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1. Johdanto 
1.1. Alueen yleiskuvaus 
Hauhon reitin kalatalousalue muodostui entisten Hauhon, Vehkajärven-Vesijaon ja Kukkian kalastusalueiden 

yhdistyessä. Alueella on vesipinta-alaa yhteensä n. 28 000 ha ja alueen suurin järvi on Kukkia (4 388 ha) 

(Taulukko 1).  

Suurimmissa järvissä on niin kirkkaita, muikkupitoisia vesiä, kuten Kuohijärvi, Kukkia, Vesijako ja Vehkajärvi, 

kuin rehevämpiä, kuhakannaltaan vahvoja järviä, kuten Hauhon- ja Ilmoilanselkä. Kalastus on painottunut 

alueen eteläisille suurille järville, joilla on myös kaupallista kalastusta. 

Järvien kalastuksen ja kalakantojen seurantatiedon taso on pääasiassa erittäin huono. Tämän suunnitelman 

yhtenä päätavoitteena onkin kalakanta- ja kalastustiedon lisääminen alueen vesistöissä. 

Taulukko 1. Hauhon reitin kalatalousalueen suurimmat järvet. 

Hauhon reitin kalatalousalueen (28 283 ha) suurimmat järvet 
 

Järvi 
 
Tunnus Kunnat 

Pinta-ala  
(ha) 

Keskisyvyys 
(m) 

Suurin syvyys 
(m) 

Kukkia 35.781.1.002 Pälkäne, Hämeenlinna 4388 5,23 35,62 

Kuohijärvi 35.782.1.001 Hämeenlinna, Pälkäne 3504 9,65 33 

Iso-Roine 35.773.1.001 Hämeenlinna 3145 7,17 73 

Vehkajärvi 35.784.1.002 Kangasala, Pälkäne, Padasjoki 2606 5,53 19,64 

Hauhonselkä 35.772.1.001 Hämeenlinna 2219 3,58 10 

Vesijako 35.784.1.001 Padasjoki 1663 7,16 36,81 

Ilmoilanselkä 35.771.1.006 Hämeenlinna, Pälkäne 1500 4,42 23 

Pyhäjärvi 35.774.1.001 Hämeenlinna 968 10,05 35 

Nerosjärvi 35.783.1.001 Hämeenlinna 779 4,46 20,54 

Ormajärvi 35.792.1.001 Hämeenlinna 657 9,62 29,41 

 

Hauhon reitin naapurialueet ovat Längelmäveden, Etelä- ja Keski-Päijänteen, Hämeenlinnan, Vanajanselän ja 

Pälkäneen kalatalousalueet (Kuva 1). Merkittävä vesiyhteys alueella on oikeastaan vain Pälkäneen 

kalatalousalueen kanssa Ilmoilanselältä Pinteleeseen. Etelä- ja Keski-Päijänteen suuntaan yhteys on 

Vehkajärven ja Lummenneen välillä (Vehkajoki) sekä Vesijaolta Padasjoen reitille, missä Arrakosken kalatie 

avasi kaloille vaellusreitin Päijänteestä aina Porraskosken padolle asti. 
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Kuva 1. Hauhon reitin kalatalousalue ja sen naapurialueet. 

Nerosjärven ja Kuohijärven välissä sijaitseva Porraskosken voimalapato on keskeisessä asemassa myös 

Hauhon reitin kalatalousaluetta laajempien vaellusreittien kannalta. Etelä- ja Keski-Päijänteen 

kalatalousalueen puolella vaellusreitti Päijänteestä Nerosjärvelle on jo auki Arrakosken kalatien valmistuttua 

vuonna 2020. Arrakoskesta kalat pääsevät nousemaan aina Vesijako-järveen asti, mistä vedet laskevat sekä 

Kymijoen että Kokemäenjoen suuntaan. Mikäli Harmoistenjoen ja Kasiniemen padot puretaan tai kierretään 

kalatiellä tulevaisuudessa, avautuu Päijänteeltä myös toinen reitti Vesijakoon. Vesijaosta vedet laskevat 

Palsanojaa ja Suomenjokea pitkin Nerosjärveen. Nerosjärveen laskee virtavesiä myös Auttoisten suunnalta. 

Mikäli Porraskosken padon ohi saadaan kaloille vaellusväylä, Kymijoen ja Kokemäenjoen päävaellusreitit 

yhdistyvät. Patoasia on nähtävä ainakin pidemmällä aikavälillä tärkeimpänä alueen virtavesien 

edistämiskohteena. Porraskosken ja Nerosjärven yläpuoliset virtavedet ovat myös koko kalatalousalueen 

merkittävimpiä taimenen lisääntymisalueita ja siten oleellisessa roolissa toimenpiteitä mietittäessä.  

Porraskosken alapuoliseen Kuohijärveen laskee Evojoki ja sen yläpuolisten uomien vedet. Muita alueen 

merkittäviä virtavesiä ovat mm. Vihavuodenkoski Kukkian ja Iso-Roineen välissä, Tuuloksen Teuronjoki sekä 

Vuolujoen-Jänisjoen reitti, joka Laskee Hauhonselkään (Taulukko 2). 

Alueen toiminnan kannalta oleellista on jo kartoitettujen, potentiaalisten kohteiden kunnostaminen, 

nousuesteiden poistaminen sekä jäljellä olevien potentiaalisten virtavesien kartoittaminen. 

Virtavesistä käytännössä vain Vihavuodenkoskella on merkitystä kalastuskohteena. Muilla kohteilla 

painopiste on luonnonvaraisten taimenkannan ylläpitämisessä tai kotiuttamisessa. 
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Taulukko 2. Hauhon reitin kalatalousalueen tärkeimmät virtavedet. 

Hauhon reitin kalatalousalueen tärkeimmät virtavedet 

Virtavesi 
Luontainen 
taimenkanta 

Valuma-alue 
(km2) 

 
 

Pudotuskorkeus 
(m) 

 
 

Uoman pituus n. 
(km) 

Evojoki On 118 
 

n. 38 
 

12,5 

Luutajoki On 774 
 

n.16 
 

6 

Palsanoja-Suomenjoki On (Palsanoja)  
  

12 

 
Vihavuodenkoski On 58 

 
2,3 

 
12,6 

Teuronjoki On 238 
 

12 
 

10,4 

 

1.2. Tavoitteet 
Hauhon reitin kalatalousalueen yleisenä tavoitteena on kalastuslain 1 §:n mukaisesti järjestää kalastus 

vesialueillaan ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Tämä tarkoittaa samanaikaisesti 

eri kalastajaryhmien tarpeiden huomioon ottamista ja harrastuksen tai elinkeinonharjoittamisen edistämistä 

sekä kalakantojen elinvoimaisuudesta huolehtimista. Lähtökohtana on kalojen luontaisen elinkierron 

ylläpitäminen tai vahvistaminen. Taulukko 3 esittelee kalatalousalueen suunnitelmakauden eri osa-alueiden 

tavoitteiden, toimenpiteiden ja seurannan periaatteet ja menetelmät. 

Koska alueen kalastuksesta ja kalakannoista on hyvin rajallisesti tietoa, yhtenä pääpainopisteenä on 

seurantojen aloittaminen ja kehittäminen kalatalousalueella. Seurantatietoon perustuen voidaan paremmin 

perustella alueen kalastuksen säätelypäätöksiä esim. pyyntimittoihin ja pyydysrajoituksiin liittyen. Useilla 

järvillä tullaan aluksi etenemään lakisääteisten ja osakaskuntien asettamien sääntöjen mukaisesti ja 

kalatalousalueen asettamia rajoituksia harkitaan, kun seurantatietoa on saatavilla. 

Johtuen alueen vesistöjen monimuotoisuudesta ja lajivalikoimien vaihtelevuudesta, lajikohtaiset tavoitteet 

vaihtelevat vesistöittäin. Lähtökohta useimpien hyödynnettävien kalalajien suhteen on sama, eli luontaisesti 

lisääntyvän kannan ylläpito tai vahvistaminen, mutta toimenpiteet ja seurantamenetelmät valitaan 

tapauskohtaisesti. Toisaalta tavoitteena on myös kalakantojen monipuolinen hyödyntäminen ja kalastuksen 

edellytysten parantaminen ja se vaatii sekä seurannan että valittujen toimenpiteiden osalta lajikohtaista 

harkintaa. Myös istutusten merkitys vaihtelee vesitöittäin ja lajeittain. Vahvoilla kuhajärvillä kuhaistutuksille 

ei välttämättä ole juurikaan tarvetta, mutta esimerkiksi planktonsiika on useammin istutusten varassa, jolloin 

kalastettavan kannan ylläpitäminen vaatii jatkuvia istutuksia. 
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Taulukko 3. Suunnitelmakauden eri osa-alueisiin kohdistuvat tavoitteet, niiden saavuttamiseen tähtäävät toimenpiteet, sekä 
toimenpiteiden vaikuttavuuden seuranta. 

KOHDE TAVOITE  TOIMENPITEET  SEURANTA 

 

K
A

LA
K

A
N

N
A

T

 
 
Vahvat, luontaisesti lisään-
tyvät kannat, joita voidaan 
tukea istutuksin 
 
Kalakantoja hyödynnetään 
kestävästi ja monipuolisesti 
 
Uhanalaisten lajien suojelu ja 
kannan vahvistaminen 

 
Pyyntimitat 
 
Solmuvälirajoitukset 
 
Rauhoitusalueet ja -ajat 
 
(saaliskiintiöt tai pyyn-
nin määrän rajoitus) 
 
Kalojen lisääntymis-
alueiden kunnostami-
nen (virtavedet) 

 
 
 
Kirjanpitokalastus 
 
Koekalastukset 
 
Kalastustiedustelu 
 
Saalisnäytteet 

 

K
A

LA
ST

U
S 

 
 
Kalastuksen edellytysten 
ylläpito tai parantaminen 
 
Alueen vesien vetovoiman 
lisääminen eri kalastaja-
ryhmille 
 
Harrastajamäärän 
lisääntyminen 
 

  
 
Luvanmyynnin kehitys 
 
Infran ylläpito ja kehitys 
(laiturit, laskupaikat, 
venerannat) 
 
Toimiva tiedotus 

  
 
Kalastustiedustelu 
 

  Keskustelu intressi-
ryhmien kanssa 

  Luvanmyynnin 
seuranta 

 

SE
U

R
A

N
TA

 

 
Ajantasainen tieto kalakan-
noista ja kalastuksesta 
 
Jatkuva seuranta aikasarjo-
jen luomiseksi 
 
Seurantatieto ja esitystapa 
palvelevat alueen tarpeita 

  
Kerätään alueen seu-
rantatietoa yhteen 
 
Alue teettää itse tarvit-
tavat seurannat 
 
 

  
Seurantatietoa ar-
vioidaan vuosittain 
 
Alue päivittää seu-
rantasuunnitelmaa 
vuosittain 

 

 

1.3. Suunnitelman aikaväli ja aikataulu 
Tämä suunnitelma on voimassa 10 vuotta sen hyväksymisestä, eli suunnitelman aikakausi on 2022-2031. 

Tiettyjä toimenpiteitä voidaan aloittaa tai ainakin valmistella jo ennen suunnitelman lopullista hyväksymistä, 

mikäli alue niin haluaa. 

Seurantojen osalta suunnitelma on jaettu 2 osakauteen (Osakausi I ja II). Tämä jako on tehty pääasiassa siksi, 

että kunkin seurantatutkimuksen tarkkaa ajankohtaa ei voida sitovasti päättää vuosia etukäteen, vaan 

käytännössä alue suunnittelee toimintaansa vuosittain saatavilla olevien resurssien mukaan ja kirjaa 

toimenpiteet toimintasuunnitelmaan.  

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||| 

UUDELLEENARVIOINTI 
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Mahdolliset muutokset käyttö- ja hoitosuunnitelmaan hyväksytetään ensin alueen vuosikokouksessa ja sen 

jälkeen ELY-keskuksella. Useat toimenpiteet, seurannat, käytännöt ym. on esitetty tässä suunnitelmassa 

melko yleispiirteittäin ja niiden tarkempi ajoittaminen ja käytännön toteutus päätetään vuosittain 

päivitettävissä toiminta- ja valvontasuunnitelmissa. 
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2. Suunnitelma tärkeimmille järville 
2.1. Hauhonselkä 

2.1.1. Perustiedot ja nykytila 

  

Kuva 2. Hauhonselkä 

Hauhonselän pinta-ala on n. 2219 ha ja se on melko matala (Kuva 2). Pohjanläheisen vesikerroksen happi on 

ollut usein hyvin vähissä tai ajoittain jopa loppunut (Taulukko 4). Sen vuoksi erityisesti syvänteissä 

ravinnepitoisuudet nousevat ajoittain erittäin korkeiksi. Ravinnemäärien perusteella Hauhonselkä on erittäin 

rehevä. Vesi on sameaa ja humuspitoista. Voimakkaasti vaihtelevien veteen liuenneiden ravinnemäärien 

vuoksi myös happamuus vaihtelee. 

Hauhonselän merkittävimmät vesialueiden omistajat ovat Hyömäen, Hauhon kirkonkylän, Kyttälän ja 

Villantilan, Okerlan, Vitsiälän, ja Kokkalan osakaskunnat. 
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Taulukko 4. Hauhonselän vedenlaatumittausten tuloksia. 

  3.9.2013  31.7.2013  6.3.2013  
Suure Yksikkö 1 m 7 m 1 m 7 m 1 m 7 m 

Happi mg/l 8,1 3 8,7 0 11,4 1,9 

Happi % kyll. % 83 31 98 0 79 14 

Sameus FNU 5,3 9,5 4,7 20 0,54 3 

pH   6,3 6,7 7,7 6,9 7,1 6,6 

Väriluku mg/l Pt 71 96 65 230 64 100 

Kok. typpi µg/l 630 940 690 1800 730 1000 

Kok. fosfori µg/l 27 44 35 130 12 31 

 

2.1.2. Kalakannat 

Hauhonselän kalakantoja on seurattu koekalastuksin ainakin vuosina 2008, 2011, 2014,2017 ja 2020 (Kuva 3 

ja Kuva 4). Kalakanta on ollut särkikalavaltainen ja petokalojen osuus biomassasta hyvin alhainen, mikä on 

tyypillistä voimakkaasti rehevöityneille vesistöille. Vuodesta 2008 vuoteen 2014 kokonaisyksikkösaaliin paino 

kasvoi, mutta lukumääräisesti yksikkösaalis oli korkeimmillaan vuonna 2011, minkä jälkeen laski vuoteen 

2014 ja on sen jälkeen pysytellyt tasaisena. 

 

Kuva 3. Ahvenkalojen, särkikalojen ja muiden kalojen (vasen pystyakseli) sekä petokalojen (oikea pystyakseli) osuudet kalakannan 
kokonaisbiomassasta Hauhonselän vuosien 2008, 2011, 2014 ja 2017 koekalastuksissa (LUKE:n koekalastusrekisteri). 

 

Kuva 4. Kokonaisyksikkösaaliit (kpl ja g) Hauhonselän vuosien 2008, 2011, 2014, 2017 ja 2020 koekalastuksissa (LUKE:n 
koekalastusrekisteri). 
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Kuhan kasvua Hauhonselällä selvitettiin vuonna 2017 (Kuva 5) (Puranen & Ranta 2017). Kuha kasvaa hyvin 

nopeasti ja saavuttaa lakisääteisen 42 cm alamitan keskimäärin jo 4. kasvukauden lopussa tai heti 5. 

kasvukauden alussa. Nopea kasvu näkyy myös siinä, että kuhat tulevat sukukypsiksi melko kookkaina – 

naaraat pääosin vasta 45 cm pituudesta lähtien (Kuva 6). Mikäli halutaan turvata kuhille vähintään yksi 

kutukerta ennen niiden päätymistä kalastuksen saaliiksi, tulisi kalastus aloittaa aikaisintaan 45 cm pituudessa.  

 

Kuva 5. Kuhan takautuvasti määritetty keskipituus ikäryhmittäin Hauhonselän vuoden 2017 aineistossa ± keskiarvon keskivirhe. Luvut 
havaintopisteiden yläpuolella ovat ikäryhmäkohtaiset havaintomäärät. 

 

Kuva 6. Immatuurien yksilöiden, naaraiden ja koiraiden havaintomäärät pituusluokittain Hauhonselän vuoden 2017 aineistossa. 

Hauhonselälle on istutettu kuhaa 2000-luvulla joka vuosi, mutta istutusmäärät ovat laskeneet vuosituhannen 

alusta (Kuva 7). Planktonsiikaistutuksia on tehty vain satunnaisesti.  
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Kuva 7. Hauhonselän planktonsiika- ja kuhaistutukset 2000-luvulla. 

2.1.3. Kalastuksensäätely ja kalastonhoito 

Koska kuha kasvaa Hauhonselällä nopeasti ja sukukypsyy pääosin vasta 45 cm pituuden saavutettuaan, kuhan 

alamitta nostetaan 45 cm:iin. Samalla alamittaisten kuhien kalastuksen välttämiseksi verkkojen alin sallittu 

solmuväli asetetaan 55 mm:iin. Nämä rajoitukset otetaan käyttöön vuonna 2023 ja vuosi 2022 käytetään 

rajoituksista tiedottamiseen. 

Suurikokoisten kuhien vapauttamista suositellaan, kun se on mahdollista siten, että kala säilyy hengissä eikä 

vahingoitu turhaan. Kookkaiden kalojen vapauttamisella voidaan ylläpitää suurten ja nopeakasvuisten 

yksilöiden määrää. Lisäksi alue suosittelee, että käytetään vähintään 60 mm:n verkkoja silloin, kun 

kalastuksen kohteena on kuha. 

Hauhonselkää koskevat säätelypäätökset: 

• Kuhan alamitta on 45 cm. (2023 alkaen) 

 

• Verkkokalastuksessa alin sallittu solmuväli on 55 mm. (2023 alkaen) 

 

• Suositellaan käyttämään solmuväliltään vähintään 60 mm verkkoja silloin, kun kohdekalana on kuha. 

 

• Suositellaan yli 70 cm pituisten kuhien vapauttamista silloin, kun se on mahdollista kalaa turhaan 

vahingoittamatta. 

2.1.4. Seuranta 

Kuhakantaa voidaan seurata kirjanpitokalastuksilla, koekalastuksilla sekä saalisnäytteillä, joilla selvitetään 

kuhan kasvua ja vuosiluokkien vahvuutta. Koekalastuksia alueen ei tarvitse Hauhonselällä teettää, koska 

Luonnonvarakeskus koekalastaa järveä säännöllisesti vesipuitedirektiiviin liittyvään seurantaan liittyen. 

Alueen yhtenäisluvan ostaneille tehdään vuosittain sähköinen uistelutiedustelu. Hauhonselkä otetaan 

mukaan myös alueen kalastustiedusteluun. 
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• Kerätään uusi kuhan iän- ja kasvunmääritysaineisto mieluiten useamman vuoden ajalta, jotta 

voidaan tarkastella vuosiluokkien vahvuuden vaihtelua. Näytteiden keruu aloitetaan vuonna 2022. 

Sukukypsyyttä ei ole tarpeen määrittää uudelleen. 

 

• Toteutetaan vuosittain sähköinen tiedustelu Hauhon reitin yhtenäislupia ostaneille. 

 

• Selvitetään kalastuksen ja kalasaaliin määrää kalatalousalueen kalastustiedustelun avulla. 

 

• Kehitetään kirjanpitokalastusta. Pyritään saamaan ainakin kaupallisesta kalastuksesta ja 

mahdollisesti myös vapaa-ajankalastajilta (verkot). 

 

• Koekalastukset toteutuvat Luonnonvarakeskuksen seurannan kautta 

2.2. Ilmoilanselkä 

2.2.1. Perustiedot ja nykytila 

  

Kuva 8. Ilmoilanselkä 

Ilmoilanselän pinta-ala on n. 1500 ha, keskisyvyys 4,4 m ja suurin syvyys 23 m (Kuva 8). Järvellä on muutamia 
syvänteitä, mutta valtaosa siitä on melko matalaa aluetta. Happikatoja Ilmoilanselällä ei esiinny, vaikka 
ravinnepitoisuuksiensa puolesta se on rehevöitynyt (Taulukko 5). Vesi on lievästi sameaa ja humuspitoista.  
 
