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LÄNGELMÄVEDEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖJA HOITOSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2016
Längelmäveden kalastusalue on perustettu 17.9.1985 ja siihen kuuluu vesialuetta 34 382
hehtaaria. Suurimmat järvet ovat Längelmävesi, Vesijärvi, Eväjärvi, Iso-Löytäne ja Eräjärvi.
Tärkeimmät virtavedet ovat Pääskylänjoki, jossa on tehty kalataloudellinen kunnostus vuonna
1994, sekä Leppähampaanjoki, jonka kunnostus alkaa syksyllä 2010. Suunnittelun kohteena
olevat vesistöt kuuluvat Eräjärveä lukuun ottamatta ekologisen ja kemiallisen luokittelun
perusteella vähintään hyvään tilaan. Suurimmat vesiensuojelulliset haasteet alueella
muodostuvat maatalouden hajakuormituksen vähentämisestä.
Käyttö- ja hoitosuunnitelman uusimiseksi Längelmäveden kalastusalueen osakaskunnille
lähetettiin osakaskuntakysely. Kyselyllä tiedusteltiin muun muassa osakaskuntien halukkuutta
osakaskuntien välisen yhteistoiminnan lisäämiseen. Suosituimmiksi yhteistoiminnan muodoiksi
osoittautuivat yhteistyössä tehdyt kalanpoikasistutukset sekä kalastuksenvalvonta. Myös
virallistettu
yhteistoiminta
sai
merkittävää
kannatusta.
Suurimpana
uhkana
osakaskuntatoiminnan tulevaisuudelle nähtiin toimihenkilöiden puute sekä vaikeus saada nuoria
mukaan toimintaan.
Käyttö- ja hoitosuunnitelman päätavoitteita tulevalle suunnittelukaudelle ovat kalakantojen
kestävä ekologinen ja sosiaalinen käyttö, eri kalastajaryhmien kalastuksen mahdollistaminen,
sekä kasvavien täplärapukantojen (Pacifastacus leniusculus) hyödyntäminen. Pidemmällä
aikavälillä tavoitteena on kalakantojen luontaisen lisääntymisen turvaaminen ja lisääminen,
sekä osakaskuntien lukumäärän tarkoituksenmukainen vähentäminen.
Kalastuksen järjestämisen lähtökohtana on monilajikalastus, joka kohdistuu vähintään kerran
lisääntyneeseen rekryyttiin. Tavoitteen saavuttamiseksi kuhan (Sander lucioperca) alamitaksi
määrätään 45 cm, taimenelle (Salmo trutta) ja järvilohelle (Salmo salar m. sebago) 50 cm, sekä
jokiravulle (Astacus astacus) 10 cm. Tehtyjen siikaistutusten (Coregonus lavaretus)
hyödyntämiseksi verkkokalastus sallitaan yli 39 mm verkoilla aikavälillä 1.7.- 31.8. yli 12 m
syvyydessä, sekä aikavälillä 1.10.- 30.11. alle 3 m syvyydessä. Muulloin pienin sallittu verkon
solmuväli on 55 mm, pois lukien muikku- ja täkykalaverkot, joiden suurin sallittu solmuväli on 25
mm kaikissa kalastusalueen järvissä.
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Fishery’s use and management plan for
Längelmävesi fishing area for in years 2011-2016.
Längelmävesi fishing area was founded in 17.9.1985 and the total water area is 34382
hectares. The greatest lakes are Lake Längelmävesi, Lake Vesijärvi, Lake Eväjärvi, Lake IsoLöytäne and Lake Eräjärvi. The most important rapid waters are River Pääskylänjoki, which has
been restored in 1994, and River Leppähampaanjoki where restoring begins during the autumn
2010. All water systems including the plan, are at least in good ecological and chemical
condition excluding Lake Eräjärvi. The biggest challenges in prevention of water pollution in the
area consist of reducing scattered loading from agriculture.
A questionary was sent to all the partnerships on the fishing area in order to update the use and
management plan. The focus of the questionnaire was to clarify the participants' willingness to
increase cooperation between partnerships. Executing fish stockings and fishing supervision
proved to be the most popular ways of cooperation. Formalized cooperation between
partnerships got also remarkable support. According to the replies the biggest threat for the
future of the partnerships activity was the lack of active participants and inability to get young
people interested and involved.
Objectives for the upcoming planning period are using fish populations in ecologically and
socially durable way, making fishing possible for different fisher groups and exploitation of
growing signal crayfish (Pacifastacus leniusculus) populations. In the long-term, the targets are
to ensure and help fish populations’ native reproduction and to reduce the count of partnerships.
Basis for fishing arrangement is fishing frequent species and is targeted at least once to spawn
recruit. To reach the target, the minimum size of pike-perch (Sander lucioperca) is pitched to 45
cm, trout (Salmo trutta) and freshwater trout (Salmo salar m. sebago) to 50 cm and noble
crayfish (Astacus astacus) to 10 cm. To exploit whitefish (Coregonus lavaretus) stockings
gillnets over 39 mm mesh size are allowed from the beginning of July to the end of August in
depths of over 12 meters and from the beginning of October to the end of November in depths
of under 3 meters. At another time, the smallest allowed mesh size in all lakes in Längelmävesi
fishing area, is 55 mm, excluding gillnets with mesh size of 25 mm or smaller for fishing baits
and vendace (Coregonus albula).

KEYWORDS:
Fishery collective, partnership, River Pääskylänjoki, River
arrangement, fishing tourism, fishing industry
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LYHENNELUETTELO
KaL = Kalastuslaki
Kvvy ry = Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
ELY-keskus = elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Huom. Vuoden 2010 alusta tulleen aluehallintouudistuksen myötä alueelliset
ympäristö- sekä työ- ja elinkeinokeskukset yhdistettiin ELY-keskuksiksi. Muutoksen
myötä alueellisen kalatalousviranomaisen nimi muuttui Hämeen TE-keskuksen
kalatalousyksiköstä Hämeen ELY-keskuksen kalatalousryhmäksi. Tekstissä käytetään
molempia nimiä, lähdemateriaalin julkaisuajankohdasta riippuen.
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OSAKASKUNTATIEDUSTELU 2010

1 Johdanto
Vuonna 1982 voimaan astuneen kalastuslain mukaan kalastusalueen tulee
laatia alueelleen käyttö- ja hoitosuunnitelma. Käyttö- ja hoitosuunnitelmalla
määritellään yleiset suuntaviivat kalaveden hoitotoimien ja kalastuksen
järjestämiseksi

yli

vesialueellisten

omistusrajojen.

Suunnitelmassa

tulee

erityisesti ottaa huomioon kalastuslain 1 § ja 2 § asettamat tavoitteet
vesialueiden mahdollisimman suuresta pysyvästä tuottavuudesta ja että
kalakantaa käytetään ja hoidetaan järkiperäisesti. Vesialueen omistajien ja
viranomaisen on otettava huomioon kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma
kalavarojen käyttöä ja hoitoa koskevassa toiminnassa sekä päätöksenteossa.
Längelmäveden kalastusalueen edellisen käyttö- ja hoitosuunnitelman (Salo
1996) päivittämisen tueksi päätettiin laatia osakaskuntakysely, jossa tiedusteltiin
osakaskuntien toimintaedellytyksiä, kalastuksen kehitystä, sekä näkemyksiä
toiminnan kehittämiseksi. Saaduista vastauksista laadittiin yhteenvedot, joita
hyödynnettiin käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimisessa. Tämän Längelmävettä,
Vesijärveä, Eväjärveä, Eräjärveä ja Iso Löytänettä käsittelevän suunnitelman
ohjeita ja suosituksia voidaan käyttää myös muissa alueen järvissä ja osa
suunnitelman määräyksistä, kuten lajikohtaiset alamitat, koskevat koko
kalastusaluetta.
Kalastuslain kokonaisuudistus käynnistyi maa- ja metsätalousministeriössä
syksyllä 2008. Uusi laki tulee kevään 2011 eduskuntavaaleilla valittavan
eduskunnan hyväksyttäväksi näillä näkymin vuoden 2012 aikana. Nyt laaditun
käyttö- ja hoitosuunnitelman astuessa voimaan vuoden 2011 alusta, on
mahdollista, ettei suunnitelma täytä kaikilta osin tulevan uuden lain vaatimuksia.
Mikäli näin tulee käymään kesken suunnittelukauden, on suunnitelma uusittava
uuden lain mukaiseksi.
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2 Aineisto ja menetelmät
Längelmäveden kalastusalueen osakaskunnille, jotka eivät ole siirtäneet
tehtäviään toiselle osakaskunnalle tai osakaskuntayhtymälle, lähetettiin postitse
kysely (LIITE 1). Ensimmäinen kysely lähetettiin kalastusalueen osakaskunnille
vuosittain lähetettävän kevätkirjeen yhteydessä. Kevätkirjeellä informoidaan
osakaskuntia

tulevista

tapahtumista.

Osakaskunnat

ilmoittavat

toimihenkilöidensä yhteystiedot kuluvalle kalastuskaudelle kirjeen ohessa
lähetettävällä lomakkeella. Lähettämällä kysely kevätkirjeen yhteydessä,
pyrittiin

mahdollisimman

korkeaan

palautusprosenttiin.

Kyselylomakkeita

lähetettiin 94 kappaletta. Ensimmäisen kyselyn jälkeen vastausprosentti jäi
selvästi alle tavoitteena olleen 60 prosentin tason. Vastausajan umpeuduttua
vastaamattomille osakaskunnille lähetettiin muistutuskirje. Muistutuskirje ei
sisältänyt uusia kysymyskaavakkeita. Muistutuksen jälkeen vastauksia oli
palautettu 57 kappaletta ja vastausprosentti kohosi 61 prosenttiin, ylittäen
tavoitetason. Valtakunnallisissa aikuisväestölle suunnatuissa postikyselyissä
joudutaan

usein

tyytymään

alle

50

prosentin

vastaustasoon

(Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2010).

3 Tulokset ja tulosten tarkastelu
3.1

Osakaskuntien talous

Vastanneiden osakaskuntien tulokehitys on ollut pääosin vakaa 2000-luvulla ja
mikäli tuloissa on tapahtunut muutoksia, on kehitys suurimmalla osalla
vastanneista ollut positiivista (Kuvio 1.). Tärkeimmät tuloja kasvattaneet lähteet
ovat olleet vesijättöjen lunastuksista saadut tulot, sekä kalastuslupien myynnin
kasvu (Kuvio 2.). On kuitenkin huomattava, että tulot vesijätöistä eivät ole
säännöllisiä, vaan kertakorvausluonteisia.
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29 %

33 %
KYLLÄ

KASVANUT

EI

LASKENUT
67 %

71 %

Kuvio 1. Onko osakaskuntanne tuloissa tapahtunut muutoksia 2000-luvulla
(vas.) ja mikä on ollut muutoksen suunta (oik.)?
7
Vastauksia (kpl)

6
5
4
3
2
1
0

Kuvio 2. Kasvaneiden tulojen lähteet
Osakaskuntien kokonaistulot ovat pitkälti riippuvaisia vesialueen pinta-alasta.
Poikkeuksen

tähän

tekevät

osakaskunnat,

joiden

alueella

on

jokin

erityiskalastuskohde, tai osakaskunta sijaitsee taajama-alueen läheisyydessä,
mistä johtuen lupamyynti on keskimääräistä voimakkaampaa (Kuvio 3.).
Längelmäveden

kalastusalueen

osakaskuntien

keskimääräiseksi

hehtaarikohtaisiksi tuloiksi vuonna 2009 muodostui 3,04 €/ha, keskihajonnan
ollessa 1,75 €/ha. Vaihteluväli tuloissa oli varsin suuri. Pieni toimimaton
osakaskunta,

jolle

ei

makseta

alle

30

euron

jääviä

omistaja-

ja

viehemaksukorvauksia ja joka ei myy kalastuslupia kenellekään jäi ilman tuloja.
Vastaavasti

hehtaarikohtaisiksi

maksimituloiksi

pienehkölle

kalastuslupia myyvälle osakaskunnalle muodostui 8,31€/ha.
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Kuvio 3. Osakaskuntien tulot suhteessa pinta-alaan
Osakaskuntien menojen tarkastelu samassa laajuudessa ei osoittautunut
tarkoituksenmukaiseksi. Pääsääntöisesti osakaskunnat mitoittavat vuosittaiset
menonsa

vastaamaan

tuloja

kalanpoikasistutuksiin

käytettävillä

varoilla

verotusteknillisistä syistä.
3.2

Entuudestaan harjoitettu yhteistoiminta

Osakaskuntien
muotoja

olivat

keskinäisessä
istutusten

toiminnassa

toteuttaminen

suosituimpia
yhdistetysti

yhteistoiminnan
saman

vesistön

osakaskunnan kanssa sekä kalastuksenvalvonnan järjestäminen yhteisvoimin.
Yhteinen vesistökohtainen kalastuslupamyynti ja vaihtoehto, että mitään
yhteistoiminnan

muotoa

ei

harjoiteta,

seuraavaksi eniten kannatusta (Kuvio 4.).
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Ei mitään
Jotain muuta
Yhteinen kalastuksenvalvonta
Istutusten toteuttaminen saman vesistön
osakaskunnan kanssa
Yhteinen järvi/joki kohtainen
kalastuslupamyynti
Virallistetun yhteistoiminnan aloittaminen
Yhdistyminen maanmittaustoimituksella
0
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6
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18

vastauksia (kpl)

Kuvio 4. Harjoitetut yhteistoiminnan muodot
3.3

Yhteistoiminnan kehittäminen

Vastanneista osakaskunnista reilu neljännes ilmoitti olevansa valmis tekemään
uusia aloitteita yhteistoiminnan kehittämiseksi (Kuvio 5.). Huomattavaa
kuitenkin on, että yli puolet vastaajista ei osannut muodostaa asiasta
mielipidettä. Toimintojen yhdistämistä ja kehittämistä käsittelevät kysymykset
saivat pääpiirteissään samansuuntaista kannatusta, kuin jo harjoitetussa
yhteistoiminnassa (Kuviot 7. ja 8.).

Myöntyväisimpiä oltiin yhteiseen

istutustoimintaan sekä kalastuksenvalvontaan.

13
KYLLÄ
EI

25

EOS
9

Kuvio 5. Valmius aloitteiden tekemiseen yhteistoiminnan kehittämiseksi
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Halukkuutta maanmittaustoimituksella tehtävään yhdistämiseen ilmeni vajaalla
kolmanneksella

vastanneista,

sen

sijaan

virallistetun

yhteistoiminnan

kannattajia oli noin puolet vastanneista (Kuvio 6.).

49 %

31 %
KYLLÄ

KYLLÄ

EI

EI

69 %
51 %

Kuvio 6. Valmius yhdistymiseen maanmittaustoimituksella (vas.) tai virallistetun
yhteistoiminnan aloittamiseen (oik.)

43 %

33 %
KYLLÄ

KYLLÄ

EI

EI

67 %
57 %

Kuvio 7. Halukkuus istutusten toteuttamiseen yhdistetysti (vas.), sekä yhteiseen
vesistökohtaiseen kalastuslupamyyntiin (oik.)
Merkittävä osa osakaskunnista olisi valmis yhteiseen vesistökohtaiseen
kalastuslupamyyntiin.

Tämä

olisi

kehityksenä

ensiarvoista

varsinkin

omistusrakenteeltaan rikkonaisilla vesialueilla sekä pienvesillä. Olisikin loogista,
että alueilla, missä osakaskunnat toteuttavat kalavedenhoitotoimia yhdessä,
järjestettäisiin myös kalastus yhteisillä säännöillä ja pyydysmerkeillä.
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38 %
KYLLÄ
62 %

EI

Kuvio 8. Valmius yhteiseen kalastuksenvalvontaan
3.4

Alamitat

Kuhan ja taimenen alamitan nostaminen koko kalastusalueella samalle tasolle,
missä se on kalastusalueen yhtenäisluvassa, nähtiin molempien lajien kohdalla
pääasiallisesti perusteltuna (Kuviot 9. ja 10.). Taimenen kohdalla suurehko
osuus vastanneista ei osannut muodostaa asiasta mielipidettään johtunee lajin
vähäisestä esiintymisestä vastaajan vesialueella.
27
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Kuvio 9. Vastaajien mielestä soveltuvin kuhan alamitta
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Kuvio 10. Vastaajien mielestä soveltuvin taimenen alamitta
3.5

Kalastus osakaskuntien luvilla ja kalastuksen järjestäminen

Yli neljännes vastanneista arvioi, että osakaskunnan luvilla kalastavien määrä
on laskenut 2000-luvulla. Vastaavasti kalastuksen arvioitiin lisääntyneen vain
noin joka kuudennessa osakaskunnassa (Kuvio 11.). Osakaskunnat, jotka
arvioivat

kalastuksen

kasvaneen,

sijaitsevat

pääsääntöisesti

lähellä

asutuskeskuksia ja ne myivät myös kalastuslupia osakaskunnan ulkopuolisille
kalastajille.

Vastanneista

noin

kaksi

kolmannesta

myi

kalastuslupia

osakaskunnan ulkopuolisille (Kuvio 12.).

5

9
kasvanut
pysynyt
ennallaan

17

laskenut
EOS
23

Kuvio 11. Muutos 2000-luvulla osakaskuntien luvilla kalastaneiden määrässä
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n = 52
38 %

17 %

n = 53

KYLLÄ

KYLLÄ

EI

EI

62 %
83 %

Kuvio 12.. Myyttekö kalastuslupia osakaskunnan ulkopuolisille (vas.)? Onko
osakaskunnassanne käytössä pyydysyksiköint
pyydysyksiköinti (oik.)?
Kalastuksenvalvontaa

vastaajat

ilmoittivat

tekevänsä

useimmissa

osakaskunnissa (Kuvio 13
13.).
). Yhdeksän vastaajaa ilmoitti, ettei osakaskunnan
vesialueita valvota lainkaan. Kahdeksan osakaskuntaa oli valtuuttanut jonkin
muun

tahon

(kalastusalue,

kal
kalatalouskeskus)
atalouskeskus)

valvomaan

kalastusta.

Valtuutuksen lisäksi osakaskunnat saattoivat valvoa kalastusta myös itse.
n = 58

15 %

KYLLÄ

14 %

MUU TAHO
EI
71 %

Kuvio 13.. Toteuttaako osakaskuntanne kalastuksenvalvontaa?

4 Johtopäätökset
Osakaskuntien taloudellinen tilanne Längelmäv
Längelmäveden
eden kalastusalueella on
pysynyt pääosin vakaana 2000
2000-luvulla.
luvulla. Sanallisten vastausten (LIITE 4.)
perusteella uhka toiminnalle ei ole niinkään taloudellisten resurssien puute,
vaan haasteena on löytää uusia toimijoita ikääntyv
ikääntyvään
ään osakaskuntajoukkoon.
Mahdollinen
linen ratkaisu tähän haasteeseen on yhteistoiminnan lisääminen ja
osakaskuntien
en

yhdistäminen
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Maanmittaustoimituksella tehtävä yhdistäminen ei silti saanut kovin suurta
kannatusta vastaajien keskuudessa. Sen sijaan virallistettu yhteistoiminta
näyttäisi saavan suosiollisemman vastaanoton osakaskunnissa. Ongelma
yhteistoimintaa kannattavien osakaskuntien kohdalla kuitenkin on niiden
sijoittumisessa toisiinsa nähden: toimintaa on vaikea lähteä kehittämään, mikäli
yksikään naapuriosakaskunnista ei siihen ole halukas.
Osakaskuntien luvilla tapahtuvan kalastuksen vähetessä laskevat myös
lupamyynnistä saadut tulot. Tästä saattaa muodostua toimintaa rajoittava
seikka varsinkin harvaan asutuilla seuduilla, missä väestöpohja kapenee kylien
hiljentyessä. Näillä alueilla kalastuksen lisääminen on usein kalavarojen
puolesta hyvinkin mahdollista, jolloin osakaskuntien kannattaa harkita lupien
myyntiä sekä ulkopuolisille vapaa-ajankalastajille, että ansiotarkoituksessa
kalastaville.
Mahdollisia alamittojen korotuksia mietittäessä selvän enemmistön mielipide on
alimpien sallittujen mittojen korottamisen kannalla taimenen ja kuhan kohdalla.
Mikäli korotukset tullaan tekemään, kannattaa taimenen rinnalla korottaa myös
järvilohen alamitta samalle tasolle. Järvilohta ei ole istutettu kalastusalueen
vesiin moneen vuoteen, mutta mikäli jatkossa järvilohta tullaan istuttamaan,
ovat lajit toisinaan hankalasti erotettavissa toisistaan, jolloin sekaannuksen
vaara on ilmeinen.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Otto Hölli

22

LÄNGELMÄVEDEN KALASTUSALUEEN
KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA VUOSILLE
2011-2016

PERUSTIETO-OSIO

5 Yleiskuvaus alueesta
5.1

Sijainti ja tausta

Längelmäveden kalastusalueeseen kuuluvat vesialueet (34 382 hehtaaria)
sijaitsevat Pirkanmaalla, Kokemäenjoen vesistöalueen itäisessä osassa. Alue
kuuluu Kokemäenjoen- Saaristomeren- Selkämeren vesienhoitoalueeseen
(VHA 3). Vesialueita on Oriveden ja Jämsän kaupunkien, sekä Kangasalan,
Kuhmalahden, Juupajoen, Pälkäneen ja Ruoveden kuntien alueella. Suurimmat
järvet ovat Längelmävesi, Vesijärvi, Eväjärvi, Iso-Löytäne ja Eräjärvi (Kuva 1.).
Alueeseen kuuluu myös useita pienempiä kalataloudellisesti merkittäviä järviä ja
virtavesiä. Järvitaimenen kannalta tärkein virtavesi on Pääskylänjoki, jossa on
tehty kalataloudellinen kunnostus vuonna 1994 (Salo 1996, 2).
Längelmäveden kalastusalue on perustettu 17.9.1985 ja sen kotipaikaksi on
rekisteröity Orivesi. Vuosina 1965-1984 ennen kalastusalueen perustamista
alueella

toimi

keskittyivät

Längelmäveden

pitkälti

kalastushoitoyhtymä.

kalavedenhoitotoimiin

sekä

yhteistoiminnan kehittämiseen (Hakkari 2008, 20).
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Kuva 1. Längelmäveden kalastusalueen suurimmat vesistöt.
5.2

Vesien tila

Vuonna

2000

voimaan

astuneen

Euroopan

unionin

vesipuitedirektiivin

mukaisen, ekologiseen ja kemialliseen tilaan perustuvan luokittelun mukaan,
Längelmäveden kalastusalueen vedet kuuluvat pääosin hyvään luokkaan.
Hyvää huonommassa tilassa olevia, luokiteltuja vesistöjä, ovat Eräjärvi,
Oriselkä, sekä Keljonjärvi. Erinomaiseen luokkaan kuuluvia vesistöjä ovat
Eväjärvi,

Iso

Löytäne

sekä

Pääskylänjoki

(Kuva

2.).

Längelmäveden

kalastusalueella on lukuisia pienempiä järviä ja virtavesiä, joita ei ole luokiteltu
vesipuitedirektiivin mukaisesti niiden pienestä koosta johtuen (Pirkanmaan
ympäristökeskus 2009, 63).
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Kuva 2. Längelmäveden kalastusalueen vesistöjen tila Euroopan
vesipuitedirektiivin mukaisen luokittelun mukaan. (Huom. kuvassa osia myös
muista kalastusalueista)
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Längelmäveden reitti on säännöstelemätön, sillä Valkeakoskella sijaitsevan
UPM-Kymmenen voimalaitoksen tulee juoksutuksessaan noudattaa luontaista
purkautumaa. Juoksutusta on kuitenkin mahdollista pienentää luontaisesta
purkautumasta
Längelmäveden

lupaehtojen

poikkeuspykälän

kalastusalueeseen

määrittelemissä

kuuluvista

vesistöistä

tilanteissa.
ainoastaan

Vesijärveä säännöstellään Vääksynjoessa olevalla padolla. (Pirkanmaan
ympäristökeskus 2009, 39)

6 Viranomaisten ja neuvontajärjestöjen yhteystiedot
6.1

Ympäristöviranomaiset

Längelmäveden kalastusalueella ympäristöasioista vastaavat viranomaiset ovat
Pirkanmaan ja Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien
ympäristövastuualueet (aik. Pirkanmaan ja Keski-Suomen ympäristökeskukset).

