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Tiivistelmä 
 
Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tehtävänä on turvata alueen kala-

varojen kestävä ja monipuolinen tuotto ja käyttö sekä biologinen monimuotoi-

suus, ja edistää vapaa-ajan sekä kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä 

niin, että voimassa olevan lainsäädännön vaatimukset tulevat täytetyksi. Suun-

nittelukausi kestää 10 vuotta kattaen aikavälin 2022–2031. 

 
Heinävedenreitin kalatalousalue sijaitsee Etelä-Savon maakunnassa Heinäve-

den, Enonkosken, Varkauden ja Savonlinnan kuntien alueella. Kalatalousalueen 

vesialueiden pinta-ala on noin 486 km2 ja vesialueiden omistus jakautuu 430:aan 

omistusyksikköön, jotka käsittävät vesialueita kumottuun kalastuslainsäädäntöön 

perustuneilta Kermajärven, Koloveden, Sääminginsalon ja Vuokalan kalastusalu-

eilta. 

 

Kalastuslain 129 §:n mukaisesti vuonna 2019 toimintansa aloittanut Heinäveden-

reitin kalatalousalue on asettanut tavoitetilat kalakannoille, kalastukselle ja yh-

teistoiminnan kehittämiselle sekä määrittänyt mittarit niiden seurannalle.  

 

Toimenpiteet tavoitetilojen saavuttamiseksi on sisällytetty kalatalousalueen ka-

lastuksen säätelyyn, istutuksiin, kunnostuksiin, seurantaan sekä kalastuksen 

edistämistoimiin. Tavoitetilojen saavuttamiseksi tehtävien toimenpiteiden tarkem-

masta toteuttamisesta päätetään kalatalousalueen vuosittaisissa toimintasuunni-

telmissa. 

 

Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan on sisällytetty kalastuslain 36 §:n edellyttämä 

suunnitelma yhtenäislupajärjestelmän kehittämiseksi sekä määritykset kalatalou-

dellisesti merkittävistä, kaupalliseen kalastukseen ja kalastusmatkailuun sopi-

vista alueista. 

 

Ehdotuksessa suunnitelmaksi on huomioitu uhanalaisten lajien suojelu ja pyritty 

yhteensovittamaan tämä kalastuksen, sekä paikallisten sosioekonomisten näkö-

kohtien kanssa. Suunnittelussa ja laadintatyössä on otettu huomioon myös naa-

purikalatalousalueet ja suunnitelman yhteensopivuus niiden käyttö- ja hoitosuun-

nitelmien kanssa. Lisäksi jo olemassa oleviin ja suunnitteilla oleviin alueellisiin 

kehittämis- ja hoitosuunnitelmiin on kiinnitetty huomiota. Kokonaisvaltaisena ta-

voitteena on jatkaa eri sidosryhmien kanssa yhteistyönä tehtävää kestävän kala-

talouden kehittämistyötä 2020-luvulla. 
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1 Johdanto 
 
 
Uuden kalastuslain mukaan kalatalousalueet ovat velvoitettuja laatimaan aluet-

taan koskeva käyttö- ja hoitosuunnitelma vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Käyttö- ja hoitosuunnitelmalla turvataan alueen kalavarojen kestävä ja monipuo-

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

ja kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä  

  

Kalastuslain 36 §:ssä on selvitetty käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimista ja si-

sältöä. Tämä ehdotus käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi noudattaa kyseisen säädök-

sen sisältöä.   

  

Kalatalousalueella on velvollisuus toimeenpanna käyttö- ja hoitosuunnitelma 

(KalL 39 §). Kalatalousalueen kalavarojen käyttö ja hoito on järjestettävä hyväk-

sytyn käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Kalatalousalue ja kalastusoikeu-

den haltijat vastaavat suunnitelman toteuttamisesta siltä osin kuin suunnitelman 

toteuttaminen niitä koskee (KalL 40 §).  

  

Kalastuslain 41 §:n mukaisesti kalastus on järjestettävä käyttö- ja hoitosuunnitel-

man mukaisesti ja kalastuksen järjestämisestä vastaa kalastusoikeuden haltija, 

toisin sanoen se taho, jonka omaisuuden käyttöön käyttö- ja hoitosuunnitelman 

toimenpiteet kohdistuvat. Kalastusoikeudella, joka sisältyy vesialueen omistusoi-

keuteen, ymmärretään suojattua valtaa harjoittaa kalastusta määrätyllä vesialu-

eella. Kalastusoikeuteen kuuluvat oikeus vesialueen kalakannan taloudelliseen 

hyväksikäyttöön ja oikeus järjestää vesialueen käyttö ja hoito. 

  

Käyttö- ja hoitosuunnitelma, joka laaditaan kalastuslain ja mahdollisesti maa- ja 

metsätalousministeriön antaman asetuksen perusteella, ei saa olla ristiriidassa 

perustuslain tai muun lainsäädännön kanssa.  

 

Ehdotus käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi on laadittava siten, että sen sisältö ei ole 

ristiriidassa nykyisten ja tulevien valtakunnallisten hoitosuunnitelmien kanssa (ks. 

luku 2). 
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Alueen kuvaus 

 

Heinäveden reitin kalatalousalue (kuva 1) sijaitsee Saimaalla Heinäveden laiva-

reitin ja Joensuun laivareitin yhtymäkohdassa. Heinäveden reitin kalatalousalu-

een vesipinta-ala on yhteensä 48 648  ha. Vesialueen omistajia alueella on noin 

400 kappaletta. Heinäveden reitin kalatalousalueen vedet ovat neljän kunnan 

alueilla: Enonkoski, Heinävesi, Savonlinna ja Varkaus. Kalatalousalue koostuu 

neljän entisen kalastusalueen vesialueista: Koloveden, Kermajärven, Säämingin-

salon ja Vuokalan kalastusalueista. 

 

Suurimpia järvialueita Saimaan vesitasolla ovat Kermajärvi, Enonvesi, Jouten-

vesi, Kolovesi, Käkövesi, Ruunavesi, Pyttyvesi ja Pyyvesi. Kookkaimmat sisäjär-

vet ovat Enonkoskeen laskevat Ylä-Enonvesi ja Hanhijärvi. Suurien Järvialueiden 

välissä sijaitsevat Heinävedenreitin reittikosket, Karvionkoski, Kermankoski, Haa-

pakoski, Vihovuonteenkoski sekä Pilpankoski. Lisäksi kalatalousalueen vesialu-

eisiin kuuluu lukuisa määrä pienempiä järviä, lampia ja virtavesiä.  

 

Kalatalousalueen luontaisia rajoja ovat Haponlahden ja Oravin kanavat alueen 

etelälaidalla, Tappuvirta alueen länsilaidalla, Palokki Heinäveden reitin pohjois-

osassa ja idässä alue rajoittuu Savonrannan Orivirtaan. Kalatalousalueen rajaus 

on esitetty karttakuvassa 1. 

 

Naapurialueet, joihin Heinävedenreitin kalatalousalueella on vesiyhteys ovat poh-

joisessa Suvasveden ja Vaikkojoki-Juojärven kalatalousalueet, lännessä Hauki-

veden kalatalousalue ja idässä Oriviveden kalatalousalue. 

 

Kalatalousalueen vesien tila on pääsääntöisesti hyvä/erinomainen joitain poik-

keuksia lukuunottamatta. Pistemäiset kuormittajat ovat luvanvalvonnan piirissä ja 

niille on määrätty päästörajat, joita valvotaan. 

 

Kalakannat ovat monipuoliset ja kalataloudellisesti tuottavat. Luontaisia lajeja 

ovat ahven, hauki, made, muikku ja särkikalat. Näiden lisäksi alueella esiintyy 

pääosin istutuksista peräisin olevaa järvitaimenta ja järvilohta. Alueella on myös 
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luontaisesti lisääntyvä järvitaimenkanta, jota on etenkin 2000-luvulla tutkittu run-

saasti.  

 

Alueella harjoitetaan niin eri muodoissa tapahtuvaa vapaa-ajan kalastusta, kuin 

kaupallista kalastustakin. Merkittävimmät saalislajit ovat hauki, ahven, kuha, siika 

ja muikku. Muikku on kaupallisen kalastuksen näkökulmasta merkittävin kalalaji. 

Myös kalastusta varten istutetut rasvaeväleikatut lohikalat ovat vapaa-ajan kalas-

tajien suosiossa. Koskikalastuskohteiden kalastus perustuu pitkälti lohikaloihin, 

ja ne ovat myös merkittävä vetovoimatekijä järvialueiden yhtenäislupa-alueilla. 

 

Kalastuksen ohella aluetta käytetään monipuolisesti muihin tarkoituksiin. Kalata-

lousalueen lävitse kulkee kaksi laivareittiä ja alueella on useita luonnonsuojelu-

alueita, joista tunnetuin on Koloveden kansallispuisto. Osaa vesistöreitille tule-

vista vesistä on säännöstelty voimatalouden ja kalatalouden tarpeisiin padotta-

malla. Tällä on myös oma vaikutuksensa alueen vaelluskalakantojen tilaan.  

 

Uhanalaisten vaelluskalojen ja saimaannorpan suojelun sekä kalatalouden toi-

mintaedellytysten, kuten kalastuksen yhteensovittamisen kehittäminen on ollut 

käynnissä koko 2010-luvun ajan. Kehitystyö tulee jatkumaan myös 2020-luvulla. 

 

Myös naapurikalatalousalueet ovat kehittäneet toimintaansa ja useimmat niistä 

jakavat samat haasteet ja tulevaisuuden näkymät.  
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Kuva 1.  Heinävedenreitin kalatalousalue ja sen naapurikalatalousalueet. 
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2 Suunnittelua ohjaava lainsäädäntö, strategiat ja ohjelmat  
 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen perustuu kalastuslakiin, mutta suunnitel-

massa on perusteltua ottaa laajemmin huomioon myös alueellista toimintaa ja 

alueen käyttöä ohjaavat lait, asetukset, strategiat, ohjelmat ja suunnitelmat. Ka-

lastuslain 34 § myös edellyttää, että käyttö- ja hoitosuunnitelmalla ei vaikeuteta 

valtakunnallisten kalavarojen hoitosuunnitelmien ja muiden kalavarojen käyttö- ja 

hoitosuunnitelmien toteuttamista. Tässä luvussa on esitetty kootusti keskeiset ka-

latalousalueen toimintaan suoraan tai välillisesti vaikuttavat ohjauskeinot. 

 
Lainsäädäntö: 

 
Yhteisaluelaki (vesialueiden osakaskunnat) 
Yhdistyslaki (yhdistysten, esim. kalatalousalueen toiminta) 
Kalastuslaki (vesialueen omistaja järjestää kalastuksen ja kalakantojen hoidon) 

Kalastusasetus (kalastuslakia tarkentava asetus mm. rajoitusten osalta) 

Luonnonsuojelulaki (norppa, järvilohi, järvitaimen, luonnonsuojelualueet) 

Vesilaki (luvanvaraiset vesitaloushankkeet) 

Ympäristönsuojelulaki (luvanvaraiset toimijat esim. kunnalliset puhdistamot) 

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (vesien tilaluokitus, ve-

sienhoitosuunnitelmat ja vesienhoidon toimenpiteet) 

Asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla (norpparajoitukset) 

 

Valtakunnalliset kalavarojen hoitosuunnitelmat (maa- ja metsätalousminis-
teriön hyväksymät) 
 
 
Kalatiestrategia (2012) 

Kalatiestrategia esittää viranomaistoimintaa ohjaavat strategiset päämäärät vael-

luskalojen tilan edistämiseksi mm. kalatieratkaisujen ja niitä tukevien järjestelyjen 

kautta. Strategian toiminta-ajatuksena on siirtää toiminnan painopistettä istutuk-

sista kalojen luontaisen lisääntymiskierron ylläpitämiseen ja palauttamiseen. Vi-

siona on, että elinvoimaiset vaelluskalakannat lisääntyvät luonnossa mahdollis-

taen monimuotoisuuden säilymisen ja kestävän kalastuksen. 
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Vuoksen vesistöalueen järvitaimenkantojen toimenpideohjelma (2018) 

Ohjelmassa kuvataan Vuoksen vesistöalueen järvitaimenkantojen nykyinen tila, 

esitetään niitä koskeva tavoitetila sekä 35 toimenpiteen toimenpideohjelma tavoi-

tetilan saavuttamiseksi. Ohjelman tavoitteena on turvata Vuoksen vesistöalueen 

alkuperäisten taimenkantojen tulevaisuus palauttamalla taimenen luonnonvarai-

nen lisääntyminen ja vaellusmahdollisuudet. Lopullisena tavoitteena on, että tai-

men esiintyy vaeltavana muotona mahdollisimman monessa virtavedessä, joiden 

kunnostetut kutu- ja poikastuotantoalueet ovat täysimääräisessä käytössä. 

 

Saimaan järvilohen hoito-ohjelma (2011) 

Saimaan järvilohen hoito-ohjelma on järvilohistrategiaa päivittävä ja tukeva oh-

jelma, jossa esitetään katsaus Saimaan järvilohikannan nykytilaan, esitetään 

kannan hoidon linjaukset ja 34 toimenpidettä linjausten toteuttamiseksi. Ohjel-

man visiona on, että Saimaan järvilohen kaikki elinkierron vaiheet tukevat kannan 

elinvoimaisena säilymistä ja järvilohen kalastus on sopeutettu suojelun tavoittei-

siin. Ohjelman päämäärinä ovat: 1) Saimaan järvilohi säilyy perinnöllisesti moni-

muotoisena ja elinvoimaisena kantana alkuperäisessä elinympäristössään; 2) 

Kattavien hoitotoimien ja kestävän kalastuksen ansiosta järvilohi muodostaa lu-

kuisissa järvissä vahvan ja kalastettavan kannan. 

 

Kansallinen rapustrategia (2019) 

Rapustrategia on kansallista raputaloutta ohjaava strategia. Strategian visio on, 

että Suomessa on elinvoimaiset rapukannat, vahva ja vastuullinen ravustuskult-

tuuri sekä monipuolinen kaupallinen raputalous. Rapuruton ja täpläravun yh-

dessä aiheuttama jokiravun elinalueiden supistuminen on yksi raputalouden suu-

rimmista ongelmista. Strategian tavoitteiden saavuttamiseksi on ehdotettu 41 toi-

menpidettä. Jokiravun säilyttämiseksi on määritelty suoja-alueet, jonne täplära-

vun leviäminen halutaan estää kaikin mahdollisin toimin. Myös muilla alueilla jo-

kirapukantoja pyritään suojelemaan ja vahvistamaan, eikä täplärapuja enää istu-

teta uusiin vesiin. 

 

Saimaannieriän toimenpideohjelma (2006) 

Saimaannieriän toimenpideohjelmaan on koottu mm. perustiedot uhanalaisen 

saimaannieriäkannan nykytilasta, kannan heikkenemiseen johtaneista tekijöistä, 
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nykyisistä uhkatekijöistä, kannan ylläpidon ja suojelun toimenpiteistä sekä suoje-

lun säädös- ja sopimustaustasta. Toimenpideohjelman päätavoitteena on sai-

maannieriän säilyttäminen Vuoksen vesistöalueella luonnossa lisääntyvänä ja 

kalastusta kestävänä kalalajina sen elinalueiksi soveltuvilla alueilla. 

 

Alueelliset kalatalouden kehittämisohjelmat- ja suunnitelmat 

 

Heinävedenreitin kestävän kalastuksen ohjelma ja kalataloudellinen kehit-
tämissuunnitelma (2014)  
 

Kestävän kalastuksen ohjelmaan ja kalataloudelliseen kehittämissuunnitelmaan 

on koottu keskeisiä kehittämistoimenpiteitä ja tutkimustuloksia Heinäveden reitin 

peto- ja vaelluskalakannoista sekä niiden elvytysmahdollisuuksista. Tietoa hyö-

dynnetään mm. paikallisesti kalastuksen järjestämisessä ja kestävän kalastuksen 

edistämisessä. Suunnitelman tavoitteena on luoda pitkällä aikavälillä Etelä-Sa-

vosta järvikalastuksen maakunta, jossa on monipuoliset ja vetovoimaiset kalas-

tettavat kalakannat, erinomaiset lupajärjestelmät ja -alueet sekä puhtaat vesistöt. 

