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Puulan kalatalousalueen 
käyttö- ja hoitosuunnitelma
1. Johdanto 

”Tämän lain tarkoituksena on parhaaseen käytettä-
vissä olevaan tietoon perustuen järjestää kalavarojen 
ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä 
käyttö ja hoito siten, että turvataan kalavarojen kes-
tävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luontainen 
elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon mo-
nimuotoisuus ja suojelu” (KalL 2015).

Puulan kalatalousalueen kokonaispinta-ala on noin 
204 800 ha, josta vettä on noin 51 400 hehtaaria eli 
neljännes. Kalatalousalue sijoittuu Kymijoen vesistö-
alueella (14) Mäntyharjunreitin valuma-alueelle (14.9). 
Suurin osa kalatalousalueesta kuuluu Puulaveden 2. 
jakovaiheen valuma-alueeseen (14.92) ja pieni osa 
Kälkäjoen valuma-alueeseen (14.95). Alueen kes-
kusjärvi Puula, eli Puulavesi, on Suomen 13. suurin 
järvi ja Etelä-Savon maakuntajärvi.

SYKE:n Järvi10-paikkatietoaineiston mukaan kala-
talousalueella on erillisiä seisovan veden muodos-
tumia kaikkiaan 857 kpl (järvi, lampi, keinotekoinen 
allas), ja näistä yli 0,05 hehtaarin järviä tai lampia on 
721 kpl. Suurempia yli 100 hehtaarin järviä on 20 kpl.

Puulavesi on laajoista selkävesistä muodostuva mo-
nimuotoinen, runsassaarinen ja niukkaravinteinen 
kirkasvetinen järviketju. Puulaveden suurimpia sel-
kävesiä ovat Simpiän selkä ja Karttuun selkä. Veden 
laatu alueella on pääosin erinomainen, joskin joillakin 
alueilla on havaittavissa turvetuotannon sekä metsä- 
ja maatalouden aiheuttamaa veden tummumista. 

Yleisilme on monista saarista ja lahdista johtuen rik-
konainen. Puulalle ovat tunnusomaisia jylhät, karut, 
kallioiset rannat sekä monin paikoin rannan tuntu-
massa kasvavat lehtipuuvaltaiset metsät. Pohjoises-
ta ja idästä Puulaan laskevat vedet ovat pääasiassa 
karuja ja hieman humuksen värjäämiä, kun taas luo-
teesta Siikaveden kautta laskeva Kälkäjoki tuo Puu-
laan tummempaa humusvettä. Pohjois-koillissuun-
nassa oleva Ruovedenselkä on matala, suhteellisen 
kirkasvetinen, mutta rehevähköä vesialue. Alempana 
Vuojaselkä on niin ikään matala, ravinteisuudeltaan 

karuhko, mutta humuskuormituksen vuoksi tumma-
vetinen. Puulaveden pinta-ala on kaikkiaan noin 64 
% koko kalatalousalueen vesipinta-alasta. Puulan 
keskisyvyys on 9,2 m ja syvin kohta 69 m.

Kalatalousalueella on useita arvokkaita virtavesiä 
ja koskialueita. Alueen suurin koski Läsäkoski las-
kee idässä Rauhajärvestä Puulan Vuojaselkään 
ja etelässä Kissakoski Liekuneesta Vahvajärveen. 
Synsiönreitti laskee vetensä Puulaan pohjoisessa, 
Malloksenreitti koilisessa ja Kälkäjoenreitti Puulan 
Siikaveteen luoteessa. Alueen kaakkoisosassa Kor-
pijärvi laskee vetensä Puulaan Korpijoen kautta. 
Mainittujen virtavesien ekologinen merkitys on kala-
talousalueella hyvin tunnettu 

2. Suunnitelma Puulan 
altaalle

2.1. Perustiedot vesialueesta sekä kala-
kantojen ja kalastuksen nykytilasta

2.1.1 Vesialue ja sen tila

Osakaskuntien yhdistämishankkeen seurauksena 
Puulan kalatalousalueelle on syntynyt kuusi merkit-
tävän kokoista osakaskuntaa. 

Pohjois-Puulan osakaskunta, Itä-Puulan osakas-
kunta, Hirvensalmen osakaskunta, Keski-Puulan 
osakaskunta, Länsi-Puulan osakaskunta ja Synsiön-
seudun osakaskunta. Näiden lisäksi alueella on yhä 
monia pienempiä osakaskuntia, jotka jäivät yhdisty-
mishankkeesta pois. Näiden osakaskuntien kalastoa 
ja muuta tilaa käsitellään alueellisesti suurempien 
osakaskuntien kautta. Mikäli on aiheellista, käsitel-
lään jotain näihin alueisiin liittyvää merkittävää yksi-
tyispiirrettä erikseen. 
Puulan kalatalousalue on jaettu kalakantojen hoita-
misen, kalastuksen järjestämisen ja osakaskuntien 
välisen yhteistyön suhteen kuteen osa-alueeseen. 
Näillä kuudella alueella huomattava osa pienistä 
osakaskunnista on yhtynyt yhdeksi osakaskunnaksi.

Kolmelle näistä alueista on laadittu kalataloudellinen 
käyttö- ja hoitosuunnitelma vuonna 2014 (Itä-Puulan 
Korpijärven, Länsi-Puulan ja Hirvensalmen osakas-
kunnan khs). 
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Kuva 1. Yleiskuva suurimpien osakaskuntien sijoittumisesta
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Työtä vesialueiden omistuksen yhdistämiseksi Puu-
lalla olisi syytä jatkaa. Tavoitteena on, että Puulan 
kalatalousalueella olisi tulevaisuudessa vain viisi 
osakaskuntaa. Se helpottaisi huomattavasti kala-
vesien hoitoa, kalastusta ja kalastuksen säätelyä. 
Puulan itä-, länsi- ja eteläosan kohdalla tämä merkit-
see neuvotteluiden jatkamista niiden osakaskuntien 
kanssa, jotka jäivät osakaskuntia muodostettaessa 
niiden ulkopuolelle. 

2.1.2 Vedenlaatu ja kuormituspaineet mah-
dolliset ongelma-alueet kalatalouden 
kannalta 

Länsi-Puula, Siikavesi, Ruovedenselkä ja Kotalahti 
ovat ainakin fosforin osalta ajoittain luokiteltavissa 
lievästi reheviksi. 
Puulaveden pohjoisosien selät ovat matalahkoja ja 
niissä veden vaihtuminen on hidasta. Kangasniemen 
taajaman jätevesien sekä maa- ja metsätalouden 
haja- sekä pistekuormituksen kokonaisvaikutus on 
yhä suuri Ruovedenselkään ja Vuojaselkään joten 
kuormitusta tulisi vähentää. Optimoitu ihmistoimin-

Kuva 2. Järvi- ja jokityypit kalatalousalueella © SYKE, 
ELY-keskukset).

tojen kuorman vähennysprosentti on fosforin osalta 
n.17% ja typen osalta n. 75% 

Ruovedenselän ja Vuojaselän välinen Kotkaisen alue 
on matala ja siellä on runsaasti veden vaihtumista 
hidastavaa vesikasvillisuutta. Runsas kasvillisuus luo 
särkikaloille suojaisan elinympäristön ja niitä esiin-
tyykin runsaasti alueella. Voimakas särkikalakanta 
aiheuttaa kasvavan ravinnekuormituksen alueelle. 
Vesikasvillisuutta tulisi poistaa virtausolosuhteiden 
helpottamiseksi alueella.

Luoteisen Puulan Siikaveteen laskevan Kälkäjokea 
rasittavan turvetuotannon sekä maa- ja metsätalo-
uden haja- sekä pistekuormituksen kokonaisvaiku-
tus on merkittävä Siikaveteen ja sitä kautta läntiseen 
Puulaan. Veden tummumista on havaintojen mukaan 
nähtävissä mm. Puulansalmen alueella. Kuormitus-
ta ja sen aiheuttamien haittojen vähentämiseen tu-
lisi kiinnittää huomiota. Optimoitu ihmistoimintojen 
kuorman vähennysprosentti on fosforin osalta n. 25 
% ja typen osalta n. 25% 

Kuva 3. Kalatalousalueen pintavesien ekologinen tila 
(vesimuodostumat © SYKE, ELY-keskukset).
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Itäisen Puulan Kotalahden tilaluokitus on vaarassa 
laskea ja aluetta tulisi seurata. Hirvensalmen Ryö-
käsvesi 089 mittauspisteessä on havaittu alusveden 
hapettomuutta ja sen tilannetta tulisi myös seurata. 
Tarvittaessa tulee ryhtyä toimenpiteisiin, jotta riskit 
kalataloudelle voidaan minimoida.

Puulaveden pohjoisosien selät ovat matalahkoja ja 
niissä veden vaihtuminen on hidasta. Kangasniemen 
taajaman jätevesien sekä maa- ja metsätalouden 
haja- sekä pistekuormituksen kokonaisvaikutus on 
yhä suuri Ruovedenselkään ja Vuojaselkään joten 
kuormitusta tulisi vähentää. Optimoitu ihmistoimin-
tojen kuorman vähennysprosentti on fosforin osalta 
n.17% ja typen osalta n. 75% 

Ruovedenselän ja Vuojaselän välinen Kotkaisen alue 
on matala ja siellä on runsaasti veden vaihtumista 
hidastavaa vesikasvillisuutta. Runsas kasvillisuus luo 
särkikaloille suojaisan elinympäristön ja niitä esiin-
tyykin runsaasti alueella. Voimakas särkikalakanta 
aiheuttaa kasvavan ravinnekuormituksen alueelle. 
Vesikasvillisuutta tulisi poistaa virtausolosuhteiden 
helpottamiseksi alueella.

Kuva 4 Ihmisperäisen fosforin hajakuormituksen omi-
naiskuorma (kg/km2/v) Puulan kalatalousalueella

2.1.3 Järvityypit

Järvityypit on esitelty kuvassa 2.

2.1.4 Pintavesien ekologinen tila

Kalatalousalueen järvet ovat ekologiselta tilaltaan 
erinomaisessa tai hyvässä tilassa (kuva 3). Toisel-
ta vesienhoitokaudelta (2016–2021) kolmannelle 
(2022–2027) tultaessa vesimuodostuman ekologinen 
tila-arvio on muuttumassa parempaan viiden järven 
osalta, ja ainoastaan Iso-Kaihlasen tila on heiken-
tymässä erinomaisesta hyvään Iso Jouthjärven tila-
luokka on nousemassa kaus,ien välillä tyydyttäväs-
ti erinomaiseen. Virtavesien ekologinen tila on niin 
ikään hyvä (Vuojakoski, Mäntyharjun reitin kosket, 
Läsänkoski, Korpijoki) tai erinomainen (Hännilänjoki).

2.1.5 Ihmistoiminnan vaikutus veden laatuun 

Pinta-alaan suhteutettu ihmisen toiminnasta johtuva 
fosforin hajakuormitus on pientä suurimmassa osas-
sa suunnittelualuetta. Jonkin verran korkeampi kuor-
mitus on Ruovedenselän lähivaluma-alueella sekä 

Kuva 5 Ihmisperäisen typen hajakuormituksen omi-
naiskuorma (kg/km2/v) Puulan kalatalousalueella
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Suurimpien osakaskuntien käsityksenä kalalajjien ti-
lasta Puulan kalatalousalueella
•	Ahven esiintyy kohtalaisesti/runsaasti koko kala-

talousalueella. 
•	Kuhaa esiintyy kohtalaisesti pohjoisilla alueilla ja 

heikohkona pääaltaan eteläisillä osilla. 
•	Haukea esiintyy kohtalaisesti koko alueella ja joil-

lakin alueilla runsaasti. 
•	Madetta esiintyy heikosti.
•	Särkikaloja esiintyy runsaasti koko alueella
•	Muikkua ja kuoretta vaihtelevasti Järvilohta esiin-

tyy runsaasti/kohtalaisesti pääaltaan alueella
•	Järvitaimenta esiintyy kohtalaisesti/heikosti pääal-

taan alueella
•	Täplärapua esiintyy alueittain runsaana
•	Jokirapua esiintyy heikkona 

Yhteenvetona särkikalakannat runsastuvat kun taas 
petokalakannat ovat kohtuulliset tai alueittain jopa 
heikkenevät. Vaikka käsitys antaakin kohtalaisen to-
tuudenmukaisen käsityksen kalaston tilasta esiintyy 
merkittäviä alueellisia eroja.
Koska päivitettyä tietoa kalakannoista on saatavilla 
vähän tai ei lainkaan ja mitään sovelletaan tiedossa 
olevaa kyselytietoa siltä osin, kun se ei ole merkittä-
vässä ristiriidassa nykyisen käsityksen kanssa.

Kalakannoista aletaan kerätä tietoa ja tämä osio päi-
vitetään 2025 

2.1.7 Muikku

Simpiänselän yli 10 m syvän alueen keskimääräinen 
kalatiheys (kpl/ha) elokuussa 2003–2019 on kuvan 6. 
mukainen. Pienet kalat ovat pääsosin kuoreita. Kes-
kikokoisten ryhmässä on suurin osa ensimmäistä ke-
sää elävistä muikuista, mutta joukossa on kuoreitakin. 
Suuret kalat ovat valtaosaltaan yli 1-vuotiaita muikku-
ja. TS = akustinen kohdevoimakkuus (desiBeliä), kala 
koon indeksi.
Troolien kokonaispyyntiponnistukseen ja pyyhkäisy-
alaan (vetohehtaarit) perustuen voidaan karkeasti ar-
vioida, että vuonna 2019:
•	Troolikalastus hyödynsi n. 30–40 % tutkimusalu-

een pyyntikokoisista muikuista
•	Luonnollinen kuolevuus (mm. pedot sekä muut 

pyyntimuodot) hyödynsivät 20–30 % ja vuoteen 
2020 säästyi n. 30–40 % muikuista.

osissa Kälkäjoen valuma-aluetta (kuva 4). Fosforin 
osalta 20 kg/km2/v on katsottu olevan merkittävän 
kuormituksen raja.

Typen osalta suurehkon kuormituksen alueita löy-
tyy enemmän kuin fosforin osalta: Ruovedense-
län-Vuojaselän, Korpijärven ja Ryökäsveden lähiva-
luma-alueet, Vahvajärven alue (14.921), luoteisosa 
Puulan lähialueesta (14.923) sekä osa Kälkäjoen va-
luma-alueesta (14.95) (kuva 5).

Yhtenä ratkaisuna typpikuormituksen pienentämi-
seen on rohkaista maanviljelijöitä jättämään talvehti-
vat pellot peitteisiksi.

2.1.6 Kalakantojen nykytila

Suunnittelualueella esiintyvistä kalalajeista sekä kala 
ja rapukantojen tilasta on kerätty tietoa edelliseen 
Puulan kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan 
(Nab Labs Oy Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica 
Heikki Alaja, Antti Leppänen, Arja Palomäki ja Pekka 
Sundell) tietoa tutkimuskirjallisuudesta, velvoitetark-
kailuraporteista, koekalastusrekisteristä (vpd seuran-
ta) sekä aiemmista käyttö ja hoitosuunnitelmista.

Taulukko 1. Alueella esiintyvät keskeiset kalalajit



9

Kuva 6. Simpiänselän yli 10 m syvän alueen keskimääräinen kalati-
heys

Kuva 7. Muikun keskipituus (mm) nuottanäytteissä yhden, kahden ja kolmen kasvukauden ikäisenä. Nuolilla on 
osoitettu runsaiden hidaskasvuisten vuosiluokkien kasvu. (Marjomäki)

Ammattikalastuksen mahdollisuus sopeutua muikku-
kannan voimakkaaseen epäennustettavaan vaih teluun 
kalastusta säätelemällä edellyttää ammatti-kalasta-
jamäärän tai saalismäärän säätelyä. Kalastajamäärän 
on oltava muikkukannan tuottavuuteen nähden niin 
pieni, ettei ylikalastustilannetta ja kalastuksen voima-
kasta rajoitustarvetta synny helposti, kun pyyntipon-
nistus kasvaa kannan pienetessä. 

Muikkukadon todennäköisyyttä voitaneen pienen-
tää ja kannan elpymistä kadosta nopeuttaa mi-
nimikutukantaan perustuvalla pyynnin säätelyllä. 
Näiden säätelymenetelmien käyttöönotto edellyt-
tää kuitenkin järvikohtaista tietoa muikkukannan 
tuottavuudesta sekä kutukannan ja rekryyttimää-
rän välisen riippuvuuden luonteesta. 
Järvikohtaisen ammattikalastuslupien määrän 
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suhteuttaminen muikkukannan tuottavuuteen 
edellyttää myös lupajärjestelmän kehittämistä.
Timo Marjomäki, Recruitment variability in ven-
dace, Coregonus albula (L.), and its consequen-
ces for vendace harvesting, 2003

2.1.8 Vaelluskalat ja uhanalaiset kalakan-
nat 

Suunnittelualueella esiintyvistä kalalajeista vael-
luskaloiksi voidaan lukea taimen, järvilohi, harjus, 
ankerias, ja siika. Varsinaisiksi vaelluskaloiksi ei 
ehkä kuitenkaan ole tarpeellista lukea ankeriasta, 
koska vaelluksen ei voida katsoa olevan lajin var-
sinaisen vaellusmuodon kaltaista. 
Puula on sokkeloinen järvi mikä luo haasteita 
vaelluskalakannoille. Vaellusreitit lisääntymisalu-
eille kulkevat useasti kapeiden ja matalien salmien 
kautta. Riskialueita käsitellään osassa 7.1 

2.1.8.1 Siika
Siian vaellustaipumuksesta ja virtakutuisuudesta 
ei ole varmaa tutkittua tietoa, mutta sitä voi silti 
alueella tapahtua. Perimäselvityksen alustavien 
tulosten mukaan Läsäkoskesta pyydetyt näyte-
siiat poikkesivat huomattavasti Puulan pääal-
taiden näytekaloista ja yleisemminkin Kymijoen 
vesistön muista siikanäytteistä (Dos. Timo J. Mar-
jomäki, kirjallinen tiedonanto). 