Ilmoilanselän vesialueiden omistajat ovat Niemikunnan kalastuskunta, Ilmoilan-, Kuiseman-, Latikkalan ja 
Kotilan osakaskunnat. 
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Taulukko 5. Ilmoilanselän vedenlaatumittausten tuloksia. 

    18.10.2018   4.7.2018   6.3.2018   

Suure Yksikkö 1 m 10 m 1 m 10 m 1 m 10 m 

Happi mg/l 12 11 9,1 3,3  8,8 (6,5 m) 

Happi % kyll. % 100 93 94 31  64 (6,5 m) 

Sameus FNU 3 2,3 2,3 4,6 0,54 1,5 

pH   7,2 7,3 7,4 6,8 7 6,7 

Väriluku mg/l Pt 27 28 37 40 38 28 

Kok. typpi µg/l 460 430 730 650 480 640 

Kok. fosfori µg/l 38 21 26 38 10 20 
 

2.2.2. Kalakannat 

Ilmoilanselän kalakantojen tilaa ei ole selvitetty koekalastusten avulla. Vaikka se on suorassa yhteydessä 

Hauhonselkään, on järvien profiilissa ja vedenlaadussa niin selkeitä eroja, että eroja lienee myös 

kalakannoissa. Ilmoilanselällä olisi tästä syystä hyödyllistä tehdä koekalastus suunnitelmakauden 

alkupuolella. 

Ilmoilanselän vuoden 2017 kuha-aineiston perusteella keskimääräinen kasvu on erittäin nopeaa, 

lakisääteisen 42 cm alamitan ylittyessä jo 4. kasvukaudella (Puranen & Ranta 2017) (Kuva 9). Poikaset olivat 

ensimmäisen kasvukauden jälkeen poikkeuksellisen suuria. Ilmoilanselän aineisto jäi kuitenkin hyvin 

suppeaksi ja seurantaa on syytä täydentää. Aineisto tulee kerätä talvella ja selvittää samalla myös kuhan 

sukukypsymistä.  

Todennäköisesti sukukypsyminen tapahtuu suurin piirtein samaan tahtiin tai jopa hieman suuremmassa 

koossa kuin Hauhonselällä. Tämän ja nopean kasvun vuoksi kuhan alamittaa on tarpeen nostaa vähintään 45 

cm:iin. 

 

Kuva 9. Ilmoilanselän vuoden 2017 aineiston kuhien takautuvasti määritetty kasvu. Havaintopisteet ovat ikäkohtaisia 
keskiarvoja ± keskiarvon keskivirhe. Luvut havaintopisteiden yläpuolella ovat ikäryhmäkohtaiset havaintomäärät. 
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Ilmoilan osakaskunnan kirjanpitojen perusteella Ilmoilanselän kuhasaaliit olivat 90-luvulla käytännössä 

olemattomia ja 2000-luvulle tultaessa kuha on alkanut yleistymään saaliissa. Vuoden 2011 kuhasaaliit olivat 

jo huomattavan suuria, mutta siitä eteenpäin kirjanpitoaineistoa ei ole olemassa. Siikaa on saatu vain hyvin 

satunnaisesti. Kaiken kaikkiaan kuha ja ahven ovat ainakin 2010-luvulle tultaessa olleet selvästi tärkeimmät 

saalislajit. 

Ilmoilanselälle on istutettu kuhaa 2000-luvulla lähes joka vuosi, mutta määrät ovat vaihdelleet paljon (Kuva 

10). Muita istutuksia ei ole tehty. Vuoden 2017 kuha-aineistossa vuosiluokka 2013 erottui erittäin vahvana, 

vaikka istutusmäärä oli melko vähäinen. Tämä viittaa siihen, että nykyinen kanta on peräisin pääasiassa 

luontaisesta lisääntymisestä. 

 

Kuva 10. Ilmoilanselän planktonsiika- ja kuhaistutukset 2000-luvulla. 

2.2.3. Kalastuksensäätely ja kalastonhoito 

Kuhan nopean kasvun vuoksi alamitta nostetaan 45 cm:iin. Alamittaisten yksilöiden kalastuksen välttämiseksi 

verkkojen alin sallittu solmuväli on 55 mm. Nämä rajoitukset otetaan käyttöön vuonna 2023 ja vuosi 2022 

käytetään rajoituksista tiedottamiseen.  

Suurikokoisten kuhien vapauttamista suositellaan, kun se on mahdollista siten, että kala säilyy hengissä eikä 

vahingoitu turhaan. Kookkaiden kalojen vapauttamisella voidaan ylläpitää suurten ja nopeakasvuisten 

yksilöiden määrää. Lisäksi alue suosittelee, että käytetään vähintään 60 mm:n verkkoja silloin, kun 

kalastuksen kohteena on kuha. 

Ilmoilanselkää koskevat säätelypäätökset: 

• Kuhan alamitta on 45 cm. 

 

• Alin sallittu verkkojen solmuväli 55 mm. 

 

• Suositellaan käyttämään solmuväliltään vähintään 60 mm verkkoja silloin, kun kohdekalana on kuha. 

 

• Suositellaan yli 70 cm pituisten kuhien vapauttamista silloin, kun se on kalaa mahdollista kalaa 

turhaan vahingoittamatta. 
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2.2.4. Seuranta 

Ilmoilanselän kalakannoista ja kalastuksesta on hyvin vähän seurantatietoa. Siksi kalatalousalue aloittaa 

mahdollisimman pian seurantojen kehittämisen. Kalastusta ja vuotuisia kalasaaliita selvitetään kalastajille 

lähetettävällä kalastustiedustelulla. Yhtenäislupien saalista ja kalastuksen määrää seurataan vuosittain 

tehtävällä sähköisellä tiedustelulla, joka lähetetään kaikille yhtenäislupia ostaneille. 

Lisäksi kerätään kattavampi kuhan kasvunmääritysaineisto ja määritetään samalla kuhien sukukypsyyskoko. 

Tämän vuoksi näytteet kerätään mieluiten talvella tai aikaisin keväällä.  Verkkokoekalastuksella voidaan 

selvittää kalakantojen tilaa ja lajistoa yleisesti. Tarpeen on myös selvittää mahdollisuus kirjanpitokalastuksiin, 

jota varten järveltä tulisi löytää mielellään vähintään 2-3 aktiivista kalastajaa. 

• Kerätään uusi kuhan iän- ja kasvunmääritysaineisto mieluiten talvella vuosina 2022-2023. Samalla 

selvitetään myös sukukypsyminen määrittämällä kuhien sukupuoli. 

 

• Selvitetään kalastusta ja kalasaaliita kalatalousalueen kalastustiedustelun avulla. 

 

• Toteutetaan sähköinen tiedustelu Hauhon reitin yhtenäislupia ostaneille vuosittain. 

 

• Verkkokoekalastus kalakantojen nykytilan selvittämiseksi vuonna 2022. 

 

• Kehitetään kirjanpitokalastusta. Pyritään saamaan ainakin kaupallisesta kalastuksesta ja 

mahdollisesti myös vapaa-ajankalastajilta (verkot). 
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2.3. Iso-Roine 

2.3.1. Perustiedot ja nykytila 

 

Kuva 11. Iso-Roine 

Iso-Roineen pinta-ala on n. 3145 ha, keskisyvyys 7,17 m ja suurin syvyys 73 m (Taulukko 6). Suurimman 

syvyytensä puolesta Iso-Roine on yksi Suomen syvimmistä järvistä. Syvänteen pohjanläheisen vesikerroksen 

happi kuluu ajoittain melko vähiin, mutta varsinaisia happikatoja ei ole esiintynyt (Taulukko 6). 

Ravinnepitoisuuksien perusteella iso-Roine on karun ja lievästi rehevän vesistön rajoilla. Vesi on kirkasta ja 

lievästi humuspitoista. 

Iso-Roineen suurimmat vesialueenomistajat ovat Kalailan, Miehoilan, Torvoilan, Vitsiälän ja Sotjalan 

osakaskunnat (Kuva 11), mutta järvellä myös iso joukko pienempiä vesialueita. Luvanmyynti ja kalastuksen 

järjestäminen on ollut osakaskuntien vastuulla.  

Taulukko 6. Iso-Roineen vedenlaatumittausten tuloksia. 

    25.8.2015   2.7.2015   17.3.2015   

Suure Yksikkö 1 m 64 m 1 m 67 m 1 m 67,5 m 

Happi mg/l 8,8 5,9 9,4 7,9 12,2 3,7 

Happi % kyll. % 99 48 92 65 88 28 

Sameus FNU 0,55 1,1 1,5 2,8 0,35 1,5 

pH   7,7 6,7 7,5 6,8 6,8 6,6 

Väriluku mg/l Pt 20 25 25 25 25 35 

Kok. typpi µg/l 370 480 370 450 450 560 

Kok. fosfori µg/l 14 18 13 16 9 20 
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2.3.2. Kalakannat 

Iso-Roineen kalakantoja ei ole aikaisemmin selvitetty ja siksi lähtötietoa lajistosta, lajien runsaudesta tai 

kasvusta ei ole. Kalastus on keskittynyt kuhaan, siikaan ja muikkuun. Lisäksi ahventa saadaan melko hyvin 

(Petri Mäkinen, suullinen tiedonanto). Kirjanpitokalastuksia on tehty parin osakaskunnan toimesta ja niistä 

voidaan arvioida eri lajien merkitystä kalastuksessa, mutta koska kirjanpidoissa ei ole kirjattu 

kalastuspainetta, kantojen vaihtelua ei tarkemmin voida arvioida. Kuhasaaliissa on kuitenkin tapahtunut 

selvä parantuminen 90-luvun heikoista vuosista 2000-luvulle tultaessa. Myös siikaa saadaan melko 

säännöllisesti vuosittain. 

Iso-Roineeseen on istutettu 2000-luvulla planktonsiikaa ja kuhaa joka vuosi, mutta määrät ovat vaihdelleen 

melko reilusti (Kuva 12). Myös järvilohta ja taimenta on istutettu, mutta viimeisistä järvilohi-istutuksista on 

kulunut jo useita vuosia. Taimenistutuksissakin on ollut pitkiä taukoja, mutta viimeisin istutus tehtiin vuonna 

2020. Kirjolohta on istutettu vuonna 2011 ja vuodesta 2013 alkaen vuosittain pieniä määriä.  

 

Kuva 12. Iso-Roineen planktonsiika- kuhaistutukset 2000-luvulla. 

2.3.3. Kalastuksensäätely ja kalastonhoito 

Koska pohjatietoa kalakannoista ja kalojen kasvusta tai sukukypsymisestä ei ole, kalatalousalueen 

määrittelemiä rajoituksia ei voida tässä vaiheessa tehdä. Iso-Roineella edetään siis lakisääteisten ja 

osakaskuntien asettamien sääntöjen mukaisesti. Kalatalousalueen asettamia sääntöjä voidaan tarkastella, 

kun seurantatietoa saadaan valmiiksi. Yleisenä periaatteena on kuitenkin suositeltavaa asettaa 

solmuvälirajoitukset niin, että esimerkiksi alamittaisten kuhien pyyntiä voidaan välttää. Kun kuhan alamitta 

on lakisääteinen 42 cm, alin käytettävä solmuväli tulisi olla vähintään 50 mm. 

Kuha- ja siikaistutuksia voidaan jatkaa ja istutusten tuottoa seurataan osakaskuntien saaliskirjanpitäjien 

tilastoista. Jatkossa seurannan voi järjestää kalatalousalue yhteistyössä osakaskuntien kanssa. 

2.3.4. Seuranta 

Seurantatiedon kerääminen aloitetaan Iso-Roineelta heti suunnitelmakauden alussa. Pääpaino on 

kalastuksen ja kalasaaliiden selvittämisessä kalastustiedustelun kautta sekä kuhan kasvun ja sukukypsymisen 

selvittämisessä, josta saadaan tietoa solmuvälirajoitusten ja kuhan alamitan määrittelyyn. Sähköinen 

tiedustelu yhtenäislupia ostaneille tehdään vuosittain. 
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Lisäksi kerätään myös siikanäytteet siian kasvun ja järvessä esiintyvien siikamuotojen selvittämiseksi. 

Verkkokoekalastus toteutetaan suunnitelmakauden alkupuolella.  

Kalakantojen vaihtelun seuraamiseksi pyritään keräämään ainakin kaupallisen kalastuksen kirjapitoaineisto 

alueen käyttöön. Kirjanpidosta voidaan seurata tärkeimpien saalislajien kantoja. 

• Selvitetään kalastusta ja kalasaaliita kalatalousalueen kalastustiedustelun avulla 

 

• Toteutetaan sähköinen tiedustelu Hauhon reitin yhtenäislupia ostaneille vuosittain. 

 

• Toteutetaan verkkokoekalastus suunnitelmakauden alkupuolella. 

 

• Pyritään keräämään kalastuskirjanpito ainakin kaupallisesta kalastuksesta ja mahdollisuuksien 

mukaan myös vapaa-ajankalastuksesta (verkot). 

 

• Selvitetään kuhan kasvua ja sukukypsymistä keräämällä näytteet vuosina 2022-2023. Raportointi 

vuonna 2023. 

 

• Selvitetään siian kasvua ja siikamuotojen esiintymistä keräämällä näytteet suunnitelmakauden 

alkupuolella 

 

2.4. Pyhäjärvi 

2.4.1. Perustiedot ja nykytila 

 

Kuva 13. Pyhäjärvi 

Pyhäjärven pinta-ala on n. 968 ha, keskisyvyys 10,5 m ha suurin syvyys 35 m (Taulukko 1). Keski-syvyytensä 

puolesta Pyhäjärvi on siis verrattain syvä. Syvänteen pohjanläheisen vesikerroksen happi on ajoittain 

käytännössä loppunut (Taulukko 7). Ravinnepitoisuuksien perusteella Pyhäjärvi on lievästi rehevä tai rehevä. 

Vesi on kirkasta ja lievästi humuspitoista. 
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Valtaosa Pyhäjärven vesialueesta kuuluu Sotjalan osakaskunnalle (Kuva 13). Luvanmyynti ja kalastuksen 

järjestäminen on ollut osakaskuntien vastuulla. Pyhäjärvi kuuluu Hauhon reitin yhtenäisluvan lupa-

alueeseen. 

Taulukko 7. Pyhäjärven vedenlaatumittausten tuloksia. 

    25.8.2015   2.7.2015   17.3.2015   

Suure Yksikkö 1 m 29 m 1 m 30 m 1 m 29,5 m 

Happi mg/l 9,1 0,5 9,6 4 11,1 7,4 

Happi % kyll. % 101 3 102 34 80 54 

Sameus FNU 0,62 3,2 1,4 6,4 1 0,62 

pH   7,8 6,8 7,5 6,7 6,8 6,8 

Väriluku mg/l Pt 25 40 30 50 40 35 

Kok. typpi µg/l 490 940 610 920 920 700 

Kok. fosfori µg/l 11 26 16 52 17 21 

 

2.4.2. Kalakannat 

Pyhäjärveä on koekalastettu vuonna 2012 (Taulukko 8). Pyhäjärven kalakanta on selvästi särkikalavaltainen. 

Petokalojen osuus kalabiomassasta on melko alhainen. Vaikka nämä ominaisuudet viittaavat 

rehevöityneeseen vesistöön, on Pyhäjärven kokonaisyksikkösaalis kuitenkin hyvin pieni, mikä on tyypillistä 

karummille vesistöille. Pyhäjärven kohdalla kalakantoja rajoittava tekijä voi olla sen syvyys ja matalien, 

tuottavien alueiden vähyys. Lajikohtaisia selvityksiä (kasvu, sukukypsyys, siikamuodot yms.) ei ole 

Pyhäjärvellä tehty.  

Taulukko 8. Pyhäjärven vuoden 2012 koekalastusten tuloksia (LUKE:n koekalastusrekisteri). 

Laji Yks. saalis kpl Yks. saalis g Osuus kok. biomassasta % 

Ahven 10,39 174,91   

Hauki 0,13 57,97 Ahvenkalat 

Kiiski 2,84 12,39 30,48 % 
Kuha 0,03 13,97   

Kuore 1,03 8,69   

Lahna 0,23 9,06   

Made 0,03 11,56 Särkikalat 

Muikku 0,03 0,28 57,63 % 

Pasuri 2,08 31,44   

Salakka 5,72 100,55   

Sorva 0,02 2,3 Petokalat 

Särki 7,28 237,19 20,05 % 

Yht. 29,81 660,31   

 

Sotjalan osakaskunnalla on ollut kalastuskirjanpitoa jo vuodesta 1991 alkaen, mutta kalastusta ja saaliita ei 

ole eritelty järvittäin. Osakaskunnalla on suuret vesialueet sekä Iso-Roineen että Pyhäjärven puolella, eikä 

kirjanpidosta siten nähdä tilannetta erikseen Pyhäjärven puolella. Jatkossa on oleellista kerätä osakaskunnan 

kirjanpito järvittäin eriteltynä, mikäli sitä jatketaan. 
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Pyhäjärveen on istutettu planktonsiikaa ja kuhaa 2000-luvulla säännöllisesti (Kuva 14). Istutusmäärät ovat 

olleet maltillisia ja istutusten onnistumista on seurattu osakuntien saaliskirjanpitäjien tilastoista. 

 

Kuva 14. Pyhäjärven planktonsiika- ja kuhaistutukset 2000-luvulla. 

2.4.3. Kalastuksensäätely ja kalastonhoito 

Kalastuksen järjestäminen on ollut Pyhäjärvellä osakaskuntien vastuulla. Koska seurantatietoa kalojen 

kasvusta, sukukypsymisestä ja istutusten tuotosta ei ole, ei ole myöskään järkevää lähteä tekemään 

kalatalousalueen säätelypäätöksiä tässä vaiheessa. Päätöksiä voidaan tehdä, kun seurantojen tuloksia 

saadaan valmiiksi. Siihen asti pyyntimitoissa ja muissa rajoituksissa edetään lain ja osakaskuntien omien 

sääntöjen mukaisesti. Yleisenä periaatteena on kuitenkin suositeltavaa asettaa solmuvälirajoitukset niin, että 

esimerkiksi alamittaisten kuhien pyyntiä voidaan välttää. Kun kuhan alamitta on lakisääteinen 42 cm, alin 

käytettävä solmuväli tulisi olla vähintään 50 mm. 

Kuha- ja siikaistutuksia voidaan tehdä ainakin, kunnes seurantojen tuloksia saadaan valmiiksi. Tämän jälkeen 

voidaan tarkemmin arvioida istutusten tuottoa ja kannattavuutta. 

2.4.4. Seuranta 

Kuhan kasvu- ja sukukypsyysselvitys tehdään Pyhäjärvellä heti suunnitelmakauden alussa. Lisäksi järvi 

otetaan mukaan kalatalousalueen kalastustiedusteluun. Yhtenäislupia ostaneille tehdään sähköinen 

tiedustelu vuosittain. 

Verkkokoekalastus pyritään toteuttamaan myös suunnitelmakauden alkupuolella, koska edellisestä 

koekalastuksesta on suunnitelman voimaan tullessa jo 10 vuotta aikaa. 

• Kalastusta ja kalasaaliita selvitetään kalatalousalueen kalastustiedustelun avulla 

 

• Toteutetaan sähköinen tiedustelu Hauhon reitin yhtenäislupia ostaneille vuosittain 

 

• Kuhan kasvu- ja sukukypsyysselvitys suunnitelmakauden alkupuolella 

 

• Siian kasvun ja siikamuotojen esiintymisen selvitys suunnitelmakauden alkupuolella 

 

• Ajantasaisemman kalakantatiedon saamiseksi toteutetaan verkkokoekalastus suunnitelmakauden 

alkupuolella 
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2.5. Kukkia 

2.5.1. Perustiedot ja nykytila 

 

Kuva 15. Kukkia 

Kukkia on Hauhon reitin kalatalousalueen suurin järvi (Kuva 15). Sen pinta-ala on n. 4388 ha, keskisyvyys 5,23 

m ja suurin syvyys 35,62 m. Syvänteiden pohjanläheisen vesikerroksen happi kuluu ajoittain vähiin, mutta 

varsinaisia happikatoja ei esiinny (Taulukko 9). Ravinnepitoisuuksien perusteella Kukkia on karu, mutta 

ajoittainen hapen puute syvänteissä vapauttaa ravinteita sedimentistä, jolloin ravinnearvot nousevat 

hetkellisesti. Kukkian vesi on kirkasta ja melko väritöntä (ei juuri humusta). 