 
Kermajärven ja Koloveden kalastusalueiden veneenlaskuverkoston kehit-
tämis- ja rahoitussuunnitelma (2015) 
 

Kalastusalueiden veneenlaskuverkoston kehittämis- ja rahoitussuunnitelma on 

yhteistyönä laadittu alueellinen kehittämissuunnitelma, joka ohjaa entisen kalas-

tusalueiden veneenlaskuverkoston kehittämistarpeita sekä toteutukseen tarvitta-

van rahoituksen järjestämistä. Suunnitelmassa on esitetty kalastusalueilla sijain-

neiden veneenlaskuluiskien inventoinnin tulokset ja esitetty niihin liittyvät kehittä-

mistarpeet sekä esitetty sijainnit tarpeellisille uusille luiskille. Toimenpiteiden ra-

hoittamismahdollisuuksia on kartoitettu ja kuvattu suunnitelmassa. 

 
Etelä-Savon virtavesien kalataloudellinen kunnostusohjelma (2008)  
 

Ohjaa virtavesien kalataloudellisten kunnostusten koordinointia Etelä-Savossa. 

Ohjelmassa on arvioitu maakunnan virtavesien kalataloudellista merkitystä ja ar-

votettu kohteet neljään ryhmään niiden kalataloudellisen arvon perusteella. Kun-

nostusohjelma on laadittu Etelä-Savon TE-keskuksen ja Etelä-Savon ympäristö-

keskuksen yhteishankkeena ja se toimii pitkän aikavälin ohjelmana maakunnan 

virtavesien kalataloudellisessa kunnostamisessa. Ohjelma myös tukee vesien-

hoitolakiin perustuvaa vesienhoidon suunnittelua.  
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Vesienhoitolakiin perustuvat vesienhoitosuunnitelmat ja vesienhoidon toi-
menpideohjelmat: 
 

Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016 - 2021 

Lain vesien- ja merenhoidon järjestämisestä 11 §:n mukainen vesienhoito-

aluekohtainen vesienhoitosuunnitelma, jossa on esitetty vesienhoitoalueen pinta- 

ja pohjavesien tilaluokitus sekä tavoitteet ja toimenpiteet vesien tilan paranta-

miseksi ja hyvän tilan turvaamiseksi. 2. suunnittelukausi. Uusien suunnitelmien 

valmistelu käynnissä 2020. 

 

Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2016 - 2021 

Vesienhoitolain 12 §:n mukainen ohjelma, jossa on esitetty maakuntakohtaisesti 

pinta- ja pohjavesien tila sekä toimenpiteet vesien tilan parantamiseksi. Suunni-

telma kytkeytyy ja tarkentaa vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmien to-

teuttamista. Uusien suunnitelmien valmistelu on käynnissä 2020. Toimenpideoh-

jelmaa tarkentavat ja sitä tukevat vesienhoidon yleissuunnitelmat laaditaan 3. 

suunnittelukaudella kalatalousalueiden rajauksella. Heinävedenreitin kalatalous-

alueen vesienhoidon yleissuunnitelmaa laadittiin yhtä aikaa kalatalousalueen 

käyttö- ja hoitosuunnitelman kanssa. Suunnitelma valmistui vuonna 2021. 

 

Kumottuun kalastuslakiin perustuvat kalastusalueiden käyttö- ja hoito-
suunnitelmat, jotka ovat voimassa siirtymäkauden aikaan (KalL 130 §) 
 

Kalastuksen järjestämistä ja kalakantojen hoitoa ohjaava suunnitelma entisillä 
kalastusalueilla vanhan kalastuslain ja nykyisen siirtymäkauden aikaan.  
 
 

Koloveden kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 
Kermajärven kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 
Sääminginsalon kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma  
Vuokalan kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 
 

3 Suunnitelma kalatalousalueelle 
 

3.1 Perustiedot vesialueesta sekä kalakantojen ja kalastuksen nykyti-
lasta 

 

Kalastuslain mukaan kalavarojen käytön ja hoidon on perustuttava parhaaseen 

käytettävissä olevaan tietoon (Kalastuslaki 1 §). Tässä luvussa on esitetty kuvaus 

ja arvio vesialueen, kalakantojen ja kalastuksen nykytilasta. 
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Vesialue ja sen tila 

 

Vesien omistus ja hallinta  
 

Heinävedenreitin kalatalousalue muodostuu neljälle entiselle kalastusalueelle 

(kumottu kalastuslaki 286/1982) kuuluneista vesialueista: Kermajärven, Kolove-

den, Sääminginsalon ja Vuokalan kalastusalueista (ks. liite 1). Kalatalousalueen 

vesialueiden omistus jakautuu 430 omistusyksikköön, joiden kokonaispinta-ala 

on yhteensä 48 646 hehtaaria. Omistusyksiköistä 101 on pinta-alaltaan yli 50 

hehtaaria. Omistusta on analysoitu tarkemmin taulukossa 1.  

 

Taulukko 1.  Heinävedenreitin kalatalousalueen vesialueiden omistajayksiköi-
den määrät ja pinta-alat kokoluokittain.  

 

Pinta-ala 
Vesialueiden omista-
jien lukumäärä 

% luku-
määrästä 

Kokonais-
pinta-ala, ha 

Osuus koko-
naisalasta 

< 1 168 39,1 % 51 0,1 % 

1 - 5 ha 84 19,5 % 192 0,4 % 

5 - 50 ha 77 17,9 % 1430 2,9 % 

50 - 100 
ha 

24 5,6 % 1690 3,5 % 

100 - 
500 ha 

46 10,7 % 11291 23,2 % 

500 - 
1000 ha 

20 4,7 % 14241 29,3 % 

yli 1000 
ha 

11 2,6 % 19751 40,6 % 

 

Kalatalousalueen vesialueiden omistuspinta-alasta suurimman osan (40,6 %) 

muodostavat pinta-alaltaan yli 1000 hehtaaria olevat 11 suurta osakaskuntaa.  

500 – 1000 hehtaarin kokoisia omistusyksiköitä on 20 kappaletta ja ne muodos-

tavat kalatalousalueen omistuspinta-alasta 29,3 %. 100 – 500 hehtaarin omistus-

yksiköitä on 46 kappaletta ja ne muodostavat omistuspinta-alasta 23,2 %. Kool-

taan 50 - 100 hehtaaria olevia omistusyksiköitä on 24 ja ne muodostavat kalata-

lousalueen kokonaispinta-alasta enää 3,5 %. Alle 50 hehtaarin omistusyksiköitä 

on lukumäärällisesti paljon (≈ 329 kpl), mutta ne muodostavat kalatalousalueen 

kokonaispinta-alasta ainoastaan 3,4 %. Omistusyksiköiden maantieteellinen si-

joittuminen on esitetty kuvassa 2 ja yksityiskohtaisemmin liitteessä 2. 
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Kuva 2.  Vesialueiden omistuksen jakautuminen Heinävedenreitin kalatalous-
alueella. Omistusyksiköt on eritelty toisistaan eri väreillä. (© MML; © 
Etelä-Savon ELY-keskus; © SYKE) 
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Vesien tila 

 

Euroopan unionin vesipolitiikan puitteita (2000/60/EY) kansallisesti toimeenpa-

neva laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) edellyttää 

vesien tilan arvioimista ihmistoiminnan niissä aiheuttamien muutosten perus-

teella. Vesienhoidon keskeisin ympäristötavoite on saavuttaa ja turvata vesien 

hyvä tila. 

 

Vesienhoito ja sen suunnittelu toteutetaan kuuden vuoden kausissa. Jokaiselle 

suunnittelukaudelle laaditaan vesienhoitoaluekohtainen vesienhoitosuunnitelma 

sekä maakunnallinen vesienhoidon toimenpideohjelma. Lisäksi näitä tukemaan 

voidaan laatia vesistöaluekohtaisia vesienhoitosuunnitelmia. Heinävedenreitin 

kalatalousalueen vesienhoitosuunnitelma valmistui vuonna 2021. 

 

Vesienhoitoa koskevien toimenpiteiden suunnittelua ohjaava vesien ekologinen 

tilaluokitus muodostetaan vesimuodostumien biologisten laatutekijöiden kuten 

pohjaeläimistön ja kalaston, veden fysikaalis-kemiallisen laadun kuten ravinnepi-

toisuuksien sekä hydromorfologisten muuttujien, kuten säännöstelyn ja vael-

lusesteiden perusteella. Tilaluokituksessa huomioidaan myös ympäristölle ja ter-

veydelle haitallisten aineiden laatunormit.  

 

Tilaluokat ovat: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono. Heinävedenreitin 

kalatalousalueen ekologinen tilaluokitus on esitetty kuvassa 3. 

 

Heinävedenreitin reittivesillä vesien ekologinen tila lähes poikkeuksetta erinomai-

nen ja kalatalousalueen pienemmillä järvillä pääsääntöisesti hyvä.  

 

Vääränselkä on ekologiselta tilaltaan tyydyttävä siellä aiemmin vaikuttaneen yh-

dyskuntajätevedenpuhdistamon purkuputken vaikutuksesta. Säännöstely vaikut-

taa kalatalousalueen eteläosan järvien ekologiseen tilaan alentavasti. 
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Kuva 3.  Heinävedenreitin kalatalousalueen vesistöjen ekologinen tila vesien-
hoidon 3. suunnittelukaudella. (Heinävedenreitin vesienhoitosuunni-
telma 2021) 
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Saimaannorpan suojelu 

Heinävedenreitin kalatalousalueen reittivesien eteläiset osat sijoittuvat erittäin 

uhanlaisen saimaannorpan elin- ja pesimäalueelle. Norpan suojelemiseksi valtio-

neuvosto on säätänyt asetuksen eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla vuosina 

2021–2026 (374/2021).  

Saimaannorpan suojelemiseksi säädettyihin rajoituksiin voi tutustua maa- ja met-

sätalousministeriön internetsivuilla https://mmm.fi/saimaannorppa sekä säädös-

tekstistä osoitteessa https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210374. Rajoitusalue on 

esitetty kuvassa 4. 

Norpan suojeleminen vaikuttaa Koloveden alueen kalastukseen merkittävällä ta-

valla. Toisaalta saimaannorpan suojelemiseksi asetetut rajoitukset edistävät 

uhanalaisten vaelluskalojen suojelua. Norpparajoitukset ovat voimassa vuoteen 

2026. 

 

Kuva 4.  Kalastusrajoitusalue saimaannorpan keskeisillä elinalueilla. (Asetus 
(374/2021) eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla vuosina 2021–
2026) 

https://mmm.fi/saimaannorppa
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210374
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Vesialueiden muu kuin kalastuskäyttö  

 

Heinävedenreitin kalatalousalueella kulkee pohjois-eteläsuuntaisesti Heinäve-

denreitin laivareitti, johon kuuluu 4 kanavaa sulkuineen. Kalatalousalueen läpi 

kulkee myös itä-länsi-suunnassa Saimaan laivareitin syväväylä Orivedeltä Pyy- 

ja Enonveden kautta Haukivedelle. Enonveden Hanhivirrassa kulkee vesistön lä-

vitse lossiväylä. Vesilain nojalla väylän käyttämistä vaikeuttavan esteen asetta-

minen, kuten seisovilla ja kiinteillä pyydyksillä kalastaminen on väyläalueella kiel-

lettyä (vesilaki 3 luku 3 §). 

 

Kalatalousalueella toimii kuusi kalatalouden näkökulmastakin merkittävää vesi- 

tai ympäristöluvan varaista hanketta. Kolmelle on niistä kalataloudelle koituvien 

haittojen kompensoimiseksi asetettu kalatalousvelvoite. Kolmella muulla hank-

keella, jätevedenpuhdistamoilla, on ympäristölupaan perustuva velvoite seurata 

toiminnan vesistövaikutuksia sekä huolehtia ympäristölupien päästörajojen toteu-

tumisesta. Toiminnanharjoittajat ja velvoitteet on esitetty kootusti taulukossa 2.  

 

Alueella on kolme suurempaa valtion luonnonsuojelualuetta, joista merkittävin on 

Koloveden kansallispuisto. Kaksi muuta valtion suojelualuetta ovat Joutenveden 

ja Kermajärven luonnonsuojelualueet. Alueiden keskeisimpinä suojeluperusteina 

ovat vallitseva luontotyyppi (karut, kirkkaat vedet) sekä lajisto (saimaannorppa). 

Koloveden kansallispuiston alueelle on rajattu alue, jossa moottoriveneily on ym-

pärivuotisesti kielletty. Kieltoalue on kuvattu tarkemmin liitteessä 11.  

 

Kalatalousalueen vesistöjen rannoilla on laajalti haja- ja loma-asutusta, joka pai-

nottuu voimakkaimmin kalatalousalueen itäiselle puoliskolle. Kalastuslain 50 §:n 

mukaan on vältettävä kalastuksesta rannanomistajalle tai -haltijalle koituvaa tar-

peetonta haittaa ja häiriötä. 

 

Kalatalousalueen vesialueita käytetään myös retkeilyyn ja melontaan etenkin 

Heinävedenreitin alueella ja Koloveden kansallispuistossa. Kalastuslain 50 §:n 

mukaan kalastusta harjoittaessa ei saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa tai häiriötä 

muille vesilläliikkujille. 



18 

 

 

 
Kuva 5.  Vesialueiden muu kuin kalastuskäyttö kalatalousalueella. (© Väylävi-

rasto; © MML; © Etelä-Savon ELY-keskus; © SYKE) 
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Taulukko 2.  Vesi- ja ympäristöluvanvaraiset hankkeet ja niiden kalatalouteen 
liittyvät velvoitteet Heinävedenreitin kalatalousalueella. (Pohjois-
Savon ELY-keskus 2020; Etelä-Savon vesienhoidon toimenpide-
ohjelma vuosille 2016 - 2021) 

 

Luvanhaltija Kalatalouskompen-
saatio 

Toteutus 

Saimaan vesiviljely 
(Enonkosken kalanvilje-
lylaitos) 

Kalatalousvelvoite Kalastoseuranta 
Velvoiteistutus: 25 000 
kpl 1-k planktonsiika, 
10 000 kpl 1-k kuha 

Enonkosken kunnan 
viemärilaitos 

ei velvoitetta - 

Heinäveden kunnan vie-
märilaitos (kirkonkylä) 

ei velvoitetta - 

Karvion jätevedenpuh-
distamo 

ei velvoitetta - 

Perkaus Oy  
(Matkonlahden toimi-
paikka, puutavaran 
uitto) 

Kalatalousvelvoite toimi-
paikan ollessa käytössä 

Velvoiteistutus: 1000 kpl 
1-k planktonsiika 

Pohjois-Karjalan Sähkö 
Oy (Palokki) 

Kalatalousvelvoite 
 

Istutusvelvoite 
1500 kpl JT 2-v 
 

 

Kalakantojen nykytila 

 

Käsitys kalatalousalueen kalakantojen nykytilasta on muodostettu entisten kalas-

tusalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmissa, kalatalouden hankeraporteissa, vie-

helupa-alueiden esittelymateriaaleissa, vaelluskaloja koskevissa tieteellisissä 

selvityksissä sekä kalataloushallinnon rekistereissä (istutusrekisteri, koekalas-

tusrekisteri) olevaa tietoa. Täydentävää tietoa on saatu myös kalatalousalueen 

jäseniltä. 

 

Heinävedenreitin kalatalousalueen reittivesien kalasto on hyvin monipuolinen ja 

kalataloudellisesti tuottava. Taloudellisesti merkittävimmät kalalajit ovat; muikku, 

kuha, hauki, ahven, made, lahna ja siika. Hauki- ja kuhakannat menestyvät erin-

omaisesti runsaiden ravintovarojen (kuore, ahven särki) vuoksi. Arvokaloista, 

joilla on merkittävää virkistyksellistä arvoa, esiintyy mm. järvitaimenta, järvilohta 

ja harjusta. Laajat syvännealueet ja runsaat muikkukannat tarjoavat erinomaisen 
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kasvuympäristön lohikalakannoille. Järvitaimenella on myös luontaista lisäänty-

mistä Kerman-, Vihovuonteen-, Karvion-, Haapa-, Kissa- ja Pilpankoskien alu-

eella. Viime vuosina reitin koskissa on havaittu myös järvilohen kutupesiä sekä 

taimenen ja lohen risteymäpesiä. 