2.1.8.2 Harjus
Harjusta on esiintynyt Mäntyharjun reitillä yleises-
ti. Harjus lukeutuu 2019 uhanalaisluokituksessa 
Etelä-Suomessa vaarantuneeseen lajiin. Läsäkos-
kessa tavataan vuosittain muutamia nuoria yksi-
löitä, joten lisääntymistä voi olettaa tapahtuvan 
koskialueella jossain määrin.

Harjuksen kotiuttamiseen on suunnattava voima-
varoja. Mäntyharjunreitin Puuskakoskessa elää 
suhteellisen voimakas reitin olosuhteisiin jalos-
tunut kanta. Tästä kannasta olisi perustettava 
emokalasto, joiden mädistä voisi hautoa poikasia, 
jotka istutettaisiin sopiviin habitaatteihin esim. Lä-
säkoskeen ja muille kalataloudellisesti kunnoste-
tuille virta-alueille. Emokalaston perustaminen ja 
viljelytoiminta palvelee harjuskannan palauttamis-
ta koko Mäntyharjun reitille. 

2.1.8.3 Taimen
Taimen ja järvilohi vaeltavat lajinomaisesti alueen 
vesissä, ja näiden lajien voidaankin katsoa olevan 
alueen tärkeimmät vaelluskalat. Taimen on Puulan 
alueen alkuperäinen vaelluskalalaji, jonka kannan 
tilaa suunnittelualueella on tutkittu muun muassa 
koekalastuksilla, kalamerkinnöillä, kutupesäinven-
toinneilla ja vaelluspoikaspyydyksellä. 
Historiatietoja Puulan taimenesta on saatavilla vuo-
sisadan alusta muun muassa T.H. Järven tutkimuk-
sista. 
Taimen esiintyy useissa suunnittelualueen vesissä 
istutettuna, mutta myös luonnontuotantoa on ha-
vaittu monin paikoin. Luonnontilaisten taimenkan-
tojen tilaa voidaan luonnehtia suunnittelualueella 
yleisesti erittäin heikoksi, vaikka Puula vesistönä on 
taimenelle erinomainen, ja kasvunopeus on nopea.

Puulan merkittävin taimenen lisääntymisalue ja poi-
kastuotantoalue on Läsäkoski. Vuosittaiset poikas-
tiheydet Läsäkosken koealoilla (8 kpl) vuosina 2009 
– 2019 ovat vaihdelleet 1 – 19 kpl/100 m2, ja vuosit-
tainen taimenen kutupesien lukumäärä 15 – 157 pe-
sän välillä vuosina 2009 – 2019 (Syrjänen ym. 2014, 
Sivonen 2014-2019). 
Läsäkoskella tapahtunut pitkäjänteinen työ taime-
nen lisääntymisolosuhteiden eteen on alkanut tuot-
taa tulosta. Vuodesta 2015 lähtien kutupesien mää-
rä on lisääntynyt merkittävästi vaihdellen 97 ja 157 
välillä. Pitkäaikainen poikastiheyksien ja kutupesien 
määrän seuranta antaa hyvän käsityksen taimen-
kannan kehityksestä ja sitä on syytä jatkaa. 
Läsäkosken vaelluspoikastuotannon voidaan ar-
vioida lisääntyneen aikaisemmasta ja sen voidaan 
arvioida olevan nykyisellään muutamia satoja yksi-
löitä. Läsäkosken vaelluspoikasien tuotanto on tuo-
tantokykyyn nähden yhä pieni joten kutualueiden 
parannustyötä on syytä jatkaa jotta alueen poten-
tiaali saataisiin paremmin hyödynnettyä. (Vesivisio, 
Villitaimen) 

Seurannan laajentamista kalataloudellisesti kun-
nostetuille taimenen lisääntymisalueille on syytä 
laajentaa, mikäli kututoiminnasta niillä havaitaan 
merkkejä.
Läsäkosken ohella luontaista lisääntymistä on ha-
vaittu muun muassa Korpikoskessa,
Kurenjoessa, Hännilänjoessa ja Tamaranjoessa. 
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Kuva 8. Taimenen kasvu Puulalla suomunäytteiden ja merkintätutkimuksien perusteella. Rajala & Hentinen (2014).

Poikastiheydet ja vaelluspoikastuotanto ovat jää-
neet kuitenkin näissä virtavesissä pieniksi.

Puulan ja Läsäkosken taimenesta tehtyjen tutki-
muksien mukaan taimenkannan tilassa ja lajin omi-
naisuuksissa on tapahtunut muutoksia viimeisen 
sadan vuoden aikana (Järvi 1936, Sivonen ym. 
2014). Vuosisadan alun nykyhetkeä luonnontilai-

sempaa aikakautta voidaan taimenen osalta kuvailla 
”järvivaeltajien aikakaudeksi”, jolloin Läsäkoskes-
sa esiintyi järvivaelluksen tehneitä suuria yksilöitä. 
Järvivaeltajien lukumäärä on nykyään potentiaaliin 
nähden erittäin pieni. Esimerkiksi Läsäkosken ku-
tupesien koon perusteella suurin osa kutukaloista 
on todennäköisesti paikallisia yksilöitä (Sivonen ym. 
2014).

Kuva 9. Läsäkosken keski- ja alakoskien kutupesien lukumäärä vuosien 2009 – 2019 välillä. (Syrjänen, kirjallinen 
tiedonanto, Sivonen ym.).
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2.1.8.4 Järvilohi
Järvilohi esiintyy Puulan alueella istutuslajina. Istute-
tut määrät ovat vaihdelleet vuosittain 8000 – 13 000 
välillä. Itutukset tehdään nykyään pääsääntöisesti 
viivästytettynä istutettuna siten, että kaloja ruokitaan 
verkkokassissa toukokuun alusta vapautushetkeen 
asti, jolloin vesi on lämmennyt noin 10 – 12 astei-
seksi. Viivästetyllä istutuksella pyritään häivyttämään 
kalojen vaellusviettiä ja kohdistamaan istutusten 
tuottoa Puulaveden alueelle.
Sähkökoekalastustuloksien mukaan järvilohi on 
2010-luvulla onnistunut lisääntymään Läsäkoskes-
sa mahdollisesti jo vuonna 2012. Vuoden 2014 säh-
kökoekalastuksissa saaliiksi saatiin kaksi järvilohen 
0-vuotiasta ja yksi arviolta 2-vuotias poikanen (Hen-
tinen, suullinen tiedonanto). Sähkökalastuksessa 
2019 saatiin kaksi järvijohen poikasta jota varmistui-
vat puhtaiksi DNA analyysissä (Vesi-Visio osk).
Lisääntymiseen tulee seurata, koska uhanalaisek-
si luokitellun taimenen lisääntyminen saattaa kärsiä 
voimistuvasta lohen lisääntymisestä tai lajien välisis-
tä risteymistä. 

Elinvoimainen Järvilohi -hankkeessa pyritään risteyt-
tämään Saimaan ja Nevan sekä Saimaan ja Tornion-
joen järvilohta. Toistaiseksi Paltamossa risteytettyjä 
poikasia on istutettu viranomaisen luvalla Puulaan 
sekä Päijänteeseen ja Suonteeseen. On selvää, että 
sukukypsiksi vartuttuaan yksilöt pyrkivät myös li-
sääntymään. Siinä vaiheessa niitä todennäköisesti 
tulee vaeltamaan myös Läsäkoskeen. Tässä tilan-
teessa tulisi varmistaa, että sekä taimenelle ja jär-
vilohelle löytyisi lajityypillistä lisääntymisaluetta että 
lajeista olisi toisilleen mahdollisimman vähän haittaa.
Läsäkosken vaelluskaloille sopivasta lisääntymis-
aluepotentiaalista on arviolta käytössä noin puolet. 
Varsinkin Läsäkosken alakoskien alueella voisi olla 
mahdollista kunnostaa kutualuetta järvilohelle sopi-
vaksi.

Järvilohen lisääntyminen ei ole yhteisesti hyväk-
syttyjen tavoitteiden mukaista, eikä lajin suojelusta 
vuoksen alueen ulkopuolisissa vesissä ole kansallis-
ta linjausta. Näin ollen lisääntymisen voidaan katsoa 
olevan toistaiseksi ei-toivottavaa.

Kuva 10.  Istutetun järvilohen käyttäytymistä ja kasvua on tutkittu muun muassa suomunäytteistä ja kalamerkin-
nöillä. Puulan järvilohi kasvaa nopeasti ja voi vaeltaa istutusalueiltaan jopa lähes 200 km päähän 
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2.1.8.5 Kuha
Suunnittelualueen kuhakantoja on tutkittu jokseen-
kin vähän. Tutkimuksia löytyy kuitenkin muun muas-
sa kasvusta ja elohopeapitoisuuksista (Keskinen 
ym. 1999, Alaja ym. 2004). Karuissa vesissä, kuten 
Puulan keskiosissa kuha kasvaa yleensä hitaammin, 
kuin pohjoisosien tummissa ja rehevissä vesissä. 

Puulaveden kuhan kasvua on arvioitu muun muas-
sa suomunäytteistä. Puulavedellä vataosa (n. 80%) 
kuhista saavuttaa sukukypsyyden noin 6-vuotiaa-
na, jolloin kalalle on kertynyt pituutta noin 45 cm  
(kuva 11).
Aikaisempien tietojen mukaan Puulan pääaltaan ku-
hakannat olivat runsaat vielä 1950-luvulle saakka, 
jonka jälkeen kannat heikentyivät. Paikoin kuhakan-
nat Mäntyharjunreitillä ja Puulaveden alueella ovat 
kuitenkin vahvistuneet istutusten ja luontaisen li-
sääntymisen myötä (Rajala & Hentinen 2014). Suun-
nittelualueen osakaskuntien edustajat arvioivat ku-
hakantojen tilan useimmin kohtalaiseksi Puulan eri 
osa-alueissa. Joitain suurempia tummavetisempiä 
järviä pidetään kuitenkin yleisesti suhteellisen hyvinä 
kuhajärvinä. Näitä järviä ovat muun muassa Mallos 
ja Synsiä.

Suunnittelualueen vesiin istutetaan kuhaa jokseenkin 
runsaasti (ks. 2.14 Istutukset). Kuhaistutukset tukevat 
luontaisesti lisääntyviä kantoja ja tuottavat saaliskalo-
ja sekä vapaa-ajan- että kaupallisille kalastajille. Käy-
tettäville kuhakannoille ei aseteta rajoituksia, koska 
kuhakannat on jo sekoitettu istutuksilla, eikä alueella 
ole omaa luontaista kantaa, jota tulisi suojella.

Kuva 11. Kuhan kasvu suomunäytteiden perusteella (Huitila 2020). Sukukypsyys Tapio Keskinen Jyväskylän yli-
opisto
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2.1.8.6 Nieriä
Nieriä ei ole Puulan alkuperäislaji. Puulan pääaltaal-
le on ajoittain istutettu kalastettavaksi nieriää vuo-
desta 2003. Kokemukset ovat olleet hyviä eikä siitä 
ole ollut vaaraa alkuperäislajeille. Istutuksia voidaan 
jatkaa tilanteen niin sopiessa.

2.1.8.7 Ankerias
Ankeriasta esiintyy Puulan alueella mikä lienee pe-
rua vanhoista istutuksista. Puulasta ei kuitenkaan 
ole turvallista vaellusyhteyttä mereen. Ankerias ei 
ole varsinainen hoitokala Puulassa. Viime vuosi-
na istutuksia on suunnattu yhä kasvavassa määrin 
vesistöihin, joista ankeriailla on vapaa pääsy me-
rivaellukselle. Tämä kehitys tulee jatkumaan myös 
tulevaisuudessa. (Vesa Karttunen Kalatalouden 
Keskusliitosta)
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2.1.9 Kalojen käytettävyys ravinnoksi  
(myrkyt, makuhaitat)

Suomen kalojen raskasmetallipitoisuuksista löytyy 
runsaimmin tietoa elohopean osalta. Vesistöissä me-
tallinen elohopea hapettuu metyylielohopeaksi, joka 
rikastuu tehokkaasti ravintoketjussa. Tämä tarkoit-
taa sitä, että ravintoketjun ylimmällä tasolla olevilla 
petokaloilla elohopean rikastuminen lihaskudoksiin 
on voimakkaampaa kuin esimerkiksi särkikaloilla tai 
muikulla. 

Suomessa kaupan pidettävän kalan elohopeapitoi-
suus ei saa ylittää rajaa 0,5 mg/kg. Tästä poikkeuk-
sen muodostaa hauki, jonka lihaskudoksen eloho-
peapitoisuuden tulee olla <1 mg/kg tuorepainona. 

Vesistöihin elohopea päätyy suoraan laskeumana 
ja valuma-alueelta huuhtoutuneena. Valuma-alueen 
erityispiirteet ja maankäyttö vaikuttavat vastaanotta-
vaan vesistöön huuhtoutuvan elohopean määrään. 
Suurissa vesimassoissa elohopean laimeneminen 
on tehokkaampaa kuin lammissa tai pienissä järvis-
sä. Korkeita elohopeapitoisuuksia saatetaan havaita 
vesistössä erityisesti silloin, kun valuma-alueen pin-
ta-ala on suuri suhteessa vastaanottavan vesistön 
tilavuuteen. Humusjärvissä korkean elohopeapitoi-
suuden todennäköisyys on suurempi kuin kirkasve-
tisissä järvissä. 

Puulan alueella ei kalojen elohopeapitoisuudesta ole 
ongelmaa. Kälkäjoen alueella turvetuotannon vai-
kutus näkyy kalojen elohopeapitoisuudessa, joten 
niiden käyttäminen ravinnoksi edellyttää huolellista 
harkintaa.

Kalojen elohopeapitoisuudet vaihtelevat luonnol-
lisista syistä johtuen sekä lajien välillä että lajinsi-
säisesti. Useilla lajeilla lihaskudoksen elohopeapi-
toisuuden sekä kalan koon että iän välillä havaitaan 
selvä positiivinen riippuvuussuhde. Kookkailla ja 
vanhoilla petokaloilla todennäköisyys korkeaan elo-
hopeapitoisuuteen on suurempi kuin pienemmillä 
saman lajin yksilöillä. Puulaveden ahvenen eloho-
peapitoisuus on alhainen ja on tyypillinen niukkara-
vinteiselle suurjärvelle. 
KERTY-rekisteristä saatujen tietojen perusteella Par-
tinsaaren läheisyydestä v. 2012 pyydettyjen ahve-
nien elohopeapitoisuudet olivat enimmilläänkin alle 
0,2 mg/kg. Synsiällä ahvenen elohopeapitoisuus oli 
erityisesti v. 2011 aineistossa selvästi korkeampi 
kuin Puulavedellä, mutta v. 2013 aineistossa ero oli 
enää hyvin pieni. Synsiällä vuosien väliset erot saat-
tavat johtua pyyntialueiden vaihtumisesta.
Vuosina 2009-2013 Siikaveden haukinäytteiden 
keskimääräinen elohopeapitoisuus oli 0,68-0,7 mg/
kg. Noin viidenneksellä näytekaloista elohopeapitoi-
suus ylitti kauppakelpoisuusrajan 1 mg/kg. 
Vuonna 2017 tutkimuksessa keskimääräinen eloho-
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peapitoisuus oli 0,568 ja kaikki näytteet olivat alle 
0,7 mg/kg. Sen sijaan saman reitin Pajulammessa 
hauen lihan elohopeapitoisuus oli pääsääntöisesti 
yli 1 mg/kg.
Kuhan elohopeapitoisuutta Etelä-Savon järvissä 
selvitettiin laajemmin 2000-luvun alussa (Alaja ym. 
2004). Puulavesi oli tutkituista 12 järvestä 4. ”puh-
tain” kuhan elohopeapitoisuudella mitattuna. Suurin 
havaittu pitoisuus oli ainoastaan 0,28 mg/kg kes-
kiarvon ollessa n. 0,22 mg/kg (näytekalojen keski-
määräinen pituus 435 mm ja massa 844 g). Tutki-
muksessa ei ollut mukana muita suunnittelualueella 
sijaitsevia järviä.
Aineisto on verrattain vanhaa ja petokalojen eloho-
peapitoisuudet tulee selvittää ja tieto saattaa ajan 
tasalle.

