällä on harjoitettu useita vuosia kuhan emokalapyyntiä rysillä, minkä 
tarkoituksena on poikasmateriaalin tuottaminen luonnonravintolammikoissa tapahtuvaan 
istukaskasvatukseen. Tälle toiminnalle hyvin soveltuvat sekä osittain jo käytössä olleet alueet on 
esitetty kuvassa 7. Alueet ovat samalla kyseisen toiminnan kautta varmennettuja kuhan 
lisääntymisalueita. 

 
Kuva 7 Emokuhien rysäpyyntiin hyvin soveltuvat alueet Längelmäveden Enonselällä 
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Alueellinen käypä hintataso määritellään tarvittaessa tapauskohtaisesti yleisen hintatason 
mukaisesti, mikäli kalastuslain 13§ käyttöä joudutaan soveltamaan. Yhteistyöllä pyritään 
selvittämään hakemuksessa ilmoitetun alueen käypä hinta ottaen huomioon hakemuksessa 
ilmoitetun alueen lupahintaan vaikuttavat erityiset olosuhteet ja tekijät. Kalatalousalue voi 
esimerkiksi olla yhteydessä alueensa kalastusoikeuden haltijoihin hinnan selvittämiseksi tai selvittää 
vastaavien vesialueiden lupien hintoja alueen viereisissä kalatalousalueissa. Mikäli käypää hintaa ei 
saada yhteistyöllä selvitetyksi, ELY-keskus voi muodostaa käyvän hinnan viime kädessä perustuen 
viranomaisten alueella myymiin kalastuslupien hintoihin ottaen kuitenkin huomioon, että 
viranomaisten myymät kalastusluvat voivat hinnoittelultaan olla alle alueellisen käyvän hinnan, 
jolloin tarvittava korostus on muodostettava lupahintaan. 

5.3 Kalastusmatkailuun hyvin soveltuvat alueet 
Kalastusmatkailuun hyvin soveltuvat alueen on esitetty kuvassa 8. Nämä alueet ovat hyvin 
saavutettavissa, alueiden kalakannat ovat riittävän vahvat sekä veneilyyn tarvittavat infrastruktuuri 
on hyvä. Alueella on myös majoitusmahdollisuuksia, hyviä rantautumis- ja taukopaikkoja ja muuta 
opastoiminnan kannalta tärkeää oheispalvelua. Längelmävedellä määritetty alue on yhteydessä 
Kaivannon kanavan kautta Roineeseen, jolloin alue linkittyy Pälkäneen kalatalousalueen vastaavaan 
aluevaraukseen.  

 

Kuva 8 Kalastusmatkailuun hyvin soveltuvat alueet 
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5.4 Vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueet ja järjestelmän 
kehittäminen 

Längelmäveden kalatalousalueen yhtenäislupa-alue kattaa suunnitteluhetkellä valtaosan 
Längelmävedestä. Alueen laajentaminen Rönnin salmen pohjoispuolella sijaitsevan Koljonselän 
alueella sekä Saksalonselän saaminen mukaan lupa-alueeseen kokonaisuudessaan ovat 
suunnittelukauden päätavoitteet. Vesijärven yhteislupa-alueen ylläpidosta vastaa Vesijärven 
kalastushoitoyhdistys. Lupa-alue kattaa lähes koko Vesijärven, pois lukien pienehköt vesialueet 
järven pohjoispäässä. Tavoitteena on saada yhteislupa-alue kattamaan koko Vesijärvi. Lupa-alueet 
on esitetty kuvassa 9. Yhtenäislupamyynnistä saatavat tulot kalatalousalue suuntaa lupa-alueelle 
tehtäviin istutuksiin, kalataloudellisiin selvityksiin ja tutkimuksiin, sekä muuhun alueen kalataloutta 
edistävään toimintaan. 

 

Kuva 9. Yhtenäislupa-alueisiin kuuluvat vesialueet sekä laajennettavat alueet 
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Opastoimintaa suositellaan suunnattavaksi kalatalousalueen yhtenäislupa-alueelle, ja 
kalastusoppaille tarjotaan opastoiminnan mahdollistavaa viehelupavaihtoehtoa. Mökkiyrittäjiä 
varten on olemassa yrittäjäkohtainen vuosilupa, jonka lunastamalla yrittäjän asiakkaat voivat 
viehekalastaa yhtenäislupa-alueella. Tämä madaltaa erityisesti satunnaisten kalastajien kynnystä 
kalastukseen ja vähentää luvatonta kalastusta. 

Yhtenäislupa-alueen lupaehdot ja lupien hinnat vahvistaa kalatalousalueen yleiskokous vuosittain. 
Vuonna 2021 voimassa olevat lupaehdot on esitetty suunnitelman liitteessä 3. 

5.4.1 Kalastuskilpailut 
Längelmäveden kalatalousalueella järjestetään vuosittain lukuisia kalastuskilpailuja. Alueen 
osakaskuntia ei suositella keräämään maksuja pilkki- ja onkikilpailuja järjestäviltä tahoilta, vaan lupa 
em. tapahtuminen järjestämiseen suositellaan pidettäväksi ilmaisena. Yhtenäislupa-alueilla 
tapahtuvista viehekalastuskilpailuista peritään maksu kalatalousalueen sekä Vesijärven 
kalastushoitoyhdistyksen yleisten kokousten päätösten mukaisesti. 

5.5 Yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueella 
Vesialueiden omistuksellinen rikkonaisuus muodostaa haasteen kalastuksen järjestämiselle sekä 
kalavesien hoidolle osakaskuntien aktiivisten toimihenkilöiden ikääntyessä, mikäli tilalle ei saada 
uusia toimijoita. Tulevaan haasteeseen voidaan vastata yhdistämällä osakaskuntia 
maanmittaustoimituksin. Yhdistymisillä saavutetaan suurempia ja yhtenäisempiä alueita, jolloin 
hehtaarikohtainen hallinnollinen työmäärä vähenee ja suunnitelmallisuus helpottuu. Tämän myötä 
muodostuu kalastukseen paremmin soveltuvia alueita, joita on myös helpompi valvoa. 

Yhdistyvät osakaskunnat hakevat yhdistämistä joko vapaamuotoisella hakemuksella tai 
maanmittaustoimistosta saatavalla lomakkeella. Ennen yhdistämishakemuksen jättämistä 
osakaskuntien pitää tehdä yhdistämistä koskeva päätös vuosikokouksessaan noudattaen 
menettelyssä yhteisaluelakia. 

Yhteisten alueiden yhdistämisen kiinteistötoimitusmaksuun vaikuttaa osakaskiinteistöjen lukumäärä 
yhdistämisen jälkeen. Ajantasaisen hinnaston saa Maanmittauslaitoksesta mutta esimerkiksi vuonna 
2021 kiinteistötoimitusmaksu on 1000 osakaskiinteistöön asti 3750 euroa. Yhdistämishankkeissa on 
usein suositeltavaa kääntyä paikallisen kalatalouskeskuksen puoleen ja pyytää tarjousta 
yhdistämisprosessin läpiviemisestä. Kalatalousalue tukee osakaskuntien yhdistymisiä järjestämällä 
tarvittaessa tiedotus- ja neuvottelutilaisuuksia sekä antamalla neuvontaa. 

Osakaskuntien vuosikokousten päätöksellä osakaskunnat voivat myös aloittaa virallistetun 
yhteistoiminnan. Tavanomaisesti tällöin kooltaan pienemmän osakaskunnan toiminnot siirretään 
isomman osakaskunnan hoidettavaksi muun muassa kalastuksen järjestämisen, valvonnan ja 
kalaveden hoitotoimien osalta. Yhteistoiminnan aloittamisen jälkeen osakaskunnille tuloutettavat 
omistajakorvaukset maksetaan toimimaan jääneen osakaskunnan tilille. Virallistettu yhteistoiminta 
on kevyempi vaihtoehto maanmittaustoimituksella tehtävälle yhdistämiselle ja sitä voidaan pitää 
eräänlaisena “kihlajaisaikana”, jolloin yhteisiin pelisääntöihin totutellaan ja yhteistoiminta hioutuu 
sujuvaksi. 
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6 Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi ja kalastuksen 
kehittämiseksi 

6.1 Suositukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi 
Suositellut kalastuksen säätelytoimenpiteet kohdistuvat kuha ja vaelluskalakantoihin. Verkkojen 
solmuvälejä suositellaan säädeltäväksi siten että pienin sallittu solmuväli verkoissa on pääsääntönä 
55 mm (taulukko 1.). Ajallisten rajoitusten tarkoituksena on turvata alueen kuhakantojen tuottoa 
vähentämällä alamittaisten kalojen joutumista verkkoihin, sekä hyödyntää kannan nopeakasvuisuus 
parempina saaliina. Ajallisella rajoituksella mahdollistetaan samalla tehtyjen siikaistutusten 
hyödyntäminen. 

Taulukko 1 Järvikohtaiset pienimmät sallitut verkon solmuvälit 

Järvi Pienin sallittu verkon 
solmuväli Poikkeukset solmuväleihin 

Längelmävesi ≥ 55 mm 1.7.- 31.8. yli 12 m syvyydessä ≥ 45 mm, 1.10.- 
30.11. alle 3 m syvyydessä ≥ 45 mm 

Vesijärvi ≥ 55 mm 1.7.- 31.8. yli 12 m syvyydessä ≥ 45 mm, 1.10. - 
30.11. alle 3 m syvyydessä ≥ 45 mm 

Eväjärvi ≥ 55 mm 1.7.- 31.8. yli 12 m syvyydessä ≥ 45 mm, 1.10. - 
30.11. alle 3 m syvyydessä ≥ 45 mm 

Iso Löytäne ≥ 55 mm 1.7.- 31.8. yli 12 m syvyydessä ≥ 45 mm, 1.10. - 
30.11. alle 3 m syvyydessä ≥ 45 mm 

Eräjärvi ≥ 60 mm Ei tarvetta aikavälisäätelylle, kalastettavaa 
siikakantaa ei ole. 

