
1 Osa-alue 5: Itäinen Pyhäjärvi 

1.1 Vedenlaatu ja kuormitus 
 
Itäinen Pyhäjärvi on tyypillinen läpivirtausallas. Sen keskiviipymä on vain 38 vrk. Itäisen 
Pyhäjärven pinta-ala on noin 2545 ha.  

 
Pyhäjärven itäisen alueen laatuluokka on keskimäärin tyydyttävä, järven keski-osissa ajoittain 
jopa hyvä. Lievä rehevyys ja ruskeavetisyys ovat tunnusomaista järvelle. Veden laatu on 
kohentunut 80-luvulta alkaen pistemäisen kuormituksen (metsäteollisuus ja Viinikanlahden 
puhdistamo) vähennyttyä merkittävästi. Näsijärvestä tuleva vesi on laatuluokaltaan hyvää ja 
se ei ole läheskään niin maatalouden kuormittamaa kuin Pyhäjärven eteläosan vesi. 
Valtakunnallisen leväkukintaseurannan ja levähaittarekisteriin tietojen mukaan itäisellä 
Pyhäjärvellä on usein vähän tai runsaasti leväkukintahavaintoja vuodesta toiseen. Levä on 
pääasiassa sinilevää. 
 
Pyhäjärven itäisessä osassa fosfori on jatkuvasti selvästi minimiravinteena. Typen määrää 
nostavat Tampereen kaupungin jätevedenpuhdistamot. 
 
Erityisenä tekijänä itäisellä Pyhäjärvellä ovat sedimenttiin sitoutuneet PCB-yhdisteet ja 
dioksiinit. Kalastusalue tilasi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistykseltä selvityksen 
Pyhäjärven kalojen haitta-aineista (Oravainen, 2009: Haitta-aineet Pyhäjärvessä aikaisemmin 
tehtyjen selvitysten perusteella). Selvityksessä käsiteltiin seuraavia asioita: 
- PCB-yhdisteet hauessa 
- PCDDFS-yhdisteet hauessa ja muikussa 
- Elohopea 
- Kalojen makuvirheet 
 
Kalojen PCB-pitoisuusarvot alittavat kuitenkin elintarvikkeille asetettavat raja-arvot ja 
Pyhäjärven kalaa voi käyttää ravinnoksi normaalisti.  

 
Yhteenvedon mukaan Itäisen Pyhäjärven hauen PCB-pitoisuudet ovat korkeampia kuin 
maamme muissa isoissa järvissä, mutta ne jäivät silti huomattavasti alle sallitun tason. Hauen 
PCB-pitoisuus oli alle 1 % sallitusta ja se on laskenut kolmannekseen 1970-luvun alkuun 
verrattuna johtuen kuormituksen loppumisesta. Käytännössä osa-alueella 5 kalojen PCB-
pitoisuus ei rajoita kalojen käyttöä.  
 
On kuitenkin huomioitava, että Viinikanlahden sedimenteissä sekä Härmälän edustan 
syvänteissä on mitattu korkeita pitoisuuksia vanhan purkupaikan välittömässä läheisyydessä. 
Korkeimmat PCB-pitoisuudet havaittiin syvältä sedimentistä otetuista näytteistä. Ne ajoittuvat 
1960-1970-luvuille ajoittuneeseen korkeimman PCB-kuormituksen aikaan. Tutkimusten 
perusteella PCB-aineiden levinneisyysalue rajoittuu Pyhäjärven pohjoisosaan, Viinikanlahden 
ja Nokianvirran väliselle alueelle. Tämä on muistettava, jos alueelle suunnitellaan 
sedimenttiin kohdistuvia hankkeita, koska osa sedimenteistä on luokiteltu pilaantuneiksi 
ruoppausmassoiksi.  
 
