
Längelmäveden kalatalousalue: kysely
vesialueen omistajille
Kalatalousalueen hallintoa ja käyttö- ja hoitosuunnittelman laadintaa varten 

Arvoisa vastaanottaja 

Längelmäveden kalatalousalueen on laadittava toimialueelleen kalastuslain mukainen käyttö- 
ja hoitosuunnitelma vuosille 2022‒2032. Suunnitelma valmistuu vuoden 2021 aikana. Sen 
tehtävänä on turvata alueen kalavarojen kestävä ja monipuolinen käyttö sekä biologisen 
monipuolisuuden säilyttäminen ja lisääminen. Suunnitelmassa otetaan kantaa vapaa-ajan ja 
kaupallisen kalastuksen järjestämiseen. Uuden kalastuslain mukaan käyttö- ja 
hoitosuunnitelma on merkittävästi aiempaa sitovampi ja sillä ohjataan vesialueen omistajien 
päätöksentekoa ja toimintaa. 
  
Jotta suunnitelmasta saadaan toimiva ja alueen mahdollisuudet, erityspiirteet ja toimijoiden 
tarpeet huomioiva, lähetämme tämän kyselyn kalatalousalueen jäsenien tiedossa oleville 
edustajille. Toimitamme kyselyn ensisijaisesti sähköpostilla ja saat linkin sähköiseen 
kyselyyn. Kysely on myös sähköpostin liitteenä, mutta toivomme, että vastaat sähköiseen 
kyselyyn. Tarvittaessa voit palauttaa kyselyn myös sähköpostilla osoitteeseen 
kalatalousalue@langelmavesi.fi. 
 
Linkki sähköiseen kyselyyn: https://forms.gle/57s6fpmPXkaFDngX6 

Pyydän vastauksia joulukuun 2020 alkuun mennessä. 

Osakaskunnat voivat pyytää halutessaan myös muita hoitokunnan jäseniä vastamaan 
suoraan tähän kyselyyn tai koota vastauksia yhteen vastausviestiin. Kiitämme 
vastauksistanne jo etukäteen, lyhyetkin vastaukset ovat arvokkaita. Jos ette osaa vastata 
johonkin kysymykseen, jättäkää kohta tyhjäksi. Alussa on yhteystietokysely. Haluamme 
varmistaa, että meillä on kaikki ajantasaiset tiedot vesialueen omistajista. Jos osoitetarrassa 
on oikeat vastaanottaja- ja osoitetiedot, voit yhteystietojen kohdalle laittaa ”entiset” 

1. Vesialueen omistaja. Osakaskunnan säännöissä hyväksytty virallinen nimi tai 
jaetun vesialueen nimi: 

mailto:kalatalousalue@langelmavesi.fi


2.

3.

4.

5.

6.

kyllä, yhteyshenkilön osoitteeseen

Ei 

Muuhun osoitteeseen: 

Vesialueen kiinteistörekisteritunnus:

Yhteyshenkilön nimi ja osoite sekä asema (pj, sihteeri):

Yhteyshenkilön puhelinnumero:

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite virallista viestintää varten:

Muiden yhteyshenkilön sähköpostiosoitteita, joille voidaan toimittaa esim.
kalatalousalueen tiedotteita:

7. Voiko kalatalousalueen kokouskutsun toimittaa yksinomaan sähköpostilla (jos 
vastaatte ei, lähetämme kutsun kirjepostina) 

 



8.

Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen

9.

10.

Kalastuslupienne myyjät/myyntipisteet yhteystietoineen:

Mitkä ovat mielestäsi 3-5 tärkeintä konkreettista tavoitetta, mihin vesialueenne ja
niiden kalakantojen tilan osalta tulisi pyrkiä seuraavan 10 vuoden kuluessa, jotta
tilanne olisi mielestänne hyvä?

Mitä toiveita ja ajatuksia teillä on kalavesien käytön ja hoidon osalta (esim.
solmuvälirajoitukset, ja muu kalastuksensäätely, rauhoitusalueet, kunnostukset,
istutukset ja muu kalavesien hoito)? Voit toimittaa kalastusmääräyksenne tj:n
sähköpostiin kalatalousalue@langelmavesi.fi.

mailto:kalatalousalue@langelmavesi.fi


11.

Merkitse vain yksi soikio.

Muu:

lakisääteinen 42 cm ja solmuväli 50 mm

45 cm ja solmuväli 55 mm

45 cm ja solmuväli 60 mm

50 cm ja solmuväli 60 mm

50 cm ja solmuväli 65 mm

12.