Pajulanjärvi ≥ 55 mm 1.7.- 31.8. yli 10 m syvyydessä ≥ 45 mm, 1.10. - 
30.11. alle 3 m syvyydessä ≥ 45 mm 

Kaikilla Längelmäveden kalatalousalueen järvillä sallitaan verkkokalastus 
maksimissaan 25 mm solmuvälin muikku/täkykalaverkoilla. 

 

Kuhan alamitaksi suositellaan koko alueella kaikessa kalastuksessa 45 cm. Samalla otetaan käyttöön 
suosituksena ylämitta 70 cm, jolla pyritään säästämään suurimpia emokaloja. Suunnittelukauden 
puolivälissä, vuonna 2027 tarkastellaan kalatalousalueen aloitteesta yhdessä kaikkien osapuolten 
kanssa, onko ilmennyt sellaista uutta tutkimus- tai seurantatietoa, jonka perusteella suosituksia 
alamittojen osalta tulisi tarkentaa. 
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Taulukko 2 Suositellut sekä lakisääteiset alamitat 

kuha 45 cm 
suositus, 
ylämittasuositus 70 
cm 

 
järvitaimen, eväleikattu 50 cm  

lakisääteinen 
 
järvilohi, eväleikattu 60 cm  

lakisääteinen 

jokirapu 10 cm 
 
suositus 
 

 

6.1.1 Vapaa-ajankalastuksen tekninen kehitys ja sen mahdollisesti tuomat 
lieveilmiöt 

Viime vuosina vapaa-ajankalastuksen tekninen kehitys on ollut huomattavan nopeaa 
kaikuluotaintekniikan kehittyessä ja tekniikan halventuessa. Luotainten niin sanottujen live-
antureiden yleistyminen on tehostanut etenkin suuriin kuha- ja haukiyksilöihin keskittyvää pyydystä 
ja päästä (catch & release) -vapakalastusta. Suunnannäyttäjinä tässä ovat olleet etenkin suosiota 
nostattaneet uuden tyyppiset kalastuskilpailut, joissa tarkoituksena on kalastaa rajoitetussa ajassa 
tietty määrä mahdollisimman suuria kalayksilöitä, mitata ja valokuvata saalis ja vapauttaa kalat 
tämän jälkeen. Kyseisten kilpailuiden jälkeen vesistöistä on tavattu kuolleita kaloja, jotka eivät ole 
selvinneet useimmiten liian syvästä ja lämpimässä vedessä tapahtuneen pyynnin rasituksista.  

Suunnittelukauden noin kymmenen vuoden ajanjakso on tekniikan kehityksen ja yleistymisen 
näkökulmasta lähes ennustamattoman pitkä. Tämän myötä tulee seurata aktiivisesti tilanteen 
kehittymistä niin yleisesti kuin toimialueellaan. Mikäli ilmenee että kyseinen kehitys osoittautuu 
haitalliseksi kalakannoille, tulee kalatalousalueen ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin 
suunnittelukaudella. Toimenpiteinä voivat tulla kyseeseen esimerkiksi viestinnälliset ja 
koulutukselliset toimet, lupien epääminen kyseisen tyyppisiltä kalastuskilpailuilta sekä tarpeelliseksi 
katsottujen lajikohtaisten ylämittojen esittäminen ELY-keskuksen vahvistettavaksi.   

6.2 Suunnitelma kunnostustoimenpiteistä 

6.2.1 Kalataloudelliset virtavesikunnostukset 
Luonnonvaraisten järvitaimenkantojen elvyttämiseksi suunnittelukaudella tullaan kunnostamaan 
koneellisesti Sahalahdella sijaitseva Myllyoja (kuva 10.) sekä Oriveden Västilässä sijaitseva 
Västilänjoki (kuva 11.). Kummallekin kohteelle on olemassa yksityiskohtainen kunnostussuunnitelma 
sekä rahoitus. Kunnostuksen jälkeen järvitaimen kotiutetaan tarvittaessa mätirasiaistutuksilla. 
Pyyntikokoista kalaa ei tulla istuttamaan kumpaankaan kohteeseen, vaan tarkoituksena on päästä 
luontaiseen poikastuotantoon.  
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Kuva 10 Sahalahden Myllyoja 

 

 
Kuva 11 Västilänjoki 
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Suunnittelukaudella voidaan toteuttaa myös muita kalataloudellisia virtavesikunnostuksia, mikäli 
sopivia kohteita nousee esiin ja vesialueen omistajat ovat asiaan sitoutuneita. Längelmäveden 
kalatalousalueeseen kuuluvat virtavedet on inventoitu kohtuullisen kattavasti, joten toimenpiteissä 
voidaan siirtyä perustietojen keräämisestä ja kartoittamisesta itse kunnostustoimiin. Pienemmän 
kokoluokan kunnostushankkeita voivat olla esimerkiksi Leppähampaan ja Eväjärven reitin 
koskialueiden kutusoraikoiden kunnostukset talkooluontoisesti. Kalatalousalue toimii 
kunnostushankkeissa aktiivisena yhteistyökumppanina hankkeen rahoitusta kerättäessä sekä 
kunnostustoimenpiteiden jälkeistä seurantaa järjestettäessä. 

6.2.2 Vesistökunnostukset 
Oriveden kaupungin alueella sijaitsevan Eräjärven ja siitä Längelmäveteen laskevan Uiherlanjoen 
vesielinympäristön kohentaminen on ollut suunnitteilla noin kymmenen vuoden ajan. Runsas 
vesikasvillisuus ja vesistön umpeenkasvu on koettu yleisesti keskeisimmäksi ongelmaksi muun 
muassa kanoottimatkailun ja muun virkistyskäytön kannalta. Hoitotoimien tavoitteena on 
monipuolistaa alueen elinympäristövalikoimaa lisäämällä erityisesti avovesiallikoiden ja -uomien 
sekä matalakasvuisten vesikasvustojen ja laidunniittyjen pinta-alaa sekä supistamalla yhtenäisen ja 
lajistoltaan köyhän järviruovikon alaa Uiherlanlahdella (kuva 12.). Kunnostussuunnitelma on 
valmistunut vuonna 2013 ja toimenpiteille on haettu vesilain mukaista lupaa. Kunnostustoimet 
tultaneen tekemään suunnittelukauden aikana.  

 

Kuva 12 Uiherlanlahdelle ehdotettujen kunnostustoimien sijoittuminen suunnittelualueelle 
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6.3 Suunnitelma istutuksista 

6.3.1 Kotiutusistutus ja siihen vaadittava lupa 
Istutettaessa lajia tai kantaa, jota vesistössä ei entuudestaan ole, on istuttajan haettava 
toiminnalleen lupa vesialueen omistajalta sekä paikalliselta elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselta. Längelmäveden kalatalousalueella tehtäviin kotiutusistutuksiin lupaa haetaan 
Pohjois-Savon ELY-keskukselta. Kalastuslain 74 §:n tarkoittamana kotiutusistutuksena pidetään 
sellaistakin istutusta, jossa vesistöön istutetaan siellä ennestään esiintymätöntä kalalajia, vaikka 
lajilla ei olisi todellista mahdollisuutta kotiutua eli lisääntyä kyseisessä vesistössä luontaisesti. 
Esimerkiksi siikaa istutetaan yleisesti lampiin ja metsäjärviin, joissa laji ei pysty lisääntymään, mutta 
kasvu ja istutusten tuotto ovat hyvät. 

6.3.2 Istutuksessa käytettävät kalalajit ja -kannat 
Istutuksia tehtäessä on huomioitava, ettei alkuperäisiä kantoja sekoiteta ja aiheuteta näin vahinkoa 
geneettiselle laadulle ja monimuotoisuudelle. Aikojen saatossa sekoittumista on ehtinyt tapahtua, 
mutta nykyisen tiedon valossa ei ole tarpeen toimia ehdoin tahdoin alkuperäisiä sopeutumia 
vaarantaen. Taulukossa 3. on esitetty Längelmäveden kalatalousalueella käytettävien istukkaiden 
kalalajit ja -kannat Hämeen maakuntien istutus- ja viljelytyöryhmän muistion mukaisesti.  

Taulukko 3 Längelmäveden kalatalousalueella käytettävien istukaslajien kannat 

Laji Kanta 

planktonsiika Rautalammin reitti tai Koitajoki 

järvisiika Säkylän tai Saarijärven Pyhäjärvi 

vaellussiika Kokemäenjoki 

kuha Järven omaa tai lähivesistöjen kantaa 

järvitaimen Rautalammin reitti tai Vuoksi 

harjus Rautalammin reitti 

6.3.3 Istukkaan laatu ja istutustiheys 
Kalaistutuksen tuottavuudessa merkittävässä osassa on istukkaan laatu ja istutustiheys. Kuhalla, 
siialla ja harjuksella laadun mittarina käytetään pituutta ja kuntokerrointa. Pääsääntönä on, että 
mitä isommaksi yksikesäinen luonnonravintoistukas on kasvanut, sen todennäköisemmin se selviää 
tulevasta talvesta. Poikasten tilaajien tuleekin suosia istutuksissa kookkaita luonnonravintopoikasia 
(taulukko 4.), vaikka ne ovat pienikokoisia kalliimpia. Laitoskasvatetuilla taimenistukkailla laatuun 
vaikuttaa edellä mainittujen seikkojen lisäksi ihovauriot, kuten vesihome sekä evien kuluneisuus.  
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Taulukko 4 Suositeltava istutuskoko 

 

 

 

 

 

 

 

Ylitiheillä istutuksilla on mahdollista aiheuttaa istutettavan lajin kääpiöitymistä ravinnon 
riittämättömyyden myötä. Tämä seikka tulee huomioida istutettaessa siikaa pienvesiin. Mikäli järven 
tuottavuudesta ei olla tarkoin perillä, on syytä noudattaa varovaisuusperiaatetta istutuksia 
tehtäessä. 