6.2

Pirkanmaan ELY-keskus

Keski-Suomen ELY-keskus

Ympäristö- ja luonnonvarat

Ympäristö- ja luonnonvarat

Yliopistonkatu 38

Cygnaeuksenkatu 1

PL 297

PL 250

33101 TAMPERE

40101 JYVÄSKYLÄ

p. 020 63 60050 (vaihde)

p. 020 636 0040 (vaihde)

www.ely-keskus.fi/pirkanmaa

www.ely-keskus.fi/keski-suomi

Ympäristölupaviranomainen

Ympäristölupa-asioista

Längelmäveden

kalastusalueella

vastaava

hallintoviranomainen on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI).
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Tampereen toimipaikka

Jyväskylän toimipaikka

Uimalankatu 1

Ailakinkatu 17

PL 346

PL 41

33101 TAMPERE

40101 JYVÄSKYLÄ
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p. 020 6361 060 (vaihde)
www.avi.fi/fi/virastot/lansijasisasuomenavi

6.3

Kalatalousviranomainen

Kalatalousviranomaisen tehtävät alueella kuuluvat Hämeen elinkeino-, liikenne-,
ja

ympäristökeskuksen

kalatalousryhmälle

(aik.

Hämeen

TE-keskuksen

kalatalousyksikkö).
Hämeen ELY-keskus
Kalatalousryhmä
Birger Jaarlin katu 15

Pirkanmaan palvelupiste

PL 131

6.4

13100 HÄMEENLINNA

PL 297

p. 020 636 0130 (vaihde)

Kauppakatu 4

www.ely-keskus.fi/hame

33101 TAMPERE

Kalataloudellinen neuvonta

Kalataloudellista neuvontaa ja muita kalataloudellisia palveluita Längelmäveden
kalastusalueella

tarjoaa

Pro

Agria

Pirkanmaa

ry:n

Pirkanmaan

kalatalouskeskus.
Pirkanmaan kalatalouskeskus
Näsilinnankatu 48 D
PL 97
33101 TAMPERE
p. 020 747 2795
www.kalatalo.fi

6.5

Vesiensuojelu

Vesiensuojeluun liittyvää neuvontaa ja ympäristöntutkimuspalveluita alueella
tarjoaa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
Hatanpäänkatu 3 B

p. (03) 246 1111

33900 TAMPERE

www.kvvy.fi
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7 Suunnittelualueen vesistöt
7.1

Längelmävesi

Längelmävesi on alueen keskusjärvi ja se saa vetensä siihen laskevista,
pienemmistä vesistöalueen järvistä. Vesistö sijoittuu Kangasalan ja Oriveden
välille ja se laskee Kaivannon kanavan kautta Roineeseen. Järvi luokitellaan
kuuluvaksi suurin, 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 % (Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
2009. Huom. jäljempänä käytetty lyhennettä Kvvy ry).
Järvi koostuu useista selkävesistä, joita erottaa toisistaan kapeat salmet. Järven
keskialue muodostuu Ponsanselän, Ristiselän, 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 selkä-alueista, kuten
Pispalan-, Saksalon- ja Isoniemenselistä. Tälle alueelle on tyypillistä saarien ja
karikoiden

aiheuttama

rikkonaisuus

Längelmäveden keskialueeseen.
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Kuvio 14. Ponsanselän syvänteen happipitoisuus talvella 40 m syvyydessä.
Järven happitaloudessa havaitut häiriöt ovat jääneet toistaiseksi vähäisiksi, eikä
niillä

ole

ollut

sanottavaa

Talvikerrostuneisuuden

merkitystä

lopulla

kalakantojen

happipitoisuus

on

kehitystä

laskenut

ajatellen.

Ponsanselän

havaintopisteessä lähelle nollaa pohjan välittömässä läheisyydessä, mutta
muutamia metrejä ylempänä (Kuvio 14.) pitoisuus on ollut viimevuosina jopa
nouseva.

Viimeisintä

20

vuoden

periodia

tarkasteltaessa,

kesäkerrostuneisuuskauden lopulla pohjanläheisen happipitoisuuden kehitys on
ollut

hienoisesti

laskeva

(Kuvio

15.)

osuen

ajallisesti

päällekkäin

perustuotannon kasvun kanssa (Kuvio 17.).
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Kuvio 15. Happipitoisuus Ponsanselän syvänteen pohjan läheisyydessä
kesäkerrostuneisuuden lopulla.
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Längelmävesi luokitellaan vesipuitedirektiivin luokituksen mukaan hyvään
luokkaan. Vedenlaatua pidetään yleisesti hyvänä ja esimerkiksi pintaveden
fosforipitoisuus on ollut 1990-luvulta alkaen noin 15 µg/l, joka ilmentää lievää
rehevöityneisyyttä. Viime vuosina kokonaisfosforipitoisuus on kuitenkin ollut
hienoisessa nousussa, lähestyen 20 µg/l (Kuvio 16.).

Kok-P µg/l

Fosfori
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Kuvio 16. Längelmäveden Ponsanselän pintaveden kokonaisfosforipitoisuuden
kehitys (Ympäristöhallinnon aineisto, Hertta-järjestelmä)

a-klorofylli
µg/l

15
10
5
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Kuvio 17. Längelmäveden Ponsanselän a-klorofyllipitoisuus
(Ympäristöhallinnon aineisto, Hertta-järjestelmä)
Hämeen ELY:n (2010) luokitteluasteikon mukaan, Längelmäveden lievää
rehevyyttä ilmentävä a-klorofyllipitoisuus on vaihdellut pääasiassa välillä 4-8
µg/l, mutta pitoisuus on ollut fosforitason tapaan hienoisesti kasvava 2000-luvun
puolivälistä alkaen (Kuvio 17.). Rehevyystason nousu on aiheuttanut haittaa
verkkokalastukselle piilevien liatessa verkkoja syksyisin ja alkutalvesta (Rauno
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Lähteinen, suullinen tiedonanto 18.1.2010). Lemisen (2007, 9) tekemän
tutkimuksen mukaan pahin likaantuminen ajoittuu syys–marraskuulle, ollen jo
joulukuussa vähäisempää. Kyösti Lauttajärven Längelmäveden Kautialanselältä
1.-2.12.2009

keräämät

levänäytteet

sisälsivät

yhtä

paljon

rihmamaisia

Aulacoseira-suvun piileviä, sekä pienempää Tabellaria fenestrata-piilevää.
Tabellarioiden

muodostamat

pitkät

soluketjut

tarttuvat

helposti

verkon

havakseen. Piilevät ovat yleensä väriltään ruskeita, mutta mikäli soluissa on
runsaasti lehtivihreää ja levien kasvu nopeaa, levämassa värjäytyy vihreäksi,
kuten Kautialanselän tapauksessa (Lasse Hakkari, kirje 29.1.2010).

Kokonaisfosfori
Pistekuormitus
3%

Ilmakuormitus
11 %

Haja-asutus
6%

Perushuuhtouma
21 %

Maatalous
59 %

Kuvio 18. Längelmäveden kokonaisfosforikuormituksen lähteiden suhteelliset
osuudet (Bilaletdin ym. 1992, 36).
Längelmäveden
maataloudesta.

kokonaisfosforikuormituksesta
Vaikka

vesistön

valtaosa

valuma-alueella

on

sijaitsee

peräisin
useampia

jätevedenpuhdistamoita (esitetty luvussa 6.1), jää pistekuormituksen osuus
verrattain

pieneksi

kokonaiskuormaa

tarkasteltaessa

(Kuvio

18.).

Kokonaistypen osalta tulokset ovat vastaavan suuntaisia sillä erolla, että
perushuuhtouman ja ilmakuormituksen osuudet kuormituksen lähteinä ovat
hiukan suuremmat, laskien maatalouden osuutta muutamilla prosenteilla (Kuvio
19.).
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Kokonaistyppi
Ilmakuormitus
18 %
Pistekuormitus
3%
Haja-asutus
1%

Maatalous
52 %

Perushuuhtouma
26 %

Kuvio 19. Längelmäveden kokonaistyppikuormituksen lähteiden suhteelliset
osuudet (Bilaletdin ym. 1992, 36).

Kokonaisfosfori 1000 kg/a
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Kuvio 20. Längelmäveden osavaluma-alueiden kokonaisfosforin vuotuiset
ainevirtaamat Längelmäveteen vuonna 1990 (Bilaletdin ym. 1992, 20).
Suurin osa kokonaisfosforivalunnasta (Kuvio 20.) Längelmäveteen tulee
Kaivannonjoesta, joka on samalla pinta-alaltaan suurin Längelmäveden
osavaluma-alueista (396 km2, Hertta tietokankanta 2010). Tarkasteltaessa
fosforikuormitusta osavaluma-alueiden pinta-alojen suhteen (Kuvio 21.), suurin
pinta-alakohtainen kuormitus on peräisin Kirkkojärven Myllyojan valuma-
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alueelta. Pääskylänjokeen verrattuna, joka ilmentää lähes luonnontilaisia
olosuhteita,

Kirkkojärven

Myllyojan

pinta-alakohtainen

kuormitus

on

yli

viisinkertainen.

Kokonaisfosfori kg/km2a

Kokonaisfosfori suhteessa osavalumaalueen pinta-alaan
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Kuvio 21. Längelmäveden osavaluma-alueiden vuotuiset kokonaisfosforin
ainevirtaamat Längelmäveteen valuma-alueen pinta-alaan suhteutettuina
(Bilaletdin ym. 1992, 20).
7.2

Vesijärvi

Vesijärvi sijaitsee Kangasalan kunnan keskustan pohjoispuolella, suurimmalta
osaltaan Kangasalan kunnan alueella. Pieni osa pohjoisosasta kuuluu Oriveden
kaupunkiin. Järvi on vesialaltaan noin 39,5 km2 ja keskisyvyys 6,69 m.
Vesijärven suurin syvyys, 39 metriä, on mitattu Pikonlinnan edustalta. Järvi
luokitellaan pieniin ja keskikokoisiin vähähumuksisiin järviin. Järven valumaalueen koko on 220 km2 ja keskiviipymä 9,2 vuotta (Kvvy ry 2010). Vesijärvi saa
vetensä useista pääasiassa järven pohjoispäähän laskevista pienistä ojista ja
puroista. Järvi laskee Vääksynjokea pitkin Längelmäveden Villikanselkään.
Järveä

säännöstellään

muodostaa

samalla

Vääksynjoessa
Längelmäveden

olevalla
ja

voimalaitospadolla,

Vesijärven

välille

vaellusesteen. Voimalaitos ei ole enää nykyisin käytössä.
ympäristökeskus 2009, 39).
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Kuvio 22. Kokonaisfosforipitoisuuden kehitys Vesijärven Pikonlinnan syvänteen
pintavedessä (Ympäristöhallinnon aineisto, Hertta-järjestelmä)
Vesijärvi jakautuu matalampaan ja rikkonaisempaan pohjoisalueeseen, sekä
syvempään eteläalueeseen. Alueet erottaa toisistaan kapea Mutikonsalmi.
Mutikonsalmi jakaa Vesijärven myös vedenlaadun suhteen. Järven eteläpään
vesi on pääosin vähähumuksista ja kirkasta. Eteläpää on lievästi rehevä ja
ravinnepitoisuudet ovat olleet viime vuosina nousussa. Pintaveden fosforitaso
on ylittänyt 2000-luvun puolivälissä ensimmäistä kertaa 15 µg/l rajan koko
seurantajakson aikana (Kuvio 22.).
Vesijärven pohjoisosan vedenlaadussa on havaittavissa rehevöitymiseen
viittaavia merkkejä ja se on eteläpäätä rehevämpi (Kvvy ry 2010). Pintaveden
talviaikainen kokonaisfosforipitoisuus on ollut 2000-luvulla noin 20 µg/l, kohoten
vähähappisilla ja hapettomilla pohjilla noin 100 µg/l (Hertta-järjestelmä 2010).
Erityisen alttiuden rehevöitymiselle aiheuttaa Vesijärven mataluus ja alusveden
pieni osuus kokonaistilavuudesta, joka on vain 1,6 % (Granberg 1991, 1).
Järven happitalous on ollut kohtalainen ja syvänteiden pohja-alueet ovat
pysyneet pääsääntöisesti hapellisina (Kuvio 23.).
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Kuvio 23. Happipitoisuuden kehitys Pikonlinnan syvänteen pohjan
läheisyydessä kesäkerrostuneisuuskauden lopulla.
Lehtivihreällisten planktonlevien runsautta vedessä mitataan klorofylli-a:n
määrällä. Mitattu arvo on suoraan verrannollinen järven levämäärän kanssa ja
sen myötä mittaustuloksella voidaan arvioida järven rehevyystasoa (Oravainen
1999, 23). Vesijärven a-klorofyllipitoisuus on vaihdellut 2000-luvulla pääasiassa
välillä 4-6 µg/l (Kuvio 24.), joka ilmentää lievää rehevöitymistä (Hämeen ELYkeskus 2010).
Lemisen (2007) tekemän Längelmäveden reitillä verkkojen talviaikaista
limoittumista käsitelevän kyselytutkimuksen mukaan Vesijärvessä havaittiin
limoittumista vain vähän tai ei lainkaan syksyllä 2006 ja talvella 2007. Havaittu
limoittuminen ajoittui tasaisesti koko havaintojaksolle. Tutkimuksessa Roineesta
otetuissa vesinäytteissä valtalajina oli solurihmoja muodostava Aulacoseira
islandica-piilevä, jonka oletettiin olevan haitanaiheuttaja myös muissa reitin
vesistöissä. Joulukuussa 2009 järvessä esiintyi verkkojen likaantumista, millä oli
haittaa

kalastukselle.

Muutaman

viikon

jälkeen

järven

jäätymisestä

limoittuminen kuitenkin loppui (Aki Hakkari, suullinen tiedonanto 24.1.2010).
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Kuvio 24. Vesijärven Pikonlinnan syvänteen pintaveden a-klorofyllipitoisuus
(Ympäristöhallinnon aineisto, Hertta-järjestelmä)
Vesijärvestä on tehty vuonna 1996 kuormitusselvitys (Krogerus ym. 1996),
jossa selvitettiin järveen tulevan kuormituksen lähteet, sekä järven tila. Järveen
tulevasta kokonaisfosforikuormituksesta valtaosa on peräisin maataloudesta.
Metsätalouden ja pistekuormituksen osuus on pieni, noin yksi prosentti (Kuvio
25.).

Kokonaisfosfori
Ilmakuormitus
17 %

Metsätalous
1%

Pistekuormitus
1%
Haja-asutus
13 %

Maatalous 46 %

Perushuuhtouma
22 %

Kuvio 25. Vesijärven kokonaisfosforikuormituksen lähteiden suhteelliset
osuudet (Krogerus ym. 1996, 39).
Tarkasteltaessa liukoisessa muodossa olevan fosforin lähteitä (Kuvio 26.)
perushuuhtouman osuus on suurin, mutta haja- ja loma-asutuksen osuus
nousee lähelle maatalouden osuutta. Muiden kuormittajien osuudessa ei ole
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suurta eroa verrattaessa kokonaisfosforiin (Kuvio 25.). Suuntaa-antava
laskelma osoittaa haja- ja loma-asutuksen merkityksen maatalouden lisäksi
Vesijärven fosforikuormittajana. Haja-asutuksen vaikutus on tosin vähenemään
päin suunnittelukaudella tapahtuvan kunnallisen viemäriverkoston laajenemisen
myötä (Kangasalan kunta 2004, 17-20).

Liukoinen ortofosfaatti
Maatalous
24 %

Metsätalous
1%

Perushuuhtouma
37 %

Ilmakuormitus
15 %
Pistekuormitus
1%

Haja-asutus
22 %

Kuvio 26. Vesijärven liukoisen ortofosfaattikuormituksen lähteiden suhteelliset
osuudet (Krogerus ym. 1996, 39)
7.3

Eväjärvi

Eväjärvi sijaitsee kalastusalueen pohjoisosassa, Jämsän kaupungin alueella ja
kuuluu

näin

maantieteellisesti

Keski-Suomen

elinkeino-,

liikenne-

ja

2

ympäristökeskuksen alaisuuteen. Järvi on kooltaan 8,72 km . Tarkkoja
syvyystietoja ei ole saatavilla luotauksen puuttumisesta johtuen.

Eväjärvi

laskee useiden pienempien järvien kautta Vilkkilänjokeen ja sitä kautta
Längelmäveden Säkkiänselkään.
Järvi on luonteeltaan karu ja niukkaravinteinen. Veden laadulle on ominaista
lievä humusleima, väriluvun ollessa noin 35 mg Pt/l. Veden pH on ollut koko
2000-luvun tasaisesti välillä 6,80–6,90 (Hertta-järjestelmä 2009). Järven
alusveden happipitoisuudessa ei ole harvojen näytteenottojen valossa ollut
sanottavia häiriöitä ja syvänteiden pohja-alueet ovat pysyneet vähintään
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hapellisina.

Vesipuitedirektiivin

luokituksen

mukaan

Eväjärvi

kuuluu

erinomaiseen luokkaan.
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2.9.04

2.9.08
20.6.06

12.12.01

29.1.04

Kuvio 27. Eväjärven pintaveden kokonaisfosforipitoisuus Pitkänpohjankärjen
edustalla. Huomioi kuvion havaintopisteiden vuosittaisen ajankohdan vaihtelu.
(Ympäristöhallinnon aineisto, Hertta-järjestelmä)
Eväjärvestä on olemassa niukasti vedenlaatutietoja ennen vuotta 2000, jolloin
vesistössä on aloitettu vesipuitedirektiivin mukainen perusseuranta. 2000luvulla toteutettua seurantaa ei ole tehty vuosittain eikä samaan vuotuiseen
ajankohtaan. Tämä seikka tulee huomata Eväjärven kohdalla tulkittaessa
kuviota 27.
7.4

Iso Löytäne

Iso Löytäne sijaitsee kalastusalueen itä-osassa, Oriveden kaupungin Västilän
kylän eteläpuolella. Järvi laskee Västilänjokea pitkin Löytäneenlahteen ja siitä
edelleen Käkisalmen kautta Längelmäveden Huhkaimenselkään.
Järvi on pinta-alaltaan noin 8,8 km2 ja se valuma-alue on 41km2. Pienestä
valuma-alueesta johtuen järven viipymä on pitkä 8,9 vuotta. Vesi on laadultaan
niukkaravinteista, kirkasta ja vähähumuksista (Kvvy ry 2010). Järven pH-taso
on normaali ja alkaliniteettitaso tyydyttävä puskuroimaan happamoitumista.
Järven happitaloudessa ei ole ollut havaittavissa vajausta missään vaiheessa
vuotuista kiertoa eikä se ole asettanut näin rajoituksia esimerkiksi kalastolle. Iso

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Otto Hölli

38

Löytäne on vesipuitedirektiivin mukaiselta ekologiselta ja kemialliselta tilaltaan
erinomainen (Kuva 2.).

Fosfori
Kok-P µg/l
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Kuvio 28. Iso Löytäneen kokonaisfosforipitoisuuden kehitys pintavedessä
(Ympäristöhallinnon aineisto, Hertta-järjestelmä)
Iso Löytäneen kokonaisfosforipitoisuus on ollut 5 µg/l molemmin puolin ja näin
ollen karujen vesien luokkaa. Ennen vuotta 2000 vedenlaatutietoja on niukasti
saatavilla ja ne rajoittuvat muutamaan näytteeseen. Vuosina 1981 ja 1982
kokonaisfosforipitoisuus on ollut välillä 6-7 µg/l. Vuodesta 2004 alkaen
fosforitaso on osoittanut nousevaa trendiä, kuten kuviosta 28. on havaittavissa.
Vuonna 2009 järven kokonaisfosforitaso ylitti ensimmäistä kertaa koko
seuranta-aikana karujen vesien raja-arvona pidetyn 10 µg/l pitoisuuden
(Oravainen 1999, 17).
7.5

Eräjärvi

Eräjärvi

sijaitsee

Längelmäveden

itäpuolella,

Oriveden

kaupungin

kaakkoisosassa. Se laskee vetensä Uiherlanjokea pitkin Längelmäveden
Enonselkään. Järvi on alaltaan noin 8,4 km2 ja sen valuma-alue on 62 km2.
Suurin syvyys Eräjärvessä on 16 metriä ja viipymä 2,8 vuotta. Eräjärvi on
luonteeltaan rehevä ja koko 2000-luvun ajan pintaveden fosforipitoisuus on ollut
yli 25 µg/l (Kuvio 30.). Järvi kärsii säännöllisistä syvännealueiden happivajeista,
jolloin pohjanläheinen fosforipitoisuus on noussut jopa yli 200 µg/l sisäisen
kuormituksen vaikutuksesta (Kvvy ry 2010).
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Syvänteiden talviaikainen hapettomuus alkaa usein jo 10 metrin syvyydestä,
jolloin tätä alemmat vesikerrokset ovat tyystin hapettomia (Kuvio 29.). Tällä
seikalla on mitä luultavimmin kuhakannan kehitystä rajoittava vaikutus, koska
lämpöhakuisena ja minimissään noin 4,5 - 5 mg/l happea vaativana kalana (Koli
1984, 232-234), kuha joutuu talvehtimaan ylemmissä vesikerroksissa, jotka
pysyvät hapellisina, mutta ovat samalla talvikerrostuneisuudesta johtuen
lämpötilaltaan viileämpiä. Vesipuitedirektiivin mukaisessa luokituksessa Eräjärvi
kuuluu luokkaan tyydyttävä (Kuva 2.).

Happi
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Kuvio 29. Eräjärven happipitoisuuden kehitys talvikerrostuneisuuden lopulla
Pappilansaarten syvänteessä, 10 metrin syvyydessä (kokonaissyvyys 15 m).
Pääosa

Eräjärven

hajakuormituksesta,

kuormituksesta

muodostuu

nykyään

mutta

1990

järveä

vuoteen

asti

maatalouden

kuormitti

myös

osuusmeijeri. Meijeri vaikuttaa yhä järven ravinnetalouteen epäsuorasti, koska
järven pohjaan sedimentoituneet ravinteet vapautuvat hapettomissa oloissa
(Kvvy

ry

2010).

Järven

syvännealuetta

kuormittaa

Eräjärven

jätevedenpuhdistamo, jonka vuotuinen fosforipäästö veteen on vaihdellut 2000luvulla 0,91 – 3,68 kg/v (Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä Vahti 2009).
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Kuvio 30. Eräjärven pintaveden kokonaisfosforipitoisuus Pappilansaarten
edustalta (Ympäristöhallinnon aineisto, Hertta-järjestelmä)
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Kuvio 31. Eräjärven a-klorofyllipitoisuus Pappilansaarten edustalta
(Ympäristöhallinnon aineisto, Hertta-järjestelmä)
Eräjärven a-klorofyllipitoisuus on vaihdellut vuosina 1994 – 2003 noin 20 – 30
µg/l välillä, mikä ilmentää erittäin suurta rehevyyttä (Hämeen ELY-keskus
2010). Vuosina 2006 ja 2009 pitoisuudet ovat eronneet huomattavasti
keskimääräisestä kehityksestä, mitä voitaneen selittää säätekijöillä (Kuvio 31.).
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8 Kalasto
8.1

Yleistä

Längelmäveden

kalastusalueen

vesistöistä

tavataan

kaikki

yleisimmät

sisävesien kalalajit. Suurin muutos alueen kalaston kehityksessä edellisen
käyttö- ja hoitosuunnitelman käyttöönoton jälkeen (Salo 1996) on havaittavissa
kuhakannassa. Lähes kaikissa kalastusalueen tärkeimmissä kuhajärvissä kanta
taantui voimakkaasti ja kirjanpitokalastajien yksikkösaaliit pienenivät vuodesta
1997 vuoteen 2000, jolloin saavutettiin varsinainen aallonpohja (Salo 2001, 16,
18, 21). Vuodesta 2000 alkaen kuhakanta on lähtenyt uuteen nousuun ja
kohonnut paikoitellen jopa erinomaiselle tasolle (Holsti 2010, 11).
8.2

Längelmävesi

Längelmäveden kalasto on ahven- ja särkivaltainen. Järvessä esiintyy myös
runsaasti pienikokoista kuoretta sekä salakkaa, kuten vuonna 2008 tehdyn
koekalastuksen tuloksista voidaan todeta (Kuvio 32.). Vastaavia tuloksia on
saanut myös Syrjänen (2003, 6) vuonna 2002 tehdyissä koekalastuksissa.
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Kalaston rakenne
yksilömäärä
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Kuvio 32. Kalaston rakenne Längelmäveden Ponsanselällä vuonna 2008
(RKTL:n aineisto 2009)
Kalastettava järvitaimenkanta on Längelmävedessä pitkälti istutusten varassa,
vaikka

luontaista

lisääntymistä

esiintyy

ainakin

Pääskylänjoessa.