Kukkian suurimpia vesialueen omistajia ovat Sotjalan, Evinsalon, Haltian, Kouvalan, Kuohijoen, Luopioisten, 

Mustalahden, Padankosken, Rautajärven sekä Puutikkalan ja Karvialan osakaskunnat. Luvanmyynti ja 

kalastuksen järjestäminen on ollut osakaskuntien vastuulla. Kukkia ei kuulu Hauhon reitin yhtenäislupa-

alueeseen, eikä siellä ole muitakaan yhtenäislupia saatavilla. Kukkialla on suunnitelman kirjoitushetkellä 

etenemässä pyrkimys pienempien osakaskuntien yhdistämiseksi järven luoteisosissa. 

Taulukko 9. Kukkian vedenlaatumittausten tuloksia. 

    29.8.2019   18.3.2019   21.8.2018   

Suure Yksikkö 1 m  25 m 1 m 25,7 m 1 m 25 m 

Happi mg/l 9,5 2 12 1,3 7,9 5,1 

Happi % kyll. % 100 17 87 10 86 42 

Sameus FNU 1,1 22 0,7 1,5 1,5 2,8 

pH   7,3 6,7 7,1 6,8 7,1 6,7 

Väriluku mg/l Pt 15 16 17 17 23 21 

Kok. typpi µg/l 290 460 340 620 380 590 

Kok. fosfori µg/l 8,8 26 7,2 13 12 34 
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2.5.2. Kalakannat 

Kukkiaa on koekalastettu vuonna 2014 (Taulukko 10). Kalakanta oli lievästi ahvenkalavaltainen. Lajistosta 

runsaimpina erottuivat ahven ja särki. Kuhaa saatiin hyvin vähän. Petokalojen osuus jäi hyvin alhaiseksi. 

Kuhaa ja petoahvenia (>14 cm) on siis melko vähän, mutta koekalastus aliarvioi merkittävästi haukien 

määrää.  

Taulukko 10. Kukkian vuoden 2014 koekalastuksen tuloksia (Koekalastusrekisteri). 

Laji 
Yks. 

saalis kpl 
Yks. 

saalis g Osuus kok. biomassasta % 

Ahven 31,52 462,54  
Hauki 0,02 4,37 Ahvenkalat 

Kiiski 2,83 14,06 51,35 % 

Kuha 0,04 4,35  
Kuore 1,29 7,92  
Lahna 0,08 6,38 Särkikalat 

Made 0,02 2,52 46,98 % 

Muikku 0,08 0,87  
Pasuri 0,21 10,9  
Salakka 2,12 38,83 Petokalat 

Särki 21,17 383,94 7,91 % 

Yht. 59,38 936,68  
 

Osakaskuntien kirjanpitojen perusteella kuhaa on saatu Kukkialta vielä vuosituhanteen vaihteessa hyvin 

satunnaisesti ja lajin runsastuminen on tapahtunut 2000-luvulla. Saaliit ovat edelleen melko vaatimattomia, 

mutta säännöllisiä. Muikkua on saatu vuosittain, mutta kirjanpitäjien saaliit ovat vaihdelleet melko paljon. 

Koska kirjanpidossa kalastuspainetta ei ole merkitty eikä käytettyjä solmuvälejä eroteltu, kannan vaihtelua ei 

tarkemmin voida arvioida. 

Kukkiaan on istutettu kuhaa 2000-luvulla melko säännöllisesti (Kuva 16). Planktonsiian istutusmäärät ovat 

vaihdelleet enemmän ja joinain vuosina istutuksia ei ole tehty lainkaan. Myös taimenta ja järvilohta on 

istutettu, mutta viimeisimmät istutukset ovat vuodelta 2013. Vuonna 2014 istutettiin Saarijärven Pyhäjärven 

järvisiikaa.  
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Kuva 16. Kukkian planktonsiika- ja kuhaistutukset 2000-luvulla. 

2.5.3. Kalastuksensäätely ja kalastonhoito 

Kalastuksen järjestäminen on ollut Kukkialla osakaskuntien vastuulla. Koska seurantatietoa kalojen kasvusta, 

sukukypsymisestä ja istutusten kannattavuudesta ei ole, ei ole myöskään järkevää lähteä tekemään 

kalatalousalueen säätelypäätöksiä tässä vaiheessa. Päätöksiä voidaan tehdä, kun seurantojen tuloksia 

saadaan valmiiksi. Siihen asti pyyntimitoissa ja muissa rajoituksissa edetään lain ja osakaskuntien omien 

sääntöjen mukaisesti. Yleisenä periaatteena on kuitenkin suositeltavaa asettaa solmuvälirajoitukset niin, että 

esimerkiksi alamittaisten kuhien pyyntiä voidaan välttää. Kun kuhan alamitta on lakisääteinen 42 cm, alin 

käytettävä solmuväli tulisi olla vähintään 50 mm. 

Kuha- ja siikaistutuksia voidaan jatkaa ja niiden tuottoa seurataan osakaskuntien saaliskirjanpitäjien 

tilastoista ja kalatalousalueen toteuttamalla kalastustiedustelulla. Seurantojen perusteella voidaan 

tarkemmin arvioida istutusten tuottoa ja kannattavuutta. Osakaskuntien pitämää kirjanpitoa tulee kehittää 

niin, että niissä erotellaan käytetyt solmuvälit ja kirjataan selvästi kalastuspaine. 

2.5.4. Seuranta 

Kukkia otetaan mukaan kalatalousalueen kalastustiedusteluun. Lisäksi toteutetaan kuhan kasvu- ja 

sukukypsyysselvitys suunnitelmakauden alussa. Kirjanpitokalastuksia kehitetään niin, että niihin kirjataan 

jatkossa kalastuspaine ja erotellaan käytetyt solmuvälit, jotta voidaan arvioida eri kalakantojen kannoissa 

tapahtuvaa vaihtelua. 

• Kalastusta ja kalasaaliita selvitetään kalatalousalueen kalastustiedustelun avulla. 

 

• Kuhan kasvua ja sukukypsymistä selvitetään keräämällä näytteet suunnitelmakauden alkupuolella. 

 

• Selvitetään siian kasvua ja siikamuotojen esiintymistä saalisnäytteistä suunnitelmakauden 

alkupuolella. 

 

• Kehitetään Kukkian kirjanpitokalastusta. 
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2.6. Kuohijärvi 

2.6.1. Perustiedot ja nykytila 

 

Kuva 17. Kuohijärvi 

Kuohijärven pinta-ala on n. 3504 ha, keskisyvyys 9,65 m ja suurin syvyys 33 m (Taulukko 1). Järven vedenlaatu 

ja ekologinen tila on erinomainen. Happikatoja ei esiinny (Taulukko 11). Typpipitoisuus on lievästi rehevään 

järveen viittaava, mutta fosforipitoisuus on erittäin alhainen. Vesi on kirkasta ja lievästi humuspitoista. 

Aivan pohjoisinta Kuohijärven osakaskunnalle kuuluvaa aluetta lukuun ottamatta koko järvi on Lieson 

osakaskunnan vesialuetta (Kuva 17). Luvanmyynnin ja kalastuksen järjestämisen näkökulmasta tilanne on 

hyvä, koska yksi osakaskunta hallinnoi lähes koko järveä. Myös järven pohjoisin osa voitaisiin helposti siirtää 

Lieson osakaskunnan hoidettavaksi osakaskuntien välisellä sopimuksella. Lieson osakaskunta on myynyt 

Kuohi- ja Nerosjärvelle viehekalastuslupaa, jossa ei ole vaparajoitusta. 

Taulukko 11. Kuohijärven vedenlaatumittausten tuloksia. 

  26.8.2015  25.6.2015  24.3.2015  
Suure Yksikkö 1 m 28 m 1 m 28 m 1 m 28 m 

Happi mg/l 8,8 3,5 9,2 8,5 12 6,8 

Happi % kyll. % 97 31 90 74 82 46 

Sameus FNU 0,46 0,98 0,9 1 0,26 0,56 

pH   7,2 6,5 6,9 6,7 6,7 6,5 

Väriluku mg/l Pt 35 40 40 40 40 35 

Kok. typpi µg/l 400 510 420 450 460 440 

Kok. fosfori µg/l 9 10 7 7 6 11 



23 
 

2.6.2. Kalakannat 

Kuohijärveä on koekalastettu vuosina 2009 ja 2015 (Taulukko 12 ja Kuva 18). Karulle järvelle tyypilliseen 
tapaan yksikkösaaliit ovat alhaisia. Kalakanta on selvästi ahvenkalavaltainen ja ahven runsain laji. Vuodesta 
2009 vuoteen 2015 petokalojen (erityisesti petoahven) osuus oli kasvanut. Myös kuhan määrä on lisääntynyt 
ja samaan aikaan varsinkin särki vähentynyt huomattavasti. Kaikki tämä edesauttaa järven erinomaista tilaa, 
mutta voi vaikuttaa negatiivisesti petokalojen kasvuun. Koekalastuksissa ei muikkua saatu paljoa, mutta sitä 
pyydetään järvellä kaupallisestikin ja on siten oletettavasti tärkeä laji sekä ekologisesti että taloudellisesti. 
 
Taulukko 12. Kuohijärven vuosien 2009 ja 2015 koekalastuksen tuloksia. 

  Yksikkösaalis (kpl) Yksikkösaalis (g) 

Laji 2009 2015 2009 2015 

Ahven 10,31 8,21 220,37 133,72 

Hauki 0,03 0,01 21,37 7,16 

Kiiski 0,63 0,75 2,84 2,44 

Kuha 0,07 0,07 6,87 11,97 

Kuore 1,85 0,57 8,21 2,99 

Lahna 0,01 0,03 1,74 6,81 

Made 0,03 0,06 8,76 13,43 

Muikku 0,07 0,41 1,65 4,19 

Salakka 0,57 0,37 10,79 6,46 

Siika 0,01 0,06 0,84 0,79 

Särki 3,35 1,63 108,82 46,54 

Yht. 16,93 12,17 392,26 236,5 

 

 

Kuva 18. Lajiryhmien osuudet kalakannan kokonaisbiomassasta Kuohijärven vuosien 2009 ja 2015 koekalastuksissa. 

Kalojen kasvua ja sukukypsymistä tai eri siikamuotojen esiintymistä ei ole Kuohijärvellä selvitetty. Myöskään 

muikkukannan tilaa ei ole seurattu. 

Kuohijärveen on istutettu 2000-luvulla melko säännöllisesti planktonsiikaa ja kuhaa, joskin istutusmäärät 

ovat vaihdelleet huomattavasti (Kuva 19). Myös taimenta on istutettu, viimeksi vuonna 2018. 
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Taimenistutuksia on tehty vaihtelevasti eri ikäisillä (3-kesäisestä 5-vuotiaaseen) istukkailla. Vain vuonna 2010 

istutettiin 2-vuotiaita taimenia, minkä vuoksi kappalemäärä oli selvästi korkeampi. 

 

Kuva 19. Kuohijärven planktonsiika-, kuha- ja taimenistutukset 2000-luvulla. Huom. vuoden 2010 taimenistutus tehtiin 2-vuotiailla ja 
muina vuosina vanhemmilla istukkailla. 

2.6.3. Kalastuksensäätely ja kalastonhoito 

Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa määriteltäviä kalastuksensäätelypäätöksiä ei ole järkevää tehdä tässä 

vaiheessa, kalakantojen ja kalastuksen lähtötietoa on hyvin rajallisesti. Mahdolliset muutokset 

pyyntimittoihin ja solmuvälirajoituksiin ym. tehdään, kun seurantojen tuloksia saadaan valmiiksi. Siihen asti 

edetään lakisääteisten ja osakaskuntien asettamien sääntöjen mukaan. 

Yleisenä periaatteena on kuitenkin suositeltavaa asettaa solmuvälirajoitukset niin, että esimerkiksi 

alamittaisten kuhien pyyntiä voidaan välttää. Kun kuhan alamitta on lakisääteinen 42 cm, alin käytettävä 

solmuväli tulisi olla vähintään 50 mm. 

Kuha- ja siikaistutuksia voidaan tehdä ainakin, kunnes seurantojen tuloksia saadaan valmiiksi. Tämän jälkeen 

voidaan tarkemmin arvioida istutusten tuottoa ja kannattavuutta. 

2.6.4. Seuranta 

Kuohijärvi otetaan mukaan kalatalousalueen kalastustiedusteluun. Muikun saalisnäytteitä aletaan 

keräämään kaupallisen kalastuksen saaliista aluksi kertaluontoisesti, mutta seurantaa voidaan jatkaa 

vuosittain. Mikäli kaupallinen muikunpyynti järvellä loppuu, myös näytteiden keruu voidaan lopettaa. 

Muikkunäytteiden avulla voidaan selvittää muikun kasvua ja vuosiluokkien vahvuutta. Kirjanpitokalastuksia 

varten pyritään löytämään 2-3 aktiivista kalastajaa pitämään kirjaa kalastuksestaan.  

Kuha- ja siikanäytteet pyritään keräämään, mikäli niitä järveltä saadaan saaliiksi. Näytteistä selvitetään lajien 

kasvua ja siikamuotojen esiintymistä. Mikäli lajien saaliit ovat hyvin vähäisiä, eikä niitä nähdä merkittäviksi 

kohdelajeiksi järvellä, näytteiden keruuta ei tehdä. 

• Kalastusta ja kalasaaliita selvitetään kalatalousalueen tiedustelun avulla. 

 

• Otetaan muikun saalisnäytteet vuonna 2022 muikun kasvun ja vuosiluokkien suuruuksien 

selvittämiseksi. Seurantaa jatketaan mahdollisuuksien mukaan – mieluiten vuosittain, mikäli 

kaupallista muikunpyyntiä järvellä on. 
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• Pyritään keräämään kuha- ja siikanäytteet, mikäli kalastajat niitä saaliiksi saavat ja selvitetään niiden 

avulla kuhan ja siian kasvua sekä siikamuotojen esiintymistä. 

 

• Pyritään aloittamaan kirjanpitokalastus. Mukaan otetaan ainakin verkkokalastus ja mahdollinen 

kaupallinen kalastus (nuotta). 

2.7. Vesijako 

2.7.1. Perustiedot ja nykytila 

 

Kuva 20. Vesijako. Kartta päivitetään, kun osakaskuntien yhdistymisen maanmittauskokous saa lainvoiman. 

Vesijaon pinta-ala on n. 1663 ha, keskisyvyys 7,16 m ja suurin syvyys 36,82 m (Taulukko 13). Vesijako on 

vedenlaadultaan erittäin hyvä ja järven ekologinen tila on hyvä. Happikatoja ei esiinny. Ravinnearvojen 

perusteella järvi on karu ja järven vesi on kirkasta ja lievästi humuspitoista.  

Vesijaon omistus oli pitkään sirpaleista, mutta syksyllä 2021 24 osakaskuntaa yhdistettiin Vesijaon 

osakaskunnaksi (Kuva 20). Yhdistymisen ulkopuolelle jäi vain yksi yksityinen vesialue sekä aivan järven 

pohjoispäässä pieni Kasiniemen osakaskunnalle kuuluva alue. Käytännössä siis lähes koko järven kalastuksen 

järjestäminen ja lupien myynti on uuden osakaskunnan hallussa. Vesijaolla ei ole ollut yhtenäislupia eikä se 

ole kuulunut muiden yhtenäislupien lupa-alueisiin. 
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Taulukko 13. Vesijaon vedenlaatumittausten tuloksia 

    19.8.2015   25.6.2015   16.3.2015   

Suure Yksikkö 1 m  35,5 m 1 m 35,5 m 1 m 18 m 

Happi mg/l 8,6 6,3 9,5 8,8 12,2 11,6 (25 m) 

Happi % kyll. % 94 52 94 72 88 85 (25 m) 

Sameus FNU 0,49 0,76 1,2 0,84 0,18 0,2 

pH   7 6,4 6,8 6,4 6,6 6,6 

Väriluku mg/l Pt 30 30 30 30 30 30 

Kok. typpi µg/l 300 410 320 350 400 360 

Kok. fosfori µg/l 9 8 7 6 6 6 

 

2.7.2. Kalakannat 

Vesijaon kalakannoista ei ole mitään seurantatietoa. Tämän suunnitelman tavoitteena on aloittaa tiedon 

kerääminen heti suunnitelman valmistuttua. Kalastajien tiedon perusteella järvessä on ainakin elinvoimainen 

muikkukanta, runsaasti haukia ja ahventa, sekä istutettuna siikaa ja kuhaa. Kuhaa saadaan nykyään 

kohtalaisen hyvin. 

Vesijakoon on istutettu 2000-luvulla melko säännöllisesti kuhaa ja satunnaisemmin planktonsiikaa (Kuva 21). 

Myös taimenta on istutettu, mutta viimeisin istutus on vuodelta 2016. 

 

Kuva 21. Vesijaon planktonsiika- ja kuhaistutukset 2000-luvulla. Vuoden 2000 planktonsiiat olivat poikkeuksellisesti 2-kesäisiä. 

2.7.3. Kalastuksensäätely ja kalastonhoito 

Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa määriteltäviä kalastuksensäätelypäätöksiä ei ole järkevää tehdä tässä 

vaiheessa, koska käytännössä kaikki kalakantojen ja kalastuksen lähtötieto puuttuu. Mahdolliset muutokset 

pyyntimittoihin ja solmuvälirajoituksiin ym. tehdään, kun seurantojen tuloksia saadaan valmiiksi. Yleisenä 

periaatteena on kuitenkin suositeltavaa asettaa solmuvälirajoitukset niin, että esimerkiksi alamittaisten 

kuhien pyyntiä voidaan välttää. Kun kuhan alamitta on lakisääteinen 42 cm, alin käytettävä solmuväli tulisi 

olla vähintään 50 mm. 

Kuha- ja siikaistutuksia voidaan tehdä ainakin, kunnes seurantojen tuloksia saadaan valmiiksi. Tämän jälkeen 

voidaan tarkemmin arvioida istutusten tuottoa ja kannattavuutta. 
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2.7.4. Seuranta 

Koska tietoa kalakannoista ja kalastuksesta ei Vesijaolta ole, aloitetaan seurantatiedon keruu 

mahdollisimman pian. Kalastuksen luonnetta ja vuotuisia kalasaaliita voidaan selvittää kalastajille 

lähetettävän kalastustiedustelun kautta. Kantojen ja saaliin vaihtelua voidaan puolestaan seurata 

kirjanpitokalastusten kautta. Vehkajärveltä pyritään löytämään kirjanpitokalastajia, mikäli verkkokalastusta 

on järvellä merkittävissä määrin. Järveen istutettujen planktonsiikojen ja kuhien kasvua voidaan selvittää 

keräämällä esim. verkkokalastajien saaliista näytteet. Samalla voidaan tarkastella sitä, mitä siikamuotoja 

järvessä esiintyy. 

• Kalastusta ja kalasaaliita selvitetään kalatalousalueen kalastustiedustelun avulla 

 

• Pyritään löytämään järveltä kirjanpitokalastajia ja aloitetaan kirjanpito mahdollisimman pian 

 

• Selvitetään ainakin kuhan kasvua ja sukukypsymistä sekä siikamuotojen esiintymistä keräämällä 

näytteet suunnitelmakauden alkupuolella.  

2.8. Vehkajärvi 

2.8.1. Perustiedot ja nykytila 

 

Kuva 22. Vehkajärvi 
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Vehkajärven pinta-ala on n. 2606 ha, keskisyvyys 5,53 m ja suurin syvyys 19,64 m (Taulukko 14). Järven 

vedenlaatu ja ekologinen tila on erinomainen. Happikatoja ei esiinny. Ravinnearvojen perusteella Vehkajärvi 

on hyvin karu. Vesi on erittäin kirkasta ja väritöntä, minkä ansiosta talviaikaan näkösyvyyttä on enimmillään 

jopa 7-8 metriä.  

Vehkajärven vesialueet omistavat Vehkajärven, Ämmätsän ja Kasiniemen osakaskunnat (Kuva 22). 

Osakaskunnat ovat vastanneet omien vesialueidensa kalastuksen järjestämisestä ja luvanmyynnistä. 

Vehkajärvelle ei ole ollut saatavilla yhtenäislupia. 

Taulukko 14. Vehkajärven vedenlaatumittausten tuloksia. 

