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Johdanto 

 

Pieksämäen kalastusalueen edellinen käyttö- ja hoitosuunnitelma valmistui vuonna 2008 ja 

se oli päivätty päättyväksi vuoden 2013 loppuun mennessä. Edellisessä suunnitelmassa 

havaittujen puutteiden korjaamiseksi ja tietojen ajan tasalle saattamiseksi, aloitettiin 

keväällä 2013 suunnittelutyö, johon osallistuivat kalastusalueen hallitus, ELY- keskus sekä 

käyttö- ja hoitosuunnitelman laatija Janne Tarkiainen.    

Pohjana työlle käytettiin aikaisemmin valmistuneita käyttö- ja hoitosuunnitelmia. Nyt 

laadittu suunnitelma on kuudes kalastusalueen historiassa.  

Suunnitelman alkuosassa esitellään tietoja kalastusalueesta, veden laadusta, 

kalastusjärjestelmästä sekä kalataloudellisesti merkittävistä kalakannoista. Loppuosassa 

esitetään toimenpiteet kalastuksen järjestämiseksi sekä kalavesien hoitotoimenpiteet. 

Huomiota on kiinnitetty aikaisempaa enemmän osakaskuntien yhdistymiseen sekä 

järvikohtaisten tietojen laatimiseen.  

Taustatyö suunnitelmaan tehtiin laatimalla osakaskunnille kysely sekä järjestämällä 

kuulemistilaisuus vesialueiden omistajille sekä muille kalastusalueen toimijoille. 

Kalastusalueen hallitus sekä Etelä-Savon ELY- keskus ovat antaneet asiantuntija apua 

suunnitelman eri vaiheissa. Kalastusalueen isännöitsijänä toimii Jyrki Tarvainen ja alueen 

kotipaikka on Pieksämäki.  

Tämä käyttö- ja hoitosuunnitelma on hyväksytty kalastusalueen kokouksessa helmikuussa 

2014 ja se on voimassa 2018 vuoden loppuun.  
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1. ALUEEN YLEISKUVAUS 

 

Pieksämäen kalastusalue sijaitsee entisessä Itä-Suomen läänissä Etelä- ja Pohjois-Savon 

rajalla. Kalastusalueella on yhteinen raja Virtasalmen, Joroisten, Suonteen, Hankasalmen 

Puulan sekä Kyyveden kalastusalueen kanssa. Kalastusalueen vesipinta-ala on 15 436 ha. 

Kalastusalueen vedet kuuluvat pääosin Kymijoen ja osittain Vuoksen vesistöalueisiin. 

Kymijoen vesistöalueen puolelta alueelle sijoittuvat Mäntyharjun reitin valuma-alueen 

(14.9) Kyyveden alue (14.93) sekä Rautalamminreitin valuma-alueen (14.7) osa-alueet 

Suonenjoen valuma-alue (14.78) sekä Pieksäjärven valuma-alue (14.79). Vuoksen vesistön 

puolelta alueelle sijoittuu osa Haukiveden-Kallaveden alueen (4.2) Sysmäjärven valuma-

alueesta (4.25).  

Kalastusalueella on järviä ja lampia noin 190 kappaletta sekä runsaasti pieniä jokia ja 

puroja. Suurimmat järvialtaat ovat Pieksäjärvi (2 050 ha), Iso-Naakkima (1 130 ha) ja 

Pyhäjärvi (1 090 ha). Osittain kalastusalueen ulkopuolelle sijoittuvat suurimmista järvistä 

Paasvesi, Puruvesi sekä Suontee. Yli 100 hehtaarin järviä alueella on 33 kappaletta, 30- 

100 hehtaarin järviä 16 kappaletta sekä alle 30 hehtaarin järviä ja lampia 139 kappaletta.  

2. VEDEN LAATU JA MUU KÄYTTÖ 

 

2.1. Veden laatu  

 

Etelä-Savon järvien tila on parempi kuin Suomessa keskimäärin. Järvet kuuluvat pääosin 

luokkaan erinomainen tai hyvä. Luokitelluista järvistä tyydyttävään kuuluu 32 järveä. 

luokassa välttävä on ainoastaan yksi ja huonoksi luokiteltavia järviä ei alueella esiinny.  

Etelä-Savon järvien vedenlaatua seurattiin vesienhoidon seurantaohjelmassa 2006- 2012. 

Mukana olivat joet, joiden valuma-alue on noin 100 km
2
 tai suurempi, ja järvet, joiden 

pinta-ala on yli 50 hehtaaria. Seurantaohjelman pohjalta Etelä-Savon pintavedet on jaettu 

maantieteellisten ja luonnontieteellisten ominaispiirteiden mukaan 12 eri tyyppiin. 

Pintavesistä on tehty, tai tehdään tulevaisuudessa ekologinen luokitus. 

Suurin osa Pieksämäen kalastusalueen järvistä kuuluu tyyppiin matalat humusjärvet. 

Lukumäärään suhteutettuna matalat humusjärvet ovat yleisimpiä koko Etelä-Savon alueella 

(14 %). Pinta-alaltaan yleisimpiä Etelä-Savossa ovat vähähumuksiset suuret järvet (37 %). 

(Kotanen, Manninen 2010). Pieksämäen kalastusalueen järvikohtainen tyypitys löytyy 

hoitosuunnitelmista kohdasta 8.  

Ekologisessa luokituksessa luokkia on viisi: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja 

huono. Luokitus kertoo kuinka paljon ihmisen toiminta on muuttanut vesistön tilaa 

luonnontilasta. Itse vesien tilassa ole juurikaan tapahtunut tilaluokan muutoksia muutamia 

kohteita lukuun ottamatta, vaan muutokset verrattuna ensimmäiseen vuosien 2000 - 2007 

luokitus tietoihin johtuvat pääosin laajemmasta seuranta-aineostosta ja luokitteluteknisistä 

muutoksista.  
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Tarkempiin tietoihin seurantajaksoon kuuluvista järvistä sekä vedenlaatutiedoista voi 

tutustua vesienhoitoalueen Internet-sivuilla ja ympäristöhallinnon ympäristö- ja 

paikkatieto-palvelussa (OIVA) (Kotanen, Manninen 2010).  

Pieksäjärvi 

Pieksäjärvellä jätevesien vaikutusta vedenlaatuun seurataan kaupungin velvoitetarkkailuna. 

Lisäksi kaupunki seuraa jatkuvasti vedenlaatua Pyhitystä ja Iso Tuoppujärvestä, josta 

kaupunki ottaa imeytysveden tekopohjavesilaitokselleen

Pieksäjärven biomanipulaatiotutkimuksessa (Palomäki ym. 2001) on havaittu 

näkösyvyyden kuvastavan hyvin järven tilaa. Järven näkösyvyys kasvaa kalaston 

vähenemisen ja isokokoisen eläinplanktonin määrän kasvaessa. Näkösyvyys on ollut 

vuosina 2001- 2012 pienempi kuin 1990-luvun lopulla (Kuva 1).  

 

Kuva 1. Havaintoaseman Pieksäjärvi 020 kesä-ajan näkösyvyydet vuosina 1964- 2012. (Alaja, 

Sundell 2012)     

Pieksäjärven ravintoketjukunnostuksessa vuosina 1993- 2000 Pieksäjärven kalaston 

rakenteeseen voitiin vaikuttaa tehokalastuksella. Kun planktonia syövien ja pohjaa 

sekoittavien särkikalojen määrää vähennettiin kalastuksella, pieneni järven sisäinen 

ravinnekuormitus, mikä alensi fosforipitoisuutta ja lisäsi näkösyvyyttä (Palomäki ym. 

2001). 
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Kuva 2. Pieksäjärven hoitokalastussaaliit vuosina 1993- 2012. (Alaja, Sundell 2012)     

Suurin saalis Pieksäjärvestä on saatu hoitokalastamalla vuonna 2006, jolloin järvestä 

nostettiin kalaa yli 120 000 kg. 1993 alkaneen hoitokalastuksen jälkeen järvestä on 

poistettu kalaa reilut 500 000 kiloa. Hoitokalastusta ei ole kuitenkaan tehty 2000 luvulla 

joka vuosi. (Alaja, Sundell 2012)     

Pieksänjärven vedenlaatu on heikentynyt 2000-luvulla huolimatta vedensuojelutoimista 

alueella. Etelä-Savon pintavesien hoidon toimenpideohjelman (Kotanen, Manninen 2010) 

mukaan syynä Pieksäjärvellä ja sen laskujoella Haapajoella tilaa heikentävät 

yhdyskuntajätevesien pistekuormitus sekä aikaisemman voimakkaamman kuormituksen 

aiheuttama rehevöityminen. Lisäksi vedenlaatuun vaikuttaa myös jossain määrin 

turvemaavaltaisen valuma-alueen metsätalouskuormitus. Pieksäjärven luusuassa oleva pato 

estää kalojen nousun Haapajoesta Pieksäjärveen. Vedenlaadun lisäksi Haapajoessa 

ongelmana on myös ajoittainen veden vähyys. 

Pieksänjärvi kuuluu pintavesityypitykseltään mataliin humusjärviin ja ekologiselta 

luokaltaan luokkaan hyvä (Ympäristöhallinnon ympäristö- ja paikkatieto-palvelu (OIVA).  

2.2. Kuormitus 

Kalastusalueelle tuleva kuormitus koostuu piste- ja hajakuormituksesta. Pistekuormitus 

keskittyy Pieksäjärveen, johon Pieksämäen kaupunki laskee puhdistetut jätevetensä. 

Hajakuormitus koostuu maa- ja metsätaloudesta, haja-asutuksesta, yläpuolisilta valuma-

alueilta tulevasta kuormasta sekä sateen mukana tulevasta kuormasta.  

Etelä-Savon vesistöihin ulkoisen, ihmisperäisen kuormituksen merkittävin 

hajakuormituslähde on maatalous, jonka kuormitusosuus kokonaisfosforin osalta vaihtelee 

23- 42 % välillä riippuen tarkasteltavasta osa-alueesta. Suurimmillaan kuormitus on 
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suhteellisesti Kyrsyänjärven-Tuusjärven, Sysmäjärven ja Syysjärven sekä Kyyveden 

valuma-alueilla Mäntyharjun reitin pohjoisosassa (Kotanen, Manninen 2010). 

Pieksämäen jätevedenpuhdistamolta lähtenyt fosforikuorma 2012 oli keskimäärin 1,1 kg P/d ja 

typpikuorma 124 kg N/d. Ulkoisesta fosforikuormasta pääosa tulee valuma-alueelta, mutta 

jätevedenpuhdistamon osuus Pieksäjärveen kohdistuvasta typen kokonaiskuormituksesta on 

selvästi suurempi.(H. Veijola, Pieksämäen kaupungin jätevedenpuhdistamon ja purkuvesistön 

velvoitetarkkailun vuosiyhteenveto vuodelta 2012) 

 

Kuva 3. Jätevedenpuhdistamolta lähtenyt fosforikuorma (kg/vuosi) ja Pieksäjärven aseman 020 

fosforipitoisuuden (μg/l) vaihtelu vuosina 1976- 2012. (Alaja, Sundell 2012)     

Kalastusalueella toimii muutamia luonnonravintolammikoita, mutta niiden aiheuttama 

vesistökuormitus on vähäistä.  

2.2.1. Turvetuotanto 

Vapo Oy:lle on myönnetty ympäristölupa Lahna, Kalkkiköyhän, Hirsi ja Vipusuon 

turvetuotantoalueiden perustamiseen. Turvetuotannon vaikutukset koskevat alapuolisia puroja, 

jokia ja järviä, joissa kiintoaineen, humuksen ja ravinteiden lisääntyminen on mahdollista.   

2.2.2 Padot 

Patoturvallisuuslain piiriin kuuluvat padot kalastusalueella ovat Porsaskosken myllypato sekä 

Haapakosken voimalaitospato. Molemmat padot kuuluvat luokkaan 3, onnettomuuden sattuessa 

saattaa aiheuttaa vain vähäistä vaaraa.  
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2.3. Vesistöjen muu käyttö 

 

2.3.1. Yritystoiminta  

 

Kalatalouden parissa toimivia yrityksiä alueella ovat lähinnä kalanviljelijät ja 

kalankasvattajat sekä virkistyskalastukseen liittyvät kalastuspalveluiden tarjoajat. 

Kalastusalueella toimii luonnonravintolammikoita, joissa tuotetaan lähinnä yksikesäisiä 

kuhan ja siian poikasia. Lisäksi alueella toimii yksi ravunkasvattaja. Kalastustarvikkeita 

alueella myyvät suutarinliike Harrin Koukku sekä Green Trail Oy.   

Kalastus- ja majoituspalveluita alueella tarjoaa Nykälänkosket Koskentila. Porsaskoskentie 2275, 

51670 Nykälä. www.koskentila.com, puh: 015-669819.  

Virkistyskalastusta alueella tarjoaa:  

Ahvenkoski 

Kalasto: järvitaimen, luontainen kanta 

Kalastuskausi: koko vuosi (rauhoitus 11.9.- 15.11.) 

Luvan myynti: Grilli- Kahvila Janoinen Karhu puh.017 - 510 206 (Rautalampi), Green 

Trail 015-348 444 (Pieksämäki), Jari-Pekka 014- 846211 (Hankasalmi) ja Shell Koskelo 

017-519522 (Suonenjoki). 

 

Isojoki, Suurjoki- Virmasjoki 

Kalasto: järvitaimen, istutettuna kirjolohi 

Kalastuskausi: koko vuosi 

Luvan myynti: Virtasalmen Autokorjaamo M. Kainulainen, Pieksämäentie 126, Virtasalmi, 

puh. (015) 480 466 

 

Kivisen alue 

Kivinen on 43 hehtaarin syvä, kivipohjainen ja kirkasvetinen järvi Metsähallituksen 

maiden keskellä Varkauden ja Pieksämäen välillä. 

Kalasto: hauki, ahven, lahna, siika, kirjolohi, nieriä 

Luvan myyntipisteet ja muuta infoa http://www.kalastuskivinen.fi 

 

Pyhäluoman mylly  

Kirjolohi-allas. Kalastusta omilla välineillä ennalta sovittaessa.  

Puh. 0400 256 358 

 

Rantojoki-Välijoki 

Kalasto: taimen 

Kalastuskausi: koko vuosi (rauhoitus 11.9.- 15.11.) 

Luvan myynti: Erkki Markkanen, puh. 0400 404 299 

Lisätietoja: Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223  

 

 

http://www.koskentila.com/
http://www.kalastuskivinen.fi/
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Savon Erämaa Oy 

Ahvenisentie 615, 78850 Varkaus, puh. (015) 481 145, 050 559 8145, fax 481 145 

era.kehus@eramaa.fi 

Retkiä sopimuksen mukaan (luonto, lintu, patikka, hiihto, moottorikelkka, metsästys, 

kalastus, melonta jne.), varustepalveluja (vaatteet, sukset, aseet ym.), ruoka-, opas- ja 

karttapalveluja 

 

Suonteen vesistö 

Kalasto: hauki, kuha, istutettuna taimen ja siika  

Luvan myynti: Risto Penttinen, Ruuhilammentie 968, Jäppilä, puh. (015) 485 108, 0400  

 

Tahinlampi  

Kalasto: kirjolohi 

Luvan myynti: Suutariliike Harrin Koukku, Kauppatori 3, Pieksämäki, puh. (015) 341 850 

Neste Pieksämäki, Kaakinmäenkatu 16- 20, Pieksämäki, puh. (015) 348 411 

Green Trail Oy, Keskuskatu 26, Pieksämäki, puh. (015) 348 444, fax 348 445 

Tarmo Lähikauppa, Pirttimäenkatu 12, Pieksämäki, puh. 0500 348 488 

Lisätietoja: Kalevi Kaasinen, puh. 0500 348 488 

 

Paltasen kahvila ja lohikalastus 

Kalasto: kirjolohi, järvitaimen istutettuna. Kalastus omilla välineillä. 

Luvan myynti Järvisuomentie, 77110 Paltanen, puh. 040- 541 0666, Lomatrio Pieksämäki 

puh 020 741 5510, Rautia A/K Kauppinen Hankasalmi puh. 020 741 8200 

Kesäkahvila suljettu talven ajaksi. 

 

2.3.2. Osakaskuntien lupia myy 

 

Harrin Koukku, Kauppatori 3, Pieksämäki, puh. (015) 341 850. 

Luvan myynti: Pieksäjärvi, Vangasjärvi, Tahilampi, Rusala, Hietamäen osakaskunta, 

Surnuinmäki, Jauhomäen osakaskunta (mm. Viippero), Niskakosken osakaskunta 

(Niskajärvi, Vehvaa, Pitkäsjärvi, Pyhäluoma ja Loukee), Surnuinmäen osakaskunta 

(Pohjois- ja Etelä- Surnui) sekä Kyyveden kalastusalueelle (Haukivuori). 

 

Green Trail Oy, Keskuskatu 26, 76100 Pieksämäki, puh.015 348444 

Luvan myynti. Naakkiman osakaskunta (Iso- ja Pieni- Naakkima, Heiniö, Iso-Syvä). 

Vilhulan kylän osakaskunta (Ala- ja Ylä- Siili, Vangasjärvi). 

 

Tupun Tupa, Länsiväylä 3, 76150 Pieksämäki puh. 050 3820 001 

Luvan myynti. Pyhäjärven osakaskunta (Pyhäjärvi, Venetekemä, Kivinen, Iso-Kaatluoma, 

Loukee) 

 

Kyläkauppa Hannu Kurikkala Niittylammentie 13, 77350 Montola, puh. 040 035 8444. 

Luvan myynti. Salonsaaren osakaskunta ( Iso-Naakkima) 
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2.3.3. Veneenlaskuluiskat  

 

Mikkelin maaseutuelinkeinopiiri on kartoittanut kalastusalueiden veneenlaskuluiskat 

(Hyytinen ym. 1996). Pieksämäen kalastusalueelta on viisi yleistä veneenlaskuluiskaa: 

Pieksäjärvi, Lampolahti ja Nykäläntien veneranta; Vangasjärvi Matintie ja Tammistontie. 

Näiden lisäksi yleinen veneenlaskuluiska on rakennettu Suonteelle soitunlahteen, 

Venetekemään (pohjoispää), Naarajoelle (Tensala), Pyhitylle (sahantien varsi), Puruvedelle 

Suihkolan salmeen sekä Isolle ja Pienelle Naakkimalle. 

2.3.4. Viranomaisia ja neuvontajärjestöjä  

 

Etelä-Savon ELY- keskus 

Käyntiosoite Jääkärinkatu 14, Mikkeli  

Puhelinvaihde: 029 502 4000, http://www.ely-keskus.fi 

ELY- keskus on kalatalousasioista vastaava alueviranomainen. ELY- keskusten tehtäviin kuuluvat: 

yleinen kalatalousedun valvonta vesi- ympäristölupaprosesseissa kalataloudellisiin velvoitteisiin 

liittyvät tehtävät kalastusalueiden toiminnan ohjaus ja valvonta kalastuslain mukaisista luvista ja 

kielloista päättäminen vesistöjen kalataloudellinen kunnostaminen vapaa-ajan kalatalouden ja 

kalastusmatkailun kehittäminen elinkeinokalatalouden rahoitus ammattikalastuksen edistäminen ja 

merialueen saalisseuranta kalastuslain ja Euroopan yhteisen kalastuspolitiikan mukaiset 

valvontatehtävät. 

Evira Kuopio 

Postiosoite: PL 92, 70701 Kuopio 

Käyntiosoite: Tutkimuskeskus Neulanen, Neulaniementie 4, 70210 Kuopio 

p. 029 530 0400, pyydä vaihteesta numeroon 4952, f. 029 530 4970, http://www.evira.fi  

 

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toiminnan päämääränä on varmistaa tutkimuksella ja 

valvonnalla elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua sekä kasvien ja eläinten terveyttä. 

Elintarviketurvallisuutta vaarantaviin riskeihin samoin kuin eläinten ja kasvien terveyttä uhkaaviin 

tauteihin varaudutaan ennalta. 

Raputietokeskus     

Japo Jussila 040-542 8982.  

S posti: raputietokeskus(add)jippii.fi 

 

Raputietokeskus auttaa rapuun liittyvissä kysymyksissä erityisesti jos on kyse elinkeinoon 

liittyvistä rapuhankkeista. Raputietokeskuksen toimintaan kuuluu kaikenlainen käytännön 

ravunviljelyyn ja luonnonkantojen tuoton edistämiseen liittyvä neuvonta, opastus ja tiedonhankinta. 

Raputietokeskus on kaikkien ravusta ja ravunviljelystä kiinnostuneiden käsikassara, jonka 

tehtävänä on auttaa ja helpottaa rapuun liittyvien elinkeinojen toimintaa. Raputietokeskus toimii 

koko Suomen alueella ja nykyisin Raputietokeskuksen toimisto on Itä-Suomen yliopistolla 

Kuopiossa. 

 

 

http://www/
http://www.evira.fi/
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Etelä-Savon maanmittaustoimisto 

Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli.  

puh. 029 530 1129. http://www.maanmittauslaitos.fi 

 

Maanmittauslaitos tuottaa tietoa maasta. Tehtävänämme on huolehtia maan 

kiinteistötietojärjestelmästä, kiinteistöjä koskevista rekistereistä ja yleisistä kartastotöistä. 

