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1. Johdanto
Edellinen kalastuslaki oli asetettu vuonna 1982. Sitä uudistettiin vuonna
1994, mutta lopulta laki ei enää pysynyt yhteiskunnan muutoksissa mukana.
Uusi kalastuslaki tuli voimaan 1.1.2016. Uuden lain tavoitteena oli tehdä kalastuksesta kestävämpää ja parantaa heikentyneiden ja uhanalaisten kalastolajien tilannetta. Uuden kalastuslain neljäs luku määrää kalatalousalueita
tekemään alueilleen kalaston käyttö- ja hoitosuunnitelmat. Käyttö- ja hoitosuunnitelman tarkoitus on turvata alueen kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto ja käyttö sekä biologinen monimuotoisuus, ja edistää vapaa-ajan
sekä kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä. (Maa- ja metsätalousministeriö 2020.) Tämä kalaston käyttö- ja hoito suunnitelma on tehty kalastuslain neljännen luvun 36 §:n pykälän mukaisesti Puruveden kalatalousalueelle.
Alueen perustiedot -osiossa on hyödynnetty paljon valmista aineistoa Suomen ympäristökeskuksen avoimesta ympäristötiedon hallintajärjestelmä
Hertasta, sekä aiemmista Puruvettä koskevista tutkimuksista ja kyselyistä.
Ainoa työtä varten tehty vedenlaadullinen tutkimus oli harjuksen kutupaikkojen happi- ja sedimenttinäytteiden otto Puruvedellä. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaosioon kirjatut päätökset ja suunnitelmat on tehty kalatalousalueen
kokouksissa tai kalataloushallinnon toimesta.
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A. Perustiedot kalatalousalueesta

2. Kuvaus kalatalousalueesta
2.1 Kalatalousalueen rajat

Kuva 1. Uuden lain mukaisesti muodostettu Puruveden kalatalousalue
(Taustakartta © Maanmittauslaitos 2019).
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2.2 Vesistöt

Puruveden kalatalousalueen vesistöihin kuuluvat pääjärven ohella Suuri
Vehkajärvi, Pieni Vehkajärvi, Kuonanjärvi, Ängervöinen, Avo-Puntunen,
Ruokojärvi, Sakale ja Susijärvi. Muilla järvillä kuin Puruvedellä kalastus on
lähinnä paikallisten asukkaiden vapaa-ajan kalastusta.

2.3 Puruveden yleiskuvaus

Puruvesi on päävirtaamasta erillään oleva Saimaan osa, joka koostuu laajoista selkävesistä ja niitä jakavista harjusaarista ja -niemistä. Alue on kokonaisuudessaan poikkeuksellisen karu (Ymparisto.fi 2020).
Vuoksen vesistöön kuuluva Puruvesi sijaitsee Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa. Järven vesiala on 416 km², Suomen järvien pinta-alatilastossa se on sijalla 11. Keskisyvyys on 8,8 m ja suurin syvyys 61 m. Puruveden suurimmat selät ovat Hummonselkä, Pajuselkä, Sammalselkä,
Mustanselkä ja Ruosteselkä. Puruvedessä on 850 saarta, joiden yhteispinta-ala on 5284 ha. Saarten yhteisala on siten 12,7 % järven vesialasta
(Järviwiki 2020).
Valuma-alueen ala on järvi mukaan lukien 1017 km², josta vettä on 35,0 %.
Suurin osa-valuma-alue on Kuonanjoki, 73 km² (Järviwiki 2020). Puruveden
kallioperä muodostuu happamista syväkivistä, ja alueella on runsaasti erilaisia harjumuodostelmia. Kalliopaljastumia on vähän. Alue rajautuu toiseen
Salpausselkään. Puruvesi on maisemallisesti hyvin avara suurten selkien ja
matalien rantojen vuoksi. (Ymparisto.fi 2020.)
Puruvesi on vesistönä huippuoligotrofinen nuottaruohotyypin järvi. Sen veden laatu on erinomainen, ja ravinne- ja humuspitoisuudet ovat alhaisia.
Puruvedelle on tyypillistä runsas pohjaversoiskasvillisuus, jonka valtalajeina
ovat nuottaruoho ja lahnaruoho. Alueen saarten ja mannerrantojen kasvillisuus on harjualueille tyypillistä. Metsät ovat pääosin karun ja kuivan kankaan männiköitä. Rantojen kasvillisuus on hyvin niukkaa.
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Puruveden uhkana on hajakuormituksen aiheuttama vähittäinen nuhraantuminen. Hajakuormitusta aiheuttavat etupäässä metsätalous ja maatalous,
mutta osaltaan myös loma-asutus. (Ymparisto.fi 2020.)

2.4 Puruveden Vesikasvillisuus

Järvellä esiintyy runsasta pohjaversoiskasvillisuutta, jonka valtalajeja ovat
nuottaruoho ja lahnaruoho (Ymparisto.fi 2020). Kuormittuneilla lahtialueilla
on havaittu vesikasvillisuuden runsastumista sekä leväkukintoja. (Pro Puruvesi Puruveden viiden FRESHABIT-kohdealueen muutokset 1950-luvulta
alkaen 2017, 70.)

2.5 Kohdealueen vedenlaatutiedot

2.5.1 Tarkastellut arvot

Liukoinen happi
Normaalin, puhtaan järven happitilanne pysyy tasaisena koko vuoden.
Päällysveden arvo on 8-13 mg/l, ja alusveden vähintään 4-8 mg/l. Useimpien luontaisten kalalajiemme happimäärän alaraja on 5 mg/l (Tossavainen
2017).

Hapen kyllästysaste
Hapen kyllästysaste kertoo vedessä olevan hapen määrän suhteessa siihen, kuinka paljon vedessä on liuennutta happea verrattuna maksimaaliseen liukoisuusarvoon. Kyllästysasteen perusteella (> 100 %) vesi on ylikyllästynyt. (Tossavainen 2017.)
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Kokonaisfosfori
Kokonaisfosfori (kok. P) osoittaa vedessä olevan fosforin kokonaismäärän.
Se on typen ohella vesien tuotannon ja rehevöitymisen kannalta tärkeä ravinne, joka kasvattaa levätuotantoa. Kuollut levämassa puolestaan aiheuttaa alusvedessä happivajetta ja tekee vedestä sameaa. Fosforin lähteitä
ovat muun muassa haja- ja pistekuormitus.
Erittäin karun (ultraoligotrofinen) vesistön kokonaisfosforipitoisuus on alle 5
μg/l kok.P. Karun (oligotrofinen) vesistön pitoisuus on alle 10 μg/l kok.P,
lievästi rehevöityneen (mesotrofinen) 10-35 μg/l kok.P, rehevän (eutrofinen)
35-100 μg/l kok. P ja ylirehevän (hypereutrofinen) yli 100 μg/l kok.P. (Tossavainen 2017).

Kokonaistyppi
Typpi (kok. N) on vesien tuotannon kannalta tärkeä ravinne, ja runsaasti
esiintyvänä se aiheuttaa rehevöitymistä. Pitoisuus < 400 μg/l tarkoittaa karua (oligotrofinen), 400-600 ug/l lievästi rehevöitynyttä (mesotrofinen), 6001500 ug/l rehevää (eutrofista) ja arvo > 1 500 μg/l ylirehevää (hypereutrofinen) vesialuetta. (Tossavainen 2017.)

Klorofylli a
Veden a-klorofylli-pitoisuus kuvaa kasviplanktonin kokonaismäärää eli biomassaa (Suomen ympäristökeskus 2019). Järven rehevyystaso voidaan jaotella kasviplanktonin a-klorofylli-pitoisuuden perusteella ultra oligotrofiseksi järveksi, kun a-klorofylli-pitoisuus on alle 1 μg/l, oligotrofiseksi järveksi, kun arvo on 1–3 μg/l, mesotrofiseksi järveksi arvon ollessa 3-7 μg/l,
eutrofiseksi järveksi arvon ollessa 7-40 μg/l ja hypereutrofiseksi järveksi,
kun arvo ylittää 40 μg/l. (Tossavainen 2019.)
Koska levien määrä vaihtelee varsin paljon kesän kuluessa mm. säätekijöiden takia, määritys tulee tehdä useampaan kertaan avovesikauden aikana.
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Ekologisen luokituksen mukaisesti klorofyllipitoisuuden määritys tulee tehdä
vähintään kaksi kertaa kesässä (heinä- ja elokuu). (kyvy.fi 2020.)

Kuva 2. Havaintoalueet kartalla (©Maanmittauslaitos & Suomen ympäristökeskus).

2.5.2 Puruveden selkävesi

Rauvitsan selällä sijaitseva havaintopaikka 39 sekä Hummonselällä sijaitseva havaintopaikka 1 sisältävät kattavia vedenlaatutietoja pitkältä aikaväliltä.
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Kokonaistypen, kokonaisfosforin ja a-klorofyllin osalta järvi ilmentää ultraoligotrofista ja oligotrofista tilaa, poislukien yksi näytteenottokerta heinäkuussa 2017, jolloin kokonaisfosfori on ollut alusvedessä 16 μg/l.
Happitilanne on ympärivuoden hyvä myös alusvedessä.
Näkösyvyys vaihtelee säätekijöiden, kuten pilvisyyden ja tuulisuuden
vuoksi. Myös liikkuvat levälautat ovat voineet aiheuttaa suuria eroja lyhyillä
aikaväleillä.

2.5.3 Puruveden ongelma-alueet
Savonlahti
Savonlahdessa on havaittu suuria vaihteluita klorofylli a:n sekä fosforin ja
typen pitoisuuksissa, mikä voi viitata ajoittaiseen suureen sisäiseen kuormitukseen. Myös veden sameus verrattuna Puruveden selkävesiin on havaittavissa näkösyvyysmittauksissa.
Karelia-ammattikorkeakoulu tutki syksyllä 2016 Savonlahden ja myös sen
edustan ulappa-alueen kalastorakenteen. Aineiston perusteella Savonlahdessa on suurikokoinen särkikalakanta, eikä petokalasto ole riittävän suuri
poistamaan särkikaloja tehokkaasti (Tossavainen 2017). Savonlahdella on
suoritettu hoitokalastusta, jonka tarkoituksena on vähentää särkikalakantaa
ja sitä kautta parantaa vesistön kuntoa.
Savonlahteen Kuonanjokea pitkin valuva kuormitus on peräisin Kuonanjärvestä, Pienestä –ja Suuresta Vehkajärvestä sekä näiden osavaluma-alueilta.
Kokonaisfosforin ja kokonaistypen osalta on havaittavissa huomattavan
korkeita pitoisuuksia syksyllä 2019. Klorofylli-a:n pitoisuus on ollut korkea
vuonna 2017. Muuten arvot ovat olleet eutrofisen ja mesotrofisen järven
luokkaa. Happitilanne on tulosten perusteella pysynyt toistaiseksi hyvänä.
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Ristilahti
Kokonaisfosfori ja kokonaistyppi ilmentävät lievästi rehevöitynyttä tilaa ja aklorofyllin pitoisuudet ovat enimmäkseen rehevöityneen järven tasolla.
Liukoisen hapen määrä on pysynyt toistaiseksi hyvällä tasolla.