6.3.4 Istutussuositukset 
Längelmäveden kalatalousalueen isoimmille järville on laadittu vesistökohtiaset istutussuositukset 
(taulukot 5.–9.). Pienvesille annetut istutussuositukset on esitetty osion 8. taulukossa 12. Iso 
Löytäneen (taulukko 9.) kohdalla periaatteena on, että taimenistutuksia tehtäisiin vain vahvan 
muikkukannan aikaan. Vastaavasti muikkukannan ollessa heikko, suosittaisiin siikaistutuksia 
ravintokilpailun välttämiseksi. Kuhan kotiuttamista Iso Löytäneeseen ei suositella. Siikaistukkaina 
voidaan käyttää kaikissa vesistöissä planktonsiikaa ja järvisiikaa. 

Taulukko 5 Längelmäveden istutussuositukset 

Längelmävesi 

Laji Ikä Istutustiheys 
(kpl/ha) Yhteensä kpl Yhteensä € 

siiat 1-kesäinen 15–20 70 000–92 000 17 000–23 000 

kuha 1-kesäinen 10–15 46 000–70 000 15 000–20 000 

järvitaimen 2- tai 3-vuotias 0,5–1 2500–4500 12 500–22 500 

 

Laji Ikä Suositeltava keskipituus, 
 cm 

Vähimmäispituus, 
 cm 

planktonsiika 1-k yli 10,0 9,0 

järvisiika 1-k yli 10,0 9,0 

kuha 1-k yli 7,5 6,0 

järvitaimen 2 – 3 v   

harjus 1-k 10,0-11,0 9,0 
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Taulukko 6 Vesijärven istutussuositukset 

Vesijärvi 

Laji Ikä Istutustiheys 
(kpl/ha) Yhteensä kpl Yhteensä € 

siiat 1-kesäinen 15–20 13 000–17 000 3000–4000 

kuha 1-kesäinen 15–20 13 000–17 000 3000–4000 

järvitaimen 2- tai 3-vuotias 0,5–1 450–900 4500–6700 

 

Taulukko 7 Eväjärven istutussuositukset 

Eväjärvi 

Laji Ikä Istutustiheys 
(kpl/ha) Yhteensä kpl Yhteensä € 

siiat 1-kesäinen 5–10 4000–8 500 1000–2000 

kuha 1-kesäinen 10–20 8500–17 000 2500–5000 

Pyyntikokoisen järvitaimen istuttamista ei suositella luontaisen lisääntymisen vuoksi. 

 

Taulukko 8 Eräjärven istutussuositus 

Eräjärvi 

Laji Ikä Istutustiheys 
(kpl/ha) Yhteensä kpl Yhteensä € 

kuha 1-kesäinen 10–15 8000–12 500 2500–4000 
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Taulukko 9 Iso Löytäneen istutussuositukset 

Iso Löytäne 

Laji Ikä Istutustiheys 
(kpl/ha) Yhteensä kpl Yhteensä € 

siiat 1-kesäinen 10–15 8800–13 000 2000–3000 

järvitaimen 2- tai 3-vuotias 1 520 2800 

 

Taulukko 10 Pajulanjärven istutussuositukset 

Pajulanjärvi 

Laji Ikä Istutustiheys 
(kpl/ha) Yhteensä kpl Yhteensä € 

siiat 1-kesäinen 10–15 7000 –10 000 2000–3000 

kuha 1-kesäinen 10-15 7000–10 000 2500 – 4000 

 
 

6.3.5 Oriveden jätevedenpuhdistamon kalatalousmaksun käyttö 
Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on 26.5.2008 antamassaan päätöksessä (nro 20/2008/1, Dnro 
LSY-2007-Y-391) velvoittanut Oriveden kaupungin tarkkailemaan Tähtiniemen puhdistamon 
jätevesien laskusta aiheutuvia vaikutuksia alapuolisen vesistön kalastoon ja kalastukseen 
kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla. Lisäksi Oriveden kaupunki velvoitettiin vuodesta 2009 
alkaen maksamaan kalatalousmaksu (indeksitarkistettu maksu v. 2021 2400 € + alv) €) vuosittain 
Hämeen TE-keskukselle (nyk. Pohjois-Savon ELY-keskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut). 
Kalatalousmaksulla kompensoidaan jätevesistä aiheutuvia kalataloudellisia haittoja alueella. 
Kalatalousmaksu käytetään siten, että joka toinen vuosi summa käytetään kokonaisuudessaan 
Oriselän kuhaistutukseen ja joka toinen vuosi Oriselkään istutetaan 5000 kpl kuhaa ja ylijäävä osa 
maksusta käytetään istuttamalla planktonsiikaa Längelmäveden Pappilanselkään. 
 

6.4 Ehdotukset kalastuksen kehittämistoimenpiteiksi 
Koululaisille, nuorille ja erityisryhmille järjestetään kalastustapahtumia yhdessä järjestöjen kanssa. 
Kalatalousalue mahdollistaa toimintaa hankkimalla tapahtumiin tarvittavat vesialueiden omistajien 
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luvat ja järjestöt vastaavat muista järjestelyistä. Tavoitteena on lisätä nuorten kiinnostusta 
kalastukseen ja pitkällä tähtäimellä myös kalatalousaluetoimintaan. Kalastustapahtumia pyritään 
järjestämään vuosittain ja tapahtumasuunnitelmista sekä toteutumisesta mainitaan myös 
toimintasuunnitelmissa ja -kertomuksissa. Samalla perehdytetään osallistujia saaliin asianmukaisen 
käsittelyyn ja välttämään turhan kärsimyksen tuottamista kaloille. 

Alueella on suunnittelukauden alussa kymmenkunta kaikille avointa veneenlaskupaikkaa (ks. kuva 4). 
Tiedot veneenlaskupaikoista ja niihin liittyvistä parkkipaikoista viedään kalatalousalueen kotisivuille 
ja tietoja päivitetään aktiivisesti. Osakaskuntien ylläpitämien, kaikille avointen veneenlaskupaikkojen 
ja pysäköintialueiden kunnossapitoa tuetaan taloudellisesti kalatalousalueen resurssien mukaan. 
Kalatalousalue selvittää mahdollisuuksia uuden veneenlaskuluiskan rakentamiseen Längelmävedelle 
välille Pelisalmi – Kuhmalahti. 

Runsaslumisina talvina kalavesien tavoitettavuudelle asettaa haasteen pysäköintipaikkojen puute 
kohtuullisen etäisyyden päässä vesistöstä. Kalatalousalueen verkkosivuille tuotetaan 
paikkatietoaineistoa paikoista, joita voidaan yleisesti hyödyntää pysäköintiin sekä vesille 
kulkemiseen. Mahdollisten kohteiden kartoitus tehdään yhteistyössä osakaskuntien kanssa. 

6.5 Suunnitelma kalastuksenvalvonnan järjestämisestä 
Kalastuksenvalvonnalla ylläpidetään kalastuslupajärjestelmää sekä valvotaan, ettei käytössä ole 
kalakantojen kestävän käytön kannalta haitallisia pyydyksiä tai pyyntimenetelmiä. Valvonnan tulee 
olla luonteeltaan opastavaa ja valistavaa, mutta myös riittävän jämäkkää toiminnan tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Valvontaa suorittavien valvojien tulee aina pitää suorittamastaan valvonnasta 
päiväkirjaa, johon merkitään tarkistetut pyydykset sekä tehdyt toimenpiteet. Tarkistettuihin 
pyydyksiin tulee jättää viesti pyydyksen tarkastamisesta valvojan yhteystietoineen. Tähän suositellaan 
käytettäväksi Kalatalouden keskusliiton laatimia viestimerkkejä. Valvojien tulee käyttää 
valvontatilanteessa keltaista huomioliiviä, jolloin toiminta on näkyvää ja herättää tarpeellista 
huomiota. Kalastuksenvalvontaan liittyy oleellisena osana myös toiminnasta ja toiminnan tuloksista 
tiedottaminen. 

6.5.1 Osakaskuntien suorittama valvonta 
Osakaskuntien suorittaman kalastuksenvalvonnan pääpaino on kiinteiden pyydysten sekä 
osakaskunnan antamien kalastusmääräysten valvonnassa. Jokaisessa osakaskunnassa tulee olla 
vähintään yksi ELY-keskuksen nimittämä kalastuksenvalvoja, jolloin valvojalla on valtuutus myös 
valtion kalastonhoitomaksun tarkastamiseen. Osakaskuntia suositellaan suorittamaan 
kalastuksenvalvontaa yhteistyössä saman vesistön tai vesistön osan alueella. Tällöin kyetään 
hyödyntämään alueellinen paikallistuntemus sekä varmistutaan valvonnan tavoittavuudesta. 

6.5.2 Kalatalousalueen suorittama valvonta 
Kalatalousalueen suorittama kalastuksenvalvonta kohdistetaan ensisijaisesti yhtenäisluvan ja 
kalastonhoitomaksun valvontaan Längelmävedellä sijaitsevalla yhtenäislupa-alueella. Valvontaa 
suorittavan henkilön tulee olla Längelmäveden kalatalousalueen valtuuttama valvoja. Yhtenäislupaan 
kuuluvat osakaskunnat voivat pyytää valvojan valvomaan myös osakaskuntien seisovia pyydyksiä, 
jolloin valvojalle tulee toimittaa tiedot osakaskunnan antamista kalastusmääräyksistä. 
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Kalastuksenvalvonta rahoitetaan pääasiallisesti harkinnanvaraisilla kalatalouden 
edistämishankerahoilla. Vesijärvellä kalastuksenvalvontaa tekevät niin ikään kalatalousalueen 
valtuuttamat valvojat, Vesijärven kalastushoitoyhdistyksen vastatessa valvonnan organisoinnista 
ylläpitämällään yhtenäislupa-alueella. 