Siian

luontaisesta lisääntymisestä on koekalastushavaintoja järven salmialueilta
1980-luvulta, jonka jälkeen tehtyjen järvisiikaistutusten perusteella luontaista
lisääntymistä on mahdollisesti enemmänkin (Lasse Hakkari, haastattelu
15.4.2010). Längelmäveden muikkukanta on ollut yli 20 vuotta heikko ja harvat
saadut yksilöt olleet suurikokoisia. Kesinä 2009 ja 2010 muikkukannassa on
tosin ollut havaittavissa elpymisen merkkejä saaliiden parantuessa ja
saaliskalan keskikoon pienentyessä (Lasse Nieminen, suullinen tiedonanto
16.7.2010). Vielä vuoden 1985 Längelmäveden muikkusaaliiksi Mäkelä (1988,
27) arvioi 46 000 kg. Voidaankin olettaa, että heikon muikkukannan aikana
järvitaimenen saalistus ja kasvu perustuu Längelmävedessä ensisijaisesti
vahvaan kuorekantaan (Lehtonen 2003, 79). Järven kuha- ja haukikantaa
voidaan pitää vähintään hyvänä, kuhakantaa paikoin jopa erinomaisena (Kuvio
33.).
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Ristiselän yksikkösaalis
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Kuvio 33. Kirjanpitokalastajien yksikkösaaliin kehitys Ristiselällä (muokattu Kvvy
ry:n aineistosta)
8.3

Vesijärvi

Vesijärvi on kalastoltaan pitkälti Längelmäveden kaltainen ja sitä pidetään
yleisesti hyvänä kuhajärvenä. Järvestä on tavattu kaikkiaan 17 kalalajia
(Taulukko 1.).
Taulukko 1. Vesijärvessä tavatut kalalajit.

Lajit
hauki

taimen

made

muikku

lahna

ahven

siika

pasuri

kiiski

kuore

sorva

kuha

särki

ankerias

järvilohi

salakka

Järvestä on tavattu ainakin kahta eri siikamuotoa: planktonsiika ja järvisiika
(Coregonus lavaretus L.). Näiden lisäksi saaliiksi on saatu myös peledsiikaa
(Coregonus peled G.). (Salo 2000, 3)
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8.4

Eväjärvi

Eväjärvi edustaa kalastoltaan selvästi karumpaa vesistöä verrattuna esimerkiksi
Längelmäveteen

ja

Vesijärveen.

Järven

muikkukanta

on

hyvä

ja

kirjanpitokalastajien keskimääräinen yksikkösaalis ollut 2000-luvun alussa
suuruusluokkaa 600g/pyydysvuorokausi (Salo 2001, 27). Muikkukanta vaikuttaa
pysyneen vakaana viime vuosiin asti osakaskuntien esimiesten arvioiden
perusteella ja muikkua pidetäänkin Eväjärven tärkeimpänä kalastettavana
lajina. Eväjärven kalastettavat kuha, siika ja taimenkannat ovat pitkälti
istutuksien varassa, kun taas made- ja haukikanta on vesistössä luontaisesti
hyvä.
8.5

Iso Löytäne

Iso Löytäneen ajantasaiset kalastotutkimukset rajoittuvat RKTL:n kesällä 2007
tekemiin koekalastuksiin (Sairanen 2008). Tutkimuksen kokonaisyksikkösaalis
oli karuille vesille tyypillisen niukka saaliin ollessa 549 g/verkko. Koekalastusten
perusteella järven kalasto on vahvasti ahvenvaltainen, ahvenen yksikkösaaliin
ollessa 386 g ahventa/verkko. Muiden lajien yksikkösaaliit jäivät melko pieniksi
(Kuvio

34.).

Petokalojen

kokonaispainosaaliista

(>15

osoittautui

cm

ahven,

kohtalaiseksi

hauki,
25

made)
%

osuus

osuudella.

Koekalastuksessa saaliiksi tulleet muikut olivat melko kookkaita, pituudeltaan
16–24 cm. Muikun kohdalla 2007 vuoden vuosiluokka osoittautui heikoksi, sillä
saaliksi ei saatu ainuttakaan hottamuikkua (ikä 0+).
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Kuvio 34. Kalaston rakenne Iso Löytäneessä 2007 (RKTL:n aineisto 2008)
Kirjanpitokalastustietoja vesistöstä ei ole käytettävissä. Esimiehet arvioivat
kalastettavan muikku- ja siikakannan hyväksi vuonna 2009. Järveen istutetaan
vuosittain siikaa ja järvitaimenta. Taimenen luontaisesta lisääntymisestä ei ole
täyttä varmuutta, mutta kalastettava kanta on käytännössä istutusten varassa.
Edellytyksiä luontaiselle lisääntymiselle luo kalataloudellisesti kunnostettu
Västilänjoki. Kuha ei kuulu Iso Löytäneen lajistoon.
8.6

Eräjärvi

Eräjärven särkikalavaltainen kalasto edustaa rehevän järven kalastoa, josta
puuttuvat mm. siika, taimen ja muikku (Kuvio 35.). Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksen

kesällä

2007

toteuttamissa

koekalastuksissa

kokonaisyksikkösaaliit olivat 2173 g/verkko, jotka ovat suuruusluokaltaan
tyypillisiä rehevöityneille, matalan humusjärvityypin järville (Sairanen 2010, 4).
Osakaskuntien esimiesten arvioiden mukaan järvessä on vahva haukikanta.
RKTL:n koekalastuksessa hauen yksikkösaalis jäi tosin melko pieneksi, mutta
saatua tulosta selittänee ajankohdasta aiheutuva heikko pyydystettävyys.
Kuhakantaa osakaskuntien esimiehet ovat arvioineet taantuvaksi, mikä on
havaintona samansuuntainen kirjanpitokalastajien saaliiden kehityksen kanssa
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(Salo 2001, 25). Vuoden 2001 yhteenvedossa Eräjärven kuhakanta laski
vuoden 1997 300 g/pyydysvuorokausi yksikkösaaliista vuoteen 2000 mennessä
100 g/pyydysvuorokausi. Tätä edeltäneestä Längelmäveden kalastusalueen
kalastuskirjanpidon yhteenvedossa vuosilta 1993-1996 (Salo 1997, liite 8.)
kuhaa ei saatu saaliiksi lainkaan.
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massa
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Kuvio 35. Kalaston rakenne Eräjärvessä vuonna 2007 (RKTL:n aineisto 2010)
Vuoden 2007 koekalastuksessa kuhan yksikkösaaliiksi muodostui 272,4
g/verkko/yö, jota voidaan pitää kohtalaisena. Saaliiksi saatiin myös 5-7 cm 0+
ikäluokan kuhia, joiden on oltava peräisin luontaisesta lisääntymisestä, koska
vuonna 2007 Eräjärveen ei kuhaa istutettu (LIITE 4.). Kuhan kokojakauma oli
melko tasainen, josta vain 5-7 cm pituisten yksilöiden ryhmä erottui muita
korkeampana.

Koekalastuksen antamia yksikkösaaliita ei voida suoraan

verrata aikaisempiin kirjanpitokalastajien saaliisiin, sillä menetelmien välillä on
merkittäviä

eroja

muun

muassa

valintaperusteissa.
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9 Kalastus
9.1

Yleistä

Längelmäveden kalastusalueen käsittävällä alueella asuu noin 40 000 vakituista
asukasta. Tämän lisäksi varsinkin loma-aikaan vesialueita sisältävien kuntien
väkiluku kasvaa huomattavasti mökkiasutuksen vaikutuksesta, joka näkyy
selvästi esimerkiksi Kuhmalahdella. Kalastusalueen läheisyydessä sijaitsee
myös Suomen kolmanneksi suurin kaupunki, Tampere, jonka väkiluku vuonna
2010 oli noin 210 000 (Tampereen kaupunki 2010). Pitkälti edellä mainituista
seikoista johtuen suurimman kalastusrasituksen kohteena ovat Längelmävesi ja
Vesijärvi koko kalastusaluetta tarkasteltaessa.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos julkaisee neljän vuoden välein Suomi
Kalastaa-kyselytutkimuksen, jolla pyritään selvittämään kalastusrasituksen
alueellista sijoittumista Suomessa. Tutkimusta käytetään muun muassa
perustana

jaettaessa

omistaja-

ja

viehemaksukorvauksia

kalastusaluekohtaisesti. Viimeisin tutkimus on vuodelta 2005 (Toivonen 2006).
Taulukko 2. Pyydysvuorokaudet Hämeen TE-keskuksen ja Längelmäveden
kalastusalueella vuonna 2005 (muokattu Suomi Kalastaa 2005 aineistosta)

Alue

Hämeen TE-keskus
Längelmäveden
kalastusalue

Längelmäveden
kalastusalueen
pros. osuus (%)

Onginta ja
pilkintä
jokamiehen
oikeudella

Viehekalastuslain aiheuttama
kalastusrasitus

Viehekalastus
kalaveden
omistajan
luvalla

1 950 458

846630

409 000

1 988 000

145 508

63 061

25 000

179 000

7,46

7,45

6,11

9,00
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Verrattaessa muihin Hämeen kalastusalueisiin havaitaan, että Längelmäveden
kalastusalueella seisovista pyydyksistä peräisin oleva kalastusrasitus (Taulukko
2.), 179 000 pyydysvuorokautta, on suurin koko Hämeen TE-keskuksen alueella
sijaitsevissa kalastusalueissa (Toivonen 2006, 14).

Kalastusrasituksen jakautuminen
6%

15 %

Onginta ja pilkintä
jokamiehen oikeudella
Viehekalastuslain
aiheuttama kalastusrasitus
Viehekalastus kalaveden
omistajan luvalla
Muu kalastus kalaveden
omistajan luvalla

44 %
35 %

Kuvio 36. Kalastusrasituksen jakautuminen Längelmäveden kalastusalueella
vuonna 2005 (Suomi Kalastaa 2005 aineisto)
Kalaveden omistajan luvalla tapahtuva kalastus käsittää tasan puolet
kokonaisrasituksesta (Kuvio 36.). Suurin osa kokonaisrasituksesta on peräisin
osiosta ”Muu kalastus kalaveden omistajan luvalla”, joka sisältää kalastuksen
seisovilla

pyydyksillä,

lupavaihtoehdoista

kuten

peräisin

verkoilla

ja

katiskoilla.

Verrattaessa

olevan

kalastusrasituksen

eri

jakautumista

Längelmäveden ja Näsijärven kalastusalueen kesken (Kuvio 37.), voidaan
todeta

pyydyskalastuksesta

aiheutuvan

kalastusrasituksen

Längelmäveden kalastusalueella suhteellisesti selvästi suurempaa.
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Kalastusrasitus Näsijärven
kalastusalueella vuonna 2005
20 %

Onginta ja pilkintä
jokamiehen oikeudella

10 %

Viehekalastuslain
aiheuttama kalastusrasitus
Viehekalastus kalaveden
omistajan luvalla
38 %

Muu kalastus kalaveden
omistajan luvalla

32 %

Kuvio 37. Kalastusrasituksen jakautuminen Näsijärven kalastusalueella vuonna
2005 (Suomi Kalastaa 2005 aineisto)
9.2

Yhtenäisluvat

9.2.1 Yleistä
Yhtenäislupien

muodostamisen

tarkoituksena

on

muodostaa

paremmin

kalastukseen soveltuvia suurempia ja yhtenäisempiä vesialueita ja vähentää
näin vesialueiden pirstoutuneisuudesta aiheutuvia ongelmia ja haittoja.
Yhtenäisillä ja laajoilla lupa-alueilla myös kalastuksenvalvonta yksinkertaistuu ja
selkeytyy

monesti hankalasti

Yhtenäislupaan

liittyessä

todennettavien

osakaskunta

vesialuerajojen

tekee

poistuessa.

kalastusalueen

kanssa

selvittelysopimuksen (KaL 64§), jolla kalastusalue valtuutetaan myymään em.
osakaskunnan vesialueet sisältävää kalastuslupaa sekä tekemään kalaveden
hoitotoimia.

Osakaskunta

voi

tämän

jälkeen

myydä

myös

omaa

viehekalastuslupaa vesialueelleen.
Längelmäveden kalastusalueella suurempia aluekokonaisuuksia käsittäviä
yhtenäislupa-alueita

on

perustettu

Längelmäveteen

ja

Vesijärveen.

Längelmävedellä yhtenäislupaa ylläpitää kalastusalue ja Vesijärvellä Vesijärven
Kalastushoitoyhdistys.
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9.2.2 Längelmäveden yhtenäislupa
Längelmäveden yhtenäislupa-alueeseen kuuluu vesialuetta kaikkiaan noin
14 500 hehtaaria. Rönninsalmesta alaspäin olevalta vesistöalueelta lupaalueeseen kuuluvat kaikki osakaskunnat Saksalon kalastuksenhoitoyhdistystä
ja Pajukannan osakaskuntaa lukuun ottamatta. Längelmävedestä erillinen
Heposelkä ei kuulu lupa-alueeseen. Rönnin yläpuolisella Koljonselällä lupaalueessa ovat mukana Koljonkannan ja Eräslahden - Koiviston osakaskuntien
vesialueet.

Yhtenäislupaan

kuuluu

lisäksi

Längelmäveden

ulkopuolelta

Juupajoen kunnan järvet, sekä pienempiä järviä Oriveden kaupungin alueelta.

€/vuosi

Längelmäveden yhtenäislupa
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Kuvio 38. Längelmäveden yhtenäisluvan lupamyynnin kehitys 2000-luvulla.
Längelmäveden yhtenäislupa on saavuttanut suosiota etenkin uistelijoiden
keskuudessa. Lupien myyntimäärät ovat olleet viime vuosina hienoisessa
nousussa vuodesta 2005 alkaen (Kuvio 38.). Viimeaikainen myyntimäärien
kasvun ajoitus vastaa lähes suoraan kirjanpitokalastajien kuhasaaliin positiivista
kehitystä samana ajanjaksona. Vastaavasti vuosiin 2001–2004 ajoittuva
lupatuottojen alenema on samansuuntainen yksikkökohtaisen kuhasaaliin
taantumisen kanssa vastaavalla aikavälillä. Tätä korrelaatiota voitaneen
jatkossa hyödyntää muun muassa kalastusalueen talouden kehitystä, sekä
kalavedenhoitotoimien kannattavuutta arvioitaessa.
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Längelmäveden yhtenäislupaa myydään Pirkanmaan kalatalouskeskuksen
ylläpitämän Kalapassi-luvanmyyntijärjestelmän kautta, josta luvan voi ostaa
myös sähköisesti. Muita luvanmyyntipisteitä 2000-luvulla ovat olleet Huutijärven
Teboilin kahvio Kangasalla, Orisport Orivedellä, Rönnin huvikeskus Oriveden
Eräjärvellä sekä Säynäniemen leirintäalue Orivedellä. Korvaukseksi lupaalueeseen kuulumisesta osakaskunnille kalastusalue rahoittaa ja toteuttaa
kalastuksenvalvontaa sekä tekee kalaistutuksia saaduilla lupatuloilla mukana
olevien osakaskuntien vesialueille. Istutukset toteutetaan pääsääntöisesti
taimenistutuksina. Längelmäveden yhtenäisluvan säännöt (Taulukko 3.) päättää
kalastusalueen vuosikokous.
Taulukko 3. Längelmäveden yhtenäisluvan lupasäännöt vuosille 2010-2011.
Lupatyyppi

Kesto

Rajoitukset

Hinta (sis. alv 22 %)

3 vrk

max. 3 vapaa

7,00 €

vuosi

max. 3 vapaa

17,00 €

Peruslupa (heitto- ja soutuuistelu)
Peruslupa (heitto- ja soutuuistelu)
Moottoriuistelu

3 vrk

max. 3 vapaa

12,00 €

Moottoriuistelu

vuosi

max. 3 vapaa/lupa

34,00 €

Moottoriuistelu

vuosi

ei vaparajoitusta

80,00 €

Kilpailulupa

1 vrk

max. 10 vapaa

Lupasäännökset:
Lupa oikeuttaa heittouistin-, uistin- ja perhokalastukseen Längelmäveden yhtenäislupaalueella.
Lupa on henkilökohtainen.
Alle 18-vuotias ei tarvitse kalastuslupaa soutu-uisteluun yhtenäislupa-alueella.
Rauhoitusalueet ja alamitat:
Kalastus on rajoitettu 150 m etäisyyteen sillasta Kaivannossa, Pelisalmessa,
Rönninsalmessa ja Patasalmessa.
Kuhan alamitta on 45 cm.
Taimenen alamitta on 50 cm.
Moottoriuistelu alle 150 m päässä asutuista rannoista kielletty.
Uistelu 50 m lähempänä seisovia pyydyksiä kielletty.
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9.2.3 Vesijärven yhtenäislupa
Vesijärven Kalastushoitoyhdistyksen ylläpitämä yhteislupa-alue on kooltaan
noin 3000 hehtaaria käsittäen noin kolme neljännestä koko järvestä. Muutamat
lupa-alueeseen kuulumattomat vesialueet sijoittuvat Vesijärven pohjoisosaan,
etelä- ja keskiosan muodostaessa yhtenäisen lupa-alueen. Yhtenäisluvan
tuotoilla

kalastushoitoyhdistys

istuttaa

Vesijärveen

taimenta.

Vesijärven

yhtenäislupaa myydään Längelmäveden luvan tavoin Kalapassin kautta sekä
Huutijärven Teboilin kahviosta Kangasalta. Yhtenäisluvan säännöt (Taulukko 4.)
päättää Vesijärven kalastushoitoyhdistyksen vuosikokous.
Taulukko 4. Vesijärven yhtenäislupa-alueen säännöt vuosille 2010-2011.
Lupatyyppi

Kesto Rajoitukset

Hinta (sis. alv 22 %)

Peruslupa (heitto- ja soutu-uistelu)

3 vrk

max. 3 vapaa

Peruslupa (heitto- ja soutu-uistelu)

vuosi

max. 3 vapaa

12,00 €

Moottoriuistelu

3 vrk

max. 3 vapaa

10,00 €

Moottoriuistelu

vuosi

max. 3 vapaa/lupa

24,00 €

5,00 €

Lupasäännökset:
Lupa oikeuttaa heittouistin-, uistin- ja perhokalastukseen Vesijärven yhtenäislupaalueella
Lupa on henkilökohtainen.
Alle 18-vuotiaalle kalastusoikeus on maksuton
Venekunnassa enintään 6 vapaa
Rauhoitusalueet ja alamitat:
Kuhan, järvitaimenen ja -lohen alamitta on 45 cm.
Moottoriuistelu alle 150 m päässä asutuista rannoista kielletty.
Uistelu 50 m lähempänä seisovia pyydyksiä kielletty.

9.3

Rauhoitus- ja kalastuskieltoalueet

9.3.1 Kalastuskiellon hakeminen
Mikäli vesistön mahdollisimman suuren tuottavuuden, kaupallisen käytön,
luontaisen lisääntymisen tai esimerkiksi kalaistutusten tuoton turvaamiseksi on
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välttämätöntä, voi elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus joko omasta
aloitteestaan tai kalastusalueen tai kalaveden omistajan pyynnöstä rajoittaa
onkimista, pilkkimistä ja viehekalastusta tietyllä alueella (KaL11 §).
Kalastusta rajoittavaa kieltoa tai rauhoitusta haetaan alueen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen kalatalousryhmältä. Hakemus perusteluineen tulee
lähettää Hämeen ELY-keskukselle vähintään neljä kuukautta ennen esitettyä
kiellon

voimaanastumisen

ajankohtaa.

Päätös

toimitetaan

hakijalle

postiennakolla ja siitä peritään 300 euron maksu (Valtioneuvosto 1097/2009).
9.3.2 Kalastusalueella voimassa olevat kieltoalueet
Längelmävedellä Pelisalmen alueella (Kuva 3.) on onginta, pilkintä ja
viehekalastus kielletty vuosittain 1.5.–30.6. Nykyinen kielto on voimassa
vuoteen 2012 asti Hämeen työ- ja elinkeinokeskuksen kalatalousyksikön
6.5.2009 antaman kuulutuksen mukaisesti.

Kuva 3. Pelisalmen kalastuskieltoalue (Maa- ja metsätalousministeriö 2010)
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Pelisalmen

kieltoalueen

lisäksi

kalastusalueen

osakaskunnat

ovat

muodostaneet rauhoitusalueita, jotka koskevat osakaskuntien itse myymiä
kalastuslupia.
9.3.3 Lohi- ja siikapitoisiksi luokitellut vesistöt
Lohi- ja siikapitoisiksi vesistöiksi luokitellut vesistöt määritellään alueellisen
kalatalousviranomaisen toimesta (Hämeen ELY, Dnro 392/5711/10). Näissä
vesistöissä (Taulukko 5.) jokamiehenoikeuteen perustuva onkiminen ja
pilkkiminen

sekä

viehekalastus

on

läänikohtaiseen
kielletty.

viehekalastusmaksuun

Kalastusta

voidaan

harjoittaa

perustuva
ainoastaan

kalastusoikeuden haltijan luvalla.
Taulukko 5. Lohi- ja siikapitoiset vesistöt.
Vesistö

Kunta

Peruskarttalehti

Huikonjoki

Juupajoki

2142 06 C,D

Haanjoki, Luukkaanjoki ja Pääskylänjoki

Orivesi

2142 10 D, 11 C, 2144 01 B

Mäntykoski (Velhonvesi-Kalkunjärvi)

Orivesi

2144 03 A

Leppähampaanjoki eli Kokkolanjoki ja
Kaivannanjoki (Aakkojärvi-Längelmävesi)

Orivesi

2142 07 D, 2142 08 A, C,D

Myllykoski, Sahankoski, Hyttöskoski
(Myllyjärvi-Sääksjärvi)

Orivesi

214205 A, C

10 Ravinnekuormitus kalastusalueella
10.1 Pistekuormitus

10.1.1 Oriveden kaupungin Tähtiniemen jätevedenpuhdistamo
Oriveden kaupungin Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon ympäristölupa on
voimassa

toistaiseksi.

Jätevedenpuhdistamossa
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keskustan ja suunnitelmien mukaan vuoden 2011 jälkeen myös Oriveden
kaupunkiin kuuluvan Hirsilän sekä Juupajoen kunnan Korkeakosken taajamien
jätevedet. Oriveteen kuuluvan Eräjärven taajaman jätevedet on suunnitelmissa
käsitellä puhdistamossa vuodesta 2015 lähtien. Nykyinen puhdistamon
asukaslukuvastine on noin 6000 henkilöä ja vuonna 2015 vastineeksi
arvioidaan noin 8500 henkilöä. (Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 2008, 4).
Puhdistetut jätevedet johdetaan 258 hehtaarin kokoiseen Oriselkään, missä
puhdistamon

aiheuttamasta

rehevöitymishaittoja

(Holsti

ravinnekuormituksesta

2008,

5).