 

Kalatalousalueen reittivesien ulkopuolisten järvien ja lampien lajisto on huomat-

tavasti yksipuolisempi, vaikka joitakin lajeja on istuttamalla niihin kotiutettu. Pien-

vesien valtalajit ovat hauki, ahven, made, särki ja kiiski. Istuttamalla kotiutettuja 

lajeja ovat planktonsiika ja kuha.  

 

Kalatalousalueen tärkeimmät muikkuvedet ovat Kermajärvi, Varisvesi Petruma, 

Enonvesi, Pyyvesi ja Kolovesi. Kaupallisen kalastuksen saalisilmoitusten perus-

teella muikkukantojen tila on hyvä. Kuhalla on saatu hyviä istutustuloksia suu-

ressa osassa alueen vesiä. Pienvesiä on hyödynnetty lisääntyvillä siikaistutuk-

silla.  

 

Rapuja esiintyy muutamissa alueen järvissä, kuten esim. Iso-Vihtari, Lammun-

järvi, Petruma, Ruokovesi ja Loukonjärvi. Alueen rapukantoja voidaan pitää koh-

talaisina. Tietoja rapukannoista on yleensä vaikeahko saada yleiseen käyttöön. 

Ravustus on yleensä sallittua vain osakkaille ja kylässä asuville. (Kermajärvi 

KHS) 

 

Kalojen käytettävyys ravinnoksi on hyvä. Etelä-Savon vesienhoidon toimenpide-

ohjelmassa vuosille 2016 – 2021 mainitaan, että syötävän kalan elohopean laa-

tunormit (0,5 mg/kg) eivät ylity missään osassa Etelä-Savon ELY-keskuksen vas-

tuualuetta, joissa elohopean pitoisuuksia on selvitetty (Etelä-Savon vesienhoidon 

toimenpideohjelmassa vuosille 2016 – 2021). 
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Vaelluskalat ja uhanalaiset kalakannat  

 

Järvitaimen 
 
Heinävedenreitillä esiintyy erittäin uhanalalaiseksi luokitellun järvitaimenen 

kanta. Reitin taimenkanta on koko Vuoksen vesistöalueella jäljellä olevista arvok-

kain sen jatkuvan luontaisen lisääntymisen ansiosta. Kannan on myös osoitettu 

olevan geneettisesti eriytynyt muista Vuoksen vesistöalueen taimenkannoista. 

Kutukaloja, kutupesiä ja jokipoikasia on havaittu viime vuosinakin säännöllisesti 

reitin koskilta. Suureksi kasvavan ja kalataloudellisesti tuottoisan järvitaimenen 

vaellukset molempiin suuntiin suuren vesistöreitin keskellä tekevät kannasta eri-

tyisen käyttökelpoisen myös muualla Vuoksen reittivesistössä.  Arvioitu potenti-

aalinen poikastuotanto on suhteellisen pieni (2000-3000 vaelluspoikasta/v), 

mutta kuitenkin jäljellä olevista Vuoksen vesistön luontaisista kannoista todennä-

köisesti suurin. (Piironen 2014) Taimenkantansa alkuperäisyyden ja elvytysmah-

dollisuuksien perusteella heinävedenreitti on valikoitunut Vuoksen vesistöalueen 

järvitaimenkantojen toimenpideohjelman kärkikohteeksi. 

 

Merkittävin syy reitin taimenkannan tilan heikentymiselle on ollut Palokinkoskien 

menettäminen voimalaitosrakentamisen alle vuonna 1961 (Hentinen & Hyytinen 

2008, 45).  Palokin voimalaitoksen rakentamisen alle jääneet kosket ovat muo-

dostaneet aikoinaan vesistöreitin järvitaimenen tärkeimmät lisääntymis- ja poi-

kastuotantoalueet. Vesivoimalaitoksen rakentamisen ohella järvitaimenkannan ti-

laan on vaikuttanut korkea kalastuspaine, luontaisen poikastuotannon korvaami-

nen istutuksilla sekä lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden menettäminen tai nii-

den laadun heikentyminen muun vesirakentamisen, säännöstelyn sekä virtave-

sien uittoperkausten vaikutuksesta. Kaikki edellä kuvattu ilmenee mm. vaelluk-

selta palaavien kudulle nousevien emokalojen vähäisenä lukumääränä ja ku-

tunaaraiden pienenä osuutena. Tämä vaarantaa myös istutusten varassa olevan 

taimenkannan poikasmateriaalin tuottamisen kalanviljelyn turvin, sillä emokalas-

tojen kestävä uusiminen edellyttää riittävästi luonnosta saatavia emokaloja. Ku-

tukaloja (kuva 6) on saatu vuosittain emokalapyynnissä keskimäärin 14 kpl, joista 

naaraita on ollut keskimäärin 3 kpl (Piironen 2014, 9). Emokalastoja on lisäksi 

perustettu sähkökalastamalla kesän vanhoja tai 1-vuotiaita taimenen poikasia. 
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Kuva 6. Enonkosken kalanviljelylaitoksella laitoskalastojen perustamiseen eri 
pyyntipaikoista saadut luonnonkierron läpi käyneet naarastaimenet 
1991-2015 (Järvitaimenkantojen toimenpideohjelma 2018, 7) 

 

Kansallinen kalatiestrategia (2012) on edellyttänyt Palokin kokonaisuuden kehit-

tämistä vaelluskalakannan tilan kohentamiseksi. Alueet (n. 26 ha) uudelleen poi-

kastuotantoon valjastamalla voitaisiin vesistöreitin nykyinen poikastuotanto vä-

hintään kaksinkertaistaa (Piironen 2014).  Kalatalouden kehittämisen ja voimata-

louden yhteensovittaminen on kuitenkin ollut haasteellista. Aiheesta on tehty use-

ampi selvitys ja selvitystyö jatkuu 2020-luvulla (Kalatalousalueiden yhteistyöryh-

män kokouspöytäkirja 2019 vai 2018). Heinävedenreitin reittikoskiiin on tehty ka-

lataloudellisia kunnostuksia 2000-luvulla. Kunnostusten jälkeisessä seurannassa 

on saatu varovaisen myönteisiä tuloksia poikastuotannon lisääntymisestä. 2010- 

luvun lopulla on alettu kunnostamaan myös reittivesiin laskevia pienempiä virta-

vesiä. Potentiaaliset kunnostuskohteet on listattu Etelä-Savon virtavesien kalata-

loudellisessa kunnostusohjelmassa (2008).   

 
Vaeltavan järvitaimenen kuolleisuuden tunnetaan yleisesti olevan korkea sen 

syönnösvaelluksen aikana (Vuoksen järvitaimen toimenpideohjelma 2018).  

Vaellus Heinävedenreitillä tapahtuu pääsääntöisesti lisääntymiskoskien (Kerma, 
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Haapa, Kissa, Vihovuonne, Karvio, Pilppa) ja syönnösalueiden (Kermajärvi, Ruo-

kovesi, Kolovesi, Joutenvesi, Pyttyvesi) välillä. Joitain havaintoja saatu myös Su-

vasvedelle sekä eri puolille Saimaata suuntautuneista vaelluksista. Vaellusta on 

seurattu mm. kalamerkintöjen avulla. Kuvassa 7 on esitetty saatavilla oleviin läh-

teisiin perustuva arvio keskeisimmästä järvitaimenen vaellusalueesta Heinäve-

den reitillä. Arvion perustana oleva aineisto on kuvattu tarkemmin liitteessä 3.  

 

Järvilohi 

 

Kalatalousalueen eteläosien lävitse kulkee myös äärimmäisen uhanalaisen Sai-

maan järvilohen syönnösvaellusreitti. Vaellusreitti kulkee Orivedeltä Pyy- ja 

Enonveden lävitse Tappuvirran kautta Haukivedelle (kuva 7). Vaellusreitti on 

huomioitu kalastuksen säätelyssä kalastusasetuksen 14 §:n ja 1 §:n 3. mom. mu-

kaisella tavalla (ks. liite 11). Vaellusreitti on merkitty kuvaan 7. 

 

Viime vuosina Heinäveden reitin koskissa on havaittu myös järvilohen kutupesiä 

sekä taimenen ja lohen risteymäpesiä (Heinävedenreitin kalatalousalueen ve-

sienhoitosuunnitelma 2021) 

 

Nieriä 

 
Erittäin uhanalaista saimaannieriää on istutettu satunnaisesti ja sen lisääntymi-

sestä on saatu viitteitä kalatalousalueen syvännealueilla. 
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Kuva 7.  Heinävedenreitin kalatalousalue vaelluskalojen näkökulmasta Läh-
teet: Väylävirasto; Vesikartta (SYKE); asiantuntija-arviot taimenen 
liikkumisesta; merkkipalautusaineisto (Luke) 
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Kalaistutukset  
 
Kalatalousalueen vesiä on jo vuosikymmenien ajan hoidettu luontaisia kalalajeja 

istuttamalla. Kalanistutukset on tehty pääasiassa osakaskuntien rahoituksella. 

Tämän lisäksi alueelle kohdistuu vähäisessä määrin kalataloudellisia istutusvel-

voitteita sekä Luonnonvarakeskuksen ja Metsähallituksen istutuksia.  

 

Taulukossa 3 on esitetty istutettujen kalalajien lukumäärät vuosilta 2011 – 2019. 

Kuviossa 1 on kuvattu istutusten kehitystä keskeisimpien kalalajien osalta. Tieto-

jen lähteenä on Pohjois-Savon ELY-keskuksen istutusrekisteri. 

 
Taulukko 3. Heinävedenreitin kalatalousalueen istutukset vuosina 2011–2019 
(Pohjois-Savon ELY-keskus) 

Laji 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Järvitai-
men 

5 604 15 375 11 543 18 277 10 885 9 356 9 265 10 950 23 967 

Järvilohi 8 540 3 478 4 796 2 895 1 150 8 044 0 0 1 480 

Kirjolohi 1 000 465 949 670 765 785 685 852 775 

Kuha 64831 81 170 92 066 69 240 84 784 
111 
313 

49 443 33 752 18 550 

Harjus 4 340 9 630 1 225 0 0 4 200 1 153 0 0 

Plankton-
siika 

58 241 39 959 57 745 35 454 50 031 53 547 50 280 32 365 27 000 

Nieriä 40 000 147 742 57 643 0 0 994 1 500 0 0 

Rapu 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 

 

 
Kuvio 1. Istutusten kehitys Heinävedenreitillä 2011 – 2019.  
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Seuraavissa kappaleissa on kuvattu tarkemmin keskeisimpien istukaslajien istu-
tukset ja istutusten alueellinen jakautuminen. 
 
Järvitaimen 

 

Taloudellisesti merkittävin istutuslaji on 2010-luvulla ollut järvitaimen. Taimenet 

on istutettu pääosin 2-vuotiaina ja 2-kesäisinä. Istutuksia on tehty vähäisemmissä 

määrin myös 1-vuotiailla ja vastakuoriutuneilla poikasilla.  Istutuksissa on käytetty 

Vuoksen kantaa, lukuun ottamatta vuonna 2019 Jyrkylinjokeen tehtyä istutusta, 

jossa käytettiin Heinävedenreitin kantaa olevia vastakuoriutuneita poikasia. 

 

Taulukko 4. Järvitaimenistutukset alueittain 2014–2019. 

Istutusalue 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ahvenlampi  145  50   
Kolovesi-Enonvesi alue 3 290 2 799 2 256 140 1 166 1 600 

Haapakoski 1 625      
Iso-Vihtari 550 491   174 400 

Jyrkylinjoki      12 727 

Karvionkoski 3 000 120 4 120 4 000 3 000 3 500 

Kermajärvi 2 195 5 780 1 180 3 215 2 661 2 877 

Kermankoski 300     563 

Kissakoski 300      
Paajankoski     939  
Petrumanjoki 3 000      
Pytärälampi 25 25  25   
Pyyvesi 457  300 300   
Ruokovesi    330 764 800 

Varisvesi 1 500 1 500 1 500 1 180 1 820 1 500 

Vihovuonne 2 010      
Viljamo 25 25  25   
Vääränselkä     426  
Kaikki alueet yhteensä 18 277 10 885 9 356 9 265 10 950 23 967 

 

Taimenistutusten alueellinen jakautuminen on esitetty taulukossa 4. Taimenia on 

istutettu vuosittain järvialueille Varisveteen, Kermajärveen sekä Koloveden-

Enonveden alueelle. Varisveteen tulee vuosittain 1500 – 2000 kpl 2-vuotiaita jär-

vitaimenia voimalaitoksen velvoiteistutuksina. Satunnaisemmin istutuksia on 

tehty myös Ruokoveteen, Pyyveteen, Iso-Vihtariin ja Vääränlahteen. 2-kesäisten 

ja sitä vanhempien istukkaiden määrä on vaihdellut runsaasta 5000:sta hieman 

yli 10 000 poikaseen / vuosi.   
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Reittikoskista Karvionkoskeen on istutettu säännöllisesti 1-vuotiaita ja 2-vuotiaita- 

tai kesäisiä taimenia. Muihin reittikoskiin on istutettu satunnaisesti 1-vuotiaita poi-

kasia. Kalatalousalueen pienvirtavesiin on istutettu vastakuoriutuneita poikasia, 

joilla on pyritty saamaan aikaan koskialueille leimautuneita poikasia, jotka järvi-

vaelluksen jälkeen palaisivat kutemaan istutusalueelle 

 

Järvilohi 

 

Järvitaimenen rinnalla istukkaana on käytetty myös järvilohta. Järvilohi-istukkaat 

ovat olleet pääasiassa 2-vuotiaita tai 2-kesäisiä. Järvilohia on istutettu vuosina 

2014 - 2019, Kermajärveen, Kermankoskiin, Haapakoskeen, Vihovuonteenkos-

keen ja Koloveden-Enonveden alueelle. Vuotuiset istutusmäärät ovat vaihdelleet 

n. 1000 - 8000 kappaleen välillä. Eniten on istutettu järvialueille Kermajärveen ja 

Koloveden-Enonveden alueelle. 

 

Istutusten määrä on vähentynyt vuodesta 2017 alkaen (kuvio 1). 

 

Taulukko 5. Järvilohi-istutukset alueittain 2014–2019. 

Istutusalue 2014 2015     2016 2017     2018 2019 

Kolovesi-Enonvesi alue 700  4 175   
 

Haapakoski 327   
  

 

Kermajärvi 1 542 1 150 3 869   440 

Kermankoski      900 

Vihovuonteenkoski 326     140 

Kaikki alueet yhteensä 2 895 1 150 8 044   1 480 

 

Kuha ja siika 

 

Lukumäärällisesti eniten istutetaan kuhaa ja siikaa. Kuha on ollut suositumpi is-

tutuslaji koko 2000-luvun ajan. Kuhan istutusmäärät ovat olleet 20 000 - 100 000 

kpl / vuosi (ks. liite 4). Kuha onkin menestynyt hyvin alueen vesistöissä. Kuhaa 

on istutettu laajalti ympäri kalatalousaluetta käsittäen niin reittivedet kuin pienem-

mät sisäjärvet.  Kuhat istutetaan kesänvanhoina luonnonravintolammikossa kas-

vaneina poikasina.   
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Siikoja on istutettu yli 50 kalatalousalueella olevaan vesistöön (ks. liite 4). Istuk-

kaat ovat olleet kesän vanhoja, luonnonravintolammikossa kasvatettuja poikasia. 

Yleensä käytetään Koitajoen kantaa olevia poikasia. Siikaistutukset ovat anta-

neet hyviä tuloksia pienvesissä. Reittivesiin niitä ei ole nykytietämyksen mukaan 

ole kannattanut istuttaa. 

 

Istutusten määrä on vähentynyt vuodesta 2017 alkaen (kuvio 1) 

 
Muut lajit  

 

Muista lajeista 2000-luvulla istutuksia on tehty harjuksella, nieriällä ja kirjolohella. 