2.2. Vapaa-ajan kalastuksen nykytila

Viimeisimmän vapaa-ajankalastustilaston mukaan 
vuonna 2012 Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella 
kalastaneista henkilöistä suurempi osa asui muualla 
kuin Etelä-Savossa (RKTL 2014). Huomattava osa 
suunnittelualueella kalastaneista asuu näin ollen ti-
lastojen valossa muualla kuin Puulan alueella. Myös 
vuonna 2004 tehdyn viehelupa-alueen asiakasky-
selyn mukaan suurempi osa luvanlunastaneista oli 
mökkiläisiä tai muualta kalastamaan tulleita, kuin 
rantakunnan asukkaita (Asp ym. 2006). Suunnitte-

lualueella kalastaa lisäksi lukuisia ulkomaalaisia ka-
lastusmatkailijoita, joiden lukumäärästä tai kalastuk-
sen määrästä ei ole tarkkaa tietoa.
Pyydyspäivissä (pyyntipäivissä) mitattuna Puulan 
kalastusalueella kalastettiin vuonna 2009 noin 311 
tuhatta päivää (Seppänen ym. 2011). Vastaava pyy-
dyspäivien määrä vuoden 2005 kyselytutkimuksessa 
oli noin 456 tuhatta (Toivonen 2006). Pyydyspäivät 
käsittävät kyselytutkimuksissa vapaa-ajan kalas-
tuksen, joka perustuu jokamiehenoikeuteen, lääni-
kohtaiseen viehekalastus tai vesialueen omistajan 
viehekalastus tai muuhun lupaan (pyydykset). Tar-
kimmat tiedot suunnittelualueen pyyntivälinekohtai-
sesta pyyntiponnistuksesta on Keski-Puulan noin 
20 000 hehtaarin keskusaltaalta, jonka kotitarve ja 
vapaa-ajankalastusta on selvitetty vuosina 1999 ja 
2000 (Marjomäki ym. 1999, Tyrkkö ym. 2001). Vuon-
na 2000 kokemiskertojen määräksi arvioitiin (li, verk-
ko, katiska, rysä, vapa) noin 96 tuhatta kertaa.
Vaikka kalastajien asuinpaikka on useammassa ta-
pauksessa muu kuin suunnittelualue, pyyntiponnis-
tuksesta suurin osa koostuu todennäköisimmin pai-
kallisten asukkaiden kalastuksesta. Tätä olettamusta 
tukevat avoimen kyselyn tulokset, joiden mukaan 
keskimääräinen vuotuinen kalastuspäivien määrä 
vuosina 2013 – 2014 oli suurempi paikallisella asuk-
kaalla kuin ulkopaikkakuntalaisella (kuva 14).
Suunnittelualueen merkittävimmän koskikalastus-
paikan, Läsäkosken vuosittaiset kalastajamäärät 

Kuva 13. Hauen lihan elohopeapitoisuus
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ovat vaihdelleet 196 – 500 kalastajan välillä vuosien 
2009-2020 aikana. Kalastajamäärien vaihteluun vai-
kuttavat yleisesti muun muassa kalastussäännöt ja 
veden lämpötila. Kuumina kesinä valveutuneet ka-
lastajat eivät kalasta lämpimissä vesissä kylmempien 
kesien tapaan, koska kalastus vaikuttaa olennaisesti 
koskikalojen selviämiseen väsytyskamppailusta.

2.2.1 Kaupallinen Kalastus

Puulan kalatalousalueella toimii 3 kpl ryhmän I kau-
pallista kalastajaa sekä n. 10 kpl ryhmän II kaupal-
lista kalastajaa. Troolikalastusta harjoittaa kolme 
kaupallista kalastajaa. Suurin osa saaliista lienee 
muikkua. 
Kalatalousalueella ei ole kaupallisen kalastuksen 
saalistietoja, saalistiedot toimitetaan Lukelle. Jat-
kossa olisi hyvä, jos kalatalousalue saisi käyttöönsä 
myös kaupallisen kalastuksen saalistiedot. 

2.2.2 Kalastusinfra: laiturit, venerampit, sa-
tamat 

Puulan vapaa-ajan kalastuksen sekä virkistyskäytön 
kehittämiseksi olisi syytä ainakin lisätä vesillelasku-
paikkoja. Alueella on muutamia ramppeja koska ne 

sijaitsevat yksityisteiden päässä. Koska näiden ve-
neenlaskupaikkojen alue- ja tienhoitokustannuksiin 
osallistuminen ei toimi vapaaehtoisuuden pohjalta, 
voisi paras ratkaisu olla pyrkiä muuttamaan tiet ylei-
siksi teiksi, jolloin kunta osallistuisi niiden hoitami-
seen.

Veneiden vesillelaskupaikkoja Puulalla: 
•	Kangasniemen kirkonkylässä paloaseman ran-

nassa
•	Luotsilahti (Luotsitie, kirkonkylä)
•	Käräjäniemi (Mannilantie, ks. Puula vesistömat-

kailukartta)
•	Ukonniemi (Ukonniementie, ks. Puula vesistö-

matkailukartta)
•	Tukkilahti (Tukkilahdentie, ks. Puula vesistömat-

kailukartta)
•	Mainiemi (mainiementien. Löytyy Esim Google 

Maps.stä) Mainiementie 10100
•	Väisälänsaaren eteläpään sillan poski. (Väisälän-

saarentie)
•	Hirvensalmen keskusta. (S-Marketin kohdalla)
•	Lutakossa (ehdotamme toimenpiteitä tien muut-

tamisesta yleiseksi -> Hirvensalmen kunta)
•	Vintinniemessä (ehdotamme toimenpiteitä tien 

muuttamisesta yleiseksi -> Hirvensalmen kunta)

Kuva 14. Avoimeen kyselyyn vastanneiden pyyntipäivien vuotuinen keskiarvo pyyntimuodoittain ja asuinpaikoittain 
vuosien 2013 - 2014 välisenä aikana. 266 vastaajasta kalastusmuotokohtaisen pyyntipaivän ilmoittaiden vaihteluväli 
83 - 160 vastaajaa.



17

Vieraslaitureita on edellä mainittujen alueiden lisäksi 
•	Pääskysaaressa
•	 IsoSäkkisalossa
•	Puulasalossa ja 
•	Puukonsaaressa. 
•	Satamaherkku Hirvensalmella
•	Lisäksi rantautumispaikkoja on 
•	Uitonniemessä
•	Hirsisaaressa
•	Pieni-Paatsalossa
•	 Iso-Säkkisalossa
•	Pääskysaaressa ja 
•	nimetön saari Soisalonselän pohjoispuolella. 

Puulan suojelualueella veneille soveltuvia rantautu-
mispaikkoja ovat 
•	Papusaari
•	Soisalonselän Hirsisaaren (itäpuoli)
•	Laajalahden,
•	  Kankariluodon ja 
•	Lehmisaaren rantautumispaikat. 

Kunnat vastaavat rantautumispaikkojen hoidosta 
omilla alueillaan. 
Puulalla on myös linnuston pesimärauha-alueita, joil-
la liikkumista on vältettävä 15.5. ja 15.7. välisenä ai-
kana (Metsähallitus 2014).

2.2.3 Keskeiset kalastusta koskevat voimas-
sa olevat säännöt 

Puulan kalatalousalueen voimasssa olevat rajoi-
tukset	 näkyvät	 verkkosivulla	 Kalastusrajoitus.fi.	 
Puulan kalatalousalue on suurelta osalta vaelluska-
lavesistöä. Vaelluskalavesistöön kuuluvalla koski- ja 
virta-alueilla on yleiskalastusoikeudet (KalL 7 §; on-
kiminen, pilkkiminen ja kalastonhoitomaksuun tai 
ikään perustuva viehekalastus) kielletty. 

Kissakosken voimalaitos, Hirvensalmi
Lisätiedot:Yleiskalastusoikeudet (KalL 7 §; onkimi-
nen, pilkkiminen ja kalastonhoitomaksuun tai ikään 
perustuva viehekalastus) on kielletty vesialueen kos-
ki- ja virta-alueilla.
Voimassa 1.1 - 31.12
Lisätiedot: Kalastusta ei saa harjoittaa voima- ja 
muuhun laitokseen vettä johtavassa kanavassa eikä 
sadan metrin matkalla vesistön poikki rakennetun 
padon alapuolella (KalL 71 § 2 mom).

Puula, Läsäkosken luusua
Viehekalastuskielto Ongintakielto Pilkintäkielto
Voimassa 1.1 - 31.12
Lisätiedot: Alueella on kaikenlainen kalastus kielletty.

Mäntyharjun reitin kosket (Liekune-Sämpiä)
Voimassa 1.1 - 31.12
Lisätiedot: Yleiskalastusoikeudet (KalL 7 §; onkimi-
nen, pilkkiminen ja kalastonhoito-maksuun tai ikään 
perustuva viehekalastus) on kielletty Kissakosken, 
Tuhankosken, Ripatinkosken koski- ja virta-alueilla.

Korpijoki, Kälkäjoki, Hännilänjoki, Kokkoniemen-
joki, Tamaranjoki, Malloskoski, Vuojakoski
Voimassa 1.1 - 31.12
Lisätiedot: Yleiskalastusoikeudet (KalL 7 §; onkimi-
nen, pilkkiminen ja kalastonhoito-maksuun tai ikään 
perustuva viehekalastus) on kielletty vesialueen kos-
ki- ja virta-alueilla.

2.2.4 Yhteenveto kalastuksen nykytilasta ja 
ongelmakohdista tms.

Vapaa-ajan kalastajien määrä Puulan kalatalousalu-
eella on laskussa. Trendi on maanlaajuinen. Havain-
tojen mukaan kalastajaryhmiä tarkastellessa vähe-
nemä koskee voimakkaammin verkkokalastajia. 

Heittokalastus eri muotoineen sekä vetouistelu ovat 
lisänneet suosiotaan. Yleisesti ottaen näihin kalas-
tusmuotoihin liittyy hyvin varusteltu hyväkuntoinen 
ja turvallinen venekanta. Liikkuminen laajalla alueella 
on helppoa mikä tekee suosittujen alueiden saavut-
tamisesta helppoa. Tämä lisää näiden alueiden ka-
lastajamääriä ja pyyntiponnistusta.

Alueelliset luonteenpiirteet vaikuttavat myös kalas-
tajamääriin ja pyyntiponnistukseen. Varsinkin talvella 
helppo saavutettavuus lisää suosittujen alueiden ka-
lakantojen kuormitusta. 
Suosittujen vapaa-ajan kalastajien sekä kaupallisen 
kalastajien suosimien kalapaikkojen kuten esimer-
kiksi Ruoveden- ja Vuojaselän kuhakannan tilaa on 
seurattava ja tarpeen mukaan saalismääriin sekä 
pyyntiponnistukseen on puututtava verkon silmä-
kokorajoituksin ja saalismäärää rajoittamalla. Ku-
tualueiden rauhoitukset voivat myös tulla kysymyk-
seen. 
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2.3. Kalakantojen ja kalastuksen tavoite-
tilat ja osatavoitteet

Yleisesti ottaen kalastusharrastus on Suomessa 
taantumassa ja sitä pitäisi tukea mahdollisimman 
pontevasti. Kalastusmatkailussa löytyy suurelta osin 
hyödyntämätöntä potentiaalia. Samalla kun luodaan 
tukeva pohja vapaa-ajan kalastukselle esim. paranta-
malla infrastruktuuria ja suuntaamalla istutustoimin-
taa, kiinnostavuus leviää koko vesistöalueelle. Sa-
malla paranee kotitarvekalastuksen sekä kaupallisen 
kalastuksen laatu ja mahdollisuudet. Lisäksi sellaisia 
kalastusmuotoja, jotka mahdollistavat valikoivan ka-
lastuksen kuten katiska- rysä ja vapakalastus tulisi 
suosia.
Kalastuksen tulee olla ekologisesti ja sosiaalisesti 
kestävää. Kaikki kalastus perustuu uusiutuviin mutta 
ei ehtymättömiin luonnonvaroihin. Ekologisella kalas-
tuksella tarkoitetaan yhden tai sitä useamman kutu-
kerran periaatteen toteutumista.
Tavoitetilat ja osatavoitteet on esitetty Liitteessä 1

Kalastuslain mukaisesti kalastuksen tulee olla ekolo-
gisesti ja sosiaalisesti kestävää. Kaikki kalastus pe-
rustuu uusiutuviin mutta ei ehtymättömiin kalakantoi-
hin. Ekologisella kalastuksella tarkoitetaan yhden tai 
sitä useamman kutukerran periaatteen toteutumista. 

2.3.1 Seurannan kehittäminen

Puulan kalatalousalueellakalataloudellisen seurannan 
kehittäminen koskee vapaa-ajankalastusta, kaupallis-
ta kalastusta ja osakaskuntien toiminnan seurantaa, 
jossa kerätään tietoa esimerkiksi kalastusrasituksen 
määrittelyä varten. 
Niukkojen taloudellisten resurssien vuoksi seurannan 
tiedonkeruussa käytettävien menetelmien valinnassa, 
aineiston käsittelyssä ja tulosten raportoinnissa on 
painotettava kustannustehokkuutta. 
Käytännössä hyvä ratkaisu voisi olla esimerkiksi auto-
maattinen vapaa-ajankalastuksen pyynti- ja saalistie-
tojen käsittely internet-pohjaista saalisilmoitusloma-
ketta käyttämällä.

2.3.2 Tiedottamisen kehittäminen

Tiedottamisen kehittämisen tulee olla jatkuvaa ja ka-
latalousalueen tavoitteiden toteutumiseen tähtäävää.

Internetsivujen löydettävyyden ja käytettävyyden ta-
kaamiseksi ulkoasua on päivitettävä nykyaikaisem-
maksi.
Käyttäjien tunnistamiseksi ja palveluiden parantami-
seksi on syytä ottaa käyttöön verkkosivujen seuran-
taohjelma (esim. google analytics).
Lisätään sisältöä (erityisesti kuvia ja videoita) kaikkia 
kalastajaryhmiä, ja mahdollisesti muita vesienkäyt-
täjiä paremmin huomioiden.
Huomioidaan google-näkyvyys sisällöntuotannos-
sa. Tekstissä ja otsikoiden, kuvien ja videoiden ni-
meämisessä tulee käyttää tietoa hakevan kieltä.
Tuodaan tutkimustietoa paremmin saataville ja aje-
taan avoimesti ja tasapuolisesti erilaisten käyttäjä-
ryhmien etuja. 

2.3.3 Tuodaan kalatalousalueen tapahtumat 
raportoidusti kaikkien nähtäville.

Ainakin seuraavia viestintään liittyviä toimenpiteitä 
olisi hyvä kartoittaa:
•	Kalatalousalue voi luoda tilit esimerkiksi facebook 

ja instagram -palveluihin. Palveluissa voidaan 
järjestää kilpailuja ja kampanjointia näkyvyyden 
parantamiseksi ja erityisesti nuorten osallistami-
seksi sekä tietoisuuden lisäämiseksi alueen ka-
lastuksesta ja luonnosta

•	Kalastuslupiin tulee lisätä selkeät yhteystiedot 
(myyjä, valvojat ym.) ja kalastajille tulee tarvit-
taessa jakaa erillisiä tiedotteita kalatalousalueel-
lakäynnissä olevista hankkeista ja yleisistä sään-
nöistä.

•	Tärkeimmille veneenlaskurannoille ja rauhoite-
tuille alueille asennetaan informatiivisia ja myös 
vieraskielisiä perusteluin, valokuvin ja yhteystie-
doin varustettuja selkeitä opasteita säännöistä ja 
(uhanalaisista) kalakannoista.

•	Seurannasta ja seurannan tärkeydestä tiedotta-
minen. Kehotetaan antamaan saalispalaute!

•	Linkitetään osakaskuntien ja kalatalousalueen 
nettisivut mm. kyläyhdistysten ja kuntien netti-
sivuille

•	Selvitetään uutiskirjeen tarve asiakaskyselyllä
•	 (web-kysely). Tarpeen ilmetessä selvitetään tar-

kemmin laadintaan liittyviä kysymyksiä.
•	Tavoitetila on saada saalispalaute osaksi kalas-

tustapahtumaa
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2.4. Vesialueiden käytön alueellinen 
suunnittelu ja yhteistoiminnan kehit-
täminen kalatalousalueella

Ilmastonmuutoksen myötä on syntynyt haasteita ja 
uusiin haasteisiin on syytä varautua. Särkikalakan-
nat runsastuvat koko alueella. Hoitokalastukseen on 
panostettava entistä enemmän.
Vesienhoitoon myönnetään kohtuullisen hyvin han-
kerahoitusta. KTA informoi osakaskuntia haettavis-
sa olevista hankerahoituksista.
Kalatalousalueen merkittävimmät matkailuyrittä-
jät tulisi selvittää yhteistyössä alueen kuntien elin-
keinotoimen kanssa, ja yrityksille lähetetään tietoa 
kalastusmahdollisuuksista. Tarvittaessa sovitaan 
yrittäjien kanssa yrityskohtaisista vieheluvista. Ka-
lastuspaikkojen (yritysten) markkinointia tuetaan 
mahdollisuuksien mukaan mm. toimittamalla koh-
teisiin liittyvää tietoa (mm. lupajärjestelyt, kalasto). 