    9.10.2019   19.8.2019   13.3.2019   

Suure Yksikkö 1 m 10 m 1 m  17,5 m 10 m 17,6 m 

Happi mg/l 8,1 8,1 (17,1 m) 8,8 8,9 13,4 (1 m) 2,9 

Happi % kyll. % 90 89 (17,1 m) 93 93 95 (1 m) 22 

Sameus FNU 0,72 0,76 1 0,87 0,31 0,62 

pH   6,7 6,7 6,9 6,9 6,5 6,4 

Väriluku mg/l Pt 9 9 9 10 11 9 

Kok. typpi µg/l 270 240 230 250 290 390 

Kok. fosfori µg/l 12 8,6 4,1 5,9 4,7 10 

 

2.8.2. Kalakannat 

Vehkajärven kalakantojen tilaa ei ole seurattu tai tutkittu aikaisemmin. Tästä syystä tietoa täytyy alkaa 

keräämään mahdollisimman pian.  

Vehkajärveen on istutettu 2000-luvulla melko säännöllisesti planktonsiikaa ja vuodesta 2013 alkaen myös 

kuhaa (Kuva 23). Saaliita ja istutusten tuottoa ei ole arvioitu. Järveen on istutettu myös taimenta, järvilohta 

ja kirjolohta, mutta viimeisimmät lohikalaistutukset tehtiin vuonna 2013, eikä näistä istukkaista liene enää 

kaloja hengissä. Vehkajärvellä on myös elinvoimainen muikkukanta ja haukea kalastajien kokemusten 

perusteella runsaastikin. 

Kuhaistutukset on aloitettu niin äskettäin, että vahvaa, kalastettavaa kantaa ei juuri voi vielä olla. 

Mahdollisesta luontaisesta lisääntymisestä voisi käytännössä olla ensimmäisiä merkkejä nähtävissä, mutta 

sen todentaminen vaatisi välivuosia istutuksissa ja suomunäytteiden keräämistä joitain vuosia välivuosien 

jälkeen. Suora poikaspyynti on menetelmänä raskas ja kallis. 
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Kuva 23. Vehkajärven planktonsiika- ja kuhaistutukset 2000-luvulla. 

2.8.3. Kalastuksensäätely ja kalastonhoito 

Kalatalousalueen kalastuksensäätelypäätöksiä ei ole järkevää lähteä tekemään ilman lähtötietoja. 

Vehkajärveä koskevat säätelypäätökset voidaan tehdä, kun seurantojen tuloksia saadaan valmiiksi. Kalojen 

alamitat ovat lakisääteiset, elleivät järven osakaskunnat vesialueillaan muuta päätä. Samoin 

solmuvälirajoitukset ovat osakaskuntien vastuulla. Yleisenä periaatteena on kuitenkin suositeltavaa asettaa 

solmuvälirajoitukset niin, että esimerkiksi alamittaisten kuhien pyyntiä voidaan välttää. Kun kuhan alamitta 

on lakisääteinen 42 cm, alin käytettävä solmuväli tulisi olla vähintään 50 mm. 

Siika- ja kuhaistutuksia voidaan jatkaa kalastettavan kannan ylläpitämiseksi ainakin siihen asti, kunnes 

saadaan kerättyä tietoa kalakantojen tilasta ja kalojen kasvusta ja voidaan arvioida istutusten 

kannattavuutta. 

2.8.4. Seuranta 

Koska tietoa kalakannoista ja kalastuksesta ei Vehkajärveltä ole, aloitetaan seurantatiedon keruu 

mahdollisimman pian. Kalastuksen luonnetta ja vuotuisia kalasaaliita voidaan selvittää kalastajille 

lähetettävän kalastustiedustelun kautta. Tiedustelun avulla voidaan myös arvioida järven kalastuksen 

kannalta tärkeimmät kalalajit, joita ajatellen mahdolliset kalastuksensäätelytoimenpiteet ja tarvittavat 

seurannat voidaan järjestää. Verkkokoekalastuksen avulla puolestaan voidaan selvittää kalaston nykytilaa ja 

tiedon puutteen vuoksi koekalastus pyritään järjestämään suunnitelmakauden alkupuolella. 

Järveen istutettujen planktonsiikojen ja kuhien kasvua voidaan selvittää keräämällä esim. verkkokalastajien 

saaliista näytteet. Samalla voidaan tarkastella sitä, esiintyykö Vehkajärvessä muita siikamuotoja. Kuhan 

kasvuselvityksen avulla voidaan hankkia tietoa istutusten kannattavuudesta. Lisäksi istutuksia tauottamalla 

ja keräämällä kuhan suomunäytteet 5-7 vuotta taukojen jälkeen, voidaan selvittää sitä, lisääntyykö kuha 

järvessä luontaisesti. Kuhan kasvuselvitystä voidaan harkita, mikäli järven kalastajat alkavan saada kuhaa 

merkittävissä määrin. 

• Kalastusta ja kalasaaliita selvitetään kalatalousalueen kalastustiedustelun avulla 

 

• Verkkokoekalastus suunnitelmakauden alkupuolella 
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• Kerätään siikanäytteet siian kasvun ja järvessä esiintyvien siikamuotojen selvittämiseksi 

 

• Harkitaan kuhanäytteiden keräämistä kuhan kasvun selvittämiseksi. Tätä ei kannata toteuttaa heti 

suunnitelman kauden ensimmäisinä vuosina, jotta aineistoon voidaan saada useampia vuosiluokkia. 

Mikäli kuhasaaliit ovat hyvin vähäisiä, ei selvityksen toteuttaminen ole mielekästä. 

2.9. Muut järvet 
Hauhon reitin kalatalousalueella on suuri joukko pienempiä ja muuten merkitykseltään vähäisempiä järviä, 

jotka voivat kuitenkin olla erityisesti paikallisesti tärkeitä vapaa-ajankalastuksen kohteita. Kalatalousalue voi 

osallistua näiden järvien seurantoihin ja muihin toimenpiteisiin, mutta näistä sovitaan aina erikseen. 

Kalatalousalueen hallitus tekee päätökset alueelle saapuneisiin hakemuksiin ja toivomuksiin pienempiä järviä 

koskien. Lisäksi alue voi tehdä itse aloitteen muita järviä koskevista seurannoista, mikäli se nähdään 

tarpeellisena. 

Selkeimmin aluetta koskevat toimenpiteet ovat erilaiset koekalastukset, kunnostukset ja kalastukseen 

liittyvän infran toteuttaminen tai ylläpito (esim. veneenlaskupaikat). Veneenlaskupaikkoja tai venerantoja 

koskevien hankkeiden tulee kuitenkin olla vähintään koko aluetta tai yleisesti kaikkia kalastajia hyödyttäviä. 

Pelkästään paikalliseen käyttöön tarkoitetut, suljetut rannat tai veneenlaskupaikat eivät kuulu alueen 

hoidettaviksi. 

Myös pienemmillä järvillä otetaan huomioon samat periaatteet, kuin muille järville on tässä suunnitelmassa 

esitetty. Seurantamenetelmät on esitetty kappaleessa 4.2. ja istutuksia koskevat säännöt löytyvät 

kappaleesta 4.5. Kalastuksensäätelytoimet ovat vesialueiden omistajien harkittavissa, mutta kalatalousalue 

voi neuvoa ja ohjeistaa niissäkin tarvittaessa. 

3. Suunnitelma tärkeimmille virtavesille 
3.1. Porraskosken yläpuoliset virtavedet 

3.1.1. Palsanoja-Suomenjoki 

3.1.1.1. Perustiedot ja nykytila 

Koko Palsanojan-Suomenjoen reitti on n. 14 km pitkä. Se alkaa Vesijaosta ja laskee Nerosjärveen. Väliin jää 

Parlammi, jonka pituus on 2 km:n luokkaa. Reitti on kartoitettu Palsanojan yläosista Suomenojan Vähä-

Tervakoskeen asti (Ruokolainen & Ranta 2015). Reitin koskista vain ylin Palsankoski on jokseenkin 

luonnontilainen, joskin osa sen vedestä on johdettu sahan läpi. Muut virtapaikat ovat voimakkaasti perattuja 

ja niiden kunnostaminen vaatii perusteellista konetyötä. 

3.1.1.2. Kalakannat 

Vuoden 2015 koekalastuksissa Suomenjoen Vähä-Tervakoskesta ja Luhtakoskesta ei saatu yhtään taimenta 

(Ruokolainen & Ranta 2015). Koskista tavattiin vain muutamia mateita ja kivisimppuja. Palsanojaan on 

istutettu vuonna 2010 1-vuotiaita taimenia. Sähkökoekalastuksissa vuonna 2010 saatiin 17 taimenta, joista 6 

oli peräisin luonnollisesta lisääntymisestä, mutta vuonna 2019 taimenia saatiin vain 2 

(Sähkökalastusrekisteri). Palsanojassa näyttää siis olevan luonnollisesti lisääntyvä, mutta eritäin heikko 

taimenkanta. 

3.1.1.3. Seuranta ja toimenpiteet 

Koko reitti tulee kartoittaa, jotta saadaan tieto kaikista mahdollisista nousuesteistä tai muista taimenkantaa 

rajoittavista tekijöistä. Kartoittamatta on Suomenjoen uoma Vähä-Tervakoskesta alaspäin. Koko reitille 

laaditaan kunnostussuunnitelma kartoitusten pohjalta. 
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Kunnostetuille kohteille kotiutetaan taimenkanta istuttamalla joko mätiä tai vastakuoriutuneita poikasia. 

Palsankoskelle istutuksia ei kannata tehdä, koska siellä esiintyy luontainen taimenkanta. 

Kunnostusten onnistumista ja istutettujen taimenten menestymistä seurataan säännöllisillä koekalastuksilla. 

Vaikka taimenta ei vuonna 2015 tavattu, kunnostuskohteet olisi kannattavaa koekalastaa vielä ennen 

kunnostuksia ja kunnostusten jälkeen 2 vuoden välein. 

• Kartoitetaan Suomenjoki Vähä-Tervakoskesta alaspäin. 

 

• Laaditaan kunnostussuunnitelma reitille kartoitusten pohjalta. 

 

• Kotiutetaan taimenkantaa reitin virta-alueille mäti- tai vk-poikasistutuksilla.  

 

• Seurataan taimenkantaa sähkökoekalastuksilla 2 vuoden välein istutusten jälkeen. 

3.1.2. Koivukoski (Kasiniemenkoski) 

3.1.2.1. Perustiedot ja nykytila 

Koivukoski on lyhyt koski Kasiniemessä, Vehkajärven ja Vesijaon välissä. Pudotuskorkeutta on vain n. 2 m. 

Koskessa on pato, joka on täydellinen nousueste kaloille. Padon ohittamiseksi kalatiellä on tehty suunnitelma 

(Pohjamo & Hautala 2015). Suunnitelmaa ollaan kuitenkin päivittämässä lähiaikoina. Nykytilassaan koskella 

ei ole merkitystä taimenen lisääntymisalueena, mutta kalojen vaellusväylänä se olisi tärkeä. Lisäksi 

suunnitelman mukaisella kunnostuksella koskeen voidaan luoda lisääntymis- ja poikasalueita taimenelle.  

Arrakosken kalatien valmistuttua vuonna 2020 taimenen vaellusväylä Päijänteeltä aukesi Vesijakoon asti. 

Koivukosken kalatie mahdollistaisi taimenen vaellukset edelleen Vehkajärveen ja sen yläpuolisiin virtavesiin 

ja sieltä alaspäin. Mikäli Porraskosken pato tulevaisuudessa puretaan tai siihen rakennetaan kalatie, myös 

Kokemäenjoen vesistön taimen voisi käytännössä vaeltaa Koivukoskeen asti.  

3.1.2.2. Kalakannat 

Koivukoski on koekalastettu vuonna 2008, jolloin siitä saatiin ahvenia, mateita ja särkiä. Taimenia ei saatu. 

Paikallisten havaintojen mukaan koskessa on padon alapuolella ollut taimenen luontaista lisääntymistä 

(Pohjamo & Hautala 2015), mutta kosken lisääntymiseen soveltuva pinta-ala on hyvin pieni. 

3.1.2.3. Seuranta ja toimenpiteet 

Koivukoskelle on tehty suunnitelma nousuesteen poistamiseksi, mutta suunnielmaa tullaan päivittämään. 

Kunnostus toteutetaan päivitetyn suunnitelman pohjalta. Tämän jälkeen kokeillaan taimenkannan 

kotiuttamista istuttamalla mätiä tai poikasia. Sähkökoekalastukset toteutetaan kerran ennen kunnostusta ja 

kunnostuksen ja istutusten aloittamisen jälkeen 2 vuoden välein. 

• Koivukosken kalatien rakentaminen suunnitelman mukaisesti. 

 

• Koivukosken padon yläpuolisen uoman kunnostus suunnitelman mukaisesti. 

 

• Taimenen kotiutusistutukset kunnostusten jälkeen. 

 

• Sähkökoekalastus kerran ennen kunnostusta ja istutusten aloittamisen jälkeen 2 vuoden välein.  
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3.1.3. Vehkajärveen laskevat Vehkajoki, Pappistenoja ja Uuranoja 

3.1.3.1. Perustiedot ja nykytila 

Vehkajoki laskee Vehkajärveen Lummenteesta, Pappistenoja Ali-Kirjamosta ja Uuranoja Uurajärvestä. Kaikki 

uomat ovat hyvin vaatimattomia ja niissä kussakin on 1 koskialue. Ajoittaista umpeenkasvua ja Pappistenojan 

majavanpatoja lukuun ottamatta puroissa ei ole nousuesteitä. Kaikki uomat on kartoitettu vuonna 2015 

(Ruokolainen & Ranta 2015). Uuranojaa kunnostettiin pienimuotoisesti käsin vuonna 2019. Uomaa kivettiin 

reunakivillä ja siihen lisättiin kutusoraa. 

3.1.3.2. Kalakannat 

Uuranojaa on koekalastettu vuonna 2015 (Ruokolainen & Ranta 2015) sekä 2017 ja 2020 

(Sähkökalastusrekisteri). Saaliiksi saatiin vuonna 2017 vain ahvenia ja mateita. Vuonna 2015 ei saatu saalista 

lainkaan. Uuranojaan on istutettu mätiä vuonna 2016 ja vastakuoriutuneita poikasia 2019. Myöskään 

Pappistenjoesta ei vuonna 2015 saatu saalista. Vehkajokea ei ole koekalastettu. Näissä puroissa ei 

todennäköisesti ole luontaista taimenkantaa. Lummenteesta Päijänteeseen laskevassa Harmoistenjoessa 

puolestaan on taimenkanta, joka periaatteessa voisi nousta Lummenteeseen ja siitä edelleen Vehkajokeen. 

3.1.3.3. Seuranta ja toimenpiteet 

Taimenkannan kotiuttamiseksi mäti-istutuksia tulisi tehdä säännöllisesti useamman vuoden ajan. Uuranojalla 

istutuksia on tehty mädillä vuosina 2016 ja 2021 ja vastakuoriutuneilla poikasilla 2017-2020. Näitä istutuksia 

jatketaan ainakin vuoteen 2023 asti. Vehkajoella voidaan tehdä pienimuotoisia kunnostustoimenpiteitä, 

mutta niissä tulee ottaa huomioon veden purkautuminen, koska Lummenne purkaa vetensä 2 suuntaan. 

Mikäli vettä purkautuu enemmän Vehkajoen suuntaan, se on pois Harmoistenjoen virtaamasta. 

Kotiutusistutusten onnistumisen seuraamiseksi tehdään sähkökoekalastukset kaikilla joilla 3 vuoden välein. 

Tulosten perusteella tehdään päätökset istutusten jatkamisesta tai mahdollisten lisäkunnostusten tarpeesta. 

• Uuranjoella taimenen kotiutusistutukset ainakin vuoteen 2023 asti. 

 

• Vehkajoelle ja Pappistenjoelle kunnostussuunnitelma kartoituksen mukaisesti. 

 

• Vehkajoen ja Pappistenjoen taimenen kotiutusistutukset kunnostusten jälkeen. 

 

• Taimenkannan seuranta kaikilla kunnostuskohteilla 3 vuoden välein istutusten aloittamisen jälkeen. 

3.1.4. Auttoisten Särkijoki, Kylänjoki ja Heinäjoki 

3.1.4.1. Perustiedot ja nykytila 

Särkijoki ja Kylänjoki laskevat Kauttisjärveen. Särkijoki saa alkunsa Iso-Hankajärvestä ja Kylänjoki 

Rautjärvestä. Kauttisjärvestä vedet laskevat Heinäjokea pitkin Nerosjärveen.  

Särkijoki on kartoitettu vuonna 2015 (Ruokolainen & Ranta 2015) ja sitä on kunnostettu Padankoskentien 

alapuolisen kosken osalta käsityönä vuonna 2018. Osa uoman koskista on luonnontilaisia, mutta niistä 

puuttuu kutusoraikot. Muita jokia ei ole kartoitettu. 

3.1.4.2. Kalakannat 

Särkijoen vuoden 2015 koekalastuksissa ei saatu taimenia tai muitakaan kaloja (Ruokolainen & Ranta 2015). 

Särkijokeen on istutettu vuosina 2019 ja 2020 1700 kpl vastakuoriutuneita taimenia kannan kotiuttamiseksi. 

Vuoden 2020 koekalastuksissa saatiinkin 15 kpl kesänvanhoja sekä 1 edellisen vuoden taimen (Ranta ym. 

2020). Istutetut taimenet kasvavat hyvin ja pystyvät myös talvehtimaan uomassa. Muita jokia ei ole 

koekalastettu ollenkaan. 
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3.1.4.3. Seuranta ja toimenpiteet 

Särkijoella kunnostetaan vielä kunnostamattomat kohteet. Nämä kunnostukset toteutetaan suunnitelman 

mukaisesti (Ruokolainen & Ranta 2015). Kunnostusten jälkeen kotiutusistutuksia voidaan laajentaa myös 

näille kohteille. Kylänjoki ja Heinäjoki kartoitetaan ja mahdollisia kunnostustoimenpiteitä harkitaan 

kartoitusten perusteella.  

Särkijoella taimenen kotiutusistutuksia jatketaan ainakin vuoteen 2023 asti. Istutusten onnistumista 

seurataan sähkökoekalastuksilla 2 vuoden välein. Vuoden 2023 jälkeen voidaan harkita jatkoa uudelleen. 

Myös Kylän- ja Heinäjoki tulee koekalastaa kertaalleen esimerkiksi kartoitusten yhteydessä kalakantojen 

nykytilan selvittämiseksi.  

• Särkijoen kunnostamattomien koskiosuuksien kunnostukset.  

 

• Kylänjoen ja Heinäjoen kartoitus. Kartoituksen perusteella tehdään päätökset jatkotoimenpiteistä. 

 

• Särkijoella jatketaan taimenen kotiutusistutuksia ainakin vuoteen 2023 asti. 

 

• Koekalastukset Särkijoella 2 vuoden välein. Kylän- ja Heinäjoella kartoitusten yhteydessä kalakannan 

nykytilan selvittämiseksi. 

3.2. Evon reitti 

3.2.1. Evojoki 

3.2.1.1. Perustiedot ja nykytila 

Evojoki sijaitsee entisen Lammin kunnan, nykyisen Hämeenlinnan kaupungin alueella. Se on Ekojärven 

valuma-alueen laskujoki ja osa Kukkian reitin valuma-aluetta. Joki kuuluu Kokemäenjoen 

päävesistöalueeseen. Joki alkaa Alisesta Rautjärvestä ja laskee Kuohijärveen Ekojärven kautta. 

Pudotuskorkeutta joella on 38.8 m. Joki on perattu lähinnä uittoa, mutta myös kuivatusta varten. Kaloilla on 

esteetön pääsy Ekojärvestä joen latvoille asti. Valuma-alue on pääosin metsätalousmaata. Valuma-alueen 

metsät ovat pääasiassa tuoretta kangasmetsää. Evojoelle on valmistunut kunnostussuunnitelma vuonna 

2015 (Ruokolainen 2015). Suunnitelman mukaisia kunnostuksia ei ole vielä toteutettu. 

Kunnostussuunnitelmassa on esitetty 9 koskialuetta Evojoelta. Nämä ovat Ylimyllyn-, Katis-, Kinnas-, 

Ämmänmäen-, Lehmä-, Nuhkolan-, Nuhkolan ala-, Mylly- ja Jokirinteen kosket. Uomaa on monissa paikoin 

oikaistu ja perattu. Joessa on kuitenkin lähes koko matkalla jyrkät ja suojaisat rantapenkat. Ne tarjoavat 

suojaa taimenen vanhemmille ikäluokille, myös suurimmille poikasille. Perkauksesta huolimatta joessa on 

myös lähes luonnontilaisia koskialueita. 