Harjuksella olisi huomattavasti nykyistä enemmän kysyntää istukkaana, mutta 

sitä ei ole ollut viime vuosina saatavilla riittävästi. Harjukset on istutettu pääosin 

Kermajärveen ja Kermanvirtaan.  

 

Kirjolohta on istutettu lähinnä Mustalampeen ja Pirttilahteen. Tämän tyyppisessä 

istuta ja ongi kohteissa kirjolohi on kustannustehokkain hoitolaji.  

 

 

Istutusten painopisteet  

 

Istutusrekisteristä koottujen tietojen perusteella keskeisimmille istutetuille lajeille 

on laskettu kappalemääräiset istutusalueeseen sidotut keskiarvot aikavälillä 2014 

- 2019. Keskiarvoa kuvaavan symbolin paikka kartalla määräytyy rekisteriin ilmoi-

tetun istutuspaikan perusteella. (kuva 8). 

 

Järvitaimenen ja järvilohen osalta istutukset ovat painottuneet selkeimmin reitti-

vesien järvialueille sekä Karvionkoskeen. Kuhaistutukset ovat levittyneet laajalti 

koko alueelle. Siikaistutukset ovat puolestaan painottuneet pienvesiin ja reittive-

sien ulkopuolisiin järviin. Eniten siikaa istutetaan alueen eteläosan järviin. 
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Kuva 8. Istutettujen kalalajien kappalemääräiset keskiarvot vuosilta 2014 – 
2019 istutusalueittain eriteltynä. (Pohjois-Savon ELY-keskuksen istu-
tusrekisteri) 
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Yhteenveto kalakantojen nykytilasta ja ongelmakohdista  
 

 

• Hyväkasvuiset ja kalataloudellisesti tuottoisat muikku, kuha, hauki- ja ah-
venkannat 

 

• Tuotavat järvitaimenen ja -lohen kalastusta varten tehtävät istutukset reit-
tivesien järvialueilla. 

 

• Vaelluskalakantojen luonnonkierron heikolla pohjalla oleva tila 
▪ Poikastuotantoalueita ei tarpeeksi kestävään luonnonkier-

toon 
▪ Syönnösvaelluksen korkea kuolleisuus. Osa jää valikoimat-

toman kalastuksen saaliiksi. 
▪ Kannat istutusten ja kalanviljelyn varassa 
▪ Kalanviljelyn emokalastojen uusimiseen tarvitaan riittävästi 

luonnonkierron käyneitä kaloja 
 

• Siian istutukset toimivat pienvesissä 
 

• Kuhaa istutetaan laajasti eri puolille kalatalousalueen vesiä. Suosittu istu-
tuslaji. 

 

• Kalakantojen tilaa kuvaavaa täsmätietoa vähän ja haastava kerätä laajalta 
alueelta + hallintouudistus + omistuksen repaleisuus 

 

• Istutusten onnistumisen seuranta haastavaa (ks. saalisosio) 
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Kalastuksen nykytila 

 

Kalatalousalueella harjoitetaan sekä vapaa-ajankalastusta, että kaupallista ka-

lastusta. Alueella toimii kaksi suurta viehelupa-aluetta ja kaksi koskilupa-aluetta. 

Lisäksi osakaskunnat myyvät pyydys- ja viehelupia omistamilleen vesialueille. 

Kalatalousalueen yhtenäislupa-alueet on käsitelty tarkemmin luvussa 3.3.3. 

 

Kalatalousalueelle kohdistuvan kalastuspaineen suuruutta ja jakautumista selvi-

tettiin vuonna 2009 julkaistun Suomi kalastaa -kyselyn (taulukko 6) sekä vuonna 

2019 julkaistun viehekalastuspainetta selvittävän kyselytutkimuksen (taulukko 7) 

perusteella. Kalastuspainetta kuvaavana muuttujana kyselyissä on käytetty ka-

lastuspäivää.  

 
Taulukko 6.  Kalastuspaineen jakautuminen lupamuotojen perusteella. Suomi 

kalastaa -selvitys vuodelta 2009 (Seppänen ym. 2011a, 16). 
 

Kalastusalue Onginta ja pil-

kintä jokamie-

hen oikeudella 

Viehekalastus 

läänikohtai-

sella vieheka-

lastusluvalla 

Viehekalastus 

ikään perustu-

valla vieheka-

lastusoikeu-

della 

Viehekalastus 

kalaveden 

omistajan lu-

valla 

Muu kalastus 

omistajaluvalla 

Yhteensä 

Kermajärvi 55 028 10 912 3075 8912 55 055 132 982 

Kolovesi 25 599 10 146 10 741 9 277 61 733 117 496 

Sääminginsalo 1326 457 - - 492 2 275 

Yht. 81 953 21 515 13 816 18 139 117 280 252 753 

 

Vanhan kalastuslain aikana vuonna 2009 toteutetussa Suomi kalastaa -kyse-

lyssä (taulukko 6) selvitettiin kalastuspaineen jakautumista eri lupamuotojen pe-

rusteella. Heinävedenreitin kalatalousalueen pinta-alasta valtaosan muodosta-

neiden Kermajärven, Koloveden ja Sääminginsalon kalastusalueiden lupatyyp-

pien yhteenlasketut kalastuspäivät jakautuivat seuraavasti: onginta- ja pilkintä jo-

kamiehen oikeudella 81 953 päivää, viehekalastus läänikohtaisella luvalla 21 515 

päivää, viehekalastus ikään perustuvalla viehekalastusoikeudella 13 816 päivää, 

viehekalastus kalaveden omistajan luvalla 18 139 päivää ja muu kalastus omis-

tajaluvalla 117 280 päivää. Kokonaiskalastuspaine oli kyselyn perusteella yh-

teensä 252 753 kalastuspäivää. 
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Kuvio 2. Kalastustapojen kalastuspaineen jakautuminen vuonna 2009.  

 

Kuviossa 2 on esitetty Suomi kalastaa -kyselyn tulosten prosentuaalinen jakau-

tuminen. Suurimman osuuden kaikesta kalastuksesta muodosti muu kalastus 

omistajaluvalla (46 %). Tämä lupamuoto käsittää mm. kalastusoikeuden kiinteillä 

pyydyksillä kalastamiseen. Kaikilla luvilla tapahtuneen viehekalastuksen koko-

naisosuus oli 22 %. Yleiskalastusoikeuksiin perustuvan onginnan ja pilkinnän 

osuus koko kalastuspaineesta oli 32 %.  

 

Vuoden 2009 kyselyn tulosten käyttökelpoisuutta 2020-luvulla arvioitaessa on tie-

dostettava kalastustottumuksissa 2010-luvulla tapahtuneet muutokset. Luonnon-

varakeskuksen valtakunnallisten selvitysten mukaan verkkokalastuksen suosion 

kalastusmuotona tiedetään tasaisesti vähentyneen koko 2000-luvun ajan. Viehe-

kalastuksen suosio on puolestaan kasvanut. (liite 8.) Lisäksi saimaannorpan suo-

jelemiseksi asetetut verkkokalastusrajoitukset ovat osaltaan heikentäneet kalas-

tusmuodon suosiota alueellisesti. Yleinen kalastustottumusten rauhallinen muu-

tosnopeus ja vuoden 2009 jakauma huomioiden omistajaluvilla tapahtuvan pyy-

dyskalastuksen voidaan kuitenkin edelleen olettaa olevan kalatalousalueella 

merkittävin yksittäinen kalastusmuoto.  

 

 

 

32 %

9 %

6 %
7 %

46 %

Onginta ja pilkintä jokamiehen
oikeudella

Viehekalastus läänikohtaisella
viehekalastusluvalla

Viehekalastus ikään perustuvalla
viehekalastusoikeudella

Viehekalastus kalaveden omistajan
luvalla

Muu kalastus omistajaluvalla
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Viehekalastus 

 

Luonnonvarakeskuksen vuonna 2019 julkaiseman viehekalastusselvityksen tu-

lokset esitetty taulukossa 7. Viehekalastuspäiviä kalastonhoitomaksuun perustu-

valla oikeudella (yhdellä vavalla ja yhdellä vieheellä) kalastatettaessa oli kyselyn 

perusteella Heinävedenreitin kalatalousalueella 29 110 päivää vuonna 2018. Vie-

hekalastuspaine kalastonhoitomaksun lisäksi vaadittavalla erillisellä luvalla oli ky-

selyn perusteella 1 996 päivää. Yhteenlaskettu viehekalastuspaine kalatalous-

alueella vuonna 2018 oli siten noin 31 106 kalastuspäivää.  

 
Taulukko 7. Luonnonvarakeskuksen kalastonhoitomaksuihin perustuva selvitys 
viehekalastuksesta vuonna 2019 (Eskelinen & Mikkola 2019, 14, 19). 
 

Lupamuoto Päivät 

Viehekalastuspäivät kalastonhoitomaksun nojalla 29 110 

Kalastonhoitomaksu + erillinen lupa viehekalastukseen 1 996 

Yht.  31 106 

 

Puolestaan vuonna 2009 toteutetun Suomi kalastaa -kyselyn selvityksen perus-

teella Heinävedenreitin pinta-alasta valtaosan muodostaneiden Kermajärven, 

Koloveden ja Sääminginsalon kalastusalueiden yhteenlaskettu viehekalastus-

paine oli noin 39 654 kalastuspäivää vuodessa (ks. taulukko 6). 

 

Kyselytutkimusten tulosten yhdennetyn tarkastelun perusteella arvioitu vieheka-

lastuspaine Heinävedenreitin kalatalousalueella olisi siten noin 31 106–39 654 

kalastuspäivää vuodessa. Tutkimusten erilaisten aluerajausten ja tavoitteiden 

vuoksi viehekalastuspaineen kehittymisestä on vaikea tehdä johtopäätöksiä. 

 

Kaupallinen kalastus ja kalastusopastoiminta 

 

Kaupallista kalastusta kalatalousalueella selvitettiin Luonnonvarakeskuksen 

(Luke) sekä kalatalousviranomaisen (Pohjois-Savon ELY-keskus) tietokannoista. 

Kaupallisten kalastajien määrä on vaihdellut Pytty-Jouten-Enonveden alueella 

viiden kalastajan molemmin puolin. Kermajärven, Petruman, Pyyveden ja Ylä-
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Enonveden alueella kaupallisten kalastajien lukumäärä on ollut vähäinen. Muu-

alla kalatalousalueella kaupallista kalastusta ei harjoiteta. Kaupallinen kalastus 

painottuu lähes yksinomaan 2. ryhmään kuuluviin kalastajiin. Satunnaisesti alu-

eella voi kalastaa myös maakunnan laajuudella liikkuvia 1. ryhmään kuuluvia ka-

lastajia.  

 

Heinävedenreitin alueella toimii kiinteästi yksi kalastuslain 18 §:n nojalla kalas-

tusopasluvan hakenut toimija. Kalastusopasluvat ovat laajuudeltaan maakunnal-

lisia, ja alueella voi toimia myös muualta samasta maakunnasta opasluvan hake-

neita. 

 

Yhteenveto kalastuksesta 

 

Saatavilla olevan aineiston perusteella voidaan todeta, että viehekalastuksen 

paine kalatalousalueella lienee nykyisessä tilassaan noin 31 106–39 654 viehe-

kalastuspäivää vuodessa. Muun omistajaluvalla tapahtuvan kalastuksen, kuin 

viehekalastuksen kokonaispaine oli vuonna 2009 kalatalousalueen alueella noin 

117 280 kalastuspäivää. Viimeksi mainittua kalastusmuotoa voidaan pitää yleiset 

kalastustottumusten suuntalinjat ja muutosnopeudet huomioon ottaen kalastus-

paineeltaan merkittävimpänä kalastusmuotona myös edelleen vuonna 2020. 

 

Kaupallinen kalastus on kokonaisuudessaan varsin satunnaista ja vähäistä. Kau-

pallisen kalastuksen alueet ovat Pytty-Enon-Joutenveden alue, Kermajärvi, Pyy-

vesi, Petruma ja Ylä-Enonvesi. 

 

Kalastusta koskevaa tarkempaa alueellista tietoa on saatavilla vähäisesti. Kala-

talousaluetoiminnan tueksi olisi tulevaisuudessa perusteltua hankkia lisää ajan-

tasaista kalastustietoa kalastuskäytön selvittämiseksi. 
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Saaliit ja niiden kehitys 

 

Kalastuksen saaliita selvitettiin vuonna 2009 julkaistun Suomi kalastaa -kyselyn 

tuloksista sekä Luonnonvarakeskuksen ylläpitämästä kaupallisten kalastajien 

saalisilmoitusrekisteristä vuosilta 2016 - 2019. Suomi kalastaa -kyselyn tulokset 

on esitetty taulukossa 8 ja Luonnonvarakeskuksen saalisilmoitusrekisterin tilastot 

taulukossa 9.  

 

Vanhan kalastuslain aikana, vuonna 2009 toteutetussa Suomi kalastaa -kyse-

lyssä selvitettiin kalastajien saaliita entisten kalastusalueiden alueilla. Heinäve-

denreitin pinta-alasta valtaosan muodostaneiden Kermajärven, Koloveden ja 

Sääminginsalon kalastusalueiden saalisilmoitukset on esitetty taulukossa 8. 

 

Taulukko 8.  Eräiden kalalajien saaliit heinävedenreitin alueella vuonna 2009 
Suomi kalastaa -kyselyn perusteella (Seppänen ym. 2011b, 20). 

 

 Ahven Hauki Kuha Lahna Särki Muikku 

Kalastusalue Tonnia Tonnia Tonnia Tonnia Tonnia Tonnia 

Kermajärvi 30 43 9 10 11 5 

Kolovesi 23 25 13 10 3 7 

Sääminginsalo 1 1 - - 1 0 

Yht. 54 69 22 20 15 12 

 

Yhteenlasketut vapaa-ajan kalastajien vuonna 2009 ilmoittamat saaliit olivat seu-

raavat: ahven 54 000 kg, hauki 69 000 kg, kuha 22 000 kg, lahna 20 000 kg, särki 

15 000 kg ja muikku 12 000 kg. Kilomääräisesti suurimmat saaliit ovat muodos-

tuneet ahvenesta, hauesta ja kuhasta. Kalataloudellisesti merkittävin saalis on 

muodostunut muikusta ja kuhasta. (taulukko 8.) 

 

Kalatalousalueella toimivien kaupallisten kalastajien Luonnonvarakeskukselle 

vuosina 2016 – 2019 ilmoittamat saaliit (taulukko 9) vaihtelivat seuraavasti: ah-

ven 82 – 184 kg, hauki 224 – 665 kg, kuha 940 – 1744 kg, made 64 – 304 kg, 

kuore 0 – 730 kg ja muikku 9 092 – 27 995 kg. Kilomääräisesti suurimmat saaliit 

ovat muodostuneet muikusta ja kuhasta. Nämä ovat myös kaupallisen kalastuk-

sen näkökulmasta merkittävimmät saalislajit.  
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Taulukko 9.  Kaupallisen kalastuksen saaliit Heinävedenreitin kalatalousalu-
eella vuosina 2016 – 2019 (Luonnonvarakeskus 2020) 

  
Ahven Hauki Kuha Made Kuore  Muikku 

Vuosi Kg Kg Kg Kg Kg Kg 

2016 184 665 940 240 420 27 995 

2017 82 224 1153 126 0 9 392 

2018 85 533 1744 304 730 19 259 

2019 107 412 1006 64 33 9 092 

 

Järvitaimenen- ja lohen saaliista ei ole saatavilla kalatalousalueen kattavaa tilas-

tointia.  

 

 

 

Yhteenveto saaliista ja niiden kehityksestä 

 

Saatavilla olevan tiedon perusteella vapaa-ajan kalastuksen suurimmat saaliit 

muodostuvat ahvenesta, hauesta ja kuhasta. Kaupallisen kalastuksen suurimmat 

saaliit muodostuvat muikusta ja kuhasta. Järvitaimenen ja järvilohen saaliita ei 

kalatalousalueella kunnolla tunneta.  

 

Saaliita koskevaa tietoa on saatavilla vähäisesti. Kalatalousaluetoiminnan tueksi 

voisi tulevaisuudessa olla perusteltua hankkia lisää ajantasaista kalastus- ja saa-

listietoa kalastuksen ja saaliiden tarkemmin selvittämiseksi. 
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Kalastuksen palvelurakenne 

 
Kalatalousalueella oleva kalastuksen infrastruktuuri on keskittynyt pääosin yhte-

näislupa-alueiden (ks. luku 3.3.3) yhteyteen.  

