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Käyttö- ja hoitosuunnittelun lähtökohdat
ja tavoitteet
KTA:n laadittava ja otettava
käyttöön käyttö- ja
hoitosuunnitelma (KÄHÖ),
jolla turvataan alueen
kalavarojen kestävä ja
monipuolinen tuotto ja käyttö
sekä biologinen
monimuotoisuus ja edistetään
vapaa-ajan sekä kaupallisen
kalastuksen
toimintaedellytyksiä (KalL 35
§)

Suunnitelmassa on
huomioitava lainsäädännön
vaatimukset, kalavarojen
valtakunnalliset
hoitosuunnitelmat sekä
sellaiset muut kalavarojen
KÄHÖT, joiden toteuttamiseen
suunnitelmalla voi olla
vaikutuksia. (KalL 36 §)

Kalatalousalueen on
esitettävä
suunnitelmaehdotus ELYkeskuksen hyväksyttäväksi
vuoden 2021 loppuun
mennessä. (Laki kalastuslain
130 §:n väliaikaisesta
muuttamisesta).
Kokemäenjoen kalatalouden
yhteistyöryhmä arvioi
suunnitelman.

Taustatiedot suunnitelman
tekemiseksi

Vesipinta-ala
n. 17 500 ha
- Jäsenkysely tehty
- Velvoitetarkkailuraportit
- Muut aluetta koskevat
kalastusalueen ym.
selvitykset (kuha,
täplärapu, lohikalat)
- Kalastajien haastattelut
- Kalastuksenvalvontaraportit
- Aiempi käyttö- ja
hoitosuunnitelma
- Luken mallisuunnitelmat
- Kaupallisen kalastuksen
saalistiedot (Luke)
- Muut kalatalousalueen
käytettävissä olevat tiedot

Pyhäjärvi Kokem.vesistöalueen keskusjärvi, pohjoispää syvä ja lievästi rehevä,
keskiosa melko syvä ja melko rehevä, eteläosa matala ja rehevä/erittäin rehevä

Kartta:
Paikkatietoikkuna

Vedenlaatu Pirkanmaan kalatalousalueista heikointa

Ympäristöasiat
korostuvat tällä
kalatalousalueella

Pirkkalan kta

Vedenlaatu heikointa reittiveden lahtivesillä ja eräissä pienvesissä

Tulevan
Keskuspuhdistamon
purkuputken pään
sijainti

Suunnitelma alueen omista
lähtökohdista; miten alueen kalastusta kehitetään

monipuolisesti jatkossa, minimitavoite: ei turhia kapuloita rattaisiin!

Vahvuudet ja erityisyydet


Kalaisa Pyhäjärvi; maaseutua ja kaupunkeja




Kuokkalan- ja Herralankoski, Tammerkoski, Haihunkoski

Paljon kalastajia, > 200 000 asukasta; enemmän kuin
koko Lapin maakunnassa




Suonojärvi, Särkijärvi, Iso Arajärvi, Kaukajärvi ym.

Suositut koskikohteet




lahna ym. särkikalat, made, täplärapu + muut

Pienemmät järvet kiinnostavina kalastuskohteina




kuha, ahven, hauki, siika, kirjolohi, taimen, toutain,

Kaupallisia kalastajia, kalastusmatkailun toimijoita

Reittivesi; Vanajanreitiltä rehevää vettä, Näsijärvestä
karua, suuret virtaamat. Maatalous, asumajätevedet,
teollisuus, rakentaminen ja hulevedet kuormittavat

Velvoiteistutukset ovat Pyhäjärvellä
poikkeuksellisen merkittäviä

Pyhäjärvellä on kovin kalastuspaine Pirkanmaan isoista järvistä
Kalastajatiheys kuhajärvillä 2010-luvulla
Ukonselkä

Kuvassa vain omistajan
luvalla kalastaneet

Säijän-Sorvanselkä

(Näsijärven tiedot 2008)
Lähde: KVVY:n kalastustiedustelut)

Ruovesiselkä
Rautavesi

Luken selvitysten
mukaan suuri osa
viehekalastajista
kalastaa nykyään
pelkästään
kalastonhoitomaksulla
(puuttuvat tilastoista)

Pyhäjärven pohjoisosa
Näsijärvi, Koljonselkä
Mallasvesi
Kyrösjärvi
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Kalavarojen valtakunnalliset
hoitosuunnitelmat
Pirkkalan kalatalousaluetta koskevia kalatie- ja rapustrategiat


