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1. Johdanto
1.1. Alueen järvien yleiskuvaus
Lopen kalatalousalueella on vesipinta-alaa yhteensä vähän yli 7000 ha. Alueen järvet sijaitsevat seuraavien
kuntien alueella: Loppi, Riihimäki, Hyvinkää, Janakkala, Hämeenlinna ja Tammela. Alueen suurimpia järviä
ovat mm. Loppijärvi, Punelia, Keritty, Kaartjärvi, Ojajärvi, Valajärvi, Kesijärvi ja Hirvijärvi (Taulukko 1), mutta
alueella on myös suuri joukko pienempiä järviä.
Kalatalousalueen vesistöt ovat käytännössä kaikki latvavesiä, mikä tekee alueesta erityisen. Lisäksi alueen
vedet laskevat 3 eri vesistöalueeseen: Kokemäenjoen, Karjaanjoen ja Vantaan vesistöalueeseen. Tämän
vuoksi vesistöt on tässä suunnitelmassa järjestetty niiden vesistöalueen mukaan. Tämä tarkoittaa myös sitä,
että alueen eri vesistöissä istutuksissa käytettävät kannat poikkeavat toisistaan, koska ne on määritetty
vesistöalueittain.
Taulukko 1. Lopen kalatalousalueen suurimmat järvet.

Lopen kalatalousalueen (7 363 ha) suurimmat järvet
Järvi
Loppijärvi
Punelia
Kaartjärvi
Keritty
Ojajärvi
Hirvijärvi
Valajärvi
Kesijärvi
Sakara
Suolijärvi

Kunnat
Loppi
Loppi
Loppi
Loppi
Loppi, Janakkala
Riihimäki, Hyvinkää, Loppi
Janakkala, Hämeenlinna
Loppi, Janakkala
Loppi
Riihimäki, Hyvinkää

Vesistöalue
Kokemäenjoki
Karjaanjoki
Kokemäenjoki
Karjaanjoki
Kokemäenjoki
Vantaa
Kokemäenjoki
Kokemäenjoki
Karjaanjoki
Vantaa

Pinta-ala (ha)
1 177
826
747
545
446
430
348
284
231
186

Kaupallista kalastusta ei alueella ole juurikaan ollut. Alueen järvet, joissa on vahva kuhakanta, voivat olla
kaupallisen kalastuksen kannalta kiinnostavia, mutta järvet ovat melko pieniä, matalia ja suosittuja vapaaajankalastuksen kohteita. Suurimmilla järvillä liikkuu perinteisten pyydyskalastajien lisäksi runsaasti veto- ja
heittouistelijoita sekä onkijoita ja pilkkijöitä.
Lopen kalatalousalueen naapurialueet, joiden kanssa sillä on yhteistä rajaa, ovat Tammelan-Tarpianjoen,
Hämeenlinnan, Vantaanjoen ja Karjaanjoen vesistön kalatalousalue (Kuva 1).
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Kuva 1. Lopen kalatalousalue ja sen naapurialueet.

1.2. Alueen virtavesien yleiskuvaus
Lopen kalatalousalueella on melko suppea joukko merkittäviä virtavesiä ja niistäkin vain osassa esiintyy
luontaisesti lisääntyvä taimenkanta (Taulukko 2). Virtavesillä toiminnan pääpaino on luontaisten
taimenkantojen suojelussa ja vahvistamisessa. Tämä tarkoittaa sekä potentiaalisten kohteiden kartoittamista
että tiedossa olevien lisääntymisalueiden kunnostamista. Lisäksi potentiaalisia kohteita voidaan koekalastaa
taimenkannan tilan selvittämiseksi. Samoin seurantaa pyritään järjestämään kunnostuskohteilla.
Myös kalatalousalueen tärkeimmät Virtavedet kuuluvat useampaan vesistöalueeseen. Rautajoki ja
Hunsalanjoki kuuluvat Karjaanjoen ja Nummistenjoki ja Ojajoki Kokemäenjoen vesistöalueeseen. Kaartjoki
jakaantuu sekä Kokemäen- että Karjaanjoen alueeseen. Tämä tulee ottaa huomioon mahdollisten istutusten
kohdalla, koska istutuksissa käytettävät kannat riippuvat vesistöalueesta.
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Taulukko 2. Lopen kalatalousalueen tärkeimmät virtavedet. *Kohteessa havaittu tai saatu taimenia koekalastuksissa aikaisemmin,
mutta viimeisimmillä koekalastuskerroilla taimenia ei tavattu. **Hunsalanjoki kuuluu alaosaltaan Karjaanjoen vesistön
kalatalousalueeseen ja Kaartjoki alaosaltaan Hämeenlinnan kalatalousalueeseen.

Lopen kalatalousalueen tärkeimmät virtavedet
Luontainen
taimenkanta

Pudotuskorkeus n.
(m)

Uoman pituus n.
(km)

Virtavesi

Vesistöalue

Kaartjoki**

Kokemäenjoki/Karjaanjoki

On

33

30

Rautajoki

Karjaanjoki

Ei?*

13

5,5

Nummistenjoki

Kokemäenjoki

Ei?*

15

7

Ojajoki

Kokemäenjoki

Ei?*

7

2,2

Hunsalanjoki**

Karjaanjoki

On

-

-

1.3. Tavoitteet
Tässä suunnitelmassa annetaan Lopen kalastusalueen järville ja virtavesille vuosittaiset ja vesistökohtaiset
kalastuksen järjestämistä ja kalastuksen ja kalakantojen seurantaa koskevat suositukset ja toimenpideehdotukset. Tämän suunnitelman puitteissa käsitellään tarkemmin alueen suurimpia järviä ja merkittävimpiä
virtavesiä, mutta suunnitelmassa esitettyjä suosituksia voidaan soveltaa myös alueen muihin vesistöihin,
joita ei ole yksilöllisesti käsitelty. Lisäksi on annettu yleiset istutussuositukset. Siellä, missä kalakantoja ja
kalastusta koskevat lähtötiedot ovat selvästi puutteelliset, pääpaino tulee olemaan seurantojen
järjestämisessä. Taulukko 3 esittelee kalatalousalueen suunnitelmakauden eri osa-alueiden tavoitteiden,
toimenpiteiden ja seurannan periaatteet ja menetelmät.
Yleisenä, koko kalatalousaluetta koskevana tavoitteena on mahdollistaa ja edistää kalastuslain 1 § mukaista
ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää kalavarojen käyttöä kalatalousalueen vesistöissä. Tämä
tarkoittaa sekä mahdollisimman monipuolisten kalastusmahdollisuuksien turvaamista että kalakantojen ja
muun vesiluonnon suojelua.
Kalastuksensäätelyssä ja kalastonhoidossa pyritään aina ottamaan huomioon vesistöjen ominaispiirteet.
Valitut menetelmät voivat rippua esim. järven kalakannoista – erityisesti kalastuksen kannalta
merkittävimmistä kalalajeista – sekä kalastuksen määrästä ja luonteesta. Hyvin vähän kalastetuilla järvillä
kalastuksensäätelytoimille ei tarvetta ole. Kaiken säätelyn tavoitteena on luontaisten kalakantojen
ylläpitäminen tai vahvistaminen ja toisaalta niiden kestävän hyödyntämisen mahdollistaminen.
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.
Virtavesissä pyritään vahvistamaan ja tarvittaessa kotiuttamaan luontaista taimenkantaa sille soveltuvilla
alueilla ja toisaalta kunnostamaan potentiaalisia kohteita luontaisen kierron mahdollistamiseksi ja
vahvistamiseksi.
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Taulukko 3. Suunnitelmakauden eri osa-alueisiin kohdistuvat tavoitteet, niiden saavuttamiseen tähtäävät toimenpiteet, sekä
toimenpiteiden vaikuttavuuden seuranta.

KOHDE

TAVOITE

TOIMENPITEET

SEURANTA

KALAKANNAT

Pyyntimitat
Vahvat, luontaisesti lisääntyvät kannat, joita voidaan
tukea istutuksin
Kalakantoja hyödynnetään
kestävästi ja monipuolisesti
Uhanalaisten lajien suojelu ja
kannan vahvistaminen

Solmuvälirajoitukset

Kirjanpitokalastus

Rauhoitusalueet ja -ajat

Koekalastukset

(saaliskiintiöt tai pyynnin määrän rajoitus)

Kalastustiedustelu
Saalisnäytteet

Kalojen
lisääntymisalueiden kunnostaminen (virtavedet)

KALASTUS

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

Kalastuksen
edellytysten
ylläpito tai parantaminen

Alueen vesien vetovoiman
lisääminen eri kalastajaryhmille

Luvanmyynnin kehitys

Kalastustiedustelu

Infran ylläpito ja kehitys
(laiturit,
laskupaikat,
venerannat)

Keskustelu intressiryhmien kanssa

Toimiva tiedotus

Luvanmyynnin
seuranta

Ajantasainen tieto kalakannoista ja kalastuksesta

Kerätään alueen seurantatietoa yhteen

Seurantatietoa arvioidaan vuosittain

Jatkuva seuranta aikasarjojen luomiseksi

Alue teettää itse tarvittavat seurannat

Alue päivittää seurantasuunnitelmaa
vuosittain

SEURANTA

Harrastajamäärän
lisääntyminen

Seurantatieto ja esitystapa
palvelevat alueen tarpeita

UUDELLEENARVIOINTI
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1.4. Suunnitelman aikaväli
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.
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. Vuosittaisissa suunnitelmissa päätettävien
toimenpiteiden vuoksi käyttö- ja hoitosuunnitelmaa ei tarvitse muuttaa. Suunnitelman muuttamiskäytäntö
koskee lähinnä tehtyjä rajoitus- ja rauhoituspäätöksiä sekä kaupalliseen kalastukseen ja kalastusmatkailuun
soveltuvien alueiden rajauksia.
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2. Suunnitelma tärkeimmille järville
2.1. Kokemäenjoen vesistöalueen järvet
2.1.1. Loppijärvi
2.1.1.1. Perustiedot ja nykytila

Kuva 2. Loppijärvi

Loppijärvi on Lopen kalatalousalueen järvistä pinta-alaltaan selvästi suurin, mutta se erittäin matala (Kuva 2).
Pinta-alaa on 1177 ha ja syvin kohta alle 7 m. Syvänne on hyvin pienialainen ja yli 3 m syvyyttä löytyy hyvin
vähän. Vesialueiden omistus on erittäin rikkonaista, sillä erillisiä vesialueita on yli 30. Järven suurimmat
vesialueet etelä- ja keskiosissa omistaa Sajaniemen osakaskunta. Lisäksi useat pienemmät vesiealueet ovat
siirtäneet kalastuksen järjestämisen ja lupien myynnin Lopenkylän osakaskunnalle. Järvellä toimii myös
Loppijärven ystävät ry, joka on jo vuosia seurannut järven tilaa ja toteuttanut erilaisia hoitotoimenpiteitä.
Järveä säännöstellään sen alapuolisen Tervajoen veden riittävyyden takaamiseksi. Säätelyä tekee Delfort
Group Tervakoski Oy.
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Loppijärven vesi on sameaa ja humuspitoista (Taulukko 4). Järven syvimmässä kohdassa pohjanläheisen
vesikerroksen happi kuluu ajoittain loppuun, mikä lisää ravinteiden liukenemista sedimentistä takaisin
veteen. Ravinnearvojen perusteella Loppijärvi on erittäin rehevä. Rehevyyden vuoksi järvi on kärsinyt
leväongelmista ja umpeenkasvamisesta erityisesti lahtialueilla.
Taulukko 4. Loppijärven vedenlaatumittausten tuloksia.

Suure
Happi
Happi %
Sameus
pH
Väriluku
Kok. typpi
Kok. fosfori

Yksikkö
mg/l
kyll. %
FNU
mg/l Pt
µg/l
µg/l

10.8.2020
1m
7,5
83
23
7,1
68
1100
77

5m
0,4
4
20
6,7
84
1300
88

19.3.2020
1m
11,7
86
4,3
6,8
120
1200
34

5m
11,8
86
4,5
6,8
120
1200
31

7.8.2019
1m
8,1
86
21
7,5
53
1200
95

5m
4,5
46
29
6,9
61
1200
130

2.1.1.2. Kalakannat
Loppijärvi on osa yhteistarkkailua, jonka osana Loppijärveä on koekalastettu verkoilla vuosina 2011, 2014 ja
2017 (Kuva 3 ja Kuva 4) (Koekalastusrekisteri). Tulosten perusteella järvi on särkikalavaltainen, mutta
ahvenkaloista kuha on runsastunut huomattavasti. Kokonaisyksikkösaaliit ovat todella korkeita (2011:
5256g/vvrk, 2014: 4365g/vvrk, 2017: 4963g/vvrk ja 2020: 3791g/vvrk), mikä on tyypillistä hyvin reheville
järville. Petokalojen osuus kalakannasta on aikaisemmin ollut hyvin alhainen, mutta noussut jatkuvasti ja
vuonna 2020 se oli jo melko korkea.
Lajeista ahven ja salakka ovat selvästi vähentyneet ja kuha runsastunut. Kuhan yksikkösaalis on noussut
huomattavasti. Loppijärvellä on tehty vuodesta 1990 lähtien lähes joka vuosi hoitokalastusta, jonka
tavoitteena on ollut pyytää avorysällä särkeä (Anonyymi 2021). Hoitokalastus on tehty Isojoessa ja
Vanhankosken patoaltaassa. Tyypilliset saaliit ovat olleet n. 20-40 t/vuosi. Särkeä saadaan edelleen paljon.
100 %

100

90 %

90

80 %

80

70 %

70

60 %

60

50 %

50

40 %

40

30 %

30

20 %

20

10 %

10

0%

0
2011

2014
Ahvenkalat

2017
Särkikalat

Muut

2020
Petokalat

Kuva 3. Ahven- ja särkikalojen sekä petokalojen osuudet Loppijärven verkkokoekalastuksissa 2011, 2014, 2017 ja 2020.
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Salakka
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Kuva 4. Loppijärven tärkeimpien kalalajien yksikkösaaliit vuosien 2011, 2014, 2017 ja 2020 koekalastuksissa.

Koekalastusten tuloksia vastaavat kehityskulut ovat havaittavissa myös Loppijärven vuosittaisten
kalastustiedusteluiden perusteella tehdyissä saalisarvioissa (Kivinen, julkaisematon) (Kuva 5). Hauki ja ahven
olivat vielä 2000-luvun alussa selvästi tärkeimmät saalislajit. Ahvenen saaliit ovat laskeneet jo pitkään ja
hauen vasta 2010-luvun loppupuolella. Kuha on pikkuhiljaa noussut molempia runsaammaksi.
5
4,5
4

Saalis kg/ha

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ahven

Kuha

Hauki

Särki

Lahna

Kuva 5. Loppijärven lajikohtaiset saalisarviot hehtaaria kohti vuosittaisen tiedustelun perusteella (Kivinen, julkaisematon).