 

Nykyinen kalastusinfra on koottu viehelupa-aluekarttojen sekä Kermajärven ja 

Koloveden kalastusalueiden veneenlaskuverkoston kehittämis ja rahoitussuunni-

telmasta (2015) ilmenevien tietojen perusteella taulukkoon 10 ja kuvaan 9. 

 

Taulukko 10. Yhteenveto kalastuksen palvelurakenteesta Heinävedenreitin ka-
latalousaleella 

 

Tyyppi Lukumäärä 

Veneenlaskuluiskat 17 

Tulipaikat 9 

Rantautumispaikat 19 

Luvanmyyntipisteet 2 

Suunnitellut veneenlaskuluiskat 10 

 

Kalastuksen palvelurakennetta on kehitetty Kermajärven ja Koloveden kalastus-

alueiden veneenlaskuverkoston kehittämis- ja rahoitussuunnitelman (2015) sekä 

Heinävedenreitin kestävän kalastuksen ohjelman ja kalataloudellisen kehittämis-

suunnitelman (2014) mukaisesti. Veneenlaskuverkoston kehittämis ja rahoitus-

suunnitelmassa on määritetty veneenlaskuverkoston keskeisimmät kehittämis-

kohteet. Tällaisia kohteita ovat olleet etenkin uudet veneenlaskuluiskat sekä jo 

olemassa olevien luiskien varustelun parantaminen. 

 

Suunnittelukaudella voitaisiin jatkaa veneenlaskuverkoston kehittämistä suunni-

telmien mukaisesti sekä seurata sen kehittymistä ajantasaisesti. Näin vapaa-ajan 

kalastuksen, luontomatkailun ja vesialueiden monipuolisen käytön mahdollisuu-

det parantuisivat. Tämä lisäisi yhtenäislupa-alueiden ja alueen palveluiden veto-

voimaa sekä lisäisi myös kalatalouden kehittämismahdollisuuksia kasvaneiden 

lupa- ja myyntitulojen kautta.  
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Kuva 9.  Dokumentoitu kalastuksen infrastruktuuri Heinävedenreitin kalatalous-
alueella (Kermajärven viehelupa-aluekartta; Koloveden viehelupa-
aluekartta 2020; Vuokalan viehelupa-aluekartta; Etelä-Savon ELY-
keskus 2015). 
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Voimassa oleva kalastuksen säätely 
 
 
Heinävedenreitin kalatalousalueen kalastuksen nykyinen säätely koostuu lain-

säädännöstä ja asetuksista johtuvasta säätelystä sekä ELY-keskuksen ja entis-

ten kalastusalueiden toimeenpanemasta säätelystä. Vesialueiden omistajat ovat 

voineet päättää erikseen vielä tiukemmasta säätelystä omaa aluettaan koskien. 

Esimerkiksi Kermanvirran alueella Kermajärven ja Ruokoveden välillä yleiskalas-

tusoikeuksia on rajoitettu (kuva 10). 

 
Taulukossa 11 ja kuvassa 10 on esitetty kootusti vuonna 2021 voimassa oleva 

kalastuksen säätely. Lähteinä on käytetty saimaannorpan suojelua koskevan 

asetuksen (VNA 374/2021), kalastusasetuksen (VNA 1360/2015) sekä kalastus-

rajoitus.fi -palvelun kautta kerättyjä tietoja. 

 
Uuden kalastuslain voimaantulon myötä entisten kalastusalueiden yhdistyminen 

kalatalousalueiksi on jättänyt kalastuksen säätelyn kirjavaksi ja se voi lisätä vää-

rinymmärrysten riskiä sekä vaikeuttaa kalastuksenvalvonnan toteuttamista. Tule-

vaisuudessa olisikin perusteltua pyrkiä selkeyttämään ja yhdistämään säätelyä, 

joka tapahtuu kalatalousalueen päätöksellä. Tämä osaltaan edistäisi paitsi kalas-

tusta, myös uhanalaisten kalalajien suojeluedellytyksiä. 

 
Voimassa olevassa kalastusalueiden päätöksellä määrätyssä säätelyssä on 

uhanalaisiin vaelluskaloihin kiinnitetty jo huomiota. Pintaverkkopyyntiin on mää-

rätty solmuvälirajoituksia ja järvilohen vaellusreitillä muikkuverkkopyyntiä on ra-

joitettu Saimaan syväväylällä 200 m molempiin suuntiin 1.6.-15.7. välisenä ai-

kana. Kalastusalueiden vaelluskalakantojen huomioimiseksi määräämää sääte-

lyä tukevat osaltaan myös saimaannorpan suojelua koskevat kalastusrajoitukset 

sekä ELY-keskuksen päätökset vaelluskalavesistöistä ja koski- ja virta-alueista. 

Vaelluskalavesistöjä ovat kaikki alueen reittivedet Saimaan vedenpinnan tasolla. 

Myös kuhakantojen hoitamiseksi on asetettu solmuvälirajoitukset pohjaverkko-

pyyntiin, joiden tarkoituksena on ollut turvata kalojen mahdollisuus lisääntyä ai-

nakin kerran ennen pyydetyksi tulemista. 
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Taulukko 11. Yhteenveto kalastuksen säätelystä Heinävedenreitin kalatalousalu-
eella 2021. Lähteet: Kalastusrajoitus.fi; Norppa-asetus (374/2021); 
Kalastusasetus (1360/2015); kalastusalueet 

 
Alue/peruste Rajoitus 

Norpparajoitusalue  

Valtioneuvoston asetus (374/2021) eräistä kalastusrajoi-

tuksista Saimaalla vuosina 2021–2026 

Ks. kalastusrajoitukset: 

https://mmm.fi/saimaannorppa 

https://kalastusrajoitus.fi 

Järvilohen vaellusreitti (ks. karttaliite 11) 

https://kalastusrajoitus.fi/assets/etela_suomi.pdf 

Rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoitettu sen vaellusreitillä 1.6.- 

31.8. (kalastusasetus 1 §:n 3. mom.) 

Kalastus kohojen avulla pinnan läheisyyteen tai väliveteen asete-

tulla kalatäkyisellä koukkupyydyksellä on kielletty (kalastusase-

tus 14 §) 

Lakisääteiset kalastusrajoitukset 

(kalastuslaki 379/2015, kalastusasetus 1360/2015) 

 

 

Rasvaevällinen järvitaimen ja järvilohi rauhoitettu ympäri vuoden. 

Rasvaeväleikattu järvitaimen alamitta on 50 cm. Rauhoitettu 

joessa ja purossa 1.9.- 30.11. 

Rasvaeväleikatun järvilohen alamitta on 60 cm. Saaliskiintiö 1 

kala /vrk /kalastaja. Rauhoitettu joessa ja purossa 1.8.-30.11 

Yleiskalastusoikeuksiin perustuva kalastus kielletty koski- ja vir-

tapaikoilla  

Vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa on verkoilla kalastami-

nen kielletty 15.8.- 30.11.(kalastusasetus 12 §) sekä Kermajärvi-

Ruokovesi välillä (ks. kuva 10). 

Harjuksen alamitta 35 cm. Rauhoitettu kokonaan 1.4 - 31.5. 

Nieriän alamitta 60 cm. Rauhoitettu kokonaan 1.9- 30.11 Vuok-

sen vesistössä. 

Jokirapu rauhoitettu 1.11 – 21.7 klo 12 asti 

Kermajärven kalastusalue (1)  

 

(Aluerajaus kuvassa 10) 

Verkkokalastuksessa kielletty solmuväliltään alle 60 mm verkot 

pinta- ja välivesipyynnissä lukuun ottamatta solmuväliltään alle 

22 mm muikkuverkkoja. 

Yli 6 metrin syvyisillä vesialueilla ei saa käyttää pohjaverkkoina 

21 - 49 mm solmuvälin verkkoja 

Rasvaeväleikatun järvitaimen alamitta on 60 cm. 

Kuhan alamitta on 45 cm. 

Koloveden kalastusalue (2) 

(Aluerajaus kuvassa 10) 

 

 

80 mm solmuvälirajoitus pinta- ja välivesipyynnissä pl. muikku-

verkot solmuväliltään enintään 22 mm. 

Reittivesissä yli 10 metriä syvillä vesialueilla ja Ylä-Enonvedellä 

yli 5 metriä syvillä vesialueilla, on kalastaminen solmuväliltään 

alle 55 mm verkoilla kielletty. Poikkeuksena tästä on, että ajalla 

20.10.-15.11. verkkojen silmäharvuusrajoitus ei ole voimassa sii-

anpyynnin turvaamiseksi. 

Järvilohen vaelluspoikasten säästämiseksi muikkuverkot kielletty 

pinnasta 3 m syvyydelle 4,2 metrin laivaväylän (syväväylä) keski-

linjalta 200 m molempiin suuntiin välillä Pyyvesi - Enonvesi - Sor-

savirta - Kangasvirta - Kiikanselkä - Tappuvirta 1.6.- 15.7. 

Kuhan alamitta on 45 cm.  

Sääminginsalon ja Vuokalan kalastusalueet (3) 

(Aluerajaus kuvassa 10) 

Ei säätelyä Heinävedenreitin kalatalousalueen sisällä. Kalastus-

lain- ja asetuksen mukaiset yleisrajoitukset. 

Vesialueiden omistajat ja kalastusoikeuden haltijat Paikoin kalastusalueiden säätelyä tiukempia säätelytoimia 

https://mmm.fi/saimaannorppa
https://kalastusrajoitus.fi/
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Kuva 10. Nykyinen kalastuksen säätely. Lähteet: Kalastusrajoitus.fi; Väylävi-
rasto; Kermajärven kalastusalueen kartta; Koloveden viehekalastus-
alueen kartta; Muikkusuomi.fi 
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Yhteenveto kalastuksen nykytilasta ja ongelmakohdista 

 

• Alueella harjoitetaan vapaa-ajan kalastusta sekä kaupallista kalastusta 
 

• Vapaa-ajan kalastuksen kalastuspaine todennäköisesti edelleen suurinta 
muussa kuin viehekalastuksessa. 

 

• Viehekalastuksen suosio todennäköisesti kasvanut  
 

• Kaupallinen kalastus ja kalaopastoiminta jokseenkin vähäistä; luokka 2. 
 

• Merkittävimmät saaliit hauesta, kuhasta, ahvenesta ja muikusta.  
 

• Lohikalojen saaliit tunnetaan huonosti etenkin järvialueilla.  
 

• Niukasti tuoretta koko kalatalousalueen kattavaa kalastus- ja saalistietoa  
 

• Koskikohteilla saaliskirjanpitoa, mutta se soveltuu paremmin kohteen 
omistajan omaa vesialuetta koskevasta kalastuksesta päättämiseen. Tie-
don perusteella on vaikea tehdä laajoja järvialueita koskevia yleistäviä 
päätöksiä, jotka sopivat paremmin kalatalousalueen päätettäviksi. 

 

• Kalastuksen palvelurakenteessa kehittämistarpeita; luiskien asianmukais-
tus. 

 

• Laki- ja hallintoalueuudistuksesta seurannut kirjavuus kalastuksen sääte-
lyssä. 

 

• Kalastusalueiden päätöksillä vaelluskalojen suojeluun kiinnitetty jonkin 
verran huomiota mm. solmuvälirajoituksilla, alamitoilla sekä rauhoitus-
ajoilla 
 

• Säätelyn tehoa haastava todentaa. Arvioitava nykyisten säätelytoimien riit-
tävyyttä suhteessa kalakantojen tilaan ja saaliisiin (säätely koskilla, sää-
tely järvillä). Arviointia vaikeuttaa kalojen vaellukset. 

 
 
Seuraavalle suunnittelukaudelle olisi hyvä olla käytettävissä runsaammin tuoretta 

tietoa kalastuksen, lupamyynnin ja saaliiden määristä sekä kalastusinfran kehit-

tymisestä kalatalousalueen rajauksella. Tulokset olisi koottu ja käsitelty sellai-

seen muotoon, että ne olisivat helposti käytettävissä päätöksentekoon. Tämä 

olisi keskeistä nykyisten säätelytoimenpiteiden tehon ja kehittämistarpeiden arvi-

oinnissa. Kaikki edellä mainittu tukee myös kalakantojen tilan ja siten myös uhan-

alaisten kalakantojen tilan arviointia. 



43 

 

 

3.2 Kalakantojen ja kalastuksen tavoitetilat ja osatavoitteet 
 

Kalastuslaki (36 §) edellyttää, että kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitel-

maan sisältyy ”suunnitelma kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteistä ja 

näitä koskeva tavoitetila”.  Tässä luvussa on esitetty kalakantoja, kalastusta ja 

yhteistoiminnan kehittämistä koskeva tavoitetila kuuteen osatavoitteeseen jaet-

tuna. Nämä osatavoitteet edelleen ohjaavat kalastuksen kehittämis- ja edistämis-

toimenpiteitä luvussa 3.4.  

 

Kalakannat 

 

OSATAVOITE 1: Kalastukselle keskeisten lajien, muikun, kuhan, hauen, ahve-

nen ja siian kannat pysyvät elinvoimaisina. Luontaisten kalalajien tuotto perustuu 

luontaiseen lisääntymiseen. Kuhan, planktonsiian, järvisiian ja nieriän kantoja 

vahvistetaan istutuksin. Rasvaevälliset järvilohet ja -taimenet eivät kuulu kalas-

tettaviin kaloihin, vaan tällaiset istukkaat ja mahdollisesti myöhemmin luonnon-

kierron läpikäyneet kalat kuuluvat kannan säilyttämisen piiriin. Järvilohen tai tai-

menen kalastusta ei ole kokonaan kielletty ja kalatalousalue jatkaa rasvaevä-

leikatun järvilohen ja taimenen poikasten istutuksia kalastusta varten.  

 

SEURANTA: Tietoa kalakannoista saadaan vapaa-ajan kalastuksen saalisilmoi-

tuksista, kaupallisen kalastuksen saalisilmoituksista, istutusrekisteristä ja mah-

dollisilla muiden toimijoiden selvityksillä. 

 

OSATAVOITE 2: Vaelluskalojen osalta edistetään ja seurataan luontaisen elin-

kierron toteutumisen onnistumista sekä tehdään tarvittavia toimenpiteitä ja ratkai-

suja tarpeen mukaan. Alueen vaelluskaloista järvitaimen on se, johon kohdiste-

taan eniten toimenpiteitä.  

 

SEURANTA: Tietoa saadaan mm. Luonnonvarakeskukselta, saalisilmoituksista, 

ELY:ltä ja tutkimushankkeiden tuloksista. Myös oman seurantaa voidaan toteut-

taa. Tavoitteen toteutumista voidaan arvioida asiantuntija-arviona. 
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OSATAVOITE 3: Alueen keskeisistä kalakannoista ja niiden kalastuksesta saa-

daan suunnittelukauden aikana uutta käyttökelpoista tietoa, jota voidaan käyttää 

kalastuksen ohjaukseen ja toimenpiteiden suunnittelemiseen. Tiedon tarpeet liit-

tyvät erilaisten ohjaus- ja hoitotoimien riittävyyden arviointiin sekä seuraavan 

suunnittelukauden tavoitteiden määrittämiseen. Tarvittaessa voidaan päivittää 

tavoitteita myös kesken suunnittelukauden. 

 

SEURANTA: Tavoitteen toteutumista arvioidaan asiantuntija-arviona sekä mui-

den tavoitteiden toteutumisen seurannan onnistumisen kautta. 

 

Kalastus  
 

OSATAVOITE 4: Alue säilyy ja kehittyy kiinnostavana vapaa-ajan kalastuksen 

kohteena, mistä koituu alueelle myönteisiä sosioekonomisia vaikutuksia. Vapaa-

ajan kalastus tuottaa lupatuloja kalatalousalueelle ja vesialueiden omistajille, joita 

käytetään kalaveden hoitoon ja kalastusmahdollisuuksien parantamiseen.  

