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1 Johdanto

Tämä Juurusveden käyttö- ja hoitosuunnitelma on järjestyksessään kolmas. Aikaisemmat

suunnitelmat valmistuivat vuosina 1990 ja 2000.

Käyttö- ja hoitosuunnitelma laatiminen ja ajan tasalla pitäminen ovat kalastusalueen laki-

sääteisiä velvollisuuksia. Suunnitelma on ohjeena kalakantojen hoidossa ja kalastuksen

järjestämisessä. Osakaskuntien ja viranomaisten on tarpeen mukaan otettava huomioon

suunnitelmassa esitetyt kalavarojen käyttöä ja hoitoa koskevat suuntaviivat.

Tämän käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinta alkoi vuoden 2011 alussa Juurusveden kalas-

tusalueen hallituksen nimeämän ohjausryhmän ja suunnitelman laatijan aloituskokouksel-

la. Tämän jälkeen ohjausryhmä kokoontui laadinnan tiimoilta X kertaa, kalastusalueen hal-

litus käsitteli suunnitelmaa kahdessa kokouksessa ja suunnitelma hyväksyttiin lopullisesti

kalastusalueen kokouksessa xxxxxxkuussa 2011.

Suunnitelman laadinnan aluksi kalastusalueen osakaskunnille, muutamille yhteisille vesi-

alueille, Metsähallitukselle, kahdelle kalastusyhdistykselle ja kahdelle virkistyskalastusseu-

ralle lähetettiin tiedustelu (ks. liite 2) koskien alueensa vesistöjen tilaa, kalakantoja, kalas-

tusta ja kehitysehdotuksia. Tiedusteluja lähetettiin 71 kpl ja vastauksia saatiin yhteensä 76

kpl, joiltakin vastaajilta tuli useampia järviä koskevia vastauksia. Tiedustelun tuloksia käy-

tettiin perustana käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteita määritettäessä.

Suunnitelman kartat: © Maanmittauslaitos, lupanro 773/MML/11.
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2 Yleissuunnitelma

2.1 Juurusveden kalastusalueen tavoitteet

Juurusveden kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on pyritty huomioimaan suun-

nitelman laadintahetkellä käynnissä ollut kalastuslain kokonaisuudistus.

Kalastuslain 1§:n mukaan "Kalastusta harjoitettaessa on pyrittävä vesialueiden mahdolli-

simman suureen pysyvään tuottavuuteen. Erityisesti on pidettävä huolta siitä, että kalakan-

taa käytetään hyväksi järkiperäisesti ja ottaen huomioon kalataloudelliset näkökohdat, se-

kä huolehdittava kalakannan hoidosta ja lisäämisestä. Tällöin on vältettävä toimenpiteitä,

jotka voivat vaikuttaa vahingollisesti tai haitallisesti luontoon tai sen tasapainoon".

Kalastuslain kokonaisuudistuksen työryhmän välimietinnössä vuodelta 2010 todetaan, että

"Kalastuslain keskeisenä tehtävänä tulisi olla kalavarojen käytön ja hoidon järjestäminen

niin, että kalavarojen hyödyntämisestä saataisiin yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja samal-

la turvattaisiin luonnonvarojen ekologinen kestävyys sekä luonnon monimuotoisuus".

Kalastuslainsäädännön kokonaisuudistuksen valmistelun yhteydessä kestävän kalastuk-

sen määritelmää on syvennetty. Kestävällä kalastuksella on kolme tavoitetta. Ekologisesti

kestävä kalastus on kalakantojen hyödyntämistä vaarantamatta niiden ja koko ekosystee-

min hyvinvointia ja uusiutumiskykyä. Tämä otetaan huomioon kaikissa vesienhoitotoimis-

sa. Taloudellisesti kestävä kalastus on kalakantojen hyödyntämistä siten, että saadaan

paras mahdollinen yhteiskuntataloudellinen hyöty. Sosiaalisesti kestävä kalastus tarkoit-

taa, että suomalaiseen kulttuuriperintöön olennaisesti kuuluvat kalastus ja luonnossa liik-

kuminen ovat jatkossakin kaikille tasapuolisesti mahdollisia.1

Tässä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa pyritään Juurusveden kalastusalueen kokonaisval-

taiseen tarkasteluun ja ottamaan huomioon kalastusalueen järvien ja muiden vesien luon-

taiset ominaispiirteet sekä käyttäjien havainnot, kokemukset ja paikallistuntemus. Tärkeä

muutos aiempiin suunnitelmiin nähden on se, että vesien kunnostus on nostettu merkittä-

väksi painopistealueeksi.

Järvikohtaisissa toimenpide-ehdotuksissa on mainittu osakaskunnille ja yksityisten vesi-

alueiden omistajille sekä muille asianomaisille lähetetyssä tiedustelussa esiin tulleita ha-

vaintoja, ongelmia ja ehdotuksia, jotka on otettu huomioon kalastuksen järjestämistä, ka-

lanistutuksia ja muita vesienhoitotoimia koskevissa suosituksissa.

2.2 Kalastusalueen yleiskuvaus

2.2.1 Sijainti ja vesistöalueet

Juurusveden kalastusalue sijaitsee Pohjois-Savossa, Itä-Suomessa, jakautuen Siilinjärven

ja Tuusniemen kuntien sekä Nilsiän, Juankosken ja Kuopion kaupunkien alueille (ks. liite:
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Kalastusalueen kartta). Kalastusalueesta suurin osa kuuluu Vuoksen vesistöalueen Nilsiän

reittiin ja alueen pääallas on Juurusvesi. Juurusveden pinta-ala on 7 500 hehtaaria ja se

muodostaa suuremman järvikokonaisuuden yhdessä mm. Melaveden, Muuruveden ja

Riistaveden alueen järvien kanssa. Muita kalastusalueen suurempia järvialtaita ovat mm.

Suuri-Pieksä, Iso-Laju, Kotkatvesi, Iso-Jälä, Siilinjärvi ja Akonvesi, josta valtaosa kuuluu

Vuotjärven kalastusalueeseen. Pienempiä järviä ja vesialueita on noin 380 kappaletta, jois-

ta suuri osa on pieniä alle 50 hehtaarin järviä. Alueella on muutamia pieniä jokia kuten

Ventojoki, Kauppisenjoki, Siilinjoki ja Pieksänkoski.

Pääosa kalastusalueelle tulevista vesistä tulee Nilsiän reitiltä Vuotjärvestä. Alueen vedet

virtaavat Kotkatveden kautta Kallaveteen. Juurusvesi kuluu Juurusveden valuma-

alueeseen (vesistöalueen numero 4.61), johon purkavat vetensä seuraavat valuma-

alueet:2

Valuma-alue Alaraja Pinta-ala ha Järvisyys %

Siilinjoen va (4.65) Siilinjärvi 15 000 9,5

Vuotjärven alue (4.62) Juankoski 52 850 17,5

Riistaveden va (4.69) Riistavesi 21 400 12

Kallaveden ja Unnukan säännöstely vaikuttaa Kallaveden kanssa samassa tasossa oleviin

järviin kuten Juurusveteen, Muuruveteen ja Melaveteen. Säännöstely vaikuttaa Kallaveden

tasossa olevien vesistöjen vedenkorkeuksiin varsin vähän. Koko vuoden vedenkorkeuden

vaihteluväli on säännösteltynä keskimäärin 87 cm. Luonnonmukainen vaihteluväli on ollut

noin yksi metri.3

Kalastusalueen suurimmat taajamat ovat Siilinjärven kirkonkylä, Siilinjärven Toivala-

Vuorela, Juankosken kaupunginosa Muuruvesi sekä Kuopion kaupunkiin kuuluva Riista-

vesi-Melalahti. Näistä Siilinjärven kirkonkylä on asukasluvultaan suurin.

Hallinnollisesti Juurusveden kalastusalue on Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella. Kala-

talousneuvonnasta vastaa Pohjois-Savon kalatalouskeskus.

2.2.2 Kalastusalueen hallinto, rahoitus ja vesialueiden omistus

Kalastusalueen hallinnosta säädetään kalastuslain 9. luvussa. Kalastusalue on lakisäätei-

nen yhteistyöorganisaatio, jonka tehtävä on edistää toimialueensa kalataloutta. Kalastus-

lain 71§:n mukaisesti kalastusalueen jäseniä ovat osakaskunnat, vesialueen omistajat,

kalastusalueella toimivat ammattikalastajien järjestöt ja kalastusalueella toimivat virkistys-

kalastajia edustavat järjestöt. Kalastusalueen jäsenet hoitavat alueella kalastuslaissa an-

nettuja julkisen vallan käyttöön kuuluvia tehtäviä virkamiesvastuulla.
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Kalastusalueen rahoitus pohjautuu kalastuslakiin. Alueellinen ELY-keskus jakaa tietyn

osan kertyneistä kalastuksenhoito- ja viehekalastusmaksuvaroista yleisavustuksena kalas-

tusalueelle toimintamäärärahaksi. Jos vesialueen omistajalle kalastuksenhoito- ja vieheka-

lastusmaksuvaroista jaettavan ns. omistajakorvauksen määrä olisi enintään 30 euroa, se

ohjataan suoraan kalastusalueelle. Lisäksi kalastusalue voi hakea harkinnanvaraisia toi-

mintarahoja ELY-keskukselta tai avustuksia esimerkiksi kunnilta. Kalastusalue saa rahoi-

tusta toimintaansa myös järjestämiensä yhtenäislupien myynnistä. Kalastusalue voi harjoit-

taa myös muuta varainhankintaa ja se voi tehdä maksullisia toimeksiantoja esimerkiksi

osakaskunnille ja muille vesienomistajille.

Juurusveden kalastusalueen yhteispinta-ala on 23 772 hehtaaria, josta osakaskuntien

osuus on noin 98 %. Valtion omistuksessa on noin 0,7 % vesialueesta. Osakaskuntien

lukumäärä on 77 kpl. Juurusveden kalastusalueen osakaskuntaluettelo on esitetty liittees-

sä suunnitelman lopussa.

2.2.3 Kuormitus

Vesistön kuormitus jaetaan pistemäiseen ja hajakuormitukseen. Tyypillisintä pistemäistä

kuormitusta on yhdyskuntien ja teollisuuden kuormitus, joka purkuputkea pitkin johdetaan

vesistössä yhteen kohtaan tai suppealle alueelle. Hajakuormitus on peräisin useasta pie-

nestä päästölähteestä, esimerkiksi maa- ja metsätaloudesta, liikenteestä sekä haja- ja lo-

ma-asutuksesta. Kuormituksen vaikutuksia pyritään kompensoimaan kalataloudellisilla

velvoitteilla (ks. 4.3 Kalatalousvelvoitteet).

Nilsiän reitillä maatalouden osuus ulkoisesta fosforikuormituksesta on noin 40 %, haja-

asutuksen noin 8 %, metsätalouden noin 5 % ja pistekuormituksen noin 5 %. Typpikuormi-

tuksesta on noin puolet peräisin luonnonhuuhtoumasta ja laskeumasta, maataloudesta

noin 30 % ja pistekuormitusta on 8 %.4

Merkittävimpiä pistekuormittajia Juurusveden kalastusalueella ovat Yara Suomi Oy:n Siilin-

järven tehtaat ja kaivos sekä Siilinjärven kunnan ja Kuopion Melalahden taajaman puhdis-

tamot. Myös Koillis-Savon ympäristöhuolto Oy:n jätevedenpuhdistamon Akonveden ylä-

puolella sijaitsevaan Koivukoskeen johtamat jätevedet vaikuttavat huomattavasti kalastus-

alueen vesien tilaan. Juankosken taajamassa sijaitsevan Stromsdal Oy:n kartonkitehtaan

prosessivedet käsitellään samassa puhdistamossa. Tehdas oli konkurssin takia poissa

käytöstä vuodesta 2008 kesään 2010, jolloin tehtaan toiminta jälleen käynnistyi. Nilsiässä

Kinahmin länsipuolella Sibelco Nordic Oy Ab (entinen SP-Minerals Oy) laskee ajoittain

kaivostoiminnasta syntyviä vesiä Kauppiseen. Siilinjärvellä Lujabetoni Oy:n teollisuusalu-

een sade- ja muut pintavedet johdetaan Kevättömään. Juurusveden ja Iso-Jälän äärellä

sijaitsevasta Kuopion lentokentästä aiheutuu vähäistä kuormitusta. Akonvedellä Akonpoh-

jassa tukkien pudotuspaikka on paikallinen kuormittaja. Nilsiän Konttimäenalussuon turve-

tuotantoalueiden kuivatusvesiä ja osa Kaijanpäänsuon turvetuotantoalueiden kuivatusve-

sistä johdetaan Ventojokea pitkin Puutosveden Pajulahteen. Kaijanpäänsuon turvetuotan-

toalueiden kuivatusvesiä lasketaan myös Kauppisenjokea myöten Iso-Lajuun.
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2.2.4 Vesistön muu käyttö

Kalastuksen ohella kalastusalueen vesialueita käytetään esimerkiksi virkistykseen, loma-

asutukseen, uittoon, veneilyyn, metsästykseen ja vedenhankintaan. Loma-asutus on ja-

kautunut melko tasaisesti alueen eri puolille. Talviaikaan vesistöjä käytetään paikallisesti

jääteinä.

Kemphos Oy (nykyisin Yara Suomi Oy) on suurin yksittäinen vedenkäyttäjä Pohjois-

Savossa ja täten myös Juurusveden kalastusalueella. Kemphos Oy:n voimassa oleva ve-

sitalouslupa sallii yhtiön ottaa jäähdytys- ja prosessivettä Juurusveden Kuuslahdesta enin-

tään 225 000 m³/vrk. Yhtiöllä on myös oikeus ottaa vettä Sulkavanjärvestä enintään 12

000 m³/vrk puolivuosikeskiarvona laskettuna. Poikkeuksellisen kuivana aikana vedenotto

on toteutettava siten, ettei sillä ole sanottavaa haitallista vaikutusta Sulkavanjärven veden-

pinnan korkeuteen.

Kuopion kaupunki ottaa Jänneniemen pohjois- ja eteläpuolelta Juurusvedestä ja Jänneve-

destä rantaimeytyksellä muodostettua vettä, joka pumpataan Jänneniemen tekopohjave-

denottamolta kaupungin asutuksen käyttöön. Voimassa olevan vesitalousluvan mukaan

tekopohjavettä saa ottaa korkeintaan 20 000 m³/vrk. Jänneniemen pohjavesialueella ja

vedenhankintavesistön valuma-alueella on voimassa oleva oikeusvaikutteinen ranta- ja

maaseutualueiden yleiskaava. Kaavaan rajatuilla alueilla tulee noudattaa asiaankuuluvia

määräyksiä, jotta vesivarat säilyvät muuttumattomina ja pilaamattomina.4

Puun nippu-uittoa on harjoitettu kalastusalueella lähinnä Jännevirran kautta Juurusveden

pohjois-osista ja Melavedeltä. Alueella on ollut kaksi suurta pudotuspaikkaa, Pajulahti ja

Melavesi. Kuuslahtea on aiemmin käytetty satunnaisesti tukkien jäälleajopaikkana ja talvi-

aikaisena varastona. Kalastusalueen toimintaan vaikuttaa myös Akonlahden pudotuspaik-

ka, josta tukit uitetaan Muuruveden kautta edelleen Juurusvedelle.

Pajulahti oli tukkinippujen pudotus- ja varastointipaikka kymmeniä vuosia, toiminta lopetet-

tiin vuonna 2003. Toiminnasta lahden pohjaan kertynyt kuori- ym. puuaines on kuluttanut

pohjan läheisissä vesikerroksissa runsaasti happea pudotuspaikan lakkauttamisen jäl-

keenkin, mikä on aiheuttanut vedenlaadun heikentymistä. Tilanteen parantamiseksi Paju-

lahtea on kunnostettu. Sinne asennettiin hapetinlaite vuonna 1995, vuonna 2002 vanha ja

teholtaan riittämätön laite vaihdettiin tehokkaampaan. Hapetuksen lisäksi syksyllä 2004

poistettiin pudotuspaikan alueelta kaikki paalukiinnikkeet sekä puomitukset ja vuonna 2005

pohjasta nostettiin tukkeja ja pohjaa harattiin.5

Melaveden pudotuspaikan toiminta on supistunut huomattavasti sitten 1990-luvun lopun.

Pudotuspaikan vuoden 2009 vedenlaadun tarkkailun mukaan viitteitä pudotuspaikan toi-

minnasta ei syvemmissä vesikerroksissa voitu todeta.6

Juurusveden läpi Kuuslahteen kulkee syväväylä (4,2 m kulkusyvyys). Juurusvedeltä Muu-

ruvedelle, Pajulahteen ja Iso-Lajulle vie 2,4 m väylä ja Siilinlahdelle 1,7 m veneilyväylä.
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Kuopion ja Tuusniemen rajalla sijaitseva Summan kanava (1,2 m kulkusyvyys) rakennettiin

vuosina 2001–2002. Kanava mahdollistaa veneilyn Muuruveden ja Suvasveden välillä.