PCDDFS-yhdisteillä tarkoitetaan dioksiinia ja sen kaltaisia yhdisteitä. Tutkimusten perusteella 
hauen päiväannos olisi 410 g tuorepainona (syötävää kalaa) eli 150 kg haukifilettä vuodessa 



ja muikun päiväannos 70 g tuorepainona eli 25 kg vuodessa. Oravaisen mukaan Itäisen 
Pyhäjärven kalaa voi siten syödä runsaasti ilman haittavaikutuksia. 
 
Selvityksen mukaan kalojen elohopeapitoisuus Itäisellä Pyhäjärvellä on tällä hetkellä 
sellainen, ettei hauen käyttöä ravinnoksi tarvitse rajoittaa.  
 
Kalojen makuvirheitä aiheuttaa alueelle kohdistuva monentyyppinen kuormitus. Tarkkaa 
syytä ei ole pystytty selvittämään. Lisäksi on huomattava, että lähimpänä jätevesien 
purkualuetta kuhan makuhaitat ovat olleet vähäisimpiä. Kuhan yleislaatu on ollut suurin 
piirtein samaa tasoa sekä Itäisellä Pyhäjärvellä, Saviselällä ja Näsijärven Koljonselällä.  
 
Oravaisen mukaan siika on kuhaa herkempi makuvirheille. Vuonna 2007 tehdyissä 
makutesteissä hylkääviä arvioita annettiin yhteensä 7 kpl, joista neljä oli Saviselältä 
pyydettyjä ja kolme Itäiseltä Pyhäjärveltä pyydettyjä siikoja. Yksi Saviselän siika arvioitiin 
ihmisravinnoksi kelpaamattomaksi. Yleislaadultaan kuormituksen läheltä pyydetyt siiat eivät 
eroa merkittävästi vertailualueilta pyydetyistä siioista. Näsijärven Koljonselän siikojen 
yleislaatu oli hieman muita alueita parempi. 

 

1.2 Kalastus ja saalis 
Itäisellä Pyhäjärvellä käytetään pyyntiin pääasiassa harvoja verkkoja. Niiden osuus 
kokonaispyydysvuorokausista oli noin 87 %. Saaliista niillä saatiin noin 69% kokonaissaaliista. 
Lisäksi Itäisellä Pyhäjärvellä käytettiin tiheitä verkkoja ja muikkuverkkoja, katiskaa, pitkäsiimaa ja 
rapumertoja. Kyselyn perusteella alueella ei käytetty v.2007 rysiä. Erilainen viehekalastus 
(heittokalastus ja vetouistelu) olivat erittäin suosittua kalastusmuotoja (yhteensä 3500 käyttökertaa). 
Kalastajista noin 80% käytti viehekalastusvälineitä. Ongintaa ja pilkintää harrasti Pyhäjärvellä noin 
40% alueen kalastajista. Myös tällä alueella harjoitetaan ansiokalastusta. 
 
Kalastajamäärät ovat laskeneet Itäisellä Pyhäjärvellä pitkällä aikavälillä. Samoin myös 
pyyntiponnistus on vähentynyt. Vapakalastuksen pitkäaikainen pyyntiponnistuksen lasku johtunee 
Kalapassi-lupien myynnin vähenemisestä. Ravustuksen suosio on kasvanut Itäisellä Pyhäjärvellä 
2000-luvulla.  
 
Itäisellä Pyhäjärvellä on saatu saaliiksi eniten kuhaa, jonka osuus on ollut 19,9 % kokonaissaaliista. 
Seuraavina olivat taimen (14,5% kokonaissaaliista), ja kirjolohi (13,5% kokonaissaaliista). Kuhan 
hehtaarisaalis oli vuonna 2007 1,1 kg/ha. Siian hehtaarisaalis on ollut n. 0,4 kg/ha. Särkikalojen 
osuus oli vajaa 16 % kokonaissaaliista.  
 