Mehtolanlahti
Happitilanne on pysynyt myös Mehtolanlahdella hyvänä ympäri vuoden.
Kokonaistyppi on kyseisellä havaintopaikalla ollut havaintojen perusteella
viime vuosina oligotrofisen järven tasolla. Viimeisimmät korkeat arvot on
mitattu vuonna 2011. Kokonaisfosforin osalta tila on vaihdellut oligotrofisen ja mesotrofisen tilan välillä. Edelliset korkeahkot pitoisuudet on mitattu
vuonna 2011.
Klorofylli-a:n pitoisuus on ollut vuonna 2011 huomattavan korkea. Muutoin
tila on vaihdellut oligotrofisen ja mesotrofisen tilan välillä. On kuitenkin huomionarvoista, että viimeisin havainto on vuodelta 2013.

Sorvaslahti
Näytteenottopaikassa hapen määrä on pysynyt kalastolle riittävällä tasolla.
Kokonaisfosforin ja kokonaistypen määrät ovat vaihdelleet oligotrofisen ja mesotrofisen tilan välillä, mutta etenkin kokonaisfosforista on mitattu
suuri pitoisuus vuonna 2019, jolloin kokonaisfosforin määrä on käynyt lähellä 30 μg/l.
Paikka ei kuitenkaan edusta koko Sorvaslahden aluetta täydellisesti, ja vedenlaadullinen tila varsinaisella lahtialueella saattaa olla huonompi.

Lautalahti
Lautalahden näytteet ovat varsin tuoreita ja niitä on toistaiseksi vähän. Lautalahden valuma-alueesta noin neljännes on peltoviljelyaluetta.
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Klorofylli-a on vuosina 2017 ja 2019 ollut Lautanlahdella 2-3,9 ilmentäen
oligotrofista ja mesotrofista tilaa. Kokonaisfosfori ja kokonaistyppi on mitattu
syyskuussa 2017, jolloin kokonaisfosfori oli 5 μg/l ja kokonaistyppi 230 μg/l.
Molemmat arvot ilmentävät oligotrofista tilaa.

2.5.4 Latvavedet

Suuri Vehkajärvi
Suuren Vehkajärven happitilanne on ollut etenkin keväisin huono.
17.03.2020 happea on ollut pohjassa vain 2,5 mg/l. Kokonaisfosforin, kokonaistypen ja a-klorofyllin perusteella järven tila vaihtelee eri vuodenaikoina
mesotrofisen ja eutrofisen välillä.

Pieni Vehkajärvi
Pienen Vehkajärven happitilanne on näytteiden mukaan ollut 2010-luvulla
keväisin huono. Myös 27.2.2020 otetussa näytteessä happea on ollut vain
2,9 mg/l. Kokonaisfosfori ja kokonaistyppi ilmentävät eutrofista tilaa ympäri
vuoden. A-klorofyllipitoisuuksien mukaan järvi on välillä jopa hypereutrofinen.

Kuonanjärvi
Havaintopaikkojen alusveden happitilanteista ei ole näytteitä, mutta päällysveden (syvyys 1,0 metriä) happitilanne on pysynyt kevään 2019 näytteitä
lukuun ottamatta pääasiassa kohtalaisena. Kokonaisfosforin, kokonaistypen ja a-klorofyllin määrät ovat vaihdelleet viimeisten viiden vuoden aikana
ajoittain voimakkaasti. Typpimäärän ja a-klorofyllin perusteella järvi on ollut
ajoittain jopa hypereutrofinen. Kokonaisfosforin määrät puolestaan ovat
vaihdelleet mesotrofisen ja eutrofisen tilan välillä.
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Susijärvi
Susijärvestä on vesinäytteitä vain vuoden 2018 keväältä ja kesältä. Näytteiden perusteella happitilanne on alusveden osalta heikko ja päällysveden
osalta välttävä. Kokonaisfosfori ja a-klorofylli ilmentävät mesotrofista tilaa.
Typen määrä sen sijaan on vähäinen, oligotrofiselle järvelle tyypillinen alle
400 µg/l (260–360 µg/l).

2.5.4 Pintavesien kuormitus

Puruveden tietyt lahtialueet ovat viime vuosikymmenen aikana alkaneet rehevöityä. Puruveden Savonlahdesta, Mehtolanlahdesta, Ristilahdesta ja
Sorvaslahdesta on tehty kalastotutkimukset 2010-luvulla. Kaikilla näillä lahtialueilla kalastonrakenne ilmensi vielä rehevämpää tilannetta kuin alueilta
otetut vesinäytteet. Särkikalojen osuus oli petokaloihin verrattuna biomassaltaan ja kappalemäärältään kuormitetuille järville tyypillinen. (Tossavainen, Karelia amk, Puruveden Ristilahden, Mehtolanlahden, Savonlahden ja
Sorvaslahden kalastorakennetutkimukset 2014, 2015, 2016 ja 2019.)
Suureen Vehkajärveen laskeva Pieni Vehkajärvi on ajoittain voimakkaasti
rehevöitynyt. Sen suuri ravinnepitoisuuksien vaihtelu viittaa ajoittaiseen voimakkaaseen sisäiseen kuormitukseen. Kuonanjärveen laskeva Suuri Vehkajärvi on alituisesti voimakkaasti rehevöitynyt. Kuonanjärvessä on myös
havaittu ajoittaista voimakasta sisäistä kuormitusta. Kuonanjärvestä virtaavat ravinteet valuvat Puruveden Savonlahteen, joka on viime vuosikymmenen aikana rehevöitynyt. Kuonanjärven ulkoisen kokonaisfosforikuorman
määrä on noin 630 kg vuodessa, josta 420 kg on peräisin Suuren Vehkajärven osavaluma-alueelta. Kokonaistypen ulkoinen kuorma Kuonanjärveen
on noin 14 000 kg/a ja poistuma Kuonanjoen kautta Puruveteen noin 18 000
kg/a. (Tossavainen 2018 Puruveteen laskevan Kuonanjärven nykyinen tila:
sedimentin laatu ja määrä, pohjaeläimistö, vedenlaatu sekä kuormitus- ja
fosforimallitarkastelu kunnostussuunnittelun perustaksi).
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Hajakuormitusta Puruveden kalatalousalueen vesistöihin tulee laskeuman
ja luonnonhuuhtoumien lisäksi haja-asutuksesta, kesäasutuksesta, metsätaloudesta, karjataloudesta ja peltoviljelystä. Kuormitusta pyritään vähentämään erilaisilla vesiensuojelurakenteilla, kuten laskeutusaltailla, kosteikoilla
ja pintavalutuskentillä. Nykyään Puruveden kalatalousalueella ei ole juurikaan merkittäviä pistekuormittajia.

2.5.5 Sinilevä

Sinilevät eli sinibakteerit ovat bakteereita, joilla on kasviplanktonlevien tapaan kyky tuottaa happea. Joillakin sinilevillä on lisäksi kaasurakkuloita, joiden avulla ne voivat nousta lähelle veden pintaa ja muodostaa pintakukintoja. Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä
hiukkasilta tai tikkusilta (Ymparisto.fi 2021).
Puruveden lahtialueilla on havaittu sinileväkukintoja vuodesta 2011 lähtien.
Kalataloudellisesti sinilevä voi olla imagollinen ongelma, sillä sinilevä voi aiheuttaa mielikuvia myrkyllisestä tai likaisesta vedestä. Sinilevän myrkyt eivät kuitenkaan imeydy lihaksistoon, joten kalojen syönti on turvallista. Sinilevää sisältävältä alueelta pyydetyn kalan maksan syöntiä ei kuitenkaan
suositella. Kalan käsittelyn jälkeen kädet on pestävä huolellisesti. (Suomen
ympäristökeskus 2021.)

2.5.6 Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset

Kalaston kannalta oleellisin vedenlaadullinen tekijä Puruvedellä on lahtialueiden rehevöityneisyys. Voimakkaasti rehevöityneet alueet ovat muuntaneet kalaston rakennetta särkikalapainotteiseksi, mikä myös edistää alueiden sisäistä kuormitusta. Näillä alueilla tehokas hoitokalastus usean vuoden ajan on suositeltavaa, jotta usean vuosikerran särkikalastoa ja pieniä
ahvenia saadaan poistettua ekosysteemeistä. Myös suoraan vesienkun-
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nostukseen- ja hoitoon kohdistuvat toimenpiteet auttavat hallitsemaan särkikalakantoja. Alueiden tilaa on seurattava jatkuvasti, jotta toimenpiteiden
riittävyyttä voidaan arvioida.
Yllä kuvatuilla latvavesillä on samoja ongelmia kuin Puruveden lahtialueilla.
Monilla alueilla alusveden happitilanne on useimmille kalalajeille riittämätön. Vesienhoidolliset rakenteet voivat auttaa myös latvavesillä vähentämään ulkoista kuormitusta ja hallitsemaan rehevyyttä, mikä voi myös tasapainottaa kalastoa petokalapainotteisemmaksi. Vesistöjen lähtökohtaiset
erot niiden luonnollisissa tiloissa on kuitenkin otettava huomioon tavoitteita
laatiessa.

2.6 Vesiensuojelu

Kuva 3. vesistönhoitopaikkoja kartalla (© Pro Puruvesi ry, FRESHABIT LIFE
IP).
Tiedot kunnostusrakenteista ovat FRESHABIT Puruveden vesiensuojelurakenteita esittelevästä sovelluksesta.
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Myllypuro
Hummonlahden luoteispuolella sijaitsevilla Myllypurolla ja Särkänjoella,
sekä niiden haaroilla virtausta on ohjattu ojitetuilla alueilla uomiin, joissa
eroosioriski on pienempi.