Juurusveden kalastusalueella on kolme kalankasvattajaa, jotka harjoittavat luonnonravin-

tolammikkoviljelyä Kuuslahdessa (1 lammikko, 2 hehtaaria), Pieksänkoskella (4 lammik-

koa, 6,9 ha), Riistavedellä (4 lammikkoa, 12,5 ha) ja Tuusjärvellä (1 lammikko, n. 1 ha).

Kalastusalueella ei ole muuta kalanviljelytoimintaa. Riistavedellä on Riistaveden perhoka-

lastajat ry:n ylläpitämä ongintalammikko (Suuri Kangaslampi).

Maalämpökaapeleiden sekä vesijohto- ja viemäriputkien asentaminen osakaskunnan vesi-

alueelle edellyttää luvan osakaskunnalta, joka voi periä luvasta korvauksen.

2.2.5 Järvien ja virtavesien veden laatu

Pohjois-Savon ELY-keskuksen tekemän vedenlaatuluokituksen mukaan Juurusveden ka-

lastusalueella olevien Nilsiän reitin järvien ekologinen tila on hyvä lukuun ottamatta Muu-

ruvesi-Akonvettä, jonka ekologinen tila luokitellaan tyydyttäväksi. Alueella on myös joita-

kin pienempiä järviä, jotka luokitellaan ekologiselta tilaltaan hyvää heikommiksi (esim. Sii-

linjärvi välttävä sekä Haluna ja Ylä-Pieksä tyydyttäviä). Siilinjärven seudun teollisuuden

ja hajakuormituksen vaikutusalueella on pieniä järviä ja jokia, jotka eivät täytä hyvän eko-

logisen tilan tavoitetta (esim. Kevätön arvioitu biologisten laatutekijöiden perusteella vält-

täväksi, Sulkavanjärvi ja Pöljänjärvi tyydyttäviksi).4

Tämän käyttö- ja hoitosuunnitelman kirjoittamishetkellä Pohjois-Savon ELY-keskus oli te-

kemässä selvitystä Pohjois-Savon hyvää huonommassa tilassa olevien järvien kunnostus-

tarpeista ja -mahdollisuuksista. Selvityksessä oli myös Juurusveden kalastusalueen vesiä.

Painopisteenä oli vedenlaadun, ravinnekuormituksen, järven sietokyvyn, ravintoverkko-

kunnostuksen tarpeen, happitilanteen jne. läpikäyminen olemassa olevan tiedon avulla.7

2.2.6 Velvoitetarkkailutuloksia

Tähän lukuun on koottu tietoja ns. Juurusveden yhteistarkkailun eli Yara Suomi Oy:n (ai-

kaisemmin Kemphos Oy:n) ja Siilinjärven kunnan yhteisen vesistötarkkailun eri havainto-

paikkojen veden laadun pitkän aikavälin (1986–2006) tutkimustuloksista ilmenevistä muu-

toksista sekä tietoja vuoden 2009 tarkkailuraportista. Lisäksi esitellään tuloksia muutamas-

ta muusta velvoitetarkkailusta.

Kolmisoppi

Juurusveden yhteistarkkailuohjelman vuosien 1986–2006 vedenlaadun muutosten yhteen-

vedon mukaan Kolmisopen tila heikentyi huomattavasti 2000-luvulla. Yara Suomi Oy:n

rikastushiekka-alueelta suotautuvien vesien vaikutukset näkyivät välittömimmin Kol-

misopen veden sähkönjohtokyvyn (suolaisuuden), fluoridi- ja sulfaattipitoisuuksien sekä

happamuusasteen eli pH:n kohoamisina. Kolmisopen rehevöityminen kiihtyi 2000-luvulla.

Järvi muuttui rehevästä erittäin reheväksi.
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Vuoden 2009 tarkkailuraportin mukaan on havaittavissa, että Kolmisopen tarkkailusyvän-

teen alusveden happitilanne talvella on 2000-luvun puolivälin tilaan nähden kohentunut,

mutta kesällä happikato on vaivannut edelleen. Myös alusveden fosforipitoisuus on kehit-

tynyt parempaan suuntaan etenkin talvella. Päällysveden fosforimäärä on vähän lisäänty-

nyt sekä talvella että kesällä. Sulfaatin ja fluoridin pitoisuuksien suunta näyttää olevan

alaspäin lukuun ottamatta alusveden tuloksia talvella 2009. Sähkönjohtavuudessakin on

havaittavissa lievää laskua.

Koivusenjoki ja Pöljänjoki

Viljelysmaiden halki virtaavassa, Kolmisopen alapuolisessa Koivusenjoessa sähkönjohta-

vuus, fluoridi- ja sulfaattipitoisuudet sekä pH-arvo kasvoivat tasaisesti tarkkailujakson

1986–2006 aikana. Kokonaisfosforipitoisuus sen sijaan alentui jakson loppupuolella. Pöl-

jänjoessa, joka toimii Koivusenjoen vertailualueena, pitoisuusmuutokset olivat pieniä.

Koivusenjoessa kokonaisravinteiden pitoisuudet olivat talvella 2009 jonkin verran korke-

ampia kuin yleensä 2000-luvulla. Kesällä 2009 ravinnepitoisuudet sitä vastoin olivat hiukan

aiempaa alhaisempia. Sulfaatin ja fluoridin määrät ovat kasvaneet. Pöljänjoessa veden

kokonaisfosforipitoisuus oli maaliskuussa 2009 lievästi koholla 2000-lukuun verrattuna,

mutta muuten veden laatu on pysynyt jotakuinkin entisellä tasolla.

Sulkavanjärvi

Koivusenjoen Sulkavanjärveen tuoma sulfaattikuormitus yli kolminkertaistui vuosien 1986–

2006 kuluessa, mistä seurasi myös Sulkavanjärven sulfaattipitoisuuden ja sähkönjohta-

vuuden kasvu. Sulkavanjärven päällysvedessä rehevöityminen ei edennyt, mutta syvän-

teen alusvedessä oli kesäisin merkkejä lievistä muutoksista huonompaan.

Vuoden 2009 tutkimustuloksista ilmenee, että Sulkavanjärven lopputalven ja -kesän happi-

tilanne on säilynyt huonona. Typpipitoisuudet ovat nousseet, mikä viittaa kohonneeseen

ammoniumtyppikuormitukseen. Fosforipitoisuuksissa ei ole tapahtunut merkittäviä muu-

toksia. Sulfaatin ja fluoridin pitoisuudet ovat pysytelleet jokseenkin ennallaan.

Pieni-Sulkava ja Siilinjoki

Pieni-Sulkavassa ja Siilinjoessa kaivostoiminnan vaikutukset veden laatuun näkyivät tut-

kimusjakson 1986–2006 aikana siten, että sulfaattipitoisuudet ja sähkönjohtavuus nousivat

ajan oloon hieman, fluoridin pitoisuudet taas vähentyivät. Rehevyys ei lisääntynyt.

Vuoden 2009 raportin mukaan Pieni-Sulkavan rehevyystaso on pysynyt jokseenkin ennal-

laan. Tosin typen pitoisuudet olivat sekä päällys- että alusvedessä tavanomaista korke-

ammalla, mikä on merkki lisääntyneestä ammoniumtyppikuormituksesta. Sulfaatin ja fluo-

ridin pitoisuuksissa on havaittavissa lievää laskua. Siilinjoen vuoden 2009 tutkimustulokset

eivät poikenneet merkittävästi vakiintuneesta tasosta.
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Siilinjärvi

Siilinjärvessä vuosien 1986–2006 tarkkailun aikana teollisuusvaikutukset olivat vähäiset.

Ravinnepitoisuuksista päätellen rehevyys ei lisääntynyt ajan myötä. Tarkkailujakson lop-

pupuolella Siilinjärvessä kuitenkin mitattiin joitakin aiempaa korkeampia kasviplanktonin

määrää kuvaavan klorofylli-a:n pitoisuuksia.

Vuonna 2009 tehtyjen mittausten perusteella Siilinjärven happitilanne on pysynyt heikkona

ja sisäinen ravinnekuormitus ollut voimakasta.

Juurusvesi

Juurusveden Kuuslahden pohjoispäässä veden laatu säilyi melko samanlaisena vuosina

1986–2006. Pohjan läheisten vesien kesäisissä happipitoisuuksissa voitiin todeta hienoista

heikkenemistä. Kuuslahdessa Yara Suomi Oy:n teollisuusalueen läheisillä havaintopaikoil-

la tehtaan ja kaivostoiminnan vaikutus näkyi selkeimmin kohonneina fluoridi- ja sulfaattipi-

toisuuksina alusvedessä talvella. Fluoridipitoisuudet eivät kuitenkaan olleet vesieliöille hai-

tallisia. Veden laatumuutokset pitkällä aikavälillä olivat varsin pieniä, tosin hapen vähenty-

minen viittaa tilanteen vähittäiseen huononemiseen. Tarkkailujakson lopulla Juurusvedeltä

mitattiin joitakin entisiä korkeampia klorofyllipitoisuuksia, mutta muuten vedenlaatu muuttui

verrattain vähän.

Vuonna 2009 Juurusveden Kuuslahden pohjoiskolkan näytteiden happipitoisuudet olivat

jonkin verran alentuneet, muualla varsin hyviä. Ravinnepitoisuudet olivat aikaisempiin ha-

vaintoihin nähden samansuuntaisia tai paikoin hiukan korkeampia. Kaivosvesien vaikutus

näkyi alusveden kohonneina sulfaatin, fluoridin ja sinkin pitoisuuksina Kuuslahden poh-

joisosissa.

Juurusveden selkäalueen vedenlaadun tila säilyi verrattain vakaana vuosien 1986–2006

tarkkailun ajan. Kaivostoiminnan vaikutukset veden laatuun olivat vähäiset. Tutkimukset

eivät osoittaneet humuspitoisuuden muuttuneen sanottavasti.

Sähkönjohtokyvyn ja pH:n arvoissa ei todettu pysyviä muutoksia. Fluoridin pitoisuudet oli-

vat suhteellisen pienet, kesäpitoisuuksissa oli havaittavissa lievää nousua. Sulfaattipitoi-

suudet olivat Kuuslahden aluetta pienemmät, pitoisuudet laskivat loivasti.

Happitilanne vaihteli talvisin heikosta melko hyvään havaintopaikasta riippuen. Kesäisin

happitilanne oli yleensä hyvä. Väliveden talvisista kokonaistyppipitoisuuksista voitiin huo-

mata vähäistä asumajätevesien vaikutusta 30 ja 40 m näytesyvyyksissä Siilinjärven kun-

nan jätevesien purkupaikan läheisyydessä. Fosforin määrä kohosi sisäisen kuormituksen

seurauksena heikkohappisimpina vuosina, mutta yleisesti ottaen pysyi jokseenkin ennal-

laan lukuun ottamatta lievää paikoittaista alusveden fosforipitoisuuden kasvua.

Vuoden 2009 happitilanne oli jokseenkin hyvä Juurusveden selkäalueella. Siilinjärven jäte-

vesien vaikutus näkyi selvimmin selkäalueen havaintopaikkojen tuloksissa kohonneina
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kokonaistypen pitoisuuksina väliveden alapuolella. Ravinnepitoisuudet olivat aikaisempiin

havaintoihin nähden samansuuntaisia tai paikoin hiukan korkeampia.

Pohjaeläintutkimusten perusteella yhteistarkkailualueen pohjien tila oli aikavälillä 1986–

2006 Kolmisopen, Sulkavanjärven, Pieni-Sulkavan ja Siilinjärven osalta pysynyt huonona

ja paikoin entisestään heikentynyt. Juurusvedellä pohjien tila oli Kuuslahden pohjoisosissa

ja Yara Suomi Oy:n teollisuusalueen lähettyvillä sijaitsevilla havaintopaikoilla taantunut,

mutta eteläisemmillä näytteenottopaikoilla pohjien tila oli alkanut parantua.

Vuosien 1986–2006 tarkkailukauden lopulla vesikasvillisuudessa oli todettavissa lieviä

muutoksia 2000-luvun alkupuoleen nähden. Esimerkiksi Siilinjärven tutkimusalueella eräät

rehevyyden indikaattorilajit olivat poissa ilmentäen rehevyyden vähenemistä. Juurusveden

uloimmalla havaintolinjalla taas tietyt karun veden ilmentäjälajit olivat kadonneet osoittaen

lievää rehevyyden kasvua. Muutamilla tutkimuslinjoilla ranta-asukkaiden ja piisamien te-

kemä vesikasvillisuuden poisto vaikeutti tulosten vertailua aiempiin vuosiin.8 9

Kaijanpäänsuo ja Konttimäenalussuo

Nilsiässä sijaitsevien Kuopion Energia Oy:n Kaijanpäänsuon ja Konttimäenalussuon vuo-

den 2005 kuormitustulosten perusteella turvetuotannon osuus Ventojoen valuma-alueen

kokonaisfosforikuormituksesta on 1 % ja kokonaistyppikuormituksesta 3 %. Kauppisenjoen

valuma-alueella, johon johdetaan valtaosa Kaijanpäänsuon kuivatusvesistä talvisin, turve-

tuotannon osuus koko vuoden kokonaisfosforikuormituksesta on laskelmien perusteella

0,4 % ja kokonaistyppikuormituksesta 0,7 %.

Kaijanpään-Konttimäenalussuon turvetuotantoalueen ympäristölupaan liittyvien verkkojen

limoittumista ilmentävien havaskokeiden (tehty Kaijassa, Iso-Pajusessa ja Kotajärvessä)

tulokset ovat eri vuosina vaihdelleet eri järvien välillä. Verkkojen likaantumista aiheuttanut

tekijä on ollut kaikilla alueilla humus ja muu orgaaninen aines (mm. piileviä sekä nauha-

maisia sini- ja viherleviä).10 11

Melavesi

Kuopion Melalahden taajaman veden laatua on seurattu jätevedenpuhdistamon tarkkai-

luohjelmien mukaisesti vuodesta 1972 alkaen. Melaveden Melalahti on lievästi humuspi-

toinen. Se on fosforipitoisuuden sekä kasviplanktonin määrää kuvaavan klorofyllipitoisuu-

den perusteella lievästi rehevä. Taajaman jätevesillä on ollut vain vähäinen vaikutus veden

mikrobiologiseen ja fysikaalis-kemialliseen laatuun. Veden hygieeninen laatu on ollut hyvä.

Melalahden taajaman vuoden 2004 vesistötarkkailussa todettiin seuraavaa: "Yhteenvetona

vuoden 2004 tarkkailusta voidaan todeta Melaveden havaintoasemien tilan olleen lievästi

heikentynyttä happitilannetta lukuun ottamatta melko hyvän. Vesi luokittui keväällä niukka-

ravinteiseksi tai lievästi reheväksi ja kesällä lievästi reheväksi. Päällysveden hygieeninen

laatu pysyi hyvänä. Jätevesien vaikutuksia havaintoasemien vedenlaatuun ei näytteenot-

toaikoina ollut selvästi eroteltavissa".12
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Melaveden pudotuspaikan toiminta on supistunut huomattavasti sitten 1990-luvun lopun.

Pudotuspaikan vuoden 2009 vedenlaadun tarkkailun mukaan "Melaveden havaintoasemi-

en vesipatsas oli vahvasti lämpökerrostunut loppukesästä, mutta veden happipitoisuus

säilyi hyvänä pohjaan saakka. Pitoisuudet seurasivat päällysvedessä havaittuja muutoksia

humuksen, kiintoaineen ja fosforin osalta. Merkkejä pudotuspaikan toiminnasta tai muus-

takaan poikkeavasta ei ollut syvemmissä vesikerroksissa havaittavissa".6

Pajulahti

Puutosveden Pajulahti oli tukkinippujen pudotus- ja varastointipaikka kymmeniä vuosia,

kunnes toiminta lopetettiin vuonna 2003. Toiminnasta lahden pohjaan kertynyt kuori- ym.

puuaines on kuluttanut pohjan läheisissä vesikerroksissa runsaasti happea pudotuspaikan

lakkauttamisen jälkeenkin, mikä on aiheuttanut vakavaa hapen puutetta ja sisäistä kuormi-

tusta. Tilanteen parantamiseksi Pajulahtea on kunnostettu ja siellä on toiminut hapetinlaite

vuodesta 1995.

Pajulahden vesi oli vuoden 2009 näytteenoton perusteella edelleen hyvin rehevä. Tilan-

teen kohentumista hidastavat pudotuspaikan toiminnasta sedimenttiin kerrostunut happea

kuluttava kuoriaines ja Pajulammesta Pajukosken kautta laskevan puron ravinnerikas vesi.