Ei 

kyllä 

Lisätietoja: 

Kuha on merkittävin ja tavoitelluin saaliskala alueellamme. Kuhasaaliin
kehitykseen voidaan vaikuttaa säätelemällä alamittaa sekä käytettyjä verkon
solmuvälejä. Soveltuvin alamitta ja solmuväli kuhan kalastuksessa on mielestäsi:

Onko alueellanne merkittäviä kalataloudellisia kohteita, jotka tulisi huomioida
alueen suunnittelussa, esim. virtavesikohteita, eri lajien lisääntymis-, syönnös- ja
talvehtimisalueita? Voit kuvata sanallisesti alueita, ilmoittaa koordinaatteja tai
merkata alueet sähköpostin liitteenä olevaan kartttaan ja palauttaa sen tj:lle.

13. Olisitteko kiinnostuneet esim. järvikohtaisten yhtenäislupien muodostamisesta 
(esim. seisoville pyydyksille, uisteluun tai kaupalliseen kalastukseen). Tarkenna 
lisätietoja-kohtaan (mille alueelle ja mille kalastustavoille)  

 



14.

15.

16.

Mikäli ette ole kiinnostuneita yhtenäislupa-alueiden muodostamisesta, miten
aiotte järjestää kalastuksen, valvonnan ja etenkin kaupallisen kalastuksen
alueellanne ja järvillänne?

Miten kaupallinen kalastus (ammattikalastus) ja kalastusmatkailuun liittyvä
opastoiminta tulisi mielestänne alueella järjestää? Mitä kehittämistoimenpiteitä
esittäisitte elinkeinokalatalouden edistämiseksi alueella?

Oletteko kiinnostuneita myöntämään lupia kaupalliseen kalastukseen esim.
särkikalojen pyyntiä varten ? Jos olette, niin mille pyydyksille?



17.

18.

19.

Kalastuslain mukaan vesialueen omistajan tulee järjestää valvonta omalla
vesialueellanne. Miten aiotte hoitaa /järjestää kalastuksenvalvonnan
vesialueellanne? Oletteko (vesialueen omistajana) kiinnostunut osallistumaan
kalatalousalueen yhteisvalvontaan?

Mitä kalatalousalue voisi tehdä, jotta alueen vedet olisivat kiinnostavia
kalastajien keskuudessa ja millä toimilla alueelle saataisiin lisää maksavia
kalastajia ja ja miten haluaisitte tiedottaa vesialueen omistajina omista
asioistanne kalatalousalueen suuntaan?

Miten kalatalousalueen tiedotus ja yhteydenpito vesialueen omistajiin tulisi
mielestänne hoitaa? Mitä tiedotuskanavia haluaisitte seurata?



20.

Muu:

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

viralliseen kuuluttamiseen: osakaskunnan kokouskutsut ja kokouksien pöytäkirjat

tiedostus kalastus- ja metsästysluvista ja kalastusmääräyksistä

tapahtumakutsut

talkootiedotteet

venepaikkojen vuokraus/varaus

21.

22.

Muu:

Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

kalatalousalue myöntäisi koko järvialueelle luvat esim. kaupalliseen kalastukseen
ja/tai ravustukseen

ristiin kalastus useamman vesialueen omistajan luvalla

yhteisten kalastusmääräysten laatiminen järvittäin

valvonta

kalanpoikasistutusten tekeminen järvi tai selkäaluekohtaisesti

Miten haluaisitte jatkossa hyödyntää kalatalousalueen nettisivuja ja mitä
palveluita/toimintoja sen tulisi tarjota, jotta se tukisi teidän toimintaanne
mahdollisimman hyvin? Onko teillä tarpeita esimerkiksi (valitse ne vaihtoehdot,
mistä olette kiinnostuneita)

Aktiivisten toimijoiden vähentyessä ja kalatalouteen ohjautuessa koko ajan
vähemmän varoja oletteko miettineet toimintanne jatkuvuutta? Oletteko
miettineet toiminnan kehittämistä yhdistämällä vesialueita isommiksi ja
elinvoimaisemmiksi omistusyksiköiksi? Lisätietoja yhdistämisestä ja hinnoista:
https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-
kiinteistot/maanmittauspalvelut/yhteiset-alueet

Oletteko kiinnostuneita muista yhteistyövaihtoehdoista? Mistä?

https://www.google.com/url?q=https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot/maanmittauspalvelut/yhteiset-alueet&sa=D&ust=1603453189525000&usg=AFQjCNGNXYGeZZ52kwMQ0MUHxi0w0ApUjA


23.

24.

25.

Onko alueellanne yhteisessä käytössä olevia veneenlaskuluiskia? Onko niiden
kunnostukselle tarvetta tai olisiko alueellanne sellaisia yhteisiä alueita, joihin voisi
veneenlaskuluiskaa suunnitella ja onko sille tarvetta?

Mikäli tiedossanne on virtavesissä sijaitsevia kalojen nousuesteitä, merkatkaa ne
karttaan ja kertokaa, minkä tyyppisestä nousuesteestä tai padosta on kysymys.
Voitte kuvata myös paikan sanallisesti tai ilmoittaa koordinaatit

Muut terveiset ja kehittämisehdotukset kalatalousalueelle, sana on vapaa.
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