1) Saimaannieriän
toimenpideohjelma, 2006



5) Meriharjuksen hoitosuunnitelma,
2017



2) Saimaan järvilohen hoito-ohjelma,
2011





3) Kansallinen kalatiestrategia, 2012

6) Vuoksen vesistöalueen
järvitaimenkantojen
toimenpideohjelma, 2018



4) Kansallinen lohi- ja
meritaimenstrategia 2020 Itämeren
alueelle, 2015



7) Kansallinen rapustrategia 2019–
2022, 2019



8) Itämeren vesistökohtaiset elvytys- ja
hoitosuunnitelmat, 2019

KÄHÖN sisältö; kalastuslain (36 §)
9 vaatimusta


perustiedot vesialueiden ja kalakantojen tilasta;



suunnitelma kalastuksen kehittämis- ja
edistämistoimenpiteiksi ja näitä koskeva
tavoitetila sekä ehdotus vapaa-ajan kalastuksen
yhtenäislupajärjestelmän kehittämiseksi;



suunnitelma kalakantojen hoitotoimenpiteiksi;



ehdotus vaelluskalojen ja uhanalaisten
kalakantojen elinkierron sekä muun biologisen
monimuotoisuuden turvaamiseksi tarpeellisista
toimenpiteistä;



ehdotus tarvittaviksi kalastuksen alueellisiksi
säätelytoimenpiteiksi;



ehdotus kalastonhoitomaksuina kerättävien
varojen omistajakorvauksiin käytettävän
osuuden jakamiseksi;



kalataloudellisesti merkittävien alueiden sekä
kaupalliseen kalastukseen ja
kalastusmatkailutarkoitukseen hyvin soveltuvien
alueiden määritys;



kullakin kaupalliseen kalastukseen hyvin
soveltuvalla alueella kaupalliseen kalastukseen
soveltuvien pyydysten määritys;



suunnitelma kalastustietojen seurannan ja
kalastuksenvalvonnan järjestämiseksi.

Kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteet







Kalastus perustuu pääosin kalaston
luonnolliseen lisääntymiseen; kuha,
ahven, hauki, muikku ym. ;
lisääntymisolosuhteiden parantaminen
mm. säännöstelyä kehittämällä
Istutuksilla monipuolistetaan
saalisvalikoimaa ja kompensoidaan
kuormituksen ja vesistörakentaminen
haittoja: lisääntymisen estyminen /
heikentyminen; siika, kirjolohi, taimen,
ankerias
Kalavarojen tuoton kestävä
hyödyntäminen



Vapaa-ajan pyydyskalastus /
kotitarvekalastus on vähentynyt myös
Pirkkalan kalatalousalueella kuten
muuallakin



Kaupallinen kalastus suhteellisen vireää;
Pyhäjärvi Pirkanmaan keskeisiä järviä
Kyrösjärven ohella; lähikalaa
pirkanmaalaisiin ruokapöytiin



Vapapyynti jatkossa entistäkin
aktiivisempaa?, alueella joitakin
kalastusmatkailutoimijoita

Kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteet



Oleellisimmat pyyntimuodot; verkot,
heittovapa (jigi), vetouistin, katiskat,
rapumerrat



Minkä verran kalastusta voidaan
alueella lisätä?



Koronavuosi on lisännyt kalastusta (ja
ravustusta, jääkö tilapäiseksi?),
positiivinen luontoharrastus; lähiruokaa
ja mielenvirkeyttä



Fosforia poistuu kalansaaliin mukana
(tyypillisesti 0,7-0,8 % kalakilossa)



Vapapyynti kasvattaa suosiotaan,
miten käy vapaa-ajan
pyydyskalastuksen, jääkö se pikku
hiljaa ammattikalastajien hoteille?



Aktivointi eri lajien monipuoliseen
kalastukseen, ei vain petokalojen



Tuotannon hyödyntäminen (myös
särkikalat; kysyntä – hinta – toimijat)



Elämyksiä kalastuksen harrastajille

Kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteet

Lupien helpon saatavuuden lisääminen.
Kalapassin verkkokaupasta saatavilla jo
Pyhäjärven vieheluvat, KuokkalanHerralankosken, Tammerkosken,
Tampereen kaupungin ja useiden
osakaskuntien luvat



Luvat kaupalliseen kalastukseen;
osakaskunnat ja muut vesialueen
omistajat myöntävät jatkossakin



Pyhäjärven yhtenäislupa-alueen
laajentaminen?



Sopiva hinnoittelu; toiminnan ja
toimenpiteiden rahoitus.





Kalastukseen innostaminen; tiedotus,
tapahtumat, nuoristyö jne.