Lessinpuro-Kereli
Puruveden itäisellä puolella sijaitsevaan Leissinpuroon on rakennettu valtatie 6:n viereen FRESHABIT-hankkeessa kosteikko ja pintavalutuskenttä.
Niiden valuma-alue on kooltaan noin 600 hehtaaria. Lessinpuron rakenteiden toimivuutta ja vaikutusta seurataan puron varrelle määritettyjen näytepisteiden avulla.
Lenssipuron pohjoispuolelle Kereliin on rakennettu myös kosteikko, joka
niin ikään on nähtävissä suoraan 6-tieltä. Kerelin kosteikko sijaitsee vilkkaalla alueella, minkä vuoksi sen viimeistelyssä on otettu huomioon myös
ulkonäkö.

Ristilahti
Ristilahden merkittävä kuormittaja on ollut sen etelärannalla sijaitseva
pumppaamo, joka on pumpannut lahden eteläpuolisen peltoalueen käsittelemättömät valumavedet kootusti Ristilahteen. FRESHABIT-hankkeessa tilannetta on parannettu rakentamalla kosteikko Rutalahden eteläpuolelle.
Kosteikolla pyritään vähentämään pengerretyn peltoalueen valumavesien
ravinnepitoisuutta.

Naaranlahti
Puruveden lounaisosassa sijaitsevien Naaranlahden ja Pienilahden alueelle
on FRESHABIT-hankkeessa rakennettu kaksi kosteikkoa, toinen Naaranlahteen laskevaan Hirsivalkamanjokeen ja toinen Pienilahteen laskevaan
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Paavonjokeen. Naaranlahden ja Pienlahden kosteikkojen toimintaa ja vaikutuksia mitataan Hirsivalkaman kosteikon osalta kosteikon alapuolelle sijoitetulta näytepisteeltä ja Paavonjoen osalta kosteikon molemmin puolin.

Savisuo
Puruveden ainoa turvetuotantoalue sijaitsee Savisuolla. Turvetuotanto
päättyi 2010. Savisuolle rakennettu kosteikko on suurin FRESHABIT- hankkeessa.

Kuonanjoki
Kuonanjoella on laaja valuma-alue, jolla sijaitsee huonokuntoisia järvialtaita. Valuma-alueelle on suunniteltu paljon toimenpiteitä FRESHABIThankkeessa.

Jouhenjoki
Toimintansa lopettanut jätevedenpuhdistamo ja taajama ovat olleet harvoja
selkeää pistekuormitusta aiheuttaneita ravinnelähteitä. Alueelle on rakennettu kosteikko. Kosteikon reitti on mutkitteleva, jotta altaisiin sitoutuisi
enemmän ravinteita. Kosteikon yläpuolelle on rakennettu pohjapato tasaamaan virtausta. Tulvien aikaan se hidastaa joen virtausta, mikä vähentää
eroosiota ja vähentää kiintoaineen huuhtoutumista. Se myös pitää vettä
joessa kuivina aikoina. Joen tila on parantunut padon myötä ja tasaantunut
vesitilanne vähentää Puruveteen päätyvien ravinteiden määrää.

Lautalahti
Lautalahteen laskevalla laskuojalla on noin 400 hehtaarin valuma-alue.
Noin neljänneksellä valuma-alueesta on peltoviljelyä. Eroosioherkkien
ojauomien takia Puruveteen päätyy paljon kiintoainesta ja sen mukana ravinteita. Kosteikko rakennettiin lähelle Lautalahden rantaa. Vuoden 2017
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teeman mukaisesti kosteikko rakennetiin Suomi 100 -juhlahengessä. Kosteikko on nopeasti osoittanut toimivaksi ratkaisuksi. Rakennekokonaisuuteen kuuluu lisäksi pintavalutuskenttä. Valuma-alueella on otettu käyttöön
myös uomien eroosiosuojaus noin 200 metrin matkalla.

Hoitokalastus
Rehevöityneissä ja kuormittuneissa vesistöissä hoitokalastus tarkoittaa
yleensä ylisuuren särkikalakannan vähentämistä tehopyynnillä. Varsinkin
lahnat pöyhivät sedimenttiä etsiessään ruokaa järven pohjasta ja vapauttavat samalla ravinteita takaisin veteen. Myös muiden särkikalojen syödessä
nälissään sedimenttiä, vapautuu kalojen ulosteen mukana ravinteita takaisin veteen sellaisessa muodossa, jossa ne ovat lähes saman tien levien ja
kasvien käytettävissä. Hoitokalastuksessa nousevat petokalat lasketaan takaisin veteen harventamaan särkikalakantaa luontaisesti. Kun kalakantaa
saadaan pitkällä aikavälillä manipuloitua tasapainoisemmaksi, paranee todennäköisesti myös veden laatu. FRESHABIT-hankkeessa Puruvedellä
hoitokalastusta on tehty mm. Savonlahdella.

Vesikasvien niitto
Vesikasvit toimivat suojana aaltojen aiheuttamalta eroosiolta, ja peltovaltaisilla rannoilla sekä ojien suistoissa ne pidättävät ravinteita, minkä vuoksi
liiallista vesikasvien poistoa tulee välttää. Vesikasvien niitolla voi kuitenkin
muun muassa helpottaa vesillä liikkumista ja virkistyskäyttöä sekä parantaa
kalaston ja linnuston elinoloja. Voimakkaasti rehevöityneillä alueilla sillä voi
myös estää umpeenkasvua sekä parantaa linnuston ja kalaston elinoloja,
mikäli rannat ovat umpeenkasvaneet. Niitoilla voidaan myös parantaa tällaisten ranta-alueiden vedenvaihtuvuutta. (Sarvilinna & Sammalkorpi 2010.)
FRESHABIT- hankkeessa niittoja on tehty Myllylahdella ja Ketolanlahdella.
Osakaskunnat ja kyläyhdistykset ovat lisäksi suorittaneet pienimuotoisia
niittoja alueillaan. Pro Puruvesi ja kalatalousalue ovat tukeneet toimenpiteitä.
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2.7 Luonnonsuojelu

Kuva 4. Natura 2000 –alueet Puruvedellä (©SYKE, ©Karttakeskus Oy,
©Maanmittauslaitos).
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Puruvesi kuuluu lähes kokonaan Natura 2000-alueeseen. Suojelun perusteina olevia luontotyyppejä ovat:

Luontodirektiivin luontotyypit (ha)
•

Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia
uniflorae) (31000)

•

Vaihettumissuot ja rantasuot (10)

•

Kallioiden pioneerikasvillisuus (Sedo-Scleranthion tai Sedo albi-Vernicion dillenii) (1)

•

Boreaaliset luonnonmetsät (15)

•

Fennoskandian hemiboreaaliset luontaiset jalopuumetsät (2)

•

Boreaaliset lehdot (3)

•

Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit (90)

•

Puustoiset suot (20)

Lajit
•

Saimaannorppa

•

Harjus (ymparisto.fi & Puruveden kalataloushallinto 2020).
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3. Omistussuhteet
3.1 Vesialueiden omistus ja hallinta

Puruveden kalatalousalueella on 223 vesialueen omistajaa. Pinta-alaltaan
merkittävimmät vedet ovat Metsähallituksen hallinnoimat vedet (ns. Puruveden entiset yleisvesialueet), joiden pinta-ala on yhteensä 9 254 hehtaaria
(kuva 16). Kalatalousalueella on käynnissä hanke, jossa edistetään osakaskuntien yhdistymisiä, joten lähitulevaisuudessa vesialueiden omistajien
määrä tullee vähenemään. (Puruveden kalataloushallinto 2021.)

3.2 Metsähallituksen vedet (ent. Puruveden yleisvesialueet)

Kuva 5. Metsähallituksen hallinnoimat vesialueet (©Metsähallitus).
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4. Järjestöt ja viranomaiset
Kalatalousalueella toimivia keskeisiä järjestöjä ovat Etelä-Savon Kalatalouskeskus ry, Puruveden Kalastajainseura ry, Puruveden Kala-Harrit ry,
Karjalan Kalamiehet ry, Punkaharjun Kalaveikot ry sekä Pro Puruvesi ry.
FRESHABIT Puruvesi on Puruveden valuma-alueiden hankesuunnitelma.
Keskeiset viranomaiset ovat Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon ELYkeskus ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus sekä Suomen metsäkeskus (itäinen
ja kaakkoinen palvelualue). (Puruveden kalataloushallinto 2021.)

5. Kala- ja rapukannat
5.1 Puruvesi

Puruveden kalasto on monipuolinen. Puruvedessä elää luonnostaan runsas
määrä kalalajeja. Puruveteen myös istutetaan siellä luonnostaan satunnaisesti esiintyviä järvitaimenia ja järvilohia.
Puruveden kalataloudellisesti tärkein kala on muikku, joka on kaupallisen
kalastuksen tärkein saaliskala. Puruvedellä esiintyvä harjus on Puruveden
omaa kantaa, joka perinnöllisesti poikkeaa muista Vuoksen vesistön harjuskannoista. Suomen lajien uhanalaisuusluokituksessa Puruveden harjus on
luokiteltu silmälläpidettäväksi lajiksi.
Tämän vuoksi kalastuksenrajoitustoimet harjuksen lisääntymis- ja esiintymisalueilla ovat perusteltuja. (Puruveden kalataloushallinto 2021.) Tätä
suunnitelmaa varten kerättyä aineistoa on ainoastaan osittain harjuksen
osalta. Muu käytetty aineisto on peräisin Luonnonvarakeskukselta, Pro Puruvedeltä, Karelia-ammattikorkeakoululta ja ammattikalastajilta.
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5.1.2 Pienvesien kalasto

Pienvesien kalakannat ovat pääosin Puruveden kalakantaa yksipuolisempia. Saaliskaloja ovat hauki, ahven, lahna ja made. Kalastettavia kuhakantoja esiintyy Kuonanjärvessä ja Suuressa Vehkajärvessä. Vähempiarvoisia
kaloja ovat särki, salakka, säyne ja pasuri.