Kuhan kasvua selvitettiin käyttö- ja hoitosuunnitelmaa varten vuonna 2020 (Puranen & Ranta,
julkaisematon). Alustavaan aineistoon saatiin 48 näytettä ja se oli kokojakaumaltaan hyvin suppea. Aineiston
perusteella kuhat kasvavat Loppijärvellä erittäin nopeasti. Lakisääteinen 42 cm alamitta ylittyy keskimäärin
jo 4. kasvukaudella ja senkin jälkeen kasvu on nopeaa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kuhat tulevat
sukukypsiksi melko kookkaina - naaraat tyypillisesti 5-6 vuoden iässä, mikä vastaa Loppijärvellä selvästi yli
50cm pituutta.
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Ikä (vuotta)
Kuva 6. Kuhan takautuvasti määritetty kasvu Loppijärvellä (Puranen, julkaisematon). Havaintopisteet ovat ikäryhmäkohtaisia
keskiarvoja ± keskiarvon keskivirhe. Luvut havaintopisteiden yläpuolella ovat ikäkohtaisia havaintomääriä.

Kuhaa on istutettu Loppijärveen 2000-luvulla vuosittain lukuun ottamatta vuotta 2019 (Kuva 7). Muita
kalalajeja ei ole istutettu ollenkaan 2000-luvun alun jälkeen. Tiedusteluiden perusteella havaittu kuhan
runsastuminen näyttäisi olevan melko voimakkaasti yhteydessä vuoden 2005 jälkeen nousseisiin
istutusmääriin, kun verrataan istutusmäärää kuhasaaliiseen 4 vuotta myöhemmin. Nykyisellä
kasvunopeudella kuhalla kestää n. 4-5 vuotta kasvaa pyyntikokoon. On siis todennäköistä, että istutuksilla on
ollut suuri merkitys kuhakannan vahvistumiselle. Koekalastuksissa on kuitenkin jo vuonna 2014 havaittu
kyseisen kesän poikasia ja vuonna 2020 niitä oli valtava määrä: 4-5 cm poikasia saatiin heinäkuun lopulla 474
kpl (Kuva 8). Vuonna 2020 nähdään myös merkittävä määrä n. 10-13 cm yksilöitä, jotka ovat melko varmasti
vuoden 2019 poikasia, eikä vuonna 2019 istutettu kuhaa lainkaan.
Kuhalle on siis kehittynyt voimakas kutukanta ja lisääntyminen onnistuu hyvin. Tämän vuoksi istutusten tarve
on laskenut ja saattaa olla jopa kannattamatonta. Liian tiheä kuhakanta ja petokalojen suuri osuus
kalabiomassasta johtaa usein petokalojen kasvun hidastumiseen. Järven rehevöitymisen ja vahvan
särkikalavoittoisuuden näkökulmasta petokalojen runsastuminen on kuitenkin selvästi positiivinen asia.
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Kuva 7. Loppijärven kuhaistutukset 2000-luvulla sekä kalastustiedustelun saalisarvio 4 vuotta myöhemmin.
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Kuva 8. Kuhan pituusjakauma vuosien 2014, 2017 ja 2020 koekalastuksissa.

2.1.1.3. Kalastus
Loppijärvellä tehdään kalastustiedustelu kalataloudellisen velvoitetarkkailun puitteissa vuosittain. Vuoden
2018 kalastustiedustelun perusteella hauki ja kuha ovat olleet tärkeimmät saalislajit (Kivinen 2020). Suosituin
kalastusmuoto oli selvästi verkkokalastus. Tiedustelu tehtiin osakaskuntien lupia ja kalatalousalueen
yhtenäislupaa ostaneille. Kalastajia oli yhteensä 151 kpl. Tiedustelun ulkopuolelle jää kalastonhoitomaksulla
tai yleiskalastusoikeus- tai ikäperusteisesti kalastavat ja tällaisia kalastajia on Loppijärvellä todennäköisesti
merkittävä määrä. Loppijärveä ei oteta mukaan kalatalousalueen kalastustiedusteluun, koska vastaavaa
tietoa saadaan velvoitetarkkailusta vuosittain.
2.1.1.4. Kalastuksensäätely ja kalastonhoito
Loppijärvellä ei ole aiemmin ollut kalatalousalueen määrittelemiä sääntöjä. Kalastuksensäätely on ollut
osakaskuntien sääntöjen varassa. Alamitat ovat olleet lakisääteiset, eikä niihin ole haettu muutoksia. Kalastus
Loppijärvellä on niin voimakkaasti kohdistunut kuhaan, että rajoitukset tehdään nyt kuhan kalastuksen
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näkökulmasta. Lisäksi kuhalla on merkittävä rooli särkikalakantojen hillitsemisessä ja järven tilan
parantamisessa.
Kuhan erittäin nopean kasvun vuoksi kuhan alamitta nostetaan 50 cm:iin. Samalla verkkokalastuksessa alin
sallittu solmuväli korotetaan 60 mm:iin, jotta vältetään alamittaisten kuhien kalastusta. Tällä pyritään
vähentämään kasvun ylikalastusta ja samalla sallimaan kuhalle vähintään yksi kutukerta ennen saaliiksi
päätymistä. Kuhan kasvua tulisi kuitenkin seurata myös jatkossa, ja mikäli kasvu alkaa selvästi hidastua
erityisesti kannan tiheyden vuoksi, voitaisiin tilanteeseen reagoida alamittaa ja solmuväliä laskemalla. On
kuitenkin vaikeaa arvioida, mikä tallaisen säätelyn lopullinen vaikutus kuhan kasvunopeuteen olisi.
Verkkokalastuksen rauhoituksella huhti-kesäkuussa voidaan välttää kutevien kuhien kalastusta.
Kalatalousalueen toimesta rauhoitusta ei ainakaan tässä suunnitelmassa tehdä, mutta osakaskunnat voivat
tarvittaessa itse kieltää verkkokalastuksen arvioituna kuhan kutuaikana.
Kuhan 70 cm 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.
Suurikokoisten yksilöiden suojelulla pyritään vähentämään kalastuksen kalojen keskikokoa pienentävää
vaikutusta ja lisäämään keskimääräistä nopeakasvuisempien ja lisääntymispanokseltaan parempien
yksilöiden määrää.
Kuhan runsastuminen Loppijärvellä on ollut niin nopeaa ja kanta niin vahva, että istuttaminen ei tällä hetkellä
ole suositeltavaa. Istuttamista voidaan suositella enää vain siinä tilanteessa, että saaliit alkavat selvästi
heiketä.
•

Alin sallittu solmuväli on 60 mm.

•

Kuhan alamitta on 50 cm.

•

Suositus: pituudeltaan yli 70 cm kuhat vapautetaan

2.1.1.5. Seuranta
Koska Loppijärven kalastus on keskittynyt hyvin voimakkaasti kuhaan, myös seurannassa painotetaan
kuhakantaan ja sen kalastukseen. Kuhakantaa voidaan seurata kirjanpitokalastuksilla, koekalastuksilla sekä
saalisnäytteillä, joilla seurataan kuhan kasvua ja sukukypsyyttä. Seurannalla on erittäin suuri merkitys, koska
ne ovat ainut keino hankkia paikallista, ajantasaista tietoa kalastuksensäätelyn pohjaksi.
Kuhan kasvu- ja sukukypsyysselvitys pyritään toteuttamaan mahdollisimman pian. Vuonna 2020 kerätyn
aineiston lisäksi tarvitaan vielä runsaasti näytteitä. Tulosten perusteella voidaan varmistaa tehtyjen
säätelypäätösten perusteltavuutta. Näytteitä tulisi pyrkiä keräämään jatkuvasti ja tekemään raportointia
esim. muutaman vuoden välein. Tällä seurannalla voitaisiin havaita ajantasaisesti, mikäli nyt poikkeuksellisen
nopea kasvu lähtee hidastumaan ja mahdollisesti reagoida tarkastelemalla valittuja kalastuksensäätelytoimia
uudelleen.
Kirjanpitokalastuksilla voidaan parhaiten seurata kuhan yksikkösaaliita ja sen avulla puolestaan kuhakannan
runsauden vaihtelua. Kirjanpitokalastuksiin tulisi löytää vähintään 2-3 aktiivista (verkko)kalastajaa, jotka
kalastavat vuosittain kutakuinkin muuttumattomilla menetelmillä ja paikoilla.
Kalatalousalueen kalastustiedusteluun Loppijärveä ei oteta mukaan, koska järvellä tehdään jo vuosittaista
tiedustelua osana velvoitetarkkailua. Velvoitetarkkailuun kuuluu myös Loppijärven koekalastus 3 vuoden
välein, minkä vuoksi koekalastuksia ei kalatalousalueen toimesta tarvitse toteuttaa.
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•

Jatketaan kuhan suomunäytteiden keruuta. Raportointia ei tarvitse tehdä vuosittain, vaan tuloksia
voidaan päivittää esimerkiksi alueen kotisivuille ja tehdä raportointi suunnitelmakauden puolivälissä.

•

Seurataan velvoitetarkkailun tuloksia, jotka kerätään myös yhteen suunnitelmakauden puolivälissä.

•

Selvitetään kirjanpitokalastusten mahdollisuutta. Pyritään löytämään vähintään 2-3 aktiivista
kirjanpitäjää.

2.1.2. Kaartjärvi
2.1.2.1. Perustiedot ja nykytila

Kuva 9. Kaartjärvi

Kaartjärven pinta-ala on n. 747 ha ja sen syvin kohta on n. 16,4 m (Kuva 9). Keskisyvyys on n. 3,3 m. Järven
vesi on lievästi sameaa ja humuspitoista (Taulukko 5). Syvänteiden pohjanläheisen vesikerroksen happi kuluu
ajoittain hyvin vähiin, mutta varsinaisia happikatoja ei juuri esiinny. Ravinnepitoisuuksiensa puolesta
Kaarjärvi on karun ja lievästi rehevän rajoilla. Hapen huvetessa syvänteissä, pohjasta vapautuu fosforia, mikä
nostaa pitoisuutta ajoittain.
Kaartjärven vesialueet kuuluvat Vojakkalan, Salon ja Räyskälän osakaskunnille. Kaikki osakaskunnat myyvät
nimissään lupia, mutta ovat yhdessä sopineet, että luvat käyvät koko järven alueelle. Järvellä toimii myös
Kaartjärven suojeluyhdistys.
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Taulukko 5. Kaartjärven vedenlaatumittausten tuloksia.

Suure
Happi
Happi %
Sameus
pH
Väriluku
Kok. typpi
Kok. fosfori

4.8.2015
1m
8,5
91
1,3
7,3
25
370
14

Yksikkö
mg/l
kyll. %
FNU
mg/l Pt
µg/l
µg/l

15m
0,4
3
5,6
6,9
60
780
24

2.6.2015
1m
9,2
89
1,2
7
40
310
15

15m
7,1
66
1,9
6,8
45
330
16

12.3.2015
1m
4,9
35
0,79
6,7
35
420
10

15m
6,7
50
2,1
6,5
60
660
17

2.1.2.2. Kalakannat
Kaartjärveä on koekalastettu nuotta- ja rysäpyynnillä vuonna 2009 (Niinimäki 2009). Kalakanta oli tuolloin
voimakkaasti särkikalavaltainen (Taulukko 6). Lajeista runsain oli selvästi särki ja sen jälkeen tulivat salakka ja
ahven. Myös muikkua esiintyy merkittävästi. Hauet vapautettiin elävinä ja niitä ei sen vuoksi tuloksissa ole
lainkaan. Vertailtavuuden ja kalakantatiedon ajantasaistamisen vuoksi Kaartjärvi tulisi koekalastaa verkoilla.
Samalla voidaan kerätä mahdollisista kuhista suomunäytteet kasvunmääritystä varten.
Kaartjärvessä on edelleen muikkua kohtalaisesti ja kuhallakin on kalastettava kanta (Pertti Oksanen, suullinen
tiedonanto). Lisäksi kalastajat saavat ainakin haukea ja ahventa hyvin. Luontaisesti lisääntynyt siikakanta on
hiipunut.
Taulukko 6. Kaartjärven vuoden 2009 nuotta- ja rysäkoekalastuksen lajiosuudet.

Osuus saaliista %
Laji
Ahven
Kiiski
Kuha
Muikku
Särki
Salakka
Lahna

Nuotta
14
14
0
2
40
30
0

Rysä
5
0
3
13
47
29
1

Yht.
12
16
4
4
43
22
1

Kuhaa on istutettu Kaartjärveen melko säännöllisesti koko 2000-luvun ajan. Vain vuosina 2001, 2005 ja 2019
istutuksia ei tehty. Planktonsiialla istutuksia ei tehty 2009 ja 2015. Molempien lajien istutusmäärät ovat
kuitenkin vaihdelleet ja olleet enimmäkseen hyvin pieniä.
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Kuva 10. Kaartjärven kuha- ja planktonsiikaistutukset 2000-luvulla.

2.1.2.3. Kalastus
Kaartjärven kalastusta ei ole selvitetty. Siksi Kaartjärvi otetaan mukaan kalatalousalueen
kalastustiedusteluun, jolla saadaan tärkeää tietoa liittyen juuri kalastuksen määrään ja luonteeseen sekä
vuotuisiin kalasaaliisiin. Kaartjärvellä kalastetaan pääasiassa kuhaa ja muikkua ja lisäksi kalastajat saavat
hyvin ahventa ja haukea (Pertti Oksanen, suullinen tiedonanto).
2.1.2.4. Kalastuksensäätely ja kalastonhoito
Koska tietoa kalakannoista ja kalastuksen kohdelajien kasvusta ei ole, kalatalousalueen ei ole tässä vaiheessa
järkevää tehdä sitovia kalastuksensäätelypäätöksiä. Kalastussäännöt ja -rajoitukset ovat osakaskuntien
varassa ja pyyntimitat lakisääteiset. Suositeltavaa on kuitenkin pyrkiä siihen, että esim. alamittaisia kuhia
kalastettaisiin mahdollisimman vähän. Verkkokalastuksessa tämä tarkoittaa solmuväliltään vähintään 50 mm
käyttöä ainakin silloin, kun kalastuksen kohteena on kuha. Säätelypäätöksiä harkitaan uudestaan, kun
seurantatietoa Kaartjärveltä saadaan valmiiksi.
Kuha- ja planktonsiikaistutusten jatkamiselle ei tässä vaiheessa ole estettä. Luultavasti ainakin siian kohdalla
istutuksilla on suuri merkitys kalastettavan kannan ylläpitämisessä. Kuhaistutuksissa voidaan pitää välivuosia,
jotta myöhemmin on mahdollista esimerkiksi suomunäytteiden perusteella arvioida luonnollisen
lisääntymisen tilaa.
•

Kuhan alamitta 42 cm.

2.1.2.5. Seuranta
Kaartjärvellä ei ole tehty kalakantojen tai kalastuksen seurantaa lukuun ottamatta vuoden 2009
koekalastusta nuotalla ja rysällä. Se otetaan siksi heti mukaan kalatalousalueen seurantoihin.
Kalatalousalueen tärkeimmät järvet kattava kalastustiedustelu antaa tietoa kalastuksen määrästä ja
luonteesta sekä vuotuisesta kalasaaliista. Lisäksi voidaan tarpeen mukaan selvittää myös muita kalastukseen
liittyviä asioita.
Koekalastus tehdään koeverkoilla, jotta tuloksiin saadaan vertailtavuutta muihin järviin nähden.
Koekalastusten yhteydessä kerätään myös mahdollisilta saaliskuhilta suomunäytteet kasvunmääritystä
varten. Suomunäytteitä voidaan kerätä myös vapaa-ajankalastajien toimesta.
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Kirjanpitokalastuksella voidaan parhaiten seurata kalakantojen runsauden vaihtelua. Kaartjärveltä pyritään
löytämään vähintään 2-3 aktiivista kalastajaa, jotka kalastavat mahdollisimman vakiintunein menetelmin,
pitämään kirjaa kalastuksestaan.
•

Kalastusta ja kalasaaliita Kaartjärvellä selvitetään kalatalousalueen kalastustiedustelulla

•

Verkkokoekalastetaan Kaartjärvi suunnitelmakauden alkupuolella. Samalla voidaan kerätä kuhan
suomunäytteitä kasvunmääritystä varten.