Kokoamme ja tuotamme kiinteistöjä, maastoa ja ympäristöä koskevia tietoja ja palveluita 

ja edistämme paikkatietojen yhteiskäyttöä 

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö 

Aluetoimisto Akuntie 4, 50670 Otava  

puh. 044- 547 9116, www.vapaa-ajankalastaja.fi 

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö edistää vapaa-ajankalastusta, joka kestävällä 

tavalla ja monipuolisesti hyödyntää luontaisesti uusiutuvia kalakantoja. 

 

Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiiri 

Puheenjohtaja Kalevi Kaasinen 

Puh: 0500-348 488, http://www.saimaanvapaa-ajankalastajapiiri.fi 

 

Etelä-Savon Vapaa-ajankalastajapiirin tavoitteena on edistää vapaa-ajankalastusta 

organisoimalla Etelä-Savossa tapahtuvaa kalastuskilpailutoimintaa sekä järjestämällä 

erilaisia tapahtumia lapsille ja nuorille. 

 

Etelä-Savon kalatalouskeskus 

Mikonkatu 5 

50100 Mikkeli 

puh. 0400 277 688 

 

Mikkelin kalatalouskeskus toimii maakunnallisena kalatalouden neuvontajärjestönä. 

Kalatalouskeskuksen tehtäviin kuuluu mm. vesialueiden omistajien neuvonta kala- ja 

rapuistutuksissa, kalaistukkaiden välitys, vesien hallinnoinnin ja hoidon opastus.  

2.3.5. Kalastusseurat 

 

Pieksämäen Urheilukalastajat ry 

 

Puheenjohtaja 

Kalevi Kaasinen  

Puh: 0500348488 

 

Pieksämäen urheilukalastajat ry:n toiminta on muun muassa eri seurojen välistä, sekä piiri 

ja valtakunnan tasolla tapahtuvaa talvi ja kesä ongintaa. Seuran tavoitteena on edistää 

vapaa- ajankalastusta ja nuorison ohjausta kalastukseen.  

 

 

http://www/
http://www.vapaa/
http://www/
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Pieksämäen Perhokalastajat ry (PIPEKA)  

Puheenjohtaja 

Timo Häkkänen 

pipeka@pieksamakelainen.com 

 

Pipeka on perustettu 1983 muutaman perhokalastuksesta innostuneen henkilön toimesta. 

Seurassa on jäseniä noin 60. Seura järjestää jäsenilleen kerhoiltoja ja on myös vuokrannut 

käyttöönsä Myhinkosken Rautalammilta.  

 

2.3.6. Paikallinen yhteistoiminta 

 

Alueella toimii joukko aktiivisia kylätoimikuntia sekä yhdistyksiä. Yhteystiedot löytyvät 

sivuilta http://www.jasky.net/kunnat.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. KALASTUSJÄRJESTELMÄ 

3.1. Vesialueiden omistus 

Pieksämäen kalastusalueella on 62 yhteistä vesialuetta ja seitsemän kiinteistöjen omaa 

vesialuetta (Etelä-Savon ELY- keskus 2013). Osakaskuntien ja yksityisvesialueiden pinta-

alat ja tiedossa olevat yhteystiedot on esitetty liitteessä 1. Osakaskunnista 44 (71 %) on 

järjestäytynyt. 

Kiinteistöjen vesialueiden kokonaispinta-ala on114,8 ha, keskikoko 16,4 ha ja mediaani 

6,34 ha. Kuusi vesialuetta on alle kymmenen hehtaarin ja yksi suuruusluokassa 50 -200 ha. 

Haapakosken kyläyhdistys Ruukki ry 

Halkokummun kylätoimikunta 

Heinäselkä kylätoimikunta 

Hietakylän kylätoimikunta 

Hällinmäen kylätoimikunta 

Jäppilän kirkonkylän kylätoimikunta 

Karjalankylän kylätoimikunta 

Kotamäen Kyläyhdistys ry 

Kukkaromäen kyläyhdistys ry 

Kylmämäen kyläyhdistys 

Käpryn kylätoimikunta 

Liperomäki-Mataramäen 

kylätoimikunta 

Längelmäen kyläyhdistys ry 

Länsikylien kotiseutuyhdistys ry 

Montolan kyläyhdistys ry 

Nenopellon kylätoimikunta 

Niskamäen kyläyhdistys ry 

 

Paltasen kyläyhdistys ry 

Partaharju-Kontiomäen kylätoimikunta 

Porsaskosken seudun kyläyhdistys ry 

Pyhitty-Lamminmäen kylätoimikunta 

Rummukan kylätoimikunta 

Ruuhilammen kyläyhdistys ry 

Siikamäki-Peiposjärven kyläyhdistys ry 

Syvänsin kylätoimikunta 

Tihusniemen Kyläyhdistys ry 

Valkeamäen maa- ja kotitalousseura ry 

Vanajan kylätoimikunta 

Vehmaskylän kylätoimikunta 

Venetmäen maa- ja kotitalousseura ry 

Vilhulan kylätoimikunta 

Virtasalmi-yhdistys ry 

Väisälä kylätoimikunta 

Pieksämäen kylät ry 

 

http://www.jasky.net/kunnat.html
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Yhteisten vesialueiden yhteispinta-ala on 15.349 ha, keskikoko 247,6 ha ja mediaani 65,5 

ha. 

Osakaskunnat jakaantuvat suuruusluokiltaan seuraavan taulukon mukaisesti. 

Vertailutietoina ovat Pieksämäen kaupunki, Etelä-Savon maakunta ja koko Suomi: 

Alue tai 

kunta 

Osakaskuntia, kpl             

< 10 ha % 10-49 ha % 50-199 ha % 200-999 ha % > 1000 ha % Yhteensä 

Pieksämäen 

kalastusalue 
13 21 13 21 20 32 11 18 5 8 62 

Pieksämäen 

kaupunki 

(593) 

32 25 25 20 36 29 27 21 6 5 126 

Etelä-Savo 420 24 446 25 479 27 330 18 112 6 1787 

Koko maa 8790 44 5110 26 3132 16 2070 10 850 4 19952 

 

Pieksämäen kalastusalueella on hieman vähemmän alle kymmenen hehtaarin yksiköitä ja 

muutamien yhdistämisten jälkeen hieman enemmän yli tuhannen hehtaarin osakaskuntia 

kuin maakunnassa keskimäärin. Alle kymmenen hehtaarin yksiköiden osuus on kuitenkin 

vain puolet koko maan tilanteeseen verrattuna. 

Pienimmässä alle kymmenen osakaskiinteistön luokassa Pieksämäen kalastusalueen 

osakaskuntien osuus on pienempi kuin maakunnassa tai koko maassa keskimäärin. 

Suurimmissa luokissa osuus on vastaavasti kolmin – tai nelinkertainen vertailualueisiin 

nähden. Tarkemmat numerotiedot näkyvät seuraavasta taulukosta: 

 

Alue tai 

kunta 

    Osakaskuntaluokat, joissa osakaskuntia kpl         

Ei 

selv. 
% < 10 %  10-49  % 50-149 % 150-499 % > 500 % 

Yhteens

ä 

Pieksämäen 

kalastusalue 
0 0 7 11 18 29 13 21 19 31 5 8 62 

Pieksämäen 

kaupunki 

(593) 

8 6 27 21 39 31 30 24 18 14 4 3 126 

Etelä-Savo 11 1 435 24 720 40 421 24 172 10 28 2 1787 

Koko maa 252 1 7528 38 6602 33 3183 16 1870 9 517 3 19952 
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Taulukoiden lähtötiedot ovat vuosien 2012 ja 2013 vaihteen tilanteen mukaiset ja 

perustuvat Matti Salmisen Maanmittauslaitokselle tekemään AMK- opinnäytetyöhön sekä 

sen jatko-osaan (Pekka Vilska 2013) 

3.2. Kalastusalueen hallinto 

Kalastuslain osittaisuudistuksen mukainen kalastusalueen uusi ohjesääntö hyväksyttiin 21.3.1994. 

Mikkelin maaseutuelinkeinopiiri vahvisti säännön 4.5.1994. Lainuudistuksen myötä kalastusalueen 

valtuuskunnan tilalle tuli kalastusalueen kokous.  

Alueen kokoukseen jäsenet valitsevat edustajia seuraavasti: 

1) Osakaskunta, jossa on vesialuetta vähintään 50 hehtaaria, saa lähettää yhden edustajan; 

2) Osakaskuntiin kuulumattomien, pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaarin suuruisten vesialueiden 

omistajat saavat kukin lähettää yhden edustajan; 

3) muiden kuin kohdassa 1) ja 2) tarkoitettujen vesialueiden omistajat saavat rekisterikylittäin 

lähettää yhden yhteisesti valitsemansa edustajan  

4) paikalliset ammattikalastajajärjestöt saavat kukin lähettää yhden edustajan 

5) virkistyskalastajia edustavat alueelliset järjestöt saavat kukin lähettää kaksi edustajaa 

Kukin taho valitsee edustajansa omien sääntöjensä ja päätöstensä mukaisessa järjestyksessä. 

Kohdan 3) edustajat valitaan rekisterikylittäin pidettävässä vesialueiden omistajien kokouksessa.  

Kalastusalueen kokouksen valitsemaan hallitukseen kuuluu 9 jäsentä. Lain uudistuksen mukaisesti 

kalastusalueen hallitus on valinnut isännöitsijän (sivutoiminen), joka toimii hallituksen esittelijänä 

ja vastaa alueen toiminnan pyörittämisestä. Kalastusalueen kotipaikka on Pieksämäki.  

Kalastusalueen tehtävänä on toimialueellaan kalatalouden edistäminen, kalastuslain 1 §:ssä 

mainittujen tavoitteiden toteuttaminen, kalastuslain ja sen nojalla annetuissa säädöksissä ja 

määräyksissä ja kalastusalueen ohjesäännössä mainittujen tehtävien hoitaminen sekä käyttö- ja 

hoitosuunnitelman toteutumisen seuranta. Kalastusalueen tehtävänä on myös kalastusalueen 

jäsenten kalastusalueelle antamien toimeksiantojen toteuttaminen.  

Kalastuslain uudistuksen myötä alueen tehtävät ovat tulleet vaativimmiksi, koska päätökset tehdään 

virkavastuulla. Kalastusalue saa rahoitusta toimintaansa nykyisin ELY- keskuksen kautta mm. 

hallintoon ja kalavedenhoitoon. Lisäksi alue voi anoa rahoitusta erilaisiin kehittämisprojekteihin. 

Kalastusalue tekee päätöksen kalastuslain 91 + 89 a §:n mukaisesta omistajakorvausvarojen jaosta 

kalavesien omistajille.  

Tarkemmin kalastusalueen hallintoa ja kalastusalueen toimintaa on esitetty Kalatalouden 

keskusliiton julkaisussa ”Kalastusalueopas” (Ahvenniemi ym. 1997). 

3.3. Käytössä olevia pyydyksiä  

Pieksämäen kalastusalueella yleisimpiä pyydyksiä ovat verkot ja katiskat. Näiden lisäksi 

osakaskunnat myyvät vesialueille tuulastus, uistin, ravustus sekä erilaisia 
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koukkukalastuslupia. Rysä ja nuottalupia lunastetaan vuosittain muutamia. 

Kokopäivätoimisia ammattikalastajia alueella ei ole. 

3.4. Kala- ja rapukantojen nykytila 

Kalastusalueen yleisimpiä kalalajeja ovat hauki, ahven, särki, made ja lahna. Alueen järvissä on 

yleensä hyvä ahven- ja särkikanta. Hauki on koko alueen tärkein talouskala ja sen kannan vahvuus 

on kohtalainen, paikoin jopa runsas. Kalastusalueen järvissä on istutettuna siikaa. Kuhakannat ovat 

istutusten ansiosta hiljalleen elpyneet useassa järvessä. Muikkua tavataan vaihtelevasti, osassa 

järvistä kanta on hyvä mutta joistakin laji puuttuu kokonaan.  

Järvitaimenkanta on peräisin pääasiassa istutuksista. Luontainen poikastuotanto on romahtanut, 

eikä jäljellä olevilla alueilla ole suurempaa merkitystä taimenen kannalta ilman 

kunnostustoimenpiteitä. Harjusta tavataan paikoitellen jokialueilla, järvikutuista kantaa on istutettu 

jonkin verran myös järvialueille.  

 

4. KALAVESIEN HOITO 

 

Kalavesienhoitotoimenpiteillä voidaan vaikuttaa vedenlaatuun joka lisää vesistöjen käyttö- 

ja virkistysarvoa. Valuma-alueilla tapahtuvat toimenpiteet vaikuttavat alapuolisen 

vesistöön, joten toimenpiteitä tulisi suunnitella valuma-aluekohtaisesti. Uusia suunnitelmia 

tehtäessä erityisen tärkeää olisi huomioida ongelmat koskien koko aluetta.   

Kunnostustoimenpiteet voidaan jakaa kolmeen osaan, ulkoisen ja sisäisen kuormituksen 

vähentäminen sekä vesistöjen käyttö- ja virkistyskäytön lisääminen. Ulkoisia toimenpiteitä 

ovat mm. maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon vesiensuojelu, haja-asutuksen sekä 

taajamien jätevesihuollon ja jätevedenpuhdistamoiden puhdistusmenetelmien 

parantaminen. Vesialueiden sisäistä kuormitusta voidaan vähentää mm. 

ravintoketjukunnostuksilla sekä erilaisilla ilmastus ja hapetusmenetelmillä. Vedenpinnan 

nosto, ruoppaus sekä vesikasvien niittäminen puolestaan lisää vesistöjen käyttö- ja 

virkistysarvoa.   

Pieksämäen kalastusalueella on vuosien varrella tehty paljon erilaisia toimenpiteitä 

vedenlaadun parantamiseksi. Jatkuvatoimiset toimenpiteet ovat koskeneet pääasiassa 

Pieksänjärveä, jota on hoidettu poistokalastamalla, hapettamalla sekä niittämällä 

vesikasveja. Erilaisten hankkeiden yhteydessä alueen pienemmissä järvissä on suoritettu 

mm. vesienkasvien niittoa, poistokalastusta sekä ruoppauksia. Yleisimpänä 

hoitotoimenpiteenä kalastusalueella ovat olleet kalojen istutukset, joiden avulla on pyritty 

vahvistamaan luontaisia kalakantoja. Hoitotoimenpiteet ovat kuitenkin jatkossa 

painottumassa enemmän vedenlaatutekijöihin kuin kalojen istutustoimintaan. 

Tulevaisuudessa panostusta tuleekin laittaa ensisijaisesti vedenlaatua parantaviin 

toimenpiteisiin, jotta kalakannat voivat luontaisesti lisääntyä alueen järvissä. 
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4.1 Virtavesikunnostukset 

Etelä-Savon virtavesien kalataloudellinen kunnostusohjelma valmistui 2008. Siinä 

määritellään valtakunnallisesti, maakunnallisesti sekä paikallisesti arvokkaat 

virtavesikohteet. Pieksämäen kalastusalueella tärkeimmät kunnostustoimet koskevat 

Nykälän – Naarajoen valuma-aluetta, joka muodostaa maakunnallisesti arvokkaan 

kokonaisuuden. Virtavesikunnostuksilla pyritään vaikuttamaan luontaisesti lisääntyvien 

lohikalakantojen kehitykseen positiivisesti. Kunnostuksia tehdään valuma-aluekohtaisesti.  

4.2 2007- 2012 tehdyt istutukset  

 

Osakaskuntien toimesta kalastusalueelle on viime vuosina istutettu seuraavat määrät kaloja: 

2007 

Järvilohi  2v 300 kpl 

Järvitaimen 2v 948 kpl 

Järvitaimen 3v 392 kpl 

Järvitaimen 4v 86 kpl 

Kirjolohi 2k 847 kpl 

Kirjolohi 2v 2696 kpl 

Kuha 1k 9760 kpl 

Planktonsiika  1k 8344 kpl 

 

2008 

Järvilohi  2v 571 kpl 

Järvitaimen 2k 1307 kpl 

Kirjolohi 2k 772 kpl 

Kirjolohi 2v 1314 kpl 

Kirjolohi 3k 471 kpl 

Kuha 1k 15228 kpl 

Planktonsiika  1k 5703 kpl 

Harjus 1k 2100 kpl 

 

2009 

Järvitaimen 4v 16 kpl 

Kirjolohi 2k 357 kpl 

Kirjolohi 2v 983 kpl 

Kirjolohi 3k 207 kpl 

Kirjolohi 3v 335 kpl 

Kuha 1k 23383 kpl 

Planktonsiika  1k 28430 kpl 
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2010 

Järvilohi 2v 821 kpl 

Kirjolohi 2k 377 kpl 

Kirjolohi 2v 2805 kpl 

Kirjolohi 3k 277 kpl 

Kuha 1k 30934 kpl 

Planktonsiika  1k 12581 kpl 

 

2011 

Järvitaimen 2v 1447 kpl 

Kirjolohi 2v 2520 kpl 

Kirjolohi 3k 738 kpl 

Kuha 1k 21625 kpl 

Planktonsiika  1k 9872 kpl 

 

2012 

Järvilohi 2v 636 kpl 

Järvitaimen vk 600 kpl 

Järvitaimen 2v 3196 kpl 

Kirjolohi 2v 993 kpl 

Kirjolohi 3k 426 kpl 

Kuha 1k 24547 kpl 

Planktonsiika  1k 13722 kpl 

 

Tarkemmat järvikohtaiset istutustiedot on esitetty liitteissä 2 ja 3. Vuosittaisten istutusten arvo 

vaihtelee n. 20 000- 30 000 € välillä.  ELY – keskuksen istutustilaston mukaan vuosina 2007 – 

2012 aikana kalastusalueelle ei ole istutettu rapuja.  

  

5. Käyttö- ja hoitostrategiat 

5.1 Vesialueiden hallinnon kehittäminen 

Vesienhoidon kannalta on ensiarvoisen tärkeää kehittää ja järkiperäistää vesialueiden 

hallintoa. Kysymyksessä on taloudellisen ja toiminnallisen rakennemallin luominen, jolloin 

suuremmat kokonaisuudet mahdollistavat tehokkaammat vesialueiden hoitotoimenpiteet. 

Nykyiset kooltaan pienet ja hajanaiset vesialueet eivät mahdollista taloudellista ja 

tuloksellista hoitotoimintaa. 
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Pieksämäen kalastusalueella on nykyisellään 62 osakaskuntaa, joista järjestäytymättömiä 

on 17 kpl. Lisäksi yksityisiä vesialueita alueella on kuusi. Toiminnan piirissä on 15 349 ha, 

eli yli 99 % kalastusalueen vesipinta-alasta.   

Vesienhoitotoimenpiteiden yhtenäistämiseksi alueelle tulisi muodostaa valuma-

aluekohtaisia osakaskuntia. Tavoitteena voidaan pitää 11 osakaskuntaa, jolloin 

keskimääräinen osakaskunnan pinta-ala olisi 1000 ha – 2 500 ha. Ellei tällaisia 

kokonaisuuksia ole mahdollista muodostaa, olisi tarkoituksenmukaista pyrkiä 

muodostamaan vähintäänkin vesistökohtaisia osakaskuntia ja mahdollistaa niiden 

keskinäinen yhteistyö. 

 

Vesialueiden yhdistämisen etuja 

 

- Osakaskuntien hallinto kevenee ja syntyy vahvempia yksiköitä (hallintokulut, esim. 

kokous- ja tiedottamiskulut pienenevät). 

- Kalastus ja kalastuksen valvonta helpottuvat rajojen poistuessa. 

- Osakkaiden kalastusoikeus laajenee koko yhdistettävälle alueelle. 

- Kalaveden käytön ja hoidon suunnittelu helpottuu. 

- Kunnostusten suunnittelu ja toteuttaminen yksinkertaistuu. 

- Aikaisemmin järjestäytymättömät ja pienet osakaskunnat saadaan suunnitelmallisen 

toiminnan piiriin. 

 

Toimenpiteet ennen hakemuksen jättöä maanmittaustoimistoon 

Yhdistämisneuvottelujen alkuvaiheessa on hyvä ottaa yhteyttä maanmittaustoimistoon. 

Toimistossa tarkistetaan, että yhdistettäväksi aiotuilla osakaskunnilla on vahvistetut 

osakasluettelot. Samalla voidaan selvittää, onko osakaskunnilla omistukseltaan epäselviä 

alueita (esim. saaria, vesialueita tai jakamattomia vesijättöjä). 

Toimituksen hakijoina ovat osakaskunnat. Osakaskunnat tekevät ennen hakemuksen 

jättämistä yhdistämistä koskevan päätöksen osakasten kokouksessa noudattaen 

kokouskutsussa ja menettelyssä yhteisaluelakia. 

Toimitus perustuu osakaskuntien tekemään sopimukseen niille kuuluvien alueiden 

yhdistämisestä. Yhdistämissopimuksessa on mainittava sopijaosapuolet, yhdistettävät 

vesialueet, vesialueiden arvioimistapa (esim. suoraan pinta-alojen suhteessa vai 

toimituksen yhteydessä tehtävä arviointi), uuden osakaskunnan nimi, uuden osakaskunnan 

varainhoito (pankkitili) sekä kiinteistötoimituksen hausta ja kiinteistötoimitusmaksun 

suorittamisesta tehdyt sopimukset. 

Maanmittaustoimistosta saa ilmaiseksi yhdistämissopimukseen soveltuvia malleja sekä 

yhteisten vesialueiden yhdistämistä varten räätälöidyn hakemuslomakkeen. Toimisto voi 

tehdä myös taulukkomuotoisen esityksen uuden osakaskunnan muodostumisesta. 