Osakaskuntien yhdistäminen isompien
yksiköiden muodostamiseksi; Kaukajärvi
suunnitteilla





Infra; satamat, veneluiskat, tulipaikat ym.

Pienvesillä ja lahtivesissä veden laadun
parantaminen ja heikentymiskehityksen
katkaisu



Suunnitelma alueellisiksi säätelytoimiksi



Kalastuslaki ja -asetus rajoittavat mm.
pyydettävien kalojen kokoa ja vapaa-ajan
pyydyskalastuksen tehoa (max. 8
verkkoa/pyyntikunta)



Yleiskalastusoikeudella tapahtuva kalastus yhä
laajempaa, tehokkaampaa (livenäytöt ym.) ja
säätelemätöntä tällä hetkellä (onko säätelytarvetta ja
millaista?)



Ok:t ja Treen kaupunki rajoittaneet verkkolupien
määrä em. tiukemmin (2─6 kpl/ kalastaja tai
ruokak.) ja verkon korkeutta, max 3 m tyypillinen



Kalastuskieltoalueet Hahkalanvuolle ja Luodonsaari
kuhakannan turvaamiseksi 5 pv lisää rauhoitusaikaa
2021─ 2030



Verkon solmuvälirajoitukset tällä hetkellä 45─55
mm, <45 mm; siianpyynti osakkaille kesällä
syvänteissä tai pyynti rantaverkoilla



Rasvaeväleikatun järvitaimenen alamitan alennus 40
cm Rajasalmi-Tammerkoski. Jatketaanko 2021-?

Lisäsäätely harkittava tarkoin; tulisi perustua
tietoon; tarpeettomat rajoitukset vaikeuttavat
kalastusta ja kalaston monipuolista
hyödyntämistä;





Tammerkosken, Herralankosken ja Haihunkosken
kalastuksen salliminen syksyllä



Kalastus padon alla sallittua Tammerkoskella myös
jatkossa



Selvitettävä todellinen pyyntiponnistus
reittivedellä ja minkä verran sitä voidaan lisätä
(kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat
alueet ja pyydykset)

Suunnitelma kalakantojen hoitotoimenpiteiksi



Luontaisen lisääntymisen
vahvistaminen; kuha, hauki, muikku



Säännöstelyn kehittäminen ja haittojen
pienentäminen



Kutualueiden kunnostaminen
potentiaalisissa kohteissa



Ravinnekuormitukseen ja
rehevöitymiskehitykseen
vaikuttaminen



Ei kuhaistutuksia jatkossa



Suunnitelmassa perusteet yleiselle
istutustoiminnalle ml. velvoiteistutusten
uudelle suunnitelmakaudelle 2021-



Raputalous. Täplärapukannan
hyödyntäminen; löytyykö jokirapua ja
tai sen palauttamiskohteita ja uskoa
asiaan?

Uhanalaiset, vaelluskalat ja haitalliset
lajit



Maakunnan merkittävimpiin kuuluvat
taimenen lisääntymisalueet Tammerkoski
ja Nokiankoski on perattu ja rakennettu
ajat sitten



Herralankosken säännöstelypato



Tierummut



Nousuesteiden ohittaminen, kalatiet ja
muut rakenteet



Kunnostukset; kohteina mm. Kyyninoja,
Ruotasoja ja Moisionjoki (2021)



Istutukset



Täplärapu; leviämisen estäminen,
ravustus kuitenkin entiseen tapaan



Pyhäjärven kaksijakoinen raputilanne,
tuntemattomat raputaudit?



Hyytelösammaleläin, Pyhäjärvessä,
mahdollinen uhkana, leviääkö
kalastajien veneiden mukana pienvesiin
ja muualle



Muut vieraslajit, hopearuutana;
aurinkoahven ja muut akvaariokalat;
tiedotus ja valistus

Omistajakorvausten jako
viehekalastusrasituksen perusteella
Mitä viehekalastusrasitus oikeasti tarkoittaa; kalat vaeltavat reittivedessä?

(kokonaisrasitus ei ole paikkasidonnaista; vrt. voimakas lohen ajoverkko- ja siimakalastus Itämeren
pääaltaalla, yleinen vankka käsitys oli, että se rasitti merkittävästi Suomen lohijokien nousumääriä)


Jako KALPA-järjestelmän avulla,
valmistumassa riittävään kuntoon
piakkoin



KTJ:stä puuttuvat vesipinta-alat
oleellinen korjaustarve, Pirkkalan ktan
osalta pyydetyt korjaukset
valmistumassa



Viehekalastusrasituksen alueellinen
arviointi; luotettavaa tietoa puuttuu;
valvontaraporteista osviittaa



Jako suoraan pinta-alojen perusteella
alkuvaiheessa = kaikkialla sama rasitus



Vaelluskalavesistöjen koski- ja virtaalueiden poisrajaus, Tammerkoski,
Kuokkalan-Herralakoski, Haihunkoski,
eräät suljetut pikkujärvet



Kuntien omistamat yleiset vesialueet
eivät ole Kalpassa (9909 ym.)

