
1 Osa-alue 2: Suuret selkävedet 

1.1 Vedenlaatu ja kuormitus 
Valuma-alueen pinta-ala on Sotkanvirrassa 9300 km2 ja keskivirtaama noin 84 m3/s. 
Keskiviipymä Konhosta Sotkanvirtaan on noin 70 vrk. Osa-alueen 2 eri osien pinta-alat: 
- Kierimo-Aniansalmi (Anianselkä): 2195 ha 
- Sorvanselkä: 2450 ha 
- Saviselkä: 880 ha 
 
Vedenlaatutiedot ovat raportista:”Tampereen Seudun yhteistarkkailu vuonna 2008” (Perälä, 
H. 2009). 

 
Eteläisen Pyhäjärven alueella ei ole tapahtunut merkittäviä puhdistumisia kuten esimerkiksi 
Vanajaselällä. Tämä johtuu pääosin siitä, että hajakuormituksen merkitys on 
suunnittelualueilla 1 ja 2 suuri. Happitilanne on kuitenkin hyvän laatuluokan kriteerin 
täyttävä, ellei painoteta alusveden ajoittaisia vähähappisia tilanteita. Tällöin laatuluokka on 
lähempänä tyydyttävää. Saviselän laatuluokka on tyydyttävä, mutta loppukesällä 
leväkukintojen ja alusveden hapettomuuden takia vain välttävä. Huono vedenlaatu ja 
erityisesti leväkukinnot ovat haitanneet virkistyskäyttöä. Haittaa on pidetty suurena tai 
kohtalaisena. 

 
Pyydysten talvinen likaantuminen on ollut ajoittain suuri ongelma Pyhäjärvellä. 
Likaantuminen on ollut paikoin niin voimakasta, että syys- ja talviverkkokalastus on jouduttu 
lopettamaan kesken kauden. Sinilevä- ja piileväkukinnot haittaavat niin kalastusta kuin alueen 
muuta virkistyskäyttöä. 

 
Selkävesien pH-arvot eivät vaihtele merkittävästi. Mittausten keskiarvot ovat olleet vuonna 
2008 koko alueella välillä 7,0- 7,8. Suuret pH-arvot ovat merkkinä runsaasta levätuotannosta. 
Suurin havaittu arvo on 8,9 Sakaselällä, jolloin myös Sakaselän klorofyllipitoisuus oli 
suurimmillaan. 
 
Osa-alueelle 2 fosfori on pääosin myös minimiravinne, mutta toisinaan sekä typpi että fosfori 
ovat molemmat minimiravinteita. 
 
Happipitoisuudet ovat selkävesien syvänteillä (yli 10 m) kerrostuneisuuden aikana 
(lopputalvella ja loppukesällä) kauttaaltaan lähes nollaa. Huonoin tilanne on Vakkalanselällä. 
Pohjan huono happitilanne vapauttaa liukoista fosforia sedimentistä, joka täyskierron aikana 
lisää entisestään leville käyttökelpoisen fosforin määrää pintakerroksessa. 
 
Saviselkä kuuluu rehevään vesityyppiin. Lopputalvella voi esiintyä happivajetta. 
Loppukesällä rehevyys kuluttaa alusvedestä hapen ja fosforipitoisuus nousee pohjalla ajoin 
voimakkaasti. Runsas leväntuotanto voi käyttää liukoisen typen päällysvedestä, jolloin 
sinilevät valtaavat loppukesällä ajoittain vesimassan.  
 
Saviselän syvänteiden alusveden hapen kulutus on ollut kesäaikana hyvin nopeaa. Se alkaa 
nopeasti heti kesäkerrostuneisuuden alussa ja happi voi loppua alusvedestä nopeasti 
lyhyenkin kerrostuneisuusjakson aikana 
 



Veden peruslaatu on Saviselälllä erilainen kuin Itäisellä Pyhäjärvellä. Humusleimaisuus on 
vähäisempää, vesi on savisamenteista ja sähkönjohtavuus on suurempi. Fosforitaso on selvästi 
Itäistä Pyhäjärveä korkeampi alueelle kohdistuvan hajakuormituksen vuoksi. Näsijärven 
suunnalta tulevien vesien ja Vanajaveden suunnalta tulevien vesien ero on melko suuri. 
Sotkanvirran kautta Saviselälle tulevat vedet ovat Itäisen Pyhäjärven vesiä sameampia ja 
fosforipitoisuuden perusteella myös selvästi rehevämpiä. 

 

1.2 Kalastus ja saalis 
Säijän- ja Sorvanselällä kalastajamäärät ovat säilyneet lähes entisellään. Alueella kalasti vuonna 
2007 noin 450 ruokakuntaa, pinta-alaan suhteutettuna noin 10 ruokakuntaa neliökilometrillä. 
Muihin kalastusalueen alueisiin verrattuna Säijän ja Sorvanselällä kalastetaan pääasiassa 
osakaskuntien luvilla. Alueella on myös ansiokalastajia, joista osa on ammattikalastajia. 
 
Kalastus on tällä alueella pääasiassa verkkopyyntiä, joskin kalastusta harrastetaan monipuolisesti eri 
pyyntivälineillä. Käytössä ovat harvojen verkkojen lisäksi muikkuverkot, tiheät verkot (27-39 mm), 
rapumerrat, syöttikoukut sekä erilaiset viehekalastusvälineet ja onki ja pilkki. Saaliista 67% on 
saatu verkoilla, 17% viehekalastusvälineillä ja katiskoilla 5%.  
 