6.6 Suunnitelma kalastusta ja kalakantoja koskevan seurannan 
järjestämisestä 

6.6.1 Kirjanpitokalastus 
Kalatalousalue koordinoi kirjanpitokalastusta yhteistyössä osakaskuntiensa kanssa. Kalatalousalueen 
tulee huolehtia, että kirjanpitokalastusaineistoa kerätään vähintään alueen tärkeimmistä vesistöistä 
(Längelmävesi, Vesijärvi, Eväjärvi, Iso Löytäne, Eräjärvi ja Pajulanjärvi).  

Kalastajia tulee motivoida kirjanpitokalastukseen sekä saaliin täsmälliseen kirjaamiseen 
osallistumalla kaluston kuluihin esimerkiksi yhdellä verkolla tai yhtenäislupa-alueen kalastusluvalla 
vuosittain. Verkko tai lupa luovutetaan kirjanpitokalastajalle asianmukaisesti täytettyä lomaketta 
vastaan.  Kalatalousalue kokoaa kirjanpitomateriaalin ja teettää saalisseurannasta raportin 
viimeistään ennen seuraavan käyttö- ja hoitosuunnitelman laadintaa. 

6.6.2 Sähkökoekalastukset 
Suunnittelukaudella kalatalousalue organisoi tärkeimpien virtavesien sähkökoekalastukset. 
Sähkökoekalastuksiin haetaan rahoitusta kalatalousviranomaiselta harkinnanvaraisista kalatalouden 
edistämismäärärahoista. Koekalastukset tehdään elo-syyskuussa taulukossa 11. esitettyinä vuosina. 
Mikäli tarvetta ilmenee, voidaan myös muita virtavesikohteita koekalastaa resurssien mukaan. 

Taulukko 11 Aikataulu sähkökoekalastuksille 

Vuosi Sähkökoekalastuskohde 

2022 Pääskylänjoki 

2023 Leppähampaanjoki 

2024 Eväjärven reitti 

2025 Sahalahden Myllyoja 

2027 Pääskylänjoki 

2028 Leppähampaanjoki 

2029 Eväjärven reitti 

2030 Sahalahden Myllyoja 
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6.6.3 Suunnittelukaudella tehtävät selvitykset 
Kalatalousalue käynnistää suunnittelukauden alkupuolella selvityksen kuhan vaelluksista kutu- ja 
syönnösalueiden välillä Längelmävedellä. Samalla kutualueella tapahtuvan merkittyjen yksilöiden 
takaisinpyynnin avulla pyritään arvioimaan kutukannan kokoa. Merkintä ja takaisinpyynti tapahtuu 
yhteistyössä Enonselällä emokaloja pyytävän ammattikalastajan kanssa. 

Järvitaimenistutuksiin käytetään vuosittain merkittäviä summia kalatalousalueen ja kalaveden 
omistajien varoja. Istutusten tuoton selvittämiseksi kalatalousalue tutkii edellytykset 
järvitaimenistukkaiden merkintätutkimukselle. Mikäli hanke todetaan toteuttamiskelpoiseksi, 
haetaan siihen suunnittelukaudella rahoitusta harkinnanvaraisista kalatalouden 
edistämismäärärahoista.  

Kalatalousalue voi tarpeen mukaan toteuttaa myös muita selvityshankkeita suunnittelukauden 
aikana. 

7 Virtavedet 

7.1  Yleistä 
Längelmäveden kalatalousalueella sijaitsee lukuisia puroja sekä jokivesien ja pienten järvien 
muodostamia vesistöreittejä, jotka lopulta laskevat alueen keskusjärveen, Längelmäveteen. Alueen 
virtavesille on ominaista pienimuotoisuus sekä veden humuspitoisuus. Useissa puroissa ja jokivesissä 
tavataan pienehköjä mutta elinvoimaisia taimenkantoja (liite 2). Alueen virtavesiä on inventoitu 
viime vuosina laajasti, jonka myötä tieto taimenkantojen esiintymisestä on varsin hyvä.  

7.2 Virtavesien kalataloudelliset kunnostukset 

7.2.1  Tehdyt kunnostustoimenpiteet 
Pääskylänjokeen on vuonna 1994 valmistunut kalataloudellinen kunnostus ja se oli aikanaan 
ensimmäinen Längelmäveden kalatalousalueella (sen aikainen kalastusalue) valmistuneita 
virtavesikunnostuksia. Joki laskee Längelmäveden Koljonselän itäpuolelle, saaden alkunsa 
Pitkävedestä.  

Koljonselän länsipuolelle laskevan Leppähampaanjoen, Leppähampaankosken ja Putaankosken 
kalataloudellinen kunnostus tehtiin vuonna 2010. Kunnostuksen jälkeen alueella ei ole tehty 
lisätoimenpiteitä. Eväjärvestä Längelmäveden Säkkiään laskevan koskireitin kunnostus valmistui 
vuonna 2013, jonka jälkeen alueen osakaskunnat ovat järjestäneet alueella pienimuotoisempia 
kunnostustalkoita etenkin kutusoraikoiden lisäämiseksi. 

7.2.2 Pienimuotoiset kunnostushankkeet 
Pienimuotoisia virtavesi- ja purokunnostushankkeita osakaskunnat voivat toteuttaa talkoovoimin 
yhteistyössä kalatalousalueen sekä muiden asiasta kiinnostuneiden tahojen, kuten kalastusseurojen, 
kanssa. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry on toiminut alueella aktiivisesti mm. VIRTA-
hankkeensa kautta. On syytä muistaa, että kunnostuksiin tarvitaan aina maanomistajien ja 
vesialueen omistajien lupa. Kunnostusta aloitettaessa kannattaa ensin uhrata aikaa suunnittelulle, 
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sekä miettiä, mitä ollaan tekemässä ja millaisiin tuloksiin halutaan päästä. Suunnitteluvaiheessa on 
hyvä olla yhteydessä asiantuntijoihin. Talkoilla tehtävissä kunnostuksissa kannattaa keskittyä mm. 
kutusoraikoiden ja poikasalueiden luomiseen sekä mahdollisesti tiheän vesikasvillisuuden 
umpeuttamien kalaväylien avaamiseen.  

Purokunnostuksia käsitteleviä oppaita on saatavilla mm. alueellisista ELY-keskuksista, joihin 
kannattaa perehtyä ennen kunnostusten aloittamista. Samalla kannattaa varmistaa, ettei 
suunniteltu kunnostus edellytä vesilainmukaista lupaa. 

7.3 Virtavesiin tehtävät istutukset 
Mätirasiaistutuksista on saatu viime aikoina hyviä tuloksia ja ne ovat tuottaneet paremmin, kuin 
perinteiset järvitaimenen poikasistutukset. Tavoitteena rasiaistutuksessa on, että mädistä 
kuoriutuneet ja luonnonvalinnan läpikäyneet poikaset leimautuvat jokeen ja muodostavat 
myöhemmin luontaisesti lisääntyvän kannan. 

Istutus tehdään maaliskuussa ennen kevättulvan alkua, usein jo jäiden vielä osittain peittäessä joen. 
Jäätä voidaan toisinaan joutua myös rikkomaan virtapaikoilla istutuksen mahdollistamiseksi. Tähän 
aikaan mätijyvät ovat vielä niin sanotulla silmäpisteasteella ja kestävät hyvin kuljetusta. Syksyllä 
tehtävää mätirasiaistutusta vaikeuttaa ajoituksen tarkkuus, sillä hedelmöityksen jälkeen mätiä 
voidaan liikutella vain 1–2 vuorokautta. Parhaat istutustulokset on saatu kivikkoisista koskista, missä 
poikasille on runsaasti suojapaikkoja ja vesisyvyys vaihtelee 5–50 cm välillä. 

 

Kuva 13 Mätirasiat kiinnitettynä betonilevyyn, mikä pitää rasiat paikoillaan. Koho helpottaa 
rasioiden löytämistä poikasten kuoriuduttua ja poistuttua rasiasta 
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7.4 Kalastuksen järjestäminen 
Luonnonvarainen taimen on rauhoitettu kalastusasetuksella sisävesissä leveyspiirin 64°00′N 
eteläpuolella, minkä myötä rauhoitus koskee myös Längelmäveden kalatalousalueeseen kuuluvia 
vesialueita. Virtavesikohteet, jotka soveltuvat edes pienimuotoiseen koskikalastukseen ovat 
Leppähampaankoski, Putaankoski sekä Pääskylänjoki. Näissä kohteissa kalastus kohdistuu hyvin 
todennäköisesti luonnonvaraisiin taimenyksilöihin, jotka kalastuslain mukaan on vapautettava. 
Osakaskuntien tulee pohtia, onko taimenen kalastuksen salliminen pyydystä ja päästä -muodossaan 
näissä kohteissa lainkaan tarkoituksenmukaista. Taimenen rauhoittamiseen kalastukselta ovat 
päätyneet mm. Pääskylän osakaskunta Pääskylänjoella sekä Korpi-Kalkun osakaskunta Eväjärven 
reitillä. Kalatalousalue suosittelee taimenen kalastuksen kieltämistä virtavesissä myös muille 
osakaskunnille.  

8 Pienvedet 

8.1 Yleistä pienvesistä 
Längelmäveden kalatalousalueella on 516 yli hehtaarin kokoista järveä tai lampea, joten pienvesien 
yksittäinen käsittely tässä suunnitelmassa ei ole mahdollista. Yksityiskohtaisten suositusten ja 
ohjeiden sijaan näitä vesialueita käsitellään yleisemmällä tasolla pyrkien jaottelemaan vesialueet 
kokonsa ja ominaisuuksiensa mukaan ja antamaan ohjeet ja suositukset tähän luokitteluun 
perustuen. 