3.2.1.2. Kalakannat 

Evojoessa esiintyy luontaisesti lisääntyvä taimenkanta. Vuoden 2020 sähkökoekalastuksissa kaikilta 3 

koealalta saatiin useamman ikäryhmän taimenia (Kuva 24) (Ranta ym. 2020). Ämmänmäenkoskella tiheydet 

olivat melko hyviä, mutta Kinnas- ja Lehmäkoskella erittäin alhaisia. Taimenen lisäksi saatiin kivennuoliaisia 

ja yksi ahven. Vuonna 2013 koekalastettiin Katis- ja Kinnaskoski ja molemmilta koskilta saatiin tuolloinkin 

pieniä määriä taimenia (Sähkökalastusrekisteri). 

Vuoden 2020 koekalastusten yhteydessä taimenilta otettiin DNA-näytteet perimän määrittämiseksi. 

Tuloksissa havaittiin Evojoen kannan eroavan jopa Luutajoesta, vaikkei uomien välillä ole kuin pieni Alinen 

Rautjärvi (Koskiniemi & Koljonen 2021). Toisin sanottuna kannat vaikuttavat olevan hyvinkin paikallisia. 
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Kuva 24.Taimenten tiheydet (kpl/100 m2) Evojoen koskilla. Sininen viiva näyttää kesänvanhojen (0+) ja oranssi viiva vanhempien 
taimenten tiheyden. 

3.2.1.3. Seuranta ja toimenpiteet 

Evojoen taimenkannan tilaa on pyrittävä seuraamaan säännöllisesti, vähintään 2 vuoden välein. Seurantaa 

tarvitaan erityisesti kunnostuskohteilla, ennen ja jälkeen kunnostusten, jotta voidaan arvioida kunnostusten 

vaikutusta taimenkantaan. Kunnostuksia toteutetaan rahoitustilanteen mukaan.  

• Sähkökoekalastukset 2 vuoden välein 

 

• Toteutetaan koskikohteiden kunnostukset suunnitelman mukaisesti. 

3.2.2. Luutajoki 

3.2.2.1. Perustiedot ja nykytila 

Luutajoki saa alkunsa Hokajärvestä ja laskee Aliseen Rautjärveen, jonka jälkeen joen nimi vaihtuu Evojoeksi. 

Pituutta Luutajoella on n. 6,4 km ja putouskorkeutta vähän alle 16 m. Joen vesi on humuspitoista ja hapahkoa. 

Luutajokeen on tiettävästi istutettu taimenenpoikasia ensimmäisen kerran jo yli 100 vuotta sitten. Istutuksiin 

on käytetty mm. Virosta tuotua mätiä ja useita muita kantoja. Jokeen on tehty pienimuotoisia kunnostuksia 

useita kertoja ainakin Metsähallituksen toimesta. Näistä viimeisin tehtiin vuonna 2020. 

3.2.2.2. Kalakannat 

Luutajoen taimenkanta lisääntyy luontaisesti. Yhtä lukuun ottamatta kaikilta 8 Luutajoen koekalastusalalta 

on saatu sähkökoekalastuksissa taimenia (Kuva 25). Vuoteen 2017 asti koekalastukset on tehnyt 

Luonnonvarakeskus (Sähkökoekalastusrekisteri) ja vuonna 2020 Hämeen kalatalouskeskus (Ranta ym. 2020). 

Tiheydet ovat olleet pääosin hyvin alhaisia. Vain koealalla 4 on ajoittain ollut suurempia tiheyksiä. 
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Kuva 25. Taimenen kokonaistiheydet Luutajoella LUKE:n vuosien 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 ja 2020 koekalastuksissa. 

Hämeen kalatalouskeskus koekalasti vuonna 2020 Luutajoella 2 koealaa, joilta molemmilta saatiin taimenia 

(Kuva 26) (Ranta ym. 2020). Koekalastukset tehtiin erityisesti DNA-näytteiden keräämistä varten. Näytteistä 

määritetään taimenien perimää ja verrataan sitä lähialueen muihin virtavesiin. 

 

Kuva 26. Taimenten tiheydet (kpl/100 m2) Luutajoen vuoden 2020 koealoilla Hämeen kalatalouskeskuksen koekalastuksessa. Sininen 
viiva näyttää kesänvanhojen (0+) ja oranssi viiva vanhempien taimenten tiheyden. Koeala 2 vastaa LUKE:n koekalastusten alaa 
Luutajoki 4. 

3.2.2.3. Seuranta ja toimenpiteet 

Luutajoen taimenkantaa on syytä seurata. LUKE tekee Luutajoella säännöllisiä sähkökoekalastuksia, minkä 

vuoksi alueen toteuttamalle seurannalle ei ole tässä vaiheessa tarvetta. Uomassa on myös useaan otteeseen 

toteutettu kunnostuksia Metsähallituksen toimesta. Mikäli Metsähallitus jatkaa kunnostuksia, ei alueen 

kunnostushankkeille ole tarvetta, mutta tilanteen muuttuessa niitä voidaan harkita. 
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3.3. Vihavuodenkoski 

3.3.1. Perustiedot ja nykytila 

Vihavuosi sijaitsee Vihajärven ja Painonselän välillä. Koskella on mittaa n. 130 m ja pudotuskorkeutta 2,3 m. 

Virta jakautuu pää-. ja myllyuomaan. Molemmat haarat on kunnostettu kalataloudellisesti. Koski on Hauhon 

kalatalousalueen virtavesistä selvästi merkittävin kalastuskohteena. Vihavuosi-yhdistys myy koskelle 

kalastuslupia. 

3.3.2. Kalakannat 

Taimenen poikastiheydet ovat vaihdelleet erittäin paljon vuosien varrella. Vuosina 2014, 2015 ja 2018 

tiheydet olivat erittäin heikkoja, kun taas muina vuosina tiheydet ovat olleet kohtalaisen korkeita, ollen 

vuonna 2017 jopa yli 20 kpl/100 m2 (Ranta ym. 2020). Koskeen on istutettu vuosina 2011 ja 2014-2020 

taimenen mätiä ja vastakuoriutuneita poikasia kannan vahvistamiseksi.  

Vihavuodenkoskessa tavataan säännöllisesti myös muita kalalajeja, kuten ahvenia, särkiä, mateita, 

kivisimppuja ja kivennuoliaisia. 

 

 

Kuva 27. Kesänvanhojen (0+) taimenten tiheys Vihavuodenkosken sähkökoekalastuksissa vuosina 2014-2020.  

3.3.3. Seuranta ja toimenpiteet 

Kosken taimenkannan tilaa tulee seurata säännöllisesti. Sähkökoekalastuksia jatketaan mieluiten vuosittain, 

jotta aloitetun aikasarjan jatkuvuus samanlaisena voidaan taata. Vihavuoden taimenista otettujen DNA-

näytteiden perusteella taimenkannassa näkyy voimakkaasti istutusvaikutus (Koskiniemi & Koljonen 2019). 

Koskeen sekä reitin järviin on istutettu sekä Rautalammin reitin että Vuoksen vesistöjen kantaa. Koska 

taimenkanta ei ole ns. alkuperäinen kanta, voidaan koskeen tehdä tuki-istutuksia myös tulevina vuosina, 

mikäli se nähdään tarpeellisena. Koskella voidaan tehdä myös kunnostuksia tarpeen mukaan. 

• Sähkökoekalastukset vuosittain vuodesta 2014 käytetyllä koealalla 

 

• Tehdään kunnostuksia tarpeen mukaan 
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• Taimenen tuki-istutusten tarpeellisuutta harkitaan jatkuvasti, mutta niiden tekemiselle ei tässä 

vaiheessa ole estettä. 

3.4. Teuronjoki 

3.4.1. Perustiedot ja nykytila 

Teuronjoki alkaa Teuronjärvestä ja laskee Suolijärveen. Ennen Suolijärveen laskemista joen nimi vaihtuu Poh-

joistenjoeksi ja siihen yhtyy Ormijoki. Joessa on kaksi varsinaista isompaa koskialuetta. Ylempi sijaitsee Teu-

rontien yläpuolella ja toinen koskialue Kylmänsuontien alapuolella. 

Teuronjoki on kartoitettu Hauhon kalastusalueen toimesta vuonna 2013 (Ruokolainen & Mäkinen 2013). 

Teuronjoen koskia on osittain perattu ja lisäksi joessa sijaitsee yksi kalojen vaellukset estävä totaalinen 

nousueste (pato). Toimenpiteiden seurauksena puron luontainen rakenne on muuttunut merkittävästi ja 

kalojen vaellukset estyneet. Purossa esiintyy luontaisesti lisääntyvä taimenkanta.  

Kunnostussuunnitelma valmistui vuonna 2018. Suunnitelmassa on esitetty toimenpide-ehdotukset joen 2 

koskialueelle, joista toisen yhteydessä on yllä mainittu pato. Padon ohi on tarkoitus rakentaa 

luonnonmukainen kalatie. 

3.4.2. Kalakannat 

Kalakantaa on selvitetty vuosina 2014 ja 2018 sähkökoekalastusten avulla (Ranta & Mäkinen 2014, Ranta ym. 

2019). Tulosten perusteella joessa esiintyy luontaisesti lisääntyvä taimenkanta joessa olevan nousuesteen 

molemmilla puolilla. Tiheydet olivat vuonna 2014 selvästi korkeampia, kuin vuonna 2018.  

3.4.3. Seuranta ja toimenpiteet 

Teuronjoen kunnostukset toteutetaan suunnitelman mukaisesti, kun rahoitus hankkeelle saadaan. Padon 

ohittava kalatie on pidemmän aikavälin tavoite, jota alue edistää. Ennen kunnostusta koekalastetaan ainakin 

kunnostusalueet kertaalleen. Kunnostuksen jälkeen seurantaa tehdään säännöllisesti 2 vuoden välein. 

Koekalastusten tulosten perusteella voidaan arvioida kunnostusten onnistumista ja jatkokunnostusten 

tarvetta. Taimenen istutuksia ei tehdä luontaisen lisääntymisen jatkuessa. 

• Toteutetaan kunnostukset suunnitelman mukaisesti rahoitustilanteen salliessa. 

 

• Sähkökoekalastukset kunnostuskohteilla kerran ennen kunnostusta ja kunnostusten jälkeen 2 

vuoden välein. 

3.5. Jänisjoki-Vuolujoki 

3.5.1. Perustiedot ja nykytila 

Jänisjoki on kartoitettu vuonna 2018 (Puranen ym. 2018) ja Vuolujoki 2011 (Ruokolainen & Mäkinen 2011). 

Jänisjoki saa alkunsa Jänisjärvestä ja päättyy Eteläistenjärveen. Jänisjoella on pituutta hieman yli 11 km ja 

väliin jää Myllylammi. Korkeuseroa Jänisjärvestä Eteläistenjärveen kertyy 32,9 m. Eteläistenjärvestä vedet 

jatkavat Vuolujokea Hauhonselkään. Vuolujoella on pituutta n. 11 km ja pudotuskorkeutta reilu 10 m.  

Nousuesteitä on Vuolujoessa 3 ja Jänisjoessa 1. Vuolujoen nousuesteistä 2 on kivipatoja, jotka ovat helposti 

purettavissa ja 1 lankkupato, jossa on betonirakenteet. Jänisjoen nousueste on myös pato, joka on yli 1 m 

korkuinen ja vaatii kalatien tai padon purkamisen, jotta kalojen vaellukset mahdollistuvat. Vuolujoella ainakin 

kalojen lisääntymisen näkökulmasta ongelmana on myös veden laatu, sillä veden ravinnepitoisuus ja 

kiintoaineen määrä ovat korkeita. 
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3.5.2. Kalakannat 

Vuolujoesta koekalastettiin 3 koealaa vuonna 2020 (Ranta ym. 2020) ja Jänisjoesta 4 koealaa vuonna 2018 

(Ranta ym. 2019). Miltään koealalta ei saatu saalista. Luontaisesti lisääntyvää taimenkantaa ei siis liene 

Vuolu- eikä Jänisjoella. Vaikka muitakaan kalalajeja ei saatu, todennäköisesti ainakin järvien ja lampien 

läheisillä osuuksilla liikkuu tyypillisiä järvilajeja. 

Vuolujoella aloitettiin vuonna 2021 taimenen kotiutusistutuskokeilu mätirasioilla. Vuoden 2021 

koekalastuksessa saatiin taimenia, eli ne olivat selvinneet erittäin lämpimän kesän yli. 

3.5.3. Seuranta ja toimenpiteet 

Vuonna 2021 aloitettua kotiutusistutuskokeilua Vuolujoella tulee jatkaa vähintään 3 vuotta, koska yksittäinen 

kokeilu voi kaatua poikkeuksellisiin olosuhteisiin. Vastaava kokeilu toteutetaan myös Jänisjoella. 

Istutuskohteet valitaan erikseen olosuhteiden mukaan. Istutusten onnistumisen selvittämiseksi istutusalueet 

sähkökoekalastetaan. Koekalastuksen avulla nähdään, ovatko istukkaat pysyneet hengissä, ja miten hyvin ne 

ovat kasvaneet. 

Mikäli istutukset onnistuvat ja taimenet menestyvät, virta-alueiden kunnostuksia voidaan alkaa 

toteuttamaan. Näitä varten laaditaan kunnostussuunnitelmat. Pitkällä aikavälillä tulee tavoitella 

nousuesteiden poistoa. Vuolujoella tämä tarkoittaa ainakin 2 pienemmän kivipadon purkua ja lankkupadon 

purkua ja korvaamista pohjapadolla tai kiertämistä kalatiellä. Jänisjoen pato vaatii myös purkamisen ja 

korvaamisen muulla ratkaisulla tai kiertämisen kalatiellä. 

Vaikka reitillä ei nykytilassa ole merkitystä taimenen lisääntymisalueena, mahdollisten istutusten onnistuessa 

sieltä alaspäin vaellukselle lähtevillä taimenilla olisi valtavat vaellusreitit avoinna sekä länteen kohti 

Kokemäenjoen vesistön järviä että koilliseen kohti Kymijoen vesistön latvoja. Siksi myös Vuolu- ja Jänisjoen 

patojen purkaminen tai kiertäminen voitaisiin nähdä tärkeänä edistämiskohteena. 

• Jatketaan kotiutusistutuskokeilua Vuolujoella ja tehdään vastaava kokeilu myös erikseen valituissa 

kohteissa Jänisjoella. Istutuksia tehdään kussakin kohteessa vähintään 3 vuoden ajan. 

 

• Sähkökoekalastukset istutuskohteilla istutusvuosina istukkaiden selviytymisen ja kasvun 

selvittämiseksi. 

 

• Mikäli istutukset onnistuvat, lähdetään toteuttamaan kunnostuksia kartoitetuilla virta-alueilla. Näitä 

varten tehdään omat kunnostussuunnitelmat. 

 

• Pitkän aikavälin tavoitteena on purkaa padot tai kiertää ne kalateillä. 
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4. Seurantojen ja toimenpiteiden yhteenveto 
4.1. Kalastuksensäätelytoimet 

4.1.1. Järvet 

4.1.1.1. Pyyntimitat ja solmuvälirajoitukset 

Kuhan alamittaa nostetaan Hauhon- ja Ilmoilanselällä kasvutietojen perusteella 45 cm:iin, jotta kuhia ei 

pyydettäisi pois ennen sukukypsymistä. Samalla kielletään solmuväliltään alle 55 mm verkkojen käyttö. 

Molemmat rajoitukset otetaan käyttöön vuonna 2023. Vuosi 2022 käytetään muuttuvista rajoituksista 

tiedottamiseen. Pyyntimitta- ja solmuvälipäätökset tulevat voimaan ELY-keskuksen hallintopäätöksellä. 

Muilla järvillä kalakantatietoa ei ole riittävästi kalatalousalueen määrittelemien rajoituspäätösten 

tekemiseksi. Kun seurantatietoa saadaan, mahdollisia säätelytoimia harkitaan sen valossa. Kuitenkin 

periaatteena olisi hyvä pitää sitä, että kuhan ollessa kalastuksen pääasiallinen kohdelaji käytettäisiin 

vähintään 50 mm verkkoja jo alamittaisten kuhien pyynnin välttämiseksi. 

Yleisesti suositellaan kaikilla kalatalousalueen järvillä vapauttamaan yli 70 cm pituiset kuhat. Ylämitta on 

pelkkä suositus siksi, että monissa pyyntimuodoissa tulisi muuten turhaa hukkaan menevää kalaa. Vapautus 

tulee tehdä vain silloin, kun se on mahdollista kalaa turhaan vahingoittamatta. Käytännössä tämä voi 

onnistua vapakalastuksessa sekä tiuhaan koetuissa pyydyksissä, joissa kalat säilyvät hengissä (esim. rysä tai 

katiska). Suurikokoisten yksilöiden suojelulla pyritään vähentämään kalastuksen kalojen keskikokoa 

pienentävää vaikutusta ja keskimääräistä nopeakasvuisempien ja lisääntymispanokseltaan parempien 

yksilöiden määrää. Suosituksista ei tehdä ELY:n päätöstä. 

Taulukko 15. Hauhon reitin kalatalousalueen kalastuksensäätelypäätökset. Solmuvälirajoitukset ja pyyntimitat tulevat voimaan ELY-
keskuksen päätöksellä (ei koske suosituksia). 

Järvi Pyyntimitat Solmuvälirajoitukset 

Hauhonselkä Kuha: alamitta 45 cm (2023 alkaen) Alle 55 mm kielletty (2023 alkaen) 

  
(70 cm ylämitta, suositus) 
Muut: Lakisääteiset  

Ilmoilanselkä Kuha: alamitta 45 cm (2023 alkaen) Alle 55 mm kielletty (2023 alkaen) 

  
(70 cm ylämitta, suositus) 
Muut: Lakisääteiset  

Iso-Roine Kuha: alamitta 42 cm  -  

  
(70 cm ylämitta, suositus) 
Muut: Lakisääteiset 

(suositus: väh. 50 mm, kun 
kohteena kuha) 

Pyhäjärvi Kuha: alamitta 42 cm  -  

  
(70 cm ylämitta, suositus) 
Muut: Lakisääteiset 

(suositus: väh. 50 mm, kun 
kohteena kuha) 

Kukkia Kuha alamitta 42 cm  -  

  
(70 cm ylämitta, suositus) 
Muut: Lakisääteiset 

(suositus: väh. 50 mm, kun 
kohteena kuha) 

Kuohijärvi Kuha alamitta 42 cm  -  

  
(70 cm ylämitta, suositus) 
Muut: Lakisääteiset 

(suositus: väh. 50 mm, kun 
kohteena kuha) 

Vesijako Kuha alamitta 42 cm  -  

 
(70 cm ylämitta, suositus) 
Muut: Lakisääteiset 

(suositus: väh. 50 mm, kun 
kohteena kuha) 
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4.1.1.2. Rauhoitusalueet 

Hauhon reitin kalatalousalueelle asetettavat rauhoitusalueet perustetaan vaeltavan taimenkannan 

suojelemiseksi. Muita rauhoitusalueita harkitaan tarvittaessa. Esimerkiksi vaellusesteiden poistuttua 

Teuronjoen (Pohjoistenjoen) alapuolisille alueille voidaan asettaa rauhoituksia. Lisäksi kuhan kutualueiden 

rauhoituksia harkitaan tärkeimmillä kuhajärvillä, mikäli se nähdään tarpeelliseksi. Tässä vaiheessa asetetaan 

rauhoitusalueet vain Evojoen ja Vihavuodenkosken alueille. Rauhoitukset tulevat voimaan ELY-keskuksen 

päätöksellä. 

Evojoen ja Vihavuodenkosken rauhoitusalueilla on kielletty: 

1) Kaikki verkkokalastus 1.9.-30.11. 

2) Kalastus solmuväliltään alle 50 mm verkoilla 1.5.-10.6. 

Evojoen rauhoitusalue 

Rauhoitus alue kattaa Evojoen alapuolisen Ekojärven sekä Ekojärvestä Kuohijärveen laskevan Ekojoen ja 

järvien välisen kanavan alapuoliset alueet Kuohijärvestä (Kuva 28). Evojoessa esiintyy luontainen 

taimenkanta ja sieltä vaeltamaan lähtevien smolttien ensisijainen vaelluskohde lienee Kuohijärvi. Vastaavasti 

Evojoki on tärkein Kuohijärveen laskeva taimenen lisääntymisalueena toimiva virtavesi. Rauhoituksella 

pyritään turvaamaan vaelluskalojen liike molempiin suuntiin.  