Oriselkä

on

laskee

aiheutunut

Längelmäveden

Pappilanselkään Venehjokea pitkin. Viipymä Oriselässä on noin neljä
kuukautta. Puhdistamon vaikutuksia vedenlaatuun ja kalatalouteen tarkkaillaan
velvoitetarkkailuna Oriselällä, Längelmäveden puolella Pappilanselällä ja
Ristiselällä. Tarkkailuohjelmaan kuuluu vuosittainen kalastuskirjanpito sekä
kolmen vuoden välein tehtävä kalastustiedustelu ja kalojen käyttökelpoisuuden
arviointi makutestein. Päästön aiheuttaja on lisäksi velvoitettu maksamaan
vuosittain kalatalousmaksua 2000 € Hämeen ELY-keskukselle kalaveden
hoitotoimenpiteisiin.
Voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti luvan haltija on määrätty jättämään
hakemus lupaehtojen tarkistamiseksi viimeistään 30.4.2017 mennessä Länsi- ja
Sisä-Suomen aluehallintovirastolle (aik. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto).
10.1.2 Oriveden kaupungin Länkipohjan jätevedenpuhdistamo
Oriveden kaupunkiin kuuluvan Länkipohjan taajaman jätevedenpuhdistamo
sijaitsee Särkänsalmen pohjoisrannalla ja se laskee puhdistetut jätevetensä
Längelmäveden pohjoispäässä sijaitsevan Säkkiän syvänteeseen. Noin 900
hengen

jätevedet

käsittelevän

jätevedenpuhdistamon

ympäristölupa

on

voimassa toistaiseksi. Laitokselle ei johdeta prosessiteollisuuden jätevesiä.
(Pirkanmaan ympäristökeskus 2005, 1-3)
Ympäristöluvan

haltija

on

velvoitettu

seuraaman

toiminnan vaikutuksia

vedenlaatuun sekä kalastoon. Vedenlaatua seurataan kaksi kertaa vuodessa
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Säkkiän

purkualueella

sekä

Karviansalmen

vertailualueella.

Lisäksi

toiminnanharjoittaja on velvoitettu maksamaan 250€ vuodessa Hämeen TEkeskukselle (vuodesta 2007 Keski-Suomen TE-keskus, 2010 alkaen KeskiSuomen ELY-keskuksen kalatalousryhmä) kalatalousmaksua käytettäväksi
kalataloudellisten haittojen vähentämiseen. Luvan haltija on määrätty jättämään
hakemus ympäristölupaehtojen tarkistamiseksi viimeistään vuoden 2014
loppuun mennessä, mikäli toimintaa aiotaan jatkaa vuoden 2015 jälkeen.
(Pirkanmaan ympäristökeskus 2005, 13,14,18)
10.1.3 Kangasalan kunnan Sahalahden jätevedenpuhdistamo
Kangasalan kunnan Sahalahden taajamassa sijaitsevan jätevedenpuhdistamon
ympäristölupa

on

voimassa

vuoden

2010

loppuun

(Länsi-Suomen

ympäristölupavirasto 2005, 32). Taajaman asukkaiden ja Ruoka-Saarioinen
Oy:n tuottamat jätevedet tullaan johtamaan nykyisen suunnitelman mukaan
siirtoviemäriä pitkin Tampereelle Viinikan jätevedenpuhdistamoon. Sahalahden
jätevedenpuhdistamo

tullaan

saneeraamaan

teollisuuden

jätevesien

esikäsittelylaitokseksi, josta jätevedet johdetaan yhdyskuntajätevesien kanssa
Tampereelle. (Pirkanmaan ympäristökeskus 2006, 54)
Puhdistamon vaikutuksia vedenlaatuun, kala- ja rapukantoihin on tarkkailtu
velvoitetarkkailuna alapuolisella vesistöalueella. Puhdistamo on laskenut
puhdistetut

jätevedet

Myllyojaa

pitkin

Längelmäveden

Isoniemenselän

Myllynsuu-nimiseen lahteen. Päästön aiheuttaja on velvoitettu vuodesta 2006
alkaen maksamaan vuosittain kalatalousmaksua 1500 € Hämeen ELYkeskukselle kalaveden hoitotoimenpiteisiin sen vuoden loppuun asti, jolloin
toiminnan lopettamisesta tulee

kuluneeksi kaksi vuotta (Länsi-Suomen

ympäristölupavirasto 2005, 27).
10.1.4 Vilkkilän lohi Oy:n kalankasvatuslaitos Länkipohjassa
Vilkkilän Lohi Oy:n Länkipohjan kalankasvatuslaitoksen ympäristölupa on
voimassa toistaiseksi. Laitos sijaitsee Vilkkilänjoen yläjuoksulla, Jämsän
kaupungin Vilkkilän kylässä. Laitoksella tuotetaan pääasiassa 1-kesäisiä
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kalanpoikasia istutuksia varten. Toiminnanharjoittajalla on lupa 5000 kg
vuotuiseen rehunkäyttöön, joka kalan lisäkasvuna tarkoittaa noin 5500 kg.
Laskennallinen kokonaisfosforipäästö vesistöön saa olla enintään 40 kg
vuodessa. Vilkkilän Lohi Oy:llä on vesitalouslupa johtaa vettä Vilkkilänjoesta
enintään 100l/s, ja enintään 50 % joen virtaamasta, virtaaman ollessa alle
200l/s. (Itä-Suomen ympäristölupavirasto 2009, 29)
Toiminnan

kalataloudellisia

vaikutuksia

tarkkaillaan

Keski-Suomen

TE-

keskuksen hyväksymällä tavalla. Kasvatuksen vaikutuksia vedenlaatuun
seurataan kahdesti vuodessa. Päästötarkkailua suoritetaan vuosina 2010,
2011, 2014 ja 2017. Vilkkilän Lohi Oy:lle ei ole määrätty kalatalousvelvoitetta.
(Itä-Suomen ympäristölupavirasto 2009, 32)
10.2 Hajakuormitus
Hajakuormitus

muodostuu

ravinnekuormituksesta,

kun

pääasiassa
osa

maataloudesta

pelloille

levitetyistä

peräisin

olevasta

ravinteista

valuu

valumavesien mukana vesistöihin. Vakavin vesistöjä rehevöittävä vaikutus on
peräisin Sahalahden Kirkkojärven – Pakkalanjärven alueelta sekä Oriveden
Laahus – Nihuanjärvi väliseltä alueelta. Edellä mainitut alueet ovat kuvan 4.
kartassa tummimmalla ruskealla. Näiltä alueilta vuotuinen kokonaisfosforin
valunta on yli 40 kilogrammaa neliökilometriä kohden. Valuma-alueiden
ravinteikkuus on pitkälti yhteneväinen osavaluma-alueiden (Kuvio 21.) tulosten
kanssa.
Hajakuormitus

on

tällä

hetkellä

suurin

vesiensuojelullinen

haaste

kalastusalueella. Ei ole sattumaa, että kalastusalueella ainoat erinomaiseen
luokkaan kuuluvat järvet ja joet sijaitsevat seuduilla, missä hajakuormituksen
vaikutus

on

mahdollisuudet
kustannusten

enintään

vähäinen

(vrt.

vesiensuojelutoimiin
vuoksi.

Mahdollisuudet

ovat

Kuva

2.).

varsin

rajautuvat

rajalliset

korkeiden

useimmiten

aloitteiden

tekemiseen sekä kanssakäymiseen eri toimijoiden kanssa.
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Kuva 4. Haja- ja pistekuormitus Längelmäveden kalastusalueella (Huom.
kuvassa myös osia muista valuma-alueen kalastusalueista)
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11 Tehdyt istutukset
11.1 Yleistä
Euromääräisesti

tarkasteltuna,

kalanpoikasistutukset

ovat

olleet

tärkein

kalakantojen hoitoon tähtäävä toimenpide Längelmäveden kalastusalueella.
Istutuksilla on pyritty ylläpitämään kalastettavaa kantaa sekä tukemaan
luontaista lisääntymistä. Hoitotoimenpiteenä istuttamista ei tule pitää itse
tarkoituksena, vaan toiminnan on perustuttava suunnitelmallisuuteen, sekä sille
on asetettava pidemmän aikavälin tavoitteet. Tavoitteelliseen istutustoimintaan
liittyy oleellisesti myös kalastuksen järjestäminen. Istutusten tuottavuutta on
seurattava

esimerkiksi

jaksottamalla

istutuksia

ja

ylläpitämällä

kirjanpitokalastusta sekä keräämällä saalisnäytteitä. Mikäli istutukset todetaan
seurannan myötä tuottamattomiksi, tulee niistä luopua. Yksityiskohtaiset tiedot
vuosina 2000-2009 suunnittelualueen vesistöihin tehdyistä istutuksista on
esitetty liitteessä 4.
11.2 Längelmävesi
Längelmäveteen 2000-luvulla tehdyt istutukset ovat vaihdelleet vuosittain
etenkin siian ja taimenen osalta (Kuviot 39. & 41.). Edellisen käyttö- ja
hoitosuunnitelman istutussuosituksiin (Salo 1996, 38) on päästy etenkin kuhan
osalta. Suositus on ollut varsin alhainen 1,0 kpl/ha, 2000-luvun toteutuneiden
kuhaistutusten keskiarvon ollessa 2,24 kpl/ha. Siian osalta edellinen suositus on
ollut alueesta riippuen 5-8 kpl/ha. Suosituksen mukaisiin määriin on päästy
vuosina 2000-2003 (Kuvio 40.), mutta tästä eteenpäin laskeneet istutusmäärät
alentavat 2000-luvun keskiarvoksi 3,79 kpl/ha siian osalta.
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Vuotuiset istutusmäärät
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Kuvio 39. Längelmäveden kuha- ja siikaistutukset 2000-luvulla
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Kuvio 40. Längelmäveden kuhan ja siian toteutuneet hehtaarikohtaiset
istutustiheydet 2000-luvulla
Taimenistutukset ovat olleet vähäisiä istutustiheydellä mitattuna (Kuvio 41.).
Tätä selittää muun muassa suositellun ja käytetyn 3-4 vuotiaan istukkaan
korkea kappalehinta. Edellisen suunnitelman 0,2-0,5 kpl/ha suosituksesta on
jääty reilusti, 2000-luvulla toteutuneiden istutusten keskiarvon ollessa 0,05
kpl/ha. Huippuvuosina on päästy noin 0,12 kpl/ha tiheyteen.
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Vuotuiset taimenistutukset
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Kuvio 41. Längelmäveden taimenistutukset sekä hehtaarikohtainen
istutustiheys 2000-luvulla
11.3 Vesijärvi
Kuhan istutustiheydet ovat vaihdelleet nolla-vuosien ja noin 5 kpl/ha välillä
(Kuvio 43.). Edellisessä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa (Salo 1996, 38) kuhaa ei
suositeltu istutettavan lainkaan. Siikaa suunnitelmassa suositeltiin istutettavan
molemmat muodot (järvi- &

planktonsiika) yhteen

laskien 13

kpl/ha.

Toteutuneiden istutusten keskiarvoksi muodostuu kuitenkin vain 2,07 kpl/ha,
2009 huippuvuoden ylittäessä 5 kpl/ha tiheyden. Molempien lajien osalta
istuttaminen oli poikkeuksellisen vähäistä vuosina 2003-2005 (Kuvio 42.).
Taimenen osalta istutustiheyksissä (Kuvio 44.) on päästy joinain vuosina lähelle
1,0 kpl/ha suositusta, mutta muutamien vähäisten istutusvuosien myötä 2000luvun keskiarvoksi muodostuu 0,45 kpl/ha. Istutustiheytenä tämä on silti jo lähes
kymmenkertainen verrattuna esimerkiksi Längelmävedellä toteutuneeseen
tiheyteen.
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Vuotuiset istutusmäärät
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Kuvio 42. Vesijärven kuha- ja siikaistutukset 2000-luvulla
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Kuvio 43. Vesijärven kuhan ja siian toteutuneet hehtaarikohtaiset istutustiheydet
2000-luvulla
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Vuotuiset taimenistutukset
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Kuvio 44. Vesijärven taimenistutukset sekä hehtaarikohtainen istutustiheys
2000-luvulla
11.4 Eväjärvi
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Kuvio 45. Eväjärven siikaistutukset sekä hehtaarikohtainen istutustiheys 2000luvulla
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Eväjärveen on kalastusalueen ja ELY-keskuksilta saatujen tietojen mukaan
tehty siikaistutuksia viitenä vuotena 2000-luvulla. Toteutuneet tiheydet ovat
vaihdelleet noin 3 kappaleesta hehtaarille, aina 18 kpl/ha tiheyteen saakka
(Kuvio 45.). Edellinen suositus siikaistutuksen tiheydelle on ollut 10 kpl/ha.
Taimenta on Eväjärveen istutettu ainoastaan vuonna 2005 338 kappaletta, josta
istutustiheydeksi muodostuu 0,39kpl/ha, suosituksen ollessa 0,5 kpl/ha.
11.5 Iso Löytäne
Taulukko 6. Iso Löytäneen taimen- ja siikaistutukset, sekä istutustiheydet 2000luvulla
2000
siika
kpl
kpl/ha

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

460

244

270

109

0,52

0,28

0,31

0,12

16746

6463

6826

18,95

7,31

7,72

taimen
kpl
kpl/ha

2008

2009

Iso Löytäneeseen 2000-luvulla tehdyt taimen- ja siikaistutukset (Taulukko 6.)
ovat olleet likimain suositusten mukaisia (Salo 1989, 8), pois lukien vuonna
2000 tehty, pinta-alaan nähden poikkeuksellisen suuri siikaistutus.
11.6 Eräjärvi
Eräjärveen on 2000-luvulla istutettu etupäässä kuhaa (Kuvio 46.), mutta
vuosina 2000 ja 2003 myös siikaa on istutettu yhteensä 4221 kappaletta.
Toteutunut kuhaistutus on ollut tiheydeltään yleisten suositusten mukainen,
tosin edellisessä suunnitelmassa kuhaa ei suositeltu istutettavaksi lainkaan.
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Kuvio 46. Eräjärven kuhaistutukset sekä hehtaarikohtainen istutustiheys 2000luvulla
11.7 Istutusten tuotto

11.7.1 Yleistä
Istutusten tuoton seuraaminen edellyttää tietoa kalastuksesta, saaliista ja
tehdyistä istutuksista. Tiedot dokumentoiduista istutuksista löytyvät ELYkeskusten kalatalousryhmien ylläpitämästä valtakunnallisesta istutusrekisteristä.
Tietoa

saaliiden

muutoksista

on

mahdollista

saada

lähinnä

kirjanpitokalastuksen, sekä saalistiedusteluiden avulla. On myös syytä muistaa,
ettei kirjanpitokalastustiedoista voi laskea suoraan kokonaissaalista, vaikka
kalastajamäärät tiedettäisiinkin esimerkiksi myytyjen lupien perusteella, koska
kirjanpitokalastajat ovat pääsääntöisesti keskimääräistä aktiivisempia kalastajia
(Hakaste 1996, 5). Vaikka kirjanpitokalastuksen antamissa luvuissa on
rajoitteensa, voidaan yksikkösaaliin kehitystä tehtyihin istutuksiin vertaamalla
saada yleisluonteinen käsitys istutusten vaikutuksista.
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11.7.2 Istutusmäärien ja yksikkösaaliin kehitys Längelmävedellä
Siian istutusmäärät olivat huipussaan Längelmävedellä vuonna 1996, jolloin
esimerkiksi

Pappilanselän-Ristiselän

alueelle

istutettiin

noin

130 000

siianpoikasta. Huippuvuodesta lähtien istutusmäärät ovat laskeneet nopeasti
ollen

viimevuosina

enää

10 000

kappaleen

luokkaa.

Ristiselän

siian

yksikkösaalis on istutuksista huolimatta pysytellyt varsin vakaana ja heikkona
aina vuoteen 2008 asti, jolloin yksikkösaalis nousi huomattavasti (Kuvio 47.).
Huomattava yksikkösaaliin ero ja muutos verrattuna viereiseen Pappilanselkään
herättää kummeksuntaa. Osasyy alhaiseen yksikkösaaliiseen ja Ristiselän
saaliin nopeaan kasvuun löytynee käytetyistä kalastustavoista sekä pyynnin
kohdistumisesta muihin lajeihin.
Pappilanselällä siian yksikkösaalis taantui 1990-luvun alkupuolen varsin
kohtuullisista

yksikkösaaliista

2000-luvulle

tultaessa

nousten

taas

poikkeuksellisen korkealle vuosina 2004-2008. Viimevuosien korkeita siian
yksikkösaaliita ei voi selittää suoraan istutuksilla, sillä istutusmäärät ovat olleet
laskussa koko 2000-luvun ajan. Onkin todennäköistä, että yksikkösaaliin nousu
perustuu luontaiseen lisääntymiseen.
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Kuvio 47. Istutusten vaikutus Pappilanselän ja Ristiselän siian
yksikkösaaliiseen. (Muokattu Kvvy ry:n aineistosta 2008.)
Verrattaessa siian yksikkösaaliin kehitykseen kuhalla yksikkösaalis seuraa
melko säännöllisesti istutusmäärien kehitystä noin 5-6 vuoden viipeellä (Kuvio
48.). Kuhan kasvunopeutta Längelmävedessä ei ole tutkittu viimeaikoina, mutta
ensimmäistä käyttö- ja hoitosuunnitelmaa varten tehdyn kalataloustutkimuksen
(Tuunainen ym. 1974, 42) mukaan kuha ylittää Längelmävedessä voimassa
olleen 40 cm alamitan noin 6-vuotiaana ja rekrytoituu tuolloin pyyntikokoon.
Tutkimusta voidaan pitää lähinnä suuntaa-antavana, sillä tutkimuksesta
puuttuvat yli 5-vuotiaat yksilöt kokonaan ja 5-vuotiaiden ikäluokka koostuu vain
neljästä havainnosta.
Paloniemen (2009, 5) Kihniön Nerkoonjärvellä ja Kankarinjärvellä tekemän
kuhan kasvututkimuksen mukaan 100 % kuhakoiraista oli sukukypsiä 45 cm
pituisina. Naaraista kaikki olivat saavuttaneet sukukypsyyden vasta 50 cm
pituisina ja 40 cm pituisista naaraskuhista vain 10 % oli saavuttanut
sukukypsyyden.
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Kuvio 48. Istutusten vaikutus Pappilanselän ja Ristiselän kuhan
yksikkösaaliiseen. (Muokattu Kvvy ry:n aineistosta 2008.)
Kuhaistutuksen huippuvuosi oli vuonna 2008, jolloin Pappilan- ja Ristiselän
alueelle istutettiin yhteensä noin 58 000 kuhanpoikasta. Koko 2000-luvun kuhan
istutusmäärät

ovat

lisääntymiselle
yksikkösaaliiden

olleet

suotuisia,
jatkavan

melko

korkeita

ja

joten

voidaan

perustellusti

kasvuaan

suunnittelukaudella.
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YLEISSUUNNITELMA

12 Yleiset tavoitteet
12.1 Suunnittelukauden tavoitteet
•

Osakaskuntien yhteistoiminnan kehittäminen ja tukeminen

•

Tiedottamisen kehittäminen

•

Aktiivinen edunvalvonta

12.2 Pidemmän aikavälin tavoitteet
•

Osakaskuntien lukumäärän vähentäminen ja yksikkökoon kasvattaminen

•

Kalastusalueen vaikuttavuuden lisääminen

13 Osakaskuntatoiminta
13.1 Kalastuskunnista osakaskunniksi
Vuoden 2001 alusta voimaan tulleet täydennykset yhteisaluelaissa keskittivät
päätöksenteon

yhteisen

vesialueen

osalta

yhteisaluelain

alaisuuteen.

Kalastuslaista poistettiin hallintoa koskettavat päällekkäisyydet ja muutoksen
jälkeen

yhteisaluelaissa

tarkoittamana
vesialueen

mainittu

kalastuskuntana.

osakaskunnassa

osakaskunta
Yhteisaluelaissa

säilyivät

osakkaina

alkoi

toimia

kalastuslain

tarkoitetussa

yhteisen

kalastuslaissa

mainitun

kalastuskunnan osakkaat (Maa- ja metsätalousministeriö 2000).
13.2 Toimintasuunnitelma
Osakaskunnan

toiminnan

tulee

perustua

suunnitelmallisuuteen

ja

pitkäjänteisyyteen ja selkeään tavoitteellisuuteen. Kalataloudelliset muutokset
ovat verrattain hitaita, jolloin tehtyjen päätösten vaikutusten havaitsemiseen
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kuluu useita vuosia. Tämä seikka koskee erityisesti istutusten tuottavuutta sekä
mahdollisia kalastukselle asetettuja rajoituksia.
•

Osakaskunnan

toiminnan

tulee

olla

suunnitelmallista

ja

tavoitteellista sekä lyhyellä, että pidemmällä aikavälillä
•

Suunnitelmien ja tavoitteiden toteutumista tulee seurata mm.
kirjanpitokalastuksen ja toimintakertomusten avulla

Vähintään yhtä tärkeää osakaskuntatoiminnan tavoitteellisuuden ohella on
tehtyjen päätösten ja toiminnan seuranta. Seurantaan asetetut rahalliset ja
ajalliset panostukset tuottavat usein itsensä takaisin hyvinkin nopeasti, kun
esimerkiksi virheellisiksi havaitut päätökset päästään korjaamaan pikaisesti.
Osakaskuntien tulee toteuttaa sekä lyhyen-, että pitkän aikavälin seurantaa.
Lyhyen

aikavälin

seuranta

sisältää

toimintavuoden

aikana

tapahtuneet

muutokset, kuten luvanmyynnin kehityksen verrattuna edellisiin vuosiin sekä
vuosittaisen kirjanpitokalastuksen ja -ravustuksen toteuttamisen. Pidemmän
aikavälin seurantaa, kuten kalakantojen muutosten havainnointia, osakaskunnat
toteuttavat yhdessä kalastusalueen kanssa kirjanpitokalastuksen raportoinnin
muodossa noin viiden vuoden periodeissa.
13.3 Toimintakertomus
Osakaskunnan toimintakertomukseksi suositellaan Kalatalouden keskusliiton
laatimaa pohjaa (LIITE 3.), josta voidaan muutaman vuoden jaksoissa nähdä
kalastuksessa

ja

osakaskunnan

toiminnan

aktiivisuudessa

tapahtuvia

muutoksia. Lomake on ladattavissa Excel-muotoisena Kalatalouden keskusliiton
Internet-sivuilta (http://www.ahven.net/suomi/ok_toke.xls), jolloin se voidaan
täyttää myös sähköisesti ja tulostaa osakaskunnan arkistoon.
Mikäli

halutaan

käyttää

muunlaista

toimintakertomusta,

käytetyn

toimintakertomuksen ei tarvitse olla kovinkaan proosa-muotoinen. Toimivaksi
todettuun

runkoon

tunnusluvut,

kuten

kirjataan

osakaskunnan

esimerkiksi
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rapumerkit, osakaskunnan kokouksiin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä,
toteutetut

istutukset

sekä

muut

toimintavuotta

koskeneet

tärkeimmät

tapahtumat.
•

Osakaskunnan toimintakertomukseksi suositellaan Kalatalouden
keskusliiton mallipohjaa

•

Toimintakertomusta käytetään seurantavälineenä osakaskunnan
toimintaa kehitettäessä ja siitä toimitetaan kopio kalastusalueelle

Vuotuinen toimintakertomus liitetään osakaskunnan vuosikokouksen pöytäkirjan
liitteeksi ja siitä lähetetään kopio kalastusalueelle vuosi-ilmoituksen yhteydessä.
Kalastusalue

arkistoi

toimintakertomuksen

vuosi-ilmoituksen

liitteenä

ja

käsittelee kertomuksen tietoja luottamuksellisesti.
13.4 Osakaskunnan talous
Osakaskuntien taloudelliset toimintaedellytykset ovat käytännössä riippuvaisia
osakaskunnan vesialueen koosta ja laadusta. Säännölliset tulonlähteet
osakaskunnilla

ovat

viehekalastuslakiin

perustuvat

omistaja-

ja

viehemaksukorvaukset, osakaskuntien itse myymistä kalastusluvista saatavat
tulot sekä ajoittaiset vesijätön lunastukset. Osakaskunnat voivat kohentaa
talouttaan lisäämällä luvanmyynnistä saamiaan tuloja myymällä kalastus- ja
ravustuslupia

myös

täysin

ulkopuolisille

kalastajille

(ks.

taulukko

8.)

viehekalastuksesta

ja

mahdollisuuksiensa mukaan.
13.4.1 Viehekalastus- ja omistajakorvaukset
Korvaukset

viehekalastuslakiin

kalastuksenhoitomaksuista

perustuvasta

maksettavat

omistajakorvaukset

maksetaan

osakaskunnille kalastusalueen vuosikokouksen hyväksymän jakoehdotuksen
mukaan. Maksettavat summat perustuvat vesialueen pinta-alaan ja alueelle
määritettyyn kalastusrasituskertoimeen. Kalastusrasituskertoimet on määritetty
laajan selvitystyön perusteella eikä kertoimiin tehdä muutoksia tulevalla
suunnittelukaudella.
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13.4.2 Luvanmyynti
Osakaskuntien tulee järjestää kalastus- ja ravustuslupien myynti siten, että
lupien hankinta on mahdollisimman helppoa ja edesauttaa näin luvallista
kalastusta. Lupien myynti voidaan keskittää muiden osakaskuntien kanssa
esimerkiksi alueella toimivien liikkeenharjoittajien myytäviksi tai luvanmyynnin
hoitaa osakaskunnan omat luvanmyyjät. Luvanmyyjälle on hyvä toimittaa
osakaskunnan

osakasluettelo

varsinkin,

jos

lupien

myynti

on

siirretty

ulkopuoliselle taholle. Tällöin lupaa ostavan kalastusoikeus voidaan tarvittaessa
todentaa.
Osakaskuntien tulee laatia tiedote myytävän luvan yhteyteen, josta selviää
kalastukselle asetetut rajoitukset ja muut määräykset sekä yhteystiedot
lisätietojen saamiseksi. Tiedotteessa tulisi lisäksi olla karttaluonnos, mistä
selviää osakaskunnan vesialueen sijainti etenkin, jos osakaskunta myy
kalastuslupia ulkopuolisille kalastajille. Luvanmyyntipisteistä voi tiedottaa
esimerkiksi paikallislehdessä (mm. vuosikokouskutsun yhteydessä) sekä antaa
kalastusalueelle lupa yhteystietojen esittämiseen kalastusalueen Internetsivuilla. Osakaskuntien suositellaan pääsääntöisesti myyvän kalastuslupia myös
osakaskunnan ulkopuolisille kalastajille vallitseva kalastusrasitus ja vesialueen
koko huomioon ottaen. Jokirapujen pyyntiin ei suositella lupien myymistä
ulkopuolisille kasvavan rapuruton leviämisen riskin vuoksi. Täplärapuvesiin
lupia voidaan myydä myös ulkopuolisille.
•

Osakaskuntien

suositellaan

myyvän

kalastuslupia

myös

ulkopuolisille kalastajille sekä täplärapuvesissä ravustajille
•

Lupien myynti tulee järjestää siten, että luvan ostaminen on
mahdollisimman helppoa ja luvan yhteydessä tulee jakaa tiedote
säännöistä ja määräyksistä

•

Luvanmyyntipisteistä

tiedottaminen

järjestetään

tarvittaessa

paikallislehtien ja kalastusalueen Internet-sivujen avulla
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13.5 Vesijätön lunastus

13.5.1 Vesijätön muodostuminen ja omistus
Vesijättöä

syntyy

maankuoren

kohotessa

sekä

vesistöjen

kuivumisen,

kuivattamisen ja pinnanlaskemisen yhteydessä. Vesijättö muodostaa yleensä
nauhamaisen maa-alueen rantakiinteistön ja vesistön rantaviivan väliin
vesirajan siirryttyä kohti ulappaa. Vesijättöalueen omistaa yleensä vesialueen
omistaja,

joka

on

usein

kylän

yhteisen

vesialueen

osakaskunta.