Hapetuksen tehostaminen vuodesta 2002 lähtien on helpottanut pudotuspaikan läheisen

alueen alusveden happitilannetta. Vuonna 2009 alusveden happitilanne pysyi ympärivuoti-

sen hapetuksen ansiosta hyvänä.5 6

2.2.7 Natura 2000 -alueet ja muut erityisalueet

Euroopan Unionin Natura 2000 -verkoston on määrä turvata EU:n luontodirektiivissä mai-

nittujen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen sekä lintudirektiivissä tarkoitettujen linnus-

tonsuojelualueiden suojelu. Natura-verkoston avulla Euroopassa toteutetaan Rio de Ja-

neirossa vuonna 1992 solmittua sopimusta luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä.

Juurusveden kalastusalueella sijaitsee useita Natura 2000 -alueita.

Nilsiän kaupungissa Juurusveden kalastusalueen pohjois-koillisen osan rajamailla sijaitsee

Natura 2000 -alue Kinahminrinteen lehdot, joka koostuu kahdesta lehdosta ja yhdestä läh-

desuosta edustaen Euroopan unionin luontodirektiivin mukaisilta luontotyypeiltään boreaa-

lisia lehtoja sekä Fennoskandian lähteitä ja lähdesoita.

Nilsiässä sijaitseva Kitkukallion alue on pienialainen puolukka-lillukkatyypin lehto ja se lue-

taan EU:n luontodirektiivin luontotyyppiluokittelussa boreaalisiin lehtoihin. Alueella kasvaa

uhanalaisia lehtokasveja.

Kuopion Ranta-Toivalassa sijaitseva Natura 2000 -alue Halmejoki-Karhonsaari-

Potkunsaari ulottuu osittain (Halmejoki) Juurusveden kalastusalueelle. Halmejoen varrella,

Kallaveteen viettävässä, loivassa lounaisrinteessä sijaitseva Halmejoen puronvarsilehto

(boreaalinen lehto) kuuluu lehtojensuojeluohjelmaan.
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Kuopion ja Tuusniemen rajalla sijaitsevat Riistaveden lintujärvet Keskimmäinen ja Liko-

lampi kuuluvat valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Molemmat järvet ovat laa-

jahkojen peltoalueiden ympäröimiä ja reheviä. Ne ovat tärkeitä linnuston pesimäpaikkana

sekä muutonaikaisena levähdys- ja ruokailupaikkana kuten myös kasviston ja kasvillisuu-

den kannalta. Järvillä pesii säännöllisesti useita Pohjois-Savossa harvinaisia lintuja.

Riistavedellä sijaitsevat Savuniemi ja Kipansalo kuuluvat myös Natura 2000 -verkostoon.

Savuniemi-Kipansalo on tärkeä linnustonsuojelukohde. Alueen maalinnuston kokonaisti-

heys on korkea verrattuna normaaliin pohjoissavolaiseen metsään. Savuniemi-Kipansalo

on maakunnan merkittävin lehtimetsäkohde puuston korkean iän ja alueen laajuuden

vuoksi.

Kuopion Vartialassa sijaitseva Natura-alue Suuri-Majoisen lehto on luontodirektiivin tyypi-

tyksen mukaisesti luonnontilaista tai sen kaltaista vanhaa kuusivaltaista ja boreaalista

metsää.

Melalahdessa, Kuopion koilliskolkassa sijaitseva Lähemäen metsä on pääosin entistä kas-

kimaata, jota on aikanaan laidunnettu. EU:n luontodirektiivin luontotyyppien perusteella

Lähemäen metsä on luonnontilaista tai sen kaltaista vanhaa havu-lehtipuusekametsää,

boreaalista lehtoa ja puustoista suota.

Tuusniemen Hiidenjärven äärellä sijaitseva Hiidenjärven lehto on EU:n luontodirektiivissä

mainittua boreaalista lehtoa. Alueella tavataan useita alueellisesti uhanalaisia lehtokasve-

ja.13

Riistaveden lintujärvien lisäksi Siilinjärvellä sijaitseva Kevätön-Pyylampi on luokiteltu valta-

kunnallisen lintuvesien suojeluohjelman kohteeksi. Muita merkittäviä lintuvesiä Juurusve-

den kalastusalueella ovat mm. Siilinjärven Keskimmäinen, Apaja-Kumpunen ja Pieni-

Sulkava.

Juurusveden kalastusalueella on yksi EU-uimaranta, Siilinjärven Siilinlahden uimaranta.

EU-uimarannalla tarkoitetaan uimarantaa, jolla uimavesikaudella päivittäinen uimarimäärä

ylittää 100 henkilöä. EU-uimarantoja valvotaan uimavesidirektiivin (2006/7/EY) mukaisesti

ja valvontatutkimukset toimitetaan lääninhallituksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-

sen kautta Euroopan komissiolle. Uimavesidirektiivin toimeenpanoa ohjaavissa kansalli-

sissa säädöksissä on määräykset mm. uimarantojen laadun seurannasta, hallinnasta sekä

laatua koskevasta tiedotuksesta. Siilinlahden uimaveden laatuluokka on erinomainen, mut-

ta se luokitellaan ekologisen tilan osalta välttäväksi, mikä johtuu pääosin biologisista teki-

jöistä, erityisesti pohjaeläinyhteisöjen heikosta tilasta.4

2.3 Kalastus ja kalakannat

Juurusveden kalastusalueen vesillä harjoitetaan pääasiassa kotitarve- ja virkistyskalastus-

ta sekä vähäisessä määrin ammattikalastusta.
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Alueen suurimmat järvialtaat Juurusvesi, Muuruvesi, Melavesi ja Riistaveden alueen järvet

muodostavat kalastollisesti melko yhtenäisen alueen. Yleisimmät kalalajit ovat ahven,

hauki, lahna ja särki. Kuhaa tavataan kohtalaisesti koko alueella ja kuhakannat ovat vah-

vistuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana toisaalta runsaiden istutusten ja toisaalta

suotuisten lisääntymisolosuhteiden myötä. Muikkukannat vaihtelevat luontaisesti, mutta

ovat pysyneet paikoin kohtalaisina.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos selvitti vuoden 2009 vapaa-ajankalastuksen määrää

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksittain ja kalastusalueittain 40 100 kotitaloudelle

lähetetyllä postikyselyllä. Kalastusta mitattiin pyydyskohtaisesti ja lupamuodoittain pyynti-

päivien määränä. Selvityksen mukaan Juurusveden kalastusalueella harjoitettiin vapaa-

ajankalastusta yhteensä 134 078 pyyntipäivää. Ongintaa ja pilkintää harrastettiin jokamie-

henoikeudella 31875 pyyntipäivää. Viehekalastukseen läänikohtaisella viehekalastusluval-

la käytettiin 15 342 pyyntipäivää ja ikään perustuvalla viehekalastusoikeudella 10 127

pyyntipäivää. Kalaveden omistajan luvalla kalastettiin vieheellä 14 529 pyyntipäivää ja

muuta kalastusta kalaveden omistajan luvalla harjoitettiin 62 205 pyyntipäivää.

2.3.1 Koekalastukset ja kirjanpitokalastus

Kolmisoppi ja Syrjänlampi

Yara Suomi Oy:n Siilinjärven tuotantolaitoksia koskevan ympäristöluvan mukaisesti Kol-

misopen ja Syrjänlammen valuma-alueiden pienenemisen aiheuttamia vaikutuksia järvien

kalastoon on seurattu Nordic-yleiskatsausverkoilla elo- ja syyskuussa toteutettavilla koeka-

lastuksilla.

Vuoden 2010 koekalastuksen saaliin perusteella Kolmisopen kalalajisto koostui pääasias-

sa samoista lajeista kuin edellisellä kalastuskerralla vuonna 2007: ahven, särki, kiiski, ku-

ha, pasuri ja salakka. Elokuussa 2010 kappalemääräisestä saaliista noin 70 % ja syys-

kuussa yli 90 % oli särkikaloja, pääsääntöisesti särkeä. Tulos muistutti vuoden 2007 syys-

kuun kalastuksen tuloksia, jolloin kalastosta noin 80 % oli särkikaloja. Ahventa tavattiin

elokuun pyynnissä noin 27 % ja syyskuussa vain 2 % kappalemääräisestä saaliista. Peto-

kalojen (hauki ja kuha) osuus molemmilla kalastuskerroilla oli pieni. Kokonaisuudessaan

saalis vastasi rehevöityneen järven runsasta ja särkikalavaltaista kalakantaa.

Syrjänlammesta tavattiin viittä eri kalalajia: ahven, särki, kiiski, salakka ja hauki. Vuoden

2007 koekalastuksen tuloksiin verrattuna särjen osuus lajistossa oli suurentunut. Vuonna

2007 särkeä oli noin puolet kappalemääräisestä saaliista, mutta vuonna 2010 sen osuus

oli 80-90 %. Ahventa saatiin pienempiä määriä, muiden lajien osuus oli vaatimaton. Vuo-

den 2010 kokonaissaalis oli pienempi kuin vuonna 2007, mutta edelleen rehevälle lammel-

le ominainen.14
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Sulkavanjärvi

Yara Suomi Oy:n Siilinjärven tehtaiden kalataloudelliseen tarkkailuun liittyvien Sulkavan-

järven Pirttiniemessä ja Särkilahdessa elo- ja syyskuussa 2008 tehtyjen koekalastusten

saaliista särki muodosti noin puolet kappalemääräisestä saalista ja ahven noin 30-45 %.

Kilomääräisestä saaliista särki oli vieläkin vallitsevampi. Pienempiä määriä tavattiin seu-

raavia kalalajeja: kiiski, kuha, kuore, pasuri ja salakka.15

Juurusvesi

Yara Suomi Oy:n Siilinjärven tehtaiden ja Siilinjärven kunnan jätevedenpuhdistamon kala-

taloudellisiin tarkkailuihin liittyvien, Juurusvedellä kuudella eri alueella (sekä vertailualueel-

la Puutosvedellä) elo- ja syyskuussa 2008 tehtyjen koekalastusten saalis koostui pääasial-

lisesti ahvenesta ja särjestä (paikoin yli 90 % kappalemääräisestä saaliista). Koekalastus-

ten muut saaliskalalajit olivat kiiski, hauki, kuha, järvitaimen, made, lahna, pasuri, salakka,

muikku ja kuore.

Kilomääräisesti suurimmat saaliit saatiin Juurusveden eteläiseltä selkävesialueelta Aitto-

saaren edustalta. Kappale- ja kilomääräinen saalis oli pienemmillään Kuuslahdessa Yara

Suomi Oy:n pasutevaraston ja tehdasalueen edustalla. Myös Siilinjärven kunnan jätevesi-

en pukualueella Räyskynniemessä ja lähialueella Käärmeniemessä kokonaissaalis oli sel-

västi pienempi kuin Aittosaaren edustalla. Kuuslahden eteläosassa Nikinsaaren edustalla

ja vertailualueella Puutosvedellä kalamäärä oli hieman suurempi kuin Kuuslahdessa,

Räyskynniemessä ja Käärmeniemessä.

Kuuslahdessa Yara Suomi Oy:n pasutevaraston ja tehdasalueen edustalla kalamäärä ja

lajisto kuvastivat lievästi rehevää tai niukkatuottoista vesialuetta. Myös Nikinsaaren edus-

tan ja Puutosveden kalasto oli lievästi rehevälle vesialueelle ominainen. Siilinjärven kun-

nan jätevesien purkualueella Räyskynniemessä ei ollut havaittavissa selkeitä jätevesien

vaikutukseen viittaavia kalastomuutoksia. Käärmeniemessä särkikalojen osuus oli hiukan

muita alueita korkeampi ja Aittosaaren edustalla kalabiomassa oli muita alueita isompi,

mitkä viittaavat kalaston koostumuksen muutoksiin.15 16 17

Verkkokoekalastuksen saaliista lasketun saaliskalojen ja petokalojen suhde eli ns. Swing-

len petokalaindeksi on 5,06. Toivottavin saalis- ja petokalojen suhteen arvo on 3-6. Tämän

perusteella näyttää Juurusvedessä olevan petokaloja melko sopivassa suhteessa saalis-

kaloihin. Petokalanistutuksista ei kuitenkaan ole haittaa, koska vasta petokalaindeksin ar-

vo 0-2,7 tarkoittaa, että petokaloja on järvessä liikaa. Vahva petokalakanta – noin 30 %

kalabiomassasta – voi osaltaan säädellä nuorien särkikalojen määrää. Juurusvedellä pe-

tokaloja on 16,5 % kalojen kokonaisbiomassasta, joten tältäkin pohjalta kalavedenhoito

petokalanistutuksin on perusteltua.18 19

Kaijanpäänsuo ja Konttimäenalussuo

Ventojoessa ei tiettävästi esiinny taimenta luontaisesti. Ventojokeen on (vuonna 2009) tur-

vetuotantoalueen kalatalousvelvoitemaksuilla istutettu rapua ja taimenen pienpoikasia.20



Sivu 17 / 104

Kuopion Energia Oy:n Kaijanpään-Konttimäenalussuon turvetuotantoalueen ympäristölu-

paan liittyen Ventojoen Jokiniemessä ja Pitkäkoskessa sekä joen alajuoksulla Juurusve-

den Pajulahteen laskevassa Pajukoskessa on tehty sähkökalastuksia ja koeravustuksia.

Sähkökalastuksen perusteella kalatiheydet ovat alentuneet Jokiniemessä ja Pitkäkoskessa

vuodesta 1999 lähtien – erityisesti kivisimppu on vähentynyt. Myös kalalajisto on yksipuo-

listunut ja Jokiniemessä aiemmin runsaasti esiintynyttä särkeä ei ole tavattu enää vuoden

1999 jälkeen. Pajukoskessa kalastomuutokset ovat olleet vähäisempiä ja alueen kalasto

on pysynyt runsaslajisena, tosin sielläkin on viitteitä kalatiheyden vähenemisestä.

Koeravustusten perusteella Jokiniemen rapukanta on ollut aiemmin tyydyttävä, mutta on

sittemmin vahvistunut. Vuonna 2005 saalis oli hyvä ja vuonna 2009 kohtalainen. Nuorten

yksilöiden osuus saalissa oli suuri vuonna 2009. Pajukoskessa rapukanta on ollut aiemmin

hyvä ja vuonna 2009 kohtalainen. Pääosa ravuista on ollut nuorempia ikäluokkia. Pitkä-

koskessa rapukanta on ollut heikko.

Turvetuotantoalueen kuivatusvesien kalataloudellisia vaikutuksia on seurattu myös koeka-

lastuksin Nordic-yleiskatsausverkoilla Kotajärvessä. Koekalastussaaliin perusteella järves-

sä on ahventa, särkeä, kiiskeä, haukea ja salakkaa. Kalasto on runsas, yleisimmät lajit

pienelle ja matalalle järvelle tyypillisesti ahven ja särki. Kalakanta näyttää muuttuneen lie-

västi särkivaltaisemmaksi. Tulosten perusteella järveen ei kohdistu suurta verkkokalastus-

painetta, mikä näkyy mm. runsaana isompikokoisten kalojen osuutena verkkosaaliissa.

Koekalastusten saaliista on puuttunut kalatalousvelvoitteen mukaisesti istutettu siika, mikä

viittaa heikkoon istutustulokseen.11

Kauppinen

Sibelco Nordic Oy Ab:n (entinen SP Minerals Oy) ympäristölupa velvoittaa yritystä tarkkai-

lemaan Kauppisen kalataloudellista tilaa mm. koekalastuksilla. Koekalastuksissa Kauppi-

sesta saadut kalalajit ovat ahven, hauki, kiiski, kuha, lahna, pasuri, salakka, siika ja särki.

Särki on ollut valtalajina saaliissa lähes koko tarkkailun ajan (vuodesta 1982 lähtien), ah-

venta ja särkeä on ajoittain ollut yli 90 % kokonaiskalamäärästä. Hauen osuus koekalas-

tussaaliissa on vähentynyt vuoden 1988 jälkeen olemattomiin ja lahnasaalis on vaihdellut

vuosien saatossa varsin paljon. Siikaa on saatu koekalastuksissa ajoittain pieniä määriä ja

vuonna 2005 ensimmäisen kerran myös muutama kuha.21

Akonvesi

Koillis-Savon ympäristöhuolto Oy:n kalataloudellisen tarkkailuun liittyvän kirjanpitokalas-

tuksen vuosien 1999–2007 aineiston pohjalta on laskettu tärkeimpien pyynnin kohteena

olevien lajien yksikkösaaliita Akonvedellä (Vuotjärven kalastusalueella). "Kilomääräisesti

merkittävimmät saalislajit Akonveden verkkopyynnissä ovat olleet hauki, lahna ja kuha.