 

Kuva 28. Evojoen rauhoitusalueet Ekojärvellä ja Kuohijärvellä. Rauhoitusalueella verkkokalastus on kokonaan kielletty 1.9.-30.11. ja 
solmuväliltään alle 50 mm verkot kielletty 1.5.-10.6. 
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Vihavuodenkosken rauhoitusalue 

Vihavuodenkoskeen kutemaan vaeltavilla ja sieltä järville suuntaavilla taimenilla on mahdollisuus vaeltaa 

koskesta molempiin suuntiin merkittäville järvialtaille – ylävirtaan Kukkialle ja alavirtaan Iso-Roineen kautta 

Hauhonselälle ja edelleen alemmas Kokemäenjoen vesistöön. Perustettavilla rauhoitusalueilla pyritään 

turvaamaan vaelluskalojen kulku Vihavuodenkosken kapeikkoalueiden läpi aina avoimemmille selkävesille 

asti (Kuva 29 ja Kuva 30) 

 

Kuva 29. Vihavuodenkosken yläpuoliset rauhoitusalueet. Rauhoitusalueella verkkokalastus on kokonaan kielletty 1.9.-30.11. ja 
solmuväliltään alle 50 mm verkot kielletty 1.5.-10.6 

 

Kuva 30. Vihavuodenkosken alapuoliset rauhoitusalueet. Rauhoitusalueella verkkokalastus on kokonaan kielletty 1.9.-30.11. ja 
solmuväliltään alle 50 mm verkot kielletty 1.5.-10. 
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4.1.2. Virtavedet 

Niillä Hauhon reitin kalatalousalueen virtavesien koskialueilla, jotka toimivat taimenten lisääntymisalueina, 

ei suositella kalastettavan Vihavuodenkoskea lukuun ottamatta. Kalastus koskilla kohdistuisi pääasiassa 

rauhoitettuihin uhanalaisiin taimeniin. Alueen merkittävimmillä vaeltavan taimenen lisääntymisalueilla 

kaikenlainen kalastus tulee olla kiellettyä. Myös kunnostus- ja kotiutusistutusalueet rauhoitettaan kaikelta 

kalastukselta toimenpiteiden jälkeen.  

Alueen virtavesien kalastuksensäätelytoimet on kerätty alle (Taulukko 16). Rauhoitukset tulevat voimaan 

ELY-keskuksen päätöksellä. 

Niillä kohteilla, missä taimenkantaa ei ole havaittu, kalastukselle ei periaatteessa ole estettä. Mikäli 

havaintoja saadaan tai koskikohteita kunnostetaan ja kohteille tehdään taimenen kotiutusistutuksia, on 

kalastus näilläkin kohteilla suositeltavaa kieltää. 

Taulukko 16. Hauhon reitin kalatalousalueen virtavesiä koskevat kalastuksensäätelypäätökset. 

Virtavesi Kalastus Lisätiedot 

Evon reitti 
  

Kaikki kalastus kielletty 
  

Luontainen taimenkanta, kunnostuskohteet 
  

   
Teuronjoki 
  

Kaikki kalastus kielletty 
  

Luontainen taimenkanta, kunnostuskohteet 
  

    
Vihavuodenkoski 
 
 
 
 
  

Vapakalastus sallittu  
 
 
 
 
  

Vihavuosi-yhdistys myy luvat ja päättää ehdoista 
 
 
Suositeltavaa kiinnittää huomiota pyyntimenetel-
miin, jotta rasvaeväisille taimenille aiheutetaan 
mahdollisimman vähän vahinkoa  

    
Muut kohteet 
 
  

Tapaus- ja tilannekohtainen harkinta 
 
  

Otettava huomioon havainnot lisääntyvästä 
taimenkannasta ja mahdolliset kunnostukset sekä 
kotiutusistutukset 

 

4.2. Seuranta ja toimenpiteet 

4.2.1. Järvet 

Hauhon reitin kalatalousalueen järvien kalakantojen ja kalastuksen seurantaohjelma on esitetty alla 

(Taulukko 17). Myös muilla järvillä seurantamenetelmiä voidaan käyttää tarvittaessa ja kalatalousalueen 

osallistuminen seurannan toteuttamiseen ja kustannuksiin harkitaan tapauskohtaisesti.  

Seurannat on jaettu 2 osakauteen, koska tarkkaan vuoteen sitominen ei käytännössä ole mahdollista, vaan 

tarkempi toteutusajankohta määräytyy rahoitustilanteen ja muun toiminnan aikataulun mukaan. 

Kaikkia kalatalousalueen suurimpia järviä koskevana seurantana toteutetaan kalastustiedustelu, jolla 

selvitetään kalastuksen määrää ja luonnetta, kalasaaliita ja muita kiinnostavia asioita. Tiedustelua varten 

kaikkien luvanmyyjien tulee kerätä luvanostajilta osoitetiedot. Tiedustelu koskee aina edellisen vuoden 

kalastusta (kalastuksen määrä, kalasaalis). 
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Tiedustelu jaetaan 3 osaan: 

1) Alaosa: Hauhonselkä, Ilmoilanselkä, Pyhäjärvi, Iso-Roine 

2) Keskiosa: Kukkia, Kuohijärvi 

3) Yläosa: Vesijako, Vehkajärvi 

Yhtenäisluvilla tapahtuvaa viehekalastusta seurataan jatkossa vuosittain sähköisellä tiedustelulla, joka 

lähetetään kaikille lupia ostaneille. Tätä varten myös käsimyynnissä tulee ottaa ylös luvanostajan 

sähköpostiosoite. Verkkokaupasta tehdyistä ostoksista sähköpostiosoitteet saadaan automaattisesti. 

Tiedustelu ulotetaan myös mahdollisesti muodostettaville uusille yhteislupa-alueille. 

Kaupalliset kalastajat pitävät kirjaa kalastuksestaan ja toimittavat tiedot Luonnonvarakeskukselle. Jatkossa 

tiedot pyritään saamaan myös kalatalousalueen käyttöön. Kirjanpitoaineistojen käsittelyssä on oleellista, että 

mahdollisesti julkaistavat tiedot eivät ole yksilöitävissä. Järvillä, joilla toimii vain 1 kaupallinen kalastaja, 

käsitellään käytännössä vain yksikkösaaliita. Myös vapaa-ajankalastuksen kirjanpitoa voidaan kerätä, jos 

löydetään aktiivisia kalastajia pitämään kirjaa kalastuksestaan. 

Alueen tärkeimmillä kuha- ja siikajärvillä kerätään näiden lajien saalisnäytteet. Näytteistä selvitetään kalojen 

kasvua, kuhan sukukypsymistä ja eri siikamuotojen esiintymistä. Kuohijärveltä kerätään lisäksi 

muikkunäytteet muikkukannan rakenteen selvittämiseksi. Mikäli muikkua kalastetaan kaupallisesti joka 

vuosi, myös näytteet tulee ottaa joka vuodelta. Pidemmän aikasarjan avulla voidaan arvioida muikkukannan 

vuosiluokkien voimakkuuden vaihtelua.  

Verkkokoekalastuksia toteutetaan alueen tärkeimmillä järvillä kalakantojen nykytilan selvittämiseksi. Lisäksi 

niillä järvillä, joilla kalastuksia on aikaisemmin tehty, voidaan arvioida merkittävimpiä muutoksia 

kalakannoissa. Koekalastuksille on suurin tarve niillä järvillä, joilta kalakantatietoa on erityisen vähän tai ei 

ollenkaan ja toisaalta niillä järvillä, joilla edellisestä koekalastuksesta on pitkä aika. Koekalastusten 

yhteydessä voidaan kerätä myös kuhan suomunäytteitä kasvunmäärityksiä varten. 

Seurantojen rahoitus pohjautuu enimmäkseen kalatalousalueen omiin varoihin ja ELY-keskukselta haettaviin 

edistämismäärärahoihin. Lisäksi on toivottavaa, että osakaskunnat osallistuvat ainakin niitä selvästi 

koskevien seurantojen kustannuksiin. Alueen on selvitettävä myös mahdollisuudesta käyttää 

kalatalousmaksuvaroja seurantoihin. 

Alueen keskeisimmät seurannat vedetään yhteen suunnitelmakauden puolivälissä 2026 ja lopussa 2031. 

Yhteenvetoa käytetään työkaluna, kun arvioidaan tavoitteiden täyttymistä, toimenpiteiden toimivuutta ja 

uusien toimenpiteiden, rajoitusten ja seurantojen tarvetta. 
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Taulukko 17. Hauhon reitin kalatalousalueen tärkeimpien järvien seurantaohjelma. 

Seurantasuunnitelman 
osakausi 

Menetelmä Kohdevesistöt Rahoitus 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

OSA I 
2022-2026 

Kalastustiedustelu Järjestys (toteutus päätetään 
toimintasuunnitelmassa 
vuosittain): 
1. Alaosa: Hauhonselkä, 
Ilmoilanselkä, Iso-Roine, Pyhäjärvi 
2. Keskiosa: Kukkia, Kuohijärvi 
3. Yläosa: Vesijako, Vehkajärvi 

Edistämismäärärahat, 
KTA  

Uistelutiedustelu 
vuosittain 
(yhtenäisluvan 
ostaneet) 

Hauhon reitin kalatalousalueen 
yhtenäislupa-alueet 

Edistämismäärärahat, 
KTA 

Verkkokoekalastus Ilmoilanselkä, Pyhäjärvi, Iso-
Roine, Vehkajärvi, mahdolliset 
pienemmät järvet 

KTA, osakaskunnat, 
edistämismäärärahat 

Kuhanäytteet Iso-Roine, Pyhäjärvi, Kukkia, 
Kuohijärvi, Vesijako. Pyritään 
näytteenkeruuseen kaikissa. 
Raportoidaan, kun aineistoa 
tarpeeksi. Vehkajärvi tarvittaessa. 

KTA, osakaskunnat 
edistämismäärärahat 

Siikanäytteet Iso-Roine, Pyhäjärvi, Kuohijärvi, 
Kukkia, Vehkajärvi, Vesijako 

KTA, 
edistämismäärärahat 

Kirjanpito (jatkuva) Kaupallinen kalastus: Hauhon-
selkä, Ilmoilanselkä, Pyhäjärvi, Iso-
Roine, Kuohijärvi 
Vapaa-ajankalastus: 
mahdollisuuksien mukaan 

(raportointiin): KTA, 
edistämismäärärahat  

2026 SEURANTOJEN 
YHTEENVETO 

Kaikki keskeisimmät järvet ja 
seurannat 

KTA, 
edistämismäärärahat 

 
 
 
 

OSA II 
2027-2031 

Kalastustiedustelu 
aikaisintaan 5 vuot-
ta edellisestä 

Sama kuin ensimmäisellä kerralla Edistämismäärärahat, 
KTA 

Uistelutiedustelu 
vuosittain 
(yhtenäisluvan 
ostaneet) 

Hauhon reitin kalatalousalueen 
yhtenäislupa-alueet 

Edistämismäärärahat, 
KTA 

Verkkokoekalastus Kuohijärvi, Vesijako, Kukkia, 
mahdolliset pienemmät järvet 

KTA, osakaskunnat, 
edistämismäärärahat 

Kuha- ja 
siikanäytteet 

Tarpeen mukaan, mahdolliset 
pienemmät järvet 

KTA, osakaskunnat, 
edistämismäärärahat 

Kirjanpito (jatkuva) Kaupallinen kalastus: 
Hauhonselkä, Ilmoilanselkä, 
Pyhäjärvi, Iso-Roine, Kuohijärvi 
Vapaa-ajankalastus: 
mahdollisuuksien mukaan 

(raportointiin): KTA, 
edistämismäärärahat 

2031 SEURANTOJEN 
YHTEENVETO 

Kaikki keskeisimmät järvet ja 
seurannat 

KTA, 
edistämismäärärahat 

 



45 
 

4.2.2. Virtavedet 

Kuten järvien seurantojen kohdalla, myös virtavesien seurannat on jaettu karkeasti kahdelle osakaudelle 

(Taulukko 18). Myös virtavesien osalta seurannoista tehdään yhteenveto vuosina 2026 ja 2031. Yhteenveto 

on esitetty tarkemmin järvien seurantojen kohdalla (Kappale 4.2.1). 

Sähkökoekalastukset pyritään vakiinnutetuilla kohteilla toteuttamaan säännöllisesti, jotta taimenkannan 

vaihtelut voidaan havaita. Painopisteenä koekalastuksissa ovat kunnostetut kosket. Lisäksi jatkossa 

kunnostettavilla kohteilla tehdään koekalastus vähintään kerran ennen kunnostusta ja kunnostuksen jälkeen 

kohteet pyritään ottamaan jatkuvaan seurantaan. Koekalastusten periaatteet on kirjattu Olinin ym. (2014) 

ohjeisiin. 

Virtavesikartoituksilla selvitetään uoman nousuesteet ja kunnostustarpeet. Koko uoma käydään läpi ottaen 

virtavesikohteista kuvat ja kirjaten ylös tarpeelliset toimenpiteet ja alueiden potentiaali. Kartoitusraportin 

perusteella voidaan sitten laatia virtavesille kalataloudellinen kunnostussuunnitelma, jonka pohjalta 

kunnostukset toteutetaan. 

Kalatalousalueen virtavesissä on nousuesteitä, jotka ovat pääasiassa patorakenteita. Pitkällä aikavälillä 

tavoitteena on poistaa nousuesteet tai rakentaa niihin kalatiet. Nämä toimenpiteet vaativat perusteellista 

selvitystä ja suunnittelua, eikä niiden toteutuminen ainakaan suunnitelmakauden ensimmäisinä vuosina ole 

realistista. Asiaa kuitenkin selvitetään ja kalatalousalue lähtökohtaisesti pyrkii edistämään kaikkia 

nousuesteiden poistoon tähtääviä pyrkimyksiä ja toisaalta toimii itse aloitteentekijänä näissä hankkeissa. 
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Taulukko 18. Hauhon reitin kalatalousalueen virtavesien seuranta- ja toimenpidesuunnitelma. 

Seurantasuunnitelman 
osakausi 

Menetelmä Kohdevesistöt ja aikaväli Rahoitus 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSA I 
2022-2026 

Sähkökoekalastus  -Vihavuodenkoski: joka vuosi 
-Palsanoja-Suomenjoki, 
Särkijoki, Evojoki: 2v välein 
-Koivukoski, Teuronjoki: kerran 
ennen kunnostusta ja sitten 2v 
välein 
-Vehkajoki, Pappisten- ja 
Uuranoja: 3v välein istutusten 
aloittamisen jälkeen 
- Kylän- ja Heinäjoki: kertaalleen 
kartoitusten yhteydessä 
-Jänisjoki-Vuolujoki: 
istutusvuosina 

Edistämismäärärahat, 
KTA  

Virtavesikartoitus Suomenjoen alaosa, Kylänjoki, 
Heinäjoki (kaikki yhtenä 
hankkeena) 

KTA, osakaskunnat, 
edistämismäärärahat 

Kunnostussuunnitelma -Jänisjoki-Vuolujoki (harkitaan) 
-Luutajoki (tarvittaessa, jos 
LUKE ei toteuta) 
-Vehkajoki ja Pappistenjoki 
(harkitaan) 
-Palsanoja-Suomenjoki (alaosan 
kartoituksen jälkeen) 

KTA, 
edistämismäärärahat 

Kunnostus -Koivukoski (padon yläpuoli) 
-Särkijoki 
-Evojoki 
-Teuronjoki 
Huom. aikataulu voi osalla 
kohteista venyä II osakaudelle 

KTA, 
edistämismäärärahat 

Nousuesteiden 
(patojen) poisto tai 
kalateiden 
rakentaminen (pitkän 
aikavälin tavoite) 

Selvitetään mahdollisuutta 
kaikilla potentiaalisilla kohteilla 

 

 
 
 
 

OSA II 
2027-2031 

Sähkökoekalastus Kuten osakaudella I Edistämismäärärahat, 
KTA 

Virtavesikartoitus Mahdollisesti esille tulevat 
uudet kohteet 

KTA, osakaskunnat, 
edistämismäärärahat 

Kunnostus -Tarvittaessa kartoitusten 
pohjalta (Suomenjoen alaosa, 
Kylänjoki, Heinäjoki) 
-Osakaudella I tekemättä 
jääneet 

KTA, osakaskunnat, 
edistämismäärärahat 

Nousuesteiden 
(patojen) poisto tai 
kalateiden 
rakentaminen (pitkän 
aikavälin tavoite) 

Selvitetään mahdollisuutta 
kaikilla potentiaalisilla kohteilla 

(raportointiin): KTA, 
edistämismäärärahat 
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4.3. Velvoitetarkkailut ja muut ulkopuoliset seurannat 
Luonnonvarakeskuksella on Hauhon reitin kalatalousalueella 3 seurantajärveä: Hauhonselkä, Kukkia ja 

Kuohijärvi. Näistä Hauhonselkä koekalastetaan 3 vuoden välein ja Kukkia ja Kuohijärvi 6 vuoden välein. 

Kalatalousalueen toimesta näitä järviä ei tarvitse erikseen koekalastaa. Hauhonselän viimeisin koekalastus 

tehtiin vuonna 2020 ja sen tulokset ovat mukana tässä suunnitelmassa. Kukkian tuoreimmat tulokset ovat 

vuodelta 2014 ja Kuohijärven vuodelta 2015. Molemmat järvet ovat LUKE:lla vuorossa vuonna 2021 ja näitä 

tuloksia ei tähän suunnitelmaan ehditä ottamaan mukaan, mutta tulevissa päätöksissä tiedot ovat 

käytettävissä. Alueen virtavesistä Luutajoki on LUKE:n seurantakohde, eikä kalatalousalueen siksi tarvitse 

toteuttaa koekalastuksia siellä. 

4.4. Suunnitelma istutuksista 
ELY-keskus on määrittänyt kullakin vesistöalueella sallitut istutuskannat (Alueen järviin on istutettu eri 

kalalajeja ja kantoja kymmeniä vuosia. Tärkeimpiä istutuslajeja ovat olleet kuha, planktonsiika ja kirjolohi. 

Siellä, mihin tiettyä lajia on jo istutettu, ei istutuksille ole jatkossa monimuotoisuuden suojelun näkökulmasta 

estettä. Mikäli lajeja kotiutetaan uusiin vesistöihin, tulee istutuksia harkita tarkemmin. Tiheisiin kuha- tai 

siikakantoihin ei ole erityistä tarvetta tehdä istutuksia. Sielläkin, missä istutuksille nähdään tarvetta, 

istutusten tekemistä ja määrää tulee arvioida vuosittain. Esimerkiksi kuhaistutukset olisi järkevämpää 

painottaa sellaisiin (kylmiin) vuosiin, jolloin luonnollisen lisääntymisen voidaan olettavan onnistuvan 

heikommin. Kirjolohi-istutuksia voidaan tehdä, mutta kirjolohen tilannetta seurataan jatkuvasti (katso 

kappale 8). 

Taimen- ja järvilohi-istutuksia voidaan tehdä alueen järviin kalastettavien kantojen ylläpitämiseksi. Kaikki 

kesänvanhat ja vanhemmat istukkaat tulee rasvaeväleikata. Lisäksi istutuksia tarvitaan kotiuttamaan 

taimenkantoja mm. kunnostetuille virtavesille. Virtavesissä luontaista lisääntymistä seurataan 

sähkökoekalastuksilla ja niiden tulosten perusteella voidaan arvioida istutusten tarvetta.                          

Jokirapuistutukset vaativat aina ELY-keskuksen luvan. Jokirapujen istutuksista tarkemmin rapukantojen 

hoitokappaleessa. Täplärapujen istuttaminen on kiellettyä.  

Taulukko 19). Käytännössä yleisimpien istutuslajien kohdalla periaate on se, että istutuksissa pyritään 

käyttämään paikallisia tai aikaisemmin käytettyjä kantoja. Vain täpläravun istuttaminen on lähtökohtaisesti 

kokonaan kielletty. 