•

Selvitetään kirjanpitokalastusten mahdollisuutta. Tarvitaan vähintään 2-3 aktiivista kalastajaa.

2.1.3. Ojajärvi
2.1.3.1. Perustiedot ja nykytila

Kuva 11. Ojajärvi

Ojajärven pinta-ala on n. 446 ha ja syvin kohta n. 14,5 m (Kuva 11). Keskisyvyys on n. 4,1 m. Ojajärveen
laskevat ojat ja purot ovat hyvin pieniä. Ojajärvestä vedet laskevat Ojajokea pitkin kohti Nummistenjokea ja
Kesijärveä. Ojajärven pohjanläheisen vesikerroksen happi kuluu ajoittain lähes loppuun (Taulukko 7). Vesi on
pääasiassa kirkasta tai lievästi sameaa. Sameus nousee ravinnearvojen ohessa hapen loppuessa syvässä
vedessä. Väriltään vesi on lievästi humupitoista tai humuspitoista. Ravinnearvojensa puolesta Ojajärvi on
melko karu – vain typpiarvot nousevat ajoittain lievästi rehevän puolelle.
Ojajärven vesialueiden omistus on erittäin pirstaloitunutta, mutta valtaosa järven eteläosan pienistä
vesialueista on antanut kalastuksen järjestämisen Lopenkylän osakaskunnan hoidettavaksi. Vain järven
pohjoisin vesialue on järjestäytymätöntä aluetta, jonne ei pyydyslupia ole saatavilla.
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Taulukko 7. Ojajärven vedenlaatumittausten tuloksia.

Suure
Happi
Happi %
Sameus
pH
Väriluku
Kok. typpi
Kok.
fosfori

Yksikkö
mg/l
kyll. %
FNU
mg/l Pt
µg/l

3.8.2017
1m
8,9
91
0,82
7,3
26
340
6

µg/l

13m
10
0,6
5,5
6,4
530

9.8.2012
1m
8
87
1,6
7,2
49
490

10

9

11,6m
0,8
7
2,9
6,5
79
660

28.3.2012
1m
12,2
88
0,38
6,9
40
530

11.9m
5,3
40
0,87
6,5
50
710

11

7

10

2.1.3.2. Kalakannat
Ojajärven vuoden 2015 siikaselvityksen perusteella kaikki järven siiat olivat planktonsiikoja (Ruokolainen &
Ranta 2015). Planktonsiikojen kasvu oli keskimäärin erittäin hidasta, mutta yksilöiden välinen vaihtelu oli
huomattavan suurta (Kuva 12). Siikakanta on luultavasti istutusten varassa. Hidas kasvu voi olla seurausta
ravintotilanteeseen nähden liian suurista istutusmääristä.
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Kuva 12. Planktonsiian takautuvasti määritetty kasvu Ojajärvellä vuonna 2015.

Muita kalastoselvityksiä ei Ojajärvellä ole tehty. Tämän vuoksi Ojajärvellä toteutetaan verkkokoekalastus
kalaston koostumuksen selvittämiseksi. Samalla voidaan kerätä esim. kuhan suomunäytteitä
kasvunmääritystä varten, mikäli kuhia koekalastuksen saaliina saadaan. Kalatalousalueen kalastustiedustelun
avulla voidaan myös selvittää vuotuisia kalasaaliita.
Kuhaa on istutettu Ojajärveen 2000-luvulla melko vaihtelevia määriä ja vuosina 2000-2004 ja 2010 istutuksia
ei tehty (Kuva 13). Planktonsiikaa puolestaan ei istutettu vuosina 2002, 2005, 2012, 2014, 2017 ja 2018. Muita
lajeja on kokeiltu vain muutamia kertoja ja viime vuosina ei enää ollenkaan.
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Kuva 13. Ojajärven kuha- ja planktonsiikaistutukset 2000-luvulla.

2.1.3.3. Kalastus
Kalastus ojajärvellä lienee melko vähäistä, mutta sitä ei ole koskaan selvitetty. Ojajärvi otetaan mukaan
kalatalousalueen kalastustiedusteluun, jotta saadaan käsitys kalastuksen määrästä ja luonteesta.
2.1.3.4. Kalastuksensäätely ja kalastonhoito
Koska tietoa kalakannoista ja kalastuksen kohdelajien kasvusta ei ole, kalatalousalueen ei ole tässä vaiheessa
järkevää tehdä sitovia kalastuksensäätelypäätöksiä. Kalastussäännöt ja -rajoitukset ovat osakaskuntien
varassa ja pyyntimitat lakisääteiset. Suositeltavaa on kuitenkin pyrkiä siihen, että esim. alamittaisia kuhia
kalastettaisiin mahdollisimman vähän. Verkkokalastuksessa tämä tarkoittaa solmuväliltään vähintään 50 mm
käyttöä ainakin silloin, kun kalastuksen kohteena on kuha. Siian kasvu on niin hidasta, että sen
hyödyntämiseen tarvitaan todennäköisesti tiheämpiä verkkoja. Säätelypäätöksiä harkitaan uudestaan, kun
seurantatietoa Ojajärvellä saadaan valmiiksi.
Istutuksille niillä kalalajeilla ja -kannoilla, joita aikaisemmin on käytetty, ei ole estettä. Istutusten
kannattavuudesta ja tuotosta ei ole tietoa, mutta kalastettavan kannan ylläpitämiseksi esim. kuhan ja
planktonsiian istutuksia voidaan edelleen tehdä.
•

Kuhan alamitta 42 cm

2.1.4. Seuranta
Kalastus- ja kalakantatiedon puutteen vuoksi on ensivaiheessa oleellista järjestää tarvittavat seurannat.
Kalatalousalueen tärkeimmät järvet kattava kalastustiedustelu ulotetaan myös Keritylle. Tiedustelun avulla
saadaan tietoa kalastuksen määrästä ja luonteesta sekä vuotuisesta kalasaalista.
Verkkokoekalastus toteutetaan ajantasaisen kalakantatiedon saamiseksi. Kalastuksen yhteydessä voidaan
kerätä kuhan suomunäytteitä kasvunmääritystä varten. Kasvunmääritys voidaan raportoida erikseen tai
koekalastuksen yhteydessä. Koekalastuksissa saadut kuhan määrät ovat usein kuitenkin niin vähäisiä, että
näytteitä voitaisiin pyrkiä hankkimaan myös vapaa-ajankalastajilta.
•

Kalastusta ja kalasaaliita Ojajärvellä selvitetään kalatalousalueen kalastustiedustelulla.

•

Verkkokoekalastus suunnitelmakauden alkupuolella. Samalla kerätään kuhan suomunäytteitä.
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2.1.5. Valajärvi
2.1.5.1. Perustiedot ja nykytila

Kuva 14. Valajärvi.

Valajärven pinta-ala on n. 348 ha ja suurin syvyys n. 13,4 m (Kuva 14). Keskisyvyys on n. 4,2 m. Kesäaikaan
esiintyy melko useinkin pohjanläheisen vesikerroksen happikatoja (Taulukko 8). Järven vesi on pääasiassa
kirkasta ja lievästi humuspitoista. Ravinnepitoisuuksien puolesta Valajärvi on melko karu.
Valajärven vesialueet kuuluvat Sauvalan ja Rehakan osakaskunnille. Vuodesta 2021 alkaen Sauvalan
osakaskunta myy kaikki luvat järvelle ja vastaa kalastuksen järjestämisestä.
Taulukko 8. Valajärven vedenlaatumittausten tuloksia.

Suure
Happi
Happi %
Sameus
pH
Väriluku
Kok. typpi
Kok. fosfori

Yksikkö
mg/l
kyll. %
FNU
mg/l Pt
µg/l
µg/l

11.8.2020
1m
9,2
100
0,85
7,3
24
370
11

11,2m
0,3
3
28
7,1
100
860
29

28.7.2020
1m
8,7
94
1,1
7,4
27
370
10

11,3m
0,6
5
12
6,6
43
630
28

3.3.2020
1m
12,6
89
0,82
7
35
430
9,4

11m
12,7
90
1,3
7
39
430
7,8
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2.1.5.2. Kalakannat
Vuoden 2018 koekalastuksen perusteella Valajärven kalakanta on erittäin ahvenkalavaltainen (Puranen ym.
2019). Lajisto on kaiken kaikkiaan melko suppea. Petokalojen osuus on melko maltillinen, mutta vuoden 2008
hoitokalastusten perusteella haukea on ollut Valajärvessä runsaastikin ja joukossa on myös huomattavan
paljon kookkaita yksilöitä. Lisäksi järvessä esiintyy koekalastuksissa havaittujen lajien lisäksi ainakin muikkua.
Muikkukanta on viimeiset vuodet ollut taantunut ja saaliiksi niitä on saatu vain yksittäisiä (Rami Kuisma,
suullinen tiedonanto). Haukikanta sen sijaan on edelleen runsas.
Taulukko 9. Valajärven vuoden 2018 koekalastuksen tuloksia.

Laji

Yks. saalis kpl

Ahven
Kiiski
Hauki
Särki
Salakka
Yht.

Yks. saalis g Osuus kok. biomassasta %

41
2
0,1
16
1

694
56
55
378
18

Ahvenkalat
61,50 %

60,1

1201

Petokalat
25,20 %

Särkikalat
33,80 %

Valajärven siikaselvitykseen saatiin vuonna 2014 vain 3 siikaa, eikä aineiston perusteella pystytty tekemään
varmoja päätelmiä siikojen kasvusta tai eri siikamuotojen esiintymisestä Valajärvellä (Ruokolainen & Ranta
2015). Kaikki 3 siikaa olivat planktonsiikoja. On melko todennäköistä, että Valajärven siikakanta on istutettua
planktonsiikaa, mutta asian selvittämiseksi olisi kerättävä kattavampi aineisto.
Planktonsiikaa on istutettu Valajärveen 2000-luvulla hyvin vaihtelevia määriä ja vuosina 2001-2005 ja 2011
istutuksia ei tehty lainkaan (Kuva 15). Muista kalalajeista on kokeiltu vain taimenta ja senkin istutuksista on
jo vuosia aikaa, eikä niistä taimenista luultavasti ole enää yhtään jäljellä.
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Kuva 15. Valajärven planktonsiikaistutukset 2000-luvulla.
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2.1.5.3. Kalastus
Valajärven kalastusta ei ole aikaisemmin selvitetty, minkä vuoksi se otetaan mukaan kalatalousalueen
kalastustiedusteluun. Kalastus on kaiken kaikkiaan vähentynyt huomattavasti ja ollut viime vuosina melko
vähäistä (Rami Kuisma, suullinen tiedonanto). Kalastajat tavoittelevat pääasiassa haukea, ahventa ja siikaa.
Taantunut muikkukanta on vähentänyt myös muikun kalastusta.
2.1.5.4. Kalastuksensäätely ja kalastonhoito
Koska tietoa kalakannoista ja kalastuksen kohdelajien kasvusta on hyvin vähän, kalatalousalueen ei ole tässä
vaiheessa järkevää tehdä sitovia kalastuksensäätelypäätöksiä. Kalastussäännöt ja -rajoitukset ovat
osakaskuntien varassa ja pyyntimitat lakisääteiset. Säätelypäätöksiä voidaan harkita uudestaan, kun
seurantatietoa Valajärvellä saadaan valmiiksi. Valajärvellä tarvetta ei välttämättä ole, koska lakisääteisen
pyyntimittasäätelyn piirissä olevia kalalajeja ei esiinny ja järven luontaiset kalakannat ovat elinvoimaiset.
Muikun tilaa voidaan seurata, mutta todennäköisesti sen kannan vaihtelut ovat luontaisia, eikä niihin
pienimuotoisella verkkokalastuksella ole merkittävää vaikutusta.
Istutuksille niillä kalalajeilla ja -kannoilla, joita aikaisemmin on käytetty, ei ole estettä. Istutusten
kannattavuudesta ja tuotosta ei ole tietoa, mutta kalastettavan kannan ylläpitämiseksi esim. planktonsiian
istutuksia voidaan edelleen tehdä. Kuhaistutuksia voi periaatteessa kokeilla, mutta huomioon tulee ottaa se,
että uuden lajin mahdollinen runsastuminen voi muuttaa järven kalakantoja huomattavastikin. Valajärvi on
alueella harvinaisuus, sillä muihin alueen merkittäviin järviin kuhaa on istutettu ja käytännössä kaikista niistä
kalastettava kuhakanta löytyy.
2.1.5.5. Seuranta
Kalastuksen määrän ja luonteen sekä vuotuisten kalasaaliiden selvittämiseksi Valajärvi otetaan mukaan
kalatalousalueen kalastustiedusteluun. Sen avulla saadaan tietoa, mitä kalalajeja järvellä pääasiassa
kalastetaan ja millä menetelmillä.
Verkkokoekalastuksella saadaan ajantasainen tieto järven kalakantojen tilasta. Edellisestä koekalastuksesta
on tämän suunnitelman voimaan tullessa vasta muutama, joten mahdollinen uusi koekalastus on
suositeltavaa toteuttaa suunnitelmakauden loppupuolella.
Valajärvellä on ollut kalastuskirjanpitoa, mutta sitä ei ole toimitettu kalatalousalueelle. Jatkossa pyritään
saamaan kirjanpitoaineistot alueen käyttöön.
•

Kalastusta ja kalasaaliita selvitetään kalatalousalueen kalastustiedustelun avulla.

•

Uutta koekalastusta voidaan harkita suunnitelmakauden loppupuolella.

•

Kehitetään Valajärven kirjanpitoa. Pyritään saamaan järven olemassa oleva kirjanpito alueen
käyttöön.
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2.1.6. Kesijärvi
2.1.6.1. Perustiedot ja nykytila

Kuva 16. Kesijärvi.

Kesijärven pinta-ala on n. 284 ha ja syvin kohta hieman yli 8 m. Syvänteen pohjanläheisen vesikerroksen happi
kuluu usein lähes loppuun, mikä vapauttaa pohjasta ravinteita (Taulukko 10). Vesi on lievästi sameaa ja
humuspitoista. Humuspitoisuus antaa vedelle selvästi ruskean värin. Lisäksi järvi on ajoittain melko hapan,
mutta happamuuden taso tuskin on vielä vaikuttanut merkittävästi kalakantoihin. Ravinnepitoisuuksien
puolesta Kesijärvi on rehevä tai lievästi rehevä.
Kesijärven vesialueet kuuluvat Vähikkälän, Joentaan, Sauvalan, Lopenkylän ja Launosten osakaskunnille.
Kalastuksen järjestäminen ja lupien myynti on siirretty Kesijärven kalastonhoitoyhtymälle.
Taulukko 10. Kesijärven vedenlaatumittausten tuloksia.