5.2 Kala- ja rapukantojen tila

5.2.1 Muikku

Muikku on kaupallisen kalastuksen osalta Puruveden tärkein kalalaji. Kerättyjen saalistietojen perusteella muikun saalismäärä voi vaihdella vuosittain
voimakkaasti, mutta toistaiseksi muikun tilanne on pysynyt Puruvedellä kokonaisuudessaan erinomaisena. (Puruveden kalataloushallinto 2021.) Puruveden muikulla on EU:n myöntämä maantieteellinen nimisuojan (SMM),
joka on myönnetty sille vuonna 2013.

5.2.2 Nieriä

Saimaannieriä on ollut aikanaan Puruvedellä luontainen kalalaji. Sittemmin
kanta jäi istutusten varaan. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos yritti 1990luvulla elvyttää nieriän luonnonkantaa kotiutusistutuksilla. Heikkojen istutustulosten vuoksi on nieriän istuttaminen toistaiseksi lopetettu, eikä sitä enää
juurikaan esiinny Puruvedessä. (Puruveden kalataloushallinto 2021.)

5.2.3 Harjus

Luonnonvarakeskuksen vuosina 2017 ja 2018 tekemien harjuspoikasten
nuottauksien perusteella täysikasvuisia harjuksia on Puruvedellä hyvin vähän. Vuonna 2017 34:stä nuottauspaikasta harjuksen poikasia oli kymmenessä paikassa ja yli yksivuotiaita harjuksia yhdessä paikassa. Vuonna
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2018 tehdyissä 52:sta nuottauspaikasta poikasia oli yhdessätoista paikassa
ja yli yksivuotiaita yhdessä paikassa. Yli yksivuotiset harjukset olivat molempina ajankohtina kookkaita, ja yksilöistä oli vaikea päätellä, olivatko harjukset luonnollisia vai istutettuja. (Luonnonvarakeskus 2020.)
Puruvedellä tehtiin 16.3.2020 Karelia-ammattikorkeakoulun toimesta happija sedimenttinäytteenotto harjuksen kutupaikoilta. Näytteet otettiin Ranssinsaaren, Harvansaaren, Suuri-Mustasaaren ja Pieni-mustasaaren kupeista.
Jäätilanteen vuoksi näytteitä ei saatu harjuksen rauhoitusalueilta.
Suuri-mustasaaren sedimentin koostumuksen ja redox-potentiaalin perusteella kyseisen alueen veden pohjan tilanne on huonontunut, eikä alue sovi
kutemispaikaksi. Muilla näytteenottopaikoilla pohjan tilanne oli hyvä, eikä
harjuksen väheneminen johtune näillä paikoilla veden tilasta.

5.2.4 Ahven

Ahven on Puruvedellä hyvin yleinen kalalaji. Se oli vuosina 2016–2018 kaupallisessa kalastuksessa painossa mitattuna toiseksi yleisin saalislaji (taulukko 1), sekä vuoden 2017 Puruveden viehekalastustiedustelun perusteella vapaa-ajan kalastuksessa hauen jälkeen yleisin saalislaji (kuva 10).

5.2.5 Särki

Särkeä esiintyy runsaasti erityisesti rehevöityneillä lahtialueilla. Särki on
haitallinen kala sen sedimentin resuspensiota aiheuttavan käyttäytymisen
vuoksi. Särkeä onkin pyritty poistamaan lahnan ohella hoitokalastuksilla.

5.2.6 Siika

Siikaa esiintyy Puruvedellä, mutta sen pyyntimäärät sekä kaupallisessa että
vapaa-ajan kalastuksessa ovat olleet laskussa.
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Syitä kannan vähentymiseen ovat muun muassa vahvat muikkukannat ja
haukimato. (Puruveden kalataloushallinto 2021.)

5.2.7 Lahna

Lahna on särjen ohella rehevöityneillä lahtialueilla veden laadulle haitallinen
kala. Lahnaa on vähennetty hoitokalastuksella etenkin keväisin sen pyrkiessä kudulle. Lahnaa on pyydetty myös kaupallisten kalastajien ja kotitarvekalastajien toimesta. Kaupallinen lahnan pyynti on ollut lisääntymään
päin. (Puruveden kalataloushallinto 2021.)

5.2.8 Hauki

Hauki on painolla mitattuna eniten pyydystetty vapaa-ajan kalastuksen saaliskala. Kaupallisessa kalastuksessa hauki on kilogrammoissa mitattuna
kolmanneksi yleisin saaliskala. Vahva haukikanta on vesistönsuojelun kannalta hyödyllinen etenkin rehevöityneillä alueilla, sillä hauki harventaa tehokkaasti ylikasvaneita särkikalakantoja. Hauen huonona puolena voi pitää
sen taipumusta harventaa myös arvokkaampia kalalajeja kuten harjusta,
järvitaimenta ja järvilohta.

5.2.9 Järvitaimen ja järvilohi

Järvitaimen ja järvilohi ovat Puruvedellä istutettuja lajeja, eikä niitä kasva
alueella luontaisesti. Vuosina 2015–2019 järvitaimenia istutettiin 63 489.
Vuosittaiset määrät vaihtelevat (kuva 13). Järvilohia istutettiin 5225 kappaletta vuosina 2015–2019 (kuva 12). (Puruveden kalataloushallinto 2021.)
Hummonlahden Myllyjokeen on myös istutettu järvitaimenen mätiä vuosina
2020 ja 2021.
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5.2.10 Rapu ja täplärapu

Puruvedellä ei ole merkittävää jokirapukantaa. Puruvedellä esiintyy kuitenkin täplärapua. Täpläravun istuttaminen, viljely ja siirtäminen kalatalousalueen vesistöön, sekä siirtäminen kalatalousalueen tai vesistön sisällä on kielletty. Täplärapu on luokiteltu EU:n alueella vuodesta 2016 alkaen haitalliseksi vieraslajiksi, joten kaikki täplärapukannat on pyrittävä hävittämään.
(Puruveden kalataloushallinto 2021.)

6. Kalastuksen kehittyminen, saaliit ja pyydysmäärät
6.1 Kaupallinen kalastus

Kaupallista kalastusta harjoitetaan kalatalousalueella ainoastaan Puruvedellä, ja kalastus keskittyy pääasiassa muikkuun. Muikkua pyydetään nuottaamalla, muikkuverkoilla ja muikkurysillä. Puruvedellä harjoitettavalla talvinuottauksella on pitkä historia, joka ulottuu aina 1300 -luvulle asti. Museovirasto on nimennyt Puruveden nuottauksen Elävän perinnön kansalliseen
luetteloon vuonna 2017.
Edellytykset kaupallisen kalastuksen harjoittamiseen ovat Puruvedellä hyvät. Vesialueen omistajat ovat vuokranneet alueitaan varsin hyvin kalastajien käyttöön sääntöjensä rajoissa. Toistaiseksi ei ole tarvetta erityisjärjestelyihin. Latvavesillä ei ole kaupalliseen kalastukseen soveltuvia alueita.
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Kuva 6. Puruveden hoitokalastusalueet. (Taustakartta © maanmittauslaitos).

6.1.1 Kalastajamäärien kehitys

Kaupallisia kalastajia on alueella tällä hetkellä hieman yli 40. Verkkolupien
määrä on pudonnut viimeisten neljän vuoden aikana noin 30 prosenttia.
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6.1.2 Saaliit

Puruvedellä kaupallinen kalastus kohdistuu pääasiassa muikkuun. Ammattikalastajien toimesta pyydettiin vuosien 2016–2018 aikana yhteensä
962744 kg muikkua ja hottamuikkua.

2016
Ahven
Hauki
Hottamuikku
Järvilohi
Kuha
Kuore
Lahna
Made
Muikku
Muu laji
Siika
Särki
Taimen, meritaimen
Täplärapu

kg
3824
1590
1373
4
12
860
690
275
322632
68
335
214
273
720

2017
Ahven
Hauki
Hottamuikku
Järvilohi
Kuha
Kuore
Lahna
Made
Muikku
Muu laji
Siika
Särki
Taimen, meritaimen
Täplärapu

kg
4743
1962
18187
2
1293
605
433103
196
24
118
159
720

2018
Ahven
Hauki
Hottamuikku
Järvilohi
Kuha
Kuore
Lahna
Made
Muikku
Muu laji
Siika
Särki
Taimen, meritaimen
Täplärapu

kg
4355
2121
1688
1
82
250
1020
386
185761
435
78
364
21
1428

Taulukko 1. kaupallisen kalastuksen saaliit vuosina 2016–2018.

Kuvio 1. Kaupallisen kalastuksen saalisjakauma vuosina 2016–2018.
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6.2 Vapaa-ajan kalastus ja kalastusmatkailu

Puruvesi on kiinnostava vapaa-ajan kalastuskohde. Yhteislupa-alue on jo
tällä hetkellä varsin toimiva. Lupia myydään sähköisesti ja lisäksi eri puolilla
ranta-aluetta on luvanmyyntipisteitä, jotka on julkaistu Puruveden kalatalousalueen internet-sivuilla. Sivuilla on myös viehelupa-alueen kartta. Vapaa-ajan kalastusta pyritään Puruvedellä edelleen kehittämään esimerkiksi
mainostuksen ja lupa-alueiden yhtenäistämisen kautta. Sukelluskalastus lisätään uutena kalastusmuotona yhteislupa-alueen sopimuksiin. Myös lupien hinnat pyritään pitämään edullisina.
Kalastusmatkailuun liittyviin tapahtumiin myydään järjestäjille edullisia lupia,
ja vesialueiden omistajia suositellaan suhtautumaan joustavasti näihin tapahtumiin. Kalastusseurat ja liitot ovat käyttäneet palveluja vilkkaasti hyväkseen järjestämällä erilaisia kilpailuja. Keskeisimmät matkailuyritykset, joilla
on palveluja kalastusmatkailijoille ovat olleet Ruokkeen lomakylä, Karjalan
kievari, Naaranlahden matkailutila ja Harjunportti. Lisäksi Puruveden ympärillä on lukuisia pieniä mökkiyrittäjiä, joiden palvelut ovat suosittuja kalastajien keskuudessa.
Tärkeitä kalastustapahtumia Puruvedellä ovat Lohikuninkuus, Kerimäki uistelu ja Puruveden syysuistelu. Puruvedellä harjoitetaan myös runsaasti ongintaa, pilkintää, yhdellä vieheellä kalastusta sekä jigikalastusta kesäisin.
Latvavesillä kalastuksen ja kalastajien määrä on vähentynyt vuoden 2016
jälkeen merkittävästi. Kalastajat ovat suurelta osin vesialueen omistajia, ja
pyydyksinä toimivat pääasiassa verkot ja katiskat. Vapaa-ajan kalastajia on
vähän, mutta määrä on nousussa.
Kalataloudellisesti merkittävin alue latvavesillä on Suuri Vehkajärvi, jossa
vapaa-ajan kalastusta harjoitetaan jossain määrin ja kalakannat ovat kohtuullisen hyvät. Vesille pääsy helpottui Suurella Vehkajärvellä Hiisjärven
osakaskunnan Huudonlahteen rakentaman veneiden rantautumispaikan
valmistuttua vuonna 2019.
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Kuonanjärven merkitys on huomattavasti vähäisempi, ja muilla latvavesien
järvillä ei ole kalastuksen kannalta suurta merkitystä.
Latvavesien lupamääriä on vaikea arvioida alueen osakaskuntien suuren
määrän vuoksi. Luvat myydään osakaskunnittain, eikä toistaiseksi ole yhteislupa-alueita. (Puruveden kalataloushallinto 2021.)