Alueen järviin on istutettu eri kalalajeja ja kantoja kymmeniä vuosia. Tärkeimpiä istutuslajeja ovat olleet kuha, 

planktonsiika ja kirjolohi. Siellä, mihin tiettyä lajia on jo istutettu, ei istutuksille ole jatkossa 

monimuotoisuuden suojelun näkökulmasta estettä. Mikäli lajeja kotiutetaan uusiin vesistöihin, tulee 

istutuksia harkita tarkemmin. Tiheisiin kuha- tai siikakantoihin ei ole erityistä tarvetta tehdä istutuksia. 

Sielläkin, missä istutuksille nähdään tarvetta, istutusten tekemistä ja määrää tulee arvioida vuosittain. 

Esimerkiksi kuhaistutukset olisi järkevämpää painottaa sellaisiin (kylmiin) vuosiin, jolloin luonnollisen 

lisääntymisen voidaan olettavan onnistuvan heikommin. Kirjolohi-istutuksia voidaan tehdä, mutta kirjolohen 

tilannetta seurataan jatkuvasti (katso kappale 8). 

Taimen- ja järvilohi-istutuksia voidaan tehdä alueen järviin kalastettavien kantojen ylläpitämiseksi. Kaikki 

kesänvanhat ja vanhemmat istukkaat tulee rasvaeväleikata. Lisäksi istutuksia tarvitaan kotiuttamaan 

taimenkantoja mm. kunnostetuille virtavesille. Virtavesissä luontaista lisääntymistä seurataan 

sähkökoekalastuksilla ja niiden tulosten perusteella voidaan arvioida istutusten tarvetta.                          

Jokirapuistutukset vaativat aina ELY-keskuksen luvan. Jokirapujen istutuksista tarkemmin rapukantojen 

hoitokappaleessa. Täplärapujen istuttaminen on kiellettyä.  
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Taulukko 19. Kokemäenjoen vesistöalueella istutuksissa käytettävät kannat lajeittain. 

Laji 
 
  

Käytettävät kannat 
 
1 2  3 

Kuha Paikalliset kannat Aiemmin käytetyt kannat   
Planktonsiika Rautalampi Koitajoki   
Järvisiika Majutvesi Saarijärven Pyhäjärvi Säkylän Pyhäjärvi 
Hauki Paikalliset kannat    
Järvitaimen Paikalliset kannat Rautalampi/Vuoksen vesistö   
Järvilohi Vuoksen vesistö    
Harjus Rautalampi Muut sovittava ELY:n kanssa   
Nieriä Sovittava ELY:n kanssa    
Ankerias Eurooppalainen    
Toutain Kokemäenjoen vesistö    
Nahkiainen Vesistön oma kanta    
Karppi Saa istuttaa    
Muut lajit 
Täplärapu 

Sovittava ELY:n kanssa 
Kaikki istuttaminen kielletty!     

 

4.5. Ehdotukset kalastuksen kehittämistoimenpiteiksi 
Vapaa-ajankalastuksen luonne on muuttunut ja muuttuu jatkuvasti. Liikkuvia kalastaja on yhä enemmän ja 

kalastajia palveleville veneenlaskupaikoille on kysyntää. Hauhon reitin kalatalousalueella on runsaasti 

veneenlaskupaikkoja, mutta niitä ei ole kartoitettu tarkemmin ja olemassa olevien kohteiden tieto on 

vaikeasti saatavilla.  

Hauhon reitin kalatalousalue toteuttaa vuonna 2022 veneenlaskupaikkojen kartoituksen. 

Veneenlaskuverkoston selvitys voidaan toteuttaa alueen omana hankkeena tai osana suurempaa hanketta. 

Osana hanketta selvitetään myös verkoston puutteet, mahdollisuudet lisätä laskupaikkoja tai kunnostaa jo 

olemassa olevia. Tieto yleisesti käytettävissä olevista laskupaikoista julkaistaan kalatalousalueen kotisivuilla. 

5. Vesialueiden käytön alueellinen suunnittelu ja yhteis-

toiminnan kehittäminen kalatalousalueella 
5.1. Kalataloudellisesti merkittävät alueet 
Hauhon reitin kalatalousalueella ei ole toteutettu selvityksiä liittyen kalastukseen ja kalakantoihin laajemmin. 

Esimerkiksi kalastuksen jakaantumisen määrittely alueella on käytännössä mahdotonta. Asiaa tulee 

helpottamaan alueen toteuttama kalastustiedustelu, jonka tulosten valossa viimeistään suunnitelmakauden 

puolivälissä (2026) voidaan tarkastella eri vesistöjen kalataloudellista merkitystä uudestaan. 

Alueen järvistä varmastikin merkittävimmät ovat eteläiset suuret järvet Hauhonselkä, Ilmoilanselkä, 

Pyhäjärvi, Iso-Roine, Kukkia ja Kuohijärvi (Kuva 31). Näillä järvillä todennäköisesti on eniten vapaa-ajan 

kalastusta ja lisäksi alueen kaupallinen kalastus on keskittynyt nimenomaan näille järville. Vesijako ja 

Vehkajärvi ovat suurina järvinä paikallisesti merkittäviä, mutta todennäköisesti kalastuksen määrä kaiken 

kaikkiaan on aiemmin mainittuja järviä vähäisempi. Virtavesistä Evon reitti, Teuronjoki ja Vihavuodenkoski 

ovat merkittävimmät jo siitä syystä, että niillä esiintyy luontaisesti lisääntyvä taimenkanta. Vihavuodenkoski 

on lisäksi merkittävä vapakalastuskohde. 
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Kuva 31. Hauhon reitin kalataloudellisesti merkittävät alueet. Alueen merkittävimmät järvet on merkitty tummansinisellä ja muut 
alueellisesti merkittävät suuret järvet vaaleammalla sinisellä. Lisäksi karttaan on nimetty tärkeimmät virtavedet. 
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5.2. Kaupalliseen kalastukseen soveltuvat alueet ja pyydykset 
Kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmassa tulee määritellä kaupalliseen kalastukseen hyvin 

soveltuvat alueet (kalastuslaki 36 §). Näille alueille ELY-keskus voi tietyin ehdoin myöntää kaupalliseen 

kalastukseen lupia (kalastuslaki 13 §). 

Kalastuslaki 13 §: Kalavarojen kestävän tuoton ja hyödyntämisen sekä käyttö- ja hoitosuunnitelman 

toteutumisen turvaamiseksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää kaupalliselle kalastajalle 

enintään viiden vuoden määräajaksi luvan kaupallisen kalastuksen harjoittamiseen, jos: 

1) vesialue on käyttö- ja hoitosuunnitelmassa määritetty kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvaksi; 

2) vesialueen kalakantojen tila mahdollistaa niiden hyödyntämisen kaupalliseen kalastukseen; 

3) luvanhakija ei ole itse eikä kalatalousalueen avustuksella päässyt kalastusoikeuden haltijoiden kanssa 

sopimukseen vesialueen käyttämisestä kaupalliseen kalastukseen; ja 

4) kaupallisen kalastuksen harjoittamisesta ei aiheudu merkittävää haittaa alueen rannanomistajille tai -

haltijoille tai alueen muulle käytölle. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on luvassa määrättävä kalastukselle sallitut alueet, sallitut 

pyydykset, kalastuksen kohteena olevat kalalajit, sallitut kalastusajankohdat sekä tarvittaessa sallittu 

enimmäissaalis. Lisäksi luvassa voidaan määrätä, miten kaupallisen kalastajan on raportoitava saaliistaan. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua lupaa ei saa myöntää, jos luvan nojalla tapahtuva kalastus heikentäisi 

kohtuuttomasti kalastusoikeuden haltijan mahdollisuutta hyödyntää kalastusoikeuttaan tai jos siitä 

aiheutuisi muuta merkittävää haittaa.  

Hauhon reitin kalatalousalueen vesistöissä kaupallista kalastusta on ollut ainakin Hauhon- ja Ilmoilanselällä, 

Pyhäjärvellä, Iso-Roineella ja Kuohijärvellä. Kalastajia on kuitenkin ollut vähän. Käytettyjä pyydyksiä ovat 

olleet pääasiassa verkot ja rysät sekä ainakin Kuohijärvellä nuotta. Tärkeimpinä saalislajeina ovat olleet kuha 

ja ahven. Hauhonselällä on pyydetty kaupallisesti myös särkikalaa 2010-luvun loppupuolelta alkaen. 

Kuohijärvellä on pyydetty kaupallisesti myös muikkua. 

Hauhon reitin kalatalousalueella on useita melko suuria järviä, jotka soveltuvat kaupalliseen kalastukseen, 

kun kalastuksen määrä pidetään maltillisena. Pääasiassa järvet soveltuvat verkko- ja rysäpyyntiin ja 

syvemmät järvet, kuten Pyhäjärvi, Kuohijärvi ja Iso-Roine myös nuottakalastukseen. Troolikalastukseen järvet 

ovat liian pieniä. 

5.2.1. Nuotta 

Kaupalliseen nuottakalastukseen soveltuu alueen järvistä Kuohijärvi. Se luokitellaan nuottakalastukseen 

hyvin soveltuviksi kokonaan, mutta käytännössä kalastuksen soveltuvat kohteet määrittyvät pyydyksen 

vaatimusten mukaan (syvyys, pohjan laatu). Muillakin järvillä nuottakalastus voi olla tietyillä alueilla 

mahdollista, mutta niitä ei luokitella nuottakalastukseen hyvin soveltuviksi ja lupien myöntäminen on siten 

täysin vesialueiden omistajien varassa. 

5.2.2. Verkot ja rysät 

Kaupalliseen verkko- ja rysäkalastukseen soveltuvat hyvin Hauhonselkä, Ilmoilanselkä, Pyhäjärvi, Kukkia, Iso-

Roine ja Kuohijärvi lukuun ottamatta Vihavuodenkosken ja Hauhon vuolteen läheisiä kapeikkoja sekä 

Ekojärven alapuolista rauhoitusaluetta. Vihavuodenkosken läheiset ja Ekojärven alapuoliset, kaupalliseen 

kalastukseen hyvin soveltuvien alueiden ulkopuolelle jäävät vesialueet ovat samat, kuin kappaleessa 4.1.1.2 

esitetyt rauhoitusalueet (Kuva 28,Kuva 29 ja Kuva 30). Hauhon vuolteen ulos rajatut alueet on esitetty alla 

(Kuva 32). 
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Vihavuoden ja Ekojärven rajaukset on tehty luonnonvaraisen taimenen liikkeiden turvaamiseksi ja Hauhon 

vuolteessa alueen kapeuden, mataluuden ja vapakalastuksen vuoksi. Vitsiälän osakaskunta myy Hauhon 

vuolteelle erillistä vapakalastuslupaa. 

 

Kuva 32. Hauhon vuolteen kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvien alueiden ulkopuolelle rajatut vesialueet (punainen). 

5.2.3. Katiska 

Tyypillisesti särkikalojen pyyntiin keskittynyt kaupallinen katiskapyynti on mahdollista käytännössä kaikilla 

alueen järvillä. Erityisesti pienemmillä järvillä kalastuksen määrän kanssa tulee kuitenkin toimia varoen ja 

seurata kalakannoissa tapahtuvia muutoksia, mikäli tehokkaampi pyynti aloitetaan. Kaikki alueen järvet 

luokitellaan katiskapyyntiin hyvin soveltuviksi. 

5.2.4. Rapumerrat 

Kaikki alueen järvet määritetään kaupalliseen ravustukseen hyvin soveltuviksi. Koska ravustus perustuu 

vieraslajistatuksen saaneen täpläravun pyyntiin, eikä täplärapukantoja tarvitse varsinaisesti suojella, 

ravustuksen määrä voi määräytyä mahdollisten kaupallisten ravustajien omaan kannattavuuden harkintaan. 

Ravustuksen rajoittamiseen ei ole perusteita. 

5.2.5. Kaupallisesta kalastuksesta kalastusoikeuden haltijoille maksettava korvaus 

Tässä kappaleessa esitetyt määritelmät kaupallisen kalastuksen käyvistä hinnoista ei kosketa vesialueiden 

omistajien myymiä omia lupia. Hinnat koskevat ainoastaan ELY-keskuksen mahdollisesti myöntämiä 

kaupallisen kalastuksen lupia (kalastuslaki 13 §). Hinnoittelusta on määritelty kalastuslaissa seuraavaa. 

Kalastuslaki 14 § Kaupallisesta kalastuksesta kalastusoikeuden haltijoille maksettava korvaus 

Kaupallisen kalastajan on 13 §:ssä tarkoitetun luvan saatuaan maksettava kalenterivuosittain 

kalastusoikeuden haltijoille luvassa määrättyjen pyydysten mukaiset, elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen toimialueen käyttö- ja hoitosuunnitelmissa määritettyihin alueen käypiin hintoihin 

perustuvat kohtuulliset maksut korvauksena vesialueen käyttämisestä kaupalliseen kalastukseen. 
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Vesialueiden omistajien määrittelemät hinnat kaupalliseen kalastukseen vaihtelevat hyvin paljon eri 

vesialueilla. Tämä johtuu osin siitä, että vesialueiden pinta-aloissa ja kalakannoissa on huomattavia eroja. 

Myös kaupallisessa kalastuksessa käytettyjen pyydysten ominaisuuksissa on vaihtelua. Lisäksi on mahdollista, 

että vesialueiden omistajien myymien lupien hinnat muuttuvat suunnitelmakauden aikana. Yksiselitteisen, 

kiinteän hinnan määritteleminen on siten erittäin vaikeaa.  

Käypää hintaa määriteltäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: 

- Vesialueen pinta-ala, jolle lupia ollaan myöntämässä 

- Pääasialliset pyydettävät lajit 

- Käytettävien pyydysten ominaisuudet 

- Vuosittainen pyyntiaika: Onko lupa voimassa kalenterivuoden vai ainoastaan tietyn ajankohdan 

vuodesta? 

Myönnettyjen lupien hinnan tulee olla kuitenkin vähintään 3-kertainen vesialueen omistajien myymiin 

kaupallisen kalastuksen hintoihin nähden. Tämä ottaa huomioon hintojen mahdollisen muutoksen eri 

vesialueilla suunnitelmakauden aikana. 

5.3. Kalastusmatkailuun soveltuvat alueet 
Kalastuslain 18 §:n mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kalastusmatkailun 

toimintaedellytysten turvaamiseksi myöntää koko toimialuettaan tai sen osaa koskevan luvan järjestää 

kalastusmatkailutilaisuuksia, joihin osallistuu enintään kuusi kalastajaa kerrallaan ja joissa harjoitetaan 

onkimista, pilkkimistä tai viehekalastusta. 

Hauhon reitin kalatalousalueella ei tiettävästi ole toiminut kalastusoppaita. Poikkeuksena mahdollisesti 

suuremmalla säteellä toimivat oppaat, jotka tekevät asiakasmatkoja alueen järville. Alueella ei tällä hetkellä 

ole kalastusmatkailulle tarkoitettuja ”opaslupia”, mutta niitä voidaan harkita esim. yhtenäislupia vastaaville 

alueille. 

Erityisesti alueen suurimmat järvet (Taulukko 1) soveltuvat hyvin kalastusmatkailun kohdejärviksi. 

Todennäköisesti ainakin kauempaa tulevat toimijat käyttävät pääasiassa ELY-keskuksen myöntämää lupaa, 

joka oikeuttaa kalastamaan 1 vavalla/asiakas. Useammalla vavalla tapahtuva kalastus vaatii vesialueen 

omistajan luvan ja mikäli tällaiselle tarvetta kalastusmatkailupuolella ilmenee, alue selvittää erillisen luvan 

perustamista vesialueiden omistajien kanssa. 

5.4. Vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueet ja lupien sekä luvanmyynnin kehittäminen 
Hauhon Reitin kalatalousalueella on useampia suurempia vesistöjä tai vapakalastuksen kannalta merkittäviä 

järvikeskittymiä. Tällaisiksi voidaan nähdä ainakin Hauhon- ja Ilmoilanselkä, Pyhäjärvi, Iso-Roine, Kukkia, 

Kuohijärvi, Vesijako ja Vehkajärvi. Näillä järvillä vapaa-ajankalastusta on todennäköisesti enemmän kuin 

alueen järvillä keskimäärin.  

Hauhon reitin kalatalousalueella on 1 yhtenäislupa, joka käsittää Hauhon- ja Ilmoilanselän, Pyhäjärven ja Iso-

Roineen sekä joukon pienempiä järviä. Kalatalousalue myy ja hallinnoi lupaa.  

Hauhon reitin kalatalousalue pyrkii lisäämään yhtenäislupien kattavuutta. Tavoitteena on luoda nykyisen 

yhtenäisluvan rinnalle 2 uutta lupaa: Hauhon reitin keskiosan yhtenäislupa (Kukkia-Kuohijärvi) ja Hauhon 

reitin yläosan yhtenäislupa (Vesijako-Vehkajärvi). Lupien perustamisesta aloitetaan neuvottelut vesialueiden 

omistajien kanssa. 

Tärkeänä osana kaiken luvanmyynnin kehittämistä on myös sähköisten palveluiden lisääminen. Niin 

kalatalousalueen kuin osakaskuntienkin lupia on jo saatavilla melko runsaasti verkosta, mutta näiden 

saatavuutta tulee lisätä. Erityisesti kalatalousalueen luvanmyynnin keskittäminen verkkoon helpottaa 
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kalastuksen seurantaa. Esimerkiksi kalastustiedusteluita voidaan tällöin toteuttaa sähköisesti kaikille alueen 

kalastuslupia ostaneille. 

Kalatalousalue seuraa kalastuksen kehitystä ja reagoi muuttuvan kalastuksen tarpeisiin. Tämä voi tarkoittaa 
uudenlaisten lupien kehittämistä esim. uusien kalastusmuotojen tarpeisiin. 

6. Kalastuksenvalvonnan järjestäminen 
Kalastuksenvalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että lakisääteisiä ja kalatalousalueen tai osakaskuntien 

sääntöjä ja rajoituksia noudatetaan. Tehokkaalla valvonnalla voidaan vähentää luvatonta kalastusta, nostaa 

sekä paikallisia että valtion lupatulokertymiä ja osaltaan lisätä kalastuksen kestävyyttä. Lisäksi valvonnan 

yhteydessä voidaan kerätä tietoa kalastuksen tyypillisistä piirteistä, kuten käytetyistä pyyntimuodoista tai 

pyyntipaineesta eri alueilla.  

Kalatalousalueella tapahtuva valvonta koostuu pääasiassa alueen ja osakaskuntien valtuuttamien valvojien 

tekemästä, pitkälti talkooluontoisesta valvonnasta sekä ostopalveluna hankituista tehovalvontaiskuista. 

Erityisesti tehovalvonnan järjestämistä varten on tunnistettava alueen kalastuksen erityispiirteet, kuten 

suosituimmat pyyntisesongit ja -alueet sekä tärkeimmät kalalajit (myös rapu). 

Erityisesti alueen koordinoiman tehovalvonta painotetaan tärkeimpiin pyyntisesonkeihin sekä alueen 

tärkeimpiin vesistöihin. Lisäksi käyttö- ja hoitosuunnitelmiin kirjattujen säätelypäätösten ja tärkeimpien 

virtavesien valvonta tulevat olemaan valvonnan painopistealueita. Valvonnan painopisteet saattavat 

kuitenkin muuttua vuosittain, minkä takia käyttö- ja hoitosuunnitelmaan ei ole kirjattu tarkempia 

yksityiskohtaisia toimenpiteitä tai painopistealueita.   

Valvonnan käytännön toteuttamista varten kalatalousalue päivittää vuosittain alueen 

valvontasuunnitelmaan, jossa on tarkemmin määritelty valvonnan yksityiskohdat, tavoitteet sekä valvonnan 

käytännön järjestelyt resursseineen.  Valvontasuunnitelma liitetään kalatalousalueen 

toimintasuunnitelmaan ja pidetään nähtävillä kalatalousalueen kotisivuilla. Kalatalousalue pyrkii saamaan 

valvonnan järjestämiseen myös osakaskunnilta rahoitusta. 

Tiedottaminen kalastuksenvalvonnasta toteutetaan alueen yleisen viestintäsuunnitelman periaatteiden 

mukaisesti. Valvonnassa tiedottamisella on tärkeä ennaltaehkäisevä vaikutus. 