Suure
Happi
Happi %
Sameus
pH
Väriluku
Kok. typpi
Kok. fosfori

Yksikkö
mg/l
kyll. %
FNU
mg/l Pt
µg/l
µg/l

3.8.2020
1m
8,1
88
1,8
6,5
120
500
23

7m
0,2
2
27
6,1
280
760
44

14.7.2020
1m
8,1
85
1,6
6,4
120
490
22

7m
4
16
16
6,1
180
680
41

28.3.2012
1m
9,4
69
1,1
5,8
160
570
11

11.9m
3,9
28
1,9
5,9
180
700
20
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2.1.6.2. Kalakannat
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Vuosien 2013 ja 2015 koekalastusten perusteella Kesijärven kalakanta on erittäin särkikalavaltainen (Kuva
17). Särkikalojen määrä oli erityisen korkea vuonna 2015. Petokalojen osuudessa ei ole tapahtunut
havaittavaa muutosta. Petokalojen erittäin matala osuus on tyypillistä Kesijärven kaltaisille, erittäin reheville
järville. Yksittäisistä lajeista kuhan, lahnan ja erityisesti ahvenen kanta oli taantunut. Ahvenen kohdalla
yksikkösaalis putosi yli 60 %. Kesijärveä koekalastettiin myös vuonna 2002, jolloin särkikalojen osuus oli jopa
vuotta 2015 korkeampi (Vauhkonen 2003). Kokonaisyksikkösaaliit olivat vuosina 2002 ja 2013 hieman yli
3500 g/vy ja 2015 hieman alhaisempi – n. 3200 g/vy. Vaikka kokonaisyksikkösaalis laskikin, se on edelleen
erittäin korkea, mikä kuvastaa osaltaan järven rehevyyttä.

0
2013

2015

Ahvenkalat

Särkikalat

Muut

Petokalat

Kuva 17. Lajiryhmien ja petokalojen osuus kalojen biomassasta Kesijärven vuosien 2013 ja 2015 koekalastuksissa.

Kuhan kasvu Kesijärvellä on melko hidasta (Kuva 18) (Puranen, julkaisematon). Lakisääteinen 42 cm alamitta
ylittyy keskimäärin 6. kasvukaudella. Tämän vuoksi kuhat tulevat todennäköisesti sukukypsiksi jo melko
pienikokoisina ja lakisääteinen alamitta voi riittää turvaamaan yhden kutukerran ainakin jossain määrin.
Parempi tulos saavutetaan kuitenkin korottamalla alamittaa 45 cm:iin.
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Kuva 18. Kuhan takautuvasti määritetty kasvu Kesijärvellä (Puranen, julkaisematon). Havaintopisteet ovat ikäryhmäkohtaisia
keskiarvoja ± keskiarvon keskivirhe. Luvut havaintopisteiden yläpuolella ovat ikäkohtaisia havaintomääriä.
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Kesijärveen on istutettu 2000-luvulla kuhaa vuosina 2000 ja 2002 sekä vuodesta 2006 alkaen joka vuosi (Kuva
19). Istutusmäärät ovat pääasiassa melko maltillisia. Suurimmat istutukset tehtiin vuonna 2019, jolloin kuhaa
laitettiin Kesijärveen 22600 kpl. Viimeiset taimenistutukset tehtiin vuonna 2013 ja planktonsiikaa on istutettu
viimeksi vuonna 2000.
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Kuva 19. Kesijärven kuhaistutukset 2000-luvulla.

2.1.6.3. Kalastus
Kesijärven kalastusta ei ole aikaisemmin selvitetty ja siksi se otetaan mukaan kalatalousalueen
kalastustiedusteluun. On tärkeää selvittää kalastuksen luonnetta ja vuotuisia kalasaaliita, jotta säätelytoimet
voidaan mitoittaa niiden mukaisesti. Kesijärven kalastus on pitkään painottunut kuhan pyyntiin niin
perinteisillä passiivisilla pyydyksillä kuin vapavälinen. Vapakalastusta on järvellä ainakin ajoittain ollut erittäin
runsaasti.
2.1.6.4. Kalastuksensäätely ja kalastonhoito
Kesijärvellä on jo aikaisemmin ollut Kesijärven kalastonhoitoyhtymän määrittelemä 55 mm:n
solmuvälirajoitus. Tätä rajoitusta jatketaan ja samalla korotetaan kuhan alamittaa 45 cm:iin. Tällöin alamitta
vastaa käytettyä solmuvälirajaa ja kasvunmääritysten perusteella mahdollistetaan kuhalle vähintään yksi
kutukerta.
Kuhan kutualueen rauhoitus koskien onkimista, pilkkimistä ja viehekalastusta sekä koko järveä koskeva
verkkokalastuskielto vuosittain 1.4.-30.6. tuli voimaan jo vuonna 2021 Kesijärven kalastonhoitoyhtymän
hakemana. Rauhoitus haettiin 5 vuodeksi ja tämän jälkeen rauhoituksen jatkamista harkitaan. Jatkossa
rauhoitusta hakee Lopen kalatalousalue. Rajoituksella pyritään turvaamaan luontaisen lisääntymisen
onnistuminen. Päätöksen tekee ELY-keskus.
Kuhan 70 cm 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.
Suurikokoisten yksilöiden suojelulla pyritään vähentämään kalastuksen kalojen keskikokoa pienentävää
vaikutusta ja lisäämään keskimääräistä nopeakasvuisempien ja lisääntymispanokseltaan parempien
yksilöiden määrää
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•

Kuhan alamitta 45 cm.

•

Verkkokalastuksessa solmuväliltään alle 55 mm verkot kielletään.

•

Järveltä rauhoitetaan erikseen rajattu kuhan kutualue onkimiselta, pilkkimiseltä ja viehekalastukselta
vuosittain 1.4.-30.6. Alue merkitään järvelle merkkipoijuilla tai -lipuilla.

•

Verkkokalastus kielletään koko Kesijärvellä vuosittain 1.4.-30.6.

•

Suositus: pituudeltaan yli 70 cm kuhat vapautetaan.

2.1.6.5. Seuranta
Kalastuksen määrän ja luonteen sekä vuotuisten kalasaaliiden selvittämiseksi Kesijärvi otetaan mukaan
kalatalousalueen kalastustiedusteluun. Sen avulla saadaan tietoa, mitä kalalajeja järvellä pääasiassa
kalastetaan ja millä menetelmillä.
Verkkokoekalastuksella saadaan ajantasainen tieto järven kalakantojen tilasta. Edellisestä koekalastuksesta
on tämän suunnitelman voimaan tullessa vasta muutama, joten mahdollinen uusi koekalastus on
suositeltavaa toteuttaa suunnitelmakauden alkupuolella.
Kirjanpitokalastuksilla voidaan parhaiten seurata kalakantojen runsauden vaihtelua. Kesijärveltä pyritään
löytämään vähintään 2-3 aktiivista kalastajaa pitämään kirjaa kalastuksestaan Kerityllä. Kalastajien
kalastuksen tulisi olla mahdollisimman vakiintunutta käytännöiltään.
•

Selvitetään kalastusta ja kalasaaliita kalatalousalueen kalastustiedustelun avulla

•

Kuhan kasvunmääritysten raportti valmistuu vuonna 2021 ja siinä linjataan suositukset mahdollisten
lisänäytteiden keräämiselle.

•

Pyritään järjestämään kirjanpitokalastukset, johon tarvitaan vähintään 2-3 aktiivista kalastajaa.

•

Verkkokoekalastus suunnitelmakauden alussa ja jatkossa n. 5 vuoden välein.
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2.2. Karjaanjoen vesistöalueen järvet
2.2.1. Punelia
2.2.1.1. Perustiedot ja nykytila

Kuva 20. Punelia.

Punelian pinta-ala on n. 826 ha ja syvin kohta n. 15. Punelia on kapeiden salmien kautta yhteydessä PikkuPuneliaan, joka on profiililtaan selvästi syvempi. Valtaosa Puneliasta sekä koko Pikku-Punelia kuuluu Salon
osakaskunnalle. Järven eteläosassa on myös Hunsalan osakaskunnan ja Lopen valtionmaan vesialuetta.
Punelia on lievästi samea ja humuspitoinen (Taulukko 11). Ravinnepitoisuuksien näkökulmasta järvi on karun
ja lievästi rehevän rajoilla. Syvänteiden pohjanläheisen vesikerroksen happi kuluu ajoittain lähes loppuun,
mikä vapauttaa fosforia sedimentistä.
Taulukko 11. Punelian vedenlaatumittausten tuloksia.

Suure
Happi
Happi %
Sameus
pH
Väriluku
Kok. typpi
Kok. fosfori

Yksikkö
mg/l
kyll. %
FNU
mg/l Pt
µg/l
µg/l

27.10.2020
10.8.2020
1m 13.1.1900
1m
11,1
11,1
9,2
92
93
100
1,9
1,4
0,78
6,9
6,9
7,2
40
40
49
310
290
320
14
23
11

13,5m
0,7
6
2,5
6,6
69
530
14

30.7.2020
1m
9,1
97
1
7,4
50
330
7

13,3m
2,2
20
1,5
6,7
62
500
8
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2.2.1.2. Kalakannat
Vuoden 2015 koekalastusten perusteella Punelian kalakanta on voimakkaasti ahvenkalavaltainen (61 %
kokonaisbiomassasta) (Taulukko 12). Samalla myös petokalojen osuus on erittäin korkea. Tämä on melko
karulle järvelle varsin tyypillinen tilanne. Puneliassa on esiintynyt pitkään muikkukanta, jonka vahvuus
vaihtelee muikulle tyypilliseen tapaan voimakkaasti sekä luontaisesti lisääntyvä harva ja hidaskasvuinen
siikakanta (Ranta 2013). Luontaisesti lisääntyvä siikakanta on melko heikko ja todennäköisesti väistynyt
muikun tieltä (Pertti Oksanen, suullinen tiedonanto).
Taulukko 12. Punelian vuoden 2015 koekalastusten tuloksia.

Laji
Ahven
Kiiski
Kuha
Kuore
Lahna
Muikku
Salakka
Siika
Särki
Yht.

Yks. saalis kpl
13,2
2,7
0,2
0,1
0,0
0,9
1,6
0,1

Yks. saalis g
375,2
9,6
33,7
0,3
3,5
14,3
19,9
2,9

7,5

199,3

26,2

Osuus kok. biomassasta %

658,7

Ahvenkalat
63,5 %

Särkikalat
33,8

Petokalat
43,0 %

Kuhaa on istutettu Puneliaan 2000-luvulla joka vuosi, mutta istutusmäärät ovat vaihdelleet erittäin paljon
(Kuva 21). Yksikkösaaliin perusteella kuhakanta ei ole kovin vahva. Planktonsiialla istutusmäärät ovat olleet
erittäin pieniä ja vuosina 2001, 2002 ja 2015 istutuksia ei tehty ollenkaan.
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Kuva 21. Punelian kuha- ja planktonsiikaistutukset 2000-luvulla.

planktonsiika

27

2.2.1.3. Kalastus
Punelian kalastusta ei ole selvitetty. Siksi Punelia otetaan mukaan kalatalousalueen kalastustiedusteluun,
jolla saadaan tärkeää tietoa liittyen juuri kalastuksen määrään ja luonteeseen sekä vuotuisiin kalasaaliisiin.
Järvellä on perinteisesti kalastettu paljon muikkua ja istutusten myötä kalastettavan kannan muodostanutta
kuhaa sekä jossain määrin luontaisesti lisääntyvää siikaa (Ranta 2013). Siikakanta on kuitenkin selvästi
hiipunut eikä sillä nykyisellään ole kalastuksessa suurta merkitystä (Pertti Oksanen, suullinen tiedonanto).
Järven osakaskuntien ulkopuolisten vapakalastajien määrä on viime vuosina lisääntynyt huomattavasti.
2.2.1.4. Kalastuksensäätely ja kalastonhoito
Koska tietoa kalakannoista ja kalastuksen kohdelajien kasvusta ei ole, kalatalousalueen ei ole tässä vaiheessa
järkevää tehdä sitovia kalastuksensäätelypäätöksiä. Kalastussäännöt ja -rajoitukset ovat osakaskuntien
varassa ja pyyntimitat lakisääteiset. Suositeltavaa on kuitenkin pyrkiä siihen, että esim. alamittaisia kuhia
kalastettaisiin mahdollisimman vähän. Verkkokalastuksessa tämä tarkoittaa solmuväliltään vähintään 50 mm
käyttöä ainakin silloin, kun kalastuksen kohteena on kuha. Säätelypäätöksiä tarkastellaan uudestaan, kun
seurantatietoa Punelialta saadaan valmiiksi
Istutuksia voidaan jatkaa aikaisemmin käytetyillä lajeilla ainakin toistaiseksi. Istutusten kannattavuutta ja
suosituksia voidaan tarkastella uudelleen seurantojen valmistuessa.
•

Kuhan alamitta 42 cm.

2.2.1.5. Seuranta
Kalastus- ja kalakantatiedon vähäisyyden vuoksi on ensiksi tärkeää saada järveä koskevat seurannat
toteutettua.
Kalastuksen määrän ja luonteen sekä vuotuisten kalasaaliiden selvittämiseksi toteutetaan kalastustiedustelu
koko kalatalousalueen tärkeimmillä järvillä. Tiedustelun avulla voidaan kysyä kalastajien mielipiteitä ja
toiveita kalastuksen järjestämiseen ja kalakantojen hoitoon liittyen.
Verkkokoekalastus toteutetaan viimeistään tämän suunnitelmakauden loppupuolella, jotta kalakantojen
tilasta saadaan ajantasaisempi kuva. Koekalastusten yhteydessä voidaan kerätä esim. kuhan suomunäytteet
kasvunselvitystä varten. Tarvittaessa näytteitä voidaan kerätä myös vapaa-ajankalastajien voimin ja
toteuttaa erillinen kasvunselvitys.
Kirjanpitokalastukset ovat paras keino seurata kalakantojen runsauden vaihtelua. Punelialta pyritään
löytämään vähintään 2-3 aktiivista kalastajaa, jotka kalastavat mahdollisimman vakiintunein menetelmin,
pitämään kirjaa kalastuksestaan.
•

Selvitetään kalastusta ja kalasaaliita kalatalousalueen kalastustiedustelun avulla.

•

Verkkokoekalastus viimeistään suunnitelmakauden loppupuolella. Koekalastuksen yhteydessä
voidaan kerätä ainakin kuhan suomunäytteitä kasvunmääritystä varten.

•

Selvitetään kirjanpitokalastusten mahdollisuutta. Tarvitaan vähintään 2-3 aktiivista kalastajaa.
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2.2.2. Keritty
2.2.2.1. Perustiedot ja nykytila

Kuva 22. Keritty

Kerityn pinta-ala on n. 545 ha ja sen syvin kohta on hieman yli 15 m (Kuva 22). Keskisyvyys on n. 4,2 m.
Syvänteiden pohjanläheisen vesikerroksen happi kuluu toisinaan hyvin vähiin ja on ainakin ajoittain loppunut,
koska alusveteen on sedimentistä vapautunut ravinteita. Vesi on humuspitoisen ruskeaa ja lievästi sameaa.
Ravinnepitoisuuksien puolesta Keritty on lievästi rehevä, fosforin suhteen ainakin ajoittain karun puolella.
Kerityn vesialue kuuluu kokonaisuudessaan Salon osakaskunnalle. Luvanmyynnin ja kalastuksen
järjestämisen kannalta tilanne järvellä on erittäin hyvä.
Taulukko 13. Kerityn vedenlaatumittausten tuloksia.