2.5. Kalataloudellisesti merkittävät 
alueet

Kalastuslain tarkoituksena on parhaaseen käytettä-
vissä olevaan tietoon perustuen järjestää kalavaro-
jen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kes-
tävä käyttö ja hoito siten, että turvataan kalavarojen 
kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakantojen luon-
tainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluon-
non monimuotoisuus ja suojelu.

Puula on vaelluskalavesistö ja keskeinen osa Mänty-
harjun reittiä. Vaelluskaloilla on mahdollisuus vaeltaa 
Sarkaveden Voikoskelta aina Kyyveteen laskevan 
Nykälänjoen latvavesille saakka. Kun Voikoskeen 
saadaan toimiva kalatie vaellusyhteys kasvaa Vuo-
hijärveen asti. 

Puulaan laskevat virtavedet ovat kalataloudellises-
ti merkittäviä. Läsäkosken ala- ja keskikosket ovat 
valtakunnallisesti merkittäviä järvitaimenen lisäänty-
mis- sekä poikasvaiheen kasvualueita. Synsiönreitil-
tä Puulaan laskeva Hännilänjoki on maakunnallisesti 
arvokas järvitaimenen lisääntymiseen ja poikastuo-
tantoon soveltuva virtavesi. Muita arvokkaita koh-
teita ovat Korpijärvestä Puulaan laskeva Korpikoski 
sekä Mallkosesta laskeva Vuojakoski. Kumpaankin 
on tehty kalataloudellinen kunnostus 2020.

Vaelluskalavesistön kapeikoissa ja jokien suualueilla 
tulee varmistaa vaelluskalojen esteetön kulku. 

Istutettu taimen ja järvilohi ovat kalastajia kiinnosta-
via kohteita ja näiden kalastus painottuu seuraaville 
alueille:
•	Simpiän selkä (istutuspaikka, kaupallinen kalas-

tus, vapaa-ajan kalastus)
•	Uimaniemen selkä (istutuspaikka, kaupallinen 

kalastus, vapaa-ajan kalastus)
•	Eteläselkä (vapaa-ajan kalastus)
•	Lutakon selkä (kaupallinen kalastus, vapaa-ajan 

kalastus)
•	Soisalon selkä (kaupallinen kalastus, vapaa-ajan 

kalastus)
•	Karttuun selkä (kaupallinen kalastus, vapaa-ajan 

kalastus)
•	Kaiskonselkä
•	Pääskyselkä (istutuspaikka, kaupallinen kalastus, 

vapaa-ajan kalastus)
•	Järvitaimenen ja järvilohen merkittävimmät kas-

vualueet sijoittuvat laajoille selkävesille.
•	Simpiän selkä (istutuspaikka) (Puulan kaupallinen 

kalastus, vapaa-ajan kalastus)
•	Karttuun selkä (kaupallinen kalastus, vapaa-ajan 

kalastus)
Kuha on kalataloudellisesti arvokas kala, jonka kan-
taa on tuettu tuki-istutuksilla eri alueilla vuosikausia. 
Kalojen lisääntymisessä tulisi kuitenkin pyrkiä luon-
nolliseen lisääntymiseen. 
Valtaosa kuhista talvehtii syvänteissä ja vaeltaa ke-
väällä lisääntymään järven matalampiin osiin. Myös 
kudun jälkeinen syönnösvaihe tapahtuu suurimmak-
si osaksi matalilla alueilla, joissa on runsaasti kuhan 
ravintokohteita kuten muikkua, kuoretta sekä pieni-
kokoista ahventa ja särkeä.
Kuhaan kohdistuva vapaa-ajan ja kaupallinen ka-
lastus painottuu Puulan altaan pohjoisille osille sekä 
suurimmille järville kuten:
•	Ruoveden selkä
•	Vuojaselkä
•	Lapinsalonselkä
•	Sammakkoselkä
•	Konnaselkä
•	Piipanselkä
•	Korpijärvi
•	Liekune
•	Ryökäsvesi
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Kaupallinen rysä- ja verkkokalastus on ollut suosit-
tua pienimuotoisemmilla matalammilla vesialueilla 
kuten 
•	Vuojaselkä (vapaa-ajan kalastus, kaupallinen ka-

lastus)
•	Ruovedenselkä (vapaa-ajan kalastus, kaupalli-

nen kalastus)
•	Kaiskonselkä (vapaa-ajan kalastus, kaupallinen 

kalastus)

2.6. Kaupalliseen kalastukseen hyvin 
soveltuvat alueet ja niillä käytettä-
vät pyydykset

Suurin osa kaupallisen kalastuksen saaliista Puu-
lan kalatalousalueella on muikkua. Muita ammatti-
kalastajien kannalta merkittäviä lajeja ovat lahna ja 
muut särkikalat, kuha ja ahven. Muiden saaliskalo-
jen osuus kokonaissaaliin nimellisarvosta on noin 
15 %. Särkikalojen osuus saaliista on viime vuosina 
kasvanut ja saalismäärän kehitystä tulisi tukea so-
pivin järjestelyin.

2.6.1 Alueiden määrittely

Kaupalliseen kalastukseen soveltuu hyvin Puulan 
pääaltaan alue pois lukien kielto ja rajoitusalueet 
(Kuva 15).

Osakaskunnat voivat myöntää omille alueilleen lu-
pia kaupalliseen kalastukseen kaikille sääntöjensä 
mukaisesti. 
Osakaskunnat määrittelevät erikoisluvitettujen kau-
pallisessa kalastuksessa käytettävien pyyntivälinei-
den enimmäismäärät ja hinnat kalastusmääräyksis-
sään ja -ohjeissaan.

Lähtökohtana tulee aina olla se, että osakaskunnat 
myöntävät kaupallisen kalastuksen ja kaikki muut-
kin luvat omille alueilleen.

Mikäli kaupallinen kalastaja ei saa kalastuslupaa 
osakaskunnan kautta, niin hänellä on tietyin edel-
lytyksin (kalastuslain 13 §) saada lupa ELY-keskuk-
sen kautta. Vesialueet ovat erilaisia ja eri kokoisia 
ja lupahinnat vaihtelevat. Tästä syystä yhden eu-
romääräisen hinnan määritteleminen ELY:n kautta 
haettavalle kalastusluvalle suunnitelman voimassa- 

oloajaksi (10 v.) on vaikeaa ja voi osaltaan vaikuttaa 
osakaskuntien hinnoitteluun, joka on väärin ja lai-
tonta kalastusoikeuden haltijaa kohtaan.

Periaatteena ELY:n kautta haettavien lupien hinnoit-
telussa on se, että lupa maksaa noin 3 x osakas-
kunnan luvan hinnan. Vuoden 2021 hintatason mu-
kaan hinnat olisivat seuraavat:
- Trooli   2000 €
- Nuotta   300 €
- Isorysä  150 €
- Pyydysyksiköt 10 € / kpl

Ennen luvan myöntämistä ELY:n tulee tarkastaa kul-
loisenkin ajankohdan lupahinnat siltä osakaskun-
nalta, jonka alueelle se on myöntämässä kalastus-
lupia. Kalatalousaleen hallitus päivittää yllä olevat 
hinnat vastaavasti tarvittaessa sen päivän hintata-
soa vastaavaksi. 

2.6.2 Trooli

Kaupalliseen troolikalastukseen hyvin sopiva alue 
on Puulan pääaltaan troolaamiseen soveltuvat 
alueet. 
Kalatalousalue on määritellyt Puulavedelle sovel-

Kuva 15. Puulan pääaltaat ja selkävedet
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tuvaksi troolikuntien määräksi 3 kpl muikkukannan 
runsaudesta riippuen. Lähivuosina troolikalastuk-
sen tiukemmalle rajoittamiselle ei ole tarvetta, ellei 
tutkimus tai seurantatieto anna tähän erityistä pe-
rustetta. Troolikalastuksessa suositellaan käytettä-
väksi ainoastaan nielutonta troolia vaelluskalakan-
tojen suojelemiseksi.

2.6.3 Nuotta

Kaupalliseen nuottakalastukseen hyvin sopiva alue 
on Puulan pääaltaan nuottaamiseen soveltuvat 
alueet sekä jo tunnetut nuotta-/apajapaikat. Nykyi-
nen lupapolitiikka mahdollistaa kaupallisen nuotta-
kalastuksen myös kalatalousalueen muissa osissa.

2.6.4 Rysäkalastus

Kaupalliseen rysäkalastukseen hyvin sopiva alue on 
Puulan pääaltaat.

Nykyinen lupapolitiikka mahdollistaa kaupallisen 
rysäkalastuksen myös kalatalousalueen muissa 
osissa.

2.6.5 Verkkokalastus

Kapalliseen verkkokalastukseen hyvin sopiva alue 
on Puulan pääallas. 
Nykyinen lupapolitiikka mahdollistaa kaupallisen 
verkkokalastuksen myös kalatalousalueen muissa 
osissa.

2.7. Kalastusmatkailuun hyvin soveltu-
vat alueet

Koko Puulan kalatalousalue soveltuu kalastusmat-
kailuun hyvin. Rakennetut ja asutut rannat kuuluvat 
aluerajauksiin mukaan, sillä kartalla ei ole mielekäs-
tä tehdä näin tarkkoja aluemäärityksiä. 

2.8. Vapaa-ajankalastuksen  yhtenäislu-
pa-alueet ja järjestelmän kehittämi-
nen

Puulan alueella on runsaasti vapaa-ajan asuntoja. 
Lisäksi matkailutarkoitukseen tarkoitettuja mökkejä 
on runsaasti. 

Yhtenäislupajärjestelmä auttaa vastaamaan eri-
laisten vapaa-ajan kalastusmahdollisuuksien ja 
palvelujen kysyntään ja houkuttelee kalastajia 
käyttämään alueen kalavesiä. Lupamyyntitulot 
tuovat resursseja tavoitteelliseen kalakantojen 
hoitoon ja kalastuksen kehittämiseen kalatalous-
alueella
Yhtenäislupa-alueet monipuolistavat alueen ka-
lastusmahdollisuuksia. Yhtenäislupa-alueiden tuli-
si olla saalismahdollisuuksien ja muiden tekijöiden 
osalta riittävän vetovoimaisia.

Puulalla on ollut toiminnassa vuodesta 1990 läh-
tien yhtenäislupa-alue. Osakaskuntien yhdistämis-
hankkeen myötä yhtenäislupa-alue on entisestään 
kasvanut ja kattaa käytännöllisesti sanoen koko 
Puulan pääaltaan lukuun ottamatta Länsi-Puulan 
osakaskunnan aluetta ja sen lisäksi Mallos -järven.

Yhtenäislupa-alueen luontaisia saalislajeja ovat 
hauki, ahven ja kuha. Istutuksilla tuetaan, kuha-, 
siika-, taimen- ja järvilohikantaa.
Sallittuja kalastusmenetelmiä  yhtenäisluvalla ovat 
heittokalastus sekä uistelu. 

Kuva	16.	Puulan	yhtenäislupa-alue.	(www.Puula.fi)
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2.9. Toimenpiteet kalakantojen hoitami-
seksi ja kalastuksen kehittämiseksi

Kalakantojen hoitoa voidaan suunnitella ainoastaan 
riittävään tietoon perustuen. Vapaa-ajan kalastajien 
kalastuskokemuksiin perustuva käsitys on tärkeä osa 
tällaista tietoa. Sitä voidaan kerätä saalisilmoituksilla. 
On tärkeää, että saalisilmoituksien kerääminen saate-
taan sellaiselle tasolle, että niistä kerättyä tietoa voi-
daan hyödyntää hoitotyön suunnittelussa.
Osatavoitteet on esitetty liitteessä Liite 1

2.10. Kalastuksen säätelytoimenpiteet

Kalastuksensääntelyn tavoitteena Puulan kalatalous-
alueella on järjestää kalastus ekologisesti, taloudel-
lisesti ja sosiaalisesti kestävästi siten, että turvataan 
kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, kalakan-
tojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun 
vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu.

Kalastuksensäätelyyn liittyvien toimenpiteiden valinta 
edellyttää riittävää järvikohtaista tietoa kalastosta, sen 
tilasta sekä kalastuksen määrästä ja saaliista. Näitä 
tietoja ei ole kaikilta osin saatavilla, joten suositukset 
pohjautuvat osin yleisesti hyväksyttyihin kestävän ka-
lastuksen periaatteisiin.
Tavoitteena Puulan kalatalousalueella on turvata eri 
kalalajien monipuolinen kalastus huomioiden kuiten-
kin luontaisesti lisääntyvien kalalajien osalta vähintään 
yhden kutukerran periaate sekä uhanalaiset vaellus-
kalakannat.
Puulan pääaltaalla ja selkävesillä kalastuksensäätelyn 
tulisi kohdistua varsinkin kuhaan ja taimeneen, koska 
ne ovat nousseet keskeiseksi kohdelajiksi ja sitä myös 
istutetaan vesistöihin merkittäviä määriä.
Kuhan ja osaltaan muidenkin petokalojen kantojen 
turvaamiseksi osakaskuntia suositellaan myös harkit-
semaan verkkokalastuksen rajoittamista väliharvuuk-

silla keskeisillä syvännealueilla talviaikana. Tämä on 
luonnollisesti tarpeen ainoastaan niillä alueilla ja niissä 
järvissä, joissa talviverkkokalastuksen pyyntiponnis-
tuksen arvioidaan olevan liiallista esim. jollakin yksit-
täisellä syvännealueella. 
Puulan kalatalousalueen rajoituksissa on huomioitu 
ensisijaisesti vesistön tärkeimmät ja halutuimmat saa-
lislajit, joita ovat mm. taimen, järvilohi, kuha, muikku, 
hauki, ahven ja siika. 

2.10.1 Alamitat 

Rasvaeväleikatun järvitaimenen alamitta on 55 cm 
poiketen kalastusasetuksen mukaisesta 50 cm:stä. 
Perustelut: 
•	Osatavoitteiden Kalakannat osatavoite 1 ja Kalas-

tus osatavoite 4 ja 6 saavuttamiseksi
•	Järvitaimenen kasvu Puulalla on erittäin nopeaa. 
•	 Istutetut kalat saavuttavat 55 cm:n koon kolmante-

na kasvukautena
Järvilohen ja rasvaeväleikatun järvilohen alamitta on 
60 cm. 

Harjuksen alamitta on 35 cm. 
Harjus on rauhoitettu 1.4.-31.5. välisenä aikana.

Nieriän alamitta on 60 cm (lakisääteinen)

Kuhan alamitta on 45 cm:iä poiketen kalastusasetuk-
sen mukaisesta 42 cm:stä. 
Perustelut: 
•	Viimeaikaisten tutkimuksien mukaan kuha saa-

vuttaa 42 cm koon viidennen kasvukauden al-
kupuolella. Tutkimuksien mukaan pituudeltaan  
42 cm kuhista vain noin puolet on sukukypsiä. 

•	Alhainen alamitta yhdessä kovan kalastuspaineen 
kanssa johtaa sukukypsymiseen varhenemiseen ja 
kalojen koon pienenemiseen. Kuhan koon ollessa 
45-50 cm sukukypsyys on yli 80%. 

Taulukko 2. Merkittävimpien saaliskalojen ala ja suositusmitat.
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Taulukko 3. Verkon silmäkoon rajoitukset.

Puulan rajoitukset verkkokalastuksessa

Jääpeitteen aikana 
kielletty karttoihin mer-

kityillä alueilla

Pinta ja välivesi kalas-
tuksessa selkävesillä-

kielletty 

21 – 54 mm verkot 21-79 mm verkot

•	Tällä pyritään mahdollistamaan kannan riittävän 
voimakas luonnollinen lisääntyminen ja pois kuhan 
istuttamisesta. 

•	Kalatalousalue suosittelee, että saaliiksi otetaan 
vain 50 cm ja sitä suurempia kuhia. 

2.10.2 Troolisääntö

Vuosittain voimassa olevia troolilupia myönnetään 3 
kpl Puulan kalatalousalueelle alueelle. 
Kalatalousalue suosittelee käyttämään nieluttomia 
trooleja. Troolien, jotka on varustettu lajitteluritilällä, 
lupamaksu on 60% kulloinkin voimassa olevasta lu-
pahinnasta.
Trooliluvat myöntää vuosittain osakaskunnan ko-
kous tai sen valtuuttama hoitokunta maaliskuun 
loppuun mennessä. 
Lupahakemus on toimitettava osakaskunnan 
sihteerille / puheenjohtajalle tammikuun loppuun 
mennessä kirjallisena. Lupahakemuksessa pitää 
mainita hakijan käyttämät alukset: nimi, rekisteri-
numero ja kotisatama.
Ylimeneviä lupia voidaan myöntää muikkukanto-
jen seuranta- ja tutkimustietoihin perustuen, mi-
käli muikkukannan uusiutuminen sitä edellyttää. 
Muikkukannan suuruuden arvioinnissa käytetään tut-
kittua tietoa ja kuullaan myös troolikalastajia. 
Ohjeita yhteneväisten troolisääntöjen luomiseen:
•	Silmäkooltaan yli 16 mm suurempia periä ei saa 

käyttää
•	Jokainen kaupallinen kalastaja toimittaa seuraavan 

vuoden helmikuun loppuun päivittäisen kalastus-
kirjanpidon luonnonvarakeskuksen lisäksi myös 
hoitokunnan määrittelemälle taholle esimerkiksi 
Jyväskylän Yliopistolle. Kaikki toimitettava kalas-
tuskirjanpito on salassa pidettävää tietoa. 