7. Rapu 
Hauhon reitin kalatalousalueen vesistöissä ei ole toteutettu seurantoja rapukantojen selvittämiseksi. Alueella 

esiintyy sekä joki- että täplärapua. Täplärapukannat ovat pääosin erittäin vahvoja ja niitä hyödynnetään 

alueen keskeisimmillä järvillä runsaasti (Taulukko 20). Kaiken alueen rapukantoihin liittyvän säätelyn 

tavoitteena on suojella jokirapukantoja ja estää täpläravun leviäminen uusiin vesistöihin. Täpläravun 

poistaminen niistä vesistöistä, joihin se on jo levinnyt, on käytännössä mahdotonta. Ravustuksen määrästä 

ja saaliista tai mahdollisesta kaupallisesta ravustuksesta ei ole kalatalousalueelta tietoa. Ravustusta 

selvitetään kalatalousalueen kalastustiedustelun yhteydessä. 
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Taulukko 20. Hauhon reitin kalatalousalueen järvien täplärapukantojen tila. 

  istutettu     

Järvi Laillinen Laiton Kannan vahvuus Huom. 

Hauhonselkä x   tyydyttävä   

Ilmoilanselkä x   tyydyttävä   

Iso-Roine x   hyvä   

Jänisjärvi x   tyydyttävä   

Kukkia x   hyvä   

Kuohijärvi x   hyvä   

Kyläjärvi   x huono jokirapuja vielä vuonna 2010 

Nerosjärvi x   hyvä   

Ormajärvi x   hyvä   

Painonselkä x   hyvä   

Pyhäjärvi x   hyvä   

Sappeenjärvi x   hyvä   

Suolijärvi x   tyydyttävä   

Syöliö   x huono   

Valkjärvi x   huono jokirapuja vielä vuonna 2019 

Vehkajärvi x   hyvä   

Vuollekeskinen x   hyvä   

Vähä-Roine x   hyvä   

 

7.1. Täplärapu 
Eu:n vieraslajiasetus hyväksyttiin 22.10.2014 ja luettelo haitallisista vieraslajeista 4.12.2015. Tälle listalle 

päätyi myös täplärapu. Tämän myötä täpläravun istuttaminen tuli kielletyksi myös nykyisiin 

täplärapuvesistöihin. Haitallisten lajien luettelossa olevien lajien kantoja voidaan kuitenkin hallita ottamalla 

huomioon jäsenvaltioiden erityisoloja. Täpläravun osalta tämä tarkoittaa, että pyyntiä voidaan Suomessa 

jatkaa ja rapuja voidaan edelleen myös myydä, koska täplärapujen käyttöön ja myymiseen liittyy merkittäviä 

hyötyjä. Asetuksen myötä myös täplärapujen viljely kiellettiin.  

Vaikka täplärapuja ei enää uusiin vesistöihin istuteta, eikä niitä luvattomasti siirrettäisi, on vaarana, että ne 

silti levittäytyvät omin avuin uusiin vesistöihin. Täpläravut tulisi pyrkiä poistamaan näistä vesistöistä 

välittömästi tehokkaalla ravustuksella tai pitämään kanta niin pienenä, että täplärapujen leviäminen uusille 

alueille olisi mahdollisimman vähäistä. 

7.2. Jokirapu 
Kalastusalueella kaikkia vesistöjä, joissa tällä hetkellä ei esiinny täplärapuja, tulee käsitellä jokirapuvesistöinä 

ja pyrkiä ennen kaikkea tiedotuksen avulla estämään luvattomien istutusten tekemisen näihin vesistöihin. 

Tiedossa olevia jokirapuvesistöjä ei ole tässä suunnitelmassa erikseen mainittu, koska niihin kohdistuvalla 

pyynnin lisäämisellä on vaarana ruton leviäminen näihin harvoihin jokirapuvesistöihin. Täplärapujen 

istuttaminen ja kotiuttaminen on kiellettyä ja jokirapujen kotiutusistutuksiin vaaditaan Ely-keskuksen lupa. 

7.3. Ravustussuositukset ja säätelytoimenpiteet  
Osakaskuntien tulee itse linjata lopulliset tavoitteet täplärapukantojen osalta niissä vesistöissä, missä 

täplärapuja tällä hetkellä esiintyy. Tavoitteena voi olla kannan vahvistaminen ja vahvan täplärapukannan 

ylläpitäminen tai kannan rajoittaminen ja sitä kautta uusiin vesistöihin leviämisen riskin pienentäminen. 
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Täpläravut ovat todennäköisesti levittäytyneet jo suurimpaan osaan alueen vesistöistä, joten uusille alueille 

leviämisen riski on varsin pieni. Rapuruton leviämisen ehkäisemiseksi ja kantojen vahvistamiseksi 

jokirapujärvissä ravustus olisi olla erittäin tarkasti säädeltyä.  

Suunnitelmassa ei ole tarkempia järvikohtaisia suosituksia säätelystä. Mikäli vesialueiden omistajat ottavat 

tavoitteeksi täplärapukantojen vahvistamisen ja mahdollisimman suuren tuoton tavoitteeksi, on alla olevassa 

taulukossa suuntaa antavia suosituksia ravustuksen järjestämiseen koeravustusten perusteella (Taulukko 

21).   

Laissa ei ravuille ole määritelty alamittaa. Osakaskunnat voivat kuitenkin asettaa alamitan, jonka avulla 

pyritään säilyttämään vesistössä mahdollisimman paljon sukukypsiä rapuja ja sitä kautta parantamaan 

lisääntymispotentiaalia. Toinen vaihtoehto kantojen vahvistamiseksi on kieltää ravustus kokonaan tai 

rajoittaa sitä ajallisesti tai käytettävissä olevia mertamääriä.  

Taulukko 21. Suositukset ravustuksen järjestämiseen koeravustuksen perusteella. 

Yksikkösaalis  Suositukset 

2 rapua/merta/yö → alle 10 cm kannattaa laskea takaisin 

  → voidaan aloittaa laajamittaisempi ravustus 

3-5 rapua/merta/yö  → alle 10 cm kannattaa laskea takaisin 

  → ravustusta voidaan edelleen lisätä 

5-10 rapua/merta/yö → lisätä pyyntiä ja myös alle 10 cm rapuja voidaan ottaa saaliiksi jonkin verran.  

  → rapuja ei tule siirtää uusille alueille (kiellettyä) 

>10 rapua  → Alle 9 cm rapuja voidaan poistaa voimakkaastikin 

  → 9-10 cm ravut kannattaa vapauttaa pyyntipaikalle seuraavaa vuotta varten 

7.4. Rapukantojen seuranta 
Vesistöjen rapukantojen kehitystä sekä täplärapujen mahdollista levittäytymistä uusiin vesistöihin, on 

tarpeen seurata koeravustusten avulla. Kalatalousalue voi toteuttaa seurantoja, joilla selvitetään erityisesti 

nykyisten täplärapualueiden lähistöllä olevien järvien tilannetta. Tietojen avulla pyritään estämään 

täplärapujen leviäminen poistamalla täpläravut mahdollisimman pian uusista vesistä. 

8. Täpläravun ja muiden vieraslajien huomioon ottaminen 

toimenpiteissä 
Vieraslajit ovat ihmisen tahallisesti tai tahattomasti siirtämiä lajeja, jotka eivät esiinny alueella alkuperäisenä. 

Osa vieraslajeista on selkeästi haitallisia alkuperäisille lajeille ja joidenkin lajien vaikutusta ei tiedetä tai se voi 

muuttua. Siksi vieraslajien tilaa ja vaikutuksia tulee jatkuvasti seurata. Taulukko 22 käsittelee Hauhon reitin 

kalatalousalueella huomioon otettavat vieraslajit ja alueen toimenpiteet näitä lajeja koskien. Kaikki mainitut 

lajit löytyvät kansallisesta vieraslajistrategiasta (Maa- ja metsätalousministeriö, 2012) ja esitetyt 

haitallisuusluokitukset ovat sen mukaiset. 
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Taulukko 22. Hauhon reitin kalatalousalueella esiintyvät vieraslajit. 

Laji Täplärapu Kirjolohi Karppi 

Haitallisuus- 
luokitus 

Haitallinen Tarkkailtava tai 
paikallisesti haitallinen 

Tarkkailtava tai 
paikallisesti haitallinen 

Kuvaus Istutettu laajasti kala- 
talousalueen vesis-
töihin. Istuttaminen 
nykyisin kielletty. Le-
vittää rapuruttoa, 
vaikkei ainakaan vielä 
itse kärsi siitä. 
 

Suomen taloudelli-
sesti arvokkain kala-
laji. Luontaisesta li-
sääntymisestä vain 
satunnaisia havain-
toja. Saattaa haitata 
taimenen menesty-
mistä. 
 

Istutettu ainakin 
Hauhonselälle ja Or-
majärveen. Ei tällä 
hetkellä tuota luon-
taista kantaa, mutta 
tilanne voi muuttua. 
 

Toimen-
piteet 

Istuttaminen kiellet-
ty. Pyritään estä-
mään leviäminen 
vesistöihin, joissa sitä 
ei vielä esiinny. Mah-
dollistetaan hyödyn-
täminen niissä vesis-
töissä, joissa sitä jo 
esiintyy. 
 

Seurataan tilannetta 
liittyen luontaiseen 
lisääntymiseen ja 
muuhun mahdolli-
seen haittaan. Tällä 
hetkellä voidaan is-
tuttaa. 
 

Seurataan tilannetta 
liittyen luonnontuo-
tantoon ja mahdol-
lisiin haittavaikutuk-
siin. Tällä hetkellä 
voidaan istuttaa ta-
pauskohtaisen har-
kinnan jälkeen. 
 

 

Täplärapu – Haitallinen vieraslaji 

Täplärapua on istutettu suureen osaan alueen vesistöistä. Täpläravun poistaminen on miltei mahdotonta, 

mutta sen kantaa voidaan rajoittaa runsaalla pyynnillä. Kaikki täpläravun istuttaminen on lailla kielletty. 

Täplärapu voi levittää jokirapukannat laajalti tuhonnutta rapuruttoa, vaikka ei ainakaan vielä itse ole kärsinyt 

siitä merkittävästi. Kaikki täpläravun istuttaminen on kiellettyä. Täplärapua on käsitelty tarkemmin 

kappaleessa  

Kirjolohi – Tarkkailtava ja paikallisesti haitallinen vieraslaji 

Kirjolohta on jo pitkään istutettu kalastettavaksi useisiin vesistöihin ympäri Suomea. Tähän asti ei ole näyttöä 

kirjolohen lisääntymisestä, mutta ilmaston lämmetessä sekin voi tulla mahdolliseksi. Tällöin kirjolohesta voi 

tulla uhka uhanalaisen taimenen kannoille. Mikäli viitteitä luontaisesta lisääntymisestä saadaan, istutuksia 

tulee harkita tarkkaan. Sama tilanne on silloin, jos jatkuvien kirjolohi-istutusten osoitetaan haittaavan 

taimenkantoja. Nykyisellään istutuksia voidaan tehdä kalatalousalueen vesistöihin. 

Karppi – Tarkkailtava ja paikallisesti haitallinen vieraslaji 

Karppia on istutettu ainakin Hauhonselälle ja Ormajärveen. Karppi kutee niin lämpimässä vedessä, että se ei 

ehdi ensimmäisenä kesänään kasvaa riittävän suureksi selvitäkseen talven yli. Ilmastonmuutoksen myötä 

tilanne saattaa ainakin eteläisessä Suomessa muuttua ja siksi tilannetta on seurattava.  
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9. Ehdotus omistajakorvauksien jakamiseksi 
Kalastuslain 82§:n mukaisesti kalastonhoitomaksuvaroista osa käytetään ” kalavesien yleiskalastusoikeuksien 

hyödyntämiseen sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä maksettaviin korvauksiin vesialueen 

omistajille”.  

Korvausten jako voidaan toteuttaa antamalla vesialueille kalastuspaineen mukaisia painokertoimia. 

Omistajakorvaukset tullaan kuitenkin ainakin suunnitelmakauden alkuvaiheessa jakamaan suoraan pinta-

alaperusteisesti, koska varsinaisen kalastuspaineen määrittely erityisesti alueen pienemmillä on käytännössä 

mahdotonta. Mikäli kertyvän seurantatiedon valossa nähdään kalastuspaineen arviointi mahdolliseksi, 

kertoimien käyttöä voidaan harkita uudelleen. Niille alueille, joilla yleiskalastusoikeudet eivät ole voimassa 

(esim. vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueet), korvauksia ei jaeta. Alueiden rajauksessa käytetään apuna 

KALPA-järjestelmän karttatyökalua. 

Alueen vesialueenomistajien on huomattava, että kalastuslain 84 §:n mukaisesti tietojenantovelvollisuus on 

vesialueenomistajilla. Omistajien tulee itse ilmoittaa alueelle osakaskunnan virallinen tai jaetun vesialueen 

nimi, osoite, kiinteistötunnus ja tilinumero sekä mahdolliset muutokset näissä tiedoissa. Korvaus ja sille 

maksettava korko vanhentuvat kolmen vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta lukien, jona 

korvausta koskeva kalatalousalueen päätös on tehty. Vanhentuneet korvaukset siirtyvät kalatalousalueen 

käytettäväksi kalastuslain 82 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuihin kustannuksiin. 

10. Alueellinen edunvalvonta 
Hauhon reitin kalatalousalue seuraa aktiivisesti sen vesialueisiin liittyviä hankkeita, toimenpiteitä ja 

velvoitetarkkailuja ja lausuu niistä tarvittaessa. Alueella on nimitetty edustaja ja edustajan varahenkilö Kanta- 

ja Päijät-Hämeen vesienhoidon ja merenhoidon yhteistyöryhmään ja alueelliseen kalataloudelliseen 

yhteistyöryhmään. 

11. Suunnitelma viestinnästä 
Kalatalousalueen tiedottaminen keskittyy alueen kotisivuille (www.hauhonreitinkalatalousalue.fi). Sivuja 

kehitetään jatkuvasti ja sinne lisätään tietoa tarpeen mukaan. Sivuilla tiedotetaan ainakin seuraavista 

asioista: 

1) Kalatalousalueen kokoukset. Sivuilla julkaistaan alueen kokouskutsut, tärkeimmät päätökset ja 

kokousten pöytäkirjat, 

2) Käyttö- ja hoitosuunnitelma, 

3) Muut tapahtumat ja tilaisuudet,  

4) Alueen tutkimukset ja seurannat sekä muut julkaisut, 

5) Kalastusluvat, -säännöt ja -rajoitukset, 

6) Osakaskuntien tiedot, 

7) Kalatalousalueen toiminta- ja valvontasuunnitelmat, talousarviot. 

Kotisivujen lisäksi sosiaalista mediaa voidaan käyttää apuna varsinkin ajankohtaisissa, tärkeissä asioissa ja 

tiedotuksissa. 

Valmistunut käyttö- ja hoitosuunnitelma julkaistaan kalatalousalueen kotisivuilla. Lisäksi se lähetetään niille 

osakaskunnille, joiden yhteystiedot on alueelle toimitettu. Alueen vuosikokouksista tiedotetaan suoraan 

sähköpostilla tai kirjeellä ja kotisivujen kautta. 

http://www.hauhonreitinkalatalousalue.fi/


58 
 

Kalatalousalueen luvanmyynnin yhteydessä huolehditaan myös siitä, että kalastajat saavat ajantasaisen 

tiedon lupiin ja kalastukseen liittyvistä säännöistä ja rajoituksista. Sähköisessä myynnissä luvan ehdot 

voidaan toimittaa tai ainakin saattaa nähtäväksi jokaisen ostotapahtuman yhteydessä. Käsimyynnissä 

voidaan jakaa paperisia sääntöjä ja karttoja lupa-alueista. Lisäksi ainakin alueen yhtenäislupa-alueilla 

veneenlaskupaikkojen yhteyteen tehdään opastaulut. 

12. Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano 
Kalatalousalueen toteuttamat seurannat toimivan kalakanta- ja kalastustiedon tärkeimpänä lähteenä. 

Seurantatiedon perusteella kalastuksensäätelyyn ja muihin suosituksiin voidaan tehdä muutoksia jo tämän 

käyttö- ja hoitosuunnitelman voimassaolokauden aikana. Suunnitelmassa esitettyjä rajoituksia tarkastellaan 

vuosittain. Mikäli muutoksia halutaan tehdä, niille haetaan hyväksyntä alueen vuosikokouksesta ja tämän 

jälkeen ELY-keskukselta. Kalatalousalue seuraa myös kaikilta intressitahoilta mahdollisesti tulevaa palautetta 

ja toivomuksia kalatalouden kehittämisestä. Kalatalousalueen toimenpiteiden karkea aikataulu on esitetty 

alla (Taulukko 23). 

Taulukko 23. Hauhon reitin kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpanoon liittyvät tehtävät. Tarkempi 
toteutusajankohta kullekin selvitykselle päätetään vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa. 

 

Tehtävä Aikataulu Lisätietoa 

Kalastuksensäätelytoimien hakemus 
ELY-keskukseen 

2022 sekä 
tarvittaessa 

Kappale 4.1. 

Tiedotetaan säätelytoimista 2022 sekä 
tarvittaessa 

Kappaleet 4.1 ja 11. 

Virtavesikunnostukset 2022-2031 Kappaleet 3 ja 4.2.2. 

Virtavesikartoitukset 2022-2023 Kappaleet 3 ja 4.2.2. 

Seurannat 2022-2031 Kappaleet 2, 3 ja 4 

Seurantojen yhteenveto ja tavoitteiden 
toteutumisen arviointi 

2026 ja 2031 Vedetään tuore seurantatieto yhteen 
2026 ja arvioidaan muutostarpeet 
seuraaville 5 vuodelle. 

Täplärapujen levinneisyyden 
kartoittaminen ja tarvittavat 
toimenpiteet 

2022-2031 Kappale 7. 

Istutukset 2022-2031 Kappale 4.4. 

Kalastuksenvalvonta 2022-2031 Valvontasuunnitelman mukaisesti 

Ollaan aktiivisia osakaskuntien 
yhdistämis- ja järjestäytymisasioissa. 
Jaetaan tietoa hyödyistä 

2022-2031  

Tiedotuskyltit kalastusluvista ym. 
veneenlaskupaikoille 

2022-2023  

Selvitetään alueen veneenlaskupaikat ja 
lisätään tiedot kalatalousalueen 
kotisivuille. 
 

2022 Varsinainen kartoitus 2022, mutta tietoja 
päivitetään tarvittaessa. 

Osakaskuntien yhteys- ja 
luvanmyyntitietojen päivittäminen 
kalatalousalueen kotisivuille. 

2022-2031 Tehdään jatkuvasti sitä mukaa, kun 
osakaskunnat toimittavat tietojaan 
kalatalousalueelle. 
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13. Vaikuttavuuden arviointi ja suunnitelman päivitys 
Kalatalousalueen toteuttamat seurannat toimivan kaiken kalakanta- ja kalastustiedon kärkenä. 

Seurantatiedon perusteella kalastuksensäätelyyn ja muihin suosituksiin voidaan tehdä muutoksia jo tämän 

käyttö- ja hoitosuunnitelman voimassaolokauden aikana.  Jos kesken suunnitelmakauden havaitaan, että 

tavoitteisiin pääsy edellyttää sellaisia toimenpiteitä, jotka vaativat suunnitelman muuttamista, alueen 

vuosikokouksessa päätetään esityksen tekemisestä ELY-keskukselle. Tällaisia ovat esimerkiksi 

solmuvälirajoitukset, kalojen alamitat sekä kaupallisen kalastuksen hyvin soveltuvat alueet ja pyydykset. 

Suunnitelmaan on jätetty joustavuutta siten, että esim. seurantojen aikatauluja ja kalastuksenvalvonnan 

toteutusta voidaan suunnitella vuosittain alueen toimintasuunnitelmassa. 

Suunnitelmaan on jätetty joustavuutta siten, että osa muutoksista ja tarkemmista päätöksistä koskien esim. 

seurantojen aikataulutusta ja kalastuksenvalvonnan toteutusta voidaan tehdä vuosittain päivittämällä 

alueen toiminta- ja valvontasuunnitelmia. 

Kalatalousalue seuraa myös kaikilta intressitahoilta mahdollisesti tulevaa palautetta ja toivomuksia 

kalatalouden kehittämisestä ja ottaa ne mahdollisuuksien mukaan huomioon toiminnan suunnittelussa. 

Seuraava käyttö- ja hoitosuunnitelma tullaan todennäköisesti toteuttamaan n. 10 vuoden päästä ja silloin 

alueella on käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteiden toteutuessa seurantatietoa kalakannoista ja 

kalastuksesta käytettävissään selvästi tämänhetkistä enemmän. 
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