(Maanmittauslaitos 2010)
13.5.2 Lunastustoimitus
Vesijättöalueen

haitatessa

ranta-alueen

tarkoituksenmukaista

käyttöä,

vesijättöalue voidaan lunastaa siihen liittyvään rantakiinteistöön. Vesijättöalueen
lunastustoimitusta voi myös vesialueen omistaja vaatia rantakiinteistöjen
omistajilta.

Toimitusta

vapaamuotoisella

haetaan

hakemuksella

kirjallisesti
siltä

valmiilla

lomakkeella

maanmittaustoimistolta,

tai
jonka

toimialueeseen lunastettava vesijättöalue kuuluu. (Maanmittauslaitos 2010)
Vesijättöalueen

hinta

muodostuu

alueen

käyvän

hinnan

mukaan.

Lunastushintaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa alueen laatu ja
käyttömahdollisuudet. Määritettäessä vesijättömaalle käypää hintaa voidaan
apuna käyttää maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistörekisterin hintatietoja.
Lopullisen

hinnan

sekä

lunastettavan

alueen

laajuuden

määräävät

maanmittaustoimituksen suorittavat toimitusmiehet, joita ovat toimituksen
suorittava maanmittausinsinööri sekä tarvittaessa kaksi kunnanvaltuuston
valitsemaa uskottua miestä. (Maanmittauslaitos 2010)
13.6 Edunvalvontatilanteet
Asutuksen ja infrastruktuurin levitessä ja kehittyessä vesistöihin kohdistuu usein
erilaisia

vesistörakentamisen

hankkeita.

Vesialueeseensa

kohdistuvista

rakenteista ja toimenpiteistä sekä niiden toteuttamisesta aiheutuvista haitoista
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on omistaja pääsääntöisesti oikeutettu saamaan korvauksia. Korvausten
saaminen

edellyttää

useimmiten

kirjallisen

muistutuksen/vaatimuksen

esittämistä hankkeen toteuttajalle. Osakaskuntia kehotetaan olemaan aktiivisia
edunvalvonta-asioissa ja kääntymään tarvittaessa kalastusalueen tai alueellisen
neuvontajärjestön puoleen muistutuksia laadittaessa.
13.7 Osaskaskuntien välinen yhteistoiminta ja osakaskuntien yhdistäminen

13.7.1 Yhteistoiminnan ja yhdistämisten edut
Vesialueiden

omistuksellinen

rikkonaisuus

muodostaa

suuren

haasteen

kalastuksen järjestämiselle sekä kalavesien hoidolle osakaskuntien aktiivisten
toimihenkilöiden ikääntyessä, mikäli tilalle ei saada uusia toimijoita. Tulevaan
haasteeseen

voidaan

vastata

kehittämällä

osakaskuntien

virallistettua

yhteistoimintaa ja yhdistämällä osakaskuntia maanmittaustoimituksin. Näillä
keinoin

saavutetaan

suurempia

ja

yhtenäisempiä

alueita,

jolloin

hehtaarikohtainen hallinnollinen työmäärä vähenee ja suunnitelmallisuus
helpottuu ”veteen piirrettyjen viivojen” poistuessa. Tämän myötä muodostuu
kalastukseen paremmin soveltuvia alueita, joita on myös aiempaa helpompi
valvoa.
13.7.2 Virallistettu yhteistoiminta
Osakaskuntien vuosikokousten päätöksellä osakaskunnat voivat aloittaa
virallistetun yhteistoiminnan. Tavanomaisesti tällöin kooltaan pienemmän
osakaskunnan toiminnot siirretään isomman osakaskunnan hoidettavaksi muun
muassa

kalastuksen

järjestämisen

ja

kalaveden

hoitotoimien

osalta.

Yhteistoiminnan aloittamisen jälkeen osakaskunnille tuloutettavat omistaja- ja
viehemaksukorvaukset maksetaan toimimaan jääneen osakaskunnan tilille.
Osakaskuntien toimiessa virallistetussa yhteistoiminnassa kalastusalue maksaa
myös alle 30 euron suuruiset omistaja- ja viehekorttikorvaukset osakaskunnille.
Kun virallistettu yhteistoiminta on aloitettu, tulee tästä ilmoittaa kalastusalueelle
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lähettämällä

kopiot

kokouspöytäkirjoista/pöytäkirjanotteista,

mistä

tehdyt

päätökset ovat todennettavissa.
Virallistettu yhteistoiminta on kevyempi vaihtoehto maanmittaustoimituksella
tehtävälle yhdistämiselle ja sitä voidaan pitää eräänlaisena “kihlajaisaikana”,
jolloin yhteisiin pelisääntöihin totutellaan ja yhteistoiminta hioutuu sujuvaksi.
13.7.3 Osakaskuntien yhdistäminen maanmittaustoimituksella
Osakaskuntien yhdistäminen maanmittaustoimituksella mahdollistui vuoden
2001 alussa, kun kiinteistönmuodostamislakia muutettiin. Lain mukaan ne
osakaskunnat, jotka ovat sopineet alueidensa yhdistämisestä, voidaan yhdistää
siten, että alueet muodostavat yhden isomman alueen. Yhdistämisen
alkuvaiheessa osakaskuntien kannattaa ottaa yhteyttä maanmittaustoimistoon,
jolloin tarkistetaan, että osakaskunnilla on voimassa olevat osakasluettelot ja
ellei ole, ne voidaan tällöin laatia. (Maanmittauslaitos 2010)
Yhdistyvät

osakaskunnat

hakevat

yhdistämistä

joko

vapaamuotoisella

hakemuksella, tai maanmittaustoimistosta saatavalla lomakkeella. Ennen
yhdistämishakemuksen jättämistä osakaskuntien pitää tehdä yhdistämistä
koskeva päätös vuosikokouksessaan noudattaen menettelyssä yhteisaluelakia.
(Maanmittauslaitos 2010)
Yhdistämisen kustannukset riippuvat työhön käytetyn ajan määrästä, mutta
tällä

hetkellä

maanmittaustoimiston

antamalla

tarjouksella

kymmeneen

yhdistettävään osakaskuntaan asti toimitus maksaa 1000 euroa vuoden 2011
loppuun. Vuoden 2012 alusta alkaen tarjoushinta nousee 1500 euroon. (Päivi
Pyyvaara, suullinen tiedonanto). Suuremmissa yhdistämishankkeissa on usein
suositeltavaa kääntyä paikallisen kalatalouskeskuksen puoleen ja pyytää
tarjousta yhdistämisprosessin läpiviemisestä.
13.7.4 Alueelliset yhdistymistavoitteet suunnittelukaudelle 2011-2016
Yhteistoiminnan

kehittämisen

tavoitteeksi

otetaan

suunnittelukaudella

osakaskuntien yhteistoiminnan selkeä lisääminen ja toiminnan aktivoiminen.
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Eväjärven, Eräjärven ja Iso Löytäneen kohdalla tavoitteena on, että jokaista
järveä hallinnoi ainoastaan yksi osakaskunta, johon järven muut osakaskunnat
ovat sitoutuneet joko maanmittaustoimituksen tai virallistetun yhteistoiminnan
muodossa.
Kangasalan

Vesijärvellä

yhteistoiminnan

maanmittaustoimituksella

tehtävä

kuuluvien

yhdistäminen

osakaskuntien

osakaskunnan

perustaminen.

Vesijärven

Jatkossa

ja

tavoitteeksi

kalastushoitoyhdistykseen

järven

myös

otetaan

eteläpäähän

Vesijärven

yhden

pohjoispään

osakaskuntien yhteistoimintaa pyritään lisäämään, jolloin suunnittelukauden
lopulla Vesijärvellä toimii ainoastaan kaksi osakaskuntaa. Vaihtoehtoisesti
yhteistoimintaa

voidaan

tehostaa

myymällä

esimerkiksi

Vesijärven

Kalastushoitoyhdistyksen kalastusluvat yhdistyksen kautta.
Längelmävedellä yhteistoiminnan tavoitteena on muodostaa selkäkohtaisia
osakaskuntayksiköitä

joko

virallistetun

yhteistoiminnan

tai

maanmittaustoimitusten avulla. Avainasemassa yhteistoiminnan kehittämisessä
ovat kooltaan suurimmat ja aktiivisesti toimivat osakaskunnat sekä jo
entuudestaan

yhteistoimintaa

harjoittavat

osakaskuntayhtymät.

Längelmävedellä suurimmat yhdistämistarpeet sijoittuvat Koljonselälle ja järven
pohjoispäähän. Näillä alueilla vesialueiden omistusrakenne on rikkonaisin.
•

Eväjärvellä, Eräjärvelle ja Iso Löytäneelle muodostetaan yksi
järvikohtainen

osakaskunta

maanmittaustoimituksella

tai

virallistetun yhteistoiminnan avulla vuoteen 2016 mennessä
•

Vesijärvellä toimii kaksi osakaskuntaa, toinen eteläpäässä ja
toinen pohjoispäässä vuoteen 2016 mennessä

•

Längelmävedellä

kehitetään

osakaskuntien

yhteistoimintaa

selkäkohtaisesti ja muodostetaan maantieteellisesti yhtenäisiä
osakaskuntia vuoteen 2016 mennessä.
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13.8 Metsästys
Metsästyksen

järjestämiseksi

alueellaan

osakaskuntien

suositellaan

vuokraamaan metsästysoikeus paikalliselle metsästysseuralle. Tällä tavoin
päästään mahdollisesti suurempiin aluekokonaisuuksiin myös metsästystä
järjestettäessä ja alueellinen pirstaleisuus vähenee, mikäli metsästys on
muutoin alueella mahdollista.

14 Kalastusaluetoiminta
14.1 Talous
Kalastusalue on luonteeltaan yleishyödyllinen yhdistys (Vesa ym. 2006, 7, 56),
jonka toiminta on voittoa tavoittelematonta. Talouden hoidon ensisijaisena
tavoitteena on siten pääseminen tilanteeseen, jossa kalastusalueelle ohjautuvat
tulot vastaavat menoja.
Tärkeimmässä

osassa

kalatalousviranomaiselta

kalastusalueen
anottava

rahoituksessa

toiminta-avustus.

on

vuosittain

Harkinnanvaraisista

kalatalouden edistämisvaroista anottu rahoitus kohdistuu kokonaisuudessaan
anomuksen perusteena olleeseen kalataloutta edistävään hankkeeseen.
Kalastusalueen

ylläpitämästä

yhtenäisluvasta

saatavat

tulot

käytetään

pääasiassa kalavesien hoitoon sekä hoidon suunnitteluun. Käsiteltävällä
suunnittelukaudella kalastusalueen talouden katsotaan olevan vakaa ja
toiminnan

ylläpito

ja

kehittäminen

on

näin

mahdollista

taloudellisilta

lähtökohdiltaan.
14.2 Toimihenkilöiden koulutus ja koulutuksen järjestäminen
Kalastusalueen

tulee

huolehtia

toimihenkilöidensä

kouluttamisen

järjestämisestä ja ylläpitää hallituksen ajantasaista tietoutta kalatalouden
kehityksestä. Tuoreimman tutkimustiedon saamisesta huolehditaan muun
muassa tilaamalla hallituksen jäsenille Kalatalouden keskusliiton julkaisema
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Suomen Kalastuslehti ja osallistumalla eri kalatalouden toimijoiden järjestämiin
koulutuksiin.
Kalastusalue pitää suunnittelukaudella tarpeen mukaan koulutustilaisuuksia
osakaskuntiensa esimiehille sekä muille toimijoille, kuten kirjanpitokalastajille.
Kalastusalueen

vuosikokouksessa

pidettävillä

esitelmillä

edistetään

osakaskuntien tietoutta ajankohtaisista asioista.
14.3 Tutkimusperäisen tiedon hankinta vesistöistä

14.3.1 Kirjanpitokalastus
Kalastusalue

koordinoi

kirjanpitokalastusta

yhteistyössä

osakaskuntiensa

kanssa. Kalastusalueen tulee huolehtia, että kirjanpitokalastusta toteutetaan
vähintään

tässä

suunnitelmassa

käsiteltävissä

järvissä

(Längelmävesi,

Vesijärvi, Eväjärvi, Iso Löytäne, Eräjärvi).
Kalastajia tulee motivoida kirjanpitokalastukseen ja saaliin täsmälliseen
kirjaamiseen osallistumalla kaluston kuluihin esimerkiksi yhdellä verkolla
vuosittain. Verkko luovutetaan kirjanpitokalastajalle asianmukaisesti täytettyä
lomaketta vastaan ja verkkojen jakaminen toteutetaan osakaskuntien kautta.
Kalastusalue kokoaa kirjanpitomateriaalin ja teettää saalisseurannasta raportin
käyttö- ja hoitosuunnitelman päivitystä varten vuoteen 2016 mennessä.
14.3.2 Sähkökoekalastukset
Suunnittelukaudella

kalastusalue

sähkökoekalastukset.
kalatalousviranomaiselta

organisoi

Sähkökoekalastuksiin
harkinnanvaraisista

tärkeimpien

virtavesien

haetaan

rahoitusta

edistämismäärärahoista.

Koekalastukset tehdään elo-syyskuussa taulukossa 7. esitettyinä vuosina.
Mikäli tarvetta ilmenee, voidaan myös muita virtavesikohteita koekalastaa
resurssien mukaan.
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Taulukko 7. Aikataulu sähkökoekalastuksille
Vuosi
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Sähkökoekalastuskohde
Leppähampaanjoki
Pääskylänjoki
Leppähampaanjoki
Pääskylänjoki

14.3.3 Suunnittelukaudella toteutettavat selvitykset
Vuonna 2005 pidetyn suunnittelutilaisuuden perusteella, kuhaa pidetään
tärkeimpänä lajina Längelmäveden kalastusalueella. Kuhan kasvusta ja
lisääntymisestä ei kuitenkaan ole tällä hetkellä tutkittua tietoa Längelmäveden
kalastusalueen osalta. Kalastusalue teettää suunnittelukaudella selvityksen
kuhan kasvusta ja lisääntymisiästä. Tarvittavan aineiston keräämiseksi
tunnustellaan yhteistyömahdollisuuksia alueen kalastajien ja kalastusseurojen
kanssa.
Tarpeen mukaan kalastusalue voi toteuttaa suunnittelukauden aikana myös
muita selvityshankkeita tarvittavan aikataulun sekä rahoituksen puitteissa.
14.4 Tiedotus

14.4.1 Pääperiaatteet
Kalastusalue tiedottaa aktiivisesti alueellaan tapahtuvista kalataloudellista
tapahtumista jäsenilleen sekä tuo esiin omaa toimintaansa alueen kalastajille ja
asukkaille. Lähtökohtaisesti tiedottamisen tulee olla avointa ja tavoitteellista
sekä valistavaa varsinkin kalastuslupakäytäntöjen osalta.
14.4.2 Päätöksistä tiedottaminen
Korkeimman hallinto-oikeuden kesäkuussa 2010 antaman päätöksen (KHO
24.6.2010/1579) mukaan kaikki kalastusalueen tekemät päätökset ovat
valituskelpoisia kalastuslain 85 § nojalla. Päätös kumosi maaseutuelinkeinojen
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valituslautakunnan aikaisemman tulkinnan, jonka mukaan laki olisi koskenut
vain hallintopäätöksiä. Kalastusalueen on jatkossa sovellettava hallintolain
säädöksiä tiedoksiantotavasta kaikkiin päätöksiinsä, jotta päätökset tulevat
lainvoimaisiksi.

Tiedoksianto

voidaan

antaa

yleistiedoksiantona,

jos

vastaanottajan osoite ei ole tiedossa, jos vastaanottajia on yli 30 tai
vastaanottajien lukumäärää ei tiedetä (Fredrikson 2010, 15).
Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään vastaanottajan nähtävillä määrätyn ajan
ja asettamisesta ilmoitetaan virallisessa lehdessä, viranomaisen ilmoitustaululla
tai lehdessä, josta vastaanottajan otaksutaan parhaiten saavan tiedon
(Hallintolaki 62 §).
14.4.3 Muu ulkoinen tiedottaminen
Ulkoiseen

tiedottamiseen

käytetään

paikallislehtiä

sekä

kalastusalueen

verkkosivuja, joita päivitetään säännöllisesti. Paikallislehtien kautta tapahtuva
tiedotus

toteutetaan

kirjoitettujen

tiedotteiden

avulla

sekä

tarjoamalla

juttuaiheita. Tietoisuutta kalastusalue- ja osakaskuntatoiminnasta pyritään
lisäämään

osallistumalla

mahdollisuuksien

mukaan

alueella

pidettäviin

kesätapahtumiin. Sidosryhmille kohdistuvasta aktiivisesta tiedottamisesta tulee
huolehtia pyrkimällä samalla kehittämään tiedottamisen kaksisuuntaisuutta.
14.4.4 Sisäinen tiedottaminen
Kalastusalueen ja siihen kuuluvien osakaskuntien välinen tiedottaminen
hoidetaan ensisijaisesti perinteisellä postilla kirjeitse, mutta myös sähköpostia
tulee käyttää enenevässä määrin mahdollisuuksien mukaan. Kalastusalueen
hallituksen sisäinen tiedotus hoidetaan kyseessä olevan asian vaatimalla
tavalla, joko sähköisesti tai perinteisellä kirjeellä.
14.5 Yhteistoiminta naapurikalastusalueiden kanssa
Naapurikalastusalueiden kanssa tehty yhteistoiminta on ollut aktiivista RoineenMallasveden-Pälkäneveden

kalastusalueen

kanssa

molempien

kalastusalueiden kuuluessa samaan vesistöalueeseen 35.7. Yhteistoiminta on
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konkretisoitunut muun muassa yhteisesti järjestettävän “Kalastus alkaa
Kaivannosta”-kuoreen

lippoamistapahtuman

ja

kalastuksenvalvonnan

muodossa. Kalastusalueiden välillä tapahtunut tiedonvaihto on ollut myös
erittäin aktiivista sekä tuloksellista. Yhteistoimintaa tulee jatkaa RoineenMallasveden-Pälkäneveden-kalastusalueen

kanssa

vähintään

entisellä

intensiteetillä sekä kehittää toimintaa mahdollisuuksien mukaan.

TOIMENPIDESUUNNITELMAT

15 Yleiset tavoitteet
15.1 Suunnittelukauden tavoitteet
•

Kalakantojen ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä käyttö
monilajikalastus mahdollistaen

•

Eri kalastajaryhmien kalastuksen mahdollistaminen

•

Suunnitelmallinen ja joustava istutustoiminta

•

Kasvavien

täplärapukantojen

hyödyntäminen

ja

raputalouden

edistäminen
15.2 Pidemmän aikavälin tavoitteet
•

Kalakantojen luontaisen lisääntymisen turvaaminen ja edesauttaminen

•

Kalastajamäärien ylläpito

16 Kalastuksen järjestäminen
16.1 Pyydysyksiköinti ja pyyntiponnistus
Pyydysyksiköinti soveltuu nykytiedon valossa heikosti kalastuksen säätelyyn,
sillä yksikköjä voidaan vaihdella eri pyydysten välillä ja pyydystyyppien välisen
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pyyntitehon määrittäminen on vaikeaa (Marjomäki ym. 2005, 30). Nykyisellään
se on kuitenkin lain mukainen tapa jakaa kalastusoikeutta ja määrittää
vesialueeseen
osakaskuntia

kohdistuva
suositellaan

pyyntirasitus.

Längelmäveden

ottamaan

käyttöön

yhteinen

järviin

suositellaan

kalastusalueen
pyydysyksiköinti

(Taulukko 8.).
Kaikkiin

suunnittelualueen

pyydysyksikköä

hehtaarille.