Pienempiä määriä on saatu siikaa, ahventa, madetta ja säynettä sekä satunnaisesti tai-

menta". Tarkkailuraportissa todetaan myös, että "Yhteenvetona kirjanpitokalastuksen tu-
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loksista voidaan todeta muutosten Akonveden verkkopyynnin kohteena olevissa kalakan-

noissa olleen tarkkailujakson aikana vähäisiä".22

2.3.2 Kalakantojen tila osakaskuntakyselyn perusteella

Kevättalvella 2011 Juurusveden kalastusalueen osakaskunnille ym. asianosaisille lähete-

tyn kyselyn tärkeimpien pyynnin kohteina olevien kalakantojen tilaa koskevissa vastauk-

sissa on todettavissa yleinen särkikalojen ja muun vähempiarvoisen kalaston runsastumi-

nen, mutta toisaalta on myös huomioitu kuhakantojen voimistuminen monilla järvillä (ks.

taulukko 1). Muita kyselyssä esiin tulleita asioita on esitetty järvikorteissa (ks. 5 Järvikoh-

taiset toimenpide-esitykset).

Vastauksista ilmenevät havainnot ovat pitkälti yhteneviä edellä mainittujen koekalastusten

tuloksien kanssa. Tosin kyselyssä Kolmisopen särkikanta arvioitiin kohtalaiseksi eikä run-

saaksi kuten koekalastusten tulosten perusteella on todettu. Myös koekalastuksissa käy-

tettävien Nordic-yleiskatsausverkkojen petokalojen ja isokokoisten kalojen heikko pyytä-

vyys näkyy esimerkiksi Kauppisella koekalastussaaliissa haukien vähäisenä määränä,

vaikka järvessä on osakaskuntakyselyn vastausten perusteella vahva haukikanta.



Taulukko 1. Tärkeimpien pyynnin kohteina olevien kalakantojen tila osakaskunnille lähetetyn tiedustelun perusteella.

H = heikko, K = kohtalainen, R = runsas, E = esiintyy (ei mainintaa lajin tilasta), - = ei esiinny / ei tietoa.

Järvi Ahven Särki Hauki Muikku Taimen Made Lahna Kuha Siika Kuore Säyne Harjus Sorva Rapu Muu
Ahmo K R H - - - - - K - - - - - Kirjolohi E
Akonvesi K R K - - K K R H H - - - - -
Alus-Pölläkkä R R K - - H R H K - - - R K -
Haluna K R K - - H K H K - H - - H -
Honka-Jälä K K K - - H H H K - H - - H -
Honkanen H K K - - H R H H - - - - - -
Hökösenjärvi K R R - - - R - - - - - - - -
Inganselkä K R K H - K K R/K H - - - - - -
Iso-Jälä K/R R K/R H/K H/K R/K R H H/K H/K H/K - - H/- -
Iso-Laju R R R H - H R R H R K - - - Ankerias H
Juurusvesi R/K R/K R/K H/K H K/H K/R R/K H/K H/K H -/H - -/H -
Jännevesi R/K R R/K H/- -/H K/H H/K/R H H/K H/K/- K/R/- -/H -/R -/H -
Kallavesi R R R H H R R K H H K - - H -
Karhonvesi R R R H H R R R H H H H - H -
Kauppinen K R R - - H R H H - K - E H -
Kevätön R R R - - H K/R H H - -/H - - -/H -
Kolmisoppi K K K - - K K H H - R - - H -
Kotkatvesi K R R K H K R K H K H - - - -
Kumpunen R R R H H/- K/R R/K H K/H -/H H/K -/H - H/- -
Kuukka K/R R K H -/H K/H R/K H K/H K H - -/K -/H -
Kuuslahti R R K H H H R R H R K - - H Ankerias H
Laajavesi K K K K H K K K H H H H - H -
Leppäselkä R R K K - K K K K - H - - - -
Melavesi K/R R K H H/- K K K H/K K H -/H - -/H -
Muuruvesi K R K H - H K R H K H - - H -
Naavanen K R K - - H R H H - H - - - -
Niitty-Pölläkkä K R K - - - R H K - H - R - -
Pöljänjärvi R R K - - H R H H - H - - H -
Räimäjärvi R R R - H K R K R R K - - H -
Siilinjärvi R R R - - K R R K H H - - - -
Sulkavanjärvi R R R H H H/K R K/R H/K H/K R H/- - K/R -
Suurijärvi R R K - - H R H K - - - - H Kiiski H
Suuri-Majoinen K K K - - - - - - - - - - K -
Suuri-Pieksä K/R R K K/R H H/K K/R H/K/R K/H H/K H/- -/H - H Salakka K
Tuusjärvi R R R - - K R K K H H - - K -
Vianvesi K H/K K H - H K K/R H K/- H - R/- H -
Ylä-Pieksä R R K - - H K H H - - - - H Kiiski K



2.3.3 Kalojen istutukset

Juurusveden kalastusalueelle eniten istutettu kalalaji on ollut 2000-luvulla kuha. Myös

planktonsiikaa on istutettu varsin runsaasti. Taulukossa 2 on kalataloushallinnon (Pohjois-

Savon TE-keskus, kalatalousyksikkö) istutusrekisterin perusteella laadittu luettelo Juurus-

veden kalastusalueelle vuosina 2001-2009 tehdyistä kalanistutuksista.

Pirkanmaalla tehdyissä tutkimuksissa on havaittu, että parhaiten kuhien istutukset ovat

onnistuneet tummavetisissä tai sameissa ja rehevissä järvissä, joiden pinta-ala oli yli 50

ha. Vesistön syvyydellä ei Pirkanmaan tutkimustulosten perusteella näytä olevan selvää

yhteyttä kuhaistutusten onnistumiseen.23

Istutettu siika viihtyy monenlaisissa vesistöissä, kunhan happea ja ravintoa on riittävästi.

Siikaistutuksia ei kuitenkaan yleensä kannata tehdä särkikalavaltaisiin vesiin tai järviin,

joissa on runsas muikkukanta. On myös syytä muistaa, että ylimitoitetut istutukset johtavat

helposti siikakannan kääpiöitymiseen.24

Kevättalvella 2011 Juurusveden kalastusalueen osakaskunnille ym. asianosaisille lähete-

tyn kyselyn vastausten perusteella kuhaistutukset ovat muutamaa poikkeusta lukuun otta-

matta onnistuneet. Myös siikojen istutukset ovat paikoin tuottaneet tulosta Juurusveden

kalastusalueella, joskaan eivät läheskään jokaisessa kohteessa.

Taulukko 2. Juurusveden kalastusalueelle tehdyt istutukset vuosina 2001-2009 kalatalo-

ushallinnon (Pohjois-Savon TE-keskus, kalatalousyksikkö) istutusrekisterin tilaston mu-

kaan.

Istutusvuosi Kalalaji Ikä Istukkaita yhteensä

2001 Harjus 1k 250
Hauki ek 15210
Järvisiika 1k 500
Järvitaimen 3v 682
Kirjolohi 2v 83
Kuha 1k 116112
Lahna 1k 1938
Made aik 375
Planktonsiika 1k 99980

2002 Hauki ek 8605
Järvitaimen 2v 200
Järvitaimen 3k 221
Järvitaimen 3v 619
Kuha 1k 96797
Lahna 1k 1062
Made aik 1849
Planktonsiika 1k 33157
Säyne 1k 2000
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Istutusvuosi Kalalaji Ikä Istukkaita yhteensä

2003 Hauki ek 15060
Järvitaimen 2v 77
Järvitaimen 3k 22
Järvitaimen 3v 1235
Kirjolohi 2v 49
Kuha 1k 112396
Made aik 858
Planktonsiika 1k 52955
Rapu aik 170

2004 Harjus 2v 1100
Hauki ek 8130
Järvitaimen 3v 1005
Kirjolohi 2v 114
Kuha 1k 103910
Lahna 1k 1000
Made aik 1370
Planktonsiika 1k 69800
Säyne 1k 2000

2005 Järvitaimen 2v 300
Järvitaimen 3v 731
Kirjolohi 2v 75
Kuha 1k 121496
Made aik 1303
Planktonsiika 1k 52750
Rapu aik 800

2006 Järvitaimen 3v 1316
Kirjolohi 2v 85
Kuha 1k 158761
Made aik 860
Planktonsiika 1k 53530

2007 Harjus 1k 1627
Järvitaimen 2v 110
Järvitaimen 3v 1107
Kirjolohi 2k 64
Kirjolohi 2v 237
Kuha 1k 80332
Made aik 871
Planktonsiika 1k 65564

2008 Ankerias la 3000
Järvitaimen 2v 200
Järvitaimen 3v 1622
Kirjolohi 2v 100
Kuha 1k 83099
Made aik 760
Muikku vk 50000
Planktonsiika 1k 10500
Rapu aik 150
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Istutusvuosi Kalalaji Ikä Istukkaita yhteensä

2009 Järvitaimen 3v 1366
Järvitaimen vk 7707
Kirjolohi 2v 97
Kuha 1k 124418
Made aik 1160
Planktonsiika 1k 93746
Rapu aik 1140

ek = esikesäinen poikanen

1k = yksikesäinen

1v = yksivuotias

2k = kaksikesäinen

2v = kaksivuotias

3v = kolmivuotias

aik = istutettu sukukypsiä kaloja, ikää ei tunneta tarkasti

2.4 Kalastuksen järjestely

2.4.1 Pienten vesialueiden yhdistäminen ja yhteistyön kehittäminen

Juurusveden kalastusalueella osa osakaskunnista toimii aktiivisesti, mutta joukossa on

myös pieniä, heikosti toimivia osakaskuntia ja yksityisiä vesialueita. Vesialueiden yhdistä-

minen suuremmaksi yksiköksi tehostaa vesialueen hallintaa ja antaa paremmat mahdolli-

suudet hoitaa vesialuetta ja kalakantaa. Isommasta omistajajoukosta on myös helpompi

löytää toimijoita esimerkiksi hoitokuntaan.

Kiinteistönmuodostamislaki mahdollistaa yhteisten vesialueiden tai osakaskuntien yhdis-

tämisen. Yhteisten vesialueiden yhdistäminen vaatii osakaskuntien suostumuksen. Asia

voidaan käsitellä osakaskuntien kokouksessa ja osakaskunnat voivat jättää yhteisen ha-

kemuksen Pohjois-Savon maanmittaustoimistoon.

Yhdistämisneuvottelujen alkuvaiheessa tulee ottaa yhteyttä maanmittausviranomaiseen,

joka tarkistaa vahvistetut osakasluettelot. Samalla selvitetään onko osakaskunnalla omis-

tukseltaan epäselviä alueita. Maanmittausviranomaiselta saa myös yhdistämissopimuk-

seen soveltuvia malleja sekä hakemuslomakkeen. Kiinteistötoimitus on maksullinen ja

maksu määräytyy käytetyn ajan perusteella. Hinta-arvion saa Pohjois-Savon maanmittaus-

toimistosta. Osakaskunta voi hakea avustusta kiinteistötoimitukseen Pohjois-Savon ELY-

keskuksesta.

Yksi vaihtoehto kalastuksen järjestämiseksi ja valvonnan helpottamiseksi on perustaa pie-

nemmistä vesialueista useamman osakaskunnan tai yksityisten vesialueiden yhteenliitty-

mä. Yhteenliittymäalueilla kalastus joko kokonaan tai sovittavilta osilta sekä kalavedenhoi-

to järjestetään yhtenäisluvilla ja keskinäisillä sopimuksilla. Tarvittaessa on mahdollista jär-

jestäytyä myös virallisemmin esimerkiksi perustamalla yhdistys. Tietyissä tapauksissa yh-

teenliittymät ja yhtenäisluvat ovat vesialueiden yhdistämistä toimivampi ja edullisempi rat-

kaisu.
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Kalastus ja kalavesien hoito voidaan järjestää myös siirtämällä osakaskunnan tehtävät

kalastuslain 64 §:n mukaisesti kalastusalueelle. Kun siirtämistä koskeva päätös on tehty,

osakaskunnan ja kalastusalueen kesken päätetään tehtävien rajaamisesta ja suorittamis-

tavasta sekä tulojen ja kustannusten jakamisesta. Kalastusalueen tulee ottaa siirrettäviksi

päätetyt tehtävät suorittaakseen, mikäli se kalastusalueen hoidon kannalta on tarkoituk-

senmukaista. Siirtämistä käsitelleen osakaskunnan kokouksen päätös katsotaan valtuu-

tukseksi, jonka perusteella kalastusalue voi siirrettävissä asioissa toimia osakaskunnan

puolesta.

2.4.2 Yhtenäiskalastuslupa-alueet

Juurusveden kalastusalueella on perustettu kaksi kalastusyhdistystä, Riistaveden kalas-

tusyhdistys Riistavedellä Kivisillan eteläpuolella ja Jälänjärven kalastusyhdistys Jälänjär-

vellä. Osakaskunnat ovat liittyneet kalastusyhdistyksiin tai vuokranneet niille kalavetensä

joko kokonaan tai osittain. Kalastusyhdistykset hoitavat kyseisten vesien kalastusta koske-

via asioita ja myyvät alueilleen yhteislupia, jotka käsittävät kaikenlaisen kotitarvekalastuk-

sen muodot.

Juurusveden viehelupa-alueen pinta-ala on n. 13 000 hehtaaria. Alue käsittää kalastusalu-

een suurimmat vedet tai osia niistä kuten Akonvesi, Iso-Jälä, Iso-Laju, Juurusvesi, Kar-

honvesi, Kumpunen, Kuukka, Olkivesi, Riistavesi, Siilinjärvi, Suuri-Pieksä ja Vianvesi.

Juurusveden kalastusalue korostaa viehelupa-alueen tärkeyttä ja pitää tavoitteenaan lupa-

alueen laajentamista koko kalastusalueen kattavaksi. Tämä helpottaisi kalastuksen val-

vontaa ja selkeyttäisi lupa-alueen rajoja. Kattava viehelupa-alue tarjoaa läänikohtaisella

viehekortilla kalastaville vaihtoehdon useamman vieheen käyttöön luvallisesti.

Kalastusalueen viehekalastuslupia voidaan ostaa myyntipisteestä, internetin kautta tai se

voidaan maksaa myös pankkisiirtona. Lupa-alueesta ylläpidetään selkeää karttaa.

Matkailukalastusta harjoittaville yrityksille, yhteisöille tai elinkeinotoiminnanharjoittajille

myydään matkailuyrittäjälupia. Luvalla voivat kalastaa kaikki opastetulle kalastusmatkalle

osallistuvat asiakkaat kalastusalueen viehekalastusluvan ehtojen mukaisesti. Matkailuyrit-

täjälupia myy kalastusalueen isännöitsijä. Luvan saajan on raportoitava kalastusalueelle

vuoden loppuun mennessä matkailuyrittäjäluvalla kalastaneiden määrästä.

Riistaveden perhokalastajat ry:n ylläpitämä onkilammikko Suuri Kangaslampi Camping

Atraimen yhteydessä ei kuulu viehelupa-alueeseen, vaan siellä kalastettaessa on oltava

asianmukainen lupa.

2.4.3 Kalastusmääräykset ja kiellot

Juurusveden kalastusalueen länsirajalla Siilinjärven kunnassa sijaitseva Räimänkoski on

Kuopion maaseutuelinkeinopiirin (nykyinen Pohjois-Savon ELY-keskus) päätöksellä määri-

tetty kalastuslain 8§:n mukaiseksi lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- tai virtapaikaksi.
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Jokamiehen oikeuteen perustuva onkiminen ja pilkkiminen sekä läänikohtaisella vieheka-

lastusluvalla kalastaminen on kielletty näissä kohteissa kuten myös erityiskalastuskohteis-

sa. Vesireitteihin liittyviä järviä, lampia ja järvimäisiä suvantoja sekä järvien välisiä salmia

ei pidetä varsinaisina virta-alueina.