•	Vetonopeus tulee sovittaa kulloisenkin vedenläm-
pötilan mukaan sellaiseksi, että vältetään mahdol-
listen lohikalaistukkaiden joutuminen sivusaaliiksi 
ja vahingoittuminen. Vetonopeus voi olla enintään 
4,5 km / tunnissa (1,25 m / s).

•	Vetojen päällekkäisyyttä tulee välttää mahdolli-
simman paljon. Kalastajat voivat sopia keskenään 
kuka vetää milläkin alueella. Mikäli kalastajat eivät 
pääse keskenään sopimukseen, voi hoitokunta 
tarvittaessa toimia välittäjänä. Troolausalueet voi-
daan tarvittaessa palstoittaa myöhemmin.

•	Suojaetäisyys asuttujen rantojen (asunto tai va-

paa-ajan asunto) kohdalla on 50 metriä. Kesäkuun 
15. päivän ja elokuun 15. päivän välisenä aikana 
suojaetäisyys on 100 metriä. Suojaetäisyydet ovat 
voimassa riippumatta siitä onko asukas paikalla. 
Suojaetäisyydellä turvataan rantarauha, eli suo-
ja-alueelle ei saa tulla kalastusaluksella.

•	Vetoaika tulee sovittaa vedenlämpötilan mukaan 
sellaiseksi, että varmistetaan saaliin säilyminen 
laadukkaana. Lämpimän veden aikaan (yli 15 as-
tetta) peräpussin tyhjennysvälin tulisi olla enintään 
2,5 tuntia.

•	Mikäli trooliin jää vieraita pyydyksiä tai muuta ta-
varaa, joista löytyy omistajan yhteystiedot, on ka-
lastajan ilmoitettava omistajalle välittömästi (07:00-
21:00) ja sovittava miten ne toimitetaan omistajalle. 
Mikäli pyydyksissä ei ole asianmukaisia merkkejä 
asiasta ilmoitetaan myös kalastuksenvalvonnasta 
vastaavalle henkilölle. Ilman yhteystietoja olevista 
pyydyksistä tai muusta tavarasta ilmoitetaan trooli-
luvan myöntäneenne hoitokunnalle sähköpostitse.

2.10.3 Verkon silmäkoon rajoitukset

Pinta- ja välivesikalastuksessa pääaltaan alueella ja 
selkävesillä on kiellettyä käyttää 21-79 mm silmähar-
vuuden verkkoja  
Talvipyynnissä esitetyillä syvännealueilla on kiellettyä 
käyttää 54 mm ja sitä pienempiä verkon silmähar-
vuuksia. Muikkuverkot on sallittu. 
Alueet sovitaan ja tarkennetaan osakaskuntien kans-
sa ennen rajoitusten asettamista kuhan ja osaltaan 
muidenkin petokalojen kantojen turvaamiseksi verk-
kokalastusta rajoitetaan väliharvuuksilla keskeisillä 
syvännealueilla talviaikana. Kuvat 18 - 30

Suosituksena osakaskunnille on vastaavan rajoituk-
sen tekemistä niille pienemmille järville, joissa on sel-
västi rajattavia syvännealueita ja kalastettava kuha-
kanta.
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Kuva 19. Kuhan talvehtimisalueet MalloksellaKuva 18. Ruovedenselän Reinikkalansyvän talvehtimi-
salue

Kuva 20. Ruoveden selän Lamposaaren alueen talveh-
timisalue.

Kuva 21. Vuojaselän talvehtimisalue.
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Kuva 22. Pohjois-Puulan Lapinsalonselkä

Kuva 24. Länsi-Puulan Kurjenmyllynselkä

Kuva 23. Mieskonmäen osakaskunnan Siikavesi

Kuvat 25. Itä-Puulan osakaskunnan Heposelkä ja 
Kotalahti.
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Kuva 26. Keski-Puulan Kohovuorenselkä, Kaiskonselkä

Kuvat 27. Itä-Puulan osakaskunnan Korpijärvi. Kuva 28. Itä-Puulan osakaskunnan Verijärvi
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2.11. Suunnitelma istutuksista

Kuhanpoikasten osuus kaikkien kalaistukkaiden 
määrästä on ollut viime vuosina kalatalousalueella 
noin 40% (Taulukko 3). Myös siianpoikasia istutetaan 
edelleen säännöllisesti useisiin vesistöihin, mutta 
pitkällä aikavälillä istutusten määrä on pienentynyt 
jonkin verran. 
Kalataloushallinnon istutusrekisteriin kirjatut taime-
nistutukset on tehty 2v poikasilla.
Järvitaimenen mäti-istutukset on tehty pääosin Lä-
säkoskeen mutta myös Hännilänjoki -reitille, Mallok-
sen reitille ja Korpikoskeen. Kissakosken kalatielle 
on myös istutettu koemielessä pieniä määriä taime-
nen mätiä.

2.11.1 Osa-aluekohtaiset suositukset

Tulevien vuosien kalaistutuksista on tehty selkeitä 
linjauksia Hirvensalmen, Itä-Puulan Korpijärven ja 
Länsi-Puulan käyttö- ja hoitosuunnitelmissa. Pitkän 

Kuva 30. Hirvensalmen osakaskunnan osakaskunnan 
Liekune.

Kuva 29. Hirvensalmen osakaskunnan osakaskunnan 
Ryökäsvesi.

aikavälin tavoitteena istutustoiminnan kehittämises-
sä on pidettävä kannattamattomista istutuksista luo-
pumista, johon liittyvää arviointia ja päätöksentekoa 
ei voida käytännössä tehdä ilman riittävää seurantaa. 
Tässä yhteydessä seurannan laadulla on merkitystä, 
joten sen pitäisi olla suunnitelmallista tiedonkeruuta 
istutettavien kalalajien yksikkösaaliista (g/pyydys-vrk 
tai g/vapakalastuskerta) ja istutusmääristä eri vuosi-
na.

Itä-Puulalla merkittävimmät istukaslajit vuosina 
2015-2020 ovat järvitaimen, järvilohi, nieriä ja plank-
tonsiika. Korpijärvellä ja alueen pienvesillä istutuk-
sissa käytetään pääasiassa kuhaa ja planktonsiikaa. 
Länsi-Puulan alueelle istutukset tehdään joko kuhil-
la tai planktonsiioilla. Poikkeuksen muodostaa Hän-
nilänjoki, minne istutetaan vuosittain järvitaimenen 
vaelluspoikasia sekä Kurenjoki, missä järvitaimenis-
tutuksissa käytetään mätiä tai pienpoikasia. 
Puulan eteläosassa (Hirvensalmen osakaskunta) 
yleisimmin käytetty istukaslaji on siika. Suurimmil-
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Järvitaimenistutuksia suoritetaan kahta tavoitetta 
silmällä pitäen. Ensimmäiseksi taimen on tavoiteltu 
saalis ja kalastettavaksi tarkoitetut rasvaeväleikatut 
taimenet lisäävät Puulan vetovoimaisuutta kalas-
tuskohteena. Toiseksi taimen on Puulan luontainen 
kalalaji, jonka kantaa on tarkoituksenmukaista vah-
vistaa ja tukea. Pitkällä aikavälillä tukitoimenpiteiden 
tulisi siirtyä tähän suuntaan. Muun muassa suurelta 
osin valtion varoista suoritetut virtavesi- ja elinalue-
kunnostukset ovat osa tätä toimintaa. Kalatalousalu-
een ja osakaskuntien osaksi jää kalakantojen tuke-
minen. Jokialueille tehtävissä istutuksissa käytetään 
toistaiseksi Rautalamminreitin järvitaimenen mätiä, 
rasvaevällisiä pienpoikasia (0+) tai merkattuja 2-v 
vaellusikäisiä poikasia. 

Kalojen luonnonvalintaa ja elinvoimaisuutta silmällä 
pitäen tulisi taimenen emokaloja pyydystää Puulan 
pääaltaan alueelta. Niistä lypsetystä mädistä voi 
kasvattaa poikasia, joita istutetaan kotiuttamistar-
koituksessa kunnostettujen ja olemassa olevien li-
sääntymis- ja poikasvaiheen elinalueille. 

Järvialueille suoritettavat rasvaeväleikattujen 2-v tai-
menenistutuksia olisi syytä levittää myös pohjoisen 
Puulan alueelle esim. Ruoveden- ja Vuojaselän lähei-
syyteen Vuojakoskeen ja Läsäkoskeen. Vaikka koke-
muksen mukaan melkein kaikki poikaset vaeltavat 
pääaltaan alueelle osa saattaa leimaantua istutus-
paikkaan ja palata sinne kudulle. Vaellus ja kutukäyt-
täymisestä kerättävää tietoa silmällä pitäen olisi hyvä 
merkitä jokialueille istutettavat kalat PIT-merkeillä.
Järvialueille suoritettavat järvilohi-istutukset pyritään 
tekemään viivästettynä 2-v yksilöillä riittävän etäälle 
Läsäkosken vaikutusalueesta. Istutukset suoritetaan 
Pääskynselälle, Eteläselälle sekä Puulansalon alueil-
le.
Kaikki järvialueille istutettavat 1-v vanhemmat taimen 

Vuosi Kuha Järvisiika Planktonsiika Järvilohi Järvitaimen Harjus Nieriä
2016 31340 1384 22483 5200 10060 1860
2017 18610 29768 8600 11200 0
2018 29922 11524 8000 16000 1150
2019 20340 3359 6098 11720 15000 1600
2020 31330 3140 6000 11700 2400
Yht kpl 131542 4743 73013 39520 63960 7010

Taulukko 3. Istutuslajit ja määrät 2016 - 2020

la vesialueilla istutuksissa käytetään lisäksi kuhia ja 
järvitaimenia. Suunnittelualueen rajalla sijaitsevan 
Ripatinkosken taimenkantaa on hoidettu yksityisen 
kalastajaklubin toimesta mm. mäti- ja poikasistutuk-
silla.

Keski-Puulalle ensisijaisesti soveltuvia istutuslajeja 
ovat taimen ja järvilohi. Nieriäistutusten jatkaminen 
Keski-Puulan alueella on perusteltua lähinnä kalas-
tusta silmällä pitäen.
Verrattain vähäisillä istutuksilla ei voi olettaa olevan 
negatiivisia vaikutuksia Puulaveden ravintoverkkoon. 
Istutuksien tuloksellisuutta tulee kuitenkin seurata.

Pohjois-Puulavedellä kalastuksensäätelyn ja kalave-
sien hoidon tavoitteena on tilanne, jossa kuhan luon-
tainen lisääntyminen saadaan tasolle, joka turvaa 
runsaan, kalastusta kestävän kuhakannan. Tähän 
tavoitteeseen pyritään pääsemään koko kalatalous-
alueella vuoteen 2025 mennessä, jonka jälkeen ku-
haistutusten määrää vähennetään asteittain.

2.11.2 Istukkaiden ikä, koko ja istutusalueet

Kuha ja planktonsiikaistutuksissa käytetään yksike-
säisiä poikasia, jotka istutetaan syksyllä. Molemmilla 
lajeilla ensimmäisen talven poikaskuolleisuus kas-
vaa käytettäessä liian pieniä istukkaita. Kuhalla suo-
siteltavana istutuskokona voidaan pitää vähintään 7 
cm:ä ja mieluimmin yli 8 cm joiden tuotto tutkimuk-
sien mukaan on kymmenkertainen em. verrattuna ja 
planktonsiialla yli 10 cm. Käytettäville kuhakannoille 
ei yleisesti ottaen aseteta rajoituksia, koska kuha-
kannat on jo sekoitettu istutuksilla, eikä alueella ole 
omaa luontaista kantaa jota olisi tarpeen suojella. 
Kuitenkin tulisi tutkia paikallisista kuhista lypsetty-
jen kantojen kasvatusta sopivissa kasvatusaltaissa 
esim. Läsäkoskella. 
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Kuva 31. Kalatalousalueen osakaskuntien tiedossa olevien istutusten sijoittuminen ja suhteellinen määrä vuosittain.  
Kuvan perusteella voisi harkita kuha- ja taimenistutusten levittämistä uusille alueille.

ja järvilohi-istukkaat on merkittävä rasvaeväleikkauk-
sella. Mäti-istutuksissa tulisi käyttää alitsariinimerkit-
tyä mätiä myöhempiä seurantatarpeita ajatellen.
Puulan allas on ollut keväästä 2017 alkaen ollut yksi 

”Elinvoimainen järvilohi” -hankkeen elvytysvesis-
töistä. Hankkeessa pyritään elvyttämään ja vahvis-
tamaan erittäin uhanalaista Saimaan järvilohen heik-
koa perimää terveempien lohikantojen avulla. Lisäksi 
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Kuva 32. Jalokalaistutukset Puulan pääaltaalle.

hankkeessa tutkitaan virikekasvatuksen vaikutusta 
poikasten menestymiseen järvivaiheessa.

2.11.3 Petokalojen istutusmäärien sopeutta-
minen vallitsevaan ravintotilanteeseen. 

Havaintojen mukaan petokalakannat ovat jonkin ver-
ran vääristyneet varsinkin pohjoisen Puulan alueella. 
Seurauksena tästä särkikalakannat ovat runsastu-
neet (kaupallinen kalastus 2020). Näillä alueilla tu-
lisi harkita petokalojen lisäämistä kuha-, taimen- ja 
hauki-istutuksilla. 
Puulan pääaltaalla lohikalojen istutusmäärät tuli-
si pystyä mitoittamaan muikkukannan runsauden 
muutosten mukaisesti. Heikon muikkukannan aika-
na istutusmääriä alennettaisiin ja tarvittaessa uusien 
ammattikalastuslupien myöntämistä rajoitettaisiin. 
Nieriää, järvilohta ja järvitaimenta istutetaan Puu-
laveteen yhteensä 15000-23000 kappaletta vuo-
dessa (Hölttä 2020). Niiden ravinnokseen käyttämä 
kalamäärä, joka koostuu pääosin muikusta, vastaa 
suunnilleen yhden troolin saalista vuodessa (Marjo-
mäki, suull. tieto).

2.11.4 Taimen

Järvitaimenta 2 v istutetaan viehealueen lupatuo-
tolla vuosittain noin 11000 kpl. Istutus suoritetaan 
ns. viivästettynä istutuksena, jotta voimakkain 
vaellushalu saataisiin kitkettyä. Istutukset suori-
tetaan kartassa esiintyville alueille. Tulevaisuuden 
istutuksille olisi hyvä tutkia muitakin sijoituspaik-
koja, jotta Puulan vetovoimaisuutta voitaisiin lisä-
tä. Esimerkiksi Sammakkoselkä ja Lapinsalonsel-
kä Vuojaselkä voisivat olla vaihtoehtoina uusista 
paikoista.

Järvitaimenkannan tukemista koskialueilla ja li-
sääntymisalueilla jatketaan mäti-istutuksilla. Ka-
lataloudellisesti kunnostetuille koskialueille yri-
tetään kotiuittaa järvitaimenta. Mädit istutetaan 
mätirasioissa sopiville kutualueille, joiden lähei-
syydessä on myös poikasille sopivaa elinaluetta. 
Sopiva määrä on noin 1000 mätimunaa/aari. Puu-
lan taimenesta lypsetystä mädistä kuoriutuneita 
poikasia istutetaan sp-, vk- tai uo-asteisina kun-
nostettujen koskialueiden sopiviin habitaatteihin. 
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2.11.5 Harjus

Harjus on vaarassa kadota Puulan kalatalousalu-
eelta. Viranomaisten tulisi harkita emokalakannan 
perustamista ja harjuksen viljelyä. Harjuskannan 
kotiuttamista ja tukemista tulisi suorittaa niille kala-
taloudellisesti kunnostettujen koskialueiden alueille, 
jotka sopivat harjuksille. Istutuksessa on käytettävä 
Rautalammenreitin kantaa, mieluimmin Mäntyhar-
junreitin Puuskankoskesta luodusta emokalakan-
nasta. Istutukset suoritetaan 1 -kes poikasilla. 

2.11.6 Järvilohi

Järvilohta 2 v istutetaan vuosittain noin 6000 kpl. Is-
tutus suoritetaan ns. viivästettynä istutuksena, jotta 
voimakkain vaellushalu saataisiin kitkettyä. Istutuk-
set suoritetaan kartassa esiintyville alueille. Tulevai-
suuden istutuksille olisi hyvä tutkia muitakin sijoi-
tuspaikkoja, jotta Puulan vetovoimaisuutta voitaisiin 
lisätä. Esimerkiksi Sammakkoselkä ja Lapinsalon-
selkä voisivat olla vaihtoehtoina uusista paikoista. 
Istutuksiin voidaan käyttää ns. hybridilohta, joka on 
Saimaanlohen ja Nevanlohen risteytys. Istutuksiin 
voidaan käyttää myös Nevanlohen kantaa.