Erityistapauksissa suuren osakaskiinteistön omistaja, esim.kunta, voi olla hakijana. Jos 

hakijana on joku muu kuin osakaskunta, voivat osakaskunnat tehdä sopimuksen 

toimituskokouksen yhteydessä pidettävässä osakasten kokouksissa. 
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Hakemus ja sen liitteet 

 

Yhteisten alueiden yhdistämistä haetaan joko vapaamuotoisella hakemuksella tai 

maanmittaustoimistosta saatavalla hakemuslomakkeella. (liite 4,5,ja 6,). Hakemuksesta on 

ilmettävä ne yhteiset alueet (osakaskunta, yhteyshenkilöt, vesialueiden 

kiinteistötunnukset), jotka on tarkoitus yhdistää. Hakemuksessa on liitteenä oltava 

osakaskunnan kokouksen pöytäkirjat, joissa yhdistämisestä päätetty sekä allekirjoitettu 

yhdistämissopimus. Hakemuksen lähettämisessä on huomioitava, että osakaskunnan päätös 

yhdistämisestä tulee lainvoimaiseksi kahden kuukauden kuluttua päätöksentekopäivästä. 

Liitettävien yhteisten alueiden osakasluetteloiden tulisi olla laillistuneet ennen 

yhdistämistoimitusta. Puuttuvat luettelot voidaan laatia ja vahvistaa erillisessä 

kiinteistönmääritystoimituksessa jo ennen yhdistämishakemuksen jättämistä.  

Toimituskokouksessa 

- ratkaistaan toimituksen edellytykset 

- pidetään osakasten kokoukset, mikäli osakaskunta ei ole tehnyt yhdistämispäätöstä jo 

aikaisemmin. 

- selvitetään osakaskuntien alueet arviointia varten (omistukseltaan epäselvät alueet 

ratkaistaan osakaskuntien hakemuksesta) 

- yhdistettävät yhteiset alueet arvioidaan uuden osakasluettelon laatimiseksi 

- laaditaan ja vahvistetaan uusi osakasluettelo siten, että kunkin kiinteistön osuus 

muodostettavaan yhteiseen alueeseen määrätään sellaiseksi, että se vastaa arvoltaan 

kiinteistölle kuuluneen yhteisalueosuuden arvoa. 

- Pidetään uuden osakaskunnan järjestäytymiskokous ja vahvistetaan osakaskunnalle säännöt 

(kalatalouskeskuksen edustaja kutsutaan järjestäytymiskokoukseen) 

- Vanha osakaskunta todetaan lakanneeksi, jos sen kaikki alueet yhdistetty 

Lisätietoja 

Lisätietoja antavat maanmittaustoimistot, ELY- keskukset, kalatalouden keskusliitto ja sen 

maakunnalliset jäsenjärjestöt kalatalouskeskukset ja kalastajaliitot. 

Mitä yhteisten vesialueiden yhdistäminen maksaa? 

Kiinteistötoimituksen maksu määräytyy toimitukseen käytetyn ajan perusteella. Arvion 

kustannuksista saa paikallisesta maanmittaustoimistosta. (Etelä-Savon Maanmittauslaitos) 

Toimituksesta aiheutuneita kuluja varten rahaa voi anoa myös kalastusalueelta.  

Aikaisemman käytännön mukaan, kalastusalue on maksanut puolet yhdistymisestä 

aiheutuneista kuluista.  
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5.2 Valuma-aluekohtaiset osakaskunnat 

1. Niskakosken valuma-alue (kartta ELY Etelä-Savo).  

 

Valuma-alueen yli 50 ha järviä ovat Iso- Lahnanen – Iso- Kaatluoma ja Iso –Perkai. Alle 

50 ha järviä valuma-alueella ovat mm. Viitanen, Paltanen, Pieni- Kaatluoma, Iso-Ristinen 

sekä Jokijärvi.  

Toimenpiteet 

1. Valuma-alueen osakaskuntien yhdistyminen 

2. Valuma-aluekohtaisen vesikasvienpoistosuunnitelman teko 2014- 2015 

3. Koekalastus alueen suuremmissa järvissä 2014  

4. Poistokalastuksen aloittaminen rysällä keväällä 2015 koekalastustulosten perusteella  
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2. Naarajärven valuma-alue (kartta ELY Etelä-Savo). 

 

Valuma-alueen yli 50 ha järviä ovat Iso- Syvä, Naarajärvi, Ala-Siili, Ylä-Siili, Kirvesjärvi 

ja Hirvijärvi. Alle 50 ha järviä / lampia alueella ovat mm. Kalaton, Hetteenlampi, 

Räpsynlampi sekä Kortelampi. 

 Toimenpiteet 

1. Valuma-alueen osakaskuntien yhdistyminen 

2. Valuma-aluekohtaisen vesikasvienpoistosuunnitelman teko 2014- 2015 

3. Koekalastus Hirvijärvi ja Iso-Syvä 2015  

4. Koe nuottaus Kirvesjärvi, Ylä- ja Ala-Siili 2015 

5. Koe nuottaus Naarajärvi 2016  
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3, 4, 5. Nykäkänjoen- Naarajoen valuma-alue (kartta ELY Etelä-Savo).  

Osa-alue 3. Pyhäjärvi- loukee   

Osa-alue 4. Niskajärvi 

Osa-alue 5. Pyhäluoma- Pitkäsjärvi- Vehmaa 
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Osa-alue 3. Pyhäjärvi- loukee (kartta ELY Etelä-Savo).   

 

Osa-alueen yli 50 ha järviä ovat Pyhäjärvi ja Loukee. Alle 50 ha lampia alueella ovat mm. 

Rutakonlampi sekä Petäjälampi. 

 Toimenpiteet 

1. Osa-alueen osakaskuntien yhdistyminen 

2. Osa-alueen vesikasvienpoistosuunnitelman teko 2014- 2015 

3. Koekalastus Pyhäjärvi, Loukee 2015  

4. Koe nuottaus Pyhäjärvi, Loukee 2016 
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Osa-alue 4. Niskajärvi (kartta ELY Etelä-Savo). 

 

Osa-alueen yli 50 ha järviä ovat Palokki, Iso-Nivu sekä Niskajärvi. Alle 50 ha järviä 

alueella ovat mm. Hietinen, Valkeinen sekä Pieni-Nivu. 

Toimenpiteet 

1. Osa-alueen osakaskuntien yhdistyminen 

2. Osa-alueen vesikasvienpoistosuunnitelman teko 2014- 2015 

3. Koekalastus Palokki, Iso-Nivu 2015  

4. Koe nuottaus Niskajärvi 2016 
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Osa-alue 5. Pyhäluoma- Pitkäsjärvi- Vehmaa (kartta ELY Etelä-Savo). 

 

Osa-alueen yli 50 ha järviä ovat Pyhäluoma, Pitkäsjärvi sekä Vehvaa. Alle 50 ha lampia 

alueella ovat mm. Pentinlampi ja Palvalampi. 

Toimenpiteet 

1. Osa-alueen osakaskuntien yhdistyminen 

2. Osa-alueen vesikasvienpoistosuunnitelman teko 2014- 2015 

3. Koe nuottaus Pyhäluoma, Pitkäsjärvi, Vehvaa 2016 
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6. Iso- Naakkiman valuma-alue (kartta ELY Etelä-Savo). 

 

Valuma-alueen yli 50 ha järviä ovat Iso- ja Pieni Naakkima, Säytjärvi sekä Heiniö. Alle 50 

ha lampia alueella ovat mm. Iso-Valkeinen sekä Ruskeinen. 

Toimenpiteet 

1. Osa-alueen osakaskuntien yhdistyminen 

2. Osa-alueen vesikasvienpoistosuunnitelman teko 2014- 2015 

3. Nuottaus Iso-Naakkima 2016 

4. Poistokalastus rysillä Heiniö, Pieni-Naakkima 2016 



Pieksämäen kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma Vi 27 

7. Längelmäjoen valuma-alue (kartta ELY Etelä-Savo). 

 

Valuma-alueen yli 50 ha järviä ovat Pyhitty, Ruokojärvi, Iso Tuoppu sekä Suuri-Läänä. 

Alle 50 ha lampia alueella ovat mm. Mustalampi sekä Vääränlampi. 

Toimenpiteet 

1. Valuma-alueen osakaskuntien yhdistyminen 

2. Valuma- alueen vesikasvienpoistosuunnitelman teko 2014- 2015 

3. Koekalastus alueen suurimmilla järvillä 2016 

4. Toimenpiteet vesikasvienpoistosuunnitelman sekä koekalastuksien perusteella 2017 
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8. Myhinjärven valuma-alue (kartta ELY Etelä-Savo). 

 

 

Valuma-alueen yli 50 ha järviä ovat Mataroinen, Ahveninen, Pieni- Ahveninen ja Hoikka. 

Lisäksi kalastusalueen rajalla sijaitsevat Vihtanen, Mehtiö ja Ahveninen. Alle 50 ha lampia 

alueella ovat mm. Leikonlampi sekä Pätinlampi. 

Toimenpiteet 

1. Valuma-alueen osakaskuntien yhdistyminen 

2. Valuma- alueen vesikasvienpoistosuunnitelman teko 2014- 2015 

3. Koekalastus alueen suurimmilla järvillä 2016 

4. Toimenpiteet vesikasvienpoistosuunnitelman sekä koekalastuksien perusteella 
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9. Pieksäjärven alue ja sen valuma-alueet: Surnuinjoki, Vangasjärvi, Salvonen, Vuorinen 

sekä Haapajoki (kartta ELY Etelä-Savo). 

 

Alueen yli 50 ha järviä ovat Vangasjärvi, Pieksänjärvi, Kukkarojärvi, Salvonen, Kirkko-

Surnui, Haapajärvi ja Pohjois-Surnui. Alle 50 ha lampia alueella ovat mm. Vehkalampi 

sekä Uuhilampi. 

Toimenpiteet 

1. Osakaskuntien yhdistyminen.  

2. Vesikasvienpoistosuunnitelman teko sekä koekalastukset Surnuinjoen ja Salvosen 

valuma-alueelle 2014- 2015 

3. Poistokalastus jatkuvana Pieksänjärvellä ja Vangasjärvellä 
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4. Maakatiskan teko Vangasjärven ja Pieksäjärven väliseen uomaan 2015  

5. Toimenpiteet vesikasvienpoistosuunnitelman sekä koekalastuksien perusteella 

Surnuinjoen ja Salvosen alueella 

 

10. Suonteeseen, Puru ja Paasveteen laskevat valuma-alueet Tuomiojärvi, Hiukkanen ja 

Maijootjoen – Kivilammen alue (kartta ELY Etelä- Savo). 

 

 

Alueen yli 50 ha järviä ovat Tuomiojärvi, Vääränjärvi, Niininen sekä Hiukkanen. 

Maijootjoen – Kivilammen valuma-alueella on ainoastaan alle 50 ha järviä ja lampia. 

 Toimenpiteet 

1. Osakaskuntien yhdistyminen valuma-alueilla  

2. Vesikasvienpoistosuunnitelman teko sekä koekalastukset alueen isommissa järvissä 

2014- 2015 

3. Toimenpiteet vesikasvienpoistosuunnitelman sekä koekalastuksien perusteella 

Surnuinjoen ja Salvosen alueella 
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11. Kissakosken valuma-alue ja Vanajajärven valuma-alue (kartta ELY Etelä- Savo). 

 

Kissakosken valuma-alueeseen Pieksämäen kalastusalueella kuuluu ainoastaan 

Venetekemä. Vanajärven valuma-alueeseen kalastusalueeseen kuuluu n. puolet 

Vanajajärvestä.  

Toimenpiteet 

1.  Vesikasvienpoistosuunnitelman teko sekä koekalastukset Venetekemässä ja 

Vanajajärvessä 2015 

2. Toimenpiteet vesikasvienpoistosuunnitelman sekä koekalastuksien perusteella 
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5.3. Kalavarojen tehokas talteenotto      

Kalastusalueella ei ole voimassa olevaa päätöstä verkon solmuharvuuden rajoittamisesta, 

joten osakaskunnat säätävät itse verkkojen solmuväliä, ja näin ollen itse vastaavat kalaston 

kehityksestä omilla vesialueillaan. Harvojen verkkojen käyttö tulee myös jatkossa olemaan 

suosittu kotitarve- ja virkistyskalastajien kalastusmuoto, joten solmuvälirajoitukset ovat 

tärkeitä kun turvataan järvitaimenen ja lohen sekä kuhan kasvaminen lailliseen 

pyyntikokoon. 

Siikaa on kuhan ohella istutettu viimevuosina eniten kalastusalueelle. Istutettaessa kalaa on 

huolehdittava myös kalastuksen järjestelystä, jottei istutettu kalakanta pääse 

kääpiöitymään. Tämä on syytä huomioida järvissä joissa siika on pääsäännöllinen 

istutuskala. Pitkien lämpimien kasvukausien seurauksena kuhakannat ovat kasvaneet hyvin 

ja osassa alueen järvistä on luontainen lisääntyminen alkanut onnistua. Tämä tulee 

huomioida istutustarvetta suunniteltaessa, jottei toimintaan varattuja varoja käytetä 

hukkaan.   

Tiheimmillä verkoilla kalastettaessa ongelmaksi muodostuu alamittaisten kalojen joutuminen 

pyydyksiin. Kuhan kohdalla kalastuslain määrittelemä alamitta (37 cm) on niin alhainen, että 

kalat eivät ole vielä lisääntyneet kertaakaan. Jotta kuha naaraat kerkeisivät kutemaan edes 

kerran, olisi solmuväli oltava 60mm. Seuraavassa on esitetty kuhan kasvu ja lisääntyminen 

Kyyvedellä.  

 

         Kuva 4. Kuhan kasvu ja lisääntyminen (Hentinen. T. 2014) 
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2014 alusta napapiirin etelä puolella järvitaimenen alamitta on 60 cm. Tämä on huomioitava 

myös kalastuksen järjestelyssä alueilla joihin taimenta istutetaan. Lakisääteiseen mittaan 

kasvaminen edellyttää 70mm ja sitä suurempien solmuharvuuksien käyttämistä verkoissa 

(kuva 2.)   

          Kuva 5. Järvitaimenen kasvu (Hentinen. T. 2013). 

Monissa Pieksämäen kalastusalueen järvissä vajaasti hyödynnetty järvikalakanta on 

lisääntynyt. Tilanne johtuu pitkälti kalastuksen vinoutumasta eli kalastus kohdistuu 

ainoastaan petokaloihin, lähinnä haukeen ja kuhaan. Pienkalojen tehokkaan pyynnin 

järjestämiseksi kaikissa vesistöissä tulee sallia tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan myös 

tehokkaiden pyydysten käyttö. Tällaisia ovat esimerkiksi nuotta ja paunetti. Osakaskunnat 

voivat suosia vähäarvoisen kalan pyydyksiä (katiska, isorysä, paunetti) vapauttamalla ne 

yksikkömaksuista. Samoin voidaan toimia kalastuskilpailujen, etenkin pilkintä ja 

ongintakilpailujen osalta. 

Solmuvälirajoituksista tulee päättää järvikohtaisesti. Pääpiirteittäin ohjeisto on seuraava: 

- pienvesistöt ja järvet, joihin istutetaan pääasiallisesti siikaa: ei solmuvälirajoituksia, 

- järvet, joissa kuhan luontainen lisääntyminen halutaan turvata: verkot alle 55 mm 

kielletty, pois lukien muikkuverkot, 

- suuremmat altaat jossa istutus kalana taimen: verkot alle 70 mm kielletty, pois lukien 

muikkuverkot. 

Osakaskuntien yhteistyötä tulee kehittää niin, että verkko harvuudet eri osakaskunnilla 

ovat koko järven alueella samat. 
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5.4. Alamitat, rauhoitusajat ja kiellot 

Pieksämäen kalastusalueella on 3 virtavesikohdetta (Ahven ja Porsaskoski sekä 

Nykälänjoki), jotka on määritelty kalastuslain 8§:n mukaiseksi lohi- ja siikapitoisten 

vesistöjen koski- tai virtapaikaksi ELY- keskuksen päätöksellä. Jokamiehenoikeudella 

tapahtuva pilkintä ja onginta sekä läänikohtainen viehekalastus ei ole sallittua näissä 

paikoissa. Lisäksi alueella on myös muutamia erityiskalastuspaikkoja (kirjolohilampia) 

jotka eivät kuulu jokamiehen oikeuden eivätkä läänikohtaisen viehekalastusluvan piiriin.   

Kalojen alamittoja: 

- järvilohi 60 senttimetriä 

- järvitaimenen 60 senttimetriä 

- harjus 35 senttimetriä 

- kuha 37 senttimetriä 

Alamitta on kalojen alin sallittu pyyntimitta. Kalan pituus mitataan leuan kärjestä suoraksi 

ojennetun ja yhteen puristetun pyrstöevän kärkeen.  

Kalastusalue voi tietyillä vesialueilla määrätä alamitan myös muulle kuin kalastusasetuksessa 

määritetyille kalalajille (tai rapulajille), tai määrätä, että alamitta on suurempi kuin asetuksessa on 

määrätty. 

Kalastuslain 36 §:ssä määrätään, että säädettyä vähimmäismittaa 

pienempi kala, rauhoitusaikana tai kielletyllä kalastustavalla saatu kala, on välittömästi 

laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena. Täysimittainen kala on laskettava takaisin 

veteen elävänä tai kuolleena, jos se on pyydetty rauhoitusaikana, kielletyllä pyydyksellä tai 

kielletyllä kalastustavalla. 

 

Kalojen rauhoitusaikoja: 

- Merilohi, järvilohi, meritaimen, järvitaimen ja purotaimen: joessa, purossa, 

koskessa ja virtapaikassa syys-, loka- ja marraskuun ajan, kuitenkin siten, että 

niiden pyynti vavalla ja uistelemalla on näissäkin vesistöissä sallittu syyskuun 

kymmenenä ensimmäisenä päivänä ja marraskuun 15 päivän jälkeen 

- Nieriä kokonaan Vuoksen vesistöalueella 

- Rapu ja täplärapu: marraskuun alusta heinäkuun 21 päivään kello 12 

Rauhoitusaikana tietyn kala- tai rapulajin pyydystäminen on kielletty. Ajanjaksona, jolloin 

jokin kalalaji (tai rapu) on rauhoitettu, vedessä ei saa pitää pyydystä, joka on kyseisen lajin 

pyyntiin tehty tai erityisesti siihen sopiva. Rauhoitusaikana pyydykseen tarttunut 

rauhoitettu kala (tai rapu) on viipymättä laskettava takaisin veteen. (http://www.mmm.fi) 

 

 

http://www/
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5.5. Pyydysten merkintä 

Pieksämäen kalastusalueen osakaskunnilla tulisi olla käytössä pyydysmerkit, jolla 

merkitään kaikki seisovat pyydykset. Merkistä ilmenee osakaskunnan tai yksityisen 

vesialueen nimi sekä vuosi, jolle lupa on myönnetty. Valvontaa helpotetaan vaihtamalla 

vuosittain pyydysmerkin väriä. Pyydysmerkin lunastaminen oikeuttaa kalastamaan vain 

merkissä mainitun osakaskunnan tai vesialueen omistajan alueella.  

Kalastuslain 33 § mukaan seisovat ja kiinteät pyydykset on merkittävä niin, että ne ovat 

selvästi muiden vesillä liikkuvien havaittavissa. Vesiliikenteen käyttämillä alueilla 

pyydysten merkinnälle asetetaan tiukemmat vaatimukset kuin muilla vähemmän 

liikennöidyillä vesillä tai alueilla, joilla pyydysten ei katsota haittaavan liikennettä tai 

vesialueen muuta käyttöä. Eri pyydystyyppien merkinnälle on asetettu erilaiset 

vähimmäisvaatimukset.  

Merkintä vesiliikennealueella 

 

      

 

 

 

 

Vesiliikenteen käyttämillä alueilla muut kuin 

pintapyydykset on merkittävä vähintään 1,2 

metriä veden yläpuolelle ulottuvalla ja salkoon 

kiinnitetyllä neliön muotoisella lipulla, jonka 

sivun pituus on oltava vähintään 20 

senttimetriä. Salossa tulee olla lisäksi 

heijastin. Pintapyydyksen merkki on 

samanlainen, mutta siinä on oltava edellä 

kuvattuja lippuja kaksi päällekkäin asetettuina. 

Lipun väriä ei ole erikseen määrätty, mutta sen 

tulee luonnollisesti olla helposti erottuva. 

Kalastuslain 39 §:n yleiskalastusoikeutta 

(onginta, pilkintä, läänikohtainen viehekortti) 

koskeva kielto kalastaa 50 metriä lähempänä 

selvästi merkittyä pyydystä tarkoittaa 

pintapyydystä. Yli kymmenen metriä pitkä 

pyydys on merkittävä merkillä molemmista 

päistään. Sen lisäksi pintapyydyksissä pitää 

olla vähintään 120 metrin välein välikoho. 

(http://www.vapaa-ajankalastaja.fi) 
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Merkintä muilla vesialueilla 

 

 

 

5.6 Kalastuksenvalvonta  

Kalastuksenvalvonta on keskeinen osa kala- ja rapukantojen kestävää käyttöä. Valvonnan 

tavoitteena on, että kalastusta koskevia säädöksi sekä määräyksiä noudatetaan ja että, 

kalastavilla henkilöillä on asianmukaiset luvat.  