8.2 Toimenpiteet ja kalastuksen säätely pienvesissä 
Ennen kuin säätely- tai istutustoimenpiteitä lähdetään viemään eteenpäin, tulee muodostaa käsitys 
siitä, onko tehtäville toimenpiteille tarvetta tai saadaanko niille vastiketta. Tarpeetonta säätelyä ja 
tuottamattomia istutuksia tulee pyrkiä välttämään, huomioiden kuitenkin kalastusmääräykset siten, 
että istukkailla on edellytyksiä kasvaa ennen pyydetyksi tulemista. Tämä tulee huomioida etenkin 
taimenistutuksissa. Tuottavat istutukset perustuvat pääsääntöisesti oikeaan lajivalintaan, sopivaan 
vedenlaatuun sekä riittävään kalastukseen. Esimerkiksi pienehköt ja kirkasvetiset metsäjärvet voivat 
olla hyvin soveltuvia planktonsiian istuttamiselle ja mikäli järvessä esiintyy muikkua, on silloin 
edellytyksiä myös taimenistutusten onnistumiselle. Tarkempia suosituksia pienvesien istutus- ja 
säätelytoimenpiteille on annettu taulukossa 12.  

Taulukko 12 Toimenpidesuositukset pienvesille 

järvityyppi pinta-ala 
(ha) istutuslajit kpl/ha lajikohtainen 

solmuvälisäätely 

Pienet ja keskisuuret, 
karut ja kirkasvetiset järvet 

0 - 50 planktonsiika 20 - 30 min. 45 mm 

50 - 500 
planktonsiika 20 - 50 min. 45 mm 

  järvitaimen 0,5 - 1 min. 60 mm 

0 - 50 planktonsiika 30 - 40 min. 45 mm 
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Pienet ja keskisuuret 
humusjärvet 

50 - 500 

planktonsiika 40 - 50 min. 45 mm 

  kuha 20 - 30 min. 55 mm 

  järvitaimen 0,5 - 1 min. 60 mm 

Pienet ja keskisuuret, 
runsasravinteiset ja 
savisameat järvet 

0 - 50 ei toimenpiteitä 

50 - 500 kuha 20 - 50 min. 55 mm 

 

9 Vaelluskalojen, uhanalaisten kalakantojen ja biologisen 
monimuotoisuuden huomioon ottaminen toimenpiteissä 

Luontaisten järvitaimenkantojen turvaamiseksi osakaskuntia suositellaan perustamaan 
verkkokalastuskieltoalueet tärkeimpien virtavesireittien suualueille (kuvat 14-16). Rajoitusten 
tarkoituksen on varmistaa kalojen nousumahdollisuus lisääntymisalueille. Järvitaimen nousee 
lisääntymään kutujokeensa yleensä loppukesällä tai alkusyksyllä ja palaa syönnösalueelle viimeistään 
seuraavana keväänä. Jokiosuuksien välisissä järvissä ja jokien suualueilla verkkokalastus on usein 
tarpeen kieltää kokonaan, toisinaan ajankohtaan (1.8.– 30.11.) sidottu kielto on riittävä turvaamaan 
vaellusnousun. 
 
Virtavedet, joissa on todettu järvitaimenen luontaista lisääntymistä, jätetään istutustoimenpiteiden 
ulkopuolelle. Taimenen kotiuttaminen niihin virtavesiin, missä sitä ei luontaisesti lisäänny tehdään 
mätirasiaistutuksilla. Istutussuunnitelma ohjaa käyttämään istutuksissa lähialueen kantoja, jotka 
ovat sopeutuneet alueen olosuhteisiin (ks. taulukko 3). Kirjolohen istuttamien alueen virtavesiin 
kielletään. 
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Kuva 14 Kaivannanjoen suualueen (Leppähampaan reitti) verkkokalastuskieltoalue 

 

 

Kuva 15 Pääskylänjoen suualueen verkkokalastuskieltoalue 
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Kuva 16 Haapaojan suualueen (Eväjärven reitti) verkkokalastuskieltoalue 

 

10 Täpläravun ja muiden vieraslajien huomioon ottaminen 
toimenpiteissä 

10.1 Kansallinen rapustrategia 
Kansallinen rapustrategia vuosille 2019–2022 antaa puitteet ja suuntaviivat rapukantojen hoidolle. 
Strategiassa keskeisintä on jokirapukantojen säilyttäminen ja lisääminen sekä täplärapukantojen ja 
rapuruton leviämisen estäminen ja hallinta. Täplärapukantojen kaupallinen hyödyntäminen 
edesauttaa kannanhallintaa ja on taloudellisesti kannattavaa. Kansallinen rapustrategia korostaa 
paikallisen osallistumisen ja päätöksenteon merkitystä. Kalatalousalueiden käyttö- ja 
hoitosuunnitelmat ovat keskeisessä asemassa määriteltäessä rapukantojen kestävän hoidon ja 
hyödyntämisen tavoitteita ja käytännön keinoja. Siksi niihin tulee sisällyttää myös suunnitelmat 
täplärapukantojen hallintatoimista ja jokirapujen suojelutoimista. 

Längelmäveden kalatalousalueella esiintyy sekä täplärapua että jokirapua. Valtaosa 
suunnittelualueen vesistöistä ovat täysin täplärapualueita. Täpläravun levittäytymistä 
jokirapuvesistöihin jokiravun hoitoalueella (kuva 17.) pyritään ehkäisemään mahdollisimman 
tehokkaalla pyynnillä ja hoitoalueella tavatut täplärapuesiintymät pyritään poistamaan. Luvatonta 
täplärapujen levittämistä pyritään estämään tiedotuksen avulla. Jokirapujen mahdolliset 
kotiutusistutukset kohdennetaan kuvassa 16. esitetylle jokirapujen hoitoalueelle, jokiravulle 
soveltuviin vesistöihin. Edellytyksenä jokiravun kotiuttamiselle on, ettei vesistössä tai sen valuma-
alueella esiinny täplärapua. Suunnitellut toimet ovat kansallisen rapustrategian mukaisia. 
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Kuva 17 Täpläravun esiintymisalueet ja jokiravun hoitoalueet (Kansallinen rapustrategia 2019 -2022) 

 

10.2 Kaupalliseen ravustukseen ja ravustusmatkailuun soveltuvat 
alueet 

Kalastuslaki edellyttää, että käyttö- ja hoitosuunnitelmissa osoitetaan alueita kaupallisen kalastuksen 
ja kaupallisen ravustuksen käyttöön. Kaupalliseen ravustukseen ja ravustusmatkailuun soveltuvat 
periaatteessa kaikki vesialueet, joilta saadaan hyvin rapuja. Koska kaupalliset ravustajat käyttävät 
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yleensä suuria määriä toisiinsa selkäsiimalla kytkettyjä mertoja, ei niillä voida pyytää mökkirantojen 
tuntumassa ainakaan kesälomakaudella. Syys-lokakuulla tällainen pyynti voidaan helpommin 
hyväksyä. Jos vapaita ranta-alueita ei ole käytettävissä, voi ammattimaiselle ravustukselle olla 
edellytyksiä myös selkäkareilla ja avoimilla selkävesillä, missä vapaa-ajan ravustajat eivät yleensä 
rapuja pyydä. 

Kaupallinen ravustus edellyttää virkistysravustusta suurempia lupakiintiöitä tai muita laajamittaisen 
pyynnin mahdollistavia järjestelyjä. Edellytyksiä kaupalliseen ravustukseen on etenkin suurilla täplä-
rapuvesillä mutta pienimuotoinen kaupallinen pyynti voi olla mahdollista ja tarpeellista melko 
pienilläkin vesillä, jos muu pyynti on vähäistä. Siksi kalastuslain määrittelemät ryhmän 2 kaupalliset 
kalastajat voivat pyytää melko pienilläkin mertamäärillä myös muilla kuin kaupalliseen kalastukseen 
osoitetuilla alueilla. Ryhmän 1 kalastajat puolestaan pyytävät tyypillisesti vähintään useilla 
kymmenillä tai jopa sadoilla merroilla, jolloin muun vesienkäytön vaatimukset rajoittavat soveltuvia 
alueita. 

Längelmäveden kalatalousalueella on edellytyksiä mittavaan kaupalliseen täpläravun ravustukseen 
lähinnä Längelmäveden ja Vesijärven niillä alueilla, joissa kanta on runsas. Jokirapujen kaupalliseen 
pyyntiin ei nykytilanteessa ole edellytyksiä osoittaa alueita.  

10.3 Rapuruton leviämisen estäminen 

10.3.1 Tiedotus rapurutosta 
Jokirapujen suojelutoimista tärkeimmät ovat rapuruton ja täplärapujen leviämisen estäminen. Siinä 
tärkeintä on aktiivinen tiedotus rapuruton vaarasta ja sen leviämisen estämiseen käytettävistä 
keinoista. Tiedotusta rapurutosta tulee tehdä esim. luvanmyynnin yhteydessä. Ravustus- ja 
kalastusluvat olisi hyvä myydä erikseen. Silloin mm. ravustustiedustelut voidaan toteuttaa 
tehokkaasti ja ravustusluvan lunastajille voidaan suunnata kohdennettua tiedotusta. 

Osakaskunnan oman ohjeistuksen lisäksi voitaisiin jakaa esimerkiksi Kalatalouden keskusliiton 
vastikään uudistamaa Rapu-esitettä, jossa keskeisimmät ravustajan tarvitsemat tiedot on esitetty 
tiiviisti. Myös osakaskuntien ja kalatalousalueiden järjestämissä tilaisuuksissa, kalatalousalueen 
internet-sivuilla, paikallislehdissä, Facebook-ryhmissä ja muilla paikallisväestöä tavoittavilla 
foorumeilla on rapuruttotiedotus paikallaan säännöllisesti. Kunnan ja kylien yhteisten venelaiturien 
ja veneenlasku-paikkojen yhteydessä olisi hyvä olla ilmoitustaulut, joissa tuodaan esiin rapuruton 
siirtymisriski veneiden pilssivesien ja kalan- tai ravunpyydysten mukana. Tärkeää on tuoda rapurutto 
ihmisten tietoisuuteen, niin että sitä ei levitetä vahingossa tiedon puutteen vuoksi. 