Kalastusalue asettaa tavoitteeksi, että kalastuksen järjestäminen toteutetaan järvikohtaisil-

la säännöksillä siten, että kaikki saman järven alueella toimivat osakaskunnat noudattavat

yhtenäisiä verkon silmäkokorajoituksia. Periaate on seuraava:

- järvet, joissa ei istutettavia kalalajeja: ei verkon silmäkokorajoituksia

- järvet, joissa istutettu kalalaji kuha

(tai taimen):

verkon minimisolmuväli 55 mm 10 metriä

syvemmillä vesialueilla (ei koske muikku-

verkkoja)

Harvojen verkkojen käyttö tulee jatkossakin olemaan merkittävä kotitarve- ja virkistyskalas-

tajien kalastusmuoto. Nykytiedon perusteella näyttää siltä, että kuhan riittävän lisääntymi-

sen turvaamiseksi ja nopeasta kasvusta johtuvan saalismäärän nousun hyödyntämiseksi

verkkojen solmuvälin tulisi olla vähintään 55 millimetriä. Tiheämmillä verkoilla kalastetta-

essa ongelmaksi voi muodostua alamittaisten kuhien joutuminen pyydykseen. Kuhalla ka-

lastuslain määrittelemä alamitta (37 cm) on niin pieni, että suuri osa täysimittaisista kalois-

ta ei ole vielä lisääntymiskykyisiä. Etelä-Kallavedellä tehdyssä tutkimuksessa on todettu,

että käytännössä kaikki koiraat olivat sukukypsiä 45 cm pituisina, naaraat vasta yli 50 cm

pituudessa. Kalastus 45-50 mm verkoilla verottaa naaraita, jotka eivät ole ehtineet kutea

vielä kertaakaan.25

Järvet, joissa ei ole kuhaa tai taimenta, ja joihin on istutettu siikaa, verkon silmäkokorajoi-

tuksen tarkoituksenmukaisuus tulee arvioida tapauskohtaisesti. Jos siikaa istutetaan run-

saasti, on sitä syytä pyytää suhteellisen tehokkaasti ja mahdollisesti edellä suositeltua ti-

heämmillä verkoilla siikakannan kääpiöitymisen ehkäisemiseksi.

Jäljempänä esitetyissä järvikohtaisissa hoitosuosituksissa verkon silmäkokorajoituksia on

tarkasteltu tapauskohtaisesti, joten suositukset saattavat poiketa jossakin tapauksissa

edellä esitetyistä periaatteista.

Vuonna 2011 muutetussa kalastuslain 36 §:ssä määrätään, että säädettyä vähimmäismit-

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

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

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

kielletyllä kalastustavalla.

2.4.4 Pyydysten merkintä ja kalastuksenvalvonta

Vuonna 2011 muutetun kalastuslain 33 § velvoittaa merkitsemään pyyntiin asetetut kiinteät
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ja seisovat pyydykset kalastusasetuksen 16 §:n mukaisesti siten, että ne ovat selvästi

muiden vesistössä liikkuvien havaittavissa. Uuden lain mukaan pyydyksiin on lisäksi mer-

kittävä pyydyksen asettajan nimi ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osoittava merkki

siten, että ne ovat havaittavissa ilman, että pyydystä tarvitsee nostaa vedestä.

Valvonnan helpottamiseksi Juurusveden kalastusalue suosittaa, että osakaskunnilla ja

yksityisillä vesialueilla olisi pyydysmerkit, joilla merkitään kaikki seisovat pyydykset. Mer-

kistä ilmenee osakaskunnan tai yksityisen vesialueen nimi sekä vuosi, jolle lupa on myön-

netty. Pyydysmerkin lunastaminen oikeuttaa kalastamaan vain merkissä mainitun kalas-

tuskunnan tai yksityisen vesialueen alueella.

Kalastusasetuksen 16 §:n mukaisena selvänä merkkinä pidetään vähintään puolitoista

metriä veden pinnasta nousevaan salkoon kiinnitettyä neliön muotoista vähintään 30 sent-

timetriä korkeaa ja leveää lippua. Pyydyksen suunta on osoitettava käyttämällä tarpeen

mukaan yhtä tai useampaa selvästi erottuvaa merkkiä (esim. riittävän suuri kanisteri). Ve-

den pintaan tai pinnan läheisyyteen ulottuvan ankkuroidun pyydyksen uloimman pään

merkkisalko on varustettava kahdella päällekkäisellä, edellä tarkoitetulla lipulla. Myös poh-

japyydyksissä on suositeltavaa käyttää kalastusasetuksen mukaista merkintää.

Pyydysten merkitseminen on tärkeää etenkin veneilyonnettomuuksien sekä pyydysten va-

hingoittumisen ehkäisemiseksi. Viehelupa-alueella ja järvillä, joilla uisteluharrastus on suo-

sittua, kalastusalue suosittelee esimerkiksi verkkopyynnissä asetuksen mukaista pyydys-

ten merkitsemistä. Uistelijat havaitsevat asianmukaisesti merkityt pyydykset ajoissa ja pys-

tyvät väistämään ne. Samalla myös vastuukysymykset mahdollisissa pyydysten rikkoutu-

mistapauksissa selkeytyvät.

Kalastettaessa on vältettävä aiheuttamasta tarpeettomasti haittaa tai häiriötä rannan omis-

tajalle tai haltijalle. Ongintaa tai pilkintää harjoitettaessa ei saa kalastaa (ilman erityistä

oikeutta) 50 metriä lähempänä asetuksen mukaisella selvällä merkillä merkittyä verkkoa,

rysää tai muuta kiinteää pyydystä eikä niin lähellä toisen asuttua rantaa, laituria, uimaran-

taa, jäätietä tai muuta niihin verrattavaa aluetta, että siitä aiheutuisi haittaa tai häiriötä.

Pyyntipaikan varaaminen ei ole sallittua ja kalastuksen päätyttyä pyydykset, merkit ja muut

kalastuksessa tarvittavat välineet on viipymättä poistettava vedestä kuten kalastusasetuk-

sen 2§:ssä säädetään. Myös talvipyynnissä käytettävät merkit, kepit, styroksit ym. on pois-

tettava jäältä pyynnin päätyttyä.

Vuonna 2011 muutetun kalastuslain 89 §:n mukaan todistus kalastuksenhoitomaksun ja

viehekalastusmaksun maksamisesta on pidettävä mukana kalastusta harjoitettaessa sekä

vaadittaessa näytettävä kalastuslain 96 §:ssä mainitulle viranomaiselle tai kalastuksenval-

vojalle.

Vuonna 2011 kalastuslain 13. lukuun Kalastuksenvalvonta (96 § – 108 §) tehtiin perustus-

lain edellyttämät muutokset, jotka koskevat

- kalastuksenvalvojan toimivaltasäännöksiä ja kelpoisuutta
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- kalastuksenvalvojaksi hyväksymistä ja sen peruuttamista

- kalastuksenvalvojakorttia ja -tunnusta

- valvontaviranomaisen, kalastuksenvalvojan, vesialueen omistajan, osakkaan ja ka-

lastusoikeuden haltijan tarkastus- ja talteenotto-oikeutta sekä

- kalastuksenvalvojien koulutusta ja valvontaa.

Kalastusalueen tavoitteena on, että jokaisessa suuremmassa osakaskunnassa olisi vähin-

tään yksi valantehnyt kalastuksenvalvoja. Pienemmissä osakaskunnissa valvonta voidaan

siirtää kalastusalueen tehtäväksi. Kalastusalueella tulisi olla vähintään 2–3 omaa valan-

tehnyttä kalastuksenvalvojaa, jotka valvovat koko aluetta ja toimivat yhdysmiehinä osa-

kaskunnan valvojien ja kalastusalueen välillä. Jos osakaskunta siirtää valvonnan kalastus-

alueen tehtäväksi, tulee siitä tehdä erillinen päätös ja sopimus kalastusalueen kanssa.

Kalastuksenvalvojan tulee perehtyä kalastuslakiin ja -asetukseen. Ohjeita valvontaan löy-

tyy mm. Kalatalouden keskusliiton kustantamasta Kalastuksenvalvojan opas -kirjasta.

2.4.5 Kalastuksen ja kalankäytön edistäminen

Juurusveden kalastusalueen tavoitteena on seudun asukkaiden, kesäasukkaiden ja mat-

kailijoiden kalastusharrastuksen ja kalastusmahdollisuuksien säilyttäminen, lisääminen ja

monipuolistaminen. Erityisesti lapset ja nuoret halutaan saada innostumaan vapaa-

ajankalastuksesta.

Keinoja kalastusalueen tavoitteiden saavuttamiseksi voisivat olla mm. Juurusveden lupa-

alueen kehittäminen ja yhtenäislupien myynti, lupa-aluekarttojen laatiminen ja jakelu, ka-

lastuksen harrastamisen helpottaminen veneenlaskuluiskia, pysäköintipaikkoja, rantautu-

mispaikkoja, nuotiopaikkoja ynnä muuta tuki-infrastruktuuria rakentamalla, kesämökkika-

lastuksen edistäminen lupienmyynnistä tiedottamalla, lapsille ja perheille suunnatun kalas-

tuksen alkeiden opastuksen järjestäminen yhdessä kalakerhojen kanssa, kalastustapah-

tumien järjestäminen sekä kalastusmatkailuelinkeinon tarpeiden huomiointi esimerkiksi

kalastusopasyrittäjille soveltuvien lupien järjestämisellä.

Kotitarve- ja virkistyskalastajien pyytämän kalan osuus on noin kolmasosa Suomen koko

kalansaaliista. Sisävesien kalansaaliista kotitarve- ja virkistyskalastajat pyydystävät miltei

90 %. Suomalaisissa kotitalouksissa merkittävä osa kalaruuista on itse kalastetuista ka-

loista valmistettua. Kansalaisten kalankäytön edistämisessä myös Juurusveden kalastus-

alue haluaa kantaa kortensa kekoon. Koulujen, kyläyhdistysten sekä erilaisten järjestöjen

kanssa järjestetyt tapahtumat ovat mainioita tilaisuuksia opastaa esimerkiksi kalankäsitte-

lyssä ja kalaruokien valmistuksessa ja näin lisätä entisestään paikallisen kalan käyttöä.

Yksi esimerkki nuoren väen kalastuksen ja kalankäytön edistämisestä on Maa- ja metsäta-

lousministeriön vuosina 2004 – 2007 rahoittama pohjoissavolaisten kalastusjärjestöjen

yhteistyöhanke "Kalakoukku – käytännön matikkaa nelosille" vei kolmen kouluvuoden ai-
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kana yli 6000 pohjoissavolaista neljäsluokkalaista onkimaan tai pilkkimään ohjatusti. Kala-

koukku-projekti osoitti, että käytännön kalastustapahtumat kiinnostavat lapsia, ja että niitä

pitäisi pystyä järjestämään useammin. Saaliskin on tärkeää, joten kalastusvälineiden tulee

olla kunnossa ja opastajien asiantuntevia.26 27 28 29

2.4.6 Venevalkamat ja veneenlaskupaikat

Kalastuksen harjoittamista vaikeuttaa osalla järviä riittämätön venevalkamien ja veneen

laskupaikkojen määrä, joka rajoittaa osakaskuntien osakkaiden, yksityisten vesialueiden

omistajien ja ulkopuolisten pääsyä vesille.

Vene- ja laituripaikkoja Juurusveden kalastusalueella on suurimpien taajamien, kuten Sii-

linjärven, Melalahden ja Muuruveden, rannoilla, mutta pääsääntöisesti paikat on varattu

vakituisen paikan lunastaneille. Vierasvenepaikkoja on tarjolla rajoitetusti em. taajamien

laitureissa. Näiden lisäksi kalastusalueella on useita venevalkamia, joiden käyttö perustuu

”ikimuistoiseen nautintaoikeuteen”.

Kalastusalueella veneenlaskupaikkoja on mm. Iso-Jälällä Järviterminaalissa, Siilinjärvellä

Kanavatien ja Jynkänlahden venesatamissa, Riistavedellä Melalahdessa, Muuruvedellä

vierassatamassa, Puutosvedellä Pajulahdessa, Pieni-Pieksällä Pieksänkosken retkisata-

massa sekä Suuri-Pieksällä Kartanohotelli Kivennavan rannassa. Nilsiässä Juurusveden

itärannalle Hiekkaniemeen on suunnitteilla venesatama (ELY-keskus toteuttajana).

Kalastusalue pitää tärkeänä, että kullakin isommalla järvialtaalla on vähintään yksi yleinen

venevalkama tai veneenlaskupaikka.

2.5 Kalan nousuesteet

Sulkavanjärven ja Pieni-Sulkavan välinen joki ruopattiin vuonna 2000, minkä jälkeen järvi-

en vedenkorkeutta on säännöstelty Siilinjoessa olevan Siilinkosken voimalaitoksen padon

avulla. Alun perin Siilinjoen pato on rakennettu 1800-luvun alussa. Padon nykyisestä käy-

töstä vastaa voimalaitoksen omistaja Ilkka Lankinen. Toiminnalle on Itä-Suomen aluehal-

lintoviraston ympäristölupavastuualueen lupapäätös nro 100/10/2 (Dnro ISA-

VI/68/04.09/2010).

Pöljän-, Kevätön- ja Pitkäjärvi laskevat Pöljänjärvestä Pöljänjokea pitkin Sulkavanjärveen

ja sieltä edelleen Pieni-Sulkavan ja Siilinjärven kautta Juurusveteen. Pöljänjoessa on Mart-

ti Ruotsalaisen omistama Pöljän myllypato, jossa on settiaukolla varustettu kiinteä ylisyök-

syputous. Padolle on Itä-Suomen vesioikeuden 8.11.1973 antama päätös nro 91/Va/73.

Päätöksessä on mm. määräykset vedenpinnan luvan mukaisesta korkeudesta ja kiintopis-

teestä, johon vedenpinnan korkeudet on verrattava. Muilta osin edellytetään, että noudate-

taan Kuopion läänin maaherran 21.11.1934 antaman Pöljänkosken vesilaitoksen uudes-

taan rakentamista ja käyttämistä koskevan lupapäätöksen määräyksiä. Kevätön- ja Pöljän-

järven vedenpinnan nosto on Pohjois-Savon ELY-keskuksesta saadun tiedon mukaan
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etenemässä vesistökunnostushankkeena ja se on tarkoitus toteuttaa rakentamalla pohja-

pato Pöljänjärven luusuaan.30

Pieksänkoskessa on vanha 3-aukkoinen betonikivipato, jota on kunnostettu 1990-luvulla.

Patoaukoissa sulkuna toimii vesivanerilevy. Kyseessä on entinen myllypato, myllyn jään-

teitä on näkyvissä padon alapuolella. Pieksänkosken padolla on kuvernöörin 26.11.1917

myöntämä lupa, luvansaajina olivat Hakkaraisen ja Hämäläisen perikunnat.31

3 Toimenpidesuunnitelma

3.1 Vesistön kunnostus ja hoito

Vesistökunnostusten tavoitteena on yleensä vedenlaadun ja vesistön virkistyskäyttöarvon

parantaminen. Valuma-alue vaikuttaa suuresti vesistön tilaan, joten valuma-alueella tehtä-

vät toimet ilmenevät järven kunnossa herkästi. Itse vesistöön kohdistuvat kunnostustoimet

tehoavat huonosti tai vain väliaikaisesti, mikäli valuma-alueella ei samanaikaisesti tehdä

korjaavia toimenpiteitä.

Vesistökunnostuksissa erityisen tärkeitä ovat esiselvityksen laadinta ja huolellinen alusta-

va suunnittelu. Koko kunnostushanke voi epäonnistua puutteellisen suunnittelun vuoksi.

Esiselvitys on varsinaista suunnittelutyötä kevyempi ja nopeampi prosessi, jossa puntaroi-

daan kunnostushankkeen tavoitteita, realistisuutta, sopivia kunnostusmenetelmiä ja kus-

tannuksia. Esiselvityksessä kartoitetaan myös mahdollisten lupien tarve. Pienikin kunnos-

tustoimenpide tarvitsee aina vähintään vesi- ja ranta-alueiden omistajien suostumuksen.

Suurempiin kunnostuksiin pitää hakea luvat ympäristöviranomaiselta. Kunnostustöiden

aloittamisesta ja valmistumisesta tulee aina ilmoittaa kunnan ympäristöviranomaiselle sekä

alueelliselle ympäristökeskukselle. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja ELY-keskus

antavat ohjeita ja neuvoja kunnostuksen kaikista vaiheista.

Kunnostusmenetelmiä on useita. Menetelmän valintaan vaikuttavat mm. kunnostettavan

vesistön tila ja sen kehitys, kunnostukselle asetetut tavoitteet, eri tahojen osallistumismah-

dollisuudet sekä kunnostuskustannukset. Yleensä eri menetelmien yhdistäminen tuo par-

haan tuloksen. Järvien kunnostusmenetelmät voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään.

1. Ulkoisen kuormituksen vähentäminen

- maa- ja metsätalouden vesiensuojelu

- turvetuotannon vesiensuojelu

- haja-asutuksen jätevesihuollon kehittäminen

- jätevedenpuhdistamoiden toiminnan tehostaminen ja varmistaminen

2. Vesistön sisäisen kuormituksen vähentäminen

- ilmastus- ja hapetusmenetelmät
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- ravintoketjukunnostus (esim. tehokalastus ja petokalojen istutus)

- ravinteiden kemiallinen saostus

3. Virkistyskäyttömahdollisuuksien parantaminen

- vesikasvien poistaminen

- pohjasedimentin ruoppaus

- vedenpinnan nosto

Kunnostushankkeelle voidaan hakea rahoitusta useasta lähteestä. Erityisesti suuriin kun-

nostushankkeisiin tarvitaan yleensä julkista rahoitusta (kunta, valtio, EU). Pienemmissä

hankkeissa paikallinen osakaskunta, kylä tai esimerkiksi suojeluyhdistys järjestävät itse

rahoituksen. Talkootyöllä on usein suuri merkitys kunnostuksien toteutuksessa, mikä pie-

nentää kunnostuksen kokonaiskustannuksia.