Tällöin

kalastusrasitukseksi

päästään

2

kohtuulliseen

pyyntiponnistukseen, joka on edellytyksenä kalakantojen tehokkaalle, mutta
samalla kestävälle hyödyntämiselle.
Taulukko 8. Suositeltava pyydysyksiköinti Längelmäveden kalastusalueella.
Pyydys

Pyydysyksikkö

Verkko
Normaalikoko, pituus 30 m, syvyys 3 m
Tuplaverkko, pituus 60 m, syvyys 3 m
Syvä verkko, pituus 30 m, syvyys 3-6 m
Syvä tuplaverkko, pituus 60 m, syvyys 3-6 m

2
4
3
6

Rysä ja paunetti
Alle 1,5 m korkea
1,5-4 m korkea
Yli 4 m korkea

1
5
10

Nuotta
Alle 4 m korkea
Yli 4 m korkea

10
30

Muut
Katiska
100 koukun pitkäsiima
Syöttikoukku
Heittovapa, vetouistin, perhovapa
Rapumerta

0,5
5
0,2
1
0,5

16.1.1 Yksiköiden jakosuositus eri kalastajaryhmien kesken
Osakaskuntia suositellaan jakamaan pyydysyksiköt eri kalastajaryhmien kesken
seuraavan jakosuhteen (Taulukko 9.) perusteella. Suositeltava jakosuhde
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pohjautuu ensimmäiseen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan (Mäkelä 1988, 32).
Jakosuhteen tarkoituksena on mahdollistaa kaikkien kalastajaryhmien kalastus
osakaskunnan vesialueella.
Taulukko 9. Suositeltava pyydysyksiköiden jakosuhde
Vesialueen omistajille

70 %

Kylässä asuville
Ulkopuolisille
kalastajille
Ammattikalastajille

20 %
5%
5%

Mikäli osakaskunnan vesialueella ei harjoiteta ammattimaista pyyntiä tai
vesialueiden osakkaiden harjoittama kalastus on vähäistä, voivat osakaskunnat
ohjata lisäyksiköitä muiden kalastajaryhmien käyttöön. Muutoinkin yksiköiden
jaossa tulee käyttää osakaskuntakohtaista harkintaa.
16.2 Pyydysten merkitseminen
Vesistöissä, joissa on moottoriveneliikennettä ja jos pyydysten voidaan katsoa
häiritsevän vesistön muuta luvallista käyttöä, pyydykset on merkittävä
kalastusasetuksen 16 § määrittelemällä tavalla. Pyydykset tulee merkitä
vedenpinnasta vähintään 150 cm korkeilla lippusaloilla, joiden neliön mallisen
lipun koko on oltava vähintään 30 cm x 30 cm. Veden pintaan tai pinnan
läheisyyteen ulottuvan ankkuroidun pyydyksen uloimman pään merkkisalko on
kuitenkin varustettava kahdella päällekkäisellä, edellä kuvatulla lipulla.
Osakaskuntien

tulee

vaatia

kalastusmääräyksissään

ja

pyydysten
valvottava

asianmukainen

merkitseminen

asianmukaista

merkintää

kalastuksenvalvonnan yhteydessä. Pyydysten epävirallinen merkitseminen
heikentää pyydyksen asettajan asemaa mahdollisissa vahinkotapauksissa
(Merenkulkulaitos 2008, 9).
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16.3 Alamitat ja solmuvälirajoitukset
Suunnittelukauden

alusta

otetaan

käyttöön

seuraavat

alamitat

koko

Längelmäveden kalastusalueella (Taulukko 10.) sekä suunnitelmaan kuuluvissa
järvissä verkon solmuvälirajoitukset (Taulukko 11.). Suunnitelman ulkopuolisilla
järvillä osakaskuntia suositellaan käyttämään oheisia solmuvälirajoituksia.
Määräysten voimaantulolle on siirtymäaikaa kaksi vuotta, jolloin määräykset
ovat virallisesti voimassa vuodesta 2013 alkaen.
Taulukko 10. Alamitat
kuha

45 cm

järvitaimen

50 cm

järvilohi

50 cm

jokirapu

10 cm
ei
alamittaa

täplärapu

Korotettujen alamittojen ja solmuvälien tarkoituksena on varmistaa luontaisen
lisääntymisen

edellytykset

sekä

kasvattaa

saaliita.

Siiankalastuksen

edellytysten sekä samalla istutusten tuoton- ylläpitämiseksi sallitaan kuitenkin
poikkeuksia silmäkokoihin. Poikkeukset on sidottu ajankohtaan ja veden
syvyyteen siten, että kesäkerrostuneisuuskauden aikainen syvännepyynti
sallitaan yli 12 metrin syvyydestä, sekä syksyllä / alkutalvesta tapahtuva
kutupyynti alle kolmen metrin syvyydeltä. Kookkaamman ahvenen kalastus
tehdään katiska- tai rysäpyyntinä, jolloin vältytään alamittaiselta sivusaaliilta.
Taulukko 11. Järvikohtaiset pienimmät sallitut verkon solmuvälit

Järvi

Pienin sallittu
verkon solmuväli

Poikkeukset solmuväleihin

Längelmävesi

≥ 55 mm

1.6.- 31.8. yli 12 m syvyydessä ≥ 40 mm,
1.10.- 30.11. alle 3 m syvyydessä ≥ 40
mm

(jatkuu)
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Taulukko 11. (jatkuu)

Vesijärvi

≥ 55 mm

1.6.- 31.8. yli 12 m syvyydessä ≥ 40 mm,
1.10. - 30.11. alle 3 m syvyydessä ≥ 40
mm

Eväjärvi

≥ 55 mm

1.6.- 31.8. yli 12 m syvyydessä ≥ 40 mm,
1.10. - 30.11. alle 3 m syvyydessä ≥ 40
mm

Iso Löytäne

≥ 55 mm

1.6.- 31.8. yli 12 m syvyydessä ≥ 40 mm,
1.10. - 30.11. alle 3 m syvyydessä ≥ 40
mm

Eräjärvi

≥ 55 mm

Kuhan talvikalastukseen suositus
≥ 60 mm

Kaikilla Längelmäveden kalastusalueen järvillä sallitaan verkkokalastus
≤ 25 mm solmuvälin muikku/täkykalaverkoilla.

16.4 Kalavesien tavoitettavuus

16.4.1 Venerannat ja satamat
Veneenlaskupaikat ovat tärkeässä asemassa kalavesien tavoitettavuutta
ajateltaessa. Kalastusalueen tulee toimia aktiivisena yhteistyökumppanina sekä
aloitteentekijänä mahdollisia uusia laskuluiskia suunniteltaessa ja toteutettaessa
sekä vanhojen luiskien kunnostuksissa. Kalastusalueen tulee ennakoida
laskuluiskahankkeet

haettaessa

kalataloudellisia

edistämisvaroja

kalatalousviranomaiselta.
16.4.2 Talviaikainen liikenne
Talviaikaisten kalastusmahdollisuuksien parantamiseksi kalastusalue selvittää
suunnittelukauden aikana aurattavien pysäköintialueiden tarpeen sekä alueet,
joilla tähän on edellytyksiä. Lisäksi kalastusalue voi osallistua katsomallaan
tavalla parkkialueiden kunnossapidosta aiheutuviin kustannuksiin. Tavoitteena
on näin madaltaa kynnystä muun muassa pilkkikalastukselle ja vähentää
autojen pysäköinnistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.
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16.5 Yhtenäislupajärjestelmän alueellinen kehittäminen
Längelmäveden kalastusalueen yhtenäislupa-alue kattaa suunnitteluhetkellä
valtaosan

Längelmävedestä.

Alueen

laajentaminen

Rönninsalmen

pohjoispuolella sijaitsevan Koljonselän alueella on suunnittelukauden päätavoite
yhtenäisluvan osalta. Näin toimimalla paikallinen kalastuslupa säilyttää
kilpailukykynsä

valtion

läänikohtaista

viehekalastusmaksun

kanssa

kilpaillessaan ja kalastusluvista tuloutuvat maksut ohjautuvat kalastusrasituksen
kohteena olevalle alueelle mahdollisimman tarkasti. Yhtenäislupamyynnistä
saatavat

tulot

kalastusalue

suuntaa

lupa-alueelle

tehtäviin

istutuksiin,

kalataloudellisiin selvityksiin ja tutkimuksiin sekä muihin alueen kalataloutta
edistäviin hankkeisiin.
16.6 Ammattikalastus ja – ravustus

16.6.1 Ammattikalastajan määritelmä
Ammattikalastajana voidaan pitää henkilöä, joka saa kalastuksesta sekä
jalostamansa saaliin myynnistä oleellisen osan toimeentulostaan. Päätoimiseksi
ammattikalastajaksi luetaan tällä hetkellä henkilö, joka kalastusta harjoittamalla
saa vähintään 30 % vuotuisista tuloistaan. Kalastuksesta saatujen vuotuisten
tulojen jäädessä alle 30 %, mutta ylittäessä 15 %:n osuuden kokonaistuloista,
henkilöä voidaan pitää ammattikalastajana ja hän on näin oikeutettu
käyttämään ammattikalastajille rajattuja pyydyksiä. (KaL 6§)
16.6.2 Ammattikalastuksen nykytila Längelmäveden kalastusalueella
Pirkanmaan
Pirkanmaalla

kalatalouskeskuksen
tutkineen

Längelmäveden

ammattikalastuksen

esiselvityksen

kalastusalueella

ei

mukaan

vuonna

(Ojalammi

2008

toiminut

edellytyksiä
2008,

10),

ainuttakaan

ammattikalastajarekisteriin rekisteröitynyttä kalastajaa. Kesällä 2010 Hämeen
ELY-keskus

teki

kyselytutkimuksen

sijainninohjaussuunnittelua

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Otto Hölli

varten,

johon

ammattikalastuksen
vastasi

yksi

87

ammattikalastajarekisteriin ilmoittautunut Längelmävedellä toimintaa aloittava
ammattikalastaja (Hölli 2010, julkaisematon).
16.6.3 Ammattikalastukselle suositeltavat järvet ja vesialueet
Nykyinen vesistöjen virkistyskäyttö, koko ja kalastusrasitus huomioiden,
ammattikalastukselle soveltuvia vesialueita Längelmäveden kalastusalueella on
ainoastaan Längelmävedellä. Pienemmillä järvillä ammattimaisen pyynnin
edellytyksiä ei ole, kun otetaan huomioon ammattikalastuksen vaatima vesialue
sekä kannattavan kalastuksen vaatimat yksikkömäärät.
Längelmävedellä
selkävesille

ammattikalastusta

kuten

Ponsanselälle,

suositellaan

ohjattavaksi

Ristinselälle,

suurimmille

Pappilanselälle

sekä

Enonselälle.
16.6.4 Ammattikalastajille myönnettävät kalastusluvat
Kohdassa 16.6.3, mainittujen Längelmäveden selkäalueiden osakaskuntien
suositellaan varaamaan osuus osakaskunnan pyydysyksiköistä taulukossa 7.
esitetyllä jakosuhteella ammattikalastuksen tarpeisiin ja ammattimaisen pyynnin
mahdollistamiseksi. Lupia tulee myydä kohtuullisella hinnalla sekä useaksi
vuodeksi kerrallaan.
Lupien

myöntämisen

ehtona

kalastajalta

tulee

vaatia

vähintään

alkutuotantoilmoituksen tekeminen ja että kalastuksella saadusta tulosta
maksetaan asiaan kuuluvat verot. Ammattikalastajalta tulee vaatia myös
kirjanpidon

pitämistä

saaliistaan,

jonka

kalastaja

toimittaa

alueen

osakaskunnalle. Osakaskunnat toimittavat saalistiedot vuosittain kalastusalueen
hallitukselle. Saatuja saalistietoja on käsiteltävä luottamuksellisesti.
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16.7 Kalastusmatkailu

16.7.1 Yleistä
Kalastusmatkailua kohtaan on Suomessa viime vuosina kohdistunut merkittäviä
kasvuodotuksia ja useat yrittäjät ovat onnistuneet luomaan kalastusmatkailusta
itselleen elinkeinon tai sivutoimeentulon. Kalastusmatkailu on mahdollinen uusi
työllistäjä juuri maaseudulla, missä kalavedetkin pääasiallisesti sijaitsevat.
(Maa-

ja

metsätalousministeriö

2008,

8)

Riista-

ja

kalatalouden

tutkimuslaitoksen tekemän kyselytutkimuksen mukaan, (Toivonen 2008, 23)
noin

puolet

kalastusmatkailuyrittäjistä

arvioi

liikevaihtonsa

kasvavan

tulevaisuudessa. Voidaankin perustellusti olettaa, että suunnittelukaudella
kalavesiin kohdistuu myös kalastusmatkailullisia intressejä.
Korkeimman

oikeuden

ennakkopäätöksen

mukaan

(KKO:2006:70,

Dno

R2005/398) kalastusopas tarvitsee toiminnalleen vesialueen omistajan luvan.
Koska kyseessä on tulkinnan mukaan kalastuslain 8 §:n tarkoittama järjestetty
tilaisuus, opastoimintaa ei voida harjoittaa maksulliseen yleiskalastusoikeuteen
perustuvilla niin sanotuilla läänikohtaisilla viehekalastusluvilla.
16.7.2 Kalastusoppaiden ja majoitusyrittäjien luvat
Opastoimintaa
alueelle

suositellaan

perustamalla

viehelupavaihtoehto.
vuosilupa,

jonka

suunnattavaksi

yhtenäislupaan

Mökkiyrittäjiä

lunastamalla

opastoiminnan

varten

yrittäjän

kalastusalueen

perustetaan
asiakkaat

yhtenäislupamahdollistava

yrittäjäkohtainen

voivat

viehekalastaa

yhtenäislupa-alueella. Tämä madaltaa erityisesti satunnaisten kalastajien
kynnystä kalastukseen ja vähentää luvatonta kalastusta.
Opas- ja majoitusyrittäjälupien (“isännänlupa”) myynnistä vastaa esimerkiksi
kalastusalueen isännöitsijä kalastusalueen hallituksen hyväksymien ehtojen
mukaisesti.
suositellaan

Kalastusalueen
myymään

yhtenäislupaan

kalastusoppaille

viehekalastuslupia.
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16.8 Kalastuskilpailut
Längelmäveden

kalastusalueella

järjestetään

vuosittain

lukuisia

kalastuskilpailuita. Alueen osakaskuntia ei suositella keräämään maksuja pilkkija onkikilpailuja järjestäviltä tahoilta vaan lupa em. tapahtuminen järjestämiseen
suositellaan

pidettäväksi

ilmaisena.

Kalastusalueen

yhtenäislupa-alueella

tapahtuvista viehekalastuskilpailuista peritään maksu kalastusalueen hallituksen
esityksen mukaisesti.

17 Kalastuksenvalvonta
17.1 Yleiset periaatteet
Kalastuksenvalvonnalla ylläpidetään kalastuslupajärjestelmää ja 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. Tähän
suositellaan käytettäväksi Kalatalouden keskusliiton laatimia viestimerkkejä.
Valvojien on hyvä käyttää valvontatilanteessa keltaista huomioliiviä, jolloin
toiminta on näkyvää ja herättää tarpeellista huomiota. Kalastuksenvalvontaan
liittyy oleellisena osana myös toiminnasta ja toiminnan tuloksista tiedottaminen.
17.2 Osakaskuntien tekemä valvonta
Osakaskuntien suorittaman kalastuksenvalvonnan pääpaino on kiinteiden
pyydysten, sekä osakaskunnan antamien kalastusmääräysten valvonnassa.
Jokaisessa

osakaskunnassa

kalastuksenvalvoja,

jolloin

kalastuksenhoitomaksun

tulee

olla

valvojalla
sekä

on

vähintään
valtuutus

viehekalastusluvan

yksi

valantehnyt

myös

valtion

tarkastamiseen.

Osakaskuntia suositellaan toteuttamaan kalastuksenvalvontaa yhteistyössä
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saman vesistön tai vesistön osan alueella. Tällöin kyetään hyödyntämään
alueellinen paikallistuntemus ja varmistutaan valvonnan tavoittavuudesta.
17.3 Kalastusalueen tekemä valvonta
Kalastusalueen

tekemä

kalastuksenvalvonta

kohdistetaan

ensisijaisesti

yhtenäisluvan valvontaan Längelmävedellä sijaitsevalla yhtenäislupa-alueella.
Valvontaa tekevän henkilön tulee olla kalastuksenvalvojan valan vannonut.
Yhtenäislupaan

kuuluvat

osakaskunnat

voivat

valtuuttaa

valtakirjalla

kalastusalueen valvojan valvomaan myös osakaskuntien seisovia pyydyksiä.
Valtakirjan yhteydessä valvojalle tulee toimittaa tiedot osakaskunnan antamista
kalastusmääräyksistä.

18 Kalavesien hoito
18.1 Istutukset

18.1.1 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 (KaL 121 §). Längelmäveden kalastusalueella
tehtäviin

kotiutusistutuksiin

lupaa

haetaan

Hämeen

ELY-keskuksen

kalatalousryhmältä. Hakemuslomakkeita on saatavilla kalatalousryhmältä tai
lomakkeen voi myös hakija itse tulostaa kalataloushallinnon Internet-sivuilta.
Kalatalousryhmä perii päätöksestä tuntiveloitukseen perustuen 48 €/h.
18.1.2 Istutuksessa käytettävät kannat
Istutuksia tehtäessä on otettava huomioon, 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.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Otto Hölli

91

Taulukossa 12. on esitetty Längelmäveden kalastusalueella käytettävien
istukkaiden kannat Hämeen maakuntien istutus- ja viljelytyöryhmän muistion
mukaisesti.
Taulukko 12. Längelmäveden kalastusalueella käytettävien istukaslajien kannat
(Kalatalousyksikkö 2007; 18,24).
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

18.1.3 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 13.) vaikka ne ovat pienikokoisia kalliimpia.
Laitoskasvatetuilla

taimenistukkailla

laatuun

vaikuttaa

edellä

mainittujen

seikkojen lisäksi ihovauriot, kuten vesihome sekä evien kuluneisuus.
Taulukko 13. Suositeltava istutuskoko (Salminen & Böhling 2002, 114)

Laji

Ikä

Suositeltava keskipituus,
cm

Vähimmäispituus,
cm

planktonsiika

1-k

yli 10,0

9,0

järvisiika

1-k

yli 10,0

9,0

(jatkuu)
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Taulukko 13. (jatkuu)

kuha
järvitaimen
harjus

1-k

yli 7,5

6,0

1-vuotias

6,0-10,0

5,0

1-k

10,0-11,0

9,0

Ylitiheillä istutuksilla on mahdollista aiheuttaa istutettavan lajin kääpiöitymistä
ravinnon riittämättömyyden myötä. Tämä seikka tulee ottaa huomioon
istutettaessa siikaa pienvesiin. Mikäli järven tuottavuudesta ei olla tarkoin
perillä, on syytä noudattaa varovaisuusperiaatetta istutuksia tehtäessä.
18.1.4 Istutussuositukset
Istutussuositukset perustuvat vuonna 2005 kalastusalueella käyttöön otettuun
suositukseen. Tarkemmat ohjeet ja periaatteet kalanpoikasten istuttamiseen
löytyvät

kalastusalueen

kotisivuilla

esitetystä

suosituksesta

(http://www.langelmavedenkalastusalue.net/tstot/4/_istutussuositus.pdf).
Muutoksena vuonna 2005 annettuun suositukseen taimenen hehtaarikohtainen
istutustiheys

lasketaan

suuruusluokkaan

0,5-1

kpl/ha.

Längelmäveden

(Taulukko 14.) ja Vesijärven (Taulukko 15.) kohdalla istukkaiden lasketut
yhteiskappalemäärät

sekä

yhteishinnat

perustuvat

yli

10

metrin

syvyysvyöhykkeen pinta-alaan. Muista järvistä ei ole olemassa tarkkoja
syvyystietoja,

joten

matalan

veden

alueen

määrää

on

suosituksessa

kompensoitu alhaisemmalla istutustiheydellä.
Iso Löytäneen (Taulukko 17.) ja Eväjärven (Taulukko 15.) kohdalla periaatteena
on, että taimenistutuksia tehtäisiin vain vahvan muikkukannan aikaan.
Vastaavasti

muikkukannan

ravintokilpailun

ollessa

välttämiseksi.

heikko,

Eväjärveen

suosittaisiin
tehtävien

siikaistutuksia
kuhaistutusten

tuottavuutta tulee seurata. Tuottamattomat istutukset tulee lopettaa. Kuhan
kotiuttamista Iso Löytäneeseen ei suositella. Siikaistukkaina voidaan käyttää
planktonsiikaa ja järvisiikaa.
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Taulukko 14. Längelmäveden istutussuositukset
Längelmävesi
Laji

Ikä

Istutustiheys
(kpl/ha)

Siiat

1-kesäinen

15 - 20

70 000 - 92 000 15 000 - 20 000

Kuha

1-kesäinen

10 - 15

46 000 - 70 000 10 000 - 16 000

Taimen

3- tai 4-vuotias

0,5 - 1

Yhteensä kpl

Yhteensä €

2500 - 4500

12 500 - 22 500

Taulukko 15. 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

10 - 15

8500 - 13 000

2000 - 3000

Taimen

3- tai 4-vuotias

0,5 - 1

450 - 900

4500 - 6700

Taulukko 16. 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

2000 - 4000

Taimen

3- tai 4-vuotias

0 - 0,5

0 - 400

0 - 2000
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Taulukko 17. Eräjärven istutussuositus
Eräjärvi
Laji

Ikä

Istutustiheys
(kpl/ha)

Yhteensä kpl

Yhteensä €

Kuha

1-kesäinen

10 - 15

8000 - 12 500

1800 - 2800

Taulukko 18. Iso Löytäneen istutussuositus
Iso Löytäne
Laji

Ikä

Istutustiheys
(kpl/ha)

Yhteensä kpl

Yhteensä €

Siiat

1-kesäinen

5 - 10

4400 - 8800

1000 - 2000

Taimen

3- tai 4-vuotias

0 - 0,5

0 - 260

0 - 1500

18.1.5 Istutuskiellot
Puronieriän

istuttaminen

kielletään

Längelmäveden

kalastusalueella.

Täpläravun istuttaminen sallitaan ainoastaan vesistöihin, missä istutukset eivät
vaaranna

elinvoimaisia

tai

elvytettävissä

olevia

jokirapukantoja

kalataloushallinnon rapustrategian mukaisesti (TE-keskusten työryhmä ym.
2000).
18.2 Ravintoketjukunnostus, tehokalastus ja hoitokalastus
Ravintoketjukunnostuksella

tarkoitetaan

hoitomenetelmää,

jolla

pyritään

parantamaan vedenlaatua poistamalla runsastunutta vähempiarvoista kalastoa
(mm. särkikalat, kuore, pieni ahven) tehokalastuksella. Pyrittäessä ylläpitämään
nykyistä

tilaa

estämällä

vesistön

lisärehevöityminen

puhutaan

hoitokalastuksesta, jota käytetään menetelmänä usein tehokalastuksen jälkeen.
Ravintoketjukunnostuksessa kalastuksen ohessa järven petokalastoa pyritään
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samalla vahventamaan esimerkiksi istutuksin. Menetelmä soveltuu järviin, jotka
aikaisemman voimakkaan ulkoisen kuormituksen oleellisesti laskettua tai
kokonaan loputtua, ovat edelleen reheviä sisäisen kuormituksen ylläpitäessä
korkeaa rehevyystasoa. (Ulvi & Lakso 2005, 169)
Tehokalastuksella tavoiteltava saalistaso on suhteutettava järven pinta-alaan ja
fosforipitoisuuteen. Mikäli tavoitellaan näkyviä tuloksia 1-2 vuoden kuluessa
kunnostuksesta ja järven fosforipitoisuus on alle 50 µg/l, tulee vuotuisen
saalistavoitteen olla vähintään 50 – 100 kg/ha. (Ulvi & Lakso 2005, 178)
Uudenmaan

ympäristökeskuksen

alueella

vuosina

1998-2001

tehdyissä

nuottauksissa kustannuksia kertyi poistettua kalakiloa kohti 0,4-1,2 €/kg.
Kustannukset järven pinta-alaa kohti vaihtelivat 20 – 200 €/ha välillä, ollen
suurimmat pienimmillä järvillä. (Penttilä 2002, 67)
Suunnittelualueen järvistä tehokalastus hoitotoimenpiteenä tulee kysymykseen
kalaston rakenne, tarve ja vesialueen koko huomioon ottaen ainoastaan
Eräjärvessä. Eräjärven kohdalla mahdollisten tulosten pysyvyyttä rajoittaa
kuitenkin voimakas ulkoinen hajakuormitus (ks. kuva 5.), eikä tehokalastusta
suositella
kuormitusta

näin

ensisijaisena

kyetään

toimenpiteenä.

oleellisesti

Mikäli

vähentämään,

Eräjärven
tulee

ulkoista

mahdollinen

tehokalastuksen tarve harkita uudelleen.