2.11.7 Nieriä *

Vieraslaji ei harmia, istutettu jonkin verran. Istutukset 
suoritetaan 2 v poikasilla.

2.11.8 Kuha

Kuhaa istutetaan vuosittain yleensä 20 000 – 30 
000 kpl. Istutukset ovat painottuneet yleensä kartan 
alueille. Puulan kuhakanta on ollut 60-luvulla voima-
kas. Kun istutuksilla on myös tarkoitus laajentaa ku-
han elinaluetta, olisi hyvä harkita istutuksien levittä-
mistä muillekin alueille. Istutukset suoritetaan 1 -kes. 
poikasilla.

2.11.9 Siika

Siikaa ei ole tarkoituksenmukaista istuttaa pääaltaan 
alueelle. Osakaskuntien istutukset suoritetaan pää-
asiassa pienempiin järviin. Tätä valintaa on hyvä jat-
kaa. Istutukset suoritetaan 1 -kes poikasilla.

2.11.10 Hauki

Haukea ei ole juuri istutettu viime vuosina. Havainto-
jen mukaan pohjoisen Puulan alueella lähinnä Vuoja-
selällä ja Ruovedenselällä haukikanta on taantunut. 
Hauki on luontainen hoitokalastaja ja todennäköi-
sesti kannan laskun seurauksena särkikalakanta on 
runsastunut. Alueille, joilla haukikannan laskua on 
havaittavissa, suositellaan tukemaan kantaa istutuk-
silla. Istutuksia parempi vaihtoehto on perustaa ns. 
haukitehtaita, jotka ovat hauen lisääntymiseen so-
veltuvia kosteikkoalueita.

2.11.11 Kirjolohi

Kirjolohia voidaan istuttaa vähäisessä määrin niille 
alueille minne sitä on aikaisemminkin istutettu (kts 
istutuskartta kuva 31) Uusille alueille on haettava is-
tutuslupa Elystä

2.11.12 Rapuistutukset

Rapujen istuttaminen on aina ELY-keskuksen luvan 
edellyttämää toimintaa. Nykyisten määräysten mu-
kaan täplärapua ei saa istuttaa tai siirtää lainkaan. 
Puulan kalatalousalueella on jokirapukantoja muuta-
missa pienvesistöissä ja useissa kohteissa on mah-
dollisuus palauttaa jokirapukantoja. Ryökäsveteen ja 
Liekuneeseen sekä paikoitellen myös Puulan pääal-
taalle on levinnyt täplärapuja luvattomista istutuksis-
ta. Reittivesissä, joissa esiintyy täplärapua, jokiravun 
istutus ei ole yleensä kannattavaa kasvaneen rapu-
ruttoriskin vuoksi.
Voimassa olevan alueellisen rapustrategiassa linja-
taan, että Puulaveden pääallasta, Ryökäsvesi-Lie-
kunetta ja Vahvajärveä ei luokitella jokiravun suoje-
lualueeksi, koska reittivesistössä on täplärapukanta 
ja jokirapukanta on korkeintaan satunnainen. Kaikki 
muut vesistöalueet Puulan kalatalousalueella on jo-
kirapujen suojelualuetta. Täpläravun levittäytymistä 
ja jokirapukannan tilaa yleensä tulisi seurata jatkossa 
koeravustusten avulla.

3. Kalastuksen 
kehittämistoimenpiteet

Puulan kalatalousalueella ei ole näköpiirissä var-
sinaisia uhkia. Kalaston hoito on kuitenkin tärkein 
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asia, johon tulisi keskittyä. Osakaskuntien yhdis-
tämishankkeen avulla muodostuneiden suurien 
osakaskuntien yhteistoimintaa kalavesien hoidos-
sa tulisi nostaa sujuvalle tasolle. Tämä tarkoittaa 
lähinnä kalaston ja kalastuksen tilasta kerätyn 
tiedon yhdistämistä ja sen perusteella päätettäviä 
hoitotoimenpiteitä.

Matkailu tulee ottaa huomioon. Kalastus on eräs 
suosittu aktiviteetti matkailijoiden keskuudessa. 
Vetovoimainen kalarikas ja saalisvarma järvi vetää 
matkailijoita alueelle. Kasvavan matkailun myötä 
alueen muiden palveluiden laatu ja määrä pysyy 
vähintään aikaisemmalla tasolla tai jopa kasvaa 
mikä koituu alueen kantaväestön hyödyksi. 

Opaspalveluiden helppo saatavuus lisää alueen 
vetovoimaa. Uutena vaihtoehtona otetaan käyt-
töön kalatalousalueen yhtenäislupa-alueelle myy-
mä ”Opas-lupa” jonka voi ostaa kalatalousalueen 
isännöitsijältä.

Alueen yritystoiminnan tukemisessa tulisi erityi-
sesti ottaa huomioon sellainen yritystoimintaketju, 
jossa jatkojalostetaan vähempiarvoisia särkikalo-
ja.
Kaupalliseen kalastukseen kehittämistoimina esi-
tetään pidempikestoista lupaa ja vähempiarvoisen 
kalan kalastuksen lupien hintojen alentamista / il-
maista lupaa.

Pyritään siihen, että kaupallista kalastusta voi-
daan harjoittaa monipuolisesti kalatalousalueen 
vesissä. Uudet pyydysinnovaatiot ja esim. särki-
kalojen kysynnän kasvaminen voivat synnyttää 
kaupallista kalastusta sellaisille alueille, jossa sitä 
ei nyt ole ja kohdistaa kalastusta lajeihin, joita ka-
lastetaan nyt hyvin vähän. 

Kaupalliseen kalastukseen voidaan kehittää myös 
erilaisia yhteislupa-alueita esim. särkikalojen 
pyyntiin.

Koululaisille, nuorille ja erityisryhmille järjestetään 
kalastustapahtumia yhdessä järjestöjen kanssa. 
Kalatalousalue mahdollistaa toimintaa hankkimal-
la tapahtumiin tarvittavat vesialueiden omistajien 
luvat ja järjestöt vastaavat muista järjestelyistä. 

Tavoitteena on lisätä nuorten kiinnostusta ka-
lastukseen ja pitkällä tähtäimellä myös kalatalo-
usaluetoimintaan. Kalastustapahtumia pyritään 
järjestämään vuosittain ja tapahtumasuunnitel-
mista sekä toteutumisesta mainitaan myös toi-
mintasuunnitelmissa ja -kertomuksissa. Samalla 
perehdytetään osallistujia saaliin asianmukaisen 
käsittelyyn ja välttämään turhan kärsimyksen 
tuottamista kaloille.

Alueella on suunnittelukauden alussa kymmen-
kunta yleistä kaikille avointa veneenlaskupaikkaa. 
Tiedot veneenlaskupaikoista ja niihin liittyvistä 
parkkipaikoista viedään kalatalousalueen koti-
sivuille ja tietoja päivitetään aktiivisesti.

3.1. Suunnitelma kalastusta ja kalakan-
toja koskevan seurannan järjestä-
misestä

Kalakantojen tilalle asetettujen osatavoitteiden 
toteutumista voi luotettavasti arvioida vain seu-
rantatietojen perusteella. Tietoja voidaan tarvi-
ta myös muussa alueen kalatalouteen liittyvässä 
suunnittelussa. Seurantatietojen saatavuudessa 
on selkeitä puutteita.

3.1.1 Kalastuksen seuranta

Luke kerää kaupallisilta kalastajilta tiedot saaliista 
ja pyyntiponnistuksesta aluksen koosta riippuen 
joko kuukausittain tai päivittäin summattuina.

Kaupallisten kalastajien lajikohtaiset saaliit ja pyy-
dysryhmäkohtaiset pyyntiponnistustiedot laske-
taan vuositasolle. 

Lisäksi tulisi seurata saaliita ilmoittaneiden kalas-
tajien lukumääriä, tarpeen mukaan jaoteltuna I- ja 
II-ryhmän kalastajiin. Laskenta tehdään vuosina, 
jolloin kaupallisen kalastuksen tilanteen kehitty-
mistä on syytä arvioida. 

Vapaa-ajankalastuksen saaliista ja kalastajamää-
ristä Puulan kalatalousalueella ei ole saatavilla 
luotettavaa seurantatietoa. Suuntaa antavaa tie-
toa kalastuksen määrän kehityssuunnista saa-
daan  yhtenäislupa-alueen myymien lupien vuo-
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sittaisista määristä. Osakaskunnilta tulisi saada 
lupamyyntitietojen lisäksi jonkinlaista tietoa myös 
sekä saalislajistosta että -määristä saalistietoa 
tarvittaisiin esimerkiksi istutusten kannattavuuden 
sekä kalastuksen säätelytoimien tuloksellisuuden 
arviointiin.

Seurantatietojen saatavuudessa on selkeitä puut-
teita. Vapaa-ajankalastusta koskeva tiedon ke-
rääminen on selkeä kehityskohde Puulan kala-
talousalueella. Pitkällä tähtäimellä esimerkiksi 
saalistietojen vapaaehtoiseen tallennukseen ja 
raportointiin suunnitteilla olevat verkko- ja mobii-
lisovellukset (Omakala) voivat tarjota käyttökel-
poisia tietolähteitä. Kalatalousalue seuraa näihin 
asioihin liittyvää kehitystä.
Osakaskuntien lupia myydään kalakortti.com pal-
velun kautta. Myynnin yhteydessä annetaan säh-
köpostiosoite, jota voisi käyttää kohdistetun saa-
liskyselyn toteuttamiseen.
Kalastustiedusteluja viehekalastajille olisi syytä 
tehdä vähintään kerran suunnittelukaudella.

3.1.2 Kalakantojen seuranta

Tällä hetkellä käyttökelpoisinta tietoa alueen kala-
kannoista saadaan kaupallisen kalastuksen saa-
listiedoista. Tärkeimpien säännöllisesti pyynnin 
kohteena olevien lajien kuten kuhan, muikun ja 
siian saalismäärät antavat ainakin karkean käsi-
tyksen kantojen pidempiaikaisista voimakkais-
ta muutoksista. Lisäksi ainakin muikkukannoista 
saadaan tutkimuksen kautta tietoa (Marjomäki). 
Eri kalalajien kalastuksen ohjaus perustuu pää-
osin tekniseen säätelyyn, jossa säädellään mm. 
alamittoja, pyydysten solmuväliä tai asetetaan 
esimerkiksi lisääntymisaikaisia pyyntirajoituksia. 
Kalalajien kannan vahvuuden seurannan päämää-
ränä tulisikin olla se, että tuotetaan tietoa, jolla 
pystytään alueellisesti arvioimaan teknisen sääte-
lyn tuloksellisuutta. 

Mikäli alueella tehdään lisääntymisaluekunnos-
tuksia, niin niiden tuloksellisuutta olisi syytä tar-
koitukseen soveltuvin menetelmin. Järvitaimenen 
osalta näin toimitaankin Läsäkoskella, jossa kar-
toitetaan poikastiheys sekä kutupesien määrä. 
Tämä on voitu suorittaa hankerahoituksella. Jos-

sain määrin sanatapaisia selvityksiä tulisi suorit-
taa muissakin järvitaimenen lisääntymisalueilla.

Kesällä ja syksyllä matalassa vedessä tapahtuvan 
siian verkkopyynnin vaikutuksia taimenen luon-
nonkantoihin tai vaellussiian tilannetta voisi olla 
aiheellista selvittää.

4. Suunnitelma Osa-alueelle 
”Virtavedet”

Puulaan laskevien jokien kalataloudelliset kun-
nostukset alkavat. Kunnostuksissa ennallistetaan 
jokien uomia ja lisätään uhanalaisen järvitaime-
nen lisääntymis- ja pienpoikasalueiden määrää. 
Tavoitteena on parantaa järvitaimenen liikkumis-
mahdollisuuksia ja turvata lajin lisääntymistä. Ole-
massa olevat jokirapukannat huomioidaan kun-
nostuksen toteuttamisessa.
Kunnostettavat joet ovat Vuojakoski, Kokkonie-
menkoski, Tiiholankoski, Äkrynkoski, Kolhonkos-
ki, Tamaranjoki ja Korpikoski. Lisäksi Vuojakos-
ken nykyinen säännöstelypato muutetaan kalojen 
liikkumisen mahdollistavaksi pohjapadoksi. Pato 
on suunniteltu siten, että Vuojakoskeen laskevan 
Syväjärven keskivedenkorkeus pysyy ennallaan. 
Kunnostuksessa Vuojakosken padon alapuolelta 
poistetaan toinenkin nousueste.
Kunnostusta tehdään talven ja syksyn 2020 aika-
na sääolosuhteiden ja virtaamien salliessa. Mikäli 
kunnostukset eivät toteudu suunnitellulla tavalla 
vuonna 2020, töitä jatketaan talvella 2021. Kun-
nostustyöt toteuttaa Etelä-Savon ELY-keskus.

4.1. Läsäkoski

Etelä-Savon virtavesien kunnostusohjelmassa 
Läsäkoski on luokiteltu valtakunnallisesti arvok-
kaaksi virtavedeksi. Seurantaan perustuvaa pieni-
muotoista taimenen poikasille sopivan elinalueen 
sekä kutualueiden lisäämistä sekä kunnostusta 
suositellaan tehtäväksi vuosittain. Läsäkoskessa 
on suoritettu pitkäaikaista taimenen kutupesien 
määrän sekä poikastiheyden seurantaa. Pitkäai-
kaiset tutkimusjaksot ovat arvokkaita kalakanto-
jen tilan seuraamisessa ja Hoitotoimenpiteiden 
määrittelyssä. Seurannan jatkamista suositellaan 
jatkettavaksi.
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4.2. Vuojakoski

Vuojakosken kunnostuksen toteuttaa Etelä-Savon 
Ely-keskus. Vuojakosken niskalla oleva säännes-
telypato on muutettu yläpuolisen Syväjärven ve-
denpinnan säilyttäväksi pohjapadoksi. Samalla 
vanhat sahan rauniot on poistettu, ja samalla hel-
potettu kalojen kulkumahdollisuutta. Tässä yhtey-
dessä myös Malloskoskea kunnostetaan. Tavoit-
teena on mahdollistaa vaelluskalojen kulku Mallos 
-järveen ja sen yläpuolisen Tamaranjoen lisäänty-
misalueille. 
Kalakantojen seurannan ulottamista Vuojakos-
ken alueelle suositellaan. Seurantaan perustu-
vaa pienimuotoista taimenen poikasille sopivan 
elinalueen sekä kutualueiden kunnostusta suosi-
tellaan tehtäväksi vuosittain.

4.3. Hännilänjokireitti

Hännilänjokireitti on luokiteltu maakunnallisesti 
arvokkaaksi virtavedeksi. Seurantaan perustu-
vaa pienimuotoista taimenen poikasille sopivan 
elinalueen sekä kutualueiden kunnostusta suosi-
tellaan tehtäväksi vuosittain.

4.4. Korpikoski 

Korpikoski on luokiteltu maakunnallisesti arvok-
kaaksi virtavedeksi. Seurantaan perustuvaa pieni-
muotoista taimenen poikasille sopivan elinalueen 
sekä kutualueiden kunnostusta suositellaan teh-
täväksi vuosittain.

5. Suunnitelma Osa-alueelle 
Pienet järvet

Osakaskunnat vastaavat pienvesien hoidosta ja 
hoidon suunnittelusta sekä kalastuksen järjestä-
misestä siten että kalakanojen hoidolliset sekä 
kalastuksen osatavoitteet saavutetaan. 

6. Suunnitelma 
kalastuksenvalvonnan 
järjestämisestä

Kalastajamäärät ovat laskeneet viime vuosina. 
Kalatalousalueen toimintaan saatavat varat tule-

vat merkittävältä osin myös kalastonhoitomaksu-
jen palautuksista. Näitä varoja käytetään kalakan-
tojen seurantaan sekä kalastuksen ohjaamiseen. 
Hyvin järjestetty valvonta pitää huolen siitä, että 
kalastajat huolehtivat kalastamiseen liittyvistä 
maksuistaan.

6.1. Valvonnan päämäärä, valvottavat 
säännökset ja määräykset.

Kalastuksenvalvonnan päämäärä on kalastuksen 
laillisuuden ja luvallisuuden varmistaminen, eli py-
ritään tilanteeseen, jossa kaikki kalastajat noudat-
tavat kalastusta koskevia sääntöjä ja määräyksiä. 
Valvonnan tulee olla myös tasapuolista ja riittävän 
läpinäkyvää, jotta kentällä koetaan valvonnan koh-
distuvan tasapuolisesti ja kattavasti kaikkiin ka-
lastajaryhmiin. Tällöin kalastajilla ja vesialueiden 
omistajilla on hyvä yhteinen motivaatio sitoutua 
noudattamaan sääntöjä ja määräyksiä sekä kehit-
tää alueen kalastusta.

Kalastuksenvalvonnan kohteena ovat kalastuslain 
ja -asetuksen säännökset, ELY-keskuksen vahvis-
tamat alueelliset kalastusmääräykset sekä paikal-
liset, alueelliset ja valtakunnalliset kalastusluvat ja 
mahdolliset paikalliset säännökset. Valvonnassa on 
syytä kiinnittää huomiota myös saaliiden asianmu-
kaiseen käsittelyyn.