Suure
Happi
Happi %
Sameus
pH
Väriluku
Kok. typpi
Kok.
fosfori

Yksikkö
mg/l
kyll. %
FNU
mg/l Pt
µg/l
µg/l

27.9.2016
1m
9,1
87
1,6
6,6
70
460
16

13,5m
0,2
2
8,1
6,5
400
870

14.6.2016
1m
9,6
94
1,3
6,4
70
420

13

11

14m
7,5
63
0,79
6,1
70
410

14.3.2016
1m
13
92
1,3
6,4
60
580

14m
1,7
13
1,7
6,2
90
650

12

13

22
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2.2.2.2. Kalakannat
Kerityllä esiintyy luontaisesti lisääntyvä siikakanta ja muikkua ainakin kohtuullisesti (Ranta 2013). Kuha on
muodostanut kalastettavan kannan. Kerityn kalakantoja ei ole aikaisemmin selvitetty varsinaisten
seurantojen kautta. Tämän vuoksi järvellä toteutetaan koekalastus suunnitelmakauden alkupuolella.
Koekalastusten yhteydessä voidaan kerätä myös kuhan suomunäytteitä kasvunselvitystä varten.
Kuhaa on istutettu Kerittyyn 2000-luvulla melko säännöllisesti – 2010-luvulla joka vuosi, mutta istutusmäärät
ovat vaihdelleet melko paljon (Kuva 23). Suurin istutus tehtiin vuonna 2019. Planktonsiikaa istutettiin vielä
2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, mutta 10 vuoteen sitä ei enää ole istutettu. Myös taimenta on
kokeiltu muutama vuonna, mutta nekin istutukset tehtiin jo vuosina 2011-2013, joten näiden istutusten
jäljiltä taimenia tuskin on enää järvessä jäljellä. Järvessä on ollut luontaisesti lisääntyvä siikakanta, mutta se
on selvästi hiipunut huippuvuosista (Pertti Oksanen, suullinen tiedonanto).
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Kuva 23. Kertityn kuhaistutukset 2000-luvulla.

2.2.2.3. Kalastus
Kerityn kalastusta ei ole selvitetty. Siksi Keritty otetaan mukaan kalatalousalueen kalastustiedusteluun.
Nykyään Kerityn kalastus on keskittynyt lähinnä kuhaan ja muikkuun (Pertti Oksanen, suullinen tiedonanto).
Luontaisesti lisääntynyt siikakanta on hiipunut, eikä sillä liene enää juuri merkitystä kalastuksessa. Järven
osakaskuntien ulkopuolisia vapakalastajia käy järvellä ainakin jonkin verran.
2.2.2.4. Kalastuksensäätely ja kalastonhoito
Koska tietoa kalakannoista ja kalastuksen kohdelajien kasvusta ei ole, kalatalousalueen ei ole tässä vaiheessa
järkevää tehdä sitovia kalastuksensäätelypäätöksiä. Kalastussäännöt ja -rajoitukset ovat osakaskuntien
varassa ja pyyntimitat lakisääteiset. Suositeltavaa on kuitenkin pyrkiä siihen, että esim. alamittaisia kuhia
kalastettaisiin mahdollisimman vähän. Verkkokalastuksessa tämä tarkoittaa solmuväliltään vähintään 50 mm
käyttöä ainakin silloin, kun kalastuksen kohteena on kuha. Tiheäsilmäisiä verkkoja voidaan käyttää muikun
pyynnissä. Säätelypäätöksiä harkitaan uudestaan, kun seurantatietoa Kerityllä saadaan valmiiksi. Kerityllä on
aikaisemmin ollut 23-45 mm verkkojen käyttökielto.
Istutuksille niillä kalalajeilla ja -kannoilla, joita aikaisemmin on käytetty, ei ole estettä. Istutusten
kannattavuudesta ja tuotosta ei ole tietoa, mutta kalastettavan kannan ylläpitämiseksi esim. kuhan ja
planktonsiian istutuksia voidaan edelleen tehdä.
•

Kuhan alamitta 42 cm
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2.2.2.5. Seuranta
Kalastus- ja kalakantatiedon puutteen vuoksi on ensivaiheessa oleellista järjestää tarvittavat seurannat.
Kalatalousalueen tärkeimmät järvet kattava kalastustiedustelu ulotetaan myös Keritylle. Tiedustelun avulla
saadaan tietoa kalastuksen määrästä ja luonteesta sekä vuotuisesta kalasaalista.
Verkkokoekalastus toteutetaan ajantasaisen kalakantatiedon saamiseksi. Kalastuksen yhteydessä kerätään
kuhan suomunäytteitä kasvunmääritystä varten. Näytteiden keruuta pyritään tekemään myös paikallisten
vapaa-ajankalastajien voimin. Kasvunmääritys voidaan raportoida erikseen tai koekalastuksen yhteydessä.
Kirjanpitokalastuksilla voidaan parhaiten seurata kalakantojen runsauden vaihtelua. Pyritään löytämään
vähintään 2-3 aktiivista kalastajaa pitämään kirjaa kalastuksestaan Kerityllä. Kalastajien kalastuksen tulisi olla
mahdollisimman vakiintunutta käytännöiltään.
•

Kalastusta ja kalasaaliita Kerityllä selvitetään kalatalousalueen kalastustiedustelulla.

•

Tehdään kuhan kasvu- ja sukukypsyysselvitys. Näytteitä voidaan kerätä koekalastuksen yhteydessä
sekä paikallisten vapaa-ajankalastajien voimin.

•

Selvitetään mahdollisuutta kirjanpitokalastuksiin ja pyritään toteuttamaan jatkuva kirjanpito.

•

Verkkokoekalastus suunnitelmakauden alkupuolella.

2.3. Vantaan vesistöalueen järvet
2.3.1. Hirvijärvi
2.3.1.1. Perustiedot ja nykytila

Kuva 24. Hirvijärvi.
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Hirvijärven pinta-ala on n. 430 ha ja syvin kohta n. 29,6 m (Kuva 24). Keskisyvyys on n. 12,9 m, eli
kalatalousalueen muihin järviin nähden Hirvijärvi on erittäin syvä. Matalaa, tuottavaa rantavyöhykettä on
erittäin vähän. Happipitoisuus on pysytellyt hyvällä tasolla myös järven syvänteissä, eikä happikatoja ole
esiintynyt (Taulukko 14). Järven vesi on kirkasta tai lievästi sameaa ja lievästi humuspitoista. Humuspitoisuus
antaa järvelle hieman ruskean värin. Ravinnepitoisuuksiensa suhteen Hirvijärvi on karu tai ajoittain
typpipitoisuuden suhteen lievästi rehevä.
Hirvijärven vesialueet kuuluvat Kytöjärven, Joentaan ja Kytäjärven osakaskunnille. Kytöjärven osakaskunta
myy Hirvijärvelle kalastusluvat, jotka käyvät koko järven alueella.
Taulukko 14. Hirvijärven vedenlaatumittausten tuloksia.

Suure
Yksikkö
Happi
mg/l
Happi %
kyll. %
Sameus
FNU
pH
Väriluku
mg/l Pt
Kok. typpi
µg/l
Kok. fosfori µg/l
2.3.1.2. Kalakannat

14.8.2018
1m
9,2
101
1,1
7,4
39
560
7

24m
8,1
63
6,8
6,7
44
720
7

14.3.2018
1m
13
90
0,36
7,2
45
390
6

24m
10
72
0,98
6,9
45
390
15

11.10.2017
1m
10,3
92
0,79
7,2
40
560
3,3

26m
6,2
50
0,65
6,7
40
670
4,7

Hirvijärvi on verkkokoekalastettu vuonna 2011 (Mäkinen ym. 2011). Kalakanta oli selvästi ahvenkalavaltainen
ja petokalojen osuus oli huomattavan suuri - lähes puolet kokonaiskalabiomassasta. Selvästi tärkein laji on
ahven. Särkikalojen osuus jäi hyvin alhaiseksi, mikä on järven ekologisen tilan kannalta hyvä asia. Petokalojen
runsaus saattaa kuitenkin tarkoittaa sitä, että niiden kasvu on hidastunut. Hirvijärveltä ei ole tehty muita
kalastoselvityksiä.
Taulukko 15. Hirvijärven vuoden 2011 verkkokoekalastuksen tuloksia.

Laji
Ahven
Kuha
Kiiski
Hauki
Kuore
Muikku
Siika
Made
Särki
Lahna
Yht.

Yks. saalis kpl
5,7
0
0,92
0,06
0,92
0,2
0,02
0,08
1,68
0,1
9,68

Yks. saalis g Osuus kok. biomassasta %
181
0
Ahvenkalat
5,1
62,90 %
15,8
5
3
Särkikalat
3,7
24,4 %
10,1
69,4
2,9
296

Petokalat
46,60 %
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Hirvijärveen on istutettu kuhaa ja planktonsiikaa melko satunnaisesti ja istutusmäärät ovat vaihdelleet
runsaasti (Kuva 25). Viime vuosina istutuksia ei ole tehty ollenkaan. Viimeisin istutus tehtiin vuonna 2017
taimenella. Lisäksi 2010-luvun alkupuolella istutettiin 2 kertaa ankeriasta.
25000

Istutusmäärä (kpl)

20000

15000

10000

5000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
kuha

planktonsiika

Kuva 25. Hirvijärven kuha- ja planktonsiikaistutukset 2000-luvulla.

2.3.1.3. Kalastus
Hirvijärven kalastusta ei ole selvitetty. Siksi se otetaan mukaan kalatalousalueen kalastustiedusteluun, jolla
selvitetään juuri kalastuksen määrää ja luonnetta sekä vuotuista kalasaalista.
2.3.1.4. Kalastuksensäätely ja kalastonhoito
Koska tietoa kalakannoista ja kalastuksen kohdelajien kasvusta ei ole, kalatalousalue ei tässä vaiheessa tee
järvelle sitovia kalastuksensäätelypäätöksiä. Kalastussäännöt ja -rajoitukset ovat osakaskuntien varassa ja
pyyntimitat lakisääteiset. Suositeltavaa on kuitenkin pyrkiä siihen, että esim. alamittaisia kuhia tai taimenia
kalastettaisiin mahdollisimman vähän. Verkkokalastuksessa tämä tarkoittaa solmuväliltään vähintään 50 mm
käyttöä ainakin silloin, kun kalastuksen kohteena on kuha ja taimenen kohdalla 55 mm verkkoja.
Säätelypäätöksiä harkitaan uudestaan, kun seurantatietoa Hirvijärvellä saadaan valmiiksi.
Istutuksille niillä kalalajeilla ja -kannoilla, joita aikaisemmin on käytetty, ei ole estettä. Istutusten
kannattavuudesta ja tuotosta ei ole tietoa, mutta kalastettavan kannan ylläpitämiseksi esim. kuhan ja
planktonsiian istutuksia voidaan edelleen tehdä.
2.3.1.5. Seuranta
Kalastuksen määrän ja luonteen sekä vuotuisten kalasaaliiden selvittämiseksi Hirvijärvi otetaan mukaan
kalatalousalueen kalastustiedusteluun. Sen avulla saadaan tietoa, mitä kalalajeja järvellä pääasiassa
kalastetaan ja millä menetelmillä.
Verkkokoekalastuksella saadaan ajantasainen tieto järven kalakantojen tilasta. Edellisestä koekalastuksesta
on tämän suunnitelman voimaan tullessa jo 10 vuotta, joten uusi koekalastus on suositeltavaa toteuttaa
suunnitelmakauden alkupuolella. Mikäli koekalastusten saaliissa on kuhia, niiltä voidaan ottaa
suomunäytteet kasvunmääritystä varten. Myös laajemman aineiston keruuta voidaan harkita, mikäli esim.
kalastustiedustelun perusteella näyttää, että kuha on merkittävässä osassa järven kalastuksessa.
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•

Kalastusta ja kalasaaliita Ojajärvellä selvitetään kalatalousalueen kalastustiedustelulla.

•

Verkkokoekalastus suunnitelmakauden alkupuolella. Samalla voidaan kerätä esim. kuhan
suomunäytteet kasvunmääritystä varten, mikäli kuhia saadaan.
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3. Suunnitelma tärkeimmille virtavesille
3.1. Kaartjoki
3.1.1. Perustiedot ja nykytila
Joki alkaa Kaartjärvestä ja päättyy Haapajärveen. Pituutta joella on lähes 30 kilometriä ja korkeuseroa
yhteensä 33,3 m. Välille Kaartjärvi Haapajärvi osuu useita välijärviä. Joki vaihtaa myös nimeään useaan
kertaan. Joen alaosat kuuluvat Hämeenlinnan kalatalousalueeseen. Joen yläosa on Karjaanjoen ja alaosa
Kokemäenjoen vesistöaluetta.
Kaartjokea on useampaan kertaan perattu ja kaivettu, ensimmäisen kerran jo 1936 lapiotyönä ja 1970-luvulla
koneellisesti. Joen yläosalla on opastettu melontareitti. Joelle on tehty v. 2016 kunnostus- ja
nousuestetarvekartoitus (Ranta & Mäkinen). Joen yläosalla (Kaartlammi-Torho) sijaitsee kaksi varsinaista
koskialuetta sekä lisäksi lukuisia lyhyitä virtapaikkoja. Kalamyllynkoskelle on valmistunut kalataloudellinen
kunnostussuunnitelma (Ranta & Mäkinen 2018).
Koko Kaartjoen alueella elää luontaisesti lisääntyvä taimenkanta. (Mäkinen & Ranta 2017). Joen taimenkanta
on aikoinaan kotiutettu Luutajoen taimenella, mikä näkyi myös vahvasti joen taimenten perimässä
(Koskiniemi & Koljonen 2019). Kaartjoella esiintyy lisäksi täplärapuja. Täplärapukanta oli 1990-luvulla hyvä,
mutta tuhoutui 1990-luvulla kovien sateiden tuoman kiintoaineksen takia ennen vuosituhannen vaihdetta
(suullinen tiedonanto Petri Mäkinen). Rapukanta on elpymässä.

3.1.2. Toimenpiteet
•

Kalamyllynkosken kunnostus erikseen päätettävänä ajankohtana rahoituksen varmistuttua.

•

Sähkökoekalastus Kalamyllynkoskella 3 vuoden välein

•

Ei istutuksia

3.2. Nummistenjoki
3.2.1. Perustiedot ja nykytila
N. 6 km mittainen Nummistenjoki saa alkunsa Loppijärvestä ja laskee Kesijärveen. Nummistenjoen
vedenlaatuun vaikuttaa suoraan yläpuolisen Loppijärven heikko vedenlaatu. Nummistenjoen tilanne on tosin
aikaisempaan verrattuna parantunut, kun jätevesien laskeminen jokeen lopetettiin.
Nummistenjoessa sijaitsee kaksi kalojen vaellukset estävää patoa, Vanhakosken säännöstelypato (kuva 29)
ja Nummisten myllypato. Koskia joessa on viisi, joista patojen alapuoliset kosket ovat varsin monimuotoisia
rakenteeltaan.
Vaikka joesta suullisen tiedon mukaan saadaan havaintoja taimenista, ei koekalastuksissa taimenia ole
kuitenkaan koealoilta tavattu (Ranta & Mäkinen 2014 ja Ranta & Mäkinen 2017).