6.2.1 Viehekalastus

Puruveden alueella tehtiin Etelä-Savon kalatalouskeskus ry:n toimesta
vuonna 2017 viehekalastuskysely. Kyselylomakkeet lähetettiin kaikille niille
vuonna 2016 Puruveden vieheluvan ostaneille, joiden yhteystieto oli käytettävissä. Sähköpostiosoite löytyi 154:lle ja postiosoite 101:lle luvan ostajalle.
Vastauksia saatiin 73 kpl. Vastaajat asuivat useimmiten Puruvettä ympäröivissä kunnissa tai heillä tai heidän tuttavillaan oli mökki Puruveden rannalla.
Vastaajat olivat pääasiassa aktiivisia tai erittäin aktiivisia uistelijoita.
Hummonselkä ilmoitettiin useimmiten suosituimmaksi kalastuspaikaksi.
Täällä ilmoitti kalastaneensa 32 vastaajaa eli lähes 45 % vastaajista. Sammalselkä, Pajuselkä ja Enanselkä olivat myös suosittuja kalastuspaikkoja.
Muut vastaukset jakaantuivat tasaisesti eri kalastusalueiden välillä.

Kuvio 2. Vastaajien ilmoittamat uistelualueet (Puruveden viehekalastustiedustelu 2017).
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Kysyttäessä saaliin kehitystä viime vuosina oli havaittavissa, että järvilohen,
nieriän ja harjuksen saaliit olivat vastaajien mukaan useimmiten pienentyneet. Järvitaimensaalis oli hieman yli puolella vastaajista joko pysynyt ennallaan tai parantunut. Hauki- ja ahvensaaliit olivat pääasiassa säilyneet ennallaan tai parantuneet.
Kalastusta haittaavista tekijöistä selväksi ykköseksi nousi pyydysten huono
merkintä. Vastaajista 50 ilmoitti, että pyydysten huono merkintä haittaa kalastusta jossakin määrin.

Kuvio 3. Kalastusta haittaavien tekijöiden arviointi (Puruveden viehekalastustiedustelu 2017).

Kalastajissa oli selvästi kaksi erilaista ryhmää. Toinen ryhmä kalasti pienellä
vapamäärällä ahvenia ja haukia, ja toinen ryhmä suuremmalla vapamäärällä lohikaloja, useimmiten taimenia.
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Kuvio 4. Vastaajien ilmoittama saalis lajeittain (kg) (Puruveden viehekalastustiedustelu 2017).

Suosituin kalastuskuukausi oli heinäkuu. Muutenkin lomakuukaudet eli kesä
– elokuu olivat suosituimpia kalastuskuukausia. Lohikalojen kalastajat uistelivat aktiivisesti myös syksyllä aina jäiden tuloon saakka.

7. Kalanjalostus ja kalasatamat
Pääosa saaliista välitetään pyöreänä eli käsittelemättömänä kalana tai perattuna. Osa yrityksistä suolaa, savustaa ja purkittaa kaloja. Kalaa myydään
omissa myyntipisteissä, sekä alueen kaupoissa. Myös alueen tapahtumissa
on myyty paistettua kalaa tai kalakeittoa.
Myyntiä varten kalaa jalostavia yrityksiä Puruveden lähialueilla ovat tällä
hetkellä Kerimäen Kalatalo Oy ja Kerimäen Kalafile Oy Kerimäellä, Puruveden Savukala ja Laukkasen Kala Kesälahdella, Kala Kutvonen ja Puruveden kala Punkaharjulla, sekä Erosen Kala Savonlinnassa. Kalasatamia on
Kesälahdella, Kerimäellä ja Punkaharjulla. Punkaharjun kalan ja pyydysten
käsittelytilat ovat olleet viime vuodet pois käytöstä.
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8. Kalaistutukset
Puruvedelle on istutettu vuosina 2015–2019 järvitaimenta, järvilohta, harjusta ja kuhaa. Eniten kokonaisistutuksia tehtiin vuonna 2015, jolloin kaloja
istutettiin yhteensä 26495 kappaletta. Vähiten istutuksia oli vuonna 2017,
jolloin istutettiin ainoastaan järvitaimenta 9828 kappaletta.

Kuvio 5. Puruveden kalaistutukset vuosina 2015–2019.

Kuvio 6. Puruveden taimenistutukset vuosina 2015–2019.
(2v = kaksivuotinen, 2k = kaksikesäinen, 3v = kolmevuotinen, 3k = kolmikesäinen)
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B. Käyttö- ja hoitosuunnitelma

1. Suunnitelman yleiset tavoitteet
Kalastuslain mukaan kalastus on järjestettävä käyttö- ja hoitosuunnitelman
mukaisesti. Suunnitelmassa on esitetty yleisiä sekä yksityiskohtaisempia tavoitteita ja toimenpidesuosituksia kalastuksen järjestämisestä ja vesialueiden hoidosta Puruveden kalatalousalueella.

2. Kalakantojen hoito ja seuranta sekä istutukset
2.1 Kalakantojen hoito ja seuranta

Kalastoa ja kalavesiä hoidetaan ja ylläpidetään niin, että luodaan sekä kalastuselinkeinolle että vapaa-ajankalastukselle hyvät toimintaedellytykset
kalakantoja vaarantamatta. Puruvedellä pyritään siihen, että luonnonvaraisesti lisääntyvistä kalakannoista muikku, ahven, hauki ja siika voivat hyvin
ja pysyvät runsaina. Kalakantojen seurannalla ja istutuksilla pyritään turvaamaan luonnonvaraisesti lisääntyvät kalakannat. Toimenpiteinä toimivat kutualueiden hoito ja kunnostukset sekä kalaistutukset. Tarvittaessa asetetaan pyyntirajoituksia. Latvavesillä tavoitteena ovat hyvät kuha, siika, haukija ahvenkannat sekä niiden ylläpito.
Tuetaan vuodesta 2021 alkaen resurssien puitteissa osakaskuntien suorittamia pienimuotoisia kutualueiden kunnostuksia. Ensimmäisen seurantajakson loppupuolelle valmistellaan hanke harjuksen kutualueiden kunnostukselle, mikäli tutkimukset osoittavat siihen olevan tarvetta. Työkaluina
käytetään saalistilastoja ja kyselyitä.
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2.2 Istutukset

Kala- ja rapuistutusten yleisenä tavoitteena on vesialueen omistajien ja kalatalousalueen toimesta parantaa joko vesialueiden taloudellista kannattavuutta tai niiden kotitarve- ja virkistyskalastusmahdollisuuksia. Istutusten
kannattavuutta ja onnistumista voidaan seurata koekalastuksilla, saalistiedusteluilla ja kirjanpitokalastuksella.
Istutettavat kalanpoikaset tulee hankkia vain sellaisilta kasvattajilta, jotka
kuuluvat kalanviljelyn terveysluvan piiriin. Kalojen ja rapujen siirtoistutuksiin
ja mahdollisiin uusien kalalajien kotiutusistutuksiin tulee aina hankkia lupa
ELY-keskuksesta.

2.2.1 Harjus

Harjus on vähentynyt Puruvedellä merkittävästi. Harjuskannat ovat varsinkin Puruveden eteläosissa heikentyneet merkittävästi, vaikka alueella on ollut kuuden vuoden ajan rauhoitusalueet. Syynä harjuskantojen heikentymiseen on ollut lisääntymisalueiden rehevöityminen.
Suunnittelujakson aikana tavoitteena on elvyttää järven harjuskantaa mm.
täydennysistutuksilla seuraavasti: selvitetään mahdollisuudet harjuksen
emokalapyynnille ja niistä saatujen poikasten sopimuskasvatukselle kalanviljelylaitoksessa, sekä harjusten palautusistutuksille takaisin niiden lisääntymis- ja elinalueille. Toteuttaminen aloitetaan vuonna 2022, mikäli edellytyksiä on olemassa. Myös harjuksen kutupaikkojen veden- ja pohjanlaadun
tila selvitetään.
Harjusistutukset tehdään ensisijaisesti niiden tunnetuille lisääntymis- ja elinalueille 0–3 metrin syvyysvyöhykkeelle. Suositeltava istutustiheys on 1-kesäisillä poikasilla 1–3 kpl/100 m2 (100–300 kpl/ha). Mitä suurempi on istukkaiden koko, niin sitä pienempi istutustiheys.
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2.2.2 Siika

Puruveden siikakannat ovat vähentyneet 2000-luvulla. Keskeisiä syitä ovat
vahvat muikkukannat ja haukimato. Puruvedessä esiintyy ainakin planktonsiikaa ja ns. tuppisiikaa. Etenkin pienikokoista tuppisiikaa vaivaa Puruvedessä haukimato, eikä sillä siten ole kalataloudellista arvoa.
Puruveden siikaistutuksissa suositellaan käytettävän ensisijaisesti järvisiikaa, koska järvisiikaistutuksilla on mahdollisuus saada aikaan luontaisesti
lisääntyvä kanta.
Puruveden valuma-alueen pienvesiin suositellaan istutuksiin planktonsiikaa, joka viihtyy pienissä muutaman hehtaarin lampivesissäkin. Siikaistutuksilla saadaan pienvesien virkistysarvoa nostettua. Planktonsiian istutustiheydeksi säännöllisesti toteutettavissa istutuksissa suositellaan 1-kesäisillä poikasilla 10–20 kpl/ha ja reheviin vesiin 20–50 kpl/ha. Istutustiheys voi
olla lähes kaksinkertainen, jos vesistössä esiintyy runsaasti petokaloja, esimerkiksi haukea tai istutus on kertaluonteinen.