Kaupallisen kalastuksen ja
kalastusmatkailualueiden määritys



Onko alueita, jotka eivät ole sopivia?



Myös pyydysmäärien määrittely?



Kaupalliseen kalastukseen? Määrittely
pyyntimuodoittain; troolaus, verkko- ja
rysäpyyntipyynti, nuottaus





ELY tulee myöntämään luvat
kaupalliseen kalastukseen hyvin
soveltuviksi määritellyille alueille, jos
lupa ei heltiä paikallisesti sopimalla.

Kalastusmatkailuun? Lainsäätäjä
tarkoittaa lähinnä yli 6 hlön tilaisuuksia;
Määrittelyn tarkoitusta ei ole avattu
kalastuslaissa toisin kuin kaupallisen
kalastuksen osalta?

Seuranta
Nykytila





Pyhäjärvi suurelta osin velvoitetarkkailun
piirissä, tiedustelut ja kalanäytteet
kuitenkin aiempaa harvemmin (vain joka
3. vuosi), yleiskalastusoikeudella
kalastajia nykyään suurin osa; tiedon
määrä ja laatu heikentynyt
Ravustuskirjanpito käynnistetty 2020



Erillisselvityksiä tehty; kuha, täplärapu,
muikku, virtakohteiden
sähkökoekalastuksia



Kalastuskilpailujen saalistilastot



Kuulopuheet torilla ja turuilla,
perimätieto, some ym., suuntaa antavia
ja joskus tutkimuksia täydentäviä, mutta
ei oikein täytä tietoon perustuvan
kalatalouden tunnusmerkkejä;
nykytrendin mukaisesti valeuutisten
mahdollisuus.

Seuranta
Tulevaisuus







Erityisesti kuhatilanteen seuranta;
tarvittaessa saalisnäytteenoton
tihentäminen
Myös muiden lajien saaliiden ja
istukassiian kasvun kehittymisen
seuranta
Ravustusseurannan kehittäminen,
luvanmyyntitiedot, pyyntiponnistus ja
saalistiedot; miten ravustuspaine
vaikuttaa saaliin rakenteeseen



Kaupallisen kalastuksen saalistiedot
LUKElta



Mikä on velvoitetarkkailun tulevaisuus?



Tarpeet virtakohteissa ja pikkujärvissä



Seuranta ei pelkän seurannan vuoksi;
hyödynnettävyys

Ympäristöasiat, edunvalvonta ja
tiedotus



Vesistöjen tilasta huolehtiminen



Säännöstely



Hajakuormitus laajalta valuma-alueelta,
maa- ja metästalous, ojitukset,
turvetuotanto ym.



Vesistörakentaminen



Jätevedet



Sopivan kattava tiedottaminen
merkittävistä kalatalousaluetta ja siellä
kalastavia koskevista asioista, on osa
edunvalvontaa



Sisäinen (hallinto, valvojat, jäsenet)



Ulkoinen tiedotus (sidosryhmät,
kalastajat, suuri yleisö)



Tiedotuskanavien monipuolinen
hyödyntäminen; kotisivut, media,
julkaisut, sähköposti, puhelin, jne

Kalastuksenvalvonta







Kalatalousalueen yhteisvalvonta
vakiintunut käytäntö Pyhäjärvellä,
muodostaa valvonnan rungon myös
jatkossa, lisäksi ok:ien ja Tre valvontaa
Saataisiinko yhteisvalvontaa entistä
kattavammaksi (kaikki alueet eivät
valvonnan piirissä)
Sähköisten välineiden hyödyntäminen



Jutut viedään eteenpäin poliisille,
uskottavuus ja pelote: vaikuttavuus



Riittävä laajuus, mutta kuitenkin
valvontaan panostaminen suhteessa
saavutettaviin hyötyihin



Valvonta pikkujärvillä omistajien
hoidossa, tukiapua tarvittaessa
kalatalousalueelta?

Kommentteja, toiveita ja ideoita otetaan
mieluusti vastaan nyt tai myöhemmin
Ismo Kolari

P. 050-5929259
Ismo.kolari@kalatalo.fi

KIITOKSIA
KÄRSIVÄLLISYYDESTÄ!