Saaliista 34,2% on kuhaa, (hehtaarisaalis 3,0 kg/ha), 19,2 % haukea ja 11% ahventa. Särkikalojen 
osuus kokonaissaaliista on 27%. Siikaa on saatu tarkkailuvuotena 2007 saaliiksi 1775 kg eli 4,5 % 
kokonaissaaliista (0,4 kg/ha). Toutaimen osuus on selvästi alhaisempi kuin ylemmällä vesialueella, 
vain 0,9% kokonaissaaliista. Kokonaishehtaarisaalis Säijän ja Sorvanselän alueella on 8,6 kg/ha. 
Muita suuria selkävesiä suurempi hehtaarisaalis perustuu osaltaan alueen ansiokalastuksen 
saaliiseen. 
 
Saviselällä kalastus ei ole niin verkkopainotteista kuin muualla Pirkkalan kalastusalueen 
selkävesillä. Alueella käytetään pyyntiin harvoja verkkoja noin 63 % kokonaispyyntiponnistuksesta. 
Saaliista niillä saatiin noin 57% kokonaissaaliista. Erilainen viehekalastus (heittokalastus ja 
vetouistelu) olivat erittäin suosittua kalastusmuotoja (yhteensä 3500 käyttökertaa). Kalastajista noin 
2/3 käytti viehekalastusvälineitä. Ongintaa ja pilkintää harrasti Saviselällä noin puolet alueen 
kalastajista. Tyypillisten pyyntitapojen lisäksi alueella lipottiin, käytettiin rysää ja pitkäsiimaa. 
Saviselällä pyyntiponnistus on vähentynyt 1990-luvun alusta. kalastusmäärä on jokseenkin 
tasaantunut. Muista kalastustavoista poiketen ravustus on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti 
täplärapukantojen vahvistuttua. 
 
Saviselällä saatiin saaliiksi eniten kuhaa, jota oli 23% kokonaissaaliista. Kuhan hehtaarisaalis oli 
vuonna 2007 1,8 kg/ha. Kuhan korkea saalisosuus selittyy ammatti/ansiokalastajien saaliilla. 
Toiseksi eniten saatiin haukia (22,9% kokonaissaaliista) ja kolmanneksi eniten ahvenia (19% 
kokonaissaaliista). Särkikalojen osuus oli noin neljännes kokonaissaaliista. Siian osuus oli 4% 
kokonaissaaliista ja sen hehtaarisaalis oli 0,3 kg/ha. Istukaslajeista taimenta ja kirjolohta saatiin 
saaliiksi hiukan alle 1% kumpaakin. Kokonaissaaliista suurin osa (58% )saatiin harvoilla verkoilla. 
Vetouistelun ja heittokalastuksen osuus oli noin 12 % kokonaissaaliista. Saviselän hehtaarisaalis oli 
vuonna 2007 7,8 kg/ha. 
 

1.3 Istutusten tuloksellisuus 
Siika 



Säijän ja Sorvanselän alueelle siian osuus kokonaissaaliista on vakiintunut noin 2% 
kokonaissaaliista, vuonna 2007 hehtaarisaalis oli 0,4 kg/ha. Vuoden 2007 saalis koostui pääasiassa 
5-vuotiaista siioista. 
 
Kuha 
Kuhakanta on yksikkösaaliiden perusteella Saviselällä vahva. Seuraavien 2-5 vuoden aikana 
pyynnin kohteeksi tulevat vuosiluokat ovat myös samaa tasoa ja saalistason arvellaan pysyvän 
korkeana. 
 
Taimen 
Saviselän alueella on siirrytty käyttämään isokokoisia taimenistukkaita. istukkaiden koon kasvaessa 
lukumäärä laskee. Saviselällä taimenta saadaan saaliiksi satunnaisesti 
 
 

1.4 Suositukset kalastuksen järjestämisestä 
Suurille selkävesille esitetään, että jääpeitteisenä aikana käytetään kuhanpyynnissä yli 8 metrin 
syvänteissä solmuväliltään yli 54 mm harvuisia verkkoja ja muina aikoina yli 49 mm:n harvuisia 
verkkoja.  
 
Siian kalastus on sallittu yli 39 mm:n verkoilla yli 8 m:n syvänteissä 1.6.-31.8. välisenä aikana. 
Muilla alueilla, kuin syvännealueilla, suositellaan yli 44 mm:n rajoitusta. Muikun- ja syöttikalan 
pyynti on sallittu alle 25 mm:n verkoilla. 
 

1.5 Istutussuositukset 
Kuhan saaliit tällä alueella hyviä, kuha on ykköslaji, ei ole tarvetta kuhan istutuksille, koska 
alueella on myös lisääntymisalueita. 
- Kompensaatioistutuksina planktonsiikaa ja pelediä (kokonaistavoitteena noin 30-40 
kpl/ha) 
- lisäksi osakaskunnat voivat istuttaa kumpaakin lajia. (voidaan istuttaa osa 
hehtaaritavoitteesta) 
- ankerias 
- lohikaloista suositellaan järvitaimenta ja kirjolohta, mikäli niitä halutaan istuttaa 
vapaa-ajan kalastajien kiinnostuksen lisäämiseksi. 
 