2.2.3 Kuha

Kuha menestyy parhaiten savisameissa tai humuspitoisissa hieman rehevissä järvissä, siksi se ei sovellu juurikaan Puruveteen, vaikka sitä esiintyy
paikoin Puruveden pohjoisosien tummavetisillä alueilla. Sen sijaan Puruveden valuma-alueen pienvesissä kuhaistutukset ovat onnistuneet pääosin
hyvin. Pienvesissä kuha on merkittävin järvien virkistysarvon nostaja sekä
tärkein kotitarve- ja vapaa-ajankalastajien saaliskala.
Kuhaistutuksia suositellaan kaikkiin yli 50 hehtaarin järviin, mikäli järven vedenlaatu tai muut olosuhteet eivät ole esteenä. Istutustiheydeksi säännöllisesti toteutettavissa istutuksissa suositellaan 1-kesäisillä poikasilla 10–20
kpl/ha ja rehevissä vesissä 20–50 kpl/ha. Istutustiheys voi olla lähes kaksinkertainen, jos istutetaan vain muutaman vuoden välein tai vesistössä
esiintyy runsaasti petokaloja, esimerkiksi haukea.
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2.2.4 Nieriä

Selvitetään myös mahdollisuudet saimaannieriän palauttamiseksi vesistöön. Seurataan Kuolimon saimaannieriä -hanketta. Saatujen kokemusten
pohjalta päätetään mahdollisesta nieriän palauttamisesta Puruveteen. Tilannetta arvioidaan seurantajakson lopussa Kuolimo -hankkeen onnistumisen, kalastajien havaintojen ja poikasnuottaustulosten perusteella.

2.2.5 Järvilohi-istutukset ja järvitaimenten merkintäistutus

Järvitaimen- ja järvilohikannat ovat Puruvedellä täysin istutusten varassa.
Edellä mainitut kalalajit ovat kuitenkin perusta viehekalastuksen kiinnostavuudelle, joten niiden istutusmäärät pyritään säilyttämään nykyisellä tasolla.
Tason säilyttäminen vaatii osakaskuntien ja muiden toimijoiden vahvaa mukanaoloa. Istutusten painopiste kohdennetaan vuosiin, jolloin on vahvat hottamuikkukannat. Osa poikasista merkitään, jotta voidaan selvittää istukkaiden selviytyminen ja määrittää edullisimmat istutusalueet. Toimenpiteet kirjataan kalatalousalueen vuosittaisiin toiminta- ja taloussuunnitelmiin.
Poikasten merkinnän valmistelut toteutetaan vuonna 2022 ja laaditaan tiedonkeruujärjestelmä. Merkinnät aloitetaan valmistuvan suunnitelman mukaisesti vuonna 2023. Mittareina toimivat istutustilastot ja tiedot merkityistä
saaliskaloista. Järvitaimenen merkintäistutuksesta saadaan kohtuullisin
kustannuksin tietoa istutusajankohdan ja istutuspaikan vaikutuksista istukkaiden selviytymiseen luonnossa. Merkintäistutuksella tutkitaan aikaistetun
syysistutuksen ja kevätistutuksen välistä eroa järvitaimenten selviytymisessä kalastuskokoon. Samalla saadaan tietoa eri istutuspaikkojen vaikutuksesta istukkaiden selviytymiseen.
Tulosten perusteella osataan jatkossa kohdentaa istutukset entistä paremmin oikeaan aikaan ja paikkaan, ja siten parantaa entisestään Puruveden
taimenistutusten tuloksellisuutta.
Merkintätutkimus toteutetaan vuosien 2022–2024 välisenä aikana ja toteutetaan tarpeen mukaan viiden vuoden välein. Merkintäistutus toteutetaan
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valitsemalla Puruvedeltä neljä istutuspaikkaa, joihin tehdään merkintäistutukset. Kalatalousalueen rahatilanteen sallimissa puitteissa näihin paikkoihin istutetaan järvitaimenia, joista 20 % on merkittyjä kaloja. Merkintäistutus
toteutetaan siten, että ensimmäisenä vuonna tehdään aikaistettu syysistutus, jolloin istutetaan 1000 kpl 2-kesäisiä järvitaimenia neljään eri istutuspaikkaan. Samanlainen vertailuryhmä istutetaan seuraavan vuoden keväällä 2-vuotiailla järvitaimenilla.
Istutuspaikkojen valinnassa huomioidaan paikallisen haukikannan vahvuus,
ja istutukset kohdennetaan alueille, joissa haukikanta on mahdollisimman
pieni. Tällaisia alueita ovat Punkaharjulla: Putkiniemi, Kukkoniemi ja Susiniemi. Kesälahdella: Rasti ja Kesälahden kalasatama. Kerimäellä: Rauvanniemi, Pääkanta ja Mustalahti.

2.2.6 Rapu ja Täplärapu

Kotimaisen ravun istutukset ja rapukannan hoitotoimenpiteet kannattaa
keskittää Puruveden valuma-alueen pienvesiin, joissa on kovapohjaisia ja
kivikkoisia rantoja. Kotimaista rapua ei kannata istuttaa Puruveteen, koska
siellä esiintyy täplärapua. Rapuistutukset pienvesiin kannattaa tehdä siirtoistutuksina. Siirtoistutuksissa sopiva istutusmäärä on 2–5 rapua rantametriä kohden, ja ne kannattaa vapauttaa vesistöön 400–1000 yksilön ryhmissä. Istutuksen onnistumista edistää, jos istutuserässä on 2–3 naarasta
yhtä koirasta kohden, ja jos se toteutetaan 2–3 vuotta peräkkäin. Istutuskohteen raputilanne tulee selvittää koeravustuksella, mikäli sitä ei tiedetä.
Täplärapu on luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi, joten sen istuttaminen tai
siirtäminen vesistössä on kokonaan kielletty.

2.2.7 Muut lajit

Vesialueen omistajat voivat ELY-keskuksen luvalla istuttaa edellä mainittujen kalalajien lisäksi omiin vesiinsä muita Puruveden kalatalousalueelle
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aiemmin istutettuja ja siellä esiintyviä kalalajeja. Näistä yleisimpiä ovat: ankerias, kirjolohi, muikku, hauki, lahna, säyne, made, karppi ja suutari.

2.3 Vapaa- ajankalastus ja kalastusmatkailu

Kuva 7. Harjuksen rauhoitusalueet punaisella. Puruveden viehekalastus- ja
matkailukalastusalue sinisellä. (Taustakartta © Maanmittauslaitos).
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Vapaa-ajan kalastusmahdollisuudet pyritään pitämään siinä määrin houkuttelevina, että niillä saadaan luotua hyvinvointia alueelle. Kalastusmatkailun
ohella myös kotitarvekalastus aktiivisilla ja seisovilla pyydyksillä otetaan
huomioon. Eri kalastusmuodoista on tultava tuottoa vesialueiden omistajille.
Puruveden viehekalastusalue on nykyisellään toimiva. Viehekalastuksen
määrä pyritään säilyttämään vähintään nykyisellä tasolla. Tarkoituksena on
parantaa alueen yhtenäisyyttä ja kasvattaa viehekalastusalueen kokoa kannustamalla uusia vesialueen omistajia liittymään yhteislupa-alueeseen. Viehelupa-alueeseen kuuluville osakaskunnille maksetaan omistajakorvaukset
painotetusti.
Alueen kalastusseuroille, osakaskunnille ja matkailuyrittäjille luodaan nykyistä paremmat edellytykset erilaisten kalastuskilpailujen sekä tapahtumien järjestämiselle eri kalastusmuodoissa. Pyritään myöntämään kalastuslupia joustavasti ja edullisesti yhteislupa-alueella paikallisille yrittäjille tapahtumien järjestämiseen. Kannustetaan osakaskuntia joustavaan lupamenettelyyn kalastusmatkailutapahtumissa. Tavoitteiden onnistumisen mittareina toimivat myytyjen kalastuslupien määrä ja tyytyväisyyskyselyt.
Veneenlaskupaikat sekä niiden tarve, sijainti ja kunto selvitetään 2022–
2023. Varojen sallimissa puitteissa tarpeellisiin toimiin ryhdytään 2024.

3. Pyyntimuodot, pyydykset ja kalastusrajoitukset
3.1 Pyydykset ja pyyntimuodot, sekä niistä maksettava korvaus kalastusoikeuden haltijalle

Puruveden kalatalousalueella on sallittu troolia lukuun ottamatta kaikki kalastuslain sallimat pyydykset ja pyyntimuodot, joista yleisimmin käytettäviä
pyydyksiä ovat:
•

Verkot

•

Nuotta

•

Isorysä / Paunetti
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•

Katiska

•

Uistin

Kalastusoikeuksille ja kaupallisessa kalastuksessa yleisesti käytetyille pyydyksille (nuotta, verkko, isorysä) ei voida määritellä ns. käypää hintaa yleisesti, koska
hinnat vaihtelevat kalastusoikeuden laajuuden, pyydysmäärien ja vesialueen
tuottavuuden ja saavutettavuuden mukaan. Lisäksi kalastusoikeuksista maksettavat hinnat eivät ole julkisia, vaan ne määritellään vesialueen omistajan ja kalastajan välisissä yksityisoikeudellisissa sopimuksissa, jolloin ohjeellisten hintojen määrittäminen loukkaisi sopimusvapauden periaatteita ja vääristäisi markkinahinnan toteutumista.

3.1.1 Troolikalastus
,
Troolikalastus on Puruvedellä ja sen koko kalatalousalueella kielletty. Rajoituksella turvataan muikkukantojen kestävä käyttö ja kalastajille tasainen
ja ympärivuotinen toimeentulo. Troolikalastus on Puruvedellä kiellettyä, sillä
muikkuun kohdistuva kalastus on jo nykyisellään ympärivuotista ja riittävän
tehokasta.