 

SEURANTA: Vapaa-ajan kalastajien määrää seurataan vuosittain kalatalousalu-

een viehelupa-alueiden myymien lupamäärien ja lupatulojen kautta.  Seurantaa 

voidaan tehdä myös kalastuksen infrastruktuurin kehittymisen kautta. 

 

OSATAVOITE 5: Kaupallisen kalastuksen toimintaedellytykset pyritään pitämään 

kannattavalla tasolla ja pyritään helpottamaan tarvittavien lupien saamista.  
 

SEURANTA: Luken saalisilmoituksista vastaava viranomainen voidaan velvoit-

taa antamaan saalisilmoitustilastot kalatalousalueelle. Tilastojen perusteella ar-

vioidaan tavoitteen toteutumista. 

 

Yhteistoiminnan kehittäminen  

 

OSATAVOITE 6: Osakaskuntien yhdistymistä nykyistä isommiksi kokonaisuuk-

siksi tulee edistää. Lisäksi pyritään aktivoimaan vähäisellä toiminnalla olevia osa-

kaskuntia niin osakaskunnan oman toiminnan kuin kalatalousaluetoiminnankin 

suhteen. Yhteistoimintaa kehitetään myös yhteistä seurantaa ja viehelupa-alue-

toimintaa harjoittamalla ja kehittämällä. 
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SEURANTA: Syntyneet dokumentit ja mahdollisten hankkeiden raportit. Metsä-

hallituksen hankkeen toteutuminen. Yhdistyneiden osakaskuntien määrä ja pinta-

alat sekä viehelupa-alueiden kehittyminen. 

 

 
3.3 Vesialueiden käytön alueellinen suunnittelu ja yhteistoiminnan ke-

hittäminen kalatalousalueella 
 

 

3.3.1 Kaupallinen kalastus 
 
 
Pyydykset ja pyyntimuodot ja niistä maksettava korvaus kalastusoi-

keuden haltijalle 

 

Heinävedenreitin kalatalousalueella on sallittu troolia lukuun ottamatta 

kaikki kalastuslain sallimat pyydykset ja pyyntimuodot, joista yleisimmin 

käytettäviä pyydyksiä ovat: 

• Verkot 

• Nuotta 

• Isorysä / Paunetti 

• Katiska 

• Uistin 

 

Kalastusoikeuksille ja pyydyksille ei voida määritellä ns. käypää hintaa ylei-

sesti, koska hinnat vaihtelevat kalastusoikeuden laajuuden, pyydysmäärien 

ja vesialueen tuottavuuden ja saavutettavuuden mukaan. Lisäksi kalastus-

oikeuksista maksettavat hinnat eivät ole julkisia, vaan ne määritellään vesi-

alueen omistajan ja kalastajan välisissä yksityisoikeudellisissa sopimuk-

sissa, jolloin ohjeellisten hintojen määrittäminen loukkaisi sopimusvapau-

den periaatteita ja vääristäisi markkinahinnan toteutumista. 
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Troolikalastus 

 

Kalatalousalueella ei ole kaupalliseen troolikalastukseen hyvin soveltuvia 

alueita johtuen mm. järvilohen vaellusreitistä ja vesireittien kapeudesta. Li-

säksi troolikalastuksen järjestämisessä on tärkeää turvata muikkukantojen 

kestävä käyttö sekä kalastajille tasainen ja ympärivuotinen toimeentulo. 

Kermajärvelle voidaan kuitenkin myöntää 1 troolikalastuslupa vesialueen 

omistajien harkinnan mukaan yli 10 metriä ja sitä syvemmillä vesialueilla. 

Troolikalastuksessa suositellaan ns. troolisäleikön käyttöä, mikäli toimivia 

malleja löytyy. Troolisäleikkö vähentää lohikalojen joutumista pyydykseen. 

 

Nuottakalastus ja isorysäkalastus 

 

Vesialueen omistajia suositellaan järjestämään kaupallinen nuotta- ja iso-

rysäkalastus kestävän kalastuksen periaatteiden mukaan seuraavasti. Kau-

palliseen kalastukseen hyvin soveltuvia alueilta ovat sellaiset vesialueet, 

jotka ovat riittävän laajoja em. kalastusmuotojen harjoittamiseen. Sopiva 

pyydystiheys saavutetaan ja kalastajien tasainen ja ympärivuotinen toi-

meentulo turvataan, kun yhtä nuottaa kohti varataan vähintään 1 000 ha 

nuottakalastukseen soveltuvaa vesialuetta ja isorysää kohti varataan vähin-

tään 500 ha isorysäkalastukseen soveltuvaa vesialuetta. Vesialueen omis-

taja tai kalastusoikeuden haltija voi poiketa suosituksesta ja myöntää myös 

useampia lupia em. pyydyksille, jos katsoo sille olevan edellytyksiä (kala-

kantojen hyvän tilan, vähäisen muun kalastuksen tai muun syyn vuoksi). 

 

Nuotan koko rajoitetaan siten, että nuotan korkeus saa olla enintään 18 met-

riä ja pituus enintään 300 metriä. Uusien nuottien enimmäiskoossa hyväk-

sytään korkeuden osalta 10 % poikkeama, eli huomioidaan uuden nuotan 

kutistuminen. Käytettyjen nuottien osalta sallitaan 10 % poikkeama pituu-

dessa eli huomioidaan nuotan venyminen.  
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Verkkokalastus ja saimaannorpan suojelu 

 

Saimaannorpan elinalueilla tulee jättää lahtivesiä kalastusrajoitusten ulko-

puolelle, jotta kaupallinen hauen, ahvenen ja lahnan kevätpyynti on mah-

dollista ja kannattavaa. 

 
 
3.3.2 Kalastusmatkailuun hyvin soveltuvat alueet  
 

Kalastusmatkailuun hyvin soveltuvat alueet ja niiden kehittäminen kytkeytyvät lu-

vussa 3.3.3 kuvattaviin vapaa-ajan kalastuksen yhteislupa-alueisiin ja yhteislupa-

aluejärjestelmään, joista on erilliset sopimukset vesialueiden omistajien kanssa. 

 

3.3.3 Vapaa-ajankalastuksen yhteislupa-alueet ja niiden kehittäminen  
 

Kalatalousalueen vedet ovat omistuksen suhteen pirstaleiset, joten yhteislupa-

alueille on ollut tarvetta. Ne ovat mahdollistaneet kattavamman kalalle pääsyn ja 

lisänneet alueen vetovoimaa. Kalatalousalueella toimii kaksi yhteislupa-aluetta. 

 

Yhteislupa-alueet 

Kermajärven viehekalastusalue (ks. liite 9) 

Kermajärven viehekalastusalue toimi Kermajärven kalastusalueen yhteydessä. 

Kalastusalueen toiminnan lakattua kalastuslain muutoksen myötä vuonna 2019, 

on Kermajärven viehekalastusalueen toimintaa jatkunut vesialueen omistajien 

keskinäisellä sopimuksella. Lupa-alueen pinta-ala on n. 8 000 ha, joka kattaa lä-

hes koko Kermajärven. Ajantasaiset tiedot viehekalastuksen yhteislupa-alueesta 

ja sen kalastusehdoista: www.kermajarvi.fi. 

 

Koloveden viehekalastusalue (ks. liite 9) 

Koloveden ja Enonveden alueelle on perustettu osakaskuntien kesken keväällä 

2014 uusi Koloveden viehekalastusalue, jonka pinta-ala on n. 9 000 ha. Yhteis-

lupa-alueelle on oma käyttö- ja hoitosuunnitelma kestävän kalastuksen ja kala-

kantojen hoidon turvaamiseksi. Ajantasaiset tiedot Koloveden viehekalastusalu-

eesta ja kalastusehdoista: www.kolovedenkalastusalue.fi 

http://www.kermajarvi.fi/
http://www.kolovedenkalastusalue.fi/
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Kuva 11. Yhtenäislupa-alueet Heinävedenreitin kalatalousalueella vuonna 2021. 
Lisäksi kalatalousalueen sisälle jäävät osat entisen Vuokalan kalastus-
alueen lupa-alueesta. Lähteet: Koloveden viehelupakartta (2020); Ker-
majärven viehelupakartta; Vuokalan kalastusalueen viehelupakartta. 
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Koskikalastuskohteet ja muut lupa-alueet 

 

Viehekalastuksen yhteislupa-alueiden lisäksi Heinävedenreitillä sijaitsee kaksi 

koskikalastuskohdetta, joille kalastusoikeuden haltijat myyvät koskikalastuslupia. 

Koskikalastuskohteiden suosio virkistyskalastajien keskuudessa on jatkuvasti 

kasvamassa. Lisäksi alueella toimii yksi muu lupa-alue. Kalatalousalueen rajojen 

sisälle on jäänyt myös osa Vuokalan kalastusalueella toimineesta viehekalastuk-

sen yhteislupa-alueesta. 

 

Kerman ja Vihovuonteen lupa-alue (ks. liite 10) 

Kermankoskien viehekalastusalueeseen kuuluvat Saunavirta, Kermakoski, Ker-

manvirta ja Vihonvuonne. Lupa-aluetta ylläpitävät Hasunmäki 2 ja Kerman kos-

kialueen osakaskunnat. Lupamyynti on vaihdellut 2000-luvulla. Lupia on myyty 

nykyisin noin 1000 kpl / vuosi. Luvista osa on kausilupia ja osa lyhytaikaisempia. 

Koskialueella on myös melontaa ja sieltä pyydetään luonnonkierron läpikäyneitä 

emotaimenia kalanviljelyyn. Haasteena Kermankoskilla on ollut mm. kalastuksen 

ja melonnan tarpeiden yhteen sovittaminen. (Kermajärvi-KHS) 

 

Karvionkoski lupajärjestely (ks. liite 10) 

Karvionkosken lupa-aluetta hoitaa Metsähallitus. 2000-luvulla Karvionkoskelle on 

myyty vuosittain 1500 – 3000 lupaa. (Kermajärvi-KHS) 

 

Hasumäen osakaskunnan lupa-alue (ks. liite 10) 

Hasumäen osakaskunta myy Kermankoskien ulkopuolelle sijaitseville virta-alu-

eille. Lupa-alue käsittää Vihovuonteen alapuolella sijaitsevan Köntänselän Ruo-

koveden välisen alueen. Ajantasaiset tiedot lupa-alueesta ja sen kalastuseh-

doista: www.kalakortti.com. 

 

Vuokalan viehekalastusalue ja Orivirran urheilukalastusalue 

Heinävedenreitin kalatalousalueen rajojen sisälle jäi vesialueita lakanneesta 

Vuokalan kalastusalueen yhteislupa-alueista: Vuokalan viehekalastusalueesta ja 

Orivirran urheilukalastusalueesta (ks. kuva 11). Näiden vesialueiden omistajien 

kanssa neuvotellaan halukkuudesta liittyä Koloveden viehekalastusalueeseen. 
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3.3.4 Yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueella  
 

Vesialueiden omistus Heinävedenreitin kalatalousalueella on pirstaleista ja osa-

kaskuntien koot ovat monin paikoin pieniä. Tässä esitetään suunnitelma niistä 

toimista, joilla kalatalousalue aikoo kehittää oman alueensa omistusyksiköiden 

yhteistoimintaa. Kehittäminen voi tapahtua mm. tukemalla osakaskuntien järjes-

täytymistä, osakaskuntien yhdistymistä ja passiivisten osakaskuntien aktivoitu-

mista. 

 

• Osakaskuntien yhdistämistoimet käynnistyneet Metsähallituksen kehittä-

mishankkeen kautta, jossa kalatalousalue on mukana. Linkki hankkee-

seen: https://www.metsa.fi/tiedotteet/etela-savosta-kehitetaan-vetovoi-

maisinta-jarvi-ja-vapaa-ajankalastuskohdetta/ 

 

• Viehekalastusaluetoiminnalla ja sen kehittämisellä edistetään vesialuei-
den omistajien yhteistoimintaa. 

 

• Yhteistoimintaa voidaan kehittää järjestämällä ja kehittämällä seurantaa. 
 

• Pyyveden alueella entisen Vuokalan kalastusalueen osakaskuntien 
kanssa voidaan neuvotella osakaskuntien vesialueiden saamisesta mu-
kaan yhtenäislupa-alueeseen. 

 

3.4 Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi ja kalastuksen kehittä-
miseksi  

 

Tämän osion (luku 3.4) alaluvuissa kuvataan kalatalousalueen toiminnan kautta 

muodostuva toimenpidekokonaisuus, jonka avulla pyritään etenemään kohti lu-

vussa 3.2 kuvattuja kalakantojen ja kalastuksen kehittämiselle asetettuja tavoite-

tiloja.  

 

3.4.1 Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi  
 

Tässä alaluvussa on esitetty ehdotus kalatalousalueelle määrättäviksi säätelytoi-

menpiteiksi. Kalatalousalueen kalastuksessa ja sen järjestämisessä noudatetaan 

voimassa olevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä. Näiden lisäksi kalatalousalue eh-

dottaa alueellisiksi säätelytoimenpiteiksi taulukon 12 mukaisesti seuraavaa: 

https://www.metsa.fi/tiedotteet/etela-savosta-kehitetaan-vetovoimaisinta-jarvi-ja-vapaa-ajankalastuskohdetta/
https://www.metsa.fi/tiedotteet/etela-savosta-kehitetaan-vetovoimaisinta-jarvi-ja-vapaa-ajankalastuskohdetta/
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Taulukko 12. Ehdotus kalastuksen säätelyn kokonaisuudeksi kalatalousalueella. 

Alue/peruste Säätelyn ilmentyminen 

Saimaannorpan keskeiset elinalueet: 

Valtioneuvoston asetus (374/2021) eräistä kalastusrajoi-

tuksista Saimaalla vuosina 2021–2026 

Ks. kalastusrajoitukset: 

https://mmm.fi/saimaannorppa 

https://kalastusrajoitus.fi 

Voimassa oleva lainsäädäntö (yleisrajoitukset) ja 

ELY-keskuksen päätökset: 

 

Kalastuslaki (379/2015) 

Kalastusasetus (1360/2015) 

 

 

 

 

Ks. voimassa olevat rajoitukset: https://kalastusrajoi-

tus.fi: 

• Rasvaevällinen järvitaimen ja järvilohi rauhoi-

tettu 

• Rasvaeväleikattu rauhoitettu vaellusalueella 

1.6 - 31.8 

• Rasvaeväleikattu järvitaimen alamitta 50 cm. 

Rauhoitettu joessa ja purossa 1.9 – 30.11 

• Rasvaeväleikattu järvilohi 60 cm ja saaliskiin-

tiö 1 kala / vrk / kalastaja. Rauhoitettu joessa 

ja purossa 1.8 – 30.11. 

• Yleiskalastusoikeuksiin perustuva kalastus 

kielletty koski- ja virta-alueilla 

• Vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa ka-

lastus verkoilla kielletty 15.8 – 30.11 (kalastus-

asetus 12 §)  

• Harjus on rauhoitettu sisävesissä 1.4 - 31.5 ja 

pyyntimitta 35 cm 

• Nieriä rauhoitettu 1.9- 30.11 Vuoksen vesis-

tössä. Alamitta 60 cm. 

• Jokirapu rauhoitettu 1.11 – 21.7 klo 12 asti 

Heinävedenreitin kalatalousalue 

 

Rasvaeväleikatun järvitaimenen alamitta 60 cm koko ka-

latalousalueella.  

Kuhan alamitta 45 cm koko kalatalousalueella. 

Vaelluskalavesistöissä kielletty solmuväliltään alle 80 

mm verkot pinta- ja välivesipyynnissä, lukuun ottamatta 

solmuväliltään alle 22 mm muikkuverkkoja 

Reittivesissä ja Kermajärvessä yli 10 metriä syvillä vesi-

alueilla sekä Ylä-Enonvedellä yli 5 metriä syvillä vesialu-

eilla, on kalastaminen solmuväliltään alle 55 mm ver-

koilla kielletty, lukuun ottamatta solmuväliltään alle 22 

mm muikkuverkkoja. 

Järvilohen vaelluspoikasten säästämiseksi muikkuverk-

kojen käyttö pinnasta 3 m syvyydelle kielletty 4,2 metrin 

laivaväylän (syväväylä) keskilinjalta 200 m molempiin 

suuntiin välillä Vihtakannan kanava - Enonvesi - Sorsa-

virta - Kangasvirta - Kiikanselkä - Tappuvirta 1.6.- 15.7. 