6.2. Valvonnan painopisteet tulevalla 
suunnitelmakaudella

Taimen ja kuha ovat alueella keskeisiä saalislajeja. 
Taimenen alamita nostetaan 55 cm:iin ja kuhan ala-
mitta nostetaan 45 cm:iin. Asiaan liittyvään tiedot-
tamiseen sekä näiden alamittojen noudattamiseen 
tulee kiinnittää erityistä huomiota suunnittelukau-
den alkupuolella. 
Edellä mainittujen tavoitteiden kannalta on tärkeää, 
että myös verkkojen solmuvälejä tarkastetaan 
säännöllisesti. 

6.3. Valvonnan resurssit

Kalatalousalueella on 4 valtuutettua valvojaa joista 
yksi toimii koordinoivana vastuuvalvojana. 
Valvojat ovat suorittaneet valvontaa omatoimises-
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ti sekä ilmoitusten perusteella. Alueen toteuttama 
valvonta on ollut vähäistä. Pääpaino on osakaskun-
tien omilla valvojilla.

6.4. Valvonnan ja tuloksellisuuden seu-
ranta

Kalastuksenvalvonnan toteutumista seurataan ka-
lastuksenvalvojien raportoinnin kautta. Kalatalous-
alueen ja kalastuksenvalvojan keskenään sopima 
raportointi ei kuitenkaan korvaa kalastuksenvalvojan 
lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluvia, ELY-keskuk-
selle annettavia, tapahtumailmoituksia.
Kalastuksenvalvojien raportoinnista on saatava aina-
kin seuraavat tunnusluvut:
•	Valvontatunnit
•	Valvonnan aikana tarkastettujen kalastajien/pyy-

dysten lukumäärät
•	Luvatta kalastaneiden lukumäärä
•	Epäiltyjen rikkomusten lukumäärä
•	Huomautusten lukumäärä
•	Tutkintapyyntöjen lukumäärä

Luvatta kalastaneiden osalta eritellään, mikä lupa 
on puuttunut tai onko kysymys lupaehtojen rikko-
misesta. Kalastusrikkomukset eritellään seuraaviin 
ryhmiin: rauhoitusaika- tai pyyntimittarikkomus, 
välineitä ja pyydyksiä koskevien määräysten rikko-
minen, pyydyksen merkintää koskeva rikkomus tai 
muu rikkomus.

Kalatalousalue kokoaa valvojien raporteista vuosi-
kohtaiset yhteenvedot. Yhteenvetojen avulla seura-
taan valvonnan volyymin toteutumista sekä myös 
sitä, miten erilaisten rikkomusten määrät suhteessa 
valvontatapahtumien määrään kehittyvät. Valvonnan 
ja siihen liittyvän tiedotuksen pitkän tähtäimen ta-
voitteena on rikkomusten suhteellisen määrän vähe-
neminen. Mikäli rikkeet yleistyvät, harkitaan valvon-
nan resurssien kasvattamista tai valvonnan selkeää 
painottamista ongelma-alueille.

6.5. Valvonnan kehittämistoimenpiteitä

Kalatalousalueen valtuuttamien valvojien työn to-
teuttamista voidaan tehostaa hankkimalla kaikkien 
aktiivisten valvojien käyttöön mobiilisovellus, jonka 
avulla valvontareitit ja valvontatapahtumien tiedot 
saadaan tallennettua sähköiseen muotoon jo vesillä. 

Mobiilisovelluksesta tulee saada ulos kaikki edellä 
mainitut valvonnan seurantaan tarvittavat tunnuslu-
vut. Samalla saadaan kerättyä paikkatietoa eri kalas-
tusmuotojen sijoittumisesta alueelle. Osalla valvojis-
ta mobiilisovellus on jo käytössä suunnittelukauden 
alkaessa.
Omistajien tulee tehdä etukäteen päätökset siitä, 
miten kalastuksenvalvojan on toimittava, jos alueel-
la esiintyy luvatonta kalastusta (muuta kuin kalas-
tonhoitomaksun laiminlyönti). Luvaton kalastus on 
asianomistajarikos ja asianomistaja on vesialueen 
omistaja eli usein osakaskunta. Kalastuksenvalvojan 
tulee tietää, haluaako omistaja säännönmukaisesti 
tehdä rikkeistä pyynnön syytteen nostamisesta vai 
haluaako osakaskunta ilmoittaa poliisille vasta tois-
tuvista rikkeistä. Tästä asiakokonaisuudesta omista-
jan (yleensä osakaskunnan kokouksen) on aiheellis-
ta tehdä selkeä kokouspäätös toimintaohjeeksi, joka 
toimitetaan kalatalousalueelle, joka ohjeistaa valvo-
jia.
Osittain edelliseen liittyen valvojille on syytä laatia 
yleisempäänkin käyttöön selkeät ohjeet siitä, miten 
kaikissa valvontatilanteissa toimitaan, kun rikkeitä 
havaitaan tai epäillään. Ohjeet sujuvoittavat valvojien 
toimintaa ja valvontaan saadaan yhtenäiset käytän-
nöt. Kalatalousalueen hallituksen laatimissa ohjeissa 
tulee esimerkiksi ohjeistaa, millaisten rikkeiden koh-
dalla pelkkä huomautuksen antaminen olisi riittävä 
toimenpide.

7. Vaelluskalojen, uhanalaisten 
kalakantojen ja biologisen 
monimuotoisuuden huomioon 
ottaminen toimenpiteissä

Uudessa kalastuslaissa painotetaan luontaisesti li-
sääntyvien vaelluskalakantojen suojelua edistäviä 
toimenpiteitä. Järvitaimenen luontainen lisäänty-
minen Puulan kalatalousalueella on vähäistä ja sen 
kalastettavat kannat ovat kokonaan valtaosin istu-
tustoiminnan varassa. Mitä ilmeisimmin Puulaveden 
alkuperäisen, vaeltavan järvitaimenkannan tila on 
erityisen heikko.
Nykyhetkellä suunnittelualueella ei rajoiteta va-
paa-ajankalastuksen pyyntiponnistusta. Suositukse-
na kalatalousalue esittää kuitenkin enintään 2 rasva-
eväleikattua taimenta tai lohta ja 5 kuhaa venekuntaa 
kohden per kalastuspäivä.
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Petokalakantoja pyritään turvaamaan solmuväli-
säätelyn ja alamittasäännösten avulla. Sivosen ym. 
(2014) mukaan kuitenkin esimerkiksi Läsäkosken tai-
menen kutukannan kokoa säätelee todennäköisesti 
merkittävästi sen joutuminen sivusaaliiksi järvialtail-
la, mikä on ainakin tähän asti estänyt järvivaeltajien 
lisääntymisen lähes täysin. 

Vaikka nykyiset kalastusrajoitukset sinänsä paranta-
vat nopeasti kasvavien lohikalojen luontaisen lisään-
tymisen edellytyksiä aiempaan tilanteeseen nähden, 
on vaeltavan taimenkannan tila niin heikko, että 
järvialueella tarvitaan lisätoimenpiteenä nykyisten 
rauhoitusalueiden laajentamista ja osakaskuntien 
harkinnanvaraisena toimenpiteenä uusien rauhoi-
tusalueiden perustamista tai kalastuksen ohjaamista 
merkittävimmillä vaellusväylillä.

Karttatarkastelun perusteella suunnittelualueelta on 
tunnistettavissa useita vaelluskalojen liikkumisen 
kannalta kriittisiä alueita. Tällaisia alueita ovat poten-
tiaalisten taimen- ja siikajokien luusuat ja purkualueet 
sekä näiden alapuolisten kapeiden salmien muodos-
tamat virtapaikat. Nykyiset varsin suppeat rauhoitus-
alueet eivät riitä turvaamaan riittävästi järvitaimenen 
liikkumista syönnös- ja lisääntymisalueiden välillä. 
On huomattava, että tärkeillä vaellusalueilla täysrau-
hoitus ei ole ainoa vaihtoehto, vaan myös ajalliset 
rajoitukset tai verkkoja / tai viehekalastuksen kieltä-
minen saattavat olla riittäviä toimenpiteitä. Nykyisten 
rauhoitusalueiden laajentamista tulee harkita erityi-
sesti Läsäkosken alapuolella sekä Kissakosken ja 
Vahvajärven välisellä reitillä. Rauhoitusalueita tulisi 
asettaa vain vesialueen omistajan suostumuksella.

7.1. Kalastuksen säätelytoimenpiteet 
vaellusreittien suojaamiseksi 

7.1.1 Läsäkoski

Pohjois-Puulan osakaskunnan alueella sijaitseva 
Läsäkoski on kalatalousalueen tärkein taimenen li-
sääntymisalue ja valtakunnallisesti tärkeä kohde. 
Läsäkoskella suoritettu pitkäjänteinen työ poikas- ja 
lisääntymiesalueiden luomisessa ja parantelussa on 
viime vuosina alkanut tuottaa tulosta. (seurantatutki-
mus Villitaimen ry/Vesivisio osk). Pesien lukumäärän 
kasvaessa myös järvelle vaeltavien yksilöiden mää-

rän on syytä olettaa kasvavan. Tätä tukee ilmoitukset 
järvellä suoritetun kalastuksen oheissaaliina saadut 
rasvaevälliset taimenet. Samalla suojellaan Läsäkos-
kessa kutevaa vaellussiikaa
Suojelutoimenpide-ehdotus: 
Vaelluskalojen kulun turvaamiseksi osakaskunnan 
tulee ohjata verkkokalastusta tarpeellisin keinoin ku-
vaan merkityllä väylällä ja sen välittömässä läheisyy-
dessä.
1.4. - 30.11. välisenä aikana. (Kuva 33.)

7.1.2 Vuojakoski 

Vuojakosken nousueste on poistettu ja koskeen on 
tehty kalataloudellinen kunnostus. jossa vaelluska-
lojen lisääntymisalueita on lisätty merkittävästi. Toi-
menpide avaa myös vaelluskalojen kulun Puulasta 
Syväjärveen ja siitä Mallos -järven kautta Tamaran-
jokeen jossa on luontainen taimenkanta. Vuojakoski 
laskee Vuojalahteen joka on pitkä lahti ja yhtyy Vuo-
jaselkään. 
Vuojalahdessa on selvästi erotettava syvempi väylä 
(karttaan merkitty pistekatkoviiva) jota pitkin kalojen 
siirtyminen alueiden välillä tapahtuu. Kalojen estee-

Kuva 33. Läsäkosken luusua (Vaelluskalojen suojavyö-
hykkeet)
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tön kulku tulee varmistaa tällä alueella.
Suojelutoimenpide-ehdotus: 
Vaelluskalojen kulun turvaamiseksi osakaskunnan 
tulee ohjata verkkokalastusta tarpeellisin keinoin ku-
vaan merkityllä väylällä ja sen välittömässä läheisyy-
dessä.
1.8. - 30.11. välisenä aikana. (Kuva 34.)

7.1.3 Synsiön reitti

Synsiöjärvestä Puulaveteen laskeva Hännilän -joki-
reitti on myös potentiaaliltaan merkittävä järvitaime-
nen luontaisen lisääntymisen alue, joskin nykyhet-
kellä se tuottaa kuitenkin enintään muutamia satoja 
vaelluspoikasia vuodessa. 
Hännilänjokireitin koski- ja virtapaikat on rauhoitettu 
vapakalastukselta toistaiseksi oskaskuntien päätök-
sellä. 
Suojelutoimenpide ehdotus: 
Vaelluskalojen kulun turvaamiseksi osakaskunnan 
tulee ohjata verkkokalastusta tarpeellisin keinoin ku-
vaan merkityllä väylällä ja sen välittömässä läheisyy-
dessä 1.8. - 30.11.
Lisäksi kalastus kielletään Kokkoniemenjoen luu-

suassa karttaan merkityllä alueella. (Kuva 35.)

7.1.4 Korpikoski

Itäisen Puulan alueella taimenen on havaittu lisäänty-
vän luontaisesti Korpikoskessa, joka tuottaa vuosit-
tain vain muutamia kymmeniä vaelluspoikasia. 2020 
suoritettu kalataloudellinen kunnostus voi muuttaa 
tilennetta. Taimenelle on kunnostuksessa luotu lisää 
kutualuetta sekä poikasille sopivaa elinaluetta. 
Korpikosken koski- ja virtapaikat on rauhoitettu va-
pakalastukselta toistaiseksi osakaskuntien päätök-
sellä.
Suojelutoimenpide ehdotus: 
Vaelluskalojen kulun turvaamiseksi osakaskunnan 
tulee ohjata verkkokalastusta tarpeellisin keinoin ku-
vaan merkityllä väylällä ja sen välittömässä läheisyy-
dessä.
1.8. -30.11. (Kuva 36.)

7.1.5 Kissakoski

Kissakosken ohitukseen on rakennettu kalatie. Tut-

Kuva 34. Vuojalahti, vaelluskalojen todennäköinen kul-
kureitti ja suojavyöhykkeet

Kuva 35. Synsiön reitti, vaelluskalojen todennäköinen 
kulkureitti ja suojavyöhykkeet
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kimuksen mukaan kalat käyttävät sitä vaellustienä 
ylävirtaan, kohti Puulaa. Myös alas vaellus tulee tur-
vata. Kalojen ohjaaminen pois turbiineista kalatien 
suuaukolle tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lohen 
vaelluspoikasten ohjaamisesta ohjausaidan avulla 
on saatu hyviä tuloksia Iijoen Haapakoskella (Luke 
tiedote 26.2.2021).

Kuva 36. (Vaelluskalojen suojavyöhykkeet)

7.1.6 Vahvajärven alapuolinen reitti, esim. 
Ripatinkosken luusua

Suunnittelualueen eteläosassa taimen lisääntyy 
luontaisesti Tuhankoskessa ja Ripatinkoskessa.
Tuhankoski on UPM-Kymmene Oyj:n ja Ripatinkos-
ki yksityisessä omistuksessa. Ripatinkoskeen on 

Kuva 37. (Vaelluskalojen suojavyöhykkeet)
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suunnitteilla mittava kalataloudellinen kunnostus. 
Kalavesien hoidosta on vastaa pääasiassa kalas-
tusoikeuden nykyinen omistaja. Kalavesien hoidon, 
seurannan ja kalastuksensäätelyn yhtenäistämiseksi 
yhteistyötä kalatalousalueen ja yksityiskoskien omis-
tajienvälillä tulisi lisätä.
Suojelutoimenpide ehdotus: 
Vaelluskalojen kulun turvaamiseksi osakaskuntien 
tulee ohjata verkkokalastusta tarpeellisin keinoin ku-
vaan merkityllä väylällä ja sen välittömässä läheisyy-
dessä.
1.8. -30.11. Muikun kalastus on sallittu.
(Kuva 37.)

7.2. Täpläravun ja muiden vieraslajien 
huomioon ottaminen toimenpiteissä

7.2.1 Ravut

Alueella esiintyy rajoitetusti sekä täplärapua että jo-
kirapua. Täpläravun levittäytymistä jokirapuvesistöi-
hin pyritään ehkäisemään mm. tehokkaalla pyynnillä. 
Täplärapujen levittämistä pyritään estämään tiedo-
tuksen avulla. Jokirapuja pyritään kotiuttamaan sil-
le soveltuviin kohteisiin. Toimet ovat kansallisen ra-
pustrategian mukaisia. 

7.2.2 Merimetso

Tulevaisuuden uhkana voi pitää vieraslajien, kuten 
mm. merimetson, leviämistä mahdollista leviämistä 
Puulan alueelle. Kalatalousalueen olisi hyvä pyrkiä 
vaikuttamaan lainsäädäntöön siten että vieraslajien 
leviämisen rajoittamiseen olisi laillisia keinoja tilan-
teen niin vaatiessa. 

8. Kalastuksenhoitomaksuina 
kerättävien varojen 
omistajakorvauksiin käytettävän 
osuuden jakaminen

Kalatalousalue jakaa omistajakorvaukset Kalpan 
(Kalatalousalueiden sähköiset palvelut) avulla. 
Palveluun kuuluu alueen kartta ja tiedot vesikiin-
teistöistä ja niiden omistajista. Kalatalousalueelle 
järjestelmä on maksuton ja käyttöoikeudet ovat toi-
minnanjohtajalla.
Vesienomistajille jaetaan korvaus, joka perustuu 

maksullisten yleiskalastusoikeuksien käyttöön kala-
vesillä sekä kalastusopastoimintaan. Yleiskalastus-
oikeudeksi katsotaan viehekalastus; heittokalastus 
tai vetouistelu yhdellä vavalla ja yhdellä siimalla. 
Kalatalousalue päättää varojen jakamisperiaattees-
ta kevään yleiskokouksessa. Jakoperuste koskee 
korvausta, jota on kerätty edellisenä vuonna ja jos-
ta ELY-keskus antaa päätöksen kuluvana vuonna. 
Jako tapahtuu edellisen vuoden joulukuun viimei-
sen päivän omistussuhteiden ja edellisen vuoden 
kalastusrajoitusten mukaisesti.
Kalpassa määritellään kalatalousalueelle kalas-
tusrasitusta kuvaava perusarvo. Kartalle luodaan 
poikkeusalueita, joiden arvot voivat olla alemmat 
tai korkeammat kuin kalatalousalueen perusarvo. 
Alueet, jossa yleiskalastus on kielletty koko vuoden 
Kalastusrajoitus.fi	 –palvelussa,	 saavat	 automaatti-
sesti arvon nolla.