3.2.2. Toimenpiteet
Nummistenjoella toimenpiteiden kannattavuus riippuu nousuesteiden poistamisesta. Jokea koekalastetaan
5 vuoden välein mahdollisten taimenhavaintojen varmistamiseksi, mutta kunnostuksia tai istutuksia aletaan
suunnitella vasta siinä vaiheessa, kun nousuesteet ovat poistuneet.
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•

Mahdolliset kunnostukset, mikäli nousuesteet poistuvat. Ennen sitä ei kunnostustoimenpiteille ole
perusteita.

•

Taimenten kotiuttaminen, mikäli nousuesteet poistuvat.

•

Koekalastus 5 vuoden välein

•

Pitkän aikavälin tavoitteena patojen poistaminen ja kalojen esteetön vaellus

3.3. Ojajoki
3.3.1. Perustiedot ja nykytila
Ojajoki saa alkunsa Ojajärvestä ja laskee Nummistenjokeen Nummisten Myllyn tien kohdalla ennen
Kesijärveä. Ojajärven luusuassa on kalojen vaellukset estävä säännöstelypato. Joki on n. 2,2 km pitkä ja
pudotuskorkeutta siinä on yhteensä 7 m. Joki on kauttaaltaan kapea alle 5 metriä leveä. Purossa on
ainoastaan yksi varsinainen koskialue sekä muutama lyhyt virtapaikka. Koskialue on kunnostettu
kalataloudellisesti käsin v. 2018.
Ojajoessa on esiintynyt luontaisesti lisääntyvä taimenkanta (Ranta & Mäkinen 2014). Kanta on ollut erittäin
heikko, eikä vuoden 2017 koekalastuksessa joesta enää taimenia saatu (Ranta & Mäkinen 2017).

3.3.2. Toimenpiteet
•

Koekalastus kertaalleen suunnitelmakauden alkupuolella.

•

Taimenten kotiutusistutukset, mikäli taimenia ei koekalastuksessa tavata. Istutuksia tehdään ensin 3
vuoden ajan ja tehdään sitten uusi koekalastus. Koekalastuksen tulosten perusteella tehdään
päätökset istutusten ja koekalastusten jatkosta.

3.4. Karjaanjoen latvavedet
Kaloilla on esteetön vaellusmahdollisuus Karjaajoen vesistön kalatalousalueeseen kuuluvalta Pyhäjärveltä
Karjaanjoen latvavesiin asti. Lopen ja Karjaanjoen vesistön kalatalousalueiden raja kulkee Hunsalanjoessa
Lopen ja Karkkilan kuntien rajalla. Vesistöreitin vaellusesteet sijaitsevat Pyhäjärven alapuolella, eivätkä siten
kuulu Lopen kalatalousalueelle.
Karjaanjoen alueella on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n toimesta toteutettu Lohikalat Karjaanjoelle
– vesistövisio 2021 -hanketta, jossa on tähdätty pääasiassa kalateiden rakentamiseen. Hanke päättyy vuonna
2021 ja sen toimenpiteet ovat keskittyneet erityisesti Lohjanjärven alapuoliselle osuudelle.

3.4.1. Rautajoki
3.4.1.1. Perustiedot ja nykytila
Rautajoki sijaitsee Kerityn ja Punelian välissä. Keritystä vedet laskevat kahta eri haaraa pitkin. Toinen haara
laskee Keritynkosken, Haaralammin ja Alijoen kautta ja toinen kaivettua Linderin kanavaa pitkin. Haarat
yhtyvät ennen Myllylampea. Varsinainen Rautajoki alkaa Myllylammesta. Uittoja varten perattuja koskia on
ennallistettu jo 1990-luvun alkupuolella. Joelle on valmistunut uusi kalataloudellinen kunnostussuunnitelma
v. 2016 (Ranta & Puranen 2016). Suunniteltujen täydennyskunnostusten tavoitteena on muokata joen
koskille nykyistä enemmän taimenen lisääntymis- ja poikasalueita.
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1990-luvun kunnostusten jälkeen Rautajokeen on istutettu taimenia. Vuosien 2007 ja 2008
sähkökalastuksissa joesta saatiin eri-ikäisiä taimenen poikasia (julkaisematon). Vuoden 2014
koekalastuksissa sen sijaan taimenia ei enää tavattu (Ranta & Mäkinen 2014). Salon osakaskunta myy joelle
perhokalastuslupia, joita vuodessa on tosin myyty ainoastaan muutamia kappaleita.
3.4.1.2. Toimenpiteet
•

Toteutetaan kunnostukset suunnitelman mukaisesti. Tarkempi ajankohta päätetään vuosittaisessa
toimintasuunnitelmassa rahoituksen varmistuttua.

•

Sähkökoekalastus 3 vuoden välein

•

Taimenten kotiutusistutukset kunnostusten jälkeen, mikäli taimenia ei joesta koekalastuksissa
tavata.

3.4.2. Jokilanjoki, Ollinjoki ja Hunsalanjoki
3.4.2.1. Perustiedot ja nykytila
Punelian luusuassa Jokilanjoessa sijaitseva säännöstelypato on muutettu kalojen kulun mahdollistavaksi
pohjapadoksi. Samalla padon yhteyteen on rakennettu rullarata veneiden siirtämistä varten. Uoma on lyhyt
ja hyvin vaatimaton.
Ollinjoki virtaa Sakaran ja Tevännön välissä. Joessa sijaitsevaa koskea on kunnostettu kalataloudellisesti
1990-luvun lopulla. Jokeen on istutettu harjuksia. Istutusten tuloksellisuudesta ei ole tietoa. Tevännön
osakaskunta myy joelle kalastuslupia.
Hunsalanjoki jakautuu kahdelle kalatalousalueelle. Raja Kulkee Lopen ja Karkkilan kuntien rajalla.
Hunsalajanjoen vesien omistus on Hunsalan osakaskunnalla sekä osittain myös Pilpalan osakaskunnalla.
Hunsalan osakaskunnalla on Virtavesienhoitoyhdistyksen (Virho) kanssa yhteistyösopimus, jonka avulla tahot
pyrkivät kehittämään joen hoitoa ja kalastusta. Joessa on viisi koskialuetta. Vääräkoski sijaitsee Vääräjoen ja
Näkyvän välissä ja on pituudeltaan n. 50 m. Reittiä alaspäin tultaessa seuraavana on Näkyvän ja Kuuslammen
välissä sijaitseva Pilpalan Myllykoski ja seuraavina Lohikoski sekä Vastinkoski. Koskille myydään kalastuslupia.
Joen koskialueita on kunnostettu tekemällä taimenille kutupaikkoja ja lisätty poikasalueita Joessa elää
luontaisesti lisääntyvä taimenkanta, jota on tuettu myös istutuksin.

3.4.2.2. Toimenpiteet
Jokilan- ja Ollinjoki ovat luonteeltaan niin vaatimattomia, ettei kalatalousalueella ole erityistä intressiä
toimenpiteisiin niissä. Hunsalanjoella puolestaan kunnostuksia ja muuta joen hoitoa sekä kalastusta
kehitetään osakaskunnan ja Vitavesien hoitoyhdistyksen voimin.
•

Ei toimenpiteitä
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4. Seurantojen ja toimenpiteiden yhteenveto
4.1. Kalastuksensäätelytoimien yhteenveto
Koska kalakanta- ja kalastustietoa on Lopen kalatalousalueen järviltä hyvin vähän, kalatalousalue ei
useimmille järville määritä rajoituksia ainakaan ennen seurantatiedon valmistumista. Toimia voidaan harkita
ja toteuttaa, kun seurantatietoa saadaan. Samoin nyt asetettavia säätelytoimia arvioidaan jatkuvasti
seurantatietojen perusteella. Mahdolliset muutokset esitetään vuosikokouksessa ja mikäli ne hyväksytään,
muutokset lähetetään ELY-keskuksen vahvistettavaksi.
Kuhan nopean kasvun vuoksi Loppijärvellä kuhan alamitta nostetaan 50 cm:iin. Samalla verkkokalastuksessa
solmuväliltään alle 60 mm verkot kielletään alamittaisten kuhien pyytämisen välttämiseksi (Taulukko 16).
Kesijärven runsaan kalastuspaineen vuoksi alamitta korotetaan 45 cm:iin ja alle 55 mm verkot kielletään.
Muilla järvillä alamittoja tai solmuvälirajoituksia ei kalatalousalueen toimesta aseteta, mutta on
suositeltavaa, että erityisesti kuhaan kohdistuvassa verkkokalastuksessa käytetään vähintään 50 mm
verkkoja, jotta vältetään lakisääteisesti alamittaisten (alle 42 cm) kuhien pyyntiä. Alamittaiset kalat tulee lain
mukaan vapauttaa välittömästi riippumatta niiden kunnosta, joten tiheämmillä verkoilla pyytäminen tuottaa
hukkaan menevää kalaa.
Taulukko 16. Verkkojen solmuvälin vaikutus saaliskuhien kokoon (alin pituus, jossa kuha tarttuu pyydykseen ja pituus, jota solmuväli
pyytää tehokkaimmin) (Kuikka ym. 2002).

Kuha
Siika

Verkon solmuväli (mm)

40

45

50

55

60

Alin pituus (cm)
Suurin pyyntiteho (cm)
Alin pituus (cm)
Suurin pyyntiteho (cm)

34
36
30
34

37
41
33
38

41
45
36
42

44
48
40
46

45
50
43
49

Kaikille kalatalousalueen tärkeimmille järville asetetaan suositus suurikokoisten (yli 70cm) kuhien
vapauttamiseksi. 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). Suurikokoisten yksilöiden suojelulla pyritään vähentämään
kalastuksen kalojen keskikokoa pienentävää vaikutusta ja keskimääräistä nopeakasvuisempien ja
lisääntymispanokseltaan parempien yksilöiden määrää.
Kalatalousalueen pienemmillä järvillä voidaan soveltaa tässä esitettyjä periaatteita. Vähintäänkin olisi
suositeltavaa, että osakaskunnat pyrkisivät yhtenäistämään sääntönsä niin, että yksittäisillä järvillä ei olisi
monia erilaisia sääntöjä.
Kesijärvellä verkkokalastus on kielletty koko järvellä 1.4.-30.6., mutta lisäksi on kielletty onkiminen,
pilkkiminen ja viehekalastus erikseen merkityllä alueella 1.4.-30.6. (Kuva 26). Rauhoituspäätökset tekee ELYkeskus. Kesijärven osalta rauhoitukset ovat astuneet voimaan jo vuonna 2021 ja päätös on voimassa vuoteen
2025 asti. Vuonna 2025 rauhoituksen jatkamista harkitaan.
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Taulukko 17. Lopen kalatalousalueen kalastuksensäätelypäätökset. Taulukossa esitetyt alamitat (lakisääteisestä poikkeavat),
solmuvälirajoitukset ja rauhoitusajat tulevat voimaan ELY-keskuksen päätöksellä.

Järvi

Pyyntimitat

Solmuvälirajoitukset Rauhoitusajat

Loppijärvi

Kuha: alamitta 50 cm
(70 cm ylämitta, suositus)
Muut: Lakisääteiset

Alle 60 mm kielletty -

Punelia

Kuha: alamitta 42 cm
(70 cm ylämitta, suositus)
Muut: Lakisääteiset

-

-

Kaartjärvi

Kuha: alamitta 42 cm
(70 cm ylämitta, suositus)
Muut: Lakisääteiset

-

-

Keritty

Kuha: alamitta 42 cm
(70 cm ylämitta, suositus)
Muut: Lakisääteiset

-

-

Ojajärvi

Kuha alamitta 42 cm
(70 cm ylämitta, suositus)
Muut: Lakisääteiset

-

-

Hirvijärvi

Kuha alamitta 42 cm
(70 cm ylämitta, suositus)
Muut: Lakisääteiset

-

-

Valajärvi

Kuha alamitta 42 cm
(70 cm ylämitta, suositus)
Muut: Lakisääteiset

-

-

Kesijärvi

Kuha alamitta 45 cm

Alle 55 mm kielletty Verkkokalastus kielletty 1.4.-30.6.
Kuhan kutualueen rauhoitus – kaikki kalastus
kielletty 1.4.30.6. Alue merkitään järvelle.
Rauhoitus on jo voimassa vuosille 2021-2025.

(70 cm ylämitta, suositus)
Muut: Lakisääteiset

Kuva 26. Kesijärven rauhoitusalue, jolla onkiminen, pilkkiminen ja viehekalastus 1.4.-30.6. Rauhoituspäätöksen teki ELY-keskus ja se
on voimassa 2021-2025.
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4.2. Seuranta järvillä
Lopen kalatalousalueen järvien kalakantojen ja kalastuksen seurantaohjelma on esitetty alla (Taulukko 18).
Myös muilla järvillä seurantamenetelmiä voidaan käyttää tarvittaessa ja kalatalousalueen osallistuminen
seurannan toteuttamiseen ja kustannuksiin harkitaan tapauskohtaisesti. Verkkokoekalastuksiin (Olin ym.
2014) ja kalojen iän- ja kasvunmäärityksiin (Raitaniemi ym. 2000) on olemassa omat oppaansa, eikä näitä
menetelmiä ole tässä suunnitelmassa käsitelty.
Kunkin seurantatutkimuksen toteuttamisen ajankohta päätetään tarkemmin vuosittain päivitettävässä
kalatalousalueen toimintasuunnitelmassa. Pääpiirteittäin seurantasuunnitelman aikakausi on jaettu 2 osaan:
Osa I ja Osa II, jotka ovat pituudeltaan 5 vuotta. Seurannat on jaoteltu näihin ajanjaksoihin, mutta
käytännössä kukin selvitys toteutetaan olemassa olevien resurssien puitteissa (esim. näytteiden keruun
onnistuminen, edistämismäärärahoista saatava rahoitus).
Taulukko 18. Lopen kalatalousalueen tärkeimpien järvien seurantaohjelma.