Kalojen istutus on perinteinen kalavedenhoitomenetelmä. Se on toimiva keino kompensoi-

da ympäristömuutoksia, vahvistaa luontaisia kalakantoja ja parantaa kalastuksen edelly-

tyksiä, mutta vesistön olosuhteisiin sovitetun istutuksen ja kalastuksen on oltava tasapai-

nossa. Juurusveden kalastusalueella kuhaistutukset ovat monin paikoin tuottaneet hyviä

tuloksia, minkä johdosta kuhakannat ovat useilla alueilla varsin vankat. Kalastusalue on

tästä syystä siirtämässä painopistettä vesien kunnostukseen. Istutuksista tarkemmin lu-

vuissa 3.3.3, 4.2, 5 ja 6.32

3.1.1 Hajakuormituksen vähentäminen

Vesistökunnostuksia edellyttävät muutokset johtuvat usein valuma-alueelta tulevasta haja-

kuormituksesta. Hajakuormitusta vesistöihin voidaan vähentää monin eri keinoin. Seuraa-

vassa on esitelty muutamia hajakuormituksen vähentämistoimia, joiden seurauksena ve-

sistön oma puhdistumiskyky paranee.

Ympäristön kannalta tärkeintä on muuttaa maatalouden tuotantotapoja, metsätaloustoi-

menpiteitä ja turvetuotantoa vähemmän kuormittavaan suuntaan. Lisäksi tuotantoalueiden

valumavesien käsittelyllä voidaan vähentää sitä kuormitusta, jota ei ole voitu estää tai py-

säyttää pelloilla, metsissä ja turvesoilla, ja joka on lähtenyt kuivatusvesien mukana kulkeu-

tumaan kohti vesistöjä.

Tuotannon suunnittelu

Maataloustuotannon suunnittelutoimilla, kuten talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisäämisellä

ja järkiperäisellä lannoituksella sekä lantavarastojen kunnostuksella voidaan merkittävästi

estää maa-aineksen ja ravinteiden pääsyä veteen.

Eläinsuojelulainsäädäntö edellyttää, että karjan on päästävä kesäaikaan laitumelle tai esi-

merkiksi aidattuun jaloittelutarhaan. Jaloittelutarha pitää suunnitella ja rakentaa niin, ettei
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siitä aiheudu ympäristön pilaantumisvaaraa. Jaloittelutarhan valumavedet sisältävät run-

saasti fosforia ja typpeä sekä happea kuluttavaa orgaanista ainetta. Vesistön tai pohjave-

den pilaantumisen ehkäisemiseksi valumavedet tulee käsitellä siten, että ravinteiden jou-

tuminen vesistöön rajoitetaan parasta mahdollista käytettävissä olevaa tekniikkaa käyttä-

en. Tiivispohjaisesta tarhasta lantaa ja virtsaa sisältävät vedet on varastoitava pellolle levi-

tystä varten lietesäiliöön tai johdettava kunnalliseen viemäriverkostoon tai omaan puhdis-

tusjärjestelmään.

Suojavyöhykkeet

Suojavyöhyke on hoidettu, vähintään 15 metriä leveä, monivuotisen kasvillisuuden peittä-

mä alue, joka perustetaan valtaojan, joen, puron tai järven äärellä olevalle pellolle. Suoja-

vyöhyke vähentää selvästi maata myöten valuvan veden mukana kulkeutuvia ravinteita ja

kiintoainetta, jotka muuten olisivat vaarassa joutua pelloilta vesistöön. Suojavyöhykettä on

hoidettava vähintään kerran vuodessa (alkuvaiheessa 2-3 kertaa/vuosi), jolloin kasvillisuus

niitetään ja niitetty materiaali kuljetetaan pois suojavyöhykealueelta.

Tutkimuksissa on todettu, että suojavyöhyke sitoo vähintään puolet pintavalunnan typestä

ja 40 prosenttia fosforista. Kymmenessä vuodessa maa-aineksen huuhtoutumisen pellolta

vesistöön on osoitettu vähentyneen puolella verrattuna suojavyöhykkeettömään peltoon.

Eroosion määrä vaihtelee kuitenkin riippuen pellon maalajista, kaltevuudesta ja kasvipeit-

teisyydestä. Suojavyöhykkeiden perustaminen on hyödyllisintä peltoalueilla, joiden kalte-

vuus on yli 10 %. Suojavyöhykkeiden perustamiseen on haettavissa maatalouden erityis-

tukea.

Kosteikot, laskeutusaltaat ja pelto-ojien patoaltaat

Kosteikolla tarkoitetaan vesistöä kuormittavia aineita vähentävää, yleensä patoamalla pe-

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

nakin runsaamman virtaaman aikana veden peitossa ja myös muulloin se pysyy kosteana.

Kosteikkojen vesistökuormitusta vähentävät vaikutukset voivat olla huomattavia. Kun ve-

den virtaus hidastuu kosteikossa, kiintoaines laskeutuu kosteikon pohjalle. Samalla ravin-

teet varastoituvat kosteikon maaperään. Mikrobit muuttavat vedessä olevaa ja kosteikon

pohjan kiintoaineeseen sitoutunutta typpeä kaasumaiseen, vaarattomampaan muotoon.

Kasvillisuus käyttää kasvukautena kosteikon ravinteita, fosforia ja typpeä. Kosteikot ovat

myös metsästyksen ja riistanhoidon kannalta merkittäviä, koska ne tarjoavat etenkin vesi-

linnuille hyviä pesimä- ja levähdyspaikkoja

Laskeutusallas on ojan tai puron yhteyteen kaivamalla tai patoamalla tehty vesiallas, jonka

pääasiallisena tehtävänä on kerätä pelloilta ja ojaverkosta veden mukana tullutta maa-

ainesta sekä estää sitä kulkeutumasta vesistöön. Maa-aines laskeutuu altaan pohjalle,

koska veden virtausnopeus ja pyörteisyys pienenee. Mitä kauemmin vesi saadaan viipy-

mään altaassa, sitä hienojakoisempi kiintoaine ennättää laskeutua. Maa-aineksen mukana
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altaan pohjalle keräytyy myös siihen sitoutuneita ravinteita, erityisesti fosforia. Laskeu-

tusaltaat eivät mainittavasti alenna veteen liuenneen fosforin ja typen pitoisuuksia.

Pohjapadon tarkoitus on pysäyttää ojissa ja puroissa pohjakulkeumana liikkuvaa kiinto-

ainetta ja siihen sitoutunutta fosforia. Pohjapatojen vaikutusta voidaan tehostaa, jos niitä

tehdään uomaan useita peräkkäin.

Kosteikkojen ja laskeutusaltaiden parhaat sijoituspaikat ovat valuma-alueet, joilla on paljon

peltoja. Laskeutusaltaat soveltuvat kiintoaineksen pidättäjinä mm. ojituksista aiheutuvien

haittojen vähentämiseen. Laskeutusaltaat on tyhjennettävä lietteestä ajoittain, mielellään

kerran vuodessa. Parhaat laskeutusallas- ja kosteikkopaikat ovat ojien ja purojen notkel-

missa, jolloin vältytään suurilta maasiirtotöiltä.

Metsätalouden vesiensuojelu

Metsätalouden hakkuut, ojitukset ja maanmuokkaukset sekä lannoitus aiheuttavat vesis-

töihin ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Toimenpiteiden aiheuttama ravinnekuormitus on

noin viidennes maatalouden vesistökuormituksesta, mutta se kohdistuu kaikkein puhtaim-

piin, yleensä pieniin latvavesistöihin.

Metsätalouden aiheuttamaa ravinnekuormitusta pystytään vähentämään vaihtoehtoisilla,

vähemmän kuormittavilla työtavoilla ja erityisillä vesiensuojelumenetelmillä. Ojitusalueiden

perkausten ja kunnostuksen yhteydessä voidaan pienentää kiintoainehuuhtoutumia kaivu-

katkoilla, lietekuopilla, laskeutusaltailla tai pohjapadoilla sekä edullisissa maasto-

olosuhteissa rakentamalla suotautumisalueita eli pintavalutuskenttiä.

Kaivukatkot, lietekuopat, laskeutusaltaat ja pohjapadot soveltuvat lähinnä karkeamman

kiintoaineksen pidättämiseen. Metsätalouden vesiensuojelumenetelmistä pintavalutusken-

tän on todettu pidättävän parhaiten metsäojitusten kiintoainesta ja ravinteita. Maa-

aineksen huuhtoutuminen vesistöihin voidaan tällä keinoin estää parhaassa tapauksessa

jopa lähes kokonaan edellyttäen kuitenkin, että pintavalutukseen on varattu riittävän suuri

alue. Pintavalutusta voidaan käyttää myös maanmuokkausalueelta johdettaville vesille.

Turvetuotannon vesiensuojelu

Turvetuotannon vesistövaikutukset voivat olla alueellisesti merkittäviä. Näitä ovat mm. ve-

den rehevöityminen, happamoituminen, samentuminen ja tummuminen sekä pohjan liet-

tyminen. Turvetuotanto saattaa muuttaa eläin- ja kasvilajistoa sekä niiden elinympäristöjä.

Vesistövaikutukset voivat hankaloittaa kalastusta (esim. pyydysten likaantuminen) ja vai-

keuttaa vesistön virkistyskäyttöä.

Turvetuotantokohteiden oikealla valinnalla voidaan ehkäistä luonnon monimuotoisuuden ja

lajien elinympäristöjen kaventumista kohdistamalla tuotantoa jo ojitetuille soille tai suopel-

loille, ei vesistöjen tai suojelualueiden läheisyyteen. Turvetuotannon aiheuttamia ongelmia

vähennetään kuhunkin kohteeseen sopivimmilla vesiensuojelumenetelmillä tai useiden eri

menetelmien yhdistelmillä. Tehokkain keino on pintavalutuskenttä. Jos pintavalutuskentän
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rakentaminen ei ole mahdollista, on tuotantoalueen valumavesienkäsittelystä huolehditta-

va esim. kasvillisuuskentillä ja -altailla tai kemiallisella puhdistuksella. Muita vesienkäsitte-

lymetodeja ovat mm. lietesyvennykset, lietteenpidättimet, laskeutusaltaat, kosteikot ja vir-

taamansäätö. Nämä menetelmät soveltuvat vähäisemmän tehonsa vuoksi vain pieniin,

lyhyen aikaa käytössä oleviin kohteisiin. Vesiensuojelu on huomioitava myös turvetuotan-

toalueiden jälkikäytön suunnittelussa.33 34 35 36 37 38 39 40

Lisätietoja: Pohjois-Savon ELY-keskus, ProAgria Pohjois-Savon Maaseutukeskus, Maa- ja

elintarviketalouden tutkimuskeskus, Salaojayhdistys ry. ja Turveteollisuusliitto ry.

3.1.2 Tehokalastus

Vesistöjen rehevöitymisen ja valikoivan kalastuksen seurauksena monien Juurusveden

kalastusalueen järvien kalasto on muuttunut särkikalavaltaiseksi. Särki- ja muiden vähem-

piarvoisten kalojen runsastumisen johdosta järven ravintoketjun rakenne muuttuu ja seu-

rauksena on usein sisäisen kuormituksen ja levien määrän lisääntyminen. Järven ravinto-

ketjun vinoutuessa kalojen saaliina käyttämien suurikokoisten planktoneläinten määrä pie-

nenee, jolloin niiden kasviplanktoniin kohdistuva saalistus vähentyy ja kasviplanktonin

määrä lisääntyy aiheuttaen leväkukintoja.

Järven vinoutuneeseen ravintoketjuun voidaan vaikuttaa tehokalastuksella. Voimaperäisel-

lä kalastuksella vähennetään eläinplanktonia laiduntavien kalojen määrää, jolloin muutok-

set ravintoketjussa alentavat kasviplanktonmääriä ja niistä johtuvia sinilevien massaesiin-

tymisiä. Jos tehokalastus onnistuu, järven vesi kirkastuu.

Särkikalavaltaisen vesistön tehokalastuksella ehkäistään myös särkikalojen aiheuttamaa

ravinteiden kiertoa. Tiheät särkikalakannat rehevöittävät järveä vapauttamalla pohjasedi-

menttiin varastoituneita ravinteita pohjaa tonkiessaan. Kalojen ulosteiden sisältämät ravin-

teet ovat kasviplanktonille käyttökelpoisessa muodossa ja särkikalabiomassaan on sitou-

tunut paljon ravinteita, jotka siirtyvät veteen kalojen kuoltua. Vähempiarvoisen kalan pyyn-

nillä saadaan järvestä poistettua suuria määriä ravinteita. Särkikalojen tuorepainosta on

0,6–0,8 % fosforia ja typpeä yli 2,5 %. Voimaperäisellä kalastuksella saadaan korjattua

myös kalakantojen rakennetta.

Tehokalastusta voidaan tukea istuttamalla vähempiarvoisia kaloja ravintonaan käyttäviä

petokaloja ja säätelemällä kalastusta. Vahva petokalakanta on edellytys sille, että järven

kalakannan rakenne pysyy terveenä, kun tehokalastuksen pyyntiponnistusta vähennetään.

Jos noin 30 % kalabiomassasta on petokaloja, ne voivat säädellä nuorien särkikalojen

määrää. Petokalojen pyytämistä liian varhain voidaan ehkäistä ohjaamalla kalastusta esi-

merkiksi verkkojen silmäkokorajoituksin ja alamittamääräyksin. Juurusveden kalastusalu-

eella useimmissa järvissä on runsaasti haukia ja monissa myös vahva kuhakanta, joten

tehokalastuksen yhteydessä ylimääräisten petokalanistutusten tarve ja järkevyys on harkit-

tava tarkkaan.
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Jotta vähempiarvoisen kalan pyynnillä olisi pysyvää vaikutusta veden laatuun, ulkoisen

ravinnekuormituksen on oltava vesistön sietokyvyn mukainen ja tehokalastuksen riittävän

voimaperäistä ja pitkäjänteistä. Suomessa toteutetuissa tehokalastuksissa on todettu, että

vedenlaadun kohentumista on odotettavissa, mikäli vähempiarvoisen kalan saalis on kah-

den–kolmen vuoden aikana vähintään 200 kiloa hehtaarilta. Eräiden selvitysten mukaan

tuloksia tuottava vähimmäissaalistaso on 100 kg/ha/vuosi. Kokemusten mukaan vesistön

sisäistä kuormitusta on saatu alenemaan merkittävästi alentamalla särkikalojen määrä

kolmasosaan alkuperäisestä määrästä. Tehopyynnin positiivinen vaikutus jää lyhytaikai-

seksi, jos kalastusta vähennetään jyrkästi ensimmäisten vuosien jälkeen.

Kaaviossa 1 on esitetty karkea tarkastelu siitä, millaiseen saalistavoitteeseen tulisi vähem-

piarvoisen kalan tehopyynnissä pyrkiä fosforipitoisuuden osalta eri rehevyystason järvissä.

Tulos perustuu Suomessa ja Keski-Euroopassa tehtyjen tehokalastusten tuloksiin. Poistet-

tava kalamäärä kasvaa samassa suhteessa järven rehevyyteen eli fosforipitoisuuteen. Mi-

käli kalaston poisto ei ole riittävän voimaperäistä, saattaa tehokas poikastuotanto ja yksi-

löiden kasvun nopeutuminen kannan harventuessa korvata usein jo seuraavan kasvukau-

den aikana osittain tai lähes kokonaan tehokalastuksen aiheuttaman kalamäärän pienen-

tymisen. Mitä rehevämpi järvi on, sitä nopeammin särkikannat kykenevät uusiutumaan.

Tutkimustulosten mukaan särki voi kyetä kompensoimaan jopa sadan kilon vuosittaisen

hehtaarisaaliin nopeasti.
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Kaavio 1. Tehokalastuksen saalistavoitteen (kg/ha) arviointi veden fosforipitoisuuden pe-

rusteella.19

Pelkkä useamman vuoden kalastuskaan ei saa aikaan myönteisiä kestäviä muutoksia (ve-

den kirkastuminen, uposkasvien levittäytyminen, hauen ja ison ahvenen runsastuminen),

vaan järven tilan parantamisessa painopisteen tulee edelleen olla järveen kohdistuvan ul-

koisen kuormituksen vähentämisessä. Pienemmissä järvissä voidaan tehokalastuksella
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päästä helpommin vaadittaviin suuriin hehtaarisaaliisiin ja tuloksia voi olla paremmin ha-

vaittavissa myös vedenlaadun kohentumisena.