Suomessa kalastuksenvalvontaa suorittavat ELY- keskuksen hyväksymät 

kalastuksenvalvojat, poliisi, kalastusviranomaiset ja Metsähallituksen erävalvojat ja tulli. 

Kalastuksenvalvojan tulee suorittaa ennen valvontaa hyväksytysti kalastuksenvalvojan koe. 

Lisäksi henkilön on oltava oikeustoimikelpoinen sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan 

tehtävään soveltuva. Kalastuksenvalvojalla tulee olla ELY- keskuksen hyväksymisen 

lisäksi valtuutus kalastusalueelta, osakaskunnalta, vesialueen omistajalta tai 

kalastusoikeuden haltijalta valvoa kalastusta. Kalastuksenvalvojalla on oltava 

kalastuksenvalvojakortti, joka hänen on pyydettäessä esitettävä kalastajalle. 

 

Muilla vesialueilla pyydysten merkiksi riittää 

vähintään 15 senttimetriä veden pinnan 

yläpuolelle ulottuva koho tai vähintään 40 

senttimetriä veden pinnan yläpuolelle ulottuva 

lippu, jonka lyhyin sivu on vähintään 15 

senttimetriä. Rapumerralle riittää pienempi, 

vähintään viisi senttimetriä veden pinnan 

yläpuolelle ulottuva koho. Pyydysten 

kohomerkit eivät saa olla väriltään 

läpinäkyviä. 

Kaikkiin pyydyksiin on jatkossa merkittävä 

kalastajan nimi ja yhteystiedot. 

Asetuksen mukaan nimi ja puhelinnumero tai 

postiosoite on merkittävä 

pyydyksen uloimman kohon tai lippusalon 

yhteyteen. Lisäksi on käytettävä 

kalastusoikeuden osoittavaa merkkiä siellä, 

missä sellaiset ovat käytössä. 

Pyyntipaikan varaaminen ei ole sallittua ja 

kalastuksen päätyttyä ja ovat pyydykset, 

merkit ja muut kalastuksessa tarvittavat 

välineet viipymättä poistettava vedestä (KA 

21 §). 

 

(http://www.vapaa-ajankalastaja.fi) 
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Kalastuslain 88 § 1 mom mukaan 18- 65 v. muutoin kuin yleiskalastusoikeuksin (onkiminen ja 

pilkkiminen) kalastusta harjoittava henkilö on ennen kalastuksenharjoittamista velvollinen 

suorittamaan kalastuksenhoitomaksun. Kalastuksenhoitomaksu on veroluonteinen maksu, joka 

käytetään kalavesien hoitoon.  

Viehekalastusta voidaan harjoittaa läänikohtaisella viehekalastusluvalla tai vesialueen omistajan 

luvalla. Viehekalastusmaksu on vesialueen omistajille menevä korvaus hänen kalavetensä käytöstä 

viehekalastukseen. 

Kalastuslain 89 § mukaan tosite kalastuksenhoitomaksun ja viehekalastusmaksun maksamisesta on 

pidettävä kalastettaessa mukana ja pyydettäessä esitettävä niille joilla on oikeus kalastuksen 

valvontaan. Alle 18 tai yli 64 v henkilön on kyettävä luotettavasti todistamaan ikänsä.  

Kalastusalue valvoo antamiaan päätöksiä ja määräyksiä. Yksityisillä vesialueilla valvonta kuuluu 

vesialueen omistajalle. 

Valvoja  Yhteystiedot   järvi / järvet 

   

Jorma Ylönen 050- 5678 659 , Vilhulan Kylän ok. Vangajärvi, Ala-Siili, Ylä-

     Siili, Kirvesjärvi 

Hannu Sihvonen 0400- 258 765 , Naakkiman ok. Iso- ja Pieni-Naakkima, 

     Heiniö, Iso-Syvä, Säytjärvi 

Mauri Kemppainen 0400- 783 214 , Naakkiman ok. Iso- ja Pieni-Naakkima, 

     Heiniö, Iso-Syvä, Säytjärvi 

Petri Rautiainen 040- 552 9268 , Karjalankylän ok. Naarajärvi 

Mauno Heiskanen 040-8200282,   Rusalan ok  Pieksäjärvi, Iso-Lahnanen, 

   Iso- ja Pieni Tervanen 

Pohjois-Surnui,Hoikka 

Kirvesjärvi 

      Kalevi Kaasinen  0500-348488 Urheilukalastajat Pieksäjärvi,Vangasjärvi 

5.7. Koulutus ja tiedotus 

Kalastusalue järjestää tarvittaessa osakaskunnille koulutuspäiviä, jossa käsiteltävänä 

aiheina ovat alueen kalatalouteen liittyviä erityiskysymyksiä kuten istutukset, 

hoitokalastus, vesiensuojelu, kalastuksen valvonta, vesialueiden yhdistäminen tai muita 

kalatalousorganisaatioon liittyviä aiheita.  

Kalastusalue pitää tärkeänä, että alueella tehdyistä laajoista vedenlaatu- tai 

kalataloudellisista tutkimuksista laaditut yhteenvedot hankitaan myös kalastusalueen 

käyttöön, jolloin ne tarjoavat käyttökelpoista tietoa päätöksentekoa varten. Kalastusalue 

tiedottaa toiminnastaan ja tehdyistä päätöksistä vesialueiden omistajille kirjallisesti. 

Merkittävät koko aluetta koskevat uutiset toimitetaan myös tiedotusvälineille.  
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Kalastusalue ottaa kantaa merkittäviin aluetta koskeviin vesioikeuslupahakemuksiin, joissa 

on käsiteltävänä veden laatuun tai kalastoon liittyviä asioita. 

7. KALAVEDEN HOIDON TAVOITTEET 

7.1. Istutukset 

 

Ennen kala- tai rapuistutuksia tulee varmistaa istutuksen luvanvaraisuus. Jos istutettavaksi 

suunniteltua lajia tai kantaa ei vesialueella esiinny ennestään, on istutukseen haettava aina 

lupa ELY- keskukselta. Ennen elävien kalojen, rapujen tai mädin siirtoa vesistöalueelta 

toiselle tulee aina ensin ottaa yhteys kalatalousviranomaiseen ELY- keskuksessa, jottei 

tietämättään levitä kalatauteja tai rapuruttoa. ELY- keskuksesta saa myös tietoa oikean 

kala- ja rapulajin ja kannan valinnasta sekä sopivista istutustiheyksistä. 

Istutuspöytäkirja tulee täyttää kaikista tehdyistä istutuksista. Täytetyt istutuspöytäkirjat 

tulee palauttaa tilastointia varten viipymättä ELY- keskukseen. Istutuspöytäkirjalomakkeita 

saa ELY- keskuksista. 

Pienet ja keskikokoiset järvet 

Pieniin ja keskikokoisiin järviin istutuslajeina käytetään pääasiassa siikaa ja kuhaa, 

mahdollisesti myös harjusta ja taimenta. Istutustarve on harkittava aina tapauskohtaisesti. 

Ennen istutuksia on huomioitava kalastuspaine, nykyisten lajien kannat, istutettavan lajin 

alamitat sekä istutuslajin soveltuvuus vesistöön ja luvanvaraisuus.  

Ohjeelliset istutustiheydet eri lajeille ovat seuraavat: 

• siika, 1-kesäinen  2 – 20 kpl/ha 

• järvitaimen, 2-v 1 – 5 kpl/ha 

• kuha, 1-kesäinen 5 – 15 kpl/ha 

• harjus, 1-kesäinen 1–3 kpl/rantametri 

Siikaistutuksissa tulee erityistä huomiota kiinnittää järven kalastuksen järjestelyyn ja 

istutusten yhteensopivuuteen. Jos siikaa istutetaan runsaasti, on sitä myös kalastettava 

tehokkaasti, eli käytännössä käyttäen tiheitä verkkoja. Istutusten ollessa säännöllisiä ja 

kalastuksen tapahtuessa harvemmilla verkoilla on seurauksena usein siikakannan 

kääpiöityminen ja istutustuloksen heikentyminen.  

Kuhaistutuksissa on huomioitava järven koko, kalastuspaine, veden laatu sekä järvessä jo 

oleva kuhakanta. Jos järvessä on luontaisesti lisääntyvä kuhakanta joka kestää myös 

kalastusta, ei järveen ole syytä istuttaa kuhanpoikasia. Jos kanta on harva mutta luontaisesti 

lisääntyvä, voidaan järveen tehdä tuki-istutuksia muutaman vuoden välein. Jos järvessä ei 

ole luontaisesti lisääntyvää kuhakantaa, voidaan järveen tehdä kotiutusistutuksia (huomaa 

luvanvaraisuus) muutamana vuotena peräkkäin, mutta jos istutukset eivät tuota toivottua 

tulosta, ne on syytä lopettaa.   
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Poikasten hankinta 

Suurimpien järvialtaiden kalanistutuksia tulisi kehittää niin, että niistä vastaisi 

osakaskunnat yhteisesti. Pienvesien istutuksista vastaavat osakaskunnat ja muut 

vesialueiden omistajat. Kalanpoikastilaukset voidaan kuitenkin soveltuvin osin hoitaa 

myös kalastusalueen kautta.  

Istutusten toteuttaminen  

Eri lajien istutuksissa tulee noudattaa seuraavia ohjeita: 

1. Istutuspaikat tulee valita huolella ja kalojen kuljetuksessa ja vapauttamisessa tulee 

noudattaa poikasten toimittajien ohjeita. 

2. Vesialueen omistajien istutuksissa pienvesiin tulee huomioida paikalliset olosuhteet. 

Mahdollisia istutuslajeja ovat siika, kuha, harjus, hauki ja järvitaimen.  

3. Järvitaimenten ja istutuksissa käytetään 2-vuotiaita tai vanhempia istukkaita. Istutukset 

pyritään tekemään ulappa-alueille jäljempänä esitetyn hajautetun istutuksen periaatteella. 

Vuoksen vesistöalueella käytetään istutuksiin Vuoksen kantaa ja Rautalammin reitillä 

reitin omaa kantaa. Järvitaimen istutuksissa on myös huomioitava istutusvesistön 

muikkukannan runsaus. Osa istukkaista voidaan mahdollisuuksien mukaan myös jatko 

kasvattaa vesistössä, jolloin ne vapautetaan vasta myöhäsyksyllä. Suositeltava istutustiheys 

2- 3 kesäisiä 1-5 kpl.    

4. Siikaistutukset pyritään suorittamaan kovapohjaisille, avoimille rannoille syvänteiden 

lähelle. Pienvesissä käytetään planktonsiikaa, isommissa altaissa pyritään suosimaan 

järvisiikaa. Kymijoen vesistöalueen istutuksissa käytetään Rautalammin reitin kantaa, 

vaihtoehtoisesti Koitajoen kantaa (lukuun ottamatta Rautalammin reitin vesiä, niihin vain 

reitin omaa kantaa).  

5. Kuhan poikaset istutetaan kovapohjaisille rannoille, josta ne voivat helposti levittäytyä 

vesistöön. Istutuksissa tulisi pyrkiä käyttämään yli 7 cm:n pituisia poikasia. Istutuksissa 

tulisi mahdollisuuksien mukaan käyttää paikallista kantaa omalta ilmastovyöhykkeeltä.  

6. Harjukset istutetaan 1-kesäisinä poikasina avoimien selkävesien ääreen syvänteiden 

läheisyyteen kivikko- ja soraikkorannoille. Vuoksen vesistöalueella Puumalan 

pohjoispuolelle Puruveden kantaa ja eteläpuolelle Etelä-Saimaan kantaa. Kymijoen 

vesistöalueen virtavesiin ensisijaisesti Rautalammin reitin kantaa, järvialueille Puruveden 

tai Etelä-Saimaan kantaa. Poikkeuksena Rautalammin reitti, jossa käytetään vain 

Rautalammin reitin kantaa olevaa harjusta 

7. Emorapujen istutuksessa rapujen annetaan itse hakeutua sopiviin paikkoihin. Istutuslaji 

määräytyy raputaloudellisen käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaan 

8. Kirjolohta ei ole tarkoituksenmukaista istuttaa reittivesiin ja suuriin järviin eikä lainkaan 

koskiin ja virtavesiin  
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Istutusten suojaus 

Tarvetta istutusten suojaukseen on lähinnä kookkaampien lohikalaistutusten kohdalla. 

Suojaus voidaan toteuttaa hajautetun istutuksen avulla tai kalastusrauhoituksella. 

Hajautetussa istutuksessa poikaset levitetään laajalle alueelle joko alukseen sijoitetulla 

kuljetustankilla tai hinattavalla kuljetusaltaalla. Mahdollisesti isommilla istukkailla voi 

tulla kysymykseen myös hajautettu maakuljetus eri puolille aluetta, mutta tällöin riittävien 

pudotuspaikkojen löytäminen voi tuottaa ongelmia.  

Kalastusrauhoituksessa kalastusta istutuspaikalla rajoitetaan ajallisesti ja alueellisesti, mikä 

tapahtuu paikallisen kalastusoikeuden haltijan toimesta. Rauhoituksesta tiedotetaan 

yleisesti.  

Istutusten tuloksellisuus  

Istutukset on toteutettava parhaan mahdollisen hoitotuloksen saavuttamiseksi eikä 

istutustuotannon ja istutustekniikan taloudellisten tekijöiden ehdoilla. Istutukset on 

toteutettava biologisin perustein istutettavalle lajille sopiville alueille. Istutuspaikkaan on 

kiinnitettävä huomiota etteivät istukkaat joudu uudessa elinympäristössään välittömästi 

petokalojen saaliiksi. Kalastusalueen tulisi tehdä istutuspaikkasuunnitelma, jossa 

määriteltäisiin sekä kuljetus- että istutusteknisesti istutuspaikat.   

Lisää tietoa istutuksista sekä istutuslupahakemus ja ohje löytyvät Etelä-Savon ELY- 

keskuksen www sivuilta.  

7.2. Koekalastus    

Kalakannan koon, kalayhteisön rakenteen, lajien runsaussuhteiden ja populaatiorakenteen 

muutosten arvioinnissa voidaan käyttää verkkokoekalastusta.  

Yksikkösaalista vertaamalla (kpl kalaa/verkko tai kg kalaa/verkko) voidaan seurata 

ajallisesti ja paikallisesti muutoksia kalayhteisössä.. Samalla saadaan näytteitä esimerkiksi 

ikärakenteen, kalojen kasvun, vierasainejäämien ja kalojen ravinnon tutkimiseen. 

Koekalastuksessa pyyntipaikkojen valitsemisessa käytetään satunnaisotantaa. Järvi jaetaan 

ruuduiksi jotka numeroidaan, ja arvotaan tarvittava määrä koekalastusverkkoja ruutuihin. 

Tällä estetään verkkojen lasku parhaisiin tai huonoimpiin) kalapaikkoihin, joka vääristäisi 

lopputulosta. Osa-aluejakoa voidaan soveltaa myös syvyyssuunnassa, jolloin vesialue 

jaetaan vaakatasossa syvyysvyöhykkeisiin. Tämä parantaa näytteen oton tarkkuutta. Myös 

verkkojen suunta rantaa nähden arvotaan neljään eri laskusuuntaan: rannan suuntaisesti, 

kohtisuoraan rantaan ja 45 asteen kulmassa vasemmalle ja oikealle rannasta katsottuna.  

Verkkovuorokausimäärän arvioiminen riippuu tutkimuksen tavoitteista, tutkittavan 

vesialueen pinta-alasta ja syvyydestä, tutkittavista lajeista sekä halutusta täsmällisyydestä, 

johon tutkimuksella pyritään.  

Koekalastuksissa käytettään monofiililangasta valmistettuja pohjaverkkoja, joita 

pelagisten lajien tutkimiseen voidaan ankkuroida myös pintaan ja väliveteen. 
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Yleisin käytössä oleva (ja suositeltava) koeverkkosarja on pohjoismaisena yhteistyönä 

suunniteltu nordic- yleiskatsausverkko, joka on 1,5 m korkea ja 30 m pitkä pohjaverkko. 

Se koostuu 12 solmuvälistä kunkin hapaan pituuden ollessa 2,5 m ja suoraksi vedettynä 5 

m. 

Yleisimmin koekalastus suoritetaan kesäkerrostuneisuuden aikana (elokuu). Huomioitavaa 

on, että samalla pyyntipaikalla ei kalasteta peräkkäisinä öinä. Tavallisesti verkot lasketaan 

illalla ja nostetaan aamulla. Pyyntiajan tulisi olla noin 12- 16 tuntia. Jokaiselta osa-alueelta 

kirjataan verkko- ja verkkosarjakohtaiset yksikkösaaliit eri lajien yksilömäärinä ja 

yhteispainoina. Lisäksi kirjataan vesistön morfologiaan ja limnologiaan liittyvät tiedot 

sekä koekalastuksen tekniset tiedot 

Koeverkkokalastus vaatii suunnitelmallisuutta sekä ammattilaista ohjaamaan talkooväkeä 

kalastuksen suorittamisessa. Lisää tietoa koeverkkokalastuksista löytyy 

Kalataloustarkkailu – periaatteet ja menetelmät kirjasta (toimittaneet Paula Böhling ja 

Mika Rahikainen Helsinki 1999 Riistan ja kalantutkimus) 

Kalastusalue on mukana koekalastuksissa, jos osakaskunnissa löytyy halua koekalastusten 

suorittamiseen. 

7.3. Vesikasvien niittäminen 

Vesikasvien niittäminen on yleisimpiä vesistöjen kunnostustapoja. Vesikasvillisuuden 

poistolla voidaan parantaa järven kalastettavuutta ja helpottaa vesillä liikkumista.  

Vedenvirtaukseen vesikasvien poisto vaikuttaa jokisuistoissa ja salmissa. Kasvien niittoa 

voidaan toteuttaa myös talkootyönä. Niittoihin on olemassa erilaisia soutu- tai 

perämoottoriveneisiin sopivia pieniä leikkuukoneita sekä isompia hydraulisia 

siipirataskoneita. Sopivalaitteisto on suunniteltava vesistön ja poistettavan kasvin mukaan. 

Niittämiseen soveltuvat kasvit  

Kasviston soveltuvuus niittoon tulee huomioida ennen toiminnan aloittamista. 

Ilmaversoisten kasvien mm. järvikaislan, järvikorteen ja järviruo’on poistoon niitto 

soveltuu hyvin, kun taas uposlehtisten (mm. ahvenvita, vesirutto) vesikasvien poistoon se 

soveltuu huonosti. Kelluslehtisten kasvien (mm. lumme, ulpukka) niittäminen on 

mahdollista, mutta tehotonta, koska ne omaavat ravinnepitoisen juurakon jonka avulla ne 

kasvavat usein takaisin. Uposlehtisten kasvien niittämisessä on riskinä vielä kasvillisuuden 

runsastuminen entisestään, koska lajit lisääntyvät pienistäkin verson palasista. 

Sopiva ajankohta niitolle 

Jotta niittämisestä saataisiin paras hyöty, on tärkeää toteuttaa se oikeana ajankohtana. Paras 

lopputulos saadaan toistamalla niittäminen useampaan kertaan. Jos tarkoituksena on niittää 

useampana vuotena, niin ensimmäinen niitto kannattaa tehdä ennen kasvien kukkimista 

kesäkuun lopulla. Seuraava niitto 3-4 viikonpäästä ja seuraavina muutamana vuotena aina 

heinäkuun lopulla. Niitetty kasvisto tulee poistaa vedestä, jottei se hajotessaan kuluta 
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vesistön happivaroja ja keräänny lautoiksi rannoille. Kerätty kasvisto voidaan kompostoida 

tai kuljettaa kaatopaikalle (www.ympäristö.fi).  

7.4 Hoitokalastus 

Hoitokalastus perustuu aina tarkkaan suunnitteluun jossa ensin selvitetään järven nykyinen 

tila sekä nykyiseen tilaan johtavia syitä. Vaikka onnistuneella hoitokalastuksella voidaan 

vähentää järven sisäistä kuormitusta, tulee ulkoinen kuormitus saada kuriin ennen 

hoitokalastusten aloittamista. Hoitokalastus on pitkä prosessi johon järven kunnostuksesta 

kiinnostuneet tahot kokoavat hoitoa ohjaavan työryhmän, jossa ovat edustettuina ainakin 

osakaskunta, kalastusalue, neuvonta sekä ELY- keskus. 

Hoitokalastus vaatii asianosaisten useamman vuoden sitoutumisen lisäksi (yleensä 

talkootyötä) onnistuakseen, mutta pelkällä talkootyöllä tehtyjen hoitokalastusten saaliit 

eivät ole olleet yleensä riittäviä. Särkikalakannat pyrkivät kannan pienennettyä 

tehostamaan lisääntymistään, joten onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi, vain 

riittävän tehokas sekä pitkäkestoinen kalaston poisto vaatii myös ammattimaisen pyynnin 

saamista mukaan kalastukseen. 

Menettely  

 Selvitetään kunnostuksen tarve koko järven osalta 

 selvitetään vedenlaatu sekä särkikalojen osuus kokonnaissaaliista (koeverkkokalastus)  

 Haetaan tarvittavat luvat ja laaditaan hoitokalastussuunnitelma yhdessä ns. ammattilaisten 

kanssa. 

 Toteutetaan hanketta hoitokalastussuunnitelman mukaisesti. 

 

Pieksämäen kalastusalueella suoritettujen nuottausten hinta ammattikalastajan toimesta on ollut 

600€/ nuottauskerta. Nuottausta on mahdollisuus järjestää myös kilohinnalla. 