10.3.2 Välineistön desinfiointi 
Kalavarojen käyttö- ja hoito-oppaan rapuluvussa ohjeistetaan rapuruttoa torjumaan seuraavasti: 
”Kaikkien vesillä liikkujien tulee toimia siten, että rapurutto ei leviä rapu- tai kalapyydysten, veneiden 
tai muiden varusteiden välityksellä vesistöstä toiseen. Tehokas rapuruton leviämisen ehkäisijä on 
pyyntivälineiden desinfiointi. Erityisen huolellinen tulee olla, jos kalustoa tai pyydyksiä joudutaan 
siirtämään täplärapuvesistä jokirapuvesiin. Veneiden osalta pilssivesien perusteellinen tyhjennys ja 
pintojen pesu ja lopuksi suihkutus alkoholilla tai kunnollinen kuivuminen auringonpaisteessa ovat 
käytännöllisimmät ja useimmiten riittävät toimenpiteet. Höyrypesu on suositeltavaa, jos veneen 
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pinnat sen kestävät. Koska täydelliseen desinfiointitulokseen pääseminen on veneiden ja suurten 
pyydysten, kuten nuottien ja rysien osalta epävarmaa, kannattaa näiden välittömiä siirtoja muista 
vesistä jokirapuvesiin välttää. Esimerkiksi pilssien ja paksulankaisten pyydysten täydellinen 
kuivuminen kestää kauan”. 

Ruokaviraston ohjeet pyyntivälineiden desinfioimiseen ovat: 

• Keittäminen vähintään kymmenen minuutin ajan, mikäli välineet kestävät keittämisen. 

• Pakastaminen vähintään kolme vuorokautta –20 asteen lämpötilassa. 

• Kuivaaminen saunassa 60–80 asteessa 5–6 tuntia. 

• Upottaminen 4-prosenttiseen formaliiniliuokseen tai 75-prosenttiseen väkiviinaliuokseen 

(esimerkiksi Sinol ja Lasol) vähintään 30 minuutin ajaksi. 

10.3.3 Muut rapuruton torjuntatoimet 
Salaravustus ja myös muualta tuleva veneliikenne sekä pyydyskalastus ovat ilmeisiä rapuruton 
levittämisen riskitekijöitä, tulee niihin liittyvän valistuksen ja valvonnan olla riittävää. Rapurutto voi 
siirtyä myös eläinten turkissa vesialueelta toiselle, joten minkkien tehostettu loukkupyynti voi olla 
perusteltua tästäkin syystä. 

10.4 Ravustusoikeuksien jakaminen ja pyynnin mitoittaminen 
Vesialueen ravustuksesta päättävät osakaskunnat. Oikeus ravustamiseen on osakaskunnan 
osakkaalla. Joillakin vesialueilla ravustuslupia myydään myös paikkakuntalaisille, mökkiläisille ja 
muille halukkaille. 

Pyydyskiintiö on määritettävä vesialueen rapukannan arvioidun tuottavuuden perusteella ja kiintiö 
jaetaan halutulla tavalla ravustajaryhmien kesken. Pyytäjää kohden myydään mertalupia vesialueen 
koon, rapukannan tuoton ja ravustajien määrän perusteella. Pienvesiin voidaan lupa myöntää 
yleensä 5–10 rapumerralle, suuremmilla järvillä ja reittivesissä tarkoituksenmukainen 
henkilökohtainen mertamäärä voi olla merkittävästi suurempi. Mikäli ravustuksen suosio on alueella 
vähäistä ja kanta on vahva, ei myytävää mertalupamäärää täpläravun ravustukseen ole tarpeen 
rajoittaa lainkaan. 

11 Ehdotus kalastuksenhoitomaksuina kerättävien varojen 
omistajakorvauksiin käytettävän osuuden jakamiseksi 

Kalatalousalue jakaa omistajakorvaukset Kalpan (Kalatalousalueiden sähköiset palvelut) avulla sen 
jälkeen, kun järjestelmä on saatu toimimaan ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä 
siirtyvät osakaskuntien vesipinta-alat ovat oikein. Sitä ennen korvausten jako tehdään Excel-
laskennalla. Kalpa-palveluun kuuluu alueen kartta ja tiedot vesikiinteistöistä ja niiden omistajista. 
Kalatalousalueelle järjestelmä on maksuton ja käyttöoikeudet ovat toiminnanjohtajalla. 

Vesienomistajille jaetaan korvaus, joka perustuu maksullisten yleiskalastusoikeuksien käyttöön 
kalavesillä sekä kalastusopastoimintaan. Yleiskalastusoikeudeksi katsotaan viehekalastus; 
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heittokalastus tai vetouistelu yhdellä vavalla ja yhdellä siimalla. Kalatalousalue päättää varojen 
jakamisperiaatteesta syksyn yleiskokouksessa. Jakoperuste koskee korvausta, jota on kerätty 
edellisenä vuonna ja josta ELY-keskus antaa päätöksen kuluvana vuonna. Jako tapahtuu edellisen 
vuoden joulukuun viimeisen päivän omistussuhteiden ja edellisen vuoden kalastusrajoitusten 
mukaisesti. 

Kalpassa määritellään kalatalousalueelle kalastusrasitusta kuvaava perusarvo. Kartalle luodaan 
poikkeusalueita, joiden arvot voivat olla alemmat tai korkeammat kuin kalatalousalueen perusarvo. 
Alueet, jossa yleiskalastus on kielletty koko vuoden Kalastusrajoitus.fi –palvelussa, saavat 
automaattisesti arvon nolla. Koska ei ole vesialueittain tiedossa maksulliseen 
kalastuksenhoitomaksuun perustuvaa viehekalastusrasitusta, käytetään rasituskertoimena kaikille 
vesialueille samaa kerrointa 3. 

12 Suunnitelma viestinnästä 

12.1 Viestinnän tavoitteet 
Viestintä on avainasemassa tehokkaassa kalatalousaluetoiminnassa. Tehokkaalla sisäisellä 
viestinnällä pidetään kalatalousalueen hallitus ja kalastuksenvalvojat ajan tasalla kalatalousaluetta 
koskevissa asioissa. Ulkoinen viestintä lisää kalatalousalueen näkyvyyttä ja antaa kuvan uskottavasta 
toiminnasta. Tavoite on, että kalatalousalueen toimintaan liittyvä viestintä toimii tehokkaasti ja 
tukee eri sidosryhmien välistä vuoropuhelua sekä tavoitetilan ja osatavoitteiden saavuttamista. 
 
Viestintä on aina kaksisuuntaista. Siksi on myös tärkeää, että vesienomistajat pitävät 
kalatalousalueen ajan tasalla muun muassa yhteystiedoistaan, lupamyynnistään, 
kalastusmääräyksistään, kunnostuksistaan, omista kalastuksenvalvojista ja muista päätöksistään. 
Käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksymisen jälkeen suunnitelma julkaistaan kalatalousalueen 
kotisivuilla ja lähetetään sähköpostitse tiedoksi niille omistajatahoille, kaupallisille kalastajille ja 
kalastusmatkailuoppaille ja vapaa-ajan kalastajien edustajille, joiden yhteystiedot ovat alueen 
tiedossa. Käyttö- ja hoitosuunnitelmasta laaditaan myös tiedote alueen paikallislehtiin. 

12.2 Viestinnän vastuutahot 
Viestinnän päävastuu on kalatalousalueen hallituksella ja toiminnanjohtajalla. Pitkäaikaisena 
tavoitteena on rakentaa avoimen viestimisen kulttuuri kalatalousalueeseen. Se tarkoittaa, että myös 
kalatalousalueen hallituksen jäsenet osallistuvat viestintään, vaikka päävastuu onkin yhdellä 
henkilöllä. 
 
Sisäinen viestintä 

Sisäisessä viestinnässä kerrotaan muun muassa hallinnollisista asioista. Tärkeitä sisäisen viestinnän 
kohderyhmiä ovat hallitus, kalastuksenvalvojat ja muut toimihenkilöt. Vastuu sisäisestä viestinnästä 
on kalatalousalueen toiminnanjohtajalla. Sisäisen viestinnän kanavat ovat mm. suora 
henkilökohtainen yhteydenpito, sähköposti, WhatsApp ja kokoukset. 
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Ulkoinen viestintä 

Ulkoinen viestintä kohdistuu esimerkiksi kalastussäädöksiin, kalastuslupa-asioihin, 
kalastusmahdollisuuksista kertomiseen ja kalatalousalueen tekemiin päätöksiin. Ulkoisen viestinnän 
kohderyhmiä ovat mm. osakaskunnat ja muut vesialueiden omistajat, naapuri kalatalousalueet, 
kalastajat, kunnat ja kaupungit, järjestöt, tiedotusvälineet ja viranomaiset. Vastuu ulkoisesta 
viestinnästä on toiminnanjohtajalla. 
 
Ulkoisen viestinnän kanavia ovat mm. kalatalousalueen kotisivut (ja muut mahdolliset verkkosivut), 
tiedotteet, sosiaalinen media, koulutustilaisuudet, esitteet, ilmoitukset mökkeilyaiheisiin lehtiin, 
juttujen tarjoaminen paikallislehdille ja kuntien tiedotuskirjeet. 
Jotta kalatalousalue pysyy ajan tasalla alueensa ajankohtaisista asioista, toiminnanjohtajan on 
varmistettava, että kalatalousalue on kuntien, AVI:en, ELY-keskuksen, vesienhoitoyhdistysten ym. 
jakelulistoilla. 

12.3 Viestinnän toimenpiteet ja välineet 
Viestinnällä kerrotaan: 
• Kalatalousalueen toiminnasta yleensä 
• Voimassa olevasta paikallisesta säätelystä 
• Kalastuksenvalvonnasta 
• Omistajille jaettavista omistajakorvauksista 
•Kalastusmahdollisuuksista 
•Paikallisista luvista ja niiden myynnistä 
•Voimassa olevista kalastussäädöksistä 
 
Kalatalousalueen pääasiallinen viestintäkanava on sen omat kotisivut. Kotisivujen rakentaminen 
ostetaan ulkopuoliselta taholta, mutta sivujen päivitykset hoidetaan kalatalousalueen toimesta. 
Mikäli kalatalousalue kokee, että alueella on hyötyä sosiaalisen median kanavista, kuten Facebook ja 
Instagram, kalatalousalue ottaa näitä käyttöön. 
 

