
1 Osa-alue 1: Akaa, Konho- Lempäälä, Kirkkojärvi To utonen 

1.1 Vedenlaatu ja kuormitus 
 

Valuma-alueen pinta-ala on Konhonvuolteessa 8400 km2 ja keskivirtaama 61 m3/s. Osa-
alueen 1 pinta-alat: 
- Jumunen 500 ha 
- Liponselkä ja Korteselkä 730 ha,  
- Kirkkojärvi ja Toutonen 1480 ha. 
 
 
Vuoden 2007 analyysitietojen mukaan happitilanne oli Konhonvuolteessa erinomainen, 
lukuun ottamatta maaliskuun tulosta, jolloin happitilanne oli heikentynyt tyydyttäväksi.  
 
Fosforipitoisuus oli vuonna 2007 keskimäärin 25 µg/l ja typpipitoisuus 693 µg/l. Hygieeninen 
laatu oli läpi vuoden yleislaatuluokituksen mukaan erinomainen.  
 
Pitkällä aikavälillä Konhonvuolteen veden laatu on parantunut selvästi. Suurin muutos 
tapahtui vuonna 1975, jolloin Valkeakoskella otettiin käyttöön jäteliemen polttolaitos. 
Kemiallinen hapenkulutus ja ligniinipitoisuudet alenivat välittömästi ja hapen kyllästysaste 
alkoi kohentua. Fosforipitoisuudet ovat pienentyneet selvästi 1970-luvun puolivälin jälkeen. 
Rehevyystason aleneminen on yhteydessä fosforikuorman pienentymiseen. 
 
Konhonvuolteeseen Vanajavedeltä tuleva vesi on maatalouden kuormittamaa, mutta 
Mallasvedestä tuleva vesi jonkun verran parantaa veden laatua sekoittuessaan Rauttunselällä.  
 
Oleellinen ravinnetason muutos tapahtuu Konhonvuolteen jälkeen. Lähivaluma-alueiden sekä 
erityisesti Lontilanjoen (keskivirtaama 0,8 m3/s) ja Tarpianjoen (keskivirtaama 6,0 m3/s) 
ravinnevirtaamien seurauksena tämä ravinnetason tuntuva nousu heijastuu 
rehevöitymisongelmina myös alueen suurilla selkävesillä. Molempiin sivujokiin kohdistuu 
voimakasta hajakuormitusta. Lontilanjoessa jätevesien vaikutus on myös merkittävä, koska 
siihen johdetaan Akaan kaupungin Toijalan taajaman jätevedet. Näiden lisävesien vaikutus on 
nähtävissä myös pääreitillä, jossa veden samentuminen voimistuu ja ravinnepitoisuudet 
kohoavat.  
 
Korteselän luusuan vedenlaatu on selvästi huonompaa kuin Konhonvuolteessa. Vesi on 
sameampaa, humusleima voimakkaampaa ja ravinnepitoisuudet korkeampia kuin 
Konhonvuolteessa. Fosforipitoisuus oli vuonna 2007 keskimäärin 33 µg/l ja typpipitoisuus 
711 µg/l. Keskivirtaaman perusteella laskettuna fosforivirtaama lisääntyi Konhonvuolteen 
jälkeen 53 kg/vrk ja typpiainevirtaama 343 kg/vrk. Välille kohdistunut pistekuormitus oli 
puolesta fosforin osalta keskimäärin 2,7 kg/vrk ja typen osalta 100 kg/vrk. Pääosa 
ravinnekuorman noususta johtui siten muusta kuin pistekuormituksesta.  
 



Kalojen makuvirheet osa-alueella 1 ovat vähentyneet selvästi pitkällä aikavälillä tarkasteltuna 
(taulukko 4). 
 
Taulukko 4. Ihmisravinnoksi kelpaamattomien näytekalojen määrä (%) kaikista Vanajaveden 
alaosan makunäytekaloista vuosina 1975-2005 tehdyistä aistinvaraisista arvioinneista. 
(Oravainen, R. (2009). Haitta-aineet Pyhäjärvessä aikaisemmin tehtyjen selvitysten 
perusteella.) 
 