Nieriä rauhoitettu koko vuoden: Kolovesi Kuhasalmesta 

etelään ml. Käkövesi. Ks. kartta kuvassa 12. 

Vesialueiden omistajat/kalastusoikeuden haltijat 
Voivat päättää muuta velvoittavaa säätelyä tiukemmas-

takin säätelystä. 

 

Alla olevassa kartassa (kuva 12) on kuvattu säätelyn paikallinen sijoittuminen 

kalatalousalueella. 

 

https://mmm.fi/saimaannorppa
https://kalastusrajoitus.fi/
https://kalastusrajoitus.fi/
https://kalastusrajoitus.fi/
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Kuva 12. Ehdotettujen säätelytoimenpiteiden paikallinen sijoittuminen heinäve-
denreitin kalatalousalueella. 
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3.4.2 Suunnitelma kunnostustoimenpiteistä  
 

Tässä alaluvussa on esitetty kalatalousalueen suunnitelma kunnostuksista. Ka-

lataloudellisten kunnostusten tavoitteena on kohentaa vesistön ekologista tilaa ja 

parantaa siten kalojen lisääntymis- ja elinmahdollisuuksia. Näin luodaan edelly-

tyksiä kalavarojen kestävälle hyödyntämiselle ja heikentyneiden kalakantojen el-

pymiselle. Virtavesikunnostuksissa käytännön toimia ovat muun muassa uoman 

monimuotoisuuden lisääminen, veden virtauksen palauttaminen kuivilleen jää-

neisiin sivu-uomiin, uoman ja rantavyöhykkeen yhteyden palauttaminen, lietty-

mien poistaminen sekä vaellusyhteyksien avaaminen. Järvikunnostuksissa ky-

seeseen voivat tulla esimerkiksi vedenpinnan nostaminen, ulkoisen ja sisäisen 

kuormituksen pienentäminen, liiallisen vesikasvillisuuden poistaminen tai erilai-

set kutu- ja poikasalueita parantavat rakenteelliset toimenpiteet  

 

Vaelluskalojen, erityisesti järvitaimenen nykyiseen tilaan on vaikuttanut luontais-

ten lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden menettäminen. Poikastuotantoalueita 

lisäämällä ja parantamalla sekä kalan niille pääsyä edistämällä voidaan uhan-

alaisten vaelluskalojen luonnonkierron kautta tapahtuvaa poikastuotantoa edis-

tää. Toimet tukevat pyrkimystä siirtyä pitkällä aikavälillä kalanviljelystä ja istutuk-

sista kohti luonnossa tapahtuvaa lisääntymistä.  

 

Järvien rehevöityneiden lahtien hoitokalastukset ja niitot puolestaan parantavat 

kalastamisen mahdollisuuksia ja edistävät pyrkimystä tuottoisiin ja monipuolisiin 

kalastettaviin kalakantoihin. 

 
Ehdotus suunnitelmaksi kunnostustoimenpiteistä: 
 
Mahdollisuuksien mukaan eri toimijoiden toteuttamien kunnostushankkeiden tu-

keminen ja osallistuminen laajempiin hankkeisiin. Osallistumistavasta ja vastuista 

sovitaan tapauskohtaisesti tarpeen mukaan ja ne määritetään vuosittaisissa toi-

mintasuunnitelmissa. Alla olevassa taulukossa (taulukko 13) on listattu mahdolli-

set hankkeisiin sisältyvät toimenpiteet ja niiden kytkökset tavoitetiloihin. Toimen-

piteiden määrittelyssä on huomioitu niiden yhteensopivuus vesienhoitolakiin 
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(1299/2004) perustuvan vesienhoidon suunnittelun sekä kalatalousalueelle laa-

ditun vesienhoitosuunnitelman kanssa. 

 
Taulukko 13. Mahdollisuuksien mukaan osallistuttavat ja tuettavat kunnostustoi-

menpiteet ja niiden kytkeytyminen tavoitteisiin. 
 

Toimenpide Tavoite 

Kalan kulkua helpottava toimenpide Osatavoite 1 ja 2 

Valuma-alue- ja järvikunnostus Osatavoite 1, 2, 4 ja 5, 6 

Pienen virtaveden kunnostus Osatavoite 1 

Reittikoskien kunnostus ja suunnittelu Osatavoite 1, 2 ja 6 

Hoitokalastus ja ravintoverkkokunnostus Osatavoite 1, 4 ja 5, 6 

Ruovikon ja kasvillisuuden niitto Osatavoite 1, 4 ja 5, 6 

 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman toteutumista seurattaessa lasketaan toteutuneiden 

kunnostusten määrä ja arvioidaan niiden vaikuttavuutta. Toimenpiteiden toteutu-

minen on hyvin paljon kiinni rahoituksen järjestymisestä ja eri sidosryhmien kes-

ken tehtävän yhteistoiminnan onnistumisesta. Jos nämä tekijät vaikeuttavat 

suunnitelman toteuttamista suunnittelukaudella merkittävällä tavalla, on se huo-

mioitava käyttö- ja hoitosuunnitelman vaikuttavuuden arvioinnissa ja seuraavan 

suunnittelukauden toimenpiteissä. Vaikuttavuuden arviointi on kuvattu luvussa 

11. 

 

 

3.4.3 Suunnitelma istutuksista  
 

Tässä alaluvussa on esitetty kalatalousalueen suunnitelma istutuksista. Kalata-

lousalueen vesiin on istutettu 2010-luvulla järvitaimenta, kirjolohta, järvilohta, ku-

haa, harjusta, plankton- ja järvisiikaa, nieriää sekä rapuja (taulukko 14). Kalaistu-

tuksia on tehty mm. yhteislupa-alueiden ja osakaskuntien varoilla sekä toimenpi-

develvoitteina. Istutuksia jatketaan tulevalla suunnittelukaudella suunnilleen enti-

seen tapaan ja niitä voidaan tarkentaa vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa. Is-

tutuksiin käytettävien lajien kannat on esitetty taulukossa 15. 
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Taulukko 14.  Heinävedenreitin kalatalousalueen istutukset vuosina 2011–2019 
(Pohjois-Savon ELY-keskus). 

 

Laji 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Järvitai-
men 

5 604 15 375 11 543 18 277 10 885 9 356 9 265 10 950 23 967 

Järvilohi 8 540 3 478 4 796 2 895 1 150 8 044 0 0 1 480 

Kirjolohi 1 000 465 949 670 765 785 685 852 775 

Kuha 64831 81 170 92 066 69 240 84 784 
111 
313 

49 443 33 752 18 550 

Harjus 4 340 9 630 1 225 0 0 4 200 1 153 0 0 

Plankton- 
ja järvi-
siika 

58 241 39 959 57 745 35 454 50 031 53 547 50 280 32 365 27 000 

Nieriä 40 000 147 742 57 643 0 0 994 1 500 0 0 

Rapu 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 

Ankerias - - - - - - - - - 

Hauki - - - - - - - - - 

 

 

Taulukko 15. Yhteenveto istutuksissa käytettävistä kannoista. 

 

Laji Käytettävä kanta 

Järvitaimen Heinävedenreitin kanta, Vuoksen kanta varalla 

Järvilohi Vuoksen kanta 

Kirjolohi - 

Kuha Paikallinen kanta, jos saatavilla. Muutoin aiemmin käytettyjä 

kantoja 

Harjus Puruvesi 

Planktonsiika Koitajoki 

Järvisiika Voikoski 

Hauki  Paikalliset kannat 

Nieriä Kuolimo 

Rapu Alkuperäinen suomalainen jokirapu 

Ankerias - 
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3.4.4 Ehdotukset kalastuksen kehittämistoimenpiteiksi 
 

Tässä alaluvussa on esitetty ehdotukset kalastuksen kehittämistoimenpiteiksi. 

Kalastusinfran kehittämiskohteita on kuvattu ja perusteltu Kermajärven ja Kolo-

veden kalastusalueiden veneenlaskuluiskaverkoston kehittämis- ja rahoitussuun-

nitelmassa. Kehittämiskohteita ovat verkoston kattavuuden lisääminen kanavien 

katkomalla alueella sekä veneenlaskuluiskien varustelun parantaminen. Tämän 

suunnitelman toteuttamista on syytä jatkaa. Myös lupien saannin helpottamista 

tulee kehittää. Lisäksi saimaannorpan suojelun ja kalastuksen yhteensovittami-

sen kehitystyötä tulee jatkaa.  

 
Taulukossa 16 on esitetty ehdotus kalastuksen kehittämistoimenpiteiksi ja niiden 

kytkeytyminen käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitetiloihin. Lupien saannin helpot-

taminen ja norpparajoituksia koskevat toimenpiteet liittyvät keskeisesti luvuissa 9 

kuvattuun viestintäsuunnitelmaan sekä luvussa 8 kuvattuun suunnitelmaan edun-

valvonnasta. Käytännön päätökset tehdään vuositasolla laadittavissa toiminta-

suunnitelmissa. 

 

Taulukko 16. Mahdolliset kalastuksen kehittämistoimenpiteet. 

Toimenpide Osatavoite 

Veneenlaskuluiskat Osatavoite 4 ja 5 

Lupien saannin helpottaminen Osatavoite 4 ja 5 

Norpparajoituksista sopiminen Osatavoite 4 ja 5 

 

Toimenpiteiden toteutuminen on hyvin paljon kiinni rahoituksen järjestymisestä ja 

eri sidosryhmien kesken tehtävän yhteistoiminnan onnistumisesta. Jos nämä te-

kijät vaikeuttavat suunnitelman toteuttamista suunnittelukaudella merkittävällä ta-

valla, on se huomioitava käyttö- ja hoitosuunnitelman vaikuttavuuden arvioin-

nissa ja seuraavan suunnittelukauden toimenpiteissä. Vaikuttavuuden arviointi 

on kuvattu luvussa 11. 
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3.4.5 Suunnitelma kalastusta ja kalakantoja koskevan seurannan järjes-
tämisestä  

 

Tässä alaluvussa kuvataan kalastuslain 36 §:n tarkoittama kalatalousalueen 

käyttö- ja hoitosuunnitelmaan sisällytettävä suunnitelma kalastustietojen seuran-

nan järjestämisestä.  

 

Nykyisessä tilassaan kalastusta ohjaavien, kalakantoja hoitavien sekä kalastusta 

edistävien toimenpiteiden riittävyyden ja vaikuttavuuden arvioiminen on haasta-

vaa. Tästä syystä tarvitaan seurantaa. Seurannan avulla voidaan saada tietoa 

tehtyjen toimenpiteiden mahdollisista vaikutuksista tavoitetiloihin. Seurantatieto 

tukee kalatalousalueen päätöksentekoa sekä ohjaa toimenpiteiden kohdista-

mista ja resurssien käyttöä.  

 

Alla olevassa taulukossa on kuvattu listaus mahdollisista seurantatietolähteistä 

ja niiden kytkeytymisestä tavoitetiloihin. Yksityiskohtaisempi kuvaus seurannan 

vuositason toimenpiteistä esitetään kalatalousalueen toimintasuunnitelmissa.   

 

Taulukko 17. Ehdotus kalastusta ja kalakantoja koskevan seurannan järjestämi-
sestä ja koottavasta tiedosta 

 

Tietosisältö Tietolähde Osatavoite 

Saalis ja kalastustiedot Kalastuskysely/Omakala -

palvelu 

Kaikki tavoitteet 

Viehelupamyyntitilastot Kalatalousalue Osatavoite 4 

Kaupallisen kalastuksen 

saalistiedot 

Kaupallisen kalastuksen 

saalisrekisteri (Luke) 

Osatavoite 5 

Emokalapyynnin tulokset Valtion kalanviljely (Luke) Osatavoite 2 ja 1 

Vaelluskalaseuranta ja 

tutkimukset 

Tutkimuslaitokset ja yli-

opistot 

Osatavoite 2 ja 1 

Koekalastustulokset Koekalastusrekisteri (Luke) Osatavoite 2 ja 1 

Kunnostukset ja istut ELY-keskukset Osatavoite 2 ja 1 

Vaihtuvat seurannat Kalastuksenvalvonta Kaikki osatavoitteet 

Pienpoikas-/kututarkkailu Omaehtoinen seuranta Osatavoite 2 ja 1 
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4 Suunnitelma kalastuksenvalvonnan järjestämisestä 
 

 

Kalastuksenvalvojien yhteistoimintaa kehitetään sekä koordinoidaan valvontaa. 

Tarkemmat vuositason toimet esitetään vuosittaisissa kalatalousalueen toiminta-

suunnitelmissa. 

 

 

5 Vaelluskalojen, uhanalaisten kalakantojen ja biologisen 
monimuotoisuuden huomioon ottaminen toimenpiteissä  

 

 

Vaelluskalojen, uhanalaisten kalakantojen ja biologisen monimuotoisuuden huo-

mioon ottaminen on kuvattu toimenpiteitä kuvaavissa osioissa. 

 

Kalatalousalue ottaa toimissaan ja päätöksenteossaan huomioon järvilohistrate-

gian, Vuoksen vesistöalueen järvitaimenkantojen toimenpideohjelman, kalatie-

strategian, saimaannieriän toimenpideohjelman ja kansallisen rapustrategian.  

 
 
 
 

6 Täpläravun ja muiden vieraslajien huomioon ottaminen 
toimenpiteissä  

 

 

Täpläravun istuttaminen on kielletty Vuoksen vesistöalueella. 

 

Kalatalousalue ottaa toimissaan ja päätöksenteossaan huomioon kansallisen ra-

pustrategian. 
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7 Ehdotus kalastuksenhoitomaksuina kerättävien varojen 
omistajakorvauksiin käytettävän osuuden jakamiseksi  

 

 

Kalastuslain 83 §:n mukaan kalastonhoitomaksuvaroista maksettavien korvaus-

ten jako vesialueiden omistajille tulee perustua vesialueeseen kohdistuvaan vie-

hekalastuksesta aiheutuvaan rasitukseen, joka vahvistetaan kalatalousalueen 

käyttö- ja hoitosuunnitelmassa. Kalatalousalue vastaa jaon teknisestä toteuttami-

sesta. 

 

Viehekalastus kalatalousalueella painottuu niille vesialueille, jotka ovat mukana 

viehekalastuksen yhteislupa-alueissa. Viehekalastuksella tarkoitetaan kalaston-

hoitomaksun perusteella tapahtuvaa viehekalastusta. Viehekalastuskorvausten 

jakoperusteissa on huomioitu, että viehekalastajilla tulee olla kalastonhoitomaksu 

maksettuna myös viehekalastuksen yhteislupa-alueella kalastettaessa.  

 

Korvaukset kalastonhoitomaksuvaroista jaetaan vesialueiden omistajille rasitus-

kertoimilla 0–2, vesialueen kalastuspaine huomioiden seuraavien periaatteiden 

mukaisesti: 

 

0. Vesialueet, joilla yleiskalastusoikeus on kielletty ympäri vuoden (kalastusrajoi-

tus.fi). 

 

1. Kalastusrasituksen perusarvo, joka annetaan lähtökohtaisesti kaikille vesialu-

eiden omistajille. 

 

2. Vesialueet, jotka ovat mukana viehekalastuksen yhteislupa-alueissa tai muulla 

perusteella viehekalastusta on tavanomaista enemmän 

 

Vesialueen omistajan rasituskerroin vaihtelee 1-2 silloin, kun koko vesialue tai 

osa siitä kuuluu viehekalastuksen yhteislupa-alueeseen tai vesialueella harjoite-

taan muulla perusteella viehekalastusta tavanomaista enemmän. Vesialueen 
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omistajan rasituskerroin vaihtelee 0-1 silloin, kun vesialue ei kuulu viehekalastuk-

sen yhteislupa-alueeseen, ja jos vesialueella, tai osalla sitä on rajoitettu yleiska-

lastusoikeuksia. 

 

Jakoperusteita voidaan muuttaa kalatalousalueen varsinaisen kokouksen pää-

töksellä kesken suunnittelukauden, mikäli ilmenee uusia seikkoja, joiden perus-

teella jakosuhteita tulee muuttaa. 