Kalatalousalueen perusarvo on 3. Vesialueille, joil-
la kalastusrasitus on suuri, annetaan arvo 5. Vesi-
alueille, joilla on vähemmän yleiskalastusta kuin 
alueilla joiden arvo on 3, annetaan arvo 2. Alueille, 
joilla yleiskalastus on erittäin vähäistä, annetaan 
arvo 0. Arvojen muodostaminen perustuu viehe-
kalastuksen sijoittumisen kartoituksen tuloksiin.  

Rahat jaetaan toistaiseksi samalla rasituskertoimel-
la 3 kaikille alueille, jos myöhemmin tulee ilmi sellai-
sia selvityksiä, joilla voidaan luotettavasti määritellä 
erilaisia rasituskertoimia ei alueille, niin nämä ote-
taan käyttöön. 
Osakaskuntien päivitettyjen yhteystietojen ja toi-
mintakertomuksen toimittamisen jälkeen makse-
taan em varat osakaskunnille.

9. Alueellinen edunvalvonta

Rehevöityminen aiheuttaa ongelmia etenkin kala-
kannoille ja kalastukselle. Kalatalousalue ei voi omil-
la toimillaan merkittävästi vaikuttaa alueelle tulevan 
ravinnekuormituksen määriin. On kuitenkin tärkeää, 
että kalatalousalue tuo omia näkökantojaan esille ja 
pyrkii vaikuttamaan esimerkiksi lausuntojen avulla 
alueelle suunniteltaviin ympäristön tilaan vaikutta-
viin hankkeisiin ja erityisesti vesien- ja merenhoidon 
kuuden vuoden välein päivitettävien toimenpiteiden 
suunnitteluun. 
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10. Suunnitelma viestinnästä

Kalatalousalueen toiminta ja tiedottaminen ta-
pahtuu pääsääntöisesti Puulan kalatalousalueen 
verkkosivujen välityksellä. 
Puulan kalatalousalueen virallinen ilmoitustaulu 
sijaitsee Etelä-Savon kalatalousalueen ilmoitus-
taululla, osoitteessa Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli. 
•	Julkiset kokousasiakirjat ovat nähtävillä myös 

verkkosivuilla www.puula.fi
•	Verkkosivuilla ilmoitetaan alueen yhteystiedot 

sekä henkilöt. 
•	Ohjeet lupien ostamiseksi ja ladattavat kalas-

tusohjeet sekä karttapohjaiset aluerajat. 
•	Osakaskuntia ohjeistetaan tekemään omat ko-

tisivut ja käyttämään niitä omassa viestinnäs-
sään. 

•	Osakaskuntien sivut linkitetään kalatalousalu-
een sivuille. Www-sivuja päivitetään tarpeen 
mukaan.

•	Kalatalousalueen hanketoiminta tiedotetaan 
alueen www-sivuilla.

•	Käyttö- ja hoitosuunnitelma on luettavissa ja 
ladattavissa kalatalousalueen nettisivuilla.

•	Www-sivuilla on nähtävissä kalatalousalueen 
hallituksen ja vuosikokousten pöytäkirjat.

11. Käyttö- ja hoitosuunnitelman 
toimeenpano

Käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttamisesta 
vastaavat yhdessä kalatalousalue, kalastusoikeu-
den haltijat ja viranomaiset. Osakaskuntien ja yk-
sityisten vesialueiden omistajien on järjestettävä 
oman vesialueensa kalastusta ja hoitoa käyttö- ja 
hoitosuunnitelman mukaisesti ja viranomaisten 
on otettava suunnitelman linjaukset huomioon.

ELY-keskus toimeenpanee sellaiset alueelliset sää-
telytoimenpiteet, joiden soveltaminen edellyttää 
ELYn päätöstä.

Käyttö- ja hoitosuunnitelman tehokas toimeenpano 
on ennen kaikkea riippuvainen riittävästä rahoituk-
sesta. Saavuttaakseen suunnitelmassa asetettuja 
tavoitteita, käyttö- ja hoitosuunnitelman tunnetta-
vuutta ja vaikuttavuutta on myös laajennettava yh-
teiskunnallisella tasolla.

Toimeenpano toimintasuunnitelman kautta
Toimeenpanoon liittyy monia vuosittain tarkentuvia 
käytännön toimia, joiden yksityiskohdat, aikataulut 
ja toteuttamisvastuut kuvataan kalatalousalueen toi-
mintasuunnitelmassa. Näihin kuuluu mm.
•	 rahoituksen järjestäminen
•	kalastussääntöjen kokoaminen
•	kunnostusten järjestäminen
•	 istutukset
•	yhteistyö- ja palvelusopimusten teko
•	viestintä
•	kalastuksenvalvonta
•	edunvalvonta; esim. lausuntoja ja osallistuminen 

eri yhteistyöryhmissä
•	seuranta

Käytännön toimet ja niiden kytkentä käyttö- ja hoi-
tosuunnitelman tavoitteisiin koostetaan vuosittain 
toimintakertomukseen. Jatkuva toimenpiteiden seu-
ranta antaa myös evästystä käyttö- ja hoitosuunnit-
telun vaikuttavuuden arviointiin ja suunnitelman päi-
vitystarpeeseen (luku 11).

12. Vaikuttavuuden arviointi ja 
suunnitelman päivitys

Käyttö- ja hoitosuunnitelman vaikuttavuutta arvioi-
daan siinä asetettujen kalastukseen ja kalakantoihin 
liittyvien tavoitteiden toteutumisen perusteella. Ta-
voitteiden toteutumista arvioidaan kahdessa osassa 
siten, että ensimmäisen arviointikierroksen tulokset 
ovat käytettävissä vuoden 2025 vuosikokouksessa 
ja toisen arviointikierroksen tulokset vuoden 2029 
vuosikokouksessa. 

Vaikuttavuuden arviointiin olisi hyvä perustaa työ-
ryhmä, johon kuuluu esim. suurimpien osakaskun-
tien edustajat esim. puheenjohtajat. Työryhmä te-
kee arvioinneista yhteenvedot ja esittää arviointien 
tulokset ja niistä mahdollisesti seuraavat toimet 
kalatalousalueen vuosikokouksien lisäksi myös ko. 
vuosien vuosikertomuksissa. Tässä luvussa esite-
tään ainoastaan Puulan allasta sekä suurimpia järviä 
koskevaa vaikuttavuuden arviointia, Pienempi järviä 
koskeva teksti täydennetään myöhemmin.

Keskeisten kalakantojen tilatavoitetta (osatavoite 1) 
arvioidaan ainakin vielä ensimmäisessä arvioinnissa 
kaupallisten kalastajien saaliiden perusteella parem-
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man aineiston puuttuessa. Tilanne on kunnossa, jos 
kaupallisille muikku-, kuha-, ahven-, siika- ja särkika-
lasaaliille asetetut tavoitteet täyttyvät. Jos tavoitteet 
eivät täyty, arvioidaan johtuuko tilanne pelkästään 
kalastuksen selkeästä vähenemisestä vai todennä-
köisemmin myös kalakantojen heikkenemisestä. Jos 
ilmenee selviä viitteitä kalakantojen heikkenemises-
tä, keinot tilanteen korjaamiseksi harkitaan tilanteen 
mukaan ja päivitetään käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. 
Kyseeseen voi tulla esimerkiksi kalastuksen säätely-
toimien tehostaminen (petokalat kuten esim. kuha) 
tai istutusten tuloksellisuuden selvittäminen eri kan-
noilla (siika) ja sitä seuraavat toimet.

Järvitaimenen luonnonkantoihin liittyvän tavoitteen 
(osatavoite 2) toteutumista arvioidaan ensimmäises-
sä arvioinnissa erityisesti Läsäkosken poikastihey-
den, kutupesämäärän ja niiden kokojen perusteella 
(järvivaeltajien pesät suuria) sekä poikastiheyksien 
perusteella. Läsäkosken osalta tulokset saadaan 
näillä näkymin vuosittain hankerahoituksella tehtä-
västä seurantaraportista. 
Muiden jokien kohdalla käytetään alueilla kutupesistä 
tehtäviin ja havaintoihin perustuvaa asiantuntija-arvi-
ota. Mikäli tilanne ei ole kehittynyt hyvään suuntaan, 
harkitaan tehokkaampia keinoja ottamalla huomioon 
myös joissa tapahtuvat toimet ja niiden tulokselli-
suus. Myös toiselle arviointikierrokselle pyritään saa-
maan vastaavat tiedot järvitaimenkannoista.

Kalakantojen tilaa ja vapaa-ajankalastuksen saalii-
ta koskevien tietojen määrän ja laadun kehittämis-
tä koskevien tavoitteiden (osatavoite 3) edistymistä 
seurataan sekä ensimmäisessä että toisessa arvioin-
nissa. Mikäli edistymistä ei ole tapahtunut, etsitään 
arviointien yhteydessä uusia keinoja tietojen lisäämi-
seksi yhteistyössä lähialueen muiden kalatalousalu-
eiden sekä muiden toimijoiden kanssa. Uudet keinot 
päivitetään käyttö- ja hoitosuunnitelmaan.

Kaupallista kalastusta koskevien tavoitteiden (osa-
tavoite 6) toteutumista arvioidaan yhtenä kokonai-
suutena. Mikäli ensimmäiseen arviointiin mennessä 
pääosa tavoitteen mittareista ei ole toteutumassa, 
haastatellaan riittävä joukko I- ja II-ryhmän kalasta-
jia ja selvitetään kaupallisen kalastuksen mahdollisia 
ongelmakohtia. Tietojen perusteella etsitään tehok-
kaampia toimia tilanteen parantamiseksi ja päivi-

tetään toimet myös käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. 
Vastaava arviointi tehdään myös toisella arviointi-
kierroksella.
Vapaa-ajankalastukseen liittyvän tavoitteen (osata-
voite 4) toteutumisen mittareita tarkennetaan myö-
hemmin. Mittaamisen edellytykset paranevat, jos 
saadaan koko alueelle toimiva saalisilmoitusjärjes-
telmä ja säännöllisesti toistuva kalastuskysely.

Jos kalakantojen tila tai kalastus on muuttunut niin 
paljon, että tavoitetila ja keskeiset osatavoitteet eivät 
voi toteutua tai eivät enää ole järkeviä, kalatalousalu-
een on tehtävä aloite käyttö- ja hoitosuunnitelman 
tavoitteiden muuttamiseksi tai päivittämiseksi. Myös 
uusien ja toiminnan kannalta oleellisten tietojen käyt-
töön saaminen saattaa aiheuttaa tarpeen päivittää 
suunnitelmaa muulloinkin kuin tavoitteiden toteutu-
misen arvioinnin yhteydessä.
Kalastuksen valvontaan, edunvalvontaan ja viestin-
tään liittyvien toiminnallisten tavoitteiden suunnittelu 
ja toteutumisen seuranta tapahtuu vuositasolla.
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LIITTEET: 
Liite 1. Yhteenveto Puulan kalatalousalueen kalakantoihin 
ja kalastukseen liittyvistä osatavoitteista, keinoista ja mit-
tareista.
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•	 Kalastukselle keskeisten lajien 
muikun, kuhan, hauen, ahven ja 
siian kannat pysyvät elinvoimaisi-
na. 

•	 Muikun, kuhan, hauen ja ahve-
nen kannat perustuvat turvattuun 
luonnonvaraiseen lisääntymiseen. 

•	 Kuha- ja siikasaalit perustuvat pit-
kälti istutuksiin, joita joita jatke-
taan.

•	 Kalastusrajoitukset, solmuväli- ja 
alamittasäätely. 

•	 Lisääntymisalueiden kunnostus-
toimet, kuha, ahven ja hauki. 

•	 Erityisesti siialla ja kuhalla istutuk-
set.

•	 Vaikuttaminen alueelle tulevaan 
kuormitukseen mm. lausuntojen ja 
muun edunvalvonnan avulla.

•	 Mitataan alkuvaiheessa kaupalli-
sen kalastuksen saalistietojen pe-
rusteella, lähinnä muikun, kuhan ja 
siian saaliilla. 

•	 Toteutumisen mittaamista ja ta-
voitteita tarkennetaan kun tietoa 
vapaa-ajankalastuksen saaliista 
ja muuta tietoa kalakannoista saa-
daan lisää.

•	 Alueen järvitaimenen luonnonkan-
nat elpyvät. 

•	 Osatavoite on myös mukana 
alueen virtavesien osatavoitteena 
ja iso osa toimista toteutetaan vir-
tavesillä. 

•	 Järvialueella pyritään turvaamaan 
emokalojen riittävä pääsy jokiin.

•	 Kalastuskieltoalueet kaikkien vael-
luskala jokien edustalla. 

•	 Taimenen nousua turvaava kalas-
tusrajoitus salmissa ja kapeikkois-
sa (1.8.-30.11). 

•	 Paksulankaisten (>0,15 mm) verk-
kojen käyttörajoitus matalissa ve-
sissä. 

•	 Toteutumista mitataan jokien ku-
tupesien poikastiheyksien perus-
teella ainakin Läsäkoskessa. 

•	 Mahdollisuuksien rajoissa seuran-
taa on tehtävä Synsiön ja Mallok-
sen reiteillä. 

•	 Alueen keskeisistä kalakannois-
ta saadaan suunnittelukauden ai-
kana uutta käyttökelpoista tietoa, 
jota voidaan hyödyntää hoitotoi-
mien suunnittelussa ja seuraa-
vaa suunnittelukautta (2030) kos-
kevien kalastuksen ohjaukseen ja 
kalakantojen hyödyntämiseen liit-
tyvien tavoitteiden asettamisessa. 

•	 Muualla tuotetun tiedon seuraami-
nen. Osatavoite 4 eli opas- ja va-
paa-ajankalastuksen saalistieto-
jen saaminen

•	 Toteutumista arvioidaan asiantun-
tija-arvioina.

•	 Alue säilyy ja kehittyy kiinnostava-
na vapaa-ajankalastuksen kohtee-
na. 

•	 Kalastusmahdollisuudet parane-
vat. 

•	 Vapaa-ajankalastus ja opastoimin-
ta tuottavat lupatuloja kalavesien 
hoitoon. 

•	 Yhteistoiminnan ja  yhtenäislupa-
järjestelmän kehittäminen.

•	 Koululaisille, nuorille ja erityisryh-
mille suunnatut tapahtumat. 

•	 Kalakantojen tila (Osatavoite 1). 
•	 Kalastusmahdollisuuksista tiedot-

taminen.

•	 Toteutumisen mittaamista tarken-
netaan myöhemmin, kun alueen 
vapaa-ajankalastuksen saaliista 
saadaan parempaa tietoa. 

•	 Kalatalousalue tuntee alueen ka-
lastajarakenteen ja heidän saaliin-
sa kohtuullisella tarkkuudella. 

•	 Tämä on tietoon perustuvan ka-
lastuksen ohjauksen ja sääntelyn 
ydin. 

•	 Parannettavaa on erityisesti va-
paa-ajankalastukseen liittyvien tie-
tojen kohdalla. 

•	 Selvitetään mahdollisuudet laa-
jentaa alueella tehtävää velvoi-
tetarkkailuun sisältyvää kalas-
tustiedustelua kattamaan koko 
kalatalousalueen. 

•	 Selvitetään mahdollisuudet järjes-
tää kysely kalastusluvan ostaville.

•	 Sähköisten saalistietojen keräämi-
seen

•	 Toteutumistaarvioidaan asiantun-
tija-arvioina.

•	 Toteutumisen mittaamista tarken-
netaan myöhemmin, kun alueen 
vapaa-ajankalastuksen saaliista 
saadaan parempaa tietoa.

•	 Kaupallisen kalastuksen houkut-
televuutta ja toimintaedellytyksiä 
parannetaan. 

•	 Tämä tarkoittaa, että vajaasti hyö-
dynnettyjen lajien kuten särkikalo-
jen ja kuoreen kalastus vakiintuu 
osaksi kaupallista kalastusta.

•	 Paunettirysien pitäminen on 
vastikkeetonta. 

•	 Ehto vastikkeettomuuteen on pe-
tokalojen ja lohikalojen vapaaksi 
päästäminen vahingoittumattomi-
na.

•	 Tarjota pidempikestoisia lupia.

•	 Toteutumista arvioidaan asiantun-
tija-arvioina.

•	 Toteutumisen mittaamista tarken-
netaan myöhemmin, kun alueen 
kaupallisen kalastuksen saaliista 
saadaan parempaa tietoa.

Osatavoite 1 Keinot Mittarit

Osatavoite 2 Keinot Mittarit

Osatavoite 3 Keinot Mittarit

Osatavoite 4 Keinot Mittarit

Osatavoite 5 Keinot Mittarit

Osatavoite 6 Keinot Mittarit
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