3.1.2. Nuottakalastus ja rysäkalastus

Vesialueen omistajia suositellaan järjestämään kaupallinen nuotta- ja isorysäkalastus kestävän kalastuksen periaatteiden mukaan seuraavasti. Sopiva pyydystiheys saavutetaan ja kalastajien tasainen ja ympärivuotinen toimeentulo turvataan, kun yhtä nuottapyydystä kohti varataan n. 1 000 ha
vesialuetta ja isorysää kohti varataan n. 500 ha vesialuetta. Vesialueen
omistaja tai kalastusoikeuden haltija voi poiketa suosituksesta ja myöntää
myös useampia lupia em. pyydyksille, jos katsoo sen tarpeelliseksi kalakantojen hyvän tilan, vähäisen muun kalastuksen tai muun syyn vuoksi).
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Nuotan koko rajoitetaan Puruvedellä siten, että nuotan korkeus saa olla
enintään 18 metriä ja pituus enintään 300 metriä. Uusien nuottien enimmäiskoossa hyväksytään korkeuden osalta 10 % poikkeama, eli huomioidaan uuden nuotan kutistuminen. Käytettyjen nuottien osalta sallitaan 10 %
poikkeama pituudessa eli huomioidaan nuotan venyminen. Talvinuottakalastuksessa on myös huomioitava, että talvinuotta-apajan nosto- ja laskuavannon ns. silmäjäätä ei saa jättää vedon päätyttyä apajaan jään alle,
vaan se on joko poistettava tai laitettava takaisin paikalleen. Silmäjään voi
kuitenkin jättää jään alle, mikäli kyseistä apajaa käyttävät nuottaporukat yksimielisesti niin sopivat.

3.1.3. Verkkokalastus

Verkoilla, kuten myös muilla seisovilla pyydyksillä (verkko, rysä, paunetti,
katiska, koukut) on kalastus kielletty talvella merkityillä nuotta-apajapaikoilla. Kesällä vastaava kalastusrajoitus on suositus.
Puruvedessä käytettävien verkkojen maksimikorkeus saa olla enintään 6
metriä. Pinta- ja välivesipyynnissä käytettävän verkon solmuvälin tulee olla
vähintään 65 mm, lukuun ottamatta muikkuverkkokalastusta solmuväliltään
alle 22 mm verkoilla. Verkon pohjapyynnissä suositellaan, että käytetään
solmuväliltään vähintään 50 mm verkkoja yli 10 metrin syvyisillä vesialueilla,
lukuun ottamatta muikkuverkkokalastusta solmuväliltään alle 22 mm verkoilla. Näitä suosituksia toivotaan noudatettavan etenkin kotitarve- ja vapaa-ajan kalastuksessa.
Saimaannorpan elinalueilla tulee seuraavalla valtioneuvoston asetuskaudella jättää lahtivesiä kalastusrajoitusten ulkopuolelle, jotta kaupallinen
hauen-, ahvenen- ja lahnanpyynti on mahdollista ja kannattavaa. Kyseiset
lahtivesialueet on merkitty karttaliitteeseen. (Karttaliite)
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3.2 Kaupallinen kalastus

Muikkusaaliiden tavoitteet pidetään nykyisellä kestävällä tasolla vuosivaihtelut huomioon ottaen. Särkikalojen ja ahvenen saalisosuuksien toivotaan
lisääntyvän.
Pyritään säilyttämään kaupallisten I-ryhmän kalastajien määrä vähintään
nykyisellä tasolla. Uhkana on kalastajakunnan ikääntyminen. Kannustetaan
ja tuetaan neuvonnalla nuorien kalastajien ammatinharjoittamisen aloittamista. Muikkuun kohdistuva kalastus on nykyisellään ympärivuotista ja riittävän tehokasta. Osa-aikaisilla ja sivutoimisilla II-ryhmän kalastajilla saataisiin lisäpotentiaalia varsinkin luukalatuotantoon. Kaupallisille kalastajille lupia myönnettäessä pyritään ensisijaisesti ottamaan huomioon paikalliset
kalastajat.
Kaupalliseen nuotta- ja isorysäkalastukseen hyvin soveltuvia alueita ovat
Metsähallituksen hallituksen hallinnassa olevat valtion vedet sekä sellaiset
vesialueet, joille ei ole vesialueen omistajan toimesta järjestetty minkäänlaista kalastusta, ja joiden vesipinta-alat ovat riittävän suuret kestävään kaupalliseen kalastukseen kohdan 3.1.2 mukaisesti. Mikäli vesialueiden järjestäytymättömyys tai toimimattomuus tms. estää kaupallisen kalastuksen ja
ne täyttävät edellä määritetyt kriteerit kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvasta alueesta, niin tarvittaessa sellaisiin vesialueisiin voidaan soveltaa kalastuslain 13 §:n mukaisia toimia.
Luodaan edellytyksiä vajaakalastettujen särkikalojen pyynnille ja saadun
saaliin markkinoinnille yhteistoiminnassa Puruveden kalastajainseura ry:n
ja vesistönsuojelutoimijoiden kanssa. Hoitokalastukset rehevöityneillä lahtivesialueilla ovat parasta vesi– ja kutualueiden hoitoa.
Pyritään tiedottamiseen sekä yhteistoimintaan kalastajien ja kala-alan toimijoiden kanssa. Onnistumisen mittareina toimivat kaupallisen kalastuksen
lupa- ja saalistiedot sekä hoitokalastusten saalistiedot.
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3.3 Harjuksen rauhoitusalueet

Ylläpidetään ja lisätään harjuksen rauhoitusalueita sen luontaisilla lisääntymis- ja elinalueilla, jotta harjuskannat elpyvät kestävälle tasolle. Harjuksen
rauhoitusalueilla kielletään kaikki kalastus mukaan lukien yleiskalastusoikeudet: onkiminen, pilkkiminen ja kalastonhoitomaksuun sisältyvä viehekalastus, lukuun ottamatta nuottakalastusta ja muikun avorysä- ja paunettikalastusta. Rauhoitusalueilla kalastus kielletään karttaan merkittyjen niemien,
saarien, luotojen ja niiden osien läheisyydessä 100 metriä lähempänä rantaa. Harjuksen rauhoitusalueita ylläpidetään ja uusia perustetaan yhteistyössä vesialueen omistajien kanssa karttaliitteen mukaisille alueille (Kuva
7).

3.4 Kalastuslain mukaiset rauhoitusajat ja alamitat

Puruveden kalatalousalueella ovat voimassa seuraavat kalastuslain ja –
asetuksen mukaiset rauhoitusajat ja alamitat:
Järvitaimenen (rasvaeväleikattu) alamitta on 50 cm ja sen kalastus on sallittu ympäri vuoden.
Nieriän alamitta on 60 cm, ja se on rauhoitettu kokonaan syys – marraskuussa (1.9.–30.11.)
Harjuksen alamitta on 35 cm, ja se on rauhoitettu kokonaan huhti – toukokuussa (1.4.–31.5.).
Järvilohen (rasvaeväleikattu) alamitta on 60 cm, ja lisäksi vapaa-ajankalastuksessa saaliskiintiö on enintään yksi rasvaeväleikattu järvilohi kalastajaa
kohti vuorokaudessa.
Rasvaevällinen järvilohi ja järvitaimen on rauhoitettu kokonaan ympärivuotisesti.
Kuhan alamitta on 42 cm.
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4. Vesistön kunnostus- ja hoitotoimenpiteet
4.1 Vesistöjen hoito ja seuranta

Kalatalousalueen vesistöjen huononemista seurataan erityisesti kutualueilla, sekä Kuonajärven ja Vehkajärven alueilla. Levä- ja pohjaliejuhaittaa
esiintyy erityisesti Kuonajärvessä. Paikoitellen on myös haittaa vesikasvillisuudesta. Järvikunnostuksen osalta Isossa Vehkajärvessä vedenpinta pyritään ennallistamaan. Edellä mainitut toimenpiteet liittyvät osana Puruveden
kalatalousalueen vesienhoitosuunnitelmaa.
Vesialueiden heikkenemisen pysäyttäminen kuuluu FRESHABIT- hankkeen tavoitteisiin. Hankkeen edistymistä ja sen vaikuttavuutta seurataan.
Tavoitteena on osallistua aktiivisesti Puruveden kalatalousalueen vesienhoidon yleissuunnitelman valmisteluun, jossa erityistavoitteena on vesistön
vaikutus kalakantoihin. Toimenpiteet tehdään yhteistoiminnassa muiden toimijoiden kanssa. Ensisijaisesti tuetaan osakaskuntia kutualueiden kunnostuksissa.
Kerätään tietoa vesistönsuojeluun liittyviltä toimijoilta ja osakaskunnilta,
sekä jatketaan erityisesti harjuksen kutualueiden tilan selvitystä erikseen
laadittavan suunnitelman mukaisesti.
Käytetään apuna Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Pro Puruveden vesialueiden mittaustuloksia ja havaintoja.

4.2 Hoitokalastus

Puruveden hoitokalastusta jatketaan. Vehkajärvessä hoitokalastukselle ei
ole tarvetta. Vehkajärvestä on poistettu noin 20 kg/ha roskakalaa 2000-luvulla. Kuonajärvessä on suoritettu hoitokalastusta 2010-luvulla ja järven tila
on seurannassa.
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5. Kalatalousalueen rahoitus
Puruveden kalatalousalueen toiminnan rahoitus on muodostunut 50 % viehekalastusalueen kalastuslupatuloista, 40 % kalastonhoitomaksuvaroista
kalatalousalueen toimintaan myönnettävästä avustuksesta, ja 10 % vesialueen omistajakorvauksista kalatalousalueelle jäävistä korvausosuuksista.

6. Kalastuksenvalvonta
Kalastuksenvalvonnan tavoitteena on kaikkiin kalastajaryhmiin tasapuolisesti ja ohjaavasti kohdistettu toiminta luvattoman kalastuksen estämiseksi.
Valvonta toteutetaan kalatalousalueen valtuuttamien valvojien, Metsähallituksen erätarkastajien ja osakaskuntien kalastusvalvojien yhteistyönä, sekä
Itä-Suomen poliisilaitoksen eräpoliisin kanssa. Koordinaattorina toimii kalatalousalueen toiminnanjohtaja. Vastuualueita ovat Kerimäen, Punkaharjun
ja Kesälahden vesialueet.
Valvonnan painotus ja ajoittaminen kohdistuvat harjuksen kutualueisiin ja
rauhoitukseen, osakaskuntien rajoituksiin, pyydysrajoitusten valvontaan
norpan suojelualueilla sekä keskeisimpiin uisteluajankohtiin. Kalatalousalue
tarjoaa valvontapalveluja osakaskunnille.