Tehokalastuspyydyksinä on käytetty tavallisesti nuottaa sekä isorysää ja paunettia sekä

harvemmin troolia ja katiskaa. Nuotta ja trooli ovat pyydyksiä, joiden käyttö vaatii yleensä

ammattilaisten työpanosta eikä trooli kalastustapana sovi useimmille Juurusveden kalas-

tusalueen järville. Paunetti-, rysä- ja katiskakalastus soveltuvat myös vähemmän ammat-

timaista kokemusta hankkineille kalastajille.

Kunnostushyöty on suurimmillaan, kun saalis painottuu nuoriin kaloihin, joiden vaikutus

veden laatuun on suurin. Nuoria kaloja saadaan saaliiksi erityisesti syys- ja talvinuottauk-

sessa, mutta myös kesäaikana rysillä. Syysnuottauksella saadaan yleensä voimakkaasti

verotettua syvänteisiin parveutuvaa särkikantaa. Lahnanpyynnissä taas talvinuottaus on

osoittautunut tehokkaimmaksi menetelmäksi. Pelkästään aikuisiin kaloihin kohdistuva ku-

tupyynti ei ole kalaston harventamisen kannalta paras ratkaisu.

Seuraavassa eri kalastusmenetelmien vertailua:

Nuottaus

- käytetyin pyyntimuoto tehokalastuksessa pienillä ja keskisuurilla järvillä

- vaatii ammattimaista osaamista

- voidaan käyttää erityyppisillä vesialueilla

- onnistuu myös talvella

- kustannukset 0,5–1,0 euroa/kalakilo

- tehokas särkikalan ja kuoreen pyyntimuoto

- kalastus voidaan keskittää järven syvännealueelle

Isorysä- ja paunettipyynti

- nuottauksen ohella käytetyin tehokalastuksen pyyntimuoto

- onnistuu myös talkootyönä, ei vaadi välttämättä ammattilaisia

- toimii myös matalassa vedessä, erityisesti paunettipyynti

- sopivan paikan löytäminen saattaa olla haasteellista, pyynti keskitetään keväällä

särkikalojen kutualueille

- tarvittava isorysien määrä yksi rysä 10–20 vesihehtaaria kohden

- kustannukset 0,3–0,5 €/kalakilo
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Pienimuotoissa tehokalastushankkeissa pyydykseksi soveltuu myös katiska, pieni rysä tai

merta. Nämä pyyntimuodot ovat toimivia useimmilla Juurusveden kalastusalueen järvillä.

Pienten pyydysten etuna on, että kalastus onnistuu lähes jokaiselta kalastajalta, jolloin ha-

lukkaat ranta-asukkaat voivat osallistua tehopyyntiin. Muutamalla isolla ja tiheäsilmäisellä

katiskalla saadaan parhaimmillaan satojen kilojen saaliita hyvältä pyyntipaikalta, kuten ku-

tualueilta tai puroista ja kesällä vesikasvustojen joukosta. Osakaskunnat voivat tukea

pyyntiä hankkimalla pyydyksiä yhteiseen käyttöön ja maksamalla pyyntikorvausta vähem-

piarvoisen kalan saaliista.33 34 41

3.1.3 Vesikasvillisuuden poisto

Vesikasvit ovat olennainen osa järviluontoa ja -maisemaa. Kasvillisuusalueet muodostavat

tärkeän elinympäristön kaloille, linnuille ja muulle vesieliöstölle. Vesikasvit myös ehkäise-

vät aallokosta ja virtauksista aiheutuvaa rantojen kulumista ja pidättävät valuma-alueelta

järveen tulevaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta parantaen näin järven veden laatua.

Vesistön virkistyskäyttömahdollisuuksien ja maisema-arvojen parantamisen takia rehevöi-

tyneen järven lisääntynyttä vesikasvillisuutta joudutaan joskus poistamaan niittämällä,

ruoppaamalla tai muilla keinoin. Tiheimpiä kasvustoja poistamalla voidaan myös kohentaa

veden virtausta sekä parantaa kalaston ja linnuston elinolosuhteita.

Vesikasvustoa poistamalla ei voida varsinaisesti parantaa veden laatua. On myös havaittu,

että niitettävän vesikasvillisuuden mukana poistuva ravinnemäärä on pienempi kuin leika-

tun kasvuston juuristosta vapautuva ravinnemäärä, joten kasvien poistaminen saattaa lisä-

tä vesialueen ravinteisuutta ja leväkukinnan mahdollisuutta.

Pienimuotoisia raivaustöitä kannattaa tehdä keväisin, kun rannoille ajautuu talven jälkeen

kasvilauttoja ja muuta kasviperäistä jätettä. Tällainen materiaali tulee poistaa vedestä ja

kompostoida maalle.

Ennen kuin ryhdytään suunnittelemaan tai toteuttamaan vesikasvillisuuden poistoa, on

syytä ottaa yhteyttä naapureihin, vesialueen omistajaan tai osakaskuntaan sekä kunnan

ympäristönsuojeluviranomaiseen. On selvitettävä mieluiten asiantuntijan avustamana koh-

teeseen soveltuva kasvienpoistotapa ja -ajankohta sekä mahdollisten läheisten suojelu- tai

luontoarvoltaan merkittävien kohteiden olemassaolo. Suurimittaisia hankkeita suunnitelta-

essa tulee kasvienpoistokohteessa tehdä perusteellinen kasvillisuuskartoitus. Jos kasvilli-

suutta aiotaan poistaa suojelualueilla, työ tulee suunnitella viranomaisten kanssa. Poiste-

tulle kasvimassalle on mietittävä asianmukainen läjityspaikka ja sopiva jatkokäsittely.

Vähäiset kasvillisuuspoistot saa tehdä ilman lupaa. Asiasta on kuitenkin ilmoitettava kuu-

kausi etukäteen vesialueen omistajalle tai osakaskunnalle sekä Pohjois-Savon ELY-

keskukselle. Laajaan vesikasvien poistoon tarvitaan aina ympäristöviranomaisen lupa.

Ilmaversoiset kasvit kuten järviruoko, järvikaisla ja järvikorte kannattaa poistaa niittämällä.

Kelluslehtiset kasvit (esim. lumme, ulpukka ja uistinvita) kasvavat niiton jälkeen nopeasti
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takaisin vahvan, ravinnepitoisen juurakkonsa avulla. Uposkasveja (mm. ahvenvita, vesirut-

to ja karvalehti) ei yleensä ole järkevää niittää, koska ne lisääntyvät verson palasista ja

niitto saattaa jopa kiihdyttää kasvua. Irrallaan kasvavien uposkasvien poistamiseen voi-

daan käyttää raivausnuottaa.

Heinä-elokuun vaihde on parasta vesikasvien niittoaikaa. Mikäli kasvustot niitetään use-

amman kerran kesässä, ensimmäinen niitto kannattaa tehdä juuri ennen kasvien kukkimis-

ta kesäkuun lopulla ja seuraavat niitot 3-4 viikon välein. Maisemasyistä niitto on hyvä

suunnitella siten, että kasvillisuussaarekkeet ja avovesi vuorottelevat. Samasta syystä on

järkevää välttää suoraviivaisia kasvillisuusalueiden rajauksia. Ojien suualueille kannattaa

jättää vesikasvillisuutta pidättämään valuma-alueelta järveen tulevaa ravinnekuormitusta.

Niitetty kasvimateriaali pitää kerätä pois vedestä, jotta se ei haittaa järven virkistyskäyttöä

ja rehevöitä vesistöä. Hajotessaan kasvinjätteet kuluttavat happea ja niistä vapautuu ve-

teen ravinteita. Kasvinjätteille on varattava läjitysalue, josta ne eivät pääse takaisin vesis-

töön. Kompostointi on hyvä keino hoitaa kasvijätteen jatkokäsittely.

Juurakoiden poisto on tehokas keino hävittää kelluslehtisiä kasveja. Se on kalliimpaa kuin

niittäminen, toisaalta kustannukset ja haitat ovat pienemmät kuin kelluslehtisten kasvien

juurakoiden ruoppauksessa, koska pohjasta poistetaan vain juurakot, ei sedimenttiä. Kel-

luslehtisten juurakoita voidaan poistaa myös haraamalla. Juurakoiden poistolla voi par-

haimmillaan olla pöyhintää muistuttava myönteinen hapettava vaikutus käsittelyalueen

sedimenttiin. Onnistunut juurakoiden poisto vaikuttaa kasvustoihin useita vuosia. Työstä

aiheutuvan tilapäisen samentuman ja mahdollisen ravinteiden vapautumisen takia se on

viisainta tehdä syksyllä.

Lisätietoja ja neuvoja vesikasvillisuuden poistosta saa Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.3 34

42

3.1.4 Rantojen kunnostus ja ruoppaus

Rehevöityneiden, matalien ja ruovikkoisten rantojen ruoppaus järven virkistyskäyttöarvon

lisääjänä on yleinen vesistönkunnostusmenetelmä. Rannanomistajalla on vesilain mukaan

oikeus tehdä vähäisiä ranta-alueensa kunnostusruoppauksia vesialueen omistajan suos-

tumuksella, mikäli sillä ei aiheuteta vahinkoa tai haittaa toisen vesialueelle, kalastukselle,

maalle tai muulle käytölle. Vesikasvien niitolla voidaan tehostaa ruoppauksen vaikutuksia,

sillä veden vaihtuvuuden lisääntymisen johdosta vesistön yleistila yleensä paranee.

Matalat rannat ja niihin usein liittyvät tulva-alueet ovat monimuotoisia elinympäristöjä, joi-

den lajisto kärsii ruoppauksista tai voi kadota niiden takia kokonaan. Ruoppaustoimet voi-

vat aiheuttaa arvaamattomia haittavaikutuksia kuten veden samentumista, ravinteiden va-

pautumista pohjasedimentistä veteen, kalojen kutualueiden tuhoutumista, ranta-alueiden

syöpymistä ja sortumista sekä maiseman rumentumista. Ruoppaus voi myös häiritä naa-

pureita ja muita järven käyttäjiä.
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Rannan käyttötarkoitukset on määritettävä etukäteen, jotta ruoppaustyöt voitaisiin suunni-

tella kohteeseen sopiviksi. Huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella vältetään mahdolliset

erimielisyydet naapureiden kanssa ja voidaan minimoida ympäristöhaitat. Suunnitteluun on

syytä ottaa mukaan kaikki tahot, joihin ruoppaustyöt vaikuttavat kuten vesialueen omistaja,

rajanaapurit sekä osakaskunta.

Kunnostukseen tarvittavat luvat ja suostumukset tulee hankkia riittävän ajoissa. Vesilaki

edellyttää tekemään vähäistä suuremmista kunnostustoimista vesirakennustyöilmoituksen

Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään kuukautta ennen työn

aloittamista. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaista on hyvä informoida vähäisistäkin töis-

tä. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja ELY-keskus antavat ohjeita ja neuvoja kun-

nostuksesta. ELY-keskuksesta voi myös pyytää lausunnon vesioikeudellisesta lupatar-

peesta.

Ruoppaustyön valvontavastuu on työn teettäjällä. Työn teettäjä vastaa itse kaikista ruop-

pauksen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista, joten ruoppausta suunniteltaessa on tar-

peen kysyä neuvoa asiantuntijoilta ja käyttää työssä ruoppaukseen perehtynyttä urakoitsi-

jaa. Urakoitsijan kanssa on tarpeen sopia kirjallisesti työn toteutuksesta ja läjityksestä. To-

teutuksen valvonta on hyvän suunnittelun ohella hankkeen lopputuloksen kannalta kes-

keistä.

Ruoppaustyöt tehdään yleensä 1.9. – 30.4. välisenä aikana. Suojelu-, Natura- ja muilla

linnuston kannalta merkittävillä alueilla työskentelykausi on 1.10. – 31.3. On syytä välttää

lintujen pesintä- ja kalojen kutuaikoja. Läjitys on tehtävä maalle ympäristöön sopivalla ta-

valla siten, että massat pysyvät läjitysalueella ja läjittämiseen on hankittava maanomista-

jan suostumus. Vesialueelle läjittämiseen tarvitaan yleensä ympäristöviranomaisen lupa.

Maisemointi on tehtävä viimeistään vuoden kuluttua.

Suomen ympäristökeskus, Karjaanjoki LIFE -hanke ja Suomen Maarakentajien Keskusliit-

to julkaisivat vuonna 2004 Hoida ja kunnosta kotirantaasi -esitteen, jossa kuvataan hyviksi

havaittuja ranta-alueiden kunnostamistapoja ja -menetelmiä.42

3.1.5 Vedenpinnan nosto

Järven tai muun vastaavan vesialueen vedenpinnan noston tavoitteena on kohentaa mata-

lan vesialueen käyttökelpoisuutta ja maisemaa. Kasvillisuus vähenee veden syvyyden

kasvaessa ja umpeenkasvu hidastuu. Vedenpinnan ollessa aiempaa korkeammalla mah-

dollisuudet rantojen virkistyskäyttöön lisääntyvät.

Suoraa vaikutusta veden laatuun vedenpinnan nostolla ei ole. Vedenpinnan nosto kasvat-

taa kuitenkin vesitilavuutta, ja talviaikainen happitilanne järvessä saattaa parantua, kun

pohjasedimentin happea kuluttava vaikutus kohdistuu suurempaan vesimassaan. Samalla

järven pohja jäätyy pienemmällä alueella. Kesällä myös aallokon aiheuttama pohjasedi-

mentin sekoittuminen vähenee. Umpeenkasvavan järven ilmaversoiset kasvustot on syytä

niittää ennen vedenpinnan nostoa.
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Vedenpinnan noston seuraukset koskettavat isoa osaa ranta-asukkaita ja vesistön käyttä-

jiä. Nostohankkeen suunnitteluvaiheessa on tärkeää tehdä yhteistyötä eri asianosaisten

kesken ja varmistaa, että tavoitteista ollaan yksimielisiä. Vedenpinnan nosto edellyttää

ympäristölupa-asioista vastaavan aluehallintoviraston luvan ja tarkan suunnitelman, jossa

selvitetään noston hyödyt ja mahdolliset haitat.42

3.2 Istutukset

Eri kalalajien istutuksissa tulee noudattaa seuraavia yleisiä ohjeita:

- Istutuspaikat tulee valita huolella ja kalojen kuljetuksessa ja vapauttamisessa tulee

noudattaa poikasten toimittajien ohjeita.

- Mahdollisia istutuslajeja Juurusveden kalastusalueella ovat siika, kuha, hauki ja jär-

vitaimen sekä rapu.

- Vesialueen omistajien omissa istutuksissa pienvesiin tulee huomioida paikalliset

olosuhteet.

- Siikaistutukset pyritään suorittamaan kovapohjaisille, avoimille rannoille syväntei-

den lähelle.

- Siikaistutuksissa tulee kiinnittää erityistä huomiota järven kalastuksen järjestelyyn ja

istutusten yhteensopivuuteen. Jos siikaa istutetaan runsaasti, on sitä siikakannan

kääpiöitymisen ehkäisemiseksi kalastettava tehokkaasti, tarvittaessa suosituksia ti-

heämmillä verkoilla.

- Kuhanpoikaset istutetaan mieluiten kovapohjaisille rannoille, avoimeen ja melko

matalaan veteen, josta ne voivat helposti levittäytyä vesistöön. Istutuksissa pyritään

käyttämään yli 7 cm:n pituisia poikasia.

- Virtavesialueille tehtävät järvitaimenen pienpoikasten istutukset kannattaa uusia 2-3

vuoden ajan samalle alueelle.

- Kirjolohta ei ole tarkoituksenmukaista istuttaa reittivesiin tai suuriin järviin eikä pää-

sääntöisesti lainkaan koskiin ja virtavesiin lukuun ottamatta istuta ja ongi -

erityiskalastuskohteita.

- Rapuistutuksiin käytetään vain kotimaista jokirapua, täplärapua kalastusalueelle ei

saa istuttaa. Rapuistutus vaatii aina Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousyksi-

kön luvan.

- Uusien lajien kotiuttamiseen tai emokalojen, elävien kalojen, rapujen tai mädin siir-

toon vesistöalueelta toiselle on hankittava Pohjois-Savon ELY-keskuksen lupa.

- ELY-keskuksen kalatalousyksiköstä voi kysyä neuvoja oikean kala- ja rapulajin ja

kannan valinnasta ja sopivista istutustiheyksistä. Istutuksia suunniteltaessa on
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myös otettava huomioon kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa mainitut oh-

jeet ja suositukset.

- Kaikista istutuksista täytetään virallinen istutuspöytäkirja. Pöytäkirjat toimitetaan täy-

tettyinä Pohjois-Savon ELY-keskukseen välittömästi istutuksen jälkeen. Pöytä-

kirjoja saa maksutta ELY-keskuksesta ja Pohjois-Savon Kalatalouskeskuksesta.