19 Rapu
19.1 Kalataloushallinnon rapustrategia
Suomen ensimmäinen, koko maan kattava suunnitelma vuonna 1967
aloitettujen (Kilpinen 2003, 204) täplärapuistutusten koordinoimiseksi ja
jokirapukantojen

suojelemiseksi

astui

voimaan

vuonna

1989

silloisten

kalastuspiirien hyväksymänä. Rapustrategialla (Kirjavainen 1989) määriteltiin
valuma-alueisiin perustuva täplärapualue. Tälle alueelle voitiin tiettyjen ehtojen
mukaisesti myöntää lupia täplärapujen istuttamiselle. Johtoajatuksena oli, että
lupia täpläravun istuttamiselle saatettiin myöntää vain, jos istutukset eivät
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vaaranna tuottavia jokirapukantoja tai jokirapukannan kotiuttaminen on
osoittautunut rapuruttoriskin takia pysyvästi kannattamattomaksi.
Strategia päivitettiin vuonna 2000 (TE-keskusten työryhmä ym. 2000) säilyttäen
suunnitelman perusperiaatteet ennallaan. Uuden strategian määräämänä
toimenpiteenä TE-keskukset laativat yhteistyössä kalastusalueiden kanssa
täplärapualueille jokiravun suojelusuunnitelmat.
19.2 Jokirapualueet Längelmäveden kalastusalueella
Kalatalousviranomaisen ja kalastusalueiden yhteistyössä vuonna 2002 laatima
jokiravun

elvytysohjelma

(Hämeen

TE-keskus

2002)

säätelee

täplärapuistutuksia Längelmäveden kalastusalueella. Kalatalousviranomainen ei
myönnä täpläravun kotiutusistutuslupia jokirapualueiden (Kuva 5.) vesistöihin.
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Kuva 5. Längelmäveden kalastusalueen jokirapualueet vihreällä (Hämeen TEkeskus 2002, 10)
19.3 Joki- ja täplärapukantojen nykytila
Suunnittelualueen järvistä kaikissa muissa paitsi Eväjärvessä on pyyntivahva
täplärapukanta. Täplärapusaaliit ovat kasvaneet viimevuosina ja osakaskuntien
esimiehet arvioivat kannan pääsääntöisesti ”hyväksi” tai lisääntyväksi kautta
linjan. Pitkän aikasarjan saalisseurantatietoja on käytettävissä yleisesti ottaen
niukasti. Kirjanpitoravustuksesta on tuloksia ainoastaan Längelmäveden
Kautialanselältä (Kuvio 49.). Kuviosta voidaan havaita yksikkösaaliin suurehko
notkahdus 2003 – 2005 välillä, joka johtui 2000-luvun alun heikosta
lisääntymisestä. Viimeisen neljän vuoden aikana yksikkösaalis on selvästi
tasaantunut kohtalaisen rapukannan tasolle.
2,5

kpl/mertayö

2
1,5
1
0,5
0

Kuvio 49. Täpläravun yksikkösaaliin kehitys Längelmäveden Kautialanselällä.
Lasse Hakkarin aineisto.
Tärkeimmät ja laajimmat jokirapualueet sijaitsevat Oriveden ja Juupajoen
alueella (Kuva 5.). Tälle alueelle ei tule istuttaa täplärapua ja osakaskuntien
tulee

tiedottamalla

ja

valvomalla

täplärapuistutusten tekeminen.
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Rapukannan vahvuuden arvioinnissa voidaan käyttää Riista- ja kalatalouden
tutkimuslaitoksen

käyttämää

luokittelua

(Taulukko

19.),

joka

perustuu

mertakohtaiseen yksikkösaaliiseen.
Taulukko 19. Rapukannan tiheyden luokittelu yksikkösaaliin perusteella
(Tulonen ym. 1998, 60)
Rapukanta

Saalis kpl/mertayö

Erittäin tiheä

yli 10

Tiheä

4 - 10

Kohtalainen

1-4

Harva
Erittäin
harva

0,1 - 1
alle 0,1

19.4 Rapukantojen hoito

19.4.1 Rapujen siirtäminen ja istuttaminen
Längelmäveden kalastusalueelle on tehty vuonna 2003 jokirapukantojen
hoitosuunnitelma (Salo 2003), jossa otetaan kantaa myös täplärapuun.
Lähtökohtana on, että täplärapuja ei istuteta järviin tai jokiin, joissa on hyvä tai
elvytettävissä oleva jokirapukanta tai alueille, jotka ovat Hämeen TE-keskuksen
määrittelemiä jokirapualueita (Salo 2003, 11).
Rapujen siirtäminen järvestä tai joesta toiseen sekä väliaikainenkin
sumputtaminen muussa kuin pyyntivesistössä on kiellettyä. Saman järven
tai

joen

alueella

rapuja

voidaan

siirtää

leviämisen

nopeuttamiseksi.

Kotiutusistutuksissa tulee käyttää ainoastaan laitoskasvatettuja ja näin
varmasti rutottomia ravunpoikasia. Määräys koskee myös täpläravun
kotiuttamista.
Istutukset tulee kohdistaa järven tai joen parhaimmin ravulle soveltuville
rannoille eikä levittää rapuja pitkin vesistöä. Ranta-alueen tulee olla sora- tai
kovapohjainen, johon ravun on mahdollista kaivaa suojakoloja. Näiltä rannoilta
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ravut leviävät muualle vesistöön tai niitä voidaan siirtää nopeuttaen leviämistä.
(Salo 2003, 10)
Mikäli jokirapukanta on oletetun ruton seurauksesta tuhoutunut tai
selvästi taantunut, tulee vesistö koeravustaa mahdollisten näyterapujen
saamiseksi ennen uuden kannan istutusta tai tehtävää tuki-istutusta. Näin
suljetaan pois kroonisen rapuruton mahdollisuus ja vältetään hukkaan menevää
istutusta. Mikäli vesistöstä saadaan pyydettyä rapuja, tulee niistä toimittaa näyte
Eviraan

Kuopion

tutkimusyksikköön.

Tarkemmat

ohjeet

näyterapujen

lähettämisestä saa suoraan Eviran kalatautieläinlääkäriltä, puh. 020 7724 962.
Mikäli vesistöstä ei saada lainkaan jokirapuja saaliiksi, uusi kanta voidaan
kotiuttaa muutama vuosi ruttoepidemian jälkeen.
19.4.2 Istutusmäärät ja –tiheys
Sopiva istutusmäärä riippuu käytettävästä lajista, ravulle soveltuvan pohjaalueen pinta-alasta sekä käytettävän istukkaan koosta. Vastakuoriutuneista
selviytyy

lisääntymiskokoon

huomattavasti

pienempi

osuus

verrattaessa

esimerkiksi kesänvanhoihin istukkaisiin, jolloin vastakuoriutuneita on istutettava
moninkertainen määrä. (Salo 2003, 12) Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on
antanut

suosituksia

käytettävälle

istutustiheydelle

sekä

aluekohtaiselle

istutusmäärälle (Taulukot 20. & 21.). Täpläravulle soveltuva alueellinen
istutusmäärä saadaan puolittamalla jokiravun suositeltu istutusmäärä (Taulukko
21.).
Taulukko 20. Suositeltava istutustiheys (Tulonen ym. 1998, 116)
Istukkaan ikä

kpl/rantametri

vastakuoriutunut

50 - 100

kesänvanha

10 - 20

1-vuotias

5 - 10

2-v tai vanhempi

2-5
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Taulukko 21. Suositeltava aluekohtainen jokiravun istutusmäärä (Tulonen ym.
1998, 108)
Istukkaan ikä

pituus

vastakuoriutunut

kpl/alue
yli 10 000

Esikesäinen

2 -3 cm

yli 3000

1-kesäinen

alle 2,5 cm

yli 6000

1-kesäinen

2,5 - 3,5 cm yli 3000

1-kesäinen

yli 3,5 cm

yli 1800

1-vuotias

alle 3,5 cm

yli 1400

1-vuotias
2-kesäinen tai
vanhempi

yli 3,5 cm

yli 1200
yli 800

19.5 Ravustuksen järjestäminen
Osakaskuntien, joiden vesialueella esiintyy joki- tai täplärapua, tulee järjestää
ravustuslupien myynti. Mikäli kanta ei ole pyyntivahva, ravustus voidaan kieltää
3-5-vuodeksi. Rauhoituksen venyttämistä ylipitkäksi tulee välttää, sillä siitä
aiheutuu useimmiten luvatonta ravustusta ja sen myötä tulonmenetyksiä
osakaskunnalle. Ennen ravustuslupien myynnin aloittamista on hyvä tehdä
koeravustus, jolloin voidaan arvioida kannan tiheyttä, esimerkiksi edellä esitetyn
taulukon 16 luokitteluun perustuen. Hyvän rapukannan merkkinä voidaan pitää
2-3 kappaleen keskimääräistä yksikkösaalista ja sitä, että saaliissa vähintään
noin joka kymmenes yksilö on yli 10 cm:n pituinen (Salo 2003, 12).
Ravustuksen järjestämisessä on otettava huomioon riittävän pyynnin salliminen
vesialueella. Tarve mertamäärien rajoittamiselle vaihtelee suuresti heikkojen
jokirapualueiden

ja

vahvojen

täplärapualueiden

välillä.

Vahvoilla

täplärapualueilla (rapukanta ”tiheä” tai ”erittäin tiheä”, ks. taulukko 17.) myytäviä
mertalupamääriä ei välttämättä tarvitse rajoittaa lainkaan. Osakaskunnat voivat
myydä ravustuslupia myös täysin ulkopuolisille ravustajille täplärapuvesistöissä
harkintansa mukaan. Jokirapuvesiin ei suositella myytävän ravustuslupia
täysin ulkopuolisille kasvavan rapuruttoriskin vuoksi. Längelmäveden ja
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Vesijärven

osakaskuntia

suositellaan

varaamaan

ravustuslupia

myös

ammattiravustajien käyttöön.
Ravustusluvan hinta määräytyy osakaskunnan päätöksellä. Salon (2003, 14)
ravustajille tekemän tiedustelun mukaan sopiva hinta mertaluvalle olisi 1-3€/kpl.
Varsinkin saaliiden ollessa suuria euron kappalehinta on turhan alhainen.
Mertaluvan hinnaksi suositellaan 2-4 €/kpl lupien kysynnän mukaan.
19.5.1 Ravustuksen valvonta
Oleellisena osana ravustuksen järjestämiseen liittyy ravustuksen valvonta.
Ravustuslupia

myyvien

osakaskuntien

tulee

valvoa

ravustusta

vesialueellaan. Ravustusta tulee valvoa myös ravustukselta rauhoitetulla
vesialueella. Längelmäveden yhtenäislupaan kuuluvat osakaskunnat voivat
valtuuttaa myös kalastusalueen valvojan valvomaan ravustusta. Valvontaa
kannattaa tehdä jo ennen ravustuskauden alkua liian aikaisin pyynnin
aloittaneiden

ravustajien

varalta.

Varsinkin

jokirapualueilla

rantavesissä

liikuttaessa ja erityisesti pienvesissä valvontaan soveltuu parhaiten soutuvene.
Mukaan kannattaa varata tavanomaisen valvontavarustuksen lisäksi naara,
rautaharava tai muu vastaava pohjan haraamiseen ja merkittömien pyydysten
ylösnostamiseen.
19.5.2 Ravustuksen yhtenäislupa-alue
Kasvavien täplärapukantojen hyödyntämiseksi ja tehokkaan ravustuksen
järjestämiseksi kalastusalueen tulee suunnittelukaudella selvittää tarve ja
edellytykset

ravustusta

varten

suunnatuille

yhtenäislupa-alueille

Längelmävedellä ja Vesijärvellä. Perusperiaatteena olisi muodostaa koko
vesistön tai vesistön osan kattava ravustusalue, missä saisi ravustaa samalla
ravustusluvalla. Tällä alueelle voitaisiin ohjata myös ammattimaista pyyntiä.
Ravustuslupa-aluetta hallinnoisi kalastusalue, jolle osakaskunnat voivat siirtää
tehtävän kalastuslain 64 §:ssä tarkoitetulla selvittelysopimuksella.
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19.6 Rapurutto

19.6.1 Yleistä rutosta
Rapurutto on taloudellisessa mielessä tuhoisin eurooppalaista kalataloutta
kohdannut yksittäinen tekijä. Rapuruton aiheuttamien menetysten arvoksi on
arvioitu yksistään Suomessa viimeisen sadan vuoden ajalta olevan jopa 20
miljardia euroa. (Jussila, Mannonen & Kilpinen 2009, 24) Rapuruton
aiheuttajaksi on todettu sienimäisiin vesieliöihin kuuluva Aphanomyces astacileväsieni.

Viimeaikaisten

tutkimusten

valossa

ruttosienestä

on

tavattu

Suomessa kahta eri tyyppiä, jotka eroavat ominaisuuksiltaan toisistaan.
Jokiraputyypin ruton (As-tyyppi) on todettu säilyvän toisinaan heikoissa
jokirapukannoissa vuosia, tuhoten juuri pyydystettäväksi kohonneen kannan
takaisin pohjalukemiin. Tällaisista tapauksista on käytetty termiä ”krooninen
rapurutto”. Täplärapuistutusten mukana 1960-luvulla tullut täpläraputyypin rutto
(Ps1-tyyppi)

on

sen

sijaan

huomattavasti

ärhäkämpi

ja

tappaa

jokirapupopulaation pääsääntöisesti kokonaan. (Viljamaa-Dirks ym. 2006, 29)

Kuva 6. Täplärapu kykenee vastustamaan kantamaansa ruttoa. Kuva: Otto Hölli
Täplärapu on kantamalleen rutolle vastustuskykyinen (Kuva 6.), kyeten
eristämään ruttosienen verisolujen ja melaniinin avulla. Näin ollen se myös
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levittää kantamaansa ruttoa tehokkaasti. Täplärapukannan kasvaessa erittäin
tiheäksi tai jonkin muun stressaavan tekijän vaikutuksesta myös täpläravulla voi
esiintyä rapuruton aiheuttamia joukkokuolemia. Täpläravusta ei ole toistaiseksi
löydetty vanhaa As-tyypin ruttosientä. (Erkamo ym. 2009, 32)
19.6.2 Ruton torjunta
Täplärapukantojen voimistuessa ja levitessä uusille alueille toimet rapuruton
vastustamiseksi

tulevat

entistä

tärkeämmiksi.

Tärkeimmäksi

rapuruton

levittäjäksi katsotaan ihmisen aiheuttamat toimet, sillä rapurutto on levinnyt
tehokkaasti

myös

alun

perin

rutottomilla

poikasilla

kotiutettuihin

täplärapukantoihin. Havainnot luvattomasta ravustuksesta ja salaa tehdyt
siirtoistutukset viittaavat ravustajiin rapuruton levittäjinä. (Erkamo ym. 2009, 33)
Vaikka

täplärapu

yleensä

kykenee

vastustamaan

ruttotartuntaa

siihen

kuolematta, niin tartunnasta johtuvat, viimeistään keitettäessä esiin tulevat,
tummat melaniinitäplät (Kuva 7.) laskevat ravun markkinahintaa. (Jussila,
Mannonen & Kilpinen 2009, 13)

Kuva 7. Ruton aiheuttamat melaniinitäplät korostuvat keitettäessä ja aiheuttavat
esteettisen haitan. Kuva: Otto Hölli
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Rapurutosta tiedottaminen on tärkein työkalu ruton leviämisen estämiseksi.
Ravustuslupia myyviä osakaskuntia suositellaan jakamaan kalastus- ja
ravustuslupien myynnin yhteydessä tiedote tai lisäämään jo valmiiseen
tiedotteeseen kohta, jossa kerrotaan täpläravun kantavan rapuruttoa.
Samassa tiedotteessa kerrotaan ravustusvälineiden desinfioinnista.
19.6.3 Ravustusvälineiden desinfiointi
Vähintään silloin, kun siirrytään ravustamaan vesistöstä toiseen, on käytetyt
pyydykset
Desinfiointi

ja

varusteet
tulee

desinfioitava

tehdä

myös

rapuruton

leviämisen

kalastusvälineille.

estämiseksi.

Hyviksi

todettuja

desinfiointimenetelmiä ovat:
•

Keittäminen kiehuvassa vedessä vähintään 5 minuuttia.

•

Kuivaaminen saunassa +80 °C, isot välineet vähintään 5 tuntia, pienet välineet
vähintään 1 tunti.

•

Kuivaaminen läpikuiviksi auringossa tai kuivassa ja ilmavassa paikassa
vähintään viikon ajan.

•

Pakastaminen vähintään -20 °C. Merrat pakastetaan vuorokaudeksi, mieluiten
kahdeksi, niin että ovat läpijäätyneet. Merroissa ei saa olla rapuja tai ravun osia.

•

Vähintään 30 minuuttia väkiviinaliuoksessa (esim. Sinol, Lasol ja muut
vastaavat) jossa 3 osaa väkiviinaa ja 1 osa vettä.

•

Vähintään 30 minuuttia 4 %:n formaliiniliuoksessa. Muista, että formaliini on
ongelmajäte!

(Kainuun rapu 2010).

20 Virtavedet
20.1 Yleistä
Längelmäveden kalastusalueella sijaitsee lukuisia jokivesien ja pienten järvien
muodostamia vesistöreittejä, jotka lopulta laskevat alueen keskusjärveen,
Längelmäveteen. Alueen virtavesille on ominaista pienimuotoisuus ja veden
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humuspitoisuus. Useissa puroissa ja jokivesissä tavataan pienehköjä, mutta
elinvoimaisia taimenkantoja, joista useimmat ovat paikallisia purotaimenkantoja.
Paikallisten kantojen lisäksi tavataan myös vaeltavia taimenkantoja. (Bomberg
1984, 6)
20.2 Virtavesien kalataloudelliset kunnostukset

20.2.1 Ympäristöluvanvaraiset kunnostushankkeet
Alueen tärkeimpään virtaveteen, Pääskylänjokeen, on vuonna 1994 valmistunut
kalataloudellinen kunnostus. Joki laskee Längelmäveden Koljonselän itäpuolelle
saaden alkunsa Pitkävedestä.
Koljonselän länsipuolelle laskevan Leppähampaanjoen, Leppähampaankosken
ja Putaankosken kalataloudelliselle kunnostukselle myönnettiin ympäristölupa
(Dnro LSY-2008-Y-26) 19.4.2009. Näillä näkymin työ valmistuu syksyllä 2010.
Eväjärvestä

Längelmäveden

kunnostussuunnitelma

Säkkiään

kesällä

laskevalle

2010.

koskireitille

Kalataloudellisen

valmistuu

kunnostuksen

toteutusajankohdasta ei ole kirjoitushetkellä tietoa.
20.2.2 Pienimuotoiset kunnostushankkeet
Pienimuotoisia virtavesi- ja purokunnostushankkeita osakaskunnat voivat
toteuttaa

talkoovoimin,

yhteistyössä

kalastusalueen

ja

muiden

asiasta

kiinnostuneiden tahojen, kuten kalastusseurojen kanssa. On syytä muistaa, että
kunnostuksiin tarvitaan aina maanomistajien ja vesialueen omistajien lupa.
Kunnostusta aloitettaessa kannattaa ensin uhrata aikaa suunnittelulle ja miettiä,
mitä

ollaan

tekemässä

ja

millaisiin

tuloksiin

halutaan

päästä.

Suunnitteluvaiheessa on hyvä olla yhteydessä asiantuntijoihin. Talkoilla
tehtävissä

kunnostuksissa

poikasalueiden

luomiseen

kannattaa
ja

mahdollisesti

umpeuttamien kalaväylien avaamiseen.
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Alueellisista ELY-keskuksista on saatavilla purokunnostuksia käsitteleviä
oppaita, joihin kannattaa perehtyä ennen kunnostusten aloittamista. Samalla
tulee varmistaa, ettei suunniteltu kunnostus edellytä ympäristölupaa.
20.3 Virtavesiin tehtävät istutukset

20.3.1 Istutukset pienpoikasilla
Virtavesiin tehtävien istutusten ensisijaisena tavoitteena on luontaisesti
lisääntyvien taimenkantojen tukeminen. Pienpoikasia istutettaessa istutukset
suositellaan tehtäväksi 1-vuotiailla, eväleikatuilla poikasilla, jolloin istukkaat on
mahdollista

jatkossa

Harjusistutuksissa

erottaa

luonnossa

suositellaan

lisääntyneistä

käytettäväksi

poikasista.

1-kesäisiä,

joko

luonnonravintolammikko- tai laitoskasvatettuja poikasia.
20.3.2 Mätirasiaistutukset
Mätirasiaistutuksista on saatu viimeaikoina hyviä tuloksia ja ne ovat paikoin
tuottaneet

paremmin

kuin

perinteiset

poikasistutukset.

Tavoitteena

rasiaistutuksessa on, että mädistä kuoriutuneet ja luonnonvalinnan läpikäyneet
poikaset

leimautuvat

jokeen

ja

muodostavat

myöhemmin

luontaisesti

lisääntyvän kannan. (Vainio 2010, 3)
Istutus tehdään maalis-huhtikuulla 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. (Vainio 2010, 4)
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20.3.3 Suositeltava istutustiheys virtavesiin
Virtavesiin tehtävissä istutuksissa tulee ottaa huomioon istutettaville poikasille
soveltuvan alueen laajuus, jolloin varmistetaan, että istukkaille on riittävästi
suojapaikkoja veden virtausta, sekä petokalojen aiheuttamaa predaatiota
vastaan. Suositeltavat istutustiheydet (Taulukko 22.) perustuvat Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitoksen antamiin suosituksiin ja niitä ei tule ylittää.
Taulukko 22. Suositeltava istutustiheys virtavesiin (Salminen & Böhling 2002,
117)
Laji

Ikä

Istutustiheys kpl/100m2

Harjus

kesänvanha

30 - 50

vastakuoriutunut

100 - 500

Järvitaimen 1-vuotias

5 - 50

vastakuoriutunut

500 - 1000

mäti (silmäpisteaste)

1000 - 4000

20.4 Kalastuksen järjestäminen

20.4.1 Kalastuslupien myynti
Virtavesikohteissa kalastuslupien myyntiä suositellaan kaikille halukkaille ja
luvan kestoksi ensisijaisesti 24 tuntia. Osakaskuntien tulee harkita kohteen
koosta riippuen, kuinka monta kalastajaa kohteeseen kerrallaan mahtuu
kalastamaan ja määritellä tällä tavoin päiväkohtainen myytävä kiintiö. Lupien
myynnin rajoittaminen ei ole välttämättä lainkaan tarpeen kaikin paikoin, asian
määrää ennen kaikkea kohteen ominaisuudet ja lupien kysyntä.
20.4.2 Kalastuksen rajoitukset virtavesissä
Järvi- ja purotaimen ovat rauhoitettuja virtavesissä vapakalastukselta
11.9.–15.11. (Kalastusasetus 17 §) Kohteissa, missä esiintyy taimenen
luontaista

lisääntymistä,

on

suositeltavaa
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rauhoitusajan

jälkeen.

Kiellon

tulee

kestää

toukokuun

loppuun.

Tällä

rajoituksella vältetään pohjasoraikossa olevan mädin tallautuminen.
Lupakohtaisilla kiintiöillä voidaan suojella ja ylläpitää kalastettavaa kantaa.
Suositeltava kiintiö on 1-3 lohikalaa vuorokausilupaa kohden. Mikäli
luontaisesti

lisääntyneet

taimenet

kyetään

erottamaan

istutetuista

(eväleikkaukset, ks. luku 14.3.1), on luonnossa syntyneille suositeltavaa käyttää
korkeintaan yhden kalan kiintiötä vuorokausilupaa kohden.
20.4.3 Kalan nousun turvaaminen
Osakaskuntien tulee rajoittaa verkkokalastusta kalan kulun turvaamiseksi
Leppähampaanjoen

ja

Pääskylänjoen

suualueilla

(Kuvat

8.

&

9.).