7.5. Kosteikot   

Kosteikolla tarkoitetaan vesistölle haitallisten aineiden vähentämiseksi varattua ja/tai 

padottua ojan, puron, joen tai muun vesistön osaa tai sen ranta-aluetta. Kosteikko on 

ainakin runsaamman virtaaman aikana veden peitossa ja muunkin ajan se pysyy kosteana. 

Veden kiintoaine- ja ravinnepitoisuuksia pyritään vähentämään kosteikoilla, joissa 

pitoisuuksien väheneminen perustuu mekaanisiin, kemiallisiin ja biologisiin prosesseihin. 

Vedestä poistuu kiintoainetta sedimentoitumalla kuten laskeutusaltaassakin. Typen 

poistumisessa merkittävin prosessi on denitrifikaatio (vapauttaa sidottua typpeä takaisin 

kaasumaiseen muotoon), joka vaatii osaan kosteikkoa hapettomat olosuhteet. Fosforia 

poistuu kiintoaineeseen sitoutuneena sedimentoitumalla sekä liukoisessa muodossa 

sitoutumalla kasveihin ja maaperään hapellisissa olosuhteissa. 

Kosteikkoon annetaan luontaisesti kehittyä vesikasvillisuutta ja kostean paikan 

kasvillisuutta, tarvittaessa kasveja voidaan istuttaakin. Kosteikossa voi kasvaa myös puita 

ja pensaita, joihin sitoutuu ravinteita pysyvämmin kuin perinteisiin kosteikkokasveihin. 

http://www.ympäristö/
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Erityisesti pajupensaat sitovat suuria ravinnemääriä. Hajoavista kasvinjätteistä voi 

kosteikon veteen vapautua ravinteita, joten kasvillisuus on syytä korjata aika ajoin pois. 

(Koskiaho & Puustinen 1998) 

Kosteikon tulisi olla vähintään 2 % valuma-alueesta. (Puustinen ym. 2001) Kosteikko 

rakennetaan useimmiten patoamalla pienehkö vesiuoma sellaisessa paikassa, jossa vesi voi 

nousta uoman ulkopuolelle aiheuttamatta merkittävää vahinkoa kosteikkoa ympäröiville 

alueille. Kosteikko voidaan tehdä myös johtamalla vesi nykyisestä uomasta sopivaan 

notkelmaan tai lopettamalla pumppaaminen sellaiselta alueelta, joka on kuivattu 

pengertämällä. Sopiva paikka on usein sellainen, joka on aikaisemminkin ollut 

kosteikkona. 

Kosteikkoa suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota mm. seuraaviin asioihin (Puustinen 

ym. 2001): 

 viipymän kosteikossa on oltava pitkä, poikkeustapauksissa tulva-aikainen 

ohijuoksutus  

 tulevan veden pitoisuuksien oltava korkeita, pellon osuuden valuma-alueesta 

suuri tai kosteikkojen oltava lähellä peltoa  

 veden tulee virrata kosteikossa tasaisesti koko alueessa, ei kanavia pitkin  

 kosteikon tulisi käsittää myös tulva-alue, jolloin viipymä ei lyhene 

suoraviivaisesti virtaaman kasvaessa  

 kosteikot olisi sijoitettava valuma-alueella niille luontaisiin paikkoihin  

 kosteikkojen kokoa ei pidä rajoittaa, pienet kaivamalla tehdyt hankkeet eivät ole 

tehokkaita. Mahdollisimman pieni kaivuutyö  

 kosteikoita ei pelloille, ruokamulta poistettava jos pellon alaosa jää kosteikon alle  

 monimuotoisia kosteikoita, syviä avovesipintaisia osia, matalan veden alue, 

tulva-alue  

 tilojen yhteishankkeita tulisi kehittää  

 

(http://www.ymparisto.fi) 

Lisää vesistöjen kunnostus ja hoitomenetelmiä löytyy ympäristöhallinnon sivuilta, 

osoitteesta www.ymparisto.fi.  

Ennen toimenpiteiden aloittamista on syytä ottaa yhteyttä Etelä-Savon ELY- keskukseen, 

mistä saa tietoa mahdollisista luvista sekä asiantuntiapua menetelmän valintaan.  

 

 

 

 

 

 

http://www/
http://www.ymparisto/
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8. Järvikohtaiset tiedot ja kalastuksen järjestäminen  

 

AHVENINEN 633ha joista 240 ha Pieksämäen kalastusalueella 

Numero 14.718.1.048 Kunta Suonenjoki, Rautalampi, Pieksämäki 

Omistus Ihalaiskylän osakaskunta, Pappilan osakaskunta 

Vesistö Myhinjärven valuma-alue (14.718) 

Suurin syvyys 35m Keskisyvyys 6,05m 

Tilavuus 0,0383 km³ Rantaviivaa 49,94 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Lievästi rehevä. Vesi on väriltään ruskeaa. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään keskikokoisiin 

humusjärviin. Viimeisimmän vedenlaatututkimuksen 2010 mukaan Hapen kyllästysaste oli pintavedessä 

73 %, mutta 33m ainoastaan 19 %. 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

ei istutuksia    

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2009 kaikuluotaus Pohjois-Savon Ympäristökeskus 

2010  viim. vedenlaatututkimus ELY Pohjois-Savo 

 
Istutussuositus 2014- 2019  Toteuttaja 

 1-kes. kuha 1200 kpl / vuosi Osakaskunta 

Istutusmäärä täytyy suhteuttaa nykyisen kuhakannan sekä kalastuspaineen mukaan. Jos järvessä on 

luontaisesti lisääntyvä kuhakanta, on istutustoiminnan sijasta panostettava luontaisesti lisääntyvän 

kannan hoitoon turvaamalla kaloille mahdollisuus kasvaa lisääntymiskokoon.  

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.8). 

Kalastuksen järjestäminen 

Kalastusalue suosittaa kuhan alamitaksi 45cm sekä osakaskuntia kieltämään 28- 54 mm verkkojen käytön 

määräajaksi. 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY.  

 

 

 

 

 

http://www.jarviwiki.fi/
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 ALA-SIILI 210 ha 

Numero 14.935.1.006 Kunta Pieksämäki 

Omistus Vilhulan kylän osakaskunta, Pienolan osakaskunta 

Vesistö Naarajärven valuma-alue (14.935) 

Suurin syvyys 7,39 Keskisyvyys 2,51 

Tilavuus 5264,4110³ m³ Rantaviivaa 20,65 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu  

Rehevä. Vesi on väriltään ruskeaa. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään mataliin runsashumuksisiin järviin. 

Viimeisimmän vedenlaatututkimuksen mukaan väriluku ja kokonaisfosfori olivat hyvät. Hapen 

kyllästysaste oli 84- 85 %. 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

Järveen ei ole ELY- keskuksen tietojen mukaan tehty istutuksia viimeiseen 10 vuoteen   

  
Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2009 kaikuluotaus Pohjois-Savon Ympäristökeskus 

2010  viim. vedenlaatututkimus ELY Etelä-Savo 

 
Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

Istutusmäärä täytyy suhteuttaa nykyisen kuhakannan sekä kalastuspaineen mukaan. Jos järvessä on 

luontaisesti lisääntyvä kuhakanta, on istutustoiminnan sijasta panostettava luontaisesti lisääntyvän 

kannan hoitoon turvaamalla kaloille mahdollisuus kasvaa lisääntymiskokoon.  

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.2). 

Kalastuksen järjestäminen 

Kalastusalue suosittaa kuhan alamitaksi 45cm sekä osakaskuntia kieltämään 23- 54 mm verkkojen 

käytön. 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY.  
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HAAPAJÄRVI 182 ha joista n. 90 ha Pieksämäen kalastusalueella 

Numero 14.792.1.001 Kunta Pieksämäki 

Omistus Rusthollin osakaskunta 

Vesistö Haapajoen alue (14.792) 

Suurin syvyys 12m Keskisyvyys 3,23m 

Tilavuus 0,00587 km³ Rantaviivaa 18,14 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Rehevä. Vesi on väriltään ruskeaa. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään pieniin humusjärviin. . Hapen 

kyllästysaste oli pintavedessä hyvä, mutta pohjalla (11m) esiintyy vakavia happiongelmia. Rautapitoisuus 

pohjalla oli 5200 µg/l. 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

Turvetuotanto 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

ei istutuksia    

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2007 Vesikasvien niitto Yksityinen / E-S Ympäristökeskus 

2009 Vesikasvien niitto Yksityinen / E-S Ympäristökeskus 

2012  viim. vedenlaatututkimus ELY Etelä-Savo 

 
Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

Ennen istutuksia on järvellä syytä suorittaa koekalastus kalaston rakenteen arvioimiseksi. Mahdollisena 

istutuslajina kuha.  

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.9). 

Kalastuksen järjestäminen 

ei rajoituksia 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY.  
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HEINIÖ 167 ha  

Numero 14.937.1.014 Kunta Pieksämäki 

Omistus Naakkiman osakaskunta 

Vesistö Iso-Naakkiman valuma-alue (14.937) 

Suurin syvyys 2-3m Keskisyvyys  

Tilavuus 10³ m³ Rantaviivaa 10,26 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu järvi kuuluu pintaveden tyypiltään mataliin humusjärviin 

Rehevä. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään mataliin humusjärviin. Viimeisimmän vedenlaatututkimuksen 

mukaan pH oli 7,37 ja hapen kyllästysaste oli 94 %. Väriluku oli hyvä ja kokonaisfosfori oli välttävä. 

Rautapitoisuus oli 2000 µg/l.   

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

Vääristynyt kalakanta, liiallinen vesikasvillisuus, leväkukinnat sekä pyydysten limoittuminen. 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

2007 kuha 1k, 1000 kpl Osakaskunta 

2009 kuha 1k, 500 kpl Osakaskunta 

2010 kuha 1k, 2500 kpl Osakaskunta 

2012 planktonsiika 1k, 912 kpl Osakaskunta 

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2007 Vesikasvien niitto Yksityinen / E-S Ympäristökeskus 

2008 Vesikasvien niitto Yksityinen / E-S Ympäristökeskus 

2009 Vesikasvien niitto Yksityinen / E-S Ympäristökeskus 

2005- 2010 Hoitokalastus Osakaskunta 

2011 Laskeutusaltaiden rak. Osakaskunta 

2012 Viim. vedenlaatututkimus ELY Etelä-Savo 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

Mahdollisena istutuslajina 1-kes. kuha 1000 kpl / vuosi.  Istutusmäärä täytyy suhteuttaa nykyisen 

kuhakannan sekä kalastuspaineen mukaan. Jos järvessä on luontaisesti lisääntyvä kuhakanta, on 

istutustoiminnan sijasta panostettava luontaisesti lisääntyvän kannan hoitoon turvaamalla kaloille 

mahdollisuus kasvaa lisääntymiskokoon. 

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.6). 

Kalastuksen järjestäminen 

Kalastusalue suosittaa kuhan alamitaksi 45cm sekä osakaskuntia kieltämään 28- 54 mm verkkojen käytön 

määräajaksi. 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY.  
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HIRVIJÄRVI 98 ha 

Numero 14.935.1.015 Kunta Pieksämäki 

Omistus Rusalan osakaskunta, Pappilan osakaskunta 

Vesistö Naarajärven valuma-alue (14.935) 

Suurin syvyys 2-3m Keskisyvyys  

Tilavuus  Rantaviivaa 12,84 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu  

Rehevä. Vesi on väriltään ruskeaa.  Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään mataliin runsashumuksisiin 

järviin. Ekologinen luokittelu puuttuu. 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

2008 kuha 1k, 1000 kpl Osakaskunta 

2009 kuha 1k, 3000 kpl Osakaskunta 

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2012 Viim. vedenlaatututkimus ELY Etelä-Savo 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

 1-kes. kuha 1000 kpl / vuosi Osakaskunta 

Istutusmäärä täytyy suhteuttaa nykyisen kuhakannan sekä kalastuspaineen mukaan. Jos järvessä on 

luontaisesti lisääntyvä kuhakanta, on istutustoiminnan sijasta panostettava luontaisesti lisääntyvän kannan 

hoitoon turvaamalla kaloille mahdollisuus kasvaa lisääntymiskokoon. 

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.2). 

Kalastuksen järjestäminen 

Kalastusalue suosittaa kuhan alamitaksi 45cm sekä osakaskuntia kieltämään 28- 54 mm verkkojen käytön 

määräajaksi. 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jarviwiki.fi/


Pieksämäen kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma Vi 49 

HIUKKANEN 153 ha 

Numero 14, 784, 1,002 Kunta Pieksämäki 

Omistus Lapin osakaskunta, Suontientaipale 4:24 ”Kuvajaniemi”, Sormulan osakaksunta, 

Mustolan osakaskunta, Suontientaipale 1-3, Ikolan osakaskunta 

 
Vesistö Hiukkasen valuma-alue 

Suurin syvyys  Keskisyvyys  

Tilavuus  Rantaviivaa 11,6 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu  

Karu. Kirkas vetinen. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään pieniin ja keskikokoisiin vähähumuksisiin järviin. 

Viimeisimmän vedenlaatututkimuksen mukaan pH oli 7,43 ja hapen kyllästysaste oli 90 %.  

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

Järveen ei ole ELY- keskuksen tietojen mukaan tehty istutuksia viimeiseen 10 vuoteen   

 
Muut toimenpiteet 2012- 2012 Toteuttaja 

2008 Viim. vedenlaatututkimus ELY Etelä-Savo 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

Ennen istutuksia on järvellä syytä suorittaa koekalastus kalaston rakenteen ja lajiston arvioimiseksi. 

Tulevat istutukset koekalastuksen perusteella. Mahdollisia istutuslajeja ovat siika ja kuha. 

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.10). 

Kalastuksen järjestäminen 

ei rajoituksia 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY.  
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HOIKKA 66 ha 

Numero 14.718.1.087 Kunta Pieksämäki 

Omistus Rusalan osakaskunta, Ihalaiskylän osakaskunta 

Vesistö Myhinjärven valuma-alue (14.718) 

Suurin syvyys  Keskisyvyys  

Tilavuus  Rantaviivaa 8,11 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Karu / lievästi rehevä. Kirkasvetinen.  Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään pieniin humusjärviin.  

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

ei istutuksia    

Muut toimenpiteet 2012- 2012 Toteuttaja 

2012 Viim. vedenlaatututkimus ELY Etelä-Savo 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

 1-kes. siika 500 / vuosi Osakaskunta 

Istutusmäärä tulee suhteuttaa kalastuspaineen mukaan.  

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.8). 

Kalastuksen järjestäminen 

ei rajoituksia 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY.  
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ISO-KAATLUOMA 147 ha 

Numero 14.936.1.004 Kunta Pieksämäki 

Omistus Kontiomäki 6 osakaskunta, Pyhäjärven osakaskunta 

Vesistö Niskakoskenjoen valuma-alue (14.936) 

Suurin syvyys  Keskisyvyys  

Tilavuus  Rantaviivaa 8,17 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Lievästi rehevä / rehevä. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään mataliin runsashumuksisiin järviin. 

Viimeisimmän vedenlaatututkimuksen mukaan Näkösyvyys oli tyydyttävä. Pintavedessä sameus ja 

kokonaisfosfori olivat erinomaiset. Happamuus (pH) oli 6,05- 6,15. Hapen kyllästysaste oli pintavedessä 

välttävä ja 5 metrissä on vakavia happiongelmia. Rautapitoisuus pohjalla oli 1300 µg/l. 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

2011 kuha 1k, 3940 kpl  Osakaskunta 

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2013 Viim. vedenlaatututkimus ELY Etelä-Savo 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

 1-kes. kuha 1000 kpl / vuosi Osakaskunta 

Istutusmäärä täytyy suhteuttaa nykyisen kuhakannan sekä kalastuspaineen mukaan. Jos järvessä on 

luontaisesti lisääntyvä kuhakanta, on istutustoiminnan sijasta panostettava luontaisesti lisääntyvän kannan 

hoitoon turvaamalla kaloille mahdollisuus kasvaa lisääntymiskokoon. 

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.1). 

Kalastuksen järjestäminen 

Kalastusalue suosittaa kuhan alamitaksi 45cm sekä osakaskuntia kieltämään 28- 54 mm verkkojen käytön 

määräajaksi. 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY.  
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ISO-LAHNANEN 90 ha 

Numero 14.936.1.015 Kunta Pieksämäki 

Omistus Rusalan osakaskunta, Vitsaniemen osakaskunta 

Vesistö Niskakoskenjoen valuma-alue (14.936) 

Suurin syvyys  Keskisyvyys  

Tilavuus  Rantaviivaa 7,96 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Lievästi rehevä. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään mataliin humusjärviin. Viimeisimmän 

vedenlaatututkimuksen mukaan pH oli 6,55 ja hapen kyllästysaste oli 85 %. 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

ei istutuksia   

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2012 Viim. vedenlaatututkimus ELY Etelä-Savo 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

 1-kes. kuha 800 kpl / vuosi Osakaskunta 

Istutusmäärä täytyy suhteuttaa nykyisen kuhakannan sekä kalastuspaineen mukaan. Jos järvessä on 

luontaisesti lisääntyvä kuhakanta, on istutustoiminnan sijasta panostettava luontaisesti lisääntyvän kannan 

hoitoon turvaamalla kaloille mahdollisuus kasvaa lisääntymiskokoon. 

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.1). 

Kalastuksen järjestäminen 

Kalastusalue suosittaa kuhan alamitaksi 45cm sekä osakaskuntia kieltämään 28- 54 mm verkkojen käytön 

määräajaksi. 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY.  
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ISO-NAAKKIMA 1117 ha 

Numero 14.937.1.001 Kunta Pieksämäki 

Omistus Naakkiman osakaskunta, Hurskaalan osakaksunta, Salonsaaren osakaskunta 

Vesistö Iso-Naakkiman valuma-alue (14.937) 

Suurin syvyys 15m Keskisyvyys 4,65 m 

Tilavuus 5217510³ m³ Rantaviivaa 31,2 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Lievästi rehevä. Vesi on melko kirkasta ja väriltään ruskeaa. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään 

keskikokoisiin humusjärviin. Viimeisimmän vedenlaatututkimuksen mukaan näkösyvyys, väriluku, 

kokonaisfosfori ja sameus olivat erinomaiset. Hapen kyllästysaste oli 91 %. 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

vääristynyt kalakanta, liiallinen vesikasvillisuus, leväkukinnat, pyydysten limoittuminen sekä valuma-

alueelta tuleva kiintoaine 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

2007 Järvilohi 2v, 300 kpl 

kpl,dddjjärvitaimen 

osakaskunta 

2007 järvitaimen 2v, 948 kpl osakaskunta 

2008 Järvilohi 2v, 571 kpl 

kpl,dddjjärvitaimen 

osakaskunta 

2008 järvitaimen 2k, 1307 kpl osakaskunta 

2009 planktonsiika 1k, 18023 kpl osakaskunta 

2010 järvilohi 2v, 821 kpl osakaskunta 

2012 järvilohi 2v, 636 kpl osakaskunta 

2012 järvitaimen 2v, 875 kpl osakaskunta 

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2009 Kaikuluotaus Pohjois-Savon ympäristökeskus 

2011 Viim. vedenlaatututkimus ELY Etelä-Savo 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

Istutusten tuloksellisuutta tulee seurata kirjanpitokalastajien avulla. Mahdollisena istutuslajina 

Järvitaimen 2v, 1000 – 2000 kpl / vuosi. 2014 alusta lähtien järvitaimenen ja järvilohen alamitat nousi 60 

cm. Istutuksissa tulee käyttää rasvaeväleikattuja istukkaita.  

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.6). 

Kalastuksen järjestäminen 

Kalastusalue suosittaa osakaskuntia kieltämään 23- 70 mm verkkojen käytön yli 8m syvemmillä 

vesialueilla..  

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY.  
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ISO-PERKAI 135 ha 

Numero 14.936.1.003 Kunta Pieksämäki 

Omistus Hietamäen osakaskunta, Rusthollin osakaskunta, Pyhäjärven osakaskunta 

Vesistö Niskakoskenjoen valuma-alue (14.936) 

Suurin syvyys  Keskisyvyys  

Tilavuus  Rantaviivaa 9,98 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Lievästi rehevä / rehevä. Vesi on väriltään ruskeaa. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään mataliin 

runsashumuksisiin järviin. Viimeisimmän vedenlaatututkimuksen (2013) mukaan pH oli 6,70 ja hapen 

kyllästysaste oli 87 %. 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

vääristynyt kalakanta, rehevyys sekä liiallinen vesikasvillisuus 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

Järveen ei ole ELY- keskuksen tietojen mukaan tehty istutuksia viimeiseen 10 vuoteen   

 
Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2013 Viim. vedenlaatututkimus Jyväskylän yo:n ympäristötutkimuskeskus 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

Ennen istutuksia on järvellä syytä suorittaa koekalastus kalaston rakenteen ja lajiston arvioimiseksi. 

Tulevat istutukset koekalastuksen perusteella. Mahdollisena istutuslajina kuha. 

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.1). 