13 Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano 
Käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttamisesta vastaavat yhdessä kalatalousalue, kalastusoikeuden 
haltijat ja viranomaiset. Osakaskuntien ja yksityisten vesialueiden omistajien on järjestettävä oman 
vesialueensa kalastusta ja hoitoa käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti ja viranomaisten on 
otettava suunnitelman linjaukset huomioon. 
 
ELY-keskus toimeenpanee sellaiset alueelliset säätelytoimenpiteet, joiden soveltaminen edellyttää 
ELY:n päätöstä. 
 
Käyttö- ja hoitosuunnitelman tehokas toimeenpano on ennen kaikkea riippuvainen riittävästä 
rahoituksesta. Saavuttaakseen suunnitelmassa asetettuja tavoitteita käyttö- ja hoitosuunnitelman 
tunnettavuutta ja vaikuttavuutta on myös laajennettava yhteiskunnallisella tasolla. 
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13.1 Toimeenpano toimintasuunnitelman kautta 
Toimeenpanoon liittyy monia vuosittain tarkentuvia käytännön toimia, joiden yksityiskohdat, 
aikataulut ja toteuttamisvastuut kuvataan kalatalousalueen toimintasuunnitelmassa. Näihin kuuluu 
mm. 
• rahoituksen järjestäminen 
• kalastussääntöjen kokoaminen 
• kunnostusten järjestäminen 
• istutukset 
• yhteistyö- ja palvelusopimusten teko 
• viestintä 
• kalastuksenvalvonta 
• edunvalvonta; esim. lausuntoja ja osallistuminen eri yhteistyöryhmissä 
• seuranta 
 
Käytännön toimet ja niiden kytkentä käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteisiin koostetaan vuosittain 
toimintakertomukseen. Jatkuva toimenpiteiden seuranta antaa myös evästystä käyttö- ja 
hoitosuunnittelun vaikuttavuuden arviointiin ja suunnitelman päivitystarpeeseen (luku 14). 
 

14 Vaikuttavuuden arviointi ja suunnitelman päivitys 
Käyttö- ja hoitosuunnitelman vaikuttavuutta arvioidaan siinä asetettujen kalastukseen ja 
kalakantoihin liittyvien tavoitteiden toteutumisen perusteella. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan 
kahdessa osassa siten, että ensimmäisen arviointikierroksen tulokset ovat käytettävissä vuoden 2026 
vuosikokouksessa ja toisen arviointikierroksen tulokset vuoden 2032 vuosikokouksessa. 
Toiminnanjohtaja tekee arvioinneista yhteenvedot ja esittää arviointien tulokset ja niistä 
mahdollisesti seuraavat toimet kalatalousalueen vuosikokouksien lisäksi myös ko. vuosien 
vuosikertomuksissa. 

Keskeisten kalakantojen tilatavoitetta (osatavoite 1) arvioidaan ainakin vielä ensimmäisessä 
arvioinnissa kirjanpitokalastajien saaliiden sekä velvoitetarkkailuraporttien perusteella. Tilanne on 
kunnossa, jos kuha-, ahven- ja siikasaaliille asetetut tavoitteet täyttyvät. Jos tavoitteet eivät täyty, 
arvioidaan, johtuuko tilanne pelkästään kalastuksen selkeästä vähenemisestä vai todennäköisemmin 
myös kalakantojen heikkenemisestä. Jos ilmenee selviä viitteitä kalakantojen heikkenemisestä, 
keinot tilanteen korjaamiseksi harkitaan tilanteen mukaan ja päivitetään käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaan. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi kalastuksen säätelytoimien tehostaminen 
(kuha) tai istutusten tuloksellisuuden selvittäminen eri kannoilla (siika) ja sitä seuraavat toimet. 

Järvitaimenen luonnonkantoihin liittyvän tavoitteen (osatavoite 2) toteutumista arvioidaan 
ensimmäisessä arvioinnissa erityisesti poikastiheyksien perusteella tärkeimmillä lisääntymisalueilla. 
Mikäli tilanne ei ole kehittynyt hyvään suuntaan, harkitaan tehokkaampia kalastuksen säätelykeinoja 
sekä ottamalla huomioon myös joissa tehdyt kunnostustoimet ja niiden tuloksellisuus.  

Kala- ja rapukantojen tilaa ja vapaa-ajankalastuksen saaliita koskevien tietojen määrän ja laadun 
kehittämistä koskevien tavoitteiden (osatavoitteet 3, 7 ja 8) edistymistä seurataan sekä 
ensimmäisessä että toisessa arvioinnissa. Mikäli edistymistä ei ole tapahtunut, etsitään arviointien 
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yhteydessä uusia keinoja tietojen lisäämiseksi yhteistyössä lähialueen muiden kalatalousalueiden 
sekä muiden toimijoiden kanssa. Uudet keinot päivitetään käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. 

Kaupallista kalastusta koskevien tavoitteiden (osatavoite 4) toteutumista arvioidaan yhtenä 
kokonaisuutena. Mikäli ensimmäiseen arviointiin mennessä pääosa tavoitteen mittareista ei ole 
toteutumassa, haastatellaan riittävä joukko I- ja II-ryhmän kalastajia ja selvitetään kaupallisen 
kalastuksen ongelmakohtia ja esteitä kalastuksen lisäämiselle. Tietojen perusteella etsitään 
tehokkaampia toimia tilanteen parantamiseksi ja päivitetään toimet myös käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaan tai todetaan että tilanteeseen on vaikea vaikuttaa pelkästään kalatalousalueen 
toimilla. Vastaava arviointi tehdään myös toisella arviointikierroksella. 

Vapaa-ajankalastukseen liittyvän tavoitteen (osatavoite 5) toteutumisen mittareita tarkennetaan 
myöhemmin. Mittaamisen edellytykset paranevat, jos saadaan koko alueelle säännöllisesti toistuva 
kalastuskysely. 

Yhteistoiminnan lisäämiseen ja yhtenäislupa-alueiden laajenemiseen liittyvän tavoitteen (osatavoite 
6) toteutumista seurataan ensimmäisessä arvioinnissa vesialueiden yhteistoiminnassa saavutetun 
edistymisen perusteella eli yhdistyneiden osakaskuntien määrien ja yhtenäislupa-alueen pinta-alan 
kehityksenä. Jos tavoitteeseen ei päästä, haastatellaan yhdistymisestä kiinnostuneiden 
osakaskuntien edustajia ja selvitetään esteitä yhdistymiselle. Tietojen perusteella etsitään 
tehokkaampia keinoja, joilla osakaskuntia kannustetaan yhdistymään ja keinot päivitetään käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaan.  

Jos kalakantojen tila tai kalastus on muuttunut niin paljon, että tavoitetila ja keskeiset osatavoitteet 
eivät voi toteutua tai eivät enää ole järkeviä, kalatalousalueen on tehtävä aloite käyttö- ja 
hoitosuunnitelman tavoitteiden muuttamiseksi tai päivittämiseksi. Myös uusien ja toiminnan 
kannalta oleellisten tietojen käyttöön saaminen saattaa aiheuttaa tarpeen päivittää suunnitelmaa 
muulloinkin kuin tavoitteiden toteutumisen arvioinnin yhteydessä. 

Kalastuksen valvontaan, edunvalvontaan ja viestintään liittyvien toiminnallisten tavoitteiden 
suunnittelu ja toteutumisen seuranta tapahtuu vuositasolla. 
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16 LIITTEET: Yksityiskohtaisemmat lisätiedot 

Liite 1. Längelmäveden kalatalousalueen suurimpien järvien 
istutusmäärät lajeittain vuosina 2010 - 2021  
  
Längelmävesi (35.721.1.001)     

 
    

Laji Kanta Ikä Istutusvuosi Kpl 
Kuha Ei tietoa 1k 2010 58100 
Kuha Painiojärvi 1k 2010 1610 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2010 90686 
Planktonsiika Rautalammin reitti 1k 2010 11309 
Järvitaimen Rautalammin reitti 2k 2010 776 
Järvitaimen Rautalammin reitti 4k 2010 53 
Peledsiika Endyr-järvi 1k 2011 800 
Kuha Ei tietoa 1k 2011 74033 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2011 65579 
Järvitaimen Rautalammin reitti 3k 2011 2168 
Kuha Päijänne 1k 2012 2928 
Kuha Vanajavesi 1k 2012 37496 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2012 15425 
Järvitaimen Rautalammin reitti 3k 2012 1078 
Kuha Vanajavesi 1k 2013 36450 
Muikku Vanajanjärvi vk 2013 200000 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2013 63392 
Järvitaimen Rautalammin reitti 3k 2013 1270 
Kuha Vanajavesi 1k 2014 12141 
Muikku Vanajanjärvi vk 2014 200000 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2014 51832 
Järvitaimen Rautalammin reitti 2k 2014 8598 
Kuha Vanajavesi 1k 2015 17437 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2015 23710 
Järvitaimen Rautalammin reitti 3k 2015 2224 
Kuha Ei tietoa 1k 2016 30463 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2016 38915 
Kirjolohi Ei tietoa 3k 2016 62 
Järvitaimen Rautalammin reitti 3k 2016 2925 
Kuha Vanajavesi 1k 2017 26592 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2017 8806 
Kuha Vanajavesi 1k 2018 13822 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2018 18484 
Kuha Vanajavesi 1k 2019 10546 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2019 41330 
Järvitaimen Vuoksen vesistö 3k 2019 3933 



51 

 

Made Ei tietoa 1k 2020 800 
Kuha Vanajavesi 1k 2020 17228 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2020 49761 
Järvitaimen Rautalammin reitti 2v 2020 1696 
Järvitaimen Rautalammin reitti 3k 2020 50 