%
Talvikausi: 1975 1978 1982 1985 1988 1990 1993 1996 1999 2002 2005
Jumusen ja Ahtialanselän väli 100 100 100 69 18 5 3 6 10 0 0
Kirkkojärvi ja Toutosenselkä 81 41 35 3 12 3 1 1 1 2

Avovesikausi:
Jumusen ja Ahtialanselän väli 17 17 15 24 0 8 3 5 8 0 2
Kirkkojärvi ja Toutosenselkä 0 0 20 0 0 24 3 3 8 1 1

 
 

1.2 Kalastus ja saalis 
Jumusen sekä Liponselkä-Korteselkä- alueella on kalastanut noin 210 ruokakuntaa. 
Kalastajamäärä on hiukan kasvanut. Kalastus erilaisilla yhtenäisluvilla ja kalastuskerhojen 
luvilla on lisääntynyt, osakaskuntien luvanmyynti on säilynyt suurin piirtein ennallaan 
aikaisempiin vuosiin verrattuna. 
 
Tällä alueella kalastus on jakautunut melko tasaisesti eri pyyntitapojen välillä. 
Kokonaispyyntiponnituksesta 33% on katiskoilla, 29% harvoilla verkoilla sekä 22% ongella 
ja pilkillä. Vetouistelusta ja heittokalastuksen osuus kokonaispyyntiponnistuksesta on ollut 11 
%. Lisäksi on käytetty satunnaisesti rapumertoja ja rysiä. Kalastus on tällä alueella siis 
monipuolista. 
 
Saaliista on saatu 42 % verkoilla ja 27% katiskoilla saaliin painon mukaan tarkasteltuna. 
Viehekalastusvälineillä on saatu 17% kokonaissaaliista. Eniten saaliiksi saatuja lajeja olivat 1) 
hauki (27% kokonaissaaliista 2,2 kg/ha), sulkava (19% kokonaissaaliista 1,6 kg/ha) ja ahven 
(15,1% kokonaissaaliista 1,2 kg/ha). Kaikkien särkikalojen osuus kokonaissaaliista oli 
melkein puolet. Siikaa on saatu sattumakalana, kirjolohen osuus oli 1,3 % kokonaissaaliista 
(yhteensä 142 kg). Muiden lohikalojen osuus oli vähäinen. Kuhaa on saatu saaliiksi vähän, 
6,7 % kokonaissaaliista. Sen hehtaarisaalis oli vuonna 2007 0,6 kg/ha. Kokonaishehtaarisaalis 
on 8,3 kg/ha 
 
Kuokkalankoskella on oma lupa-alue, sillä on kalastanut vuonna 2007 noin 940 kalastajaa. 
Kalastus on pääasiassa erilaista viehekalastusta.  
 
Saaliista 75 % on saatu heittovavalla. Eniten saaliiksi saatiin haukia (21,0 %), ahventa (17,3 
%) ja kirjolohia (16,4 %). Huomioitavaa on toutaimen osuus saaliista, 13,8 % (3206 kg). 
Kuhan saalisosuus on kasvamassa merkittäväksi kalastajilta saatujen tietojen mukaan. 
 
Kirkkojärven ja Toutosen  alueella kalasti vuonna 2007 noin 600 kalastajaa. Kalastajamäärä 
on laskenut vuodesta 2004 neljänneksen. Yleiskalastusoikeuteen perustuva kalastus 
(venepilkintä, jigikalastus jne) on puolestaan voimakkaasti lisääntynyt. 
 



Kirkkojärvellä ja Toutosella on kalastettu eniten harvoilla verkoilla (49% 
kokonaispyyntiponnistuksesta), katiskoilla (12 % kokonaispyyntiponnistuksesta) ja erilaisilla 
viehekalastusvälineillä (yhteensä 21% kokonaispyyntiponnistuksesta). Lisäksi on ongittu ja 
pilkitty, käytettyä rysiä ja pitkäsiimaa sekä muita tarkemmin määrittelemättömiä pyydyksiä. 
 
Saaliista 46 % on saatu harvoilla verkoilla. Viehekalastusvälineillä on saatu noin 24% ja 
ongimalla ja pilkkimällä 14% kokonaissaaliista painon mukaan tarkasteltuna. Eniten on saatu 
saaliiksi haukea (23,9 % kokonaissaaliista), mutta toisena on kuha (23,4% kokonaissaaliista). 
Kuhan hehtaarisaalis on 4,2 kg/ha. Kolmantena saalislajina on ahven (16,2% 
kokonaissaaliista). Särkikalojen yhteenlaskettu osuus kokonaissaaliista on noin 32%, josta 
toutainta on 2,6%. Kokonaishehtaarisaalis on Kirkkojärven ja Toutosen alueella 17,9 kg/ha.  
 
Erityisesti tällä osa-alueella on yleiskalastusoikeuteen perustuvan kalastuksen saalisosuus 
kasvava eikä sen osuus liene mukana edellä mainituissa saalisarvioissa (Solin, 2009, suul. 
tiedonanto). 
 