Kalastuksen järjestäminen 

ei rajoituksia 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY.  
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ISO-SYVÄ 119 ha 

Numero 14.935.1.002 Kunta Pieksämäki 

Omistus Karjalankylän osakaskunta, Naakkiman osakaskunta 

Vesistö Naarajärven valuma-alue (14.935) 

Suurin syvyys 5m Keskisyvyys  

Tilavuus  Rantaviivaa 8,27 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Lievästi rehevä. Vesi on väriltään lievästi ruskeaa. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään mataliin 

humusjärviin. Viimeisimmän vedenlaatututkimuksen (2012) mukaan näkösyvyys, sameus, 

kokonaisfosfori olivat erinomaiset. Hapen kyllästysaste oli 93- 94 %. 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

2012 planktonsiika 1k, 912 kpl osakaskunta 

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2012 Viim. vedenlaatututkimus ELY Etelä-Savo 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

 Planktonsiika 1k, 500 kpl / vuosi Osakaskunta 

Istutusmäärä tulee suhteuttaa kalastuspaineen mukaan. 

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.2). 

Kalastuksen järjestäminen 

Ei rajoituksia 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY.  
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KIRKKO-SURNUI 106 ha 

Numero 14.796.1.001 Kunta Pieksämäki 

Omistus Surnuinmäki osakaskunta, Ihalaiskylän osakaskunta, Rusalan osakaskunta,  

Kontiomäki 6:21, 6:22 

Vesistö Surnuinjoen valuma-alue (14.796) 

Suurin syvyys 5m Keskisyvyys  

Tilavuus  Rantaviivaa 6,27 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Kirkko-Surnui on soiden keskellä sijaitseva matala, linnustollisesti arvokas järvi, jonka keskisyvyys on 

vain puoli metriä. Humuspitoiset valumavedet ovat värjänneet veden tummaksi. Järven kasvilajisto on 

runsas, vyöhykkeinen. Kirkko-Surnui on tärkeä lintujen pesimäalue ja muutonaikainen levähdyspaikka. 

Sorsalintujen lisäksi järvellä pesii kahlaajia ja rantalintuja. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään mataliin 

runsashumuksisiin järviin 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

ei istutuksia   

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

Ei istutuksia  

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

   

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.9). 

Kalastuksen järjestäminen 

Ei kalataloudellista merkitystä 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY, 

www.ymparisto.fi.  
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KIRVESJÄRVI 76 ha 

Numero 14.935.1.011 Kunta Pieksämäki 

Omistus Rusalan osakaskunta, Pienolan osakaskunta 

Vesistö Naarajärven valuma-alue (14.935) 

Suurin syvyys 16,17m Keskisyvyys 4,9m 

Tilavuus 3791,5910³ m³ Rantaviivaa 9,77 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Lievästi rehevä / rehevä. Vesi on väriltään ruskeaa. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään runsashumuksisiin 

järviin. Viimeisimmän vedenlaatututkimuksen (2012) mukaan pH oli 6,19 ja hapen kyllästysaste oli 53 % 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

Järveen ei ole ELY- keskuksen tietojen mukaan tehty istutuksia viimeiseen 10 vuoteen   

 
Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2008 Kaikuluotaus Pohjois-Savon ympäristökeskus 

2012 Viim. vedenlaatututkimus ELY Etelä-Savo 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

Ennen istutuksia on järvellä syytä suorittaa koekalastus kalaston rakenteen ja lajiston arvioimiseksi.. 

Tulevat istutukset koekalastuksen perusteella. 

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.2). 

Kalastuksen järjestäminen 

Ei rajoituksia 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY. 
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KIVINEN 75 ha 

Numero 14.376.1.005 Kunta Pieksämäki 

Omistus Pyhärven osakaskunta 

Vesistö Vanajajärven valuma-alue (14.376) 

Suurin syvyys  Keskisyvyys  

Tilavuus  Rantaviivaa 9,87 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Lievästi rehevä. Vesi on väriltään ruskeaa. järvi kuuluu pintaveden tyypiltään pieniin humusjärviin. 

Viimeisimmän vedenlaatututkimuksen (2010) mukaan pH oli 1m 6,8 ja 7m 6,3. Hapen kyllästysaste oli 

1m 86 % ja 7m 58 %. 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

ei istutuksia   

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2010 Viim. vedenlaatututkimus ELY Keski-Suomi 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

Planktonsiika 1-kes. 500 kpl / joka toinen vuosi 

 

Osakaskunta 

1-kes. kuha 500 kpl / joka toinen vuosi Osakaskunta 

Istutusmäärä täytyy suhteuttaa nykyisen kuha ja siikakannan sekä kalastuspaineen mukaan. Jos järvessä 

on luontaisesti lisääntyvä kuhakanta, on istutustoiminnan sijasta panostettava luontaisesti lisääntyvän 

kannan hoitoon turvaamalla kaloille mahdollisuus kasvaa lisääntymiskokoon. 

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.11). 

Kalastuksen järjestäminen 

Kalastusalue suosittaa kuhan alamitaksi 45cm sekä osakaskuntia kieltämään 28- 54 mm verkkojen käytön 

määräajaksi. 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY. 
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KUKKAROJÄRVI 121 ha 

Numero 14.793.1.004 Kunta Pieksämäki 

Omistus Nikkarila 1 osakaskunta, Nikkarila 2 osakaskunta, Telavuoren osakaskunta 

Rusalan osakaskunta, Pyhitty 2 osakaskunta 

Vesistö Pieksäjärven alue (14.793) 

Suurin syvyys 11,4m Keskisyvyys 3,31 

Tilavuus 0,00402 km³ Rantaviivaa 13,67 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Lievästi rehevä. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään pieniin humusjärviin. Viimeisimmän 

vedenlaatututkimuksen (2010) mukaan pH oli 1m 6,67 ja 2,8m 6,29. Hapen kyllästysaste oli 1m 97 % ja 

2,8m 52 %.  

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

2007 kuha 1k, 1000 kpl osakaskunta 

2007 planktonsiika 1k, 1000 kpl osakaskunta 

2008 kuha 1k, 1000 kpl osakaskunta 

2008 planktonsiika 1k, 1000 kpl osakaskunta 

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2008 Kaikuluotaus Pohjois-Savon ympäristökeskus 

2012 Viim. vedenlaatututkimus ELY Etelä-Savo 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

Istutusmäärä täytyy suhteuttaa nykyisen kuha ja siikakannan sekä kalastuspaineen mukaan. Jos järvessä 

on luontaisesti lisääntyvä kuhakanta, on istutustoiminnan sijasta panostettava luontaisesti lisääntyvän 

kannan hoitoon turvaamalla kaloille mahdollisuus kasvaa lisääntymiskokoon.  

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.9). 

Kalastuksen järjestäminen 

Kalastusalue suosittaa kuhan alamitaksi 45cm sekä osakaskuntia kieltämään 28- 54 mm verkkojen käytön 

määräajaksi. 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY. 
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LOUKEE 97 ha 

Numero 14.934.1.011 Kunta Pieksämäki 

Omistus Pyhärven osakaskunta, Niskakosken osakaskunta 

Vesistö Nykälänjoen – Naarajoen alue (14.934) 

Suurin syvyys  Keskisyvyys  

Tilavuus  Rantaviivaa 10,03 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Lievästi rehevä / rehevä. Vesi on väriltään ruskeaa. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään mataliin 

humusjärviin. Viimeisimmän vedenlaatututkimuksen (2012) mukaan pH oli 6,44 ja hapen kyllästysaste 

oli 81 %. 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

järven mataluus, leväkukinnat 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

2007 kuha 1k, 465 kpl osakaskunta 

2008 kuha 1k, 270 kpl osakaskunta 

2010 kuha 1k, 390 kpl osakaskunta 

2011 kuha 1k, 450 kpl osakaskunta 

2012 kuha 1k, 1912 kpl osakaskunta 

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2012 Viim. vedenlaatututkimus ELY Etelä-Savo 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

Istutusmäärä täytyy suhteuttaa nykyisen kuhakannan sekä kalastuspaineen mukaan. Jos järvessä on 

luontaisesti lisääntyvä kuhakanta, on istutustoiminnan sijasta panostettava luontaisesti lisääntyvän kannan 

hoitoon turvaamalla kaloille mahdollisuus kasvaa lisääntymiskokoon.  

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.3). 

Kalastuksen järjestäminen 

Kalastusalue suosittaa kuhan alamitaksi 45cm sekä osakaskuntia kieltämään 28- 54 mm verkkojen 

käytön. 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY. 
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MATAROINEN 151 ha 

Numero 14.718.1.086 Kunta Pieksämäki 

Omistus Rusalan osakaskunta, Ihalaiskylän osakaskunta 

Vesistö Myhinjärven valuma-alue (14.718) 

Suurin syvyys 18m Keskisyvyys  

Tilavuus  Rantaviivaa 14,33 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Lievästi rehevä. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään pieniin humusjärviin. Viimeisimmän 

vedenlaatututkimuksen mukaan hapen kyllästysaste oli 10 metriin asti erinomainen, mutta pohjalla tulos 

oli välttävä. Väriluku oli hyvä ja kokonaisfosfori oli erinomainen. 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

2010 planktonsiika 1k, 666 kpl osakaskunta 

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2013 Viim. vedenlaatututkimus ELY Etelä-Savo 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

 planktonsiika 1-kes. 500- 1500 kpl / vuosi Osakaskunta 

Istutusmäärä täytyy suhteuttaa nykyisen siikakannan sekä kalastuspaineen mukaan. 

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.8). 

Kalastuksen järjestäminen 

Ei rajoituksia 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY. 
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MEHTIÖ 249 ha joista 92 ha sijaitsee Pieksämäen kalastusalueella 

Numero 14.718.1.047 Kunta Pieksämäki, Rautalampi (kunta) 

Omistus Ihalaiskylän osakaskunta 

Vesistö Myhinjärven valuma-alue (14.718) 

Suurin syvyys 48 m Keskisyvyys 11,29 m 

Tilavuus 0,0281 km³ Rantaviivaa 17,15 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Lievästi rehevä. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään pieniin humusjärviin. Viimeisimmän 

vedenlaatututkimuksen mukaan näkösyvyys, lehtivihreä, sameus ja kokonaisfosfori olivat erinomaiset. 

Hapen kyllästysaste oli pintavedessä erinomainen, mutta syvemmällä ja lähellä pohjaa tulos oli välttävä. 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

ei istutuksia  osakaskunta 

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2011 Viim. vedenlaatututkimus ELY Etelä-Savo 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

 1-kes. kuha 600 kpl / vuosi Osakaskunta 

Istutusmäärä täytyy suhteuttaa nykyisen kuhakannan sekä kalastuspaineen mukaan. Jos järvessä on 

luontaisesti lisääntyvä kuhakanta, on istutustoiminnan sijasta panostettava luontaisesti lisääntyvän kannan 

hoitoon turvaamalla kaloille mahdollisuus kasvaa lisääntymiskokoon. 

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.8). 

Kalastuksen järjestäminen 

Kalastusalue suosittaa kuhan alamitaksi 45cm sekä osakaskuntia kieltämään 28- 54 mm verkkojen 

käytön. 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY. 
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NAARAJÄRVI 449 ha 

Numero 14.935.1.001 Kunta Pieksämäki 

Omistus Karjalankylän osakaskunta, Kontiomäki 6 osakaskunta, Naakkiman osakaskunta 

Telavuoren osakaskunta, Vilhula 8 osakaskunta 

Vesistö Naarajärven valuma-alue (14.935) 

Suurin syvyys 9,83 m Keskisyvyys 3,03 m 

Tilavuus 0,0136 km³ Rantaviivaa 28,87 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Lievästi rehevä / rehevä. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään mataliin humusjärviin. . Viimeisimmän 

vedenlaatututkimuksen mukaan pH oli 6,95 ja kokonaisfosfori sekä väriluku olivat hyvät.  

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

vääristynyt kalakanta, kalojen makuhaitat, liiallinen vesikasvillisuus sekä pyydysten limoittuminen 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

2008 kuha 1k, 4238 kpl osakaskunta 

2008 kuha 1k, 270 kpl osakaskunta 

2010 kuha 1k, 390 kpl osakaskunta 

2011 kuha 1k, 450 kpl osakaskunta 

2012 kuha 1k, 1912 kpl osakaskunta 

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2008 Kaikuluotaus Etelä-Savon ympäristökeskus 

2010 Viim. vedenlaatututkimus ELY Etelä-Savo 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

Istutusmäärä täytyy suhteuttaa nykyisen kuhakannan sekä kalastuspaineen mukaan. Jos järvessä on 

luontaisesti lisääntyvä kuhakanta, on istutustoiminnan sijasta panostettava luontaisesti lisääntyvän kannan 

hoitoon turvaamalla kaloille mahdollisuus kasvaa lisääntymiskokoon.  

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.2). 

Kalastuksen järjestäminen 

Kalastusalue suosittaa kuhan alamitaksi 45cm sekä osakaskuntia kieltämään 28- 54 mm verkkojen käytön 

määräajaksi. 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY. 
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NIININEN 127 ha 

Numero 14.784.1.013 Kunta Pieksämäki 

Omistus Lapin osakaskunta, Sormulan osakaskunta 

Vesistö Hiukkasen valuma-alue (14.784) 

Suurin syvyys  Keskisyvyys  

Tilavuus  Rantaviivaa 6,3 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään pieniin ja keskikokoisiin vähähumuksisiinjärviin. Järvestä ei ole 

saatavilla vedenlaatutietoja. 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

2009 planktonsiika 1k, 5500 kpl osakaskunta 

2011 planktonsiika 1k, 4000 kpl osakaskunta 

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

   

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

1- kes. planktonsiika Osakaskunta 

Istutusmäärä täytyy suhteuttaa nykyisen siikakannan sekä kalastuspaineen mukaan. 

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.10). 

Kalastuksen järjestäminen 

Ei rajoituksia 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY. 
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NISKAJÄRVI 390 ha 

Numero 14.784.1.013 Kunta Pieksämäki 

Omistus Niskakosken osakaskunta 

Vesistö Nykälänjoen – Naarajoen alue (14.934) 

Suurin syvyys 8,26 m Keskisyvyys 2,61 m 

Tilavuus 0,0104 km³ Rantaviivaa 22,89 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Rehevä. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään mataliin humusjärviin. Viimeisimmän vedenlaatututkimuksen 

mukaan lehtivihreä oli erinomainen ja kokonaisfosfori oli hyvä. Hapen kyllästysaste oli tyydyttävä ja 

väriluku oli välttävä. 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

Järven mataluus, happikato, liiallinen vesikasvillisuus sekä pyydysten limoittuminen 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

2007 kuha 1k, 3888 kpl osakaskunta 

2008 kuha 1k, 2480 kpl osakaskunta 

2009 kuha 1k, 2800 kpl osakaskunta 

2011 kuha 1k, 3980 kpl osakaskunta 

2012 kuha 1k, 4450 kpl osakaskunta 

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2008 Kaikuluotaus Etelä-Savon ympäristökeskus 

2011 Viim. vedenlaatututkimus ELY Etelä-Savo 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

Istutusmäärä täytyy suhteuttaa nykyisen kuhakannan sekä kalastuspaineen mukaan. Jos järvessä on 

luontaisesti lisääntyvä kuhakanta, on istutustoiminnan sijasta panostettava luontaisesti lisääntyvän kannan 

hoitoon turvaamalla kaloille mahdollisuus kasvaa lisääntymiskokoon.  

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.4). 

Kalastuksen järjestäminen 

Kalastusalue suosittaa kuhan alamitaksi 45cm sekä osakaskuntia kieltämään 28- 54 mm verkkojen käytön 

määräajaksi. 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY. 
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PALOKKI – HAKO – PALOKKI 60,5 ha 

Numero 14.934.1.031 Kunta Pieksämäki 

Omistus Pienolan osakaskunta 

Vesistö Nykälänjoen – Naarajoen alue (14.934) 

Suurin syvyys  Keskisyvyys  

Tilavuus  Rantaviivaa 7,42 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Lievästi rehevä. Vesi on väriltään ruskeahkoa. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään mataliin humusjärviin. 

Viimeisimmän vedenlaatututkimuksen (2012) mukaan pH oli 1m 7,21 ja 3,5m 6,83. Hapen kyllästysaste 

oli 1m 95 % ja 3,5m 68%. 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

2009 planktonsiika 1k, 2085 kpl osakaskunta 

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2012 Viim. vedenlaatututkimus ELY Etelä-Savo 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

 1- kes. planktonsiika  

Istutusmäärä täytyy suhteuttaa nykyisen siikakannan sekä kalastuspaineen mukaan. 

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.4). 

Kalastuksen järjestäminen 

Ei rajoituksia 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY. 
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PIEKSÄJÄRVI 2098 ha 

Numero 14.793.1.001 Kunta Pieksämäki 

Omistus Hietamäen osakaskunta, Rusalan osakaskunta, Vilhulan kylän osakaskunta 

Kirkonkylä 2 osakaskunta, Pappilan osakaskunta, Surnunmäki osakaskunta 

Vesistö Pieksäjärven alue (14.793) 

Suurin syvyys 14 m Keskisyvyys 2,07 m 

Tilavuus 0,0434 km³ Rantaviivaa 64,43 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Rehevä. Vesi on väriltään rusehtavaa. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään mataliin humusjärviin. 

Happipitoisuus on ajoittain vähäinen etenkin järven eteläosien syvänteiden pohjanläheisissä 

vesikerroksissa. Pieksänjärven ekologinen tila on hyvä. 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

Järveen ei ole ELY- keskuksen tietojen mukaan tehty istutuksia viimeiseen 10 vuoteen   

 
Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2010 Poistokalastus Pieksämäen kaupunki / Vendace KY 

2012 Poistokalastus Pieksämäen kaupunki / Vendace KY 

2013 Poistokalastus Pieksämäen kaupunki / Vendace KY 

2013 Viim. vedenlaatututkimus Jyväskylän yo:n ympäristöntutkimuskeskus 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

Istutusmäärä täytyy suhteuttaa nykyisen kuhakannan sekä kalastuspaineen mukaan. Istutustoiminnan 

sijasta on panostettava luontaisesti lisääntyvän kuhakannan hoitoon turvaamalla kaloille mahdollisuus 

kasvaa lisääntymiskokoon. 

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.9). 

Kalastuksen järjestäminen 

Kalastusalue suosittaa kuhan alamitaksi 45cm sekä osakaskuntia kieltämään 23- 54 mm verkkojen 

käytön. 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY. 
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PIENI- AHVENINEN 100 ha 

Numero 14.718.1.071 Kunta Pieksämäki 

Omistus Pappilan, Rusalan ja Ihalaiskylän osakaskunta 

Vesistö Myhinjärven valuma-alue (14.718) 

Suurin syvyys 2,6 m Keskisyvyys 1,17 m 

Tilavuus 0,00117 km³ Rantaviivaa 8,35 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Rehevä. Vesi on väriltään voimakkaan ruskeaa. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään mataliin 

runsashumuksisiin järviin. Viimeisimmän vedenlaatututkimuksen (2012) mukaan hapen kyllästysaste oli 

tyydyttävä ja pH vain 5,37. Alhainen veden happamuus vaikuttaa kalojen lisääntymiseen. 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

ei istutuksia   

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2012 Viim. vedenlaatututkimus ELY Etelä-Savo 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

Ennen istutuksia on järvellä syytä suorittaa koekalastus kalaston rakenteen ja lajiston arvioimiseksi.. 

Tulevat mahdolliset istutukset koekalastuksen perusteella.  

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.8). 

Kalastuksen järjestäminen 

Ei rajoituksia 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY. 
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PIENI-NAAKKIMA 330 ha 

Numero 14.937.1.011 Kunta Pieksämäki 

Omistus Naakkiman osakaskunta 

Vesistö Iso-Naakkiman valuma-alue (14.937) 

Suurin syvyys  Keskisyvyys  

Tilavuus  Rantaviivaa 13,07 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Rehevä. Vesi on väriltään ruskeaa. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään mataliin runsashumuksisiin järviin. 

Viimeisimmän vedenlaatututkimuksen (2012) mukaan väriluku oli välttävä ja kokonaisfosfori oli hyvä. 

Lehtivihreä oli tyydyttävä. Hapen kyllästysaste oli erinomainen ja hyvä. 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

2009 kuha 1k, 2000 kpl osakaskunta 

2011 kirjolohi 2v, 1800 kpl osakaskunta 

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2009 Kaikuluotaus Etelä-Savon Ympäristökeskus 

2012 Viim. vedenlaatututkimus ELY Etelä-Savo 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

1-kes. kuha 1500- 2000 kpl / vuosi Osakaskunta 

Istutusmäärä täytyy suhteuttaa nykyisen kuhakannan sekä kalastuspaineen mukaan. Jos järvessä on 

luontaisesti lisääntyvä kuhakanta, on istutustoiminnan sijasta panostettava luontaisesti lisääntyvän kannan 

hoitoon turvaamalla kaloille mahdollisuus kasvaa lisääntymiskokoon. 

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.6). 

Kalastuksen järjestäminen 

Kalastusalue suosittaa kuhan alamitaksi 45cm sekä osakaskuntia kieltämään 28- 54 mm verkkojen 

käytön. 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY. 
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PITKÄSJÄRVI 210 ha 

Numero 14.934.1.005 Kunta Pieksämäki 

Omistus Pitkäsmäki 1-6, Kovalan suuri osakaskunta, Niskakosken osakaskunta 

Vesistö Nykälänjoen – Naarajoen alue (14.934) 

Suurin syvyys 9,26 m Keskisyvyys 1,94 m 

Tilavuus 0,00408 km³ Rantaviivaa 19,71 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Rehevä. Vesi on voimakkaan ruskeaa. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään mataliin runsashumuksisiin.  

järviin. Viimeisimmän vedenlaatututkimuksen (2009) mukaan Hapen kyllästysaste oli erinomainen ja 

hyvä pintavedessä, mutta 8 metristä saatu tulos oli nolla. Alusvedessä on vakavia happiongelmia. 