     
     

Vesijärvi (35.731.1.001)     
 

    
Laji Kanta Ikä Istutusvuosi Kpl 

Kuha Ei tietoa 1k 2010 9344 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2010 17874 
Planktonsiika Rautalammin reitti 1k 2010 20522 
Järvitaimen Rautalammin reitti 2k 2010 2119 
Järvitaimen Rautalammin reitti 4k 2010 75 
Kuha Ei tietoa 1k 2011 7227 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2011 28578 
Järvitaimen Rautalammin reitti 3k 2011 1425 
Kuha Vanajavesi 1k 2012 19356 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2012 4606 
Järvitaimen Rautalammin reitti 3k 2012 770 
Kuha Vanajavesi 1k 2013 19298 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2013 34947 
Järvitaimen Rautalammin reitti 3k 2013 847 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2014 20812 
Järvitaimen Rautalammin reitti 2k 2014 1398 
Kuha Vanajavesi 1k 2015 5492 
Muikku Vanajanjärvi vk 2015 200000 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2015 52692 
Järvitaimen Rautalammin reitti 3k 2015 873 
Kuha Ei tietoa 1k 2016 40587 
Muikku Vanajanjärvi vk 2016 200000 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2016 48226 
Järvitaimen Rautalammin reitti 3k 2016 682 
Kuha Vanajavesi 1k 2017 25454 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2017 14025 
Kuha Vanajavesi 1k 2018 15963 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2018 16384 
Kuha Vanajavesi 1k 2019 29863 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2019 16801 
Järvitaimen Vuoksen vesistö 3k 2019 943 
Kuha Vanajavesi 1k 2020 4742 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2020 19550 
Järvitaimen Rautalammin reitti 2v 2020 754 
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Eräjärvi (35.726.1.001)     
 

    
Laji Kanta Ikä Istutusvuosi Kpl 

Kuha Ei tietoa 1k 2011 12049 
Kuha Vanajavesi 1k 2012 11061 
Kuha Vanajavesi 1k 2013 5793 
Kuha Ei tietoa 1k 2016 3440 
Kuha Vanajavesi 1k 2017 3118 
Kuha Vanajavesi 1k 2018 11225 
Kuha Vanajavesi 1k 2019 9432 
Kuha Vanajavesi 1k 2020 8298 
     
     
Pajulanjärvi (35.762.1.001)     

 
    

Laji Kanta Ikä Istutusvuosi Kpl 
Kuha Vanajavesi 1k 2012 11061 
Kuha Vanajavesi 1k 2014 6350 
Kuha Ei tietoa 1k 2016 10547 
Kuha Vanajavesi 1k 2017 4677 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2018 5120 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2019 6720 

     

     
Iso-Löytäne (35.725.1.001)     

 
    

Laji Kanta Ikä Istutusvuosi Kpl 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2010 5929 
Järvitaimen Rautalammin reitti 2k 2010 169 
Järvitaimen Rautalammin reitti 4k 2010 11 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2011 6418 
Järvitaimen Rautalammin reitti 3k 2011 277 
Järvitaimen Rautalammin reitti 3k 2012 231 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2014 26015 
Ankerias Severn, Englanti ka 2016 250 
Järvitaimen Rautalammin reitti 2k 2016 750 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2017 17531 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2018 7680 
Järvitaimen Vuoksen vesistö 3k 2019 590 
Järvitaimen Rautalammin reitti 2v 2020 942 
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Eväjärvi (35.723.1.018)     
 

    
Laji Kanta Ikä Istutusvuosi Kpl 

Planktonsiika Koitajoki 1k 2010 2174 
Kuha Ei tietoa 1k 2011 7769 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2012 3047 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2013 5600 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2017 10168 
Kuha Vanajavesi 1k 2018 3693 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2018 4000 
Planktonsiika Koitajoki 1k 2019 4200 
Kuha Vanajavesi 1k 2020 4624 
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Liite 2. Längelmäveden kalatalousalueella tehdyt virtavesitoimenpiteet 2010 – 2020 
(Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n tilasto, VIRTA-hanke) 
Vesistö Toimenpide 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1)   Eväjärven reitti Virtavesi-inventointi            
Taimen lisääntyy luontaisesti Sähkökoekalastus (koealoja)        9   3 

 Mätirasia-istutus (mäti l)            
  Kunnostussuunnitelma/kunnostus           1         1 
2) Pääskylänjoen reitti Virtavesi-inventointi            
Taimen lisääntyy luontaisesti Sähkökoekalastus (koealoja)   X         

 Mätirasia-istutus (mäti l)            
  Kunnostussuunnitelma/kunnostus                       
3) Västilänjoen reitti Virtavesi-inventointi      1     2 
Taimen lisääntyy luontaisesti Sähkökoekalastus (koealoja)      X      

 Mätirasia-istutus (mäti l)            
  Kunnostussuunnitelma/kunnostus                   1 1 
4) Äväntäjärven reitti Virtavesi-inventointi       1     
Ei havaintoa taimenesta Sähkökoekalastus (koealoja)       X     

 Mätirasia-istutus (mäti l)            
  Kunnostussuunnitelma/kunnostus                       
5)  Leppähampaanjoen reitti alaosa Virtavesi-inventointi            
Taimen lisääntyy luontaisesti Sähkökoekalastus (koealoja)  X X        2 

 Mätirasia-istutus (mäti l)            
  Kunnostussuunnitelma/kunnostus                     1 
6) Kooninjoen reitti Virtavesi-inventointi         1   
Taimen lisääntyy luontaisesti Sähkökoekalastus (koealoja)       1  6   

 Mätirasia-istutus (mäti l)            
  Kunnostussuunnitelma/kunnostus                       
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Vesistö Toimenpide 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
7) Taipaleenjoen reitti Virtavesi-inventointi            
Taimen lisääntyy luontaisesti Sähkökoekalastus (koealoja)      X      

 Mätirasia-istutus (mäti l)            
  Kunnostussuunnitelma/kunnostus                 2 1 1 
8) Myllyoja (Sahalahti) Virtavesi-inventointi     1       
Taimenen kotiutettu mätirasioilla Sähkökoekalastus (koealoja)     X    4 6 5 

 Mätirasia-istutus (mäti l)  
       2,5 2,5 2,5 

  Kunnostussuunnitelma/kunnostus               1       
9) Juupajoki, Huikonjoki, Rauhianoja, 
Tulusoja Virtavesi-inventointi 

           
Taimen lisääntyy luontaisesti Sähkökoekalastus (koealoja)         7  2 

 Mätirasia-istutus (mäti l)            
  Kunnostussuunnitelma/kunnostus                       
10) Vesijärveen laskevat purot Virtavesi-inventointi            
Ei havaintoa taimenesta Sähkökoekalastus (koealoja)          5  

 Mätirasia-istutus (mäti l)            
  Kunnostussuunnitelma/kunnostus                       
11) Sahajoki + sivu-uomat Virtavesi-inventointi            
Ei havaintoa taimenesta Sähkökoekalastus (koealoja)          5 7 

 Mätirasia-istutus (mäti l)            
  Kunnostussuunnitelma/kunnostus                       
12) Oinasoja Virtavesi-inventointi           1 
Ei havaintoa taimenesta Sähkökoekalastus (koealoja)           5 

 Mätirasia-istutus (mäti l)            
  Kunnostussuunnitelma/kunnostus                       
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Kuva 18 Liitteen 2 karttakuva, virtavesien taimenhavainnot vuoteen 2020 mennessä 
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Liite 3. Längelmäveden kalatalousalueen yhtenäisluvan 
hinnat ja lupaehdot 2021 

 
Kalatalousalueen yhtenäisluvan hinnat (sis. Alv. 24 %):  
  

- Vuosilupa 3 vapaa 34 € / kalenterivuosi 
    

- Vuosilupa ilman vaparajoitusta 80 € / kalenterivuosi 
 

- Viikkolupa ilman vaparajoitusta 20 € / 7 vrk 
 

- 3 vrk lupa ilman vaparajoitusta 12 € 
     

- Kilpailuluvat 5 € / yksi vuorokausi / viehekalastus  
  

- ”Isännänlupa” mökkiyrittäjille 100 € / 5 mökkiä / kalenterivuosi, vaparajoitukseton 
  

- Opaslupa 150 € /opas / kalenterivuosi, vaparajoitukseton  
      
Lupaehdot: 
     

- Lupa oikeuttaa heittokalastukseen, vetouisteluun, perhokalastukseen, sekä 
täkyongintaan Längelmäveden yhtenäislupa-alueella lupatyypin mukaisella 
vapamäärällä 
    

- Lupa on henkilökohtainen 
 

- Venekunnan jäsenten luvat (myös kalastonhoitomaksu ja ikäperusteinen 
kalastusoikeus) huomioidaan kokonaisuudessaan sallittuun 
enimmäisvapamäärään 

     
- Alle 18-vuotias ei tarvitse kalastuslupaa soutu-uisteluun  

 
 Kalastuskieltoalueet ja alamitat: 
    

Vetouistelu on kielletty 150 m etäisyyteen asti sillasta Kaivannossa, Maljasten 
salmessa ja Rönnin salmessa. Vetouistelu on kielletty Patasalmessa Taulusaaren 
länsipään ja salmen itäpään eteläviitan välillä. Pelisalmessa vetouistelu on kielletty 
Pelisalmen rauhoitusalueella (ks. myös https://kalastusrajoitus.fi/)  aina ja muu tällä 
luvalla kalastaminen aikavälillä 1.5.–31.6. 

     
 - kuhan alamitta on 45 cm. 
 - moottoriuistelu alle 150 m päässä asutuista rannoista kielletty  

 - uistelu 50 m lähempänä seisovia pyydyksiä kielletty 

 

 

 

https://kalastusrajoitus.fi/
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Liite 3.1 Karttakuvat yhtenäisluvan kalastuskieltoalueista 
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