7. Saimaannorppa ja merimetso kalatalousalueella
Saimaannorpan lisääntyminen kalatalousalueella on vakava uhka kaupalliselle ja vapaa-ajan pyydyskalastukselle. Tilanteen kehitystä seurataan jatkuvasti. Osakaskuntia tuetaan neuvotteluissa pyydysrajoitusalueista, jotta
ympärivuotinen pyydyskalastusmahdollisuus sekä mahdollisuudet kevätkalastukseen matalissa lahtivesissä säilyvät kaikilla vesialueiden omistajilla.
Pyydysten norppaturvallisessa käytössä järjestetään neuvontaa.
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Voimakkaasti lisääntynyt merimetso ei ole luontainen laji Puruvedellä. Kesäisin alueella oleilee noin viidenkymmenen yksilön kanta. Pesimistä ei ole
vielä havaittu, mutta tulevaisuudessa sen tapahtuminen on erittäin todennäköistä. Merimetso on uhka matalien särkkien alueilla kuoriutuville harjuksen poikasille. Merialueilla on todettu mm. ahvenkantojen taantumista tiheillä merimetsoalueilla (yle.fi 2020). Merimetson osalta tuetaan hankkeita,
joilla on tavoitteena edistää rauhoituksen purkamista. Merimetson poistamiselle harjuksen elinalueilta haetaan karkoituslupaa.

8. Hallintotoimenpiteet
8.1 Vesialueen omistajakorvausten jakaminen

Kalastuslain 83 §:n mukaan kalastonhoitomaksuvaroista maksettavien korvausten jako vesialueiden omistajille tulee perustua vesialueeseen kohdistuvaan viehekalastuksesta aiheutuvaan rasitukseen, joka vahvistetaan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa. Kalatalousalue vastaa jaon
teknisestä toteuttamisesta.
Viehekalastus kalatalousalueella painottuu Puruvedelle ja siellä etenkin
niille vesialueille, jotka ovat mukana Puruveden viehekalastuksen yhteislupa-alueessa. Viehekalastuksella tarkoitetaan kalastonhoitomaksun perusteella tapahtuvaa viehekalastusta. Viehekalastuskorvausten jakoperusteissa tulee huomioida, että viehekalastajilla tulee olla kalastonhoitomaksu
maksettuna myös Puruveden viehekalastuksen yhteislupa-alueella kalastettaessa.
Korvaukset kalastonhoitomaksuvaroista jaetaan vesialueiden omistajille rasituskertoimilla 0–2, vesialueen kalastuspaine huomioiden seuraavien periaatteiden mukaisesti:
0. Vesialueet, joilla yleiskalastusoikeus on kielletty ympäri vuoden. Perusteena kalastusrajoitus.fi -palvelu.
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1. Kalastusrasituksen perusarvo, joka annetaan lähtökohtaisesti kaikille vesialueille ja vesialueiden omistajille.
2. Vesialueet, jotka ovat mukana viehekalastuksen yhteislupa-alueissa.
Vesialueen omistajan rasituskerroin vaihtelee välillä 1–2 silloin, kun koko
vesialue tai osa siitä kuuluu viehekalastuksen yhteislupa-alueeseen tai vesialueella harjoitetaan muulla perusteella viehekalastusta tavanomaista
enemmän. Vesialueen omistajan rasituskerroin vaihtelee 0–1 silloin, kun
vesialue ei kuulu viehekalastuksen yhteislupa-alueeseen, ja jos vesialueella, tai osalla sitä on rajoitettu yleiskalastusoikeuksia (esim. harjuksen
rauhoitusalueet).
Jakoperusteita voidaan muuttaa kalatalousalueen varsinaisen kokouksen
päätöksellä kesken suunnittelukauden, mikäli ilmenee uusia seikkoja, joiden perusteella jakosuhteita tulee muuttaa.
Korvaukset jaetaan vesialueiden omistajille ilman hakemusmenettelyä ja ilman korvausten saajille sälytettäviä kuluja. Jos vesialueen omistajalle jaossa tuleva korvausosuus on enintään 50 euroa, niin varoja ei jaeta omistajalle, vaan korvaus jää kalatalousalueelle käytettäväksi kalakantojen hoitoon.

8.2 Osakaskunnat ja vesialueenomistajat

Osakaskuntien ja muiden vesialueiden omistajien järjestäytyminen ja yhdistyminen nykyistä isompiin kokonaisuuksiin käynnistyi syksyllä 2020. Kalatalousalue on taloudellisesti mukana hankkeessa ja tukee sen toteutumista.
Tavoitteena on myös osakaskuntien yhdistymisien tukeminen. Onnistumisen mittarina toimivat saavutetut alueiden yhdistymiset.

8.3 Viestintä

Tavoitteena on kehittää tehokas kaksisuuntainen viestintä sidosryhmien välillä. Sisäisestä viestinnästä vastaa toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan,

50

hallituksen ja toimihenkilöiden välistä sähköistä viestintää ylläpitävät sähköposti, WhatsApp, Teams, sekä perinteiset tapaamiset ja kokoukset. Ulkoisesta viestinnästä vastaa toiminnanjohtaja tai viestivastaava. Ulkoiseen
viestintään osallistuvat ainakin osakaskunnat, muut vesialueiden omistajat,
vesialueen kalastajat, kunnat ja kaupungit, järjestöt, tiedotusvälineet, sekä
viranomaiset. Keskeisimpänä viestinnän välineenä toimivat sähköposti ja
verkkosivut. Muita ulkoisen viestinnän välineitä ovat koulutus- ja tiedotustilaisuudet, paikallislehti ja erilaiset esitteet.
Tiedotettaviin asioihin kuuluvat vesialueella tapahtuva toiminta, tilaisuudet
ja tapahtumat, kokousten ajankohdat ja päätökset, omistajakorvausten jakopäätökset, sekä kalastuslaissa ja -asetuksessa tapahtuneet muutokset.
Myös viehelupa-alueet, luvanmyynti ohjeineen sekä veneenlaskupaikat ilmoitetaan. Annetaan myös ohjeet kalastusrajoituksien osalta, sekä osoitetaan norpansuojeluun liittyvät pyydysrajoitusalueet ja sallitut pyydykset.

8.4 Seurannan järjestäminen
,
Osatavoitteiden toteutumista seurataan. Luonnonvarakeskuksen kaupallisen kalastuksen saalistiedot otetaan käyttöön. Tietoja viehekalastusalueen
saaliista kerätään vapaaehtoisella ilmoitusmenettelyllä.
Osakaskuntia aktivoidaan ja saalistietoja kerätään suoraan kalatalousalueelle. Vesistön ja kutualueiden tilan seuranta järjestetään yhteistoiminnassa
eri toimijoiden kanssa. Puruveden alueella suoritetaan kyselyitä, jotka pyritään tekemään siten, että kyselyihin vastaisi mahdollisimman moni.

9. Vaikuttavuuden arviointi ja suunnitelman päivitys
Suunnitelman vaikuttavuutta arvioidaan osatavoitteiden toteutumisella ja
erilaisilla mittareilla, kuten saalistilastoilla, kyselyillä ja ympäristön tai vedentilan nopeilla muutoksilla.
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Kalastuslain 4 luvun 38 § mukaan Käyttö- ja hoitosuunnitelma on voimassa
enintään kymmenen vuotta. Vanha suunnitelma on voimassa kuitenkin siihen asti, kun uusi suunnitelma hyväksytään. Mikäli vesistön tila muuttuu
merkittävästi, voidaan suunnitelmaa päivittää aiemminkin.
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10. Yhteenvetotaulukko suunnitelman keskeisistä tavoitteista ja niiden seuranta
Yhteenveto suunnitelman keskeisistä tavoitteista ja niiden seuranta
Tavoitteet

Toimenpiteet

Puruveden oman harjuskannan Harjuksen rauhoituspiirit keskeilisääntymisen turvaaminen ja
sille lisääntymisalueille.
sen elinympäristön vahvistaminen.
Harjuksen emokalapyynti ja palautusistutukset harjuksen luontaisille elinalueille.

Seuranta
Rauhoituspiirien pinta-ala ja
niiden riittävyys.
Palautusistutusten poikasmäärät.

Kutualueiden tilan seuranta
Kutupaikkojen veden- ja pohjan- poikasnuottauksilla (Luke).
laadun tilan selvitys.
Poikasnuottausten tulokset.
Merimetson rauhoituksen purkamisen edistäminen.
Kaupallisen kalastuksen ympäri- Kestävien kalastusmuotojen
vuotisten toiminta-edellytysten (nuotta, rysä ja verkko) suosimiturvaaminen.
nen pyynnissä.

Merimetsohavaintojen seuranta (Luonnonsuojelulaki).
Saaliskirjanpitotiedot (muikun kokonaissaalis).
Kalastajamäärien kehitys.

Vajaasti hyödynnettyjen (ns.
Lahtivesialueiden jättäminen sai- Valtioneuvoston asetus
särkikalojen) kaupallisen käytön maannorpan suojelua koskevien
lisääminen.
kalastusrajoitusten ulkopuolelle.
Vapaa-ajan kalastusmahdollisuuksien ja kalastusmatkailun
edistäminen.

Runsaat luontaiset kalakannat.

Järvitaimen ja järvilohi-istutukset.

Yhteislupa-alueen ylläpito ja laa- Yhteislupa-alueen pintajentaminen.
alan kehittyminen.
Kalastusrajoitukset ja -suosituk- Saalistilastot ja kyselyt.
set.
Kutualueiden kunnostukset ja
poikasistutukset.

Kalaston kestävä käyttö.
Hyvän vedenlaadun ylläpito.

Viestinnän kehittäminen jäsenten sidosryhmien välillä.

Järvitaimenen merkintä-istutukset.

Kutualueiden tilan seuranta.

Kalastusrajoitukset ja -suosituk- Vedenlaadun tilan
set tarvittaessa.
seuranta.
Hoitokalastus
Hoitokalastussaaliit /vesihehtaari.

Viestinnän sähköistäminen

Vedenlaadun seuranta
Palaute jäseniltä ja sidosryhmiltä.
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