Seurantasuunnitelman Menetelmä
osakausi
Kalastustiedustelu

OSA I
2022-2026

2026

OSA II
2027-2031

2031

Kohdevesistöt

Rahoitus

Suurimmat järvet (Loppijär- Edistämismäärärahat,
veä
lukuun
ottamatta. KTA
Tarkempi rajaus voidaan
tehdä myöhemmin.
Uistelutiedustelu vuosit- Yhtenäislupa-alue
Edistämismäärärahat,
tain (yhtenäisluvan osKTA
taneet)
Verkkokoekalastus
Kaartjärvi, Keritty, Ojajärvi, KTA, osakaskunnat,
Kesijärvi, Hirvijärvi (muut edistämismäärärahat
esille tulevat)
Kuhanäytteet
Loppijärvi (jatkuva), Punelia, KTA, osakaskunnat
(muut esille tulevat)
edistämismäärärahat
Siikanäytteet
Harkitaan tarpeen mukaan
KTA,
edistämismäärärahat
Kirjanpito (jatkuva)
Alueen suurimmat järvet (raportointiin): KTA,
mahdollisuuksien mukaan
edistämismäärärahat
Seurantojen yhteenveto Kaikki keskeisimmät järvet ja KTA,
seurannat
edistämismäärärahat
Kalastustiedustelu
Suurimmat järvet (Loppijär- Edistämismäärärahat,
(aikaisintaan 5 vuotta veä
lukuun
ottamatta. KTA
edellisestä)
Tarkempi rajaus voidaan
tehdä myöhemmin.
Uistelutiedustelu
Yhtenäislupa-alue
Edistämismäärärahat,
vuosittain
KTA
(yhtenäisluvan ostaneet)
Verkkokoekalastus
Punelia, Valajärvi, (muut KTA, osakaskunnat,
esille tulevat)
edistämismäärärahat
Kuhanäytteet
Loppijärvi (jatkuva), muut KTA, osakaskunnat,
harkitaan tarpeen mukaan
edistämismäärärahat
Kirjanpito (jatkuva)
Alueen suurimmat järvet (raportointiin): KTA,
mahdollisuuksien mukaan
edistämismäärärahat
Seurantojen yhteenveto Kaikki keskeisimmät järvet ja KTA,
seurannat
edistämismäärärahat
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Kalastuksen määrän ja luonteen sekä kalasaaliin selvittämiseksi alueen tärkeimmillä järvillä toteutetaan
osakaskuntien lupia ostaneille lähetettävä kalastustiedustelu. Tätä varten kaikkia luvanmyyjiä on etukäteen
ohjeistettava keräämään luvanostajien koti- tai sähköpostiosoite. Tiedustelun kysymyspatteri päätetään
tarkemmin, kun sen toteuttamisesta on päätetty. Loppijärvellä tiedustelua ei tehdä, koska järvellä
toteutetaan jo vuosittaista tiedustelua osana velvoitetarkkailua.
Lopen kalatalousalueen yhtenäislupaa ostaneille toteutetaan vuodesta 2022 (koskien vuoden 2021
kalastusta) alkaen vuotuinen kalastustiedustelu sähköisesti. Tiedustelulla kerätään vuotuinen
pyyntiponnistus, kalasaaliit ja tarpeen mukaan muita tietoja.

4.3. Seuranta ja toimenpiteet virtavesillä
Kuten järvien seurantojen kohdalla, myös virtavesien seurannat ja toimenpiteet on jaettu karkeasti kahdelle
osakaudelle.
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.
Kalataloudellista kunnostusta odottaa alueella Kalamyllynkoski Kaartjoella sekä Rautajoen kohteet.
Molemmille uomille on tehty kunnostussuunnitelmat, joiden mukaisesti kunnostukset toteutetaan.
Nummistenjoen patojen poistaminen on kalatalousalueen pitkän aikavälin tavoitteena. Mikäli padot
poistuvat, joen toimenpiteitä ja kunnostussuunnitelman toteuttamista tarkastellaan uudelleen.
Taulukko 19. Lopen kalatalousalueen tärkeimpien virtavesien seuranta- ja toimenpideohjelma.

Seurantasuunnitelman Menetelmä
osakausi
Sähkökoekalastus

OSA I
2022-2026

OSA II
2027-2031

Kohdevesistöt

Rahoitus

3v
välein:
Kaartjoen Edistämismäärärahat,
Kalamyllynkoski, Rautajoki
KTA
5v välein: Nummistenjoki
+ Ojajoki kertaalleen
+ muut tarvittaessa
Kunnostus
Kalamyllynkoski, Rautajoki
KTA,
edistämismäärärahat
Nousuesteiden (patojen) Nummistenjoki (2 patoa)
poisto tai kalateiden
rakentaminen
(pitkän
aikavälin tavoite)
Sähkökoekalastus
3v välein: Kaartjoen Kala- Edistämismäärärahat,
vuosittain
myllynkoski, Rautajoki
KTA
5v välein: Nummistenjoki
+ muut tarvittaessa
Kunnostus
Kalamyllynkosi, Rautajoki KTA, osakaskunnat,
(mikäli tekemättä I osakau- edistämismäärärahat
delta)
Nousuesteiden (patojen) Nummistenjoki (2 patoa)
poisto tai kalateiden
rakentaminen
(pitkän
aikavälin tavoite)
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4.4. Velvoitetarkkailut ja muut ulkopuoliset seurannat.
Lopen kalatalousalueella on yksi velvoitetarkkailuohjelma, joka on Loppijärven, Nummistenjoen ja Kesijärven
yhteistarkkailu. Osana tätä yhteistarkkailua toteutetaan Loppijärven kalataloudelliset seurannat, joihin
kuuluu vuotuiset kalastustiedustelut sekä koekalastukset 3 vuoden välein. Tämän vuoksi alue ei tee vastaavia
seurantoja Loppijärvellä, ellei niille erikseen todeta tarvetta.
Myös muut mahdolliset ulkopuoliset seurannat otetaan huomioon alueen seurantoja suunniteltaessa.

4.5. Suunnitelma istutuksista
ELY-keskus on määrittänyt kullakin vesistöalueella sallitut istutuskannat (Taulukko 20 ja Taulukko 21).
Käytännössä yleisimpien istutuslajien kohdalla periaate on se, että istutuksissa pyritään käyttämään
paikallisia tai aikaisemmin käytettyjä kantoja. Vain täpläravun istuttaminen on lähtökohtaisesti kokonaan
kielletty.
Taulukko 20. Kokemäenjoen vesistöalueella istutuksissa käytettävät kannat lajeittain (1 = ensisijainen, 2 = toissijainen jne.). Koskee
seuraavia suunnitelman vesistöjä: Loppijärvi, Kesijärvi, Ojajärvi, Valajärvi, Kaartjärvi, Kaartjoen alaosa (Hämeenlinnan
kalatalousalue), Nummistenjoki, Ojajoki.

Laji

Käytettävät kannat
1

2

Kuha

Paikalliset kannat

Aiemmin käytetyt kannat

Planktonsiika

Rautalampi

Koitajoki

Järvisiika

Majutvesi

Saarijärven Pyhäjärvi

Hauki

Paikalliset kannat

Järvitaimen

Paikalliset kannat

Järvilohi

Vuoksen vesistö

Harjus

Rautalampi

Nieriä

Sovittava ELY:n kanssa

Ankerias

Eurooppalainen

Toutain

Kokemäenjoen vesistö

Nahkiainen

Vesistön oma kanta

Karppi

Saa istuttaa

Muut kalalajit

Sovittava ELY:n kanssa

Täplärapu

Kaikki istuttaminen kielletty!

Rautalampi/Vuoksen vesistö

Muut sovittava ELY:n kanssa

3

Säkylän Pyhäjärvi
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Taulukko 21. Karjaanjoen ja Vantaan vesistöalueella istutuksissa käytettävät kannat lajeittain. Karjaanjoen vesistöalue: Keritty,
Punelia, (Sakara), Rautajoki, Hunsalanjoki, Kaartjoen yläosa. Vantaan vesistöalue: Hirvijärvi.

Laji

Karjaanjoen vesistöalue

Vantaan vesistöalue

Kuha

Järven oma tai läheinen

Järven oma tai läheinen

Planktonsiika

Ei suosituksia

Ei suosituksia

Järvisiika

Ei suosituksia

Ei suosituksia

Hauki

Ei suosituksia

Ei suosituksia

Järvitaimen

Ingarskilan meritaimen/ Purotaimen

Taimenistutuksia vältettävä

Luutajoen kantaa
Järvilohi

Ei suosituksia

Ei suosituksia

Harjus

Ei suosituksia

Ei suosituksia

Muut kalalajit

Tarkista ELY-keskuksesta!

Tarkista ELY-keskuksesta!

Täplärapu

Kaikki istuttaminen kielletty!

Kaikki istuttaminen kielletty!

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 on järkevämpää
painottaa sellaisiin (kylmiin) vuosiin, jolloin luonnollisen lisääntymisen voidaan olettavan onnistuvan
heikommin.
Alueen järviin on istutettu eri kalalajeja ja kantoja jo vuosikymmenten ajan. Tärkein istutuslaji on ollut kuha,
jota on istutettu jossain vaiheessa suurimpaan osaan alueen järvistä. Kuha lisääntyy useilla alueen
tärkeimmillä järvillä luontaisesti. Istutusten merkitystä nykyisille kuhakannoille on vaikea arvioida, mutta
todennäköisesti niillä ei enää ole suurta vaikutusta Loppi- ja Kesijärven kaltaisilla, hyvin tuottavilla
kuhajärvillä. Erityisen tiheissä ja hidaskasvuisissa kuhakannoissa istutuksia tulee harkita tarkkaan.
Kuhaistutuksia voidaan tehdä myös alueen pienempiin järviin kalastettavien kantojen ylläpitämiseksi sekä
luontaisen lisääntymisen tukemiseksi.
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.
Kirjolohi-istutuksia voidaan tehdä kalastettavien kantojen ylläpitämiseksi. Vieraslajistatuksen vuoksi
kirjolohen mahdollisia haittavaikutuksia seurataan. Tällä hetkellä kirjolohi ei lisäänny luontaisesti Suomen
vesistöissä, joten kalastettavat kannat ovat täysin istutusten varassa.
Jokirapuistutukset vaativat aina ELY-keskuksen luvan. Jokirapujen istutuksista tarkemmin rapukantojen
hoitokappaleessa. Täplärapujen istuttaminen on kiellettyä.
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4.6. Ehdotukset kalastuksen kehittämistoimenpiteiksi
Vapaa-ajankalastuksen luonne on muuttunut ja muuttuu jatkuvasti. Liikkuvia kalastaja on yhä enemmän ja
tarvetta on sekä helposti saavutettaville veneenlaskupaikoille. Lopen kalatalousalueella on runsaasti
veneenlaskupaikkoja, mutta niitä ei ole kartoitettu tarkemmin ja olemassa olevien kohteiden tieto on
vaikeasti saatavilla.
Lopen kalatalousalue toteuttaa suunnitelmakauden alkupuolella 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.
Muita kehittämishankkeita harkitaan ja toteutetaan esille tulevien tarpeiden mukaisesti.

5. Vesialueiden käytön alueellinen suunnittelu ja yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueella
5.1. Kalataloudellisesti merkittävät alueet
Lopen kalatalousalueen kalataloudellisesti merkittävimmät alueet ovat järvistä Loppi-, Vala-, Oja- Kesi-,
Kaart-, Hirvi-, Paali-, Suolijärvi ja Keritty, Punelia sekä Sakara (Taulukko 1). Alueen vapaa-ajankalastus – sekä
passiivisin että aktiivisin välinein – on keskittynyt näille järville. Aluerajauksia voidaan tarkastella uudestaan
kalastustiedustelun tulosten valossa. Aikaisempaa tietoa kalastuksen määrästä ja luonteesta on vain
Loppijärveltä, eikä järvien välinen vertailu siten ole mahdollista.
Virtavesistä merkittävimmät ovat Kaartjoki, jossa edelleen esiintyy luontainen taimenkanta sekä Karjaanjoen
latvavedet (Rauta-, Jokilan-, Ollin- ja Hunsalanjoki), joihin kaloilla on vapaa pääsy Itämerestä asti. Kalastusta
Lopen kalatalousalueen virtavesillä ei juurikaan ole, mutta potentiaalia uhanalaisen taimenen
lisääntymisalueeksi on useilla niistä. Kalataloudellinen painopiste näillä vesillä onkin taimenkantojen
suojelussa ja vahvistamisessa.

5.2. Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet ja pyydykset
Kalastuslain 13 §:n mukaan:
”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.”
Lopen kalatalousalueen vesistöissä ei ole kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvia alueita lukuun
ottamatta särkikalojen pyyntiin keskittynyttä katiskapyyntiä. Järvet ovat kooltaan pieniä ja suurimmillakin
järvillä on merkittävä määrä vapaa-ajankalastusta, johon kuuluu runsaasti sekä vapakalastusta että
perinteistä pyydyskalastusta verkoilla ja katiskoilla. Osakaskunnat voivat edelleen myydä lupia niitä hakeville
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kaupallisille kalastajille oman harkintansa mukaan. Huomioon tulee ottaa järvien luonne, kalakannat ja muu
kalastus.
Jo järvien koon takia troolien ja nuottien käyttö kaupalliseen kalastukseen ei käytännössä ole mahdollista
missään kalatalousalueen vesistöistä. Tarkkaan harkitulle kaupalliselle verkko- tai rysäpyynnille on
mahdollisuus osakaskuntien myöntämänä suurimmilla järvillä.
•

Ei kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvia alueita lukuun ottamatta särkikalojen pyyntiin
keskittynyttä katiskapyyntiä.

•

Kaikki kalatalousalueen järvet soveltuvat hyvin särkikalojen kaupalliseen pyyntiin katiskoilla. Järvien
pieni koko tulee kuitenkin huomioida pyydysten kokonaismäärissä.

5.2.1. 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.
Vesialueiden omistajien määrittelemät lupahinnat 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, joskin Lopen kalatalousalueella määritettiin alueita
kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuviksi vain katiskapyyntiin. 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 ainakin seuraavat asiat:
-

Vesialueen pinta-ala, jolle lupia ollaan myöntämässä
Pääasialliset pyydettävät lajit
Käytettävien pyydysten ominaisuudet (katiskapyynnissä ei merkittävä)
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. Tällaiseen toimintaan Lopen kalatalousalueella on hyvät
edellytykset alueen suurimmilla järvillä (Taulukko 1).
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Alueella ei ole nähtävissä tarvetta muunlaisille kalastusmatkailun luville. Alueen tärkeimmät järvet ovat sen
tyyppisiä matalahkoja järviä, joissa pääasiallisena kohteena on kuha, että esimerkiksi suurella vapamäärällä
tapahtuvaa vetouistelua ei juurikaan harrasteta, eikä sen lisääminen pienillä järvialtailla ole järkevää. Mikäli
kalastusmatkailun puolelta ilmenee tarvetta erityisille luville, niiden perustamista voidaan selvittää. Tämä
vaatii aina sopimukset vesialueen omistajien kanssa luvanmyynnin siirtämisestä esim. kalatalousalueelle.

5.4. Vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueet ja lupien sekä luvanmyynnin kehittäminen
Lopen kalatalousalueen yhtenäislupa kattaa tällä hetkellä seuraavat järvet: Hirvijärvi, Kaartjärvi, Keritty,
Kytäjärvi, Loppijärvi, Ojajärvi, Paalijärvi, Punelia, Sakara, Suolijärvi, Valajärvi (Kuva 27). Lupa oikeuttaa
käyttämään 4 vapaa (heitto-/vetouistelu, perhokalastus, heitto-onginta). Tämä lupa palvelee hyvin alueella
liikkuvia vapakalastajia. Lupaa kehitetään esille tulevien tarpeiden mukaan.

Kuva 27. Lopen kalatalousalueen yhtenäislupa-alue.

Luvista tiedottaminen tapahtuu pääasissa kalatalousalueen kotisivujen kautta. Lisäksi veneenlaskupaikoille
tehdään infokyltit, joista ilmenee luvan hinnat, myyntipaikat ja säännöt. Alueen yhtenäislupa on myynnissä
netissä ja mahdollistaa vaivattoman luvanhankinnan kaikille kalastajille. Kalatalousalueen hallitus tarkastelee
luvan hintaa, sääntöjä ja muita ehtoja vuosittain.

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.

46

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 valvontasuunnitelman,
jossa on tarkemmin määritelty valvonnan yksityiskohdat, tavoitteet sekä valvonnan käytännön järjestelyt
resursseineen. Valvontasuunnitelma liitetään kalatalousalueen toimintasuunnitelmaan ja pidetään
nähtävillä kalatalousalueen kotisivuilla.