Väriluku pintavedessä oli hyvä ja alusvedessä välttävä. Kokonaisfosfori oli hyvä. Happamuus vaihteli 

6,36- 6,82 välillä. Rautapitoisuus pohjalla oli 11000 µg/l. 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

Happikato, liiallinen vesikasvillisuus sekä pyydysten limoittuminen. 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

2010 kuha 1k, 6620 kpl osakaskunta 

2011 kuha 1k, 1142 kpl osakaskunta 

2012 kuha 1k, 1403 kpl osakaskunta 

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2007- 2012 Vesikasvien niitto Osakaskunta 

2008 Kaikuluotaus Etelä-Savon Ympäristökeskus 

2009 Viim. vedenlaatututkimus ELY Etelä-Savo 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

Istutusmäärä täytyy suhteuttaa nykyisen kuhakannan sekä kalastuspaineen mukaan. Jos järvessä on 

luontaisesti lisääntyvä kuhakanta, on istutustoiminnan sijasta panostettava luontaisesti lisääntyvän kannan 

hoitoon turvaamalla kaloille mahdollisuus kasvaa lisääntymiskokoon.  

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.5). 

Kalastuksen järjestäminen 

Kalastusalue suosittaa kuhan alamitaksi 45cm sekä osakaskuntia kieltämään 23- 54 mm verkkojen 

käytön. 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY. 

 

 

 

 

http://www.jarviwiki.fi/


Pieksämäen kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma Vi 71 

POHJOIS-SURNUI 188 ha 

Numero 14.796.1.002 Kunta Pieksämäki 

Omistus Surnuinmäki osakaskunta, Ihalaiskylän osakaskunta, Rusalan osakaskunta 

Kontiomäki 6:21, 6:22 

Vesistö Surnuinjoen valuma-alue (14.796) 

Suurin syvyys  Keskisyvyys  

Tilavuus  Rantaviivaa 9,81 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Rehevä. Ruskeavetinen. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään mataliin runsashumuksisiin järviin. 

Viimeisimmän vedenlaatututkimuksen (2012) mukaan pH oli 6,05 ja hapen kyllästysaste 86 %. 

Rautapitoisuus oli 1500 µg/l.  

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

vääristynyt kalakanta, liiallinen vesikasvillisuus, kalojen makuhaitat, pyydysten limoittuminen sekä 

alhainen vedenpinta. 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

2012 kuha 1k, 2400 kpl osakaskunta 

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2007 Vesikasvien niitto Yksityinen / E-S Ympäristökeskus 

2008 Vesikasvien niitto Yksityinen / E-S Ympäristökeskus 

2012  Hoitokalastus Osakaskunta 

2012 Viim. vedenlaatututkimus ELY Etelä-Savo 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

 1-kes. kuha 1000 kpl / vuosi Osakaskunta 

Istutusmäärä täytyy suhteuttaa nykyisen kuhakannan sekä kalastuspaineen mukaan. Jos järvessä on 

luontaisesti lisääntyvä kuhakanta, on istutustoiminnan sijasta panostettava luontaisesti lisääntyvän kannan 

hoitoon turvaamalla kaloille mahdollisuus kasvaa lisääntymiskokoon. 

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.9). 

Kalastuksen järjestäminen 

Kalastusalue suosittaa kuhan alamitaksi 45cm sekä osakaskuntia kieltämään 28- 54 mm verkkojen käytön 

määräajaksi. 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY. 
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PYHITTY 662 ha 

Numero 04.257.1.023 Kunta Pieksämäki 

Omistus Riipilän osakaskunta, Naakkiman osakaskunta, Pyhitty 1 osakaskunta 

Pyhitty 2 osakaskunta, Pyhitty 3, Pyhitty 1:23, 1:49 osakaskunta 

Pyhitty 1:55, 1:62 osakaskunta, Nikkarila 1 osakaskunta, Telavuoren osakaskunta 

Syvälahden osakaskunta 

Vesistö Längelmäenjoen valuma-alue (04.257) 

Suurin syvyys 8,65 m Keskisyvyys 2,61 m 

Tilavuus 0,0173 km³ Rantaviivaa 16,19 km 

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Vesi on kirkasta ja väriltään vain hieman rusehtavaa. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään mataliin 

vähähumuksisiin järviin. Viimeisimmän vedenlaatututkimuksen (2013) mukaan pH oli 7 ja hapen 

kyllästysaste 2m 97 %. 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

Vääristynyt kalakanta 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

2007 planktonsiika 1k, 1500 kpl osakaskunta 

2008 planktonsiika 1k, 2697 kpl osakaskunta 

2010 planktonsiika 1k, 2600 kpl osakaskunta 

2012 planktonsiika 1k, 456 kpl osakaskunta 

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2008 Kaikuluotaus Etelä-Savon Ympäristökeskus 

2013 Viim. vedenlaatututkimus Jyväskylän yo:n ympäristöntutkimuskeskus 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

 1- kes. planktonsiika Osakaskunta 

Istutusmäärä täytyy suhteuttaa nykyisen siikakannan sekä kalastuspaineen mukaan. Mahdollisina 

istutuslajeina myös harjus ja järvitaimen. 

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.7). 

Kalastuksen järjestäminen 

Ei rajoituksia 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY. 
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PYHÄJÄRVI 1135 ha 

Numero 14.934.1.017 Kunta Pieksämäki 

Omistus Pyhärven osakaskunta 

Vesistö Nykälänjoen - Naarajoen alue (14.934) 

Suurin syvyys 16,95 m Keskisyvyys 4,62 m 

Tilavuus 0,0524 km³ Rantaviivaa 45,11 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Karu. Vesi on kirkasta ja väriltään vain hieman rusehtavaa. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään pieniin ja 

keskikokoisiin vähähumuksisiin järviin. Viimeisimmän vedenlaatututkimuksen (2011) mukaan 

näkösyvyys, sameus, väriluku ja kokonaisfosfori olivat erinomaiset ja pH 7,01. Hapen kyllästysaste oli 

92- 93 %. 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

Liiallinen vesikasvillisuus sekä pyydysten limoittuminen 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

2007 planktonsiika 1k, 3228 kpl osakaskunta 

2008 harjus 1k, 2100 kpl osakaskunta 

2011 planktonsiika 1k, 1500 kpl osakaskunta 

2012 kuha 1k, 4153 kpl osakaskunta 

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2008 Kaikuluotaus Etelä-Savon Ympäristökeskus 

2011 Viim. vedenlaatututkimus ELY Etelä-Savo 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

Istutusmäärä täytyy suhteuttaa nykyisen kalakannan sekä kalastuspaineen mukaan. Tuki-istutuksia 

voidaan tehdä tarvittaessa muikkukannalle.   

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.3) sekä veneenlaskuluiskan rakentaminen 

Kalastuksen järjestäminen 

Kalastusalue suosittaa kuhan alamitaksi 45cm sekä osakaskuntia kieltämään 28- 54 mm verkkojen käytön 

määräajaksi. 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY. 
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PYHÄLUOMA 124 ha 

Numero 14.934.1.007 Kunta Pieksämäki 

Omistus Niskakosken osakaskunta 

Vesistö Nykälänjoen - Naarajoen alue (14.934) 

Suurin syvyys 6,57 m Keskisyvyys 1,83 m 

Tilavuus 0,00227 km³ Rantaviivaa 7,98 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

 Rehevä. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään hyvin lyhyt viipymisiin järviin. Viimeisimmän 

vedenlaatututkimuksen (2009) mukaan hapen kyllästysaste oli 90- 92 %. Väriluku ja kokonaisfosfori 

olivat hyvät. 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

järven mataluus, happikato, liiallinen vesikasvillisuus sekä pyydysten limoittuminen 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

2007 kuha 1k, 1150 kpl osakaskunta 

2008 kuha 1k, 730 kpl osakaskunta 

2010 kuha 1k, 680 kpl osakaskunta 

2011 kuha 1k, 995 kpl osakaskunta 

2012 kuha 1k, 2160 kpl osakaskunta 

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2008 Kaikuluotaus Etelä-Savon Ympäristökeskus 

2009 Viim. vedenlaatututkimus ELY Etelä-Savo 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

Istutusmäärä täytyy suhteuttaa nykyisen kuhakannan sekä kalastuspaineen mukaan. Jos järvessä on 

luontaisesti lisääntyvä kuhakanta, on istutustoiminnan sijasta panostettava luontaisesti lisääntyvän kannan 

hoitoon turvaamalla kaloille mahdollisuus kasvaa lisääntymiskokoon. 

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.5). 

Kalastuksen järjestäminen 

Kalastusalue suosittaa kuhan alamitaksi 45cm sekä osakaskuntia kieltämään 28- 54 mm verkkojen käytön 

määräajaksi. 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY. 
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RUOKOJÄRVI 459 ha 

Numero 04.257.1.003 Kunta Pieksämäki 

Omistus Pyhitty 2 osakaskunta, Riipilän osakaskunta, Nikkarila 2 osakaskunta 

Längelmäki 17-20, Telavuoren osakaskunta, Siikamäki 1-6 osakaskunta 

Vesistö Längelmäenjoen valuma-alue (04.257) 

Suurin syvyys  Keskisyvyys  

Tilavuus  Rantaviivaa 30,52 km 

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Rehevä. Vesi on väriltään voimakkaan ruskeaa.  Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään mataliin 

runsashumuksisiin järviin. 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

vääristynyt kalakanta, rehevyys, järven mataluus ja liiallinen vesikasvillisuus 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

Järveen ei ole ELY- keskuksen tietojen mukaan tehty istutuksia viimeiseen 10 vuoteen   

 
Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2007 Vesikasvien niitot Yksityinen 

2008 Vesikasvien niitto Yksityinen / E-S Ympäristökeskus 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

Ennen istutuksia on järvellä syytä suorittaa koekalastus kalaston rakenteen ja lajiston arvioimiseksi.. 

Tulevat mahdolliset istutukset koekalastuksen perusteella. 

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.7). 

Kalastuksen järjestäminen 

Ei rajoituksia  

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY. 
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SALVONEN 120 ha 

Numero 14.794.1.005 Kunta Pieksämäki 

Omistus Pappilan osakaskunta, Kontiomäki 6:21, 6:22 

Vesistö Salvosen valuma-alue (14.794) 

Suurin syvyys  Keskisyvyys  

Tilavuus  Rantaviivaa 10,19 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Rehevä. Järven vesi on väriltään ruskeaa. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään mataliin runsashumuksisiin 

järviin. Viimeisimmän vedenlaatututkimuksen (2012) mukaan pH oli 1m 6,07 ja 3,8m 5,84. Hapen 

kyllästysaste 1m 84 % ja 3,8m 62 %. 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

ei istutuksia   

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2012 Viim. vedenlaatututkimus ELY Etelä-Savo 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

 1- kes. planktonsiika  Osakaskunta 

Istutusmäärä täytyy suhteuttaa nykyisen siikakannan sekä kalastuspaineen mukaan. 

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.9). 

Kalastuksen järjestäminen 

 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY. 
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SUONTIENSELKÄ- PAASVESI 5780 ha joista Pieksämäen kalastusalueella 1550 ha 

Numero 14.782.1.001 Kunta Suonenjoki, Leppävirta, Pieksämäki 

Omistus Oittilan osakaskunta, Oittila 1:20 "Laurila", Herrala 1 osakaskunta 

Ikolan osakaskunta, Kaplasniemen osakaskunta, Lapin osakaskunta 

Vesistö Suontienselän - Paasveden alue (14.782) 

Suurin syvyys 74,41 m Keskisyvyys 9,21 m 

Tilavuus 0,532 km³ Rantaviivaa 229,54 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Karu. Kirkasvetinen. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään suuriin humusjärviin. 

 

 

 

 

 

 

 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

2007 järvitaimen 3v, 288 kpl osakaskunta (PAASVESI) 

2007 järvitaimen 3v, 104 kpl osakaskunta (SUONTEE) 

2010 kuha 1k, 15136 kpl osakaskunta (SUONTIENSELKÄ-PAASVESI)  

2010 planktonsiika 1k, 6325 kpl osakaskunta (SUONTIENSELKÄ-PAASVESI) 

2011 järvitaimen 2v, 1447 kpl osakaskunta (SUONTIENSELKÄ-PAASVESI) 

2012 järvitaimen 2v, 1671 kpl osakaskunta (SUONTIENSELKÄ-PAASVESI) 

2012 planktonsiika 1k, 7495 kpl osakaskunta (SUONTIENSELKÄ-PAASVESI) 

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2010 Viim. vedenlaatututkimus ELY Pohjois-Savo 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

Mahdollisina istutuslajeina järvitaimen, planktonsiika ja järvikutuinen harjus. Istutusmäärät täytyy 

suhteuttaa nykyisen kalakannan sekä kalastuspaineen mukaan. 

Muut toimenpiteet 2014- 2019 Toteuttaja 

Hoitotoimenpiteiden yhdistäminen koko järven alueella, osakaskuntien yhdistyminen 

Kalastuksen järjestäminen 

Harjuksen alamitta 35 cm. Järvitaimenen alamitta 60cm. Kalastusalue suosittaa osakaskuntia kieltämään 

23- 70 mm verkkojen käytön yli 10m syvemmillä alueilla. 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY. 
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SUURI LÄÄNÄ 214 ha 

Numero 04.257.1.002 Kunta Pieksämäki 

Omistus Riipilän osakaskunta, Längelmäki 17-20, Syvälahden osakaskunta 

Längelmäki 7, Naakkiman osakaskunta 

Vesistö Längelmäenjoen valuma-alue (04.257) 

Suurin syvyys  Keskisyvyys  

Tilavuus  Rantaviivaa 15,19 km 

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Rehevä. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään mataliin runsashumuksisiin järviin. 

 

 

 

 

 

 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

2009 kuha 1k, 5284 kpl osakaskunta 

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

  

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

 1-kes. kuha 1000 kpl / vuosi Osakaskunta 

Istutusmäärä täytyy suhteuttaa nykyisen kuhakannan sekä kalastuspaineen mukaan. Jos järvessä on 

luontaisesti lisääntyvä kuhakanta, on istutustoiminnan sijasta panostettava luontaisesti lisääntyvän kannan 

hoitoon turvaamalla kaloille mahdollisuus kasvaa lisääntymiskokoon. 

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.7). 

Kalastuksen järjestäminen 

Kalastusalue suosittaa kuhan alamitaksi 45cm sekä osakaskuntia kieltämään 28- 54 mm verkkojen käytön 

määräajaksi. 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY. 
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SÄYTJÄRVI 108 ha 

Numero 14.937.1.012 Kunta Pieksämäki 

Omistus Naakkiman osakaskunta 

Vesistö Iso- Naakkiman valuma-alue (14.937) 

Suurin syvyys  Keskisyvyys  

Tilavuus  Rantaviivaa 7,61 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Rehevä. Vesi on väriltään ruskeaa. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään mataliin runsashumuksisiin järviin. 

Viimeisimmän vedenlaatututkimuksen (2012) mukaan pH oli 1m 5,61 ja hapen kyllästysaste 77 %. 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

Järveen ei ole ELY- keskuksen tietojen mukaan tehty istutuksia viimeiseen 10 vuoteen   

 
Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2012 Viim. vedenlaatututkimus ELY Etelä-Savo 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

Ennen istutuksia on järvellä syytä suorittaa koekalastus kalaston rakenteen ja lajiston arvioimiseksi.. 

Tulevat istutukset koekalastuksen perusteella. 

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.6). 

Kalastuksen järjestäminen 

Ei rajoituksia 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY. 
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TUOMIOJÄRVI 202 ha 

Numero 14.785.1.001 Kunta Pieksämäki 

Omistus  

Vesistö Tuomiojärven valuma-alue (14.785) 

Suurin syvyys  Keskisyvyys  

Tilavuus  Rantaviivaa 8,15 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Järven vesi on runsasravinteista, humuspitoista ja lievästi hapanta. Vesikasvillisuus on runsasta. Järvi on 

arvokas lintuvesi. Keskisyvyys on alle metrin. 

Vesialueiden omistajien havaitsemat muutokset 

 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

ei istutuksia   

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2012 Viim. vedenlaatututkimus ELY Etelä-Savo 

Istutussuositus 2014- 2019 

 ei istutuksia   

Muut toimenpiteet 2014- 2019 Toteuttaja 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.10). 

Kalastuksen järjestäminen 

ei kalataloudellista merkitystä 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY. 
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VANAJAJÄRVI 573 ha joista Pieksämäen kalastusalueella n. 280 ha 

Numero 14.376.1.001 Kunta Hankasalmi, Pieksämäki 

Omistus Vanaja 1-9 osakaskunta, Suoliveden osakaskunta 

Vesistö Tuomiojärven valuma-alue (14.785) 

Suurin syvyys  Keskisyvyys  

Tilavuus  Rantaviivaa 26,46 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Karu. järvi kuuluu pintaveden tyypiltään pieniin keskikokoisiin vähähumuksisiin järviin. Viimeisimmän 

vedenlaatututkimuksen (2013) mukaan pH oli 1-14 m 7 ja hapen kyllästysaste 89 %. 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

2008 kuha 1k, 2000 kpl osakaskunta 

2009 kuha 1k, 2271 kpl osakaskunta 

2010 kuha 1k, 1166 kpl  osakaskunta 

2011 kuha 1k, 1400 kpl osakaskunta 

2012 järvitaimen 2v, 250 kpl osakaskunta 

2012 planktonsiika 1k, 500 kpl osakaskunta 

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2011 Kaikuluotaus Etelä-Savon Ympäristökeskus 

2013 Viim. vedenlaatututkimus ELY Keski-Suomi 

Istutussuositus 2014- 2019 

Istutusmäärät täytyy suhteuttaa nykyisen siika ja kuhakannan sekä kalastuspaineen mukaan. Jos järvessä 

on luontaisesti lisääntyvä kuhakanta, on lisäistutusten sijasta panostettava luontaisesti lisääntyvän kannan 

hoitoon turvaamalla kaloille mahdollisuus kasvaa lisääntymiskokoon.  

Muut toimenpiteet 2014- 2019 Toteuttaja 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.11). 

Kalastuksen järjestäminen 

Järvitaimenen alamitta on 60cm. Kalastusalue suosittaa kuhan alamitaksi 45cm sekä osakaskuntia 

kieltämään 23- 54 mm verkkojen käytön yli 10m syvemmillä vesillä. 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY. 
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VANGASJÄRVI 430 ha 

Numero 14.795.1.004 Kunta  Pieksämäki 

Omistus Vilhulan kylän osakaskunta, Pappilan osakaskunta, Hietamäen osakaskunta 

Vesistö Vangasjärven valuma-alue (14.795) 

Suurin syvyys 7,97 m Keskisyvyys 2,32 m 

Tilavuus 0,00997 km³ Rantaviivaa 15,04 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Lievästi rehevä. järvi kuuluu pintaveden tyypiltään mataliin humus järviin. Viimeisimmän 

vedenlaatututkimuksen (2012) mukaan pH oli 7,01 ja hapen kyllästysaste erinomainen. Väriluku ja 

kokonaisfosfori olivat hyvät. 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

Vääristynyt kalakanta 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

Järveen ei ole ELY- keskuksen tietojen mukaan tehty istutuksia viimeiseen 10 vuoteen   

 
Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2008 Kaikuluotaus Etelä-Savon Ympäristökeskus 

2008 Vesikasvien niitto Yksityinen / E-S Ympäristökeskus 

2009 Vesikasvien niitto Yksityinen / E-S Ympäristökeskus 

2012 Viim. vedenlaatututkimus ELY Etelä-Savo 

2012 Poistokalastus Pieksämäen kaupunki / Vendace KY 

2013 Poistokalastus Pieksämäen kaupunki / Vendace KY 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

 1-kes. kuha 3500 kpl / vuosi Osakaskunta 

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.9) / järvikohtaisen suunnitelman mukaan. 

Kalastuksen järjestäminen 

Kalastusalue suosittaa kuhan alamitaksi 45cm sekä osakaskuntia kieltämään 23- 54 mm verkkojen 

käytön. 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY. 
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VEHVAA 147 ha 

Numero 14.934.1.022 Kunta  Pieksämäki 

Omistus Niskakosken osakaskunta, Nykälänseudun osakaskunta 

Vesistö Nykälänjoen - Naarajoen alue (14.934) 

Suurin syvyys  Keskisyvyys  

Tilavuus  Rantaviivaa 10,24 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Lievästi rehevä / rehevä. Vesi on väriltään ruskeaa. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään hyvin lyhyt 

viipymisiin järviin. Viimeisimmän vedenlaatututkimuksen (2012) mukaan Lehtivihreä oli tyydyttävä ja 

väriluku oli välttävä. Kokonaisfosfori oli hyvä ja hapen kyllästysaste oli erinomainen tai hyvä. 