Saaliista 70 % saatiin harvoilla verkoilla, 13% vetouistelulla ja 9% katiskoilla. Itäisen Pyhäjärven 
kokonaishehtaarisaalis vuonna 2007 oli 5,7 kg/ha. 
 

 

1.3 Istutusten tuloksellisuus 
 
Siika 
 
Saviselän ja Itäisen Pyhäjärven siikaistutusten tuloksellisuus on käsitelty yhdessä. Siikaa on 
tällä alueella saatu takaisin keskimäärin 40-43 kg/1000 istukasta. Paras yhtä vuosiluokkaa 
koskeva takaisinsaantitulokset ovat olleet 55-67 kg/1000 istukasta. Sekä Itäisellä Pyhäjärvellä 



että Saviselällä vaellussiikojen ja järvisiikojen osuus kokonaissaaliista on vain muutamia 
prosentteja. Saviselällä siikasaaliista noin 27% on peledsiikaa. Kirjanpitokalastajien tulosten 
mukaan Saviselän siikakanta on heikohko ja Itäisellä Pyhäjärvellä heikentynyt selvästi 
vuosien aikana. 
 
Vertailuna siian takaisinsaantiin tuloksiin voidaan esittää Näsijärven paras takaisinsaantitulos 
istutuksesta, jossa istutettiin 2-4 kpl istukkaita/ha ja takaisin saanti on ollut 110-195 kg/1000 
istukasta kohden. Siihen nähden Itäisen Pyhäjärven tulosta voidaan pitää kohtuullisena, kun 
otetaan huomioon järvien erilaisuus. Siikaistutukset on lopetettu melkein kokonaan Itäisellä 
Pyhäjärvellä ja tämä näkyy myös saaliissa. Tästä päätellen siikasaalis on täysin riippuvainen 
tehdyistä istutuksista. Siika-istutuksia tuleekin saatuun pitkäaikaiseen tutkimustietoon 
perustuen lisätä tuntuvasti osa-alueella 5. 
 
 
Kuha 
Itäisen Pyhäjärven kuhakanta on heikko yksikkösaaliin mukaan tarkasteltuna. Kuhaistutukset 
on lopetettu vuoden 2000 jälkeen. 
 
Kuhaistutuksilla ja niiden lopettamisella Itäisellä Pyhäjärvellä näytä olleen juuri mitään 
vaikutusta alueen kuhakantoihin kumpaankaan suuntaan. Kuhasaaliit ja kalastajien 
yksikkösaaliit ovat melko samalla tasolla kuin ennen istutusten aloittamista 1980-luvulla ja 
lopettamista noin v.2000. Tarpeen ja tehtävien selvitysten mukaan tuki-istutuksia voidaan 
harkita.  
 
Taimen 
 
Saviselän ja Itäisen Pyhäjärven alueella on siirrytty käyttämään isokokoisia taimenistukkaita. 
istukkaiden koon kasvaessa lukumäärä laskee. Tulosten perusteella taimenen takaisin saanti 
on noin 515 kg/1000 istukasta kohden. Taimen on alueellisesti Itäisellä Pyhäjärvellä 
merkittävä saaliskala. 
 
Vuoden 2007 saalistiedoissa taimenen osuus kokonaissaaliista oli Itäisellä Pyhäjärvellä 14 % 
Tältä kannalta arvioitu taimenistutuksia voidaan pitää tuloksellisina. 
 
Kirjolohi 
Saviselällä ja Itäisellä Pyhäjärvellä kirjolohi on osoittautunut tehokkaaksi 
kompensaatiokeinoksi. Saviselällä kirjolohen vuotuinen saalis on jäänyt alle 100 kg/vuosi, 
mutta Itäisellä Pyhäjärvellä saalis on 1000-1900 kg/vuosi. Vuosina 1993-2007 on kirjolohen 
takaisin saanti ollut parempaa kuin taimenella. Tulokset viittaavat siihen, että suurin osa 
Pyhäjärven alueelle istutetuista kirjolohista pyydetään pois tehokkaasti. 
 