7. Rapu
Lopen kalatalousalueen rapuasiat on käsitelty kattavasti vanhan Lopen kalastusalueen raputalouden käyttöja hoitosuunnitelmassa (Ranta & Mäkinen 2016).
Kaiken alueen rapukantoihin liittyvän toiminnan tavoitteena on suojella jokirapukantoja ja estää täpläravun
leviäminen uusiin vesistöihin. Täpläravun poistaminen niistä vesistöistä, joihin se on jo levinnyt, on
käytännössä mahdotonta. Myöskään ravustuksen määrästä ja saaliista tai mahdollisesta kaupallisesta
ravustuksesta ei ole kalatalousalueelta tietoa. Myös rapuasioita voidaan selvittää kalatalousalueen
kalastustiedustelun yhteydessä.

7.1. Täplärapu
Lopen kalastusalueen järviin on aloitettu koitiuttamaan luvallisesti (istutusrekisteri) täplärapuja ensimmäisen
kerran vuonna 1993. Ensimmäiset istutukset tehtiin Kerittyyn ja Puneliaan. Sen jälkeen istutukset olivat 1990luvun lopulla varsin runsaita. 2000-luvun alkupuolella istutukset loppuivat käytännössä kokonaan. Vasta
vuonna 2008 istutuksia alettiin tehdä uudelleen täplärapukantojen vahvistamiseksi ja niitä on jatkettu
vähäisissä määrin viime vuosiin saakka. Viimeiset istutukset on tehty vuonna 2014. Luvallisten istutusten
lisäksi Lopen järviin on tehty ainakin kaksi laitonta istutusta Hirvi- ja Paalijärveen.
Lopen järvissä täplärapukannat kehittyivät istutusten jälkeen suotuisasti ja niillä saavutettiin varsin vahvoja
ravustettavia kantoja. Suurimmassa osassa järviä kannat kuitenkin romahtivat lähes täysin. Yhtenä syynä oli
todennäköisesti erittäin kylmä ja pitkä talvi sekä aikainen talven tulo syksyllä 2002-2003. Tästä seurasi
järvissä happikatoa ja häiriöitä rapujen lisääntymisessä. Romahtaneita kantoja on yritetty elvyttää istutuksin.
Istutukset eivät kuitenkaan näytä tuottaneet kovinkaan hyviä tuloksia, vaan kannat ovat edelleen heikkoja.
Vieraslajilainsäädännöstä johtuen näitä täydennysistutuksiakaan ei saa enää tehdä. Alla on esitetty Lopen
alueen täplärapujärvet, joihin on myös lisätty tämänhetkinen kanta-arvio (Taulukko 22) (Ranta & Mäkinen
2016).
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Taulukko 22. Lopen kalastusalueen täplärapujärvet, rapukannan alkuperä sekä kannan vahvuus (Ranta & Mäkinen 2016).

7.2. Jokirapu
Lopen kalastusalueen jokirapujen esiintymistä kartoitettiin rapukantojen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa varten
v. 2015 ja 2016. Ravustuksia tehtiin yhteensä 6 järvellä ja ne valikoituivat haastatteluiden ym. perusteella.
Aikaisempien tietojen ja koeravustusten perusteella joitakin jokirapuesiintymiä Lopella edelleen on. Suurin
osa näistä on erittäin heikkoja kantoja, jotka todennäköisesti ovat kroonisesta rapurutosta kärsiviä. Tähän
viittaavat erittäin heikot yksikkösaaliit.
Järviä ei ole listattu tähän suunnitelmaan, vaan tiedot on haluttu pitää ainoastaan vesialueiden omistajien,
viranomaisten, tutkijoiden sekä neuvontajärjestön tiedossa. Tietojen julkaiseminen voisi aiheuttaa rapuruton
leviämisen riskin lisääntymisen. Todennäköistä olisi, että desinfioimattomia mertoja alettaisiin siirtämään
vesistöistä toiseen ja sitä kautta levitettäisiin rapuruttoa harvoihin jokirapujärviin.
Jokirapuja on 1990-luvulla sekä 2000-luvun alkuvuosina istutettu pieniä määriä alueen järviin. Viimeisin
istutus on peräisin vuodelta 2005. Suurimmalla osalla istutuksista ei ole kuitenkaan saavutettu tuloksia, eikä
ravustettavia kantoja ole muodostunut (suullinen tiedonanto Petri Mäkinen).
Jokirapukantojen elvyttämiseksi v. 2002 julkaistu suunnitelma linjasi jokirapualueet, minne täplärapujen
istutuksiin ei lupia myönnetä (Hämeen TE-keskus). Alueet olivat pääasiassa latvavesiä. Positiivista on se, ettei
näille alueille ole tehty kuin kaksi laitonta tiedossa olevaa täplärapuistutusta (Hirvijärvi ja Paalijärvi).
Lopen 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
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niihin kohdistuvalla pyynnin lisäämisellä on vaarana ruton leviäminen näihin harvoihin jokirapuvesistöihin.
Täplärapujen istuttaminen ja kotiuttaminen on kiellettyä ja jokirapujen kotiutusistutuksiin vaaditaan Elykeskuksen lupa.

7.3. Rapukantojen ja ravustuksen tavoitteet
Tavoite
•

Alueen täplärapukantoja voidaan hyödyntää. Samalla suojellaan alueen jokirapuvesiä.

Osatavoite
•

Alue tuntee täplä- jokirapujen esiintymisalueet ja pyrkii estämään täplärapujen levittäytymisen
uusille alueille.

7.4. Täplärapujen sekä rapuruton leviämisen estäminen
EU:n vieraslajipäätöksen myötä täplärapujen istutukset ovat kiellettyjä kaikkialla Suomessa. Tämä tarkoittaa
sitä, ettei täplärapuja saa myöskään istuttaa edes sellaisiin vesistöihin, missä täplärapuja jo esiintyy. Kiellettyä
on myös niiden levittäminen uusille alueille vesistön sisällä, koska se lisää riskiä täplärapujen levittäytymiseen
uusiin vesistöihin.
Alueen suurissa reittivesissä ei ole mahdollista hävittää täplärapuja. Täplärapukannoilla on huomattava
taloudellinen merkitys niin vesialueiden omistajille kuin ravustajille. Reittivesien täplärapukantoja tulee
hyödyntää tehokkaasti ja tiedotuksella estää täplärapujen luvattomat siirrot toisiin vesistöihin. Ainoastaan
alueen pienimmistä järvistä voisi olla mahdollista hävittää täpläravut, mikäli tilanne huomataan tarpeeksi
ajoissa, eivätkä ravut ole levittäytyneet laajalle alueelle. Täpläravut tulisi pyrkiä poistamaan näistä vesistöistä
välittömästi tehokkaalla ravustuksella. Jo se ei ole mahdollista tulee pyrkiä pitämään kanta niin pienenä, että
täplärapujen leviäminen uusille alueille olisi mahdollisimman vähäistä. Jotta tämä olisi mahdollista,
edellyttää se jatkuvaa seurantaa rapujen esiintymisestä. Seurannoista lisää kappaleessa 8.6.
Paras ja suositeltavin tapa on, ettei rapumertoja siirrettäisi lainkaan vesistöstä toiseen. Mikäli tämä ei ole
mahdollista, ravustus ja kalastusvälineet tulee desinfioida ennen siirtämistä. Suurella todennäköisyydellä
rapurutto siirtyy pyydysten mukana ilman asianmukaista käsittelyä. Myös kalastuslaki velvoittaa näin
toimimaan (kalastuslaki 51 §). Kalastuslaki kieltää (51 §) rapujen sumputtamisen muussa vesistössä, kuin
mistä ne on pyydystetty.
Tärkein keino estää täplärapujen leviäminen, on tiedottamisen lisääminen luvattomien täplärapuistutusten
haitallisuudesta sekä rapuruton leviämisestä. Ravustajia on vaikea saavuttaa muuten, kuin jakamalla tietoa
kaikille rapulupia lunastaville luvanmyynnin yhteydessä.

7.5. 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.
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
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taulukossa suuntaa antavia suosituksia ravustuksen järjestämiseen koeravustusten perusteella (Taulukko
23).
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 23. 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

7.6. Rapukantojen, -saaliiden ja ravustuksen 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
Ravustusta ja rapusaaliita voidaan seurata kalatalousalueen kalastustiedustelun avulla. Tiedustelussa
kysytään vastaajien ravustuksen määrä ja saalis. Lisäksi voidaan tiedustella esim. havaintoja jokiravuista,
rapurutosta tai muutoksista rapukannoissa.

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 24 on esitetty Lopen 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 24. Lopen kalatalousalueella esiintyvät vieraslajit.

Laji
Haitallisuusluokitus
Kuvaus

Täplärapu
Haitallinen

Kirjolohi
Tarkkailtava tai
paikallisesti haitallinen

Karppi
Tarkkailtava tai
paikallisesti haitallinen

Istutettu laajasti kalatalousalueen vesistöihin. Istuttaminen nykyisin kielletty.
Levittää rapuruttoa, vaikkei
ainakaan vielä itse kärsi siitä.

Suomen taloudellisesti arvokkain kalalaji. Luontaisesta lisääntymisestä vain satunnaisia havaintoja. Saattaa haitata taimenen menestymistä.

Istutettu muutamiin kalatalousalueen pienempiin vesistöihin. Ei tällä hetkellä
tuota luontaista kantaa,
mutta tilanne voi muuttua.

Toimenpiteet

Istuttaminen kielletty. Pyritään estämään leviäminen
vesistöihin, joissa sitä ei vielä
esiinny. Mahdollistetaan hyödyntäminen niissä vesistöissä, joissa sitä jo esiintyy.

Seurataan tilannetta liittyen
luontaiseen lisääntymiseen ja
muuhun mahdolliseen haittaan. Tällä hetkellä voidaan
istuttaa.

Seurataan tilannetta liittyen luonnontuotantoon ja
mahdollisiin haittavaikutuksiin. Tällä hetkellä voidaan
istuttaa tapauskohtaisen
harkinnan 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 7.
Kirjolohi – Tarkkailtava tai 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 tai paikallisesti haitallinen vieraslaji
Karppia on istutettu 2000-luvulla vain muutamiin alueen pienempiin järviin, joten lajin esiintyvyys ei ole
alueella todennäköisesti kovin laajaa. 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. Toistaiseksi karppia voidaan istuttaa.

9. Yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueella
Vesialueiden omistuksen rikkonaisuus vaikeuttaa kalavesien hoitoa ja kalastuksen järjestämistä. Lopen
kalatalousalue pyrkii aktivoimaan osakaskuntia järjestäytymään sekä yhdistymään suuremmiksi yksiköiksi,
jolloin saavutettaisiin monia hyötyjä: omistajakorvaukset pystyttäisiin maksamaan vesialueiden omistajille,
kalavesien hoito selkiytyisi, kalastuksen järjestäminen helpottuisi samoin kuin kalastuksen valvonta. Toinen
vaihtoehto on, että järjestäytymättömät osakaskunnat siirtävät kalastuksen järjestämisen ja kalaveden
hoidon järjestäytyneelle osakaskunnalle. Kalatalousalue oheistaa yhteistyössä kalatalouskeskusten kanssa
yhdistämisasioissa sekä varaa tarvittaessa rahoitusta yhdistämistoimitusten kustannuksiin taloudellisten
resurssien mukaan.
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10. 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 pintaalaperusteisesti, 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.

11. Alueellinen edunvalvonta
Lopen kalatalousalue seuraa aktiivisesti sen vesialueisiin liittyviä hankkeita, toimenpiteitä ja
velvoitetarkkailuja ja lausuu niistä tarvittaessa. Alueella on nimitetty edustaja ja edustajan varahenkilö Kantaja Päijät-Hämeen vesienhoidon ja merenhoidon yhteistyöryhmään sekä alueelliseen kalataloudelliseen
yhteistyöryhmään.

12. Suunnitelma viestinnästä
Kalatalousalueen tiedottaminen keskittyy alueen kotisivuille (www.lopenkalatalousalue.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-, seuranta- ja valvontasuunnitelmat, talousarviot.
Kotisivujen lisäksi sosiaalista mediaa voidaan käyttää apuna varsinkin ajankohtaisissa, tärkeissä asioissa ja
tiedotuksissa. Kalatalousalue voi ottaa käyttöön omat sosiaalisen median kanavat tai tehdä yhteistyötä
muiden kalatalousalueiden tai neuvontajärjestöjen kautta. Sosiaalisen median kautta alue jakaa tietoa
laajempaa joukkoa koskettavista ajankohtaisista asioista.
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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.
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.

13. Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano
Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpanosta vastaavat ensisijaisesti kalatalousalue ja kalatalousalueen
hallitus. Kalatalousalueen hallitus valmistelee vuosittain alueen seuraavalle toimintavuodelle
toimintasuunnitelman, jossa tarkennetaan kunkin vuoden toimia. Vuosittaisella suunnittelulla voidaan myös
reagoida esim. kerättyyn seurantatietoon ja sen valossa voidaan muuttaa kalastuksensäätelyn toimenpiteitä
tai istutussuosituksia järvikohtaisesti. Samoin virtavesien seurannan ja kunnostusten tarpeita voidaan
päivittää sitä mukaa, kun seurantaa ja kartoituksia tehdään. Toimeenpanoon liittyvät tehtävät ja niiden
alustava aikataulutus on esitetty alla (Taulukko 25).
Taulukko 25. Lopen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpanoon liittyvät tehtävät. Tarkempi toteutusajankohta
kullekin selvitykselle päätetään vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa.

Tehtävä
Kalastuksensäätelytoimien hakemus
ELY-keskukseen
Tiedotetaan säätelytoimista
Virtavesikunnostukset
Seurannat
Seurantojen yhteenveto ja tavoitteiden
toteutumisen arviointi

Aikataulu
2022 sekä
tarvittaessa
2022 sekä
tarvittaessa
2022-2031
2022-2031
2026 ja 2031

Lisätietoa
Kappale 4.1.
Kappaleet 4.1 ja 12
Kappaleet 3 ja 4.3
Kappaleet 2, 3, 0 ja 4.3
Vedetään tuore seurantatieto yhteen
2026 ja arvioidaan muutostarpeet
seuraaville 5 vuodelle.
Kappale 7

Täplärapujen levinneisyyden
kartoittaminen ja tarvittavat
toimenpiteet
Istutukset
Kalastuksenvalvonta
Ollaan aktiivisia osakaskuntien
yhdistämis- ja järjestäytymisasioissa.
Jaetaan tietoa hyödyistä
Tiedotuskyltit kalastusluvista ym.
veneenlaskupaikoille
Selvitetään alueen veneenlaskupaikat ja
lisätään tiedot kalatalousalueen
kotisivuille.

2022-2031

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.

2022-2031
2022-2031
2022-2031

Kappale 4.5
Valvontasuunnitelman mukaisesti

2022-2023
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14. Vaikuttavuuden arviointi ja suunnitelman päivitys
Kalatalousalueen toteuttamat seurannat toimivat kalakanta- ja kalastustiedon tärkeimpänä lähteenä. Lisäksi
huomioon otetaan alueella toteutettavat muut tutkimukset (esim. velvoitetarkkailut). 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.
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.
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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