 

1.3 Istutusten tuloksellisuus 
 
Siika 
Liponselän ja Korteselän alueelle ei juuri ole siikaa istutettu muutamaa poikkeusvuotta lukuun 
ottamatta. Siikaa on saatu siitä huolimatta saaliiksi satunnaisesti. Nämä ovat todennäköisesti 
peräisin Valkeakosken suunnan istutuksista 
 
Kirkkojärven ja Toutosen siikaistutukset ovat olleet epäsäännöllisiä, samoin saadut saaliit. 
Istukaslajina on käytetty peled-siikaa. Vesialueet ovat matalia ja peledsiika soveltuu tänne 
planktonsiikaa paremmin. Takaisinsaanti on ollut muutamia kiloja 1000 istukasta kohden. 
 
Kuha  
Vanajaveden reitti on vahvaa kuhan luontaisen lisääntymisen aluetta. Tällä alueella ei ole 
havaittu juurikaan yhteyttä istukasmäärillä ja saalismäärillä. Esimerkiksi Liponselällä ja 
Korteselällä on havaittu, että runsain saalis saatiin silloin kun vahva luontaisesti syntynyt 
vuosiluokka tuli pyyntikokoisiksi. Tämän jälkeen kuhakanta on tasaisesti heikentynyt. Vaikka 
alueelle on tehty isoja istutuksia, niillä ei ole ollut havaittavaa merkitystä saaliiseen. 
 
Taimen 
Vanajaveden reitin alaosassa taimen on marginaalinen saaliskala. Saaliit ovat 
parhaimmillaankin vain muutamia satoja kiloja selkäalueita kohden. Huomattava osa saaliista 
saadaan jo istutusvuotena. Istutusten tuloksellisuutta on vaikea arvioida saaliin satunnaisuuden 
vuoksi.  
 
Kirjolohi 
Yleisesti Vanajaveden reitin alaosassa kirjolohi on taimenen tapaan harvinainen saalislaji. 
Kirjolohta on istutettu vuonna 2007 Kuokkalankoskeen 3500 kg ja saalista on saatu hyvin. 
Carlinmerkintä-tulosten perusteella kirjolohi on tuottoisampi istukaslaji kuin taimen. 
 
Toutain 
Toutainistutukset on aloitettu Pirkkalan kalastusalueelle 1980-luvulla osa-alueille 1 ja osittain 
alueelle 2. Kanta oli uhanalainen koko Suomessa.  



 
Vuonna 2007 toutainta saatiin saaliiksi mm. Kuokkalankoskelta n.3200 kg (saalis pitää 
sisällään jonkun verran vapautettuja yksilöitä) sekä Saviselällä ja Itäisellä Pyhäjärvellä 
yhteensä 336 kg. Istutukset näyttävät saaneen aikaan kalastettavat toutainkannat Lempäälän 
alapuolisille alueille ja Liponselän-Korteselän alueelle. On luultavaa, että toutain lisääntyy 
osa-alueella 1. 
 
 

1.4 Suositukset kalastuksen järjestämisestä 
 
Akaa-Konho-Lempäälä alue: Yli 44 mm ja alle 25 mm verkot ovat sallittuja ympäri vuoden. 
Kirkkojärvi-Toutosella suositellaan käytettävän kuhanpyynnissä syvännealueilla yli 54 mm 
harvuisia verkkoja jääpeitteisenä kautena ja muina aikoina kuhanpyynnissä yli 49 mm:n 
harvuisia verkkoja. Muutoin yli 44 mm ja alle 25 mm harvuiset verkot ovat sallittuja ympäri 
vuoden.  
 
Perusteluiksi suosituksille esitetään:  
Toutosenselällä on Hahkalanvuolteen rauhoituspiiri kuhan lisääntymisen turvaamiseksi. Siian 
pyyntiin soveltuvia syvänteitä ei juuri ole ja siikakanta on heikohko. Toutonen on koko 
Pirkkalan kalastusalueen tuottoisin kuha-alue. Kuha siirtyy muilta alueilta Toutoselle 
kutemaan ja jää kudun jälkeen alueelle syönnökselle. Hahkalanvuolteen rauhoituspiirin 
laajennusta suositellaan. 

 

1.5 Istutussuositukset  
 

Ei kovin hyvää aluetta vedenlaadultaan. Kalakannat särkikalavaltaisia. Kuhaa saatu saaliiksi 
tyydyttävästi. Hauki ykköskala. Toutosella kuhan saalis kasvanut selvästi. 
- kuhaa (ei Toutoselle) 
- ankerias 
- peledsiika 
- järvitaimenta vapaa-ajan kalastajien kiinnostuksen lisäämiseksi 

 