Järvitaimen nousee lisääntymään kutujokeensa yleensä loppukesällä tai
alkusyksyllä ja palaa syönnösalueelle viimeistään seuraavana keväänä
(Salminen & Böhling 2002, 141). Koskien välisissä järvissä ja jokien suualueilla
verkkokalastus on usein tarpeen kieltää kokonaan, toisinaan ajankohtaan (1.8.
– 30.11.) sidottu kielto on riittävä turvaamaan vaellusnousun.
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Kuva 8. Kaivannonjoen suualueen rauhoitusalue Längelmäveden Koljonselällä.
Kuva: Maanmittauslaitos 677/MML/10

Kuva 9. Pääskylänjoen suualueen rauhoitusalue Längelmäveden
Huhkaimenselällä. Kuva: Maanmittauslaitos 677/MML/10
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21 Kiitokset
Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen osoittautui laajaksi prosessiksi, jossa
kanssakäyminen eri tahojen kanssa oli ensiarvoisen tärkeää. Useat alueen
kalatalouteen liittyneet keskustelut kalastusalueen hallituksen ja osakaskuntien
jäsenten kanssa sekä alueen kalastajilta tulleet kommentit olivat arvokkaita
näkökulman antajia. Heidän lisäkseen haluan esittää mitä suurimmat kiitokseni
asiantuntevista
kalastusalueen

kommenteista
puolelta

ja

ohjanneelle

neuvoista
Lasse

työtä

Hakkarille

Längelmäveden
sekä

ohjaavalle

opettajalla Arto Huhdalle. Jyrki Savolaiselle esitän kiitokset perusteellisista
ohjeista ja korjauksista kieliasun suhteen.
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LIITE 1
OSAKASKUNTATIEDUSTELU 2010 (!!!Huom. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti!!!)
1. Vastaajan osakaskunta, nimi, osoite, ja puhelinnumero
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. Osakaskunnan kokonaisvesiala on __________ha, josta suurin osa sijaitsee __________________________

 1. Kyllä

3. Onko osakaskuntanne järjestäytynyt?

(vesistön nimi)

 2. Ei

Kuinka usein osakaskuntanne on pitänyt kokouksia järjestäytymisen jälkeen?

 1. Vähintään kerran vuodessa  2. Harvemmin  3. Ei kertaakaan
OSAKASKUNNAN TALOUS
5. Osakaskunnan menot vuonna 2009

4. Osakaskunnan tulot vuonna 2009

G. Hallinto

___________€

Tulot myydyistä ja lunastetuista

H. Valvonta

___________€

pyydysmerkeistä

__________€

I.

Seuranta

___________€

C.

Vesijättöjen lunastuksista

__________€

J.

Kalavedenhoito

___________€

D.

Vuokratulot

__________€

K. Muut menot, mitä?

E.

Muuta, mitä?__________

A.

Omistajakorvaukset

B.

F.

__________€

_______________

_____________________

__________€

Tulot yhteensä

__________€

L. Menot yhteensä

6. Onko osakaskuntanne taloudessa tapahtunut muutoksia 2000-luvulla?  1. Kyllä
Jos vastasitte kyllä, ovatko tulonne pääasiassa

___________€
___________€

 2. Ei

 1. Kasvaneet  2. Laskeneet

Mistä em. kohtien 4. ja 5. (tulot ja menot) seikoista (alakohdat A-L) arvioitte muutoksen aiheutuneen?
Kohta 4.tulot:

 A.  B.  C.  D.  E.  F. Kohta 5.menot:  G.  H.  I.  J.  K.  L.(voit

rastittaa useamman kuin yhden vaihtoehdon)

Miten muuten luonnehtisitte osakaskuntanne taloudellista tilaa ja siinä tapahtuneita muutoksia?_______________
___________________________________________________________________________________________
KALASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
7. Myyttekö kalastuslupia osakaskunnan ulkopuolisille?
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1. Kyllä  2. Ei

8. Onko osakaskunnassanne käytössä pyydysyksiköinti?  1. Kyllä

 2. Ei

Paljonko on osakaskuntanne kokonaisyksikkömäärä?________kpl. Myyty yksikkömäärä vuonna 2009_______kpl
Paljonko oli pyydysyksikön hinta vuonna 2009 osakkaille__________€/kpl, ulkopuolisille__________€/kpl
9. Toteuttaako osakaskuntanne kalastuksenvalvontaa? 1. Kyllä  2. Ei  3. Olemme valtuuttaneet
kalastusalueen valvojan tai muun tahon valvomaan kalastusta vesialueellamme
Osakaskunnallanne on valan tehneitä kalastuksenvalvojia ________ henkilöä

ja muita kalastuksenvalvojia

__________henkilöä.
10. Lupien lunastusmäärät ja hinnat pyydystyypeittäin vuonna 2009, sekä mahdollisesti käyttämänne
pyydysyksiköinti (täyttäkää vain käyttämänne pyydyskohtainen yksiköinti (yks), jos yksiköinti on käytössä)
6. pitkäsiima

______kpl_______€/kpl_______yks

2. viehekalastus _____kpl_____€/kpl_____yks

7. rysä

______kpl_______€/kpl_______yks

3. katiska

_____kpl_____€/kp_____yks

8. muu, mikä?

______kpl_______€/kpl_______yks

4. rapumerta

_____kpl_____€/kpl_____yks

1. verkko

_____kpl_____€/kpl_____yks

________________________

5. koukkupyydys _____kpl_____€/kpl_____yks
11. Osakaskunnan luvilla kalastavien määrä on mielestänne 2000-luvulla

 1. kasvanut  2. laskenut  3.

pysynyt ennallaan  4. en osaa sanoa.
12. Längelmäveden ja Vesijärven yhtenäisluvissa kuhan ja taimenen alamittoja on nostettu siten, että kuhan
alamitta on 45 cm, sekä järvilohella ja –taimenella alamitta on 50 cm. Olisiko mielestänne perusteltua nostaa
alamitat tälle tasolle koko kalastusalueella kaikessa kalastuksessa? 1. Kyllä  2. Ei  3. En osaa sanoa
Mikäli vastauksenne oli kieltävä, sopivammat alamitat olisivat mielestänne:
kuha: 40cm (nykyinen)

 41-42cm  43-44cm  46-47cm 48-49cm

taimen: 40cm (nykyinen)

 En osaa sanoa

 41-44cm  45-49cm  51-55cm  56-60cm  En osaa sanoa

OSAKASKUNTIEN YHTEISTOIMINTA JA YHDISTÄMINEN
13. Onko osakaskuntanne halukas kehittämään yhteistoimintaa naapuriosakaskuntien kanssa? 1. Kyllä

 2.

Ei
Mikäli vastauksenne oli myöntävä, olisiko osakaskuntanne valmis:

1. Kyllä

2. Ei

A. maanmittaustoimituksella tehtävään yhdistämiseen?





B. virallistetun yhteistoiminnan aloittamiseen?





C. yhteiseen, järvi/jokikohtaiseen kalastuslupamyyntiin?





D. istutusten toteuttamiseen yhdistetysti saman vesistön osakaskunnan kanssa?





E. yhteiseen kalastuksenvalvontaan?





F. muuhun, mihin?_______________________________________________





14. Kohdan 13. vaihtoehdoista osakaskuntanne harjoittaa jo entuudestaan seuraavia yhteistoiminnan muotoja
tai ne on laitettu vireille:  A.

 B.  C. D.  E.  F.  Ei mitään  Muuta, mitä?______________
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15. Olisiko teidän osakaskuntanne valmis tekemään uusia aloitteita yhteistoiminnan kehittämiseksi?

1. Kyllä  2. Ei  3. En osaa sanoa
16. Olisiko osakaskuntanne valmis liittymään Längelmävedelle perustettavaan ammattikalastukselle ja –
ravustukselle tarkoitettuun, kalastusalueen hallinnoimaan yhtenäislupa-alueeseen? 1. Kyllä  2. Ei
3. Tietyin reunaehdoin  4. En osaa sanoa (HUOM! Vastaa vain jos vesialueenne kuuluu
Längelmäveteen)



17. Millaisena näette osakaskuntatoiminnan ja osakaskuntien roolin 10-15 vuoden
kuluttua?_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________

18. Terveiset kalastusalueen hallitukselle sekä käyttö- ja hoitosuunnitelman tekijälle
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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LIITE 2.
Osakaskuntakyselyn sanalliset vastaukset
Kysymys 6. Miten muuten luonnehtisitte osakaskuntanne taloudellista tilaa ja
siinä tapahtuneita muutoksia?
“Taitaapi olla kuoleva yritys.”
“Pienimuotoista toimintaa.”
“Odotetun tasaista, pienimuotoista.”
“Vakaa, hyvä.”
“Varat riittävät normaaliin toimintaan.”
“Taloudentila on hyvä.”
“Tulot pysynyt yksikköhinnan noston takia.”
“Pienimuotoisen vakaa.”
“Voitoilla ostetaan kalanpoikasia (siikaa) noin joka toinen tai kolmas vuosi.”
“Ei muutoksia.”
“Vakaa”
“Pieni toimiva osakaskunta, toimii ja hoitaa vesiään, talous ok.”
“Taloudellinen tilanne hyvä.”
“Kohtalainen”
“Tasainen”
“Hyvä”
“Melko vakaa (pyydysmerkkitulot tilapäisesti alhaisemmat).”
“Vakaa”
“Kohtalainen”
“Vaatimaton”
“Vakaa”
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“Kohtalaisen hyvä”
“Vakaa ja tasainen”
“Varsin tyydyttävä”
“Hallinto (kirjanpito + veroilmoituksen teko) vie aika paljon rahaa.”
“Hallinto suhteessa merkkituloihin kasvanut.”
“Tulojen nousu johtuu lupien korotuksesta ja yhteistoiminnasta.
lunastaneiden määrä laskee hitaasti mutta tulot on tasaiset.”

Luvan

“Sen verta kulutetaan kun on varaa.”
“Kohtalainen”

Kysymys 17. Millaisena näette osakaskuntatoiminnan ja osakaskuntien roolin
10 – 15-vuoden kuluttua?
“Jollei uutta porukkaa tule kylään, ovat kalastajat “kuoleva ammattikunta.”
“Vaikea ennustaa, mutta toivottavaa olisi saada nuoria aktivoitua mukaan
(ongelma on ihmisten tottuminen kalapuikkoihin ja kirjolohifileisiin).”
“Nykyistä
yhtenäisempänä,
kalastukselliset
rajat
virkistyskalastustoiminta lisääntyy, vähemmän hallintoportaita.”

hälvenevät,

“Toivottavasti
edelleenkin.”

kuunnellaan

pientenkin

osakaskuntien/osakkaiden

ääntä

“Tärkeä”
“Pieni osakaskunta hoitaa itsenäisesti oman alueen lupien myynnin,
kalastuksenvalvonnan ja pienimuotoisen kalojen istutuksen alueellisella
tuntemuksella.”
“Osakaskunnat järjestäytyvät ja liittyvät yhteen. Ei löydy enää halukkaita ->
toimitusmiehet.”
“Suurin piirtein samanlaisena.”
“Huolena on aktiivien ikääntyminen.”
“Eipä taida olla olemassakaan, jos ei nuoria henkilöitä saada mukaan toimintaa.”
“Nykyisen toiminnan perusteella toimintaa ei juuri ole.”
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“Toiminta on taantuvaa. Osakkaat laiminlyövät velvollisuutensa täysin. Kalastus
voi jopa lisääntyä, mutta hallintotoimiin ei löydy tekijöitä.”
“Ukkoutuminen “ongelma”.”
“Vielä tärkeämpänä.”
“Toivottavasti tapahtuu yhdistämisiä.”
“Toiminta hiipuu. Kuinka käy omistajien edunvalvonnan?”
“Osakaskuntia on yhdistynyt.”
“En näe mitään valtavia muutospaineita, mutta voi olla, että yhdistymisiä jonkun
verran tulee.”
“Toimijat vähissä, pienet osakaskunnat yhdistyneet.”
“Toimijoista pulaa, toiminta sattaa loppua.”
“Toimintaan ei löydy toimijoita, esim. kotitarvekalastuksen suosio näyttäisi olevan
laskussa (verkkokalastus).”
“Lukumäärää vähennettävä ja järvikohtainen kalastuslupa.”
“Väki ukkoontuu ja kiinnostus osakaskuntatoimintaan ilmeisesti vähenee. Yksiköt
ovat nykyisin useimmiten liian pieniä. Hallintoa tulee keskittää ja yhteistoimintaa
lisätä.”
“Alueita pitäisi yhdistää suuremmiksi.”
“Tulee korostumaan, osakaskunta vahvistanut asemansa.”
“Iso on kaunista.”
“Merkitys kasvaa.”
“Samanlaista hiljaiseloa.”
“En näe tarvetta muutokseen, esimiesten hankinta???”
“Tulee entisestään korostumaan varsinkin muun kuin kalastuksen asioissa (yht.
maa-alueet, vesijätöt, ruoppaukset etc.).”
“Tämä pieni kalastuskunta pärjää hyvin omillaan (se hämäläinen kateus).”
“Kalastuksen asema vahvistuu.”
“Poikasia on istutettu ja istutetaan edelleen, niin kauan kun henki pihisee.”
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“Jatkuu samanlaisena kuin nytkin.”
“Yhteistoiminnan
kehittäminen
Ulkopuolinen apu olisi tärkeää!”

vaikeaa

naapuriosakaskunnan

kanssa.

“Hoitaa mahdollisimman hyvin vesiä, kaloja ja rapuja.”
“Aktiiviset pärjää pienempinä. Muut yhdistyy ja hallinnointi keskittyy.”
“Osakaskunnat ukkoutuneet
osakaskunnan hallinnassa.”

entisestään,

pienemmät

järvet

vain

yhden

“Läheiset osakaskunnat liittyvät isommiksi alueiksi yhteisen vesialueen
muodostamasta luonnollisesta altaasta, esim. Kaivanto-Pelisalmi, tai vielä
isommiksi Pohjois-, Keski- ja Etelä-Längelmävesi.”

Kysymys

18.

Terveiset

kalastusalueen

hallitukselle

sekä

käyttö-

ja

hoitosuunnitelman tekijälle.
“Toiminta ollut
erilaisuuttakin.”

harkitun

ammattimaista,

kunnioittanut

perusyksiköiden

“Onko mahdollista selvittää edellytykset muikun istuttamiselle Vesijärveen ja
kannan elinkelpoisuus?”
“Nuorille suunnattua kalastusinfoa esim. kouluissa. Jos edes joku kiinnostuisi...”
“Koulutuksen lisääminen sekä osakaskuntatoimintaan, että kalaveden hoitoon ja
mahdollisesti suurempien yksiköiden perustaminen maanmittaustoimitusten
kautta.”
”Verkkosuositukset/määräys >50 mm, enintään 3 m korkeus, enintään 2 verkkoa
/ talous.”
”Istutukset sellaisiin vesiin, missä olisi mahdollisuus kalojen lisääntymiselle.
Sopivat vedet eri kalalajeille.”
”Silmäkoossa ja alamitoissa olisi selkeintä noudattaa kalastuslain mittoja.”
”Maanomistukseen liittyvät tekijät ovat maaseudun asukkaille tärkeitä ja niitä ei
pidä unohtaa.”
”Tarvittaisiin tietoa esim. siikaistutusten järkevyydestä Längelmäveteen, mm.
Näsijärvellä on verkon silmäkoko pidetty 40 mm, jotta saataisiin paras hyöty
siikaistutuksista (Näsijärven käyttö- ja hoitosuunnitelma).”
”Puristusta oikeasta päästä.”
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”Verkon silmäkokoa voisi mielestäni suurentaa,
kalastusharrastuksen suuntaan.”

enemmän markkinointia

”Matalien latvavesien ravinnekuormitus edelleen voimakas, juoksutus joka johtaa
mataliin vedenpintoihin etenkin loppukesällä ja syksyllä edesauttaa
rehevöitymistä tuntuvasti. Moottoriuistelu ja monet tekniset laitteet tekevät
harrastuksesta ”liian helppoa”, jatkossa todellinen uhka kalakannoille.”
”Kalavesien hoitoon (istutukset) olisi hyvä saada kalastuskuntakohtainen
suositus? Eli mitä olisi hyvä istuttaa.”
”Uisteluun täytyisi saada muitakin osakaskuntia lupa-alueeseen.”
”Käynnistettäisiin osakaskuntien
aikaansaamiseksi.”

yhdistäminen

järkevien

kokonaisuuksien

”Nuoria mukaan toimintaan, virveli/onkipaikkoja autolla saavutettavaksi myös
vammaisille, kesätöitä nuorille kalastuksen yhteyteen, valistusta, koulutusta,
extreemiä, motivointia, hyviä kalanpoikasia istutettaviksi, myös uusien kalalajien
tutkimusta vesistöön istutettavaksi esim. nieriä kirjolohi yms.”
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LIITE 3.

Toimintakertomus

1(2)

osakaskunnan
toiminnasta vuonna: 20
Kiinteistötunnus:

/

/

Vesialueen pinta-ala:ha
Hoitokunnan puheenjohtaja /
toimitsijamies:

/
Kalastusalue:

Osoite ja puhelinnumero:
Varapuheenjohtaj
a:
Hoitokunnan muut jäsenet ja
toimihenkilöt:

puh:

KOKOUKSET JA MUUT YLEISET
TILAISUUDET
Tilaisuudet

Luku

Osanottaji
a

Huomautuksia

Hoitokunnan kok.
Osakaskunnan
kok.

Yhteensä
KÄYTÖSSÄ OLLEET PYYDYKSET, PYYDYSYKSIKÖT JA KANNETUT LUPAMAKSUT
Käytössä olleet
pyydykset
Nuotta

Maksut pyydykseltä/yksiköltä
kpl

Osakkaat

Trooli
Verkko.
enint. 30m x 3m

Katiska
Rysä
Koukut

Rapumerta
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Kylässä as.

Erikoisluva
t

Vieheluva
t

Ammattikal
.

Metsästyslupia
vesialueelle

Yhteensä
KALASTAJIEN JAKAUMA
Kalastajaryhmä

osakkaat

muut

yhteensä
henkilöä

Ammattikalastajia
Sivuammattikalastajia
Harrastuskalastajia
Ravustajia

Yhteensä
SAALISARVIO TÄRKEIMMISTÄ
LAJEISTA
Kalalaji

kg

Saaliin runsaus

Muita havaintoja

( hyvä, keskinkertainen, huono)

Ahven
Hauki
Kuha
Lahna
Made
Muikku
Silakka
Siika
Taimen
Lohi

Muut
Yhteensä

kg / ha / vuosi

Rapusaalis kpl
KALASTUSKUNNAN KUSTANTAMAT ISTUTUKSET
Kalalaji, -kanta ja koko

kpl
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Istutusvesistö

Pintaala

MUUT
HOITOTOIMENPITEET

VESIALUETTA TAI KALASTUSOIKEUTTA KOSKEVAT VUOKRAUKSET,
SIIRTOSOPIMUKSET
KALASTUSALUEILLE

KIRJANPITOKALASTUS
Kirjanpitokalastajat, nimi, osoite, puh.
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LIITE 4.

Kalataloushallinnon istutusrekisteri
Tulostuspäivä: 8.2.2010
Kalastusalue:
Längelmävesi
Kunta:
Istutukset ajalta: 1.1.2000 - 31.12.2009

Istutusvuosi Kalalaji
Istutusvesi: Eräjärvi
2000
Planktonsiika
Täplärapu
2002
Kuha
2003
Kuha
Planktonsiika
2005
Kuha
2006
Kuha
2008
Kuha
2009
Kuha
Istutusvesi: Eväjärvi
2003
Planktonsiika
2006
Järvitaimen
Istutusvesi: Heposelkä
2002
Täplärapu
2003
Planktonsiika
2004
Planktonsiika
2005
Planktonsiika
Istutusvesi: Iso-Löytäne
2000
Planktonsiika
2001
Järvitaimen
2002
Planktonsiika
2005
Planktonsiika
2006
Järvitaimen
2007
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Ikä

Istukkaita yhteensä

1k
1k

2205
700

1k

8073

1k
1k

17353
2016

1k

4981

1k

5952

1k

8636

1k

4649

1k

9000

3k

122

aik

422

1k

2272

1k

2649

1k

1987

1k

16746

3k

460

1k

6463

1k

6826

3k

244

Järvitaimen
2009
Järvitaimen

Istutusvesi: Längelmävesi
2000
Harjus
Järvisiika
Järvitaimen
Järvitaimen
Kuha
Peledsiika
Planktonsiika
Täplärapu
Täplärapu
2001
Hauki
Järvilohi
Järvitaimen
Järvitaimen
Kuha
Planktonsiika
Täplärapu
Täplärapu
Täplärapu
Vaellussiika
2002
Järvilohi
Järvisiika
Järvitaimen
Järvitaimen
Kuha
Planktonsiika
Puronieriä
Täplärapu
Täplärapu
2003
Järvisiika
Järvitaimen
Kuha
Planktonsiika
Täplärapu
2004
Järvitaimen
Kuha
Planktonsiika
Täplärapu
2005
Järvisiika
Järvitaimen
Kuha
Planktonsiika
Täplärapu
2006
Järvisiika
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3k
3k

270
109

1k
1k
3v
4k
1k
1k
1k
2k
aik

1300
29910
1754
500
31417
1400
91226
2000
4200

ek
3k
3k
3v
1k
1k
2k
2v
aik
2k

1000
95
322
326
85587
78226
1750
1030
5350
1183

2v
1k
3v
4k
1k
1k
1k
2k
aik

680
1350
749
68
24094
97884
707
340
750

1k
3k
1k
1k
aik

6300
425
33654
107446
1080

3k
1k
1k
aik

35
40984
46921
2430

1k
3k
1k
1k
aik

3933
300
23450
31681
3000

1k

5264

Järvitaimen
Kuha
Planktonsiika
Vaellussiika
2007
Järvisiika
Järvitaimen
Kuha
Planktonsiika
Täplärapu
Vaellussiika
2008
Järvitaimen
Kuha
Planktonsiika
Täplärapu
2009
Järvitaimen
Kuha
Planktonsiika
Istutusvesi: Pappilanselkä
2007
Planktonsiika
Istutusvesi: Pääskylänjoki, Luukkaanjoki
2000
Järvitaimen
Järvitaimen
2001
Järvitaimen
2002
Purotaimen
2004
Järvitaimen
2006
Purotaimen
Istutusvesi: Vesijärvi
2000
Järvitaimen
Järvitaimen
Kuha
Planktonsiika
Täplärapu
Täplärapu
Täplärapu
2001
Järvitaimen
460
Järvitaimen
Kuha
Täplärapu
Täplärapu
2002
Järvitaimen
Järvitaimen
Kuha
Planktonsiika
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3k
1k
1k
1k

573
22314
3945
3510

1k
3k
1k
1k
aik
1k

7600
1476
31674
63215
2450
2000

3k
1k
1k
aik

1818
82983
41313
1900

3k
1k
1k

1003
11723
33037

1k

3340

1k
4k

1415
86

3k

230

2k

1000

1k

4263

3k

729

3v
4k
1k
1k
2k
2v
aik

762
450
19643
5579
1780
540
2960
3k

4v
1k
2k
aik

290
14196
220
400

3v
4k
1k
1k

1232
2024
2400
11732

Täplärapu
2003
Järvitaimen
Planktonsiika
Täplärapu
2004
Järvitaimen
Kuha
Planktonsiika
2005
Järvitaimen
Järvitaimen
Planktonsiika
2006
Järvitaimen
Kuha
Planktonsiika
2007
Järvitaimen
Planktonsiika
2008
Järvitaimen
Kuha
2009
Järvitaimen
Kuha
Planktonsiika

Ikä:
mvl

= istutettu mätiä,
vastalypsetty

aik

1470

3k
1k
aik

2128
2840
500

3k
1k
1k

1283
4500
5281

3k
4k
1k

495
494
3311

3k
1k
1k

2284
7318
18857

3k
1k

2712
13600

3k
1k

1587
6468

3k
1k
1k

1538
13587
20408

aik

= istutettu sukukypsiä kaloja,
ikää ei tunneta tarkasti

1k
nuo

= yksikesäinen
= istutettu ei sukukypsiä
kaloja, ikää ei tunneta
tarkasti

mspa

= istutettu mätiä,
silmäpisteaste

1v

= yksivuotias

2k

= kaksikesäinen

Hämeen ELY-keskus, kalatalousryhmä
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vk

= vastakuoriutunut poikanen

2v

=kaksivuotias

ek

= esikesäinen poikanen

la

= lasiankerias

ka

= karantenoitu lasiankerias