 

Korvaukset jaetaan vesialueiden omistajille ilman hakemusmenettelyä ja ilman 

korvausten saajille sälytettäviä kuluja. Jos vesialueen omistajalle jaossa tuleva 

korvausosuus on enintään 50 euroa, niin varoja ei jaeta omistajalle, vaan korvaus 

jää kalatalousalueelle käytettäväksi kalakantojen hoitoon. 

 

 

8 Alueellinen edunvalvonta  
 

 

Kalatalousalueella ei useinkaan ole välitöntä vaikuttamismahdollisuutta toimin-

taympäristöönsä. On kuitenkin tärkeää, että kalatalousalue tuo omia näkökanto-

jaan esille ja pyrkii tarvittaessa vaikuttamaan esimerkiksi lausuntojen avulla alu-

eelle suunniteltaviin toimintaympäristöön oleellisesti vaikuttaviin hankkeisiin tai 

esimerkiksi alueella tehtävien velvoitetarkkailujen sisältöön. Myös erilaisiin alu-

eellisiin työryhmiin osallistumalla kalatalousalue voi vaikuttaa toimintaympäris-

tössä tapahtuvaan kehitykseen. Tässä esitetään tärkeimmät vaikutuskanavat ja 

niihin osallistuminen / niiden käyttö.  

 

• Lausuntojen antaminen vireillä oleviin hankkeisiin ja osallistuminen aluetta 

sivuaviin kokouksiin ja päätöksentekotilanteisiin.  

• Osallistuminen erilaisiin aluetta koskeviin ja sivuaviin työryhmiin esim. ka-

latalousaluepäivät, kalatalouden yhteistyöryhmä, vesienhoidon suunnit-

telu, norppatyöryhmä.  
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• Erinäisten hankkeiden sisältöön kannattaa pyrkiä vaikuttamaan niin, että 

niitä voidaan yhdistää ja sisällyttää kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuun-

nitelman tavoitteisiin. 

 

 

9 Suunnitelma viestinnästä 
 

 

Tässä esitetään viestinnän pääperiaatteet ja tärkeimmät toimintatavat. Yksityis-

kohtaisempi vuosittain päivitettävä viestintäsuunnitelma liitetään osaksi kalata-

lousalueen vuosittaista toimintasuunnitelmaa. Tärkeimpiä viestintäkanavia ovat: 

 

• Kalatalousalueen internetsivut 

• Perinteiset lehti-ilmoitukset, kirjeet ja tiedotteet 

• Kuntien nettisivut 

• Veneenlaskupaikoille ja erillisiin virkistyskalastuskohteisiin asetettavat 

opasteet 

• Uutena viestintäkanavana voidaan tarvittaessa kokeilla sosiaalista mediaa 

 

Kalatalousalueen on huolehdittava riittävästä tiedotuksesta käyttö- ja hoitosuun-

nitelman toimeenpanon ja toteutuksen aikana. On varmistettava, että tieto hoito-

toimista ja niiden perusteluista saavuttaa ainakin heidät, joiden kalastusta tai 

muuta etua hoitotoimet koskettavat. Kalatalousalueen hyväksytty käyttö- ja hoi-

tosuunnitelma julkaistaan alueen verkkosivuilla.  

 

Luvanmyynnin yhteydessä on hyvä varmistaa, että jokainen kalastaja tuntee 

lupa-alueen kalastusmääräykset. Tämä voidaan varmistaa liittämällä ne liitteiksi 

sähköiseen ostotapahtumaan sekä jakamalla myyntipisteistä luvan lunastaneille 

kalavesikartta, josta kalastusmääräykset käyvät ilmi. Veneenlaskupaikoille ja ka-

lastuskohteille on hyvä sijoittaa opasteita kalastusmääräyksistä ja -rajoituksista.   

 

Lupia myyvien osakaskuntien, olemassa olevien lupa-alueiden sekä tulevaisuu-

dessa perustettavien lupa-alueiden kalastus- ja lupajärjestelyjä koskevat tiedot 
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on kerättävä kalatalousalueen tietoon ja pyrittävä sisällyttämään ne kalastalous-

alueen viestintään. 

 

 

10 Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano  
 

 

Tässä luvussa esitetään linjaus käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpanon pe-

rusteista. 

 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttamisesta vastaavat yhdessä kalatalousalue, 

kalastusoikeuden haltijat ja viranomaiset. Osakaskuntien ja yksityisten vesialuei-

den omistajien on järjestettävä oman vesialueensa kalastus ja hoito käyttö- ja 

hoitosuunnitelman mukaisesti ja viranomaisten on otettava suunnitelman linjauk-

set huomioon. ELY-keskus toimeenpanee sellaiset alueelliset säätelytoimenpi-

teet, joiden soveltaminen edellyttää ELY:n päätöstä. 

 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpanoon liittyy monia vuosittain tarkentuvia 

käytännön toimia, joiden yksityiskohdat, aikataulut ja toteuttamisvastuut kuvataan 

käyttö- ja hoitosuunnitelmaa täydentävässä, vuosittain päivitettävässä toiminta-

suunnitelmassa.  

 

Toimintasuunnitelmassa kuvattavia toimia ovat esimerkiksi: rahoituksen järjestä-

minen, kalastussääntöjen kokoaminen, mahdollisten kunnostusten järjestelyt, is-

tutukset, yhteistyö- ja palvelusopimusten teko, viestintä, kalastuksenvalvonta, 

edunvalvonta (esim. lausuntoja ja osallistuminen eri yhteistyöryhmissä) sekä 

seuranta. 

 

Taulukossa 18 on esitetty ne toimintasuunnitelmaan sisällytettävät asiat, jotka 

täydentävät käyttö- ja hoitosuunnitelmaa tai liittyvät suoraan sen toimeenpanoon 

ja tavoitteisiin. 
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Taulukko 18. Kalatalousalueen vuotuisiin toimintasuunnitelmiin sisällytettävät 

Heinävedenreitin kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 

Yhteenveto vuosittain sisällytettävistä toimenpiteistä 

Toimenpide Osatavoite Toteutus Toteutusvas-

tuu 

Seuranta 

Säätely ja ka-

lastuksen jär-

jestäminen 

Osatavoite 1 

Osatavoite 4,5 

ja 6 

Säätelyn toi-

meenpano, 

valvonta, ko-

koaminen  

ELY-keskus 

Kalastusoikeu-

den haltijat 

Toimeenpantu 

säätely 

 

Kunnostukset Osatavoite 2 Kunnostus-

hankkeisiin 

osallistumi-

sesta päättä-

minen 

Hallitus 

Osakaskunnat 

ELY-keskus 

 

Muut toimijat 

Toteutuneiden 

kunnostusten 

määrä, laajuus 

ja vaikuttavuus 

Kunnostusten 

mahdollistami-

sessa kalata-

lousalueelle 

sovitut tehtävät 

Istutukset Osatavoite 1 

Osatavoite 2 

Kalastalous-

alueen vas-

tuulla olevien 

istutusten val-

mistelu ja to-

teuttaminen 

Kalatalousalue Kirjanpito ja is-

tutusrekisteri 

Kalastuksen 

kehittäminen 

Osatavoite 4 Luiskien kehit-

täminen 

Päätetään 

erikseen 

Sidosryhmät 

Toteutuneet 

kehitystoimet 

Seuranta Kaikki tavoit-

teet, etenkin 

osatavoite 3 

Seurannan 

suunnittelu ja 

toteutus tai os-

taminen 

Hallitus  

Ostopalvelu 

Seurantatieto-

jen yhteen ko-

koamisen 

kautta 

Valvonta Kaikki tavoit-

teet 

Vuositason 

suunnitelmat 

Hallitus 

Valvojat 

Vuositason ra-

portit 

Valistus, vies-

tintä ja edun-

valvonta 

Kaikki tavoit-

teet 

Vuosittainen 

viestintäsuun-

nitelma 

Hallitus 

Toiminnanjoh-

taja 

Viestintäsuun-

nitelman toteu-

tuminen 
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11 Vaikuttavuuden arviointi ja suunnitelman päivitys  
 

 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman vaikuttavuutta ja siinä asetettujen tavoitetilojen ja 

osatavoitteiden toteutumista arvioidaan suunnittelukauden aikana, mahdollisesti 

jopa vuosittain. Arvioinnin pohjana ovat seurannan tulokset, joiden valossa tar-

kastellaan erikseen kaikkia hoidon osa-alueita: pyyntiä koskevia sääntöjä, kun-

nostus- ja istutussuunnitelmaa, valvontasuunnitelmaa ja seurantasuunnitelmaa.  

 

Muutokset, jotka voidaan tehdä hyväksytyn käyttö- ja hoitosuunnitelman puit-

teissa, ovat kalastusoikeuden haltijoiden ja kalatalousalueen päätettävissä ja ne 

kuvataan kalatalousalueen vuotuisessa toimintasuunnitelmassa.  

 

Jos kalakantojen tila tai kalastus on muuttunut niin paljon, että käyttö- ja hoito-

suunnitelmaan kirjattu tavoitetila ja keskeiset osatavoitteet eivät voi toteutua, ka-

latalousalueen on tehtävä aloite käyttö- ja hoitosuunnitelman muuttamiseksi. Jos 

on havaittu, että esimerkiksi vaelluskalakannan suojaksi asetetut alueelliset ka-

lastusrajoitukset ovat riittämättömiä tai ylimitoitettuja, niitä on muutettava ELY-

keskuksen vahvistamalla päätöksellä.  

 

Alla kuvataan vaikuttavuuden arvioinnin aikataulu ja menettelytavat. Aikatauluun 

keskeisesti vaikuttava asia on erityyppisten seurantojen tulosten valmistumis-

ajankohta: 

 

• Arviointi kannattanee tehdä asiantuntijatyönä ja siihen on varattava rahoi-

tus. Arviointi tehdään viimeistään seuraavan suunnittelukauden käyttö- ja 

hoitosuunnitelman laadinnan yhteydessä.  

• Arvioinnissa kootaan yhteen kaikki tavoitteiden ja toimenpiteiden seuran-

nan kautta saatu tieto ja arvioidaan sitä suhteessa asetettuihin tavoitetiloi-

hin. 

• Arviointi ja sen kautta esiin nousseet kehittämistarpeet huomioidaan seu-

raavan suunnittelukauden käyttö- ja hoitosuunnitelmaa laadittaessa 
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12 LIITTEET 
 

Kumottuun kalastuslainsäädäntöön perustunut kalastusaluejako 

(Muikkusuomi.fi) 

1. Kermajärven kalastusalue 

6. Koloveden kalastusalue 

8. Vuokalan kalastusalue 

7. Sääminginsalon kalastusalue  
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Luken kalamerkintätoimistosta toimitettu kalamerkintäaineisto. Kaikki 
koordinaattimuotoisen palautustiedon sisältävät järvitaimenten palautuk-
set (n=191) 
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Kuhaistutukset alueittain 2014 – 2019.  

 

Riviotsikot 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Enonvesi alue (04.221) 33975 45292 47489 33202 20447 17200 

Haapalampi   1000    

Iso-Musta   900  1000  
Iso-Pyyli 500      

Jalasjärvi 2800  16910 1100 1500 1350 

Kaijanjärvi 1800      

Keplakko 3622      

Kermajärvi 10529 19392 11906 8267 5152  
Kielunjärvi   1600    

Kuhajärvi   982    

Metsä-Pyylampi   3200    

Petruma 1980 8500 9300    

Pytärälampi 1000 1100 1250    

Pyyvesi 1709 2000 2410 2612 3803  
Seppäjärvi 2500  982    

Sulkava 775      

Suuri Vasarajärvi   2000    

Sylkky   1500    

Varisvesi 2325 4000 3000    

Vehmas 1240      

Vihovuonteenkoski    2150   

Viljamo 1000 1100 1250    

Vääränjärvi 775      

Vääränselkä   3800    

Ylä-Enonvesi 2710 2480 1531 2112 1850  
Ylä-Kieluu  920 303    

Kaikki yhteensä 69240 84784 111313 49443 33752 18550 
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Siikaistutukset alueittain 2014 – 2019.  

 

Riviotsikot 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Yhteensä 

Ahmonlampi  500     500 

Ahvenlampi    1110   1110 

Ala-Mari  500     500 

Enonvesi alue 600      600 

Enovesi alue  1350  2370   3720 

Haasiolampi 500      500 

Hankajärvi    700   700 

Haukilampi  300 458 900   1658 

Hautalampi  500     500 

Hietalampi   2000    2000 

Hoikanlampi  500     500 

Huosiinen    1400   1400 

Huuhinlampi 500    400  900 

Iso-Musta   500   500 1000 

Iso-Tervaslampi   500    500 

Iso-Vihtari   260    260 

Jalasjärvi     3000 1500 4500 

Jalaslampi  450 170    620 

Juojärvi 1500      1500 

Keplakko 1472 2500 2000 4560   10532 

Keski-Honka-
lampi   2100    2100 

Kielunjärvi  1000     1000 

Kiurunjärvi  500  1620   2120 

Koivujärvi  1250     1250 

Kuhajärvi 3180 3977 1475 5000   13632 

Kuralampi  500     500 

Kurkijärvi  500     500 

Kyylampi 486 182 372 600   1640 

Lammunjärvi   650    650 

Matolampi 986 182 372 200 100  1840 

Mustalampi   390    390 

Pahkajärvi  5000 5000 5000 5000 5000 25000 

Parsitslampi   200 500   700 

Petruma   2000    2000 

Pieni Vasarajärvi   1000    1000 

Pieni-Sulkava   930    930 

Pieni-Vihtari  500 780    1280 

Pirkonlampi  200 300    500 

Polvijärvi  1000     1000 

Putukanlampi     800  800 

Pääsiäislampi    300   300 

Rasvalampi   350    350 

Riihilampi  1000     1000 
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Riitasenjärvi  900  1620   2520 

Ristlampi  300  700   1000 

Sappilampi     480  480 

Seppäjärvi  1390     1390 

Soikealampi     350  350 

Sulkava  500     500 

Suuri Humala-
järvi 1030  800  1500  3330 

Suuri-Pääsiäinen  1000 1000    2000 

Suuri-Valkia     735  735 

Sylkky   3500    3500 

Syrjälampi  500     500 

Syvälampi 500      500 

Särkijärvi  1250     1250 

Särkilampi  400     400 

Tosonlampi  200 300    500 

Tynnörilampi 500      500 

Valkeinen  1000 1040    2040 

Valkiajärvi    700   700 

Varislammet   1400    1400 

Varpajärvi 1200  1600    2800 

Vuorilampi  200     200 

Ylä-Enonvesi 23000 20000 20000 23000 20000 20000 126000 

Ylä-Honkalampi   2100    2100 

Kaikki yhteensä 35454 50031 53547 50280 32365 27000 248677 
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Luonnonvarakeskuksen viehekalastuskysely 2019 
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Suomi kalastaa -kysely (2009) kalastuspaine s. 20 
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Suomi kalastaa -kysely (2009) saaliit 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liite 8 

 

 

Luonnonvarakeskuksen maakunnallisia ja kansallisia kalastustilastoja. 
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Aluerajaus viehekalastusalueeseen liittyneistä omistusyksiköistä 

Koloveden kalastusalueella. Lähde: https://www.kolovedenkalastusalue.fi/ 
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Aluerajaus viehekalastusalueeseen liittyneistä omistusyksiköistä 

Kermajärven kalastusalueella. Lähde: http://www.kermajarvi.fi/ 
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Hasumäen osakaskunnan lupamyyntialue (https://www.kalakortti.com)
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Kermankosken – Vihovuonteen lupa-alue (2021): www.kermajarvi.fi ja www.kalakortti.com 
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Karvionkosken lupajärjestely https://www.eraluvat.fi/media/kartat/virkistyska-
lastuskartat2013/itasuomi/7561_karvionkoski_2.pdf 
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Kalastusasetuksen (1360/2015) mukainen järvilohen syönnösvaellusreitti. 
Lähde: https://kalastusrajoitus.fi/assets/etela_suomi.pdf 
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Koloveden kansallispuistoa koskevat liikkumisrajoitukset. Lähde: 
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Js/kolovesi-js.pdf 
 

 

https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Js/kolovesi-js.pdf