 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

Järven mataluus, happikato, liiallinen vesikasvillisuus sekä pyydysten limoittuminen 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

2007 kuha 1k, 1011 kpl osakaskunta 

2008 kuha 1k, 730 kpl osakaskunta 

2011 kuha 1k, 995 kpl  osakaskunta 

2012 kuha 1k, 2451kpl osakaskunta 

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2012 Viim. vedenlaatututkimus ELY Etelä-Savo 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

 1-kes. kuha Osakaskunta 

Istutusmäärä täytyy suhteuttaa nykyisen kuhakannan sekä kalastuspaineen mukaan. Jos järvessä on 

luontaisesti lisääntyvä kuhakanta, on istutustoiminnan sijasta panostettava luontaisesti lisääntyvän kannan 

hoitoon turvaamalla kaloille mahdollisuus kasvaa lisääntymiskokoon. 

Muut toimenpiteet 2014- 2019 Toteuttaja 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.5). 

Kalastuksen järjestäminen 

Kalastusalue suosittaa kuhan alamitaksi 45cm sekä osakaskuntia kieltämään 28- 54 mm verkkojen käytön 

määräajaksi. 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY. 

 

 

 

 

http://www.jarviwiki.fi/


Pieksämäen kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma Vi 84 

VENETEKEMÄ 160 ha 

Numero 14.377.1.009 Kunta  Pieksämäki 

Omistus Pyhäjärven osakaskunta 

Vesistö Kissakoskenjoen valuma-alue (14.377) 

Suurin syvyys  Keskisyvyys  

Tilavuus  Rantaviivaa 10,73 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Lievästi rehevä. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään pieniin humusjärviin. Viimeisimmän 

vedenlaatututkimuksen (2010) mukaan pH oli 1m 7,10 ja 10m 6,40. Hapen kyllästysaste oli 1m 99% ja 

10m 50%. 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

liiallinen vesikasvillisuus sekä pyydysten limoittuminen 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

2007 planktonsiika 1k, 2016 kpl osakaskunta 

2008 planktonsiika 1k, 2016 kpl osakaskunta 

2009 planktonsiika 1k, 2430 kpl  osakaskunta 

2010 kuha 1k, 3492kpl osakaskunta 

2010 planktonsiika 1k, 2990 kpl  osakaskunta 

2011 kuha 1k, 4313 kpl osakaskunta 

2011 planktonsiika 1k, 2592 kpl  osakaskunta 

2012 kuha 1k, 5618 kpl osakaskunta 

2012 planktonsiika 1k, 20535 kpl osakaskunta 

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2010 Viim. vedenlaatututkimus ELY Keski-Suomi 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

Järveen on istutettu viime vuosina runsaasti kalaa, joten istutuksissa kannattaa harkita muutaman vuoden 

taukoa. Istutusmäärä tulevaisuudessa täytyy suhteuttaa olemassa olevan kalakannan sekä kalastuspaineen 

mukaan. Jos järvessä on luontaisesti lisääntyvä kuhakanta, on lisäistutusten sijasta panostettava 

luontaisesti lisääntyvän kannan hoitoon turvaamalla kaloille mahdollisuus kasvaa lisääntymiskokoon.   

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.11). 

Kalastuksen järjestäminen 

Kalastusalue suosittaa kuhan alamitaksi 45cm.  

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY. 
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VIHTANEN 440 ha, 100ha Pieksämäen ka alueella 

Numero 14.718.1.017 Kunta  Hankasalmi, Rautalampi, Pieksämäki 

Omistus Saunamäkii 1 osakaskunta, Suoliveden osakaskunta 

Vesistö Myhinjärven valuma-alue (14.718) 

Suurin syvyys 11 m Keskisyvyys 2,51 m 

Tilavuus 0,0109 km³ Rantaviivaa 25,02 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään pieniin humusjärviin. Viimeisimmän vedenlaatututkimuksen (2009) 

mukaan hapen kyllästysaste oli 6 metriin asti erinomainen, mutta pohjalla oli vakavia happiongelmia. 

Kokonaisfosfori oli hyvä. 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

Järveen ei ole ELY- keskuksen tietojen mukaan tehty istutuksia viimeiseen 10 vuoteen   

 
Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2009 Viim. vedenlaatututkimus ELY Keski-Suomi 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

Ennen istutuksia on järvellä syytä suorittaa koekalastus kalaston rakenteen ja lajiston arvioimiseksi.. 

Tulevat istutukset koekalastuksen perusteella. 

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.8). 

Kalastuksen järjestäminen 

Ei rajoituksia 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY. 
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VÄÄRÄNJÄRVI 70 ha 

Numero 14.784.1.010 Kunta Pieksämäki 

Omistus Lapin osakaskunta 

Vesistö Hiukkasen valuma-alue (14.784) 

Suurin syvyys  Keskisyvyys  

Tilavuus  Rantaviivaa 10,05 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Vedenlaatutietoja ei ole saatavilla 

 

 

 

 

 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

ei istutuksia   

Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

   

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

 1-kes. kuha Osakaskunta 

Istutusmäärä täytyy suhteuttaa nykyisen kuhakannan sekä kalastuspaineen mukaan. Jos järvessä on 

luontaisesti lisääntyvä kuhakanta, on istutustoiminnan sijasta panostettava luontaisesti lisääntyvän kannan 

hoitoon turvaamalla kaloille mahdollisuus kasvaa lisääntymiskokoon. 

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.10). 

Kalastuksen järjestäminen 

Kalastusalue suosittaa kuhan alamitaksi 45cm sekä osakaskuntia kieltämään 28- 54 mm verkkojen käytön 

määräajaksi. 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY. 
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YLÄ-SIILI 83 ha 

Numero 14.935.1.014 Kunta Pieksämäki 

Omistus Vilhulan kylän osakaskunta, Rusalan osakaskunta 

Vesistö Naarajärven valuma-alue (14.935) 

Suurin syvyys  Keskisyvyys  

Tilavuus  Rantaviivaa 8,82 km 

Vesienhoitoalue Kymijoen- Suomenlahden vesienhoitoalue 

Veden laatu 

Rehevä. Vesi on väriltään ruskeaa. Järvi kuuluu pintaveden tyypiltään runsashumuksisiinjärviin. 

Viimeisimmän vedenlaatututkimuksen (2012) mukaan pH oli 1m 5,98 ja 6m 5,78. Hapen kyllästysaste oli 

1m 89 % ja 6m 72 %. 

Vesialueiden omistajien mielestä kunnostustarvetta järvessä aiheuttaa 

 

Istutukset 2007- 2012  Toteuttaja 

Järveen ei ole ELY- keskuksen tietojen mukaan tehty istutuksia viimeiseen 10 vuoteen   

 
Muut toimenpiteet 2007- 2012 Toteuttaja 

2009 Kaikuluotaus Etelä-Savon Ympäristökeskus 

2012 Viim. vedenlaatututkimus ELY Etelä-Savo 

Istutussuositus 2014- 2019 Toteuttaja 

Mahdollisena istutuslajina 1-kes. kuha 1000 kpl / vuosi.  Istutusmäärä täytyy suhteuttaa nykyisen 

kuhakannan sekä kalastuspaineen mukaan. Jos järvessä on luontaisesti lisääntyvä kuhakanta, on 

istutustoiminnan sijasta panostettava luontaisesti lisääntyvän kannan hoitoon turvaamalla kaloille 

mahdollisuus kasvaa lisääntymiskokoon. 

Muut toimenpiteet 2014- 2019 

Valuma-aluekohtaisen suunnitelman mukaan (kohta 5.2.2). 

Kalastuksen järjestäminen 

Kalastusalue suosittaa kuhan alamitaksi 45cm sekä osakaskuntia kieltämään 28- 54 mm verkkojen käytön 

määräajaksi. 

 

Lähteet: www.jarviwiki.fi, Valtion ympäristöhallinto (Oiva – tietokanta), Etelä-Savon ELY. 
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9. Rapu 

Maa- ja metsätalousministeriön julkaiseman edellisen rapustrategian mukaan täpläravun 

istuttaminen oli Etelä-Savoon ja Pieksämäen kalastusalueelle kielletty. Kansallinen 

rapustrategia 2013–2022 sitä vastoin mahdollistaa täpläravun hallitun kotiuttamisen jos 

istutusvesistö täyttää rapustrategiassa täpläravun istutukselle määritetyt kriteerit.  

Jotta täplärapuistutuksilla ei uhattaisi jokirapukantoja eikä istutuksia tehtäisi jokiravun 

suojelualueelle, täpläravun hallittu kotiuttaminen vaatii raputaloudellisen käyttö- ja 

hoitosuunnitelman jossa määritellään jokirapuvesinä säilytettävät sekä elvytettävät alueet. 

Suunnitelman laadinnasta vastaa alueelliset ELY- keskukset yhdessä kalastusalueiden 

kanssa. Suunnitelman laadintaan voivat osallistua myös osakaskunnat sekä ravustajat.     

Suurin uhka olemassa oleville jokirapukannoille sekä kantojen elvyttämistoimenpiteille 

ovat täplärapujen laiton siirtäminen, koska siirtojen yhteydessä leviää myös rapurutto.   

Joki sekä täplärapujen istutuslupia myönnettäessä ELY- keskus edellyttää, että istutuksissa 

käytetään tutkitusti taudittomia istukkaita. Poikkeuksena ovat täpläravun 

täydennysistutukset vesiin, joiden täplärapukannassa rapurutto on jo todettu (Kansallinen 

rapustrategia 2013–2022).  

Rapuistutukseen tarvittavat luvat on haettava Etelä-Savon ELY- keskuksesta. Lupa 

tarvitaan, mikäli alueelle istutetaan kala- tai rapulajia, jota siellä ei ennestään ole tai 

alueelle suoritetaan kalojen tai rapujen siirtoistutus. Lupa tarvitaan myös rapuruton 

autioittamiin vesiin tehtäviin istutuksiin. Epäselvissä tapauksissa sekä ennen täplärapujen 

istuttamista tulee aina ottaa yhteyttä Etelä-Savon ELY- keskuksen kalatalousyksikköön. 

10. Tutkimus ja seuranta 

Kala- ja rapukantojen tilan seuraamiseksi ja istutusten tuloksellisuuden toteamiseksi 

tarvitaan tiedonhankintaa. Velvoitetarkkailun kautta saatava tieto keskittyy lähinnä 

Pieksäjärveen, joten tarvetta tiedonhankintaan on lähes koko kalastusalueella.  

Kalastusalueen toimesta tulisi suurimmille järvialtaille hankkia kirjanpitokalastajia (1-2 

kpl/järvi). Kalastajat kalastavat suhteellisen aktiivisesti ja kirjanpito tehdään liitteessä 7 

esitetyn lomakkeen mukaisena. Tulosten käsittely voidaan mahdollisuuksien mukaan tehdä 

kalatalousviranomaisten tai alan konsultin toimesta. Kirjanpitokalastajille maksetaan 

tehdystä työstä kohtuullinen korvaus. Kirjanpitokalastuksen vaihtoehtona voisi tehdä 

muutaman vuoden välein kalastustiedustelu joko kalastajille tai osakaskunnille. 

Kalastusalue päättää asiasta. 

Kalastusalueen toiminnan kehittämiseksi on välttämätöntä seurata kala- ja rapukantojen 

tilaa, kalastuksen määrää ja hoidon tuloksellisuutta (esim. istutusten tuloksellisuus). Jotta 

seuranta voidaan järjestää kunnolla, tulee lupajärjestelmää, pyydysten merkintää ja 

valvontaa kehittää suunnitelmassa esitetyillä tavoilla. Osakaskunnilta tietoa kerätään 
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vuosittain liitteen 4 mukaisilla lomakkeilla. Kalastusalueen jäsenrekisteriä tulee päivittää ja 

pitää ajan tasalla, jolloin erilaiset kyselyt voidaan toteuttaa sen perusteella.  

Vesistöihin kohdistuvaa hajakuormitusta tulee pyrkiä vähentämään nykyisestään. Tätä 

varten tarvitaan valistustoimintaa ja tilakohtaisia vesiensuojelusuunnitelmia. Kalastusalue 

voi teettää ongelmallisilla alueilla vedenlaatuselvityksen, jolloin samalla saadaan tietoa 

toteutettavista vesiensuojelutoimenpiteistä. 

11. Rahoitus 

Osakaskuntien yhdistämistä sekä hoitotoimenpiteiden toteuttamista varten tarvitaan rahaa. 

Lähtökohtaisesti toimenpiteistä hyödyn saaja on myös rahoittaja. Hankkeilla joilla on 

huomattava yleinen merkitys vesistön käytön, hoidon tai suojelun edistämisessä voi valtio 

olla mukana suunnittelijana ja toteuttajana. Ensisijainen yhteistyöviranomainen hoito- ja 

kunnostushankkeiden yhteydessä on alueellinen ELY- keskus. Muita yhteistyötahoja 

hankkeessa ovat kalastusalue, osakaskunnat sekä kunnostettavien vesialueiden asuin- ja 

vapaa-ajan kiinteistöjen omistajat sekä mahdolliset muut hankkeesta hyötyjät. Talkootyön 

sekä suunnittelun lisäksi hankkeen osakkaat osallistuvat useimmissa tapauksissa 

hankkeeseen myös taloudellisesti, sillä hyöty hankkeesta tulee suoraan osakkaille 

virkistyskäyttömahdollisuuksien parantumisena, vesimaiseman kohentumisena, 

tuottavampina kalakantoina, vedenlaadun sekä kiinteistöjen ja rantojen arvonnousuna. 

Osakaskuntien yhdistymistä sekä kunnostussuunnitelmien laatimista varten toiminta 

hankkeistetaan. Hankkeeseen palkataan hanketyöntekijä joka järjestää osakaskuntien 

neuvonta- ja kuulemistilaisuuksia, huolehtii kaikkien osakkaiden yhtenäisistä oikeuksista 

sekä organisoi kunnostustoimenpiteitä. Toiminnassa hyödynnetään alaa opiskelevia eri 

oppilaitosten opiskelijoita. Keskeisin toimija hankkeen käynnistämiseksi on Pieksämäen 

kalastusalue. Suunnittelu ym. tukea hankkeeseen saa Etelä-Savon ELY- keskuksesta.  

Kalastusalueen toiminnan rahoitus muodostuu ELY- keskuksen myöntämästä 

toimintamäärärahasta, edistämisvaroista, omistajakorvauksista ja viehemaksuista 

kalastusalueelle jäävistä rahoista.  
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12. YHTEENVETO 

Pieksämäen kalastusalue sijaitsee entisessä Itä-Suomen läänissä Etelä- ja Pohjois-Savon 

rajalla. Kalastusalueella on yhteinen raja Virtasalmen, Joroisten, Suonteen, Hankasalmen 

Puulan sekä Kyyveden kalastusalueen kanssa. Alueeseen kuuluu Pieksämäen kaupunki. 

Kalastusalueen vesipinta-ala on 15 436 ha. 

Kalastusalueella on järviä ja lampia noin 190 kappaletta sekä runsaasti pieniä jokia ja 

puroja. Suurimmat järvialtaat ovat Pieksäjärvi (2 050 ha), Iso-Naakkima (1 130 ha) ja 

Pyhäjärvi (1 090 ha). Osittain kalastusalueen ulkopuolelle sijoittuvat suurimmista järvistä 

Paasvesi, Puruvesi sekä Suontee. Yli 100 hehtaarin järviä alueella on 33 kappaletta, 30- 

100 hehtaarin järviä 16 kappaletta sekä alle 30 hehtaarin järviä ja lampia 139 kappaletta.  

Etelä-Savon järvien vedenlaatua seurattiin vesienhoidon seurantaohjelmassa 2006- 2012. 

Seurantaohjelman pohjalta Etelä-Savon pintavedet on jaettu maantieteellisten ja 

luonnontieteellisten ominaispiirteiden mukaan 12 eri tyyppiini. Suurin osa Pieksämäen 

kalastusalueen järvistä kuuluu tyyppiin matalat humusjärvet. 

Kalastusalueelle tuleva kuormitus koostuu piste- ja hajakuormituksesta. Pistekuormitus 

keskittyy Pieksäjärveen, johon Pieksämäen kaupunki laskee puhdistetut jätevetensä. 

Hajakuormitus koostuu maa- ja metsätaloudesta, haja-asutuksesta, yläpuolisilta valuma-

alueilta tulevasta kuormasta sekä sateen mukana tulevasta kuormasta.  

Kalatalouden parissa toimivia yrityksiä alueella ovat lähinnä kalanviljelijät ja 

kalankasvattajat sekä virkistyskalastukseen liittyvät kalastuspalveluiden tarjoajat. 

Kalastusalueella toimii luonnonravintolammikoita, joissa tuotetaan lähinnä yksikesäisiä 

kuhan ja siian poikasia. Lisäksi alueella toimii yksi ravunkasvattaja.  

Pieksämäen kalastusalueella on 62 yhteistä vesialuetta ja seitsemän kiinteistöjen omaa 

vesialuetta (Etelä-Savon ELY- keskus 2013). Osakaskuntien ja yksityisvesialueiden pinta-

alat ja tiedossa olevat yhteystiedot on esitetty liitteessä 6. Osakaskunnista 44 (71 %) on 

järjestäytynyt. 

Pieksämäen kalastusalueella yleisimpiä pyydyksiä ovat verkot ja katiskat. Näiden lisäksi 

osakaskunnat myyvät vesialueille tuulastus, uistin, ravustus sekä erilaisia 

koukkukalastuslupia. Rysä ja nuottalupia lunastetaan vuosittain muutamia. 

Kokopäivätoimisia ammattikalastajia alueella ei ole. 

Kalastusalueen yleisimpiä kalalajeja ovat hauki, ahven, särki, made ja lahna. Alueen 

järvissä on yleensä hyvä ahven- ja särkikanta. Hauki on koko alueen tärkein talouskala ja 

sen kannan vahvuus on kohtalainen, paikoin jopa runsas. Kalastusalueen järvissä on 

istutettuna siikaa. Kuhakannat ovat istutusten ansiosta hiljalleen elpyneet useassa järvessä. 

Muikkua tavataan vaihtelevasti, osassa järvistä kanta on hyvä mutta joistakin laji puuttuu 

kokonaan.  

Pieksämäen kalastusalueella on vuosien varrella tehty paljon erilaisia toimenpiteitä 

vedenlaadun parantamiseksi. Jatkuvatoimiset toimenpiteet ovat koskeneet pääasiassa 
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Pieksänjärveä, jota on hoidettu poistokalastamalla, hapettamalla sekä niittämällä vesikasveja. 

Erilaisten hankkeiden yhteydessä alueen pienemmissä järvissä on suoritettu mm. 

vesienkasvien niittoa, poistokalastusta sekä ruoppauksia.  

Etelä-Savon virtavesien kalataloudellinen kunnostusohjelma valmistui 2008. Pieksämäen 

kalastusalueella tärkeimmät kunnostustoimet koskevat Nykälän – Naarajoen valuma-aluetta, 

joka muodostaa maakunnallisesti arvokkaan kokonaisuuden. 

Pieksämäen kalastusalueella on 3 virtavesikohdetta (Ahven ja Porsaskoski sekä Nykälänjoki), 

jotka on määritelty kalastuslain 8§:n mukaiseksi lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- tai 

virtapaikaksi ELY- keskuksen päätöksellä.  

Tulevaisuuden tärkeimpiä toimenpiteitä 
 

Vesienhoitotoimenpiteiden yhtenäistämiseksi alueelle tulisi muodostaa valuma-

aluekohtaisia osakaskuntia. Ellei tällaisia kokonaisuuksia ole mahdollista muodostaa, olisi 

tarkoituksenmukaista pyrkiä muodostamaan vähintäänkin vesistökohtaisia osakaskuntia ja 

mahdollistaa niiden keskinäinen yhteistyö. 

Vesienhoidollisesti parhaimpaan lopputulokseen pääsemiseksi tarvitaan 

suunnitelmallisuutta. Valuma-aluekohtaisilla / järvikohtaisilla suunnitelmilla toimenpiteet 

voidaan yhtenäistää, jolloin rahoituspohjan saaminen toimenpiteille on helpompaa. 

Osakaskuntien yhdistymistä sekä kunnostussuunnitelmien laatimista varten perustetaan 

hankkeita jotka edistävät tavoitteeseen pääsemistä.   

Istutuksista saatavan paremman tuoton, 2014 voimaan tulleiden uusien alamittojen ja 

kalojen luontaisen lisääntymiseen turvaamiseksi tarvitaan verkkokalastuksen säätelyä. 

Säätelytoimenpiteenä kalastusalue suosittaa osakaskuntia joissa istutuslajina on kuha 

kieltämään 23- 54mm verkkojen käytön. Järvillä joissa istutetaan järvitaimenta, on 

lakisääteiseen alamittaan pääsemiseksi verkon silmä harvuus nostettava 70mm.    

 

Kala- ja rapukantojen tilan seuraamiseksi ja istutusten tuloksellisuuden toteamiseksi 

tarvitaan tiedonhankintaa. Kalastusalueen toimesta tulisi suurimmille järvialtaille hankkia 

kirjanpitokalastajia (1-2 kpl/järvi). Kirjanpitokalastuksen vaihtoehtona voisi tehdä 

muutaman vuoden välein kalastustiedustelun joko suoraan kalastajille tai osakaskunnille. 

 

Raputaloudellisen käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinta koko kalastusalueelle.  

 

Viimeisimmän tiedon saamiseksi osakaskuntien osakkaille kalastusalueen tulisi järjestää 

vuosittain koulutuspäivä, jossa käsiteltäisiin kalatalouteen liittyviä erityiskysymyksiä kuten 

istutukset, hoitokalastus, vesiensuojelu, kalastuksen valvonta, vesialueiden yhdistäminen 

tai muita kalatalousorganisaatioon liittyviä aiheita.  
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