 
Järvilohi 
Järvilohta on istutettu Pirkkalan kalastusalueen pohjoisiin osiin, lähinnä Itäiselle Pyhäjärvelle. 
Istutukset aloitettiin vasta viime vuosina. Järvilohta on kuitenkin saatu jo sitä ennen saaliiksi. 
Näiden kalojen arvellaan olevan peräisin Näsijärven istutuksista. Istutusten tuloksellisuutta on 
vaikea arvioida, koska mukana on kaloja, jotka eivät ole peräisin tämän alueen istutuksista ja 
jotka on mahdollisesti tunnistettu väärin.  
 
 



Toutain 
 
Toutainistutukset on aloitettu Pirkkalan kalastusalueelle 1980-luvulla osa-alueille 1 ja osittain 
alueelle 2. Kanta oli uhanalainen koko Suomessa.  
 
Itäisen Pyhäjärven ja Saviselän alueella toutain saalis oli noin 10 kg/vuosi ennen istutuksia. 
Istutusten tuloksena kanta vahvistui. 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.  

 

1.4 Suositukset kalastuksen järjestämisestä 
Itäiselle Pyhäjärvelle esitetään kuhanpyyntiin jääpeitteiseksi ajaksi yli 8 metrin syvänteisiin 
yli 54 mm ja muina aikoina yli 49 mm:n solmuvälirajoitusta. Siian kalastus on sallittu yli 39 
mm:n verkoilla yli 8 m:n syvänteissä 1.6-31.8. välisenä aikana. Muilla alueilla ja muina 
aikoina kuin syvännealueilla suositellaan yli 44 mm:n rajoitusta. Muikun ja syöttikalojen 
pyynti on sallittu alle 25 mm:n verkoilla.  

 
Siikakantojen mahdollisesti runsastuttua tulee harkita siianpyynnin uudelleen järjestämistä 
saaliin talteen ottamisen tehostamiseksi. Siikaistutusten vaikutus pitäisi näkyä vuoden 2013 
tuloksissa, joiden perusteella kalastuksen järjestäminen siian talvipyynnin osalta arvioidaan 
uudestaan. Tavoitteena on taata tehokas saaliin talteenotto silloin kun siian laatu on 
parhaimmillaan. 

 

1.5 Istutussuositukset: 
 
Tampere-Nokia: Itäinen Pyhäjärvi 

- kuhan tuki-istutuksia 
- hauki 
- ankerias 
- pyyntikokoinen taimen ja kirjolohi vapaa-ajan kalastajien saaliskalaksi. 
- peled- ja planktonsiikaa säännöllisesti. Istutustavoite yhteensä näillä lajeilla 30-40 kpl/ha. 

Siikaistutukset toteutetaan pääosin velvoitevaroilla. 
 
Tammerkosken alue: 

- pyyntikokoinen järvitaimen ja kirjolohi 
- 1-kes harjus 
 

Käytettävistä siikalajeista ei suositella: järvisiikaa, vaellussiikaa eikä peledsiiasta tiheähampaista 
muotoa (siivilähammaslukumäärä: 51-64 kpl). Peledsiikaa suositellaan käytettävän, koska se on 
nopeakasvuinen ja sitä saadaan saaliiksi nopeasti istutusten jälkeen. Siikaistutusten tulisi olla 
pitkäjänteisiä ja riittävän runsaita, jotta kanta vahvistuisi. Istutusten vaikutukset näkyvät saaliissa 
planktonsiialla 4-6 vuoden kuluttua ja peledsiialla jo 3 vuoden kuluttua. 
 
Alueella tehty siikaselvitys osoittaa kiistatta istutusten ja saaliin välisen suhteen. Tällä perusteella 
istutukset ovat alueella järkeviä ja kannattavia. (Holsti, 2009: Tampereen Pyhäjärven ja Saviselän 
siikaselvitys) 

 
 