Järvialueen istutukset suunnitellaan tavallisesti kpl/hehtaari -perusteella (hauki, harjus ja

rapu kpl/rantametri). Siika-, kuha- ja harjusistutuksissa käytetään normaalisti kesänvanho-

ja istukkaita. Taimenet kannattaa istuttaa järviin joko 2- tai 3-vuotiaina. Hauenpoikaset is-

tutetaan yleensä esikesäisinä. Jokialueille istutettavien poikasten määrät lasketaan yleen-

sä koskipinta-alan mukaan ja järvitaimenet istutetaan jokiin yleensä korkeintaan 1-

vuotiaina.

Kalojen suositeltava istutustiheys järvissä:24

Kalalaji Istutustiheys kpl/ha

Kuha, 1-kesäinen 5–15

Siika, 1-kesäinen 2–20

Järvitaimen, 2-vuotias 1–5

Järvitaimen, 3-vuotias 1–3

Hauki, esikesäinen 0,1–0,2 kpl/rantametri

Harjus, 1-kesäinen 1–3 kpl/rantametri

Rapu, 1-kesäinen 2–5 kpl/rantametri

Kalojen suositeltava istutustiheys koskialueilla:

Kalalaji Istutustiheys kpl/100 m²

Järvitaimen, vastakuoriutunut 500–1000

Järvitaimen, 1-kesäinen 10–100

Järvitaimen, 1-vuotias 5–50

Harjus, 1-kesäinen 30–50

3.3 Kalatalousvelvoitteet

Vesistöön rakentaminen, sen kuormittaminen tai muuttaminen edellyttää vesi- tai ympäris-
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tönsuojelulainsäädännön mukaisen luvan pienimpiä toimenpiteitä lukuun ottamatta. Lupien

myöntämisen yhteydessä luvan saaja velvoitetaan kompensoimaan kalastolle ja kalastuk-

selle aiheutettu haitta. Velvoite on yleensä kalojen tai rapujen istutus, kalatien rakentami-

nen tai kalatalousmaksun maksaminen kalatalousviranomaiselle.43

Juurusveden kalastusalueella on voimassa useita vesi- tai ympäristönsuojelulainsäädän-

nön nojalla myönnettyjä lupia, jotka sisältävät kalatalousvelvoitteita. Tällä hetkellä voimas-

sa olevat lupapäätökset ovat seuraavat:

Kuopion Energia Oy, Kaijanpään-Konttimäenalussuon turvetuotanto, ISYLV

8.10.2007 nro 109/07/2, voimassa 31.3.2017 asti. Velvoite:

Luvan saajan on vuosittain maksettava Pohjois-Savon TE-keskukselle kalatalousmaksua

600 euroa käytettäväksi kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen estämiseen

hankkeen vaikutusalueella. Kalatalousmaksun käytöstä on kuultava vaikutusalueen osa-

kaskuntia. Vaikutuksia alapuolisen vesistön kalastoon ja kalastukseen on tarkkailtava Poh-

jois-Savon TE-keskuksen hyväksymällä tavalla.

Siilinjärven kunta, Jynkänniemen puhdistamon jätevedet, ISYLV 19.9.2003 nro

78/03/2, VHO 5.11.2004, voimassa 31.10.2014 asti. Velvoite:

Luvan saajan on istutettava vuosittain Juurusveteen 4000 1-kesäistä vähintään 7 cm:n

mittaista kuhaa. Istutettavaa lajia tai kokoa voidaan muuttaa Pohjois-Savon TE-keskuksen

hyväksymällä tavalla. Luvan saajan on tarkkailtava jätevesien vaikutuksia kalastoon ja ka-

lastukseen Pohjois-Savon TE-keskuksen hyväksymällä tavalla.

Sibelco Nordic Oy Ab, jätevesien johtaminen, ISYLV 15.12.2005 nro 120/05/2, VHO

21.12.2007 nro 07/0444/1, KHO 13.7.2009 nro 1795, voimassa 31.1.2011 asti. Velvoite:

Luvan saajan on maksettava Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskukselle vuosittain

400 euroa kalatalousmaksua käytettäväksi jätevesistä aiheutuvien haittojen vähentämi-

seksi Kauppisen alueella. Maksun käytöstä päätettäessä on kuultava alueella toimivia

osakaskuntia. Kauppisen kalataloudellista tilaa on seurattava tarkastetun ja vahvistetun

suunnitelman mukaisesti, muun muassa koekalastuksilla ja pohjaeläintutkimuksilla (neljän

vuoden välein). Tarkkailutiedot on toimitettava siten kuin niiden tarkkailusta on määrätty tai

Pohjois-Savon ympäristökeskuksen tai TE-keskuksen hyväksymissä tarkkailusuunnitel-

missa on sovittu, myös alueella toimiville osakaskunnille.

Yara Suomi Oy, jätevesien johtaminen, ISYLV 6.10.2006 nro 79/06/2, VHO 7.11.2007

nro 07/0387/1, voimassa 31.3.2015 asti. Velvoite:

Luvan saajan on maksettava Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskukselle vuosittain

tammikuun loppuun mennessä 12 000 euron suuruinen kalatalousmaksu käytettäväksi

kalastusolojen huononemista ehkäiseviin toimiin toiminnan vaikutusalueella. Vuotuisesta

maksusta on käytettävä Sulkavanjärven – Pieni-Sulkavan vesialueella 3 000 euroa, Kol-

misopen vesialueella 1 600 euroa ja Kuuslahdessa 7400 euroa. Kolmisopen korotettua
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kalatalousmaksua tulee ensisijaisesti käyttää vesialueen kalaston ja kalastuksen turvaa-

mistoimenpiteisiin. Kalatalousmaksun käytöstä päätettäessä on kuultava alueen kalastus-

aluetta ja osakaskuntia. Luvan saajan on tarkkailtava toiminnan aiheuttamien jätevesi-

päästöjen sekä Syrjänlammen ja Kolmisopen valuma-alueiden pienenemisen vaikutuksia

kalastoon ja kalastukseen Pohjois-Savon TE-keskuksen ja Pohjois-Savon ympäristökes-

kuksen hyväksymillä tavoilla.

Juurusveden kalastusalueeseen vaikuttaa myös seuraava Vuotjärven kalastusalueella

voimassa oleva kalatalousvelvoitepäätös:

Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy, jätevesien johtaminen, ISYLV 16.12.2005 nro

123/05/2, voimassa toistaiseksi. Velvoite:

Luvan saajan on istutettava vuosittain Akonveteen Pohjois-Savon TE-keskuksen hyväk-

symän istutussuunnitelman mukaisesti 10 000 1-kesäistä vähintään 7 cm:n mittaista kuhaa

ja 5 000 1-kesäistä vähintään 10 cm:n mittaista planktonsiikaa tai näiden istukasmäärien

rahallista arvoa vastaavasti TE-keskuksen lajiltaan, kooltaan ja määrältään hyväksymiä

muita kaloja. Vaikutusta kalastoon ja kalastukseen on tarkkailtava Pohjois-Savon TE-

keskuksen hyväksymän ohjelman mukaisesti. Kalataloustarkkailun vuosiraportit on toimi-

tettava viranomaisten lisäksi myös Juurusveden ja Vuotjärven kalastusalueille.44

4 Järvikohtaiset toimenpide-esitykset

Luvussa 5 esitetään perustiedot kalastusalueen keskeisistä järvistä. Suunnitteluun on otet-

tu mukaan osakaskuntakyselyssä esille tulleet järvet, joiden pinta-ala on yli 50 hehtaaria ja

joilla on paikallisesti kalataloudellista merkitystä. Järvistä esitetään perustiedot, tehdyt ja

ehdotetut hoito- ja kunnostustoimet, kalastuksen järjestelyehdotuksia tulevaisuudessa se-

kä kartta järven sijainnista. Jokaiselle järvelle on laadittu oma järvikortti, joka pitää sisäl-

lään seuraavat tiedot:45

Järven nimi

Numero
Järven numero ympäristö-
hallinnon rekisterissä

Kunta Järven sijaintikunta

Omistus Vesialueen pääasialliset omistajat (osakaskuntien nimet)

Vesistö Vesistöalueen numero ja nimi

Pohjoinen Järven sijaintikoordinaatti Itä Järven sijaintikoordinaatti

Karttalehti Peruskartan numero Korkeustaso
Korkeus merenpinnasta
N60-järjestelmässä

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Saaret (järvessä olevat saaret)

Saarten rantaviiva Rantaviivan pituus (km) Saarten lkm Saarten lukumäärä

Saarten pinta-ala Saarten pinta-ala
< 100 m²
100 m²–1 ha
1 ha–1 km² jne.

Saarten lukumäärä / koko-
luokka

Fysiografia (järven ominaisuudet)
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Vesiala Vesipinta-ala (ha) Suurin syvyys Suurin syvyys (m)

Kokonaisrantaviiva
Kokonaisrantaviivan pi-
tuus (km)

YK-pohj.
Syvänteen pohjoiskoordi-
naatti

Tilavuus Järven tilavuus (m³) YK-itä Syvänteen itäkoordinaatti

Keskisyvyys Järven keskisyvyys (m) Määritys
Syvyyden määritysmene-
telmä

Veden laatu

Nykyinen vedenlaatu tutkimusten ja kirjallisuuden mukaan

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

2000-luvulla tehdyt istutukset keskimäärin

Istutussuositus

Käyttö- ja hoitosuunnitelman istutussuositus jatkossa

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Vesialueiden omistajille ja käyttäjille osoitetun tiedustelun vastauksiin kirjatut muutokset ja ongelmat vesis-
töissä

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien ehdottamat kunnostustoimenpiteet

Osakaskunnille sekä vesialueiden omistajille ja käyttäjille osoitetun tiedustelun vastauksissa esiin tulleet
kunnostustoimenpiteet

Kalastuksen järjestäminen

Kyselyssä esitetty verkon solmuvälisuositus

Muuta kyselyssä esiin tullutta

Muita kyselyn vastauksissa esiin tulleita asioita

Järvikortin jälkeen on esitetty karttakuva järvestä.

Ahmo
Numero 04.651.1.003 Kunta Siilinjärvi

Omistus Harjamäen, Kasurilan eteläinen ja Sulkavanniemen osakaskunnat

Vesistö 04.651 Siilinjoen - Sulkavanjärven a

Pohjoinen 6997700 Itä 3533369

Karttalehti 333111B Korkeustaso

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Fysiografia

Vesiala 5,677 ha Suurin syvyys 17 m

Kokonaisrantaviiva 1,423 km YK-pohj. 6997810

Tilavuus YK-itä 3533280

Veden laatu

Lievästi rehevä, vähähumuksinen, hapenpuutetta alusvedessä kesäisin

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Siika n. 100 kpl/vuosi, pyyntikokoinen kirjolohi n. 120 kpl/vuosi (kahtena vuotena)

Istutussuositus

Siika 120 kpl/vuosi (lisäksi mahdollisesti kirjolohi/taimen)
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Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Ajoittain levää, huono happitilanne

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien ehdottamat kunnostustoimenpiteet

Rantojen raivaus, veden talviaikainen ilmastus

Kalastuksen järjestäminen

Tällä hetkellä siika- ja kirjolohi-istutusten vuoksi verkkokalastuskielto

Muuta kyselyssä esiin tullutta

Lampea esitetään kehitettäväksi vapakalastuskohteeksi.

Ahmo, mittakaava 1:8000

Akonvesi
Numero Kunta Juankoski

Omistus Useita omistajia, valtaosa Akonvedestä Vuotjärven kalastusalueen puolella.

Vesistö 04.611 Juurusveden la

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Veden laatu

Lievästi rehevä, vedenlaatu ajoittain heikentynyt, hapenpuutetta alusvedessä

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla
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Planktonsiika n. 1500 kpl vuonna 2001

Istutussuositus

Kuha 1500 kpl/vuosi

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Leväkukinnat, pyydysten likaantuminen, vähempiarvoisten kalojen runsaus

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien ehdottamat kunnostustoimenpiteet

Tehokalastus

Kalastuksen järjestäminen

Verkon solmuvälisuositus vähintään 55 mm

Muuta kyselyssä esiin tullutta

Vuotjärven kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitetään, että kalastuksen järjestäminen Akon-
vedellä olisi järkevää samoin periaattein sekä Juurusveden että Vuotjärven kalastusalueilla.

Akonvesi, mittakaava 1:40000
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Alus-Pölläkkä
Numero 04.611.1.088 Kunta Kuopio

Omistus Pölläkän, Haurangin-Melaniemen ja Leppärannan osakaskunnat

Vesistö 04.611 Juurusveden la

Pohjoinen 6979762 Itä 3561665

Karttalehti 324409B Korkeustaso N60+81,90

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Fysiografia

Vesiala 54,42 ha Suurin syvyys 17,52 m

Kokonaisrantaviiva 4,16419 km YK-pohj. 6980005

Tilavuus 3489,47 x 10³ m³ YK-itä 3561904

Keskisyvyys 6,41 m Määritys Luotauspisteet

Veden laatu

Lievästi rehevä, vähähumuksinen, hapenpuutetta alusvedessä

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Kuha n. 900 kpl/vuosi (2 vuotena), planktonsiika n. 800 kpl/vuosi (1 vuotena)

Istutussuositus

Kuha 500 kpl joka toinen vuosi, planktonsiika 500 kpl joka toinen vuosi

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Vähempiarvoisten kalojen runsaus

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien ehdottamat kunnostustoimenpiteet

Tehokalastus
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Alus-Pölläkkä, mittakaava 1:16000

Haluna
Numero 04.617.1.002 Kunta Nilsiä

Omistus
Kaaraslahti I:n ja Niinimäen osakaskunnat sekä Halunan osakaskunta (Halunan
osakaskunnan vesialue on vuokrattu Syvärin kalastusalueella olevalle Nilsiän
osakaskunnalle)

Vesistö 04.617 Ylä-Pieksän va

Pohjoinen 7002449 Itä 3551339

Karttalehti 333306A Korkeustaso N60+136,60

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Saaret

Saarten rantaviiva 0,352098 km Saarten lukumäärä 3

Saarten pinta-ala 0,346063 ha 100 m² - 1 ha 3

Fysiografia

Vesiala 59,3028 ha Suurin syvyys 13,57 m

Kokonaisrantaviiva 6,18454 km YK-pohj. 7002055

Tilavuus 3080,72 x 10³ m³ YK-itä 3551590

Keskisyvyys 5,19 m Määritys Luotauspisteet

Veden laatu

Lievästi rehevä, vähähumuksinen, hapenpuutetta alusvedessä kerrostuneisuuden vallitessa.

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla
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Siika n. 1300 kpl/vuosi

Istutussuositus

Siika 1200 kpl/vuosi

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Vähempiarvoisten kalojen runsaus.

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien ehdottamat kunnostustoimenpiteet

Vesikasvien poisto, tehokalastus, toimenpiteet valuma-alueella.

Kalastuksen järjestäminen

Siiat kasvavat järvessä hyvin, joten verkon solmuvälisuositus vähintään 55 mm.

Muuta kyselyssä esiin tullutta

ELY-keskuksen seurantatutkimusten tulokset tulisi toimittaa osakaskunnalle.

Haluna, mittakaava 1:16000

Honka-Jälä
Numero 04.613.1.001 Kunta Siilinjärvi

Omistus Kasurilan eteläinen ja Räimän osakaskunnat

Vesistö 04.613 Säyneenjoen va

Pohjoinen 6991340 Itä 3534447

Karttalehti 333111A Korkeustaso N60+100,70

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue
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Saaret

Saarten rantaviiva 0,0725456 km Saarten lkm 1

Saarten pinta-ala 0,0346 ha 100 m²–1 ha 1

Fysiografia

Vesiala 58,7002 ha Suurin syvyys 12,36 m

Kokonaisrantaviiva 4,96893 km YK-pohj. 6991246

Tilavuus 2170,14 x 10³ m³ YK-itä 3534486

Keskisyvyys 3,7 m Määritys Luotauspisteet

Veden laatu

Lievästi rehevä, vähähumuksinen, hapenpuutetta alusvedessä

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Planktonsiika n. 750 kpl/vuosi (kahtena vuotena)

Istutussuositus

Planktonsiika 600 kpl/vuosi

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Suojainen sijainti – tuulet eivät sekoita vettä.

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien ehdottamat kunnostustoimenpiteet

Veden laadun seuranta

Honka-Jälä, mittakaava 1:16000
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Honkanen
Numero 04.617.1.013 Kunta Juankoski

Omistus Useita omistajia

Vesistö 04.617 Ylä-Pieksän va

Pohjoinen 6995973 Itä 3557912

Karttalehti 333305D Korkeustaso N60+94,80

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Saaret

Saarten rantaviiva 0,343668 km Saarten lkm 5

Saarten pinta-ala 0,201781 ha
< 100 m²
100 m²–1 ha

2
3

Fysiografia

Vesiala 63,4223 ha Suurin syvyys 10,72 m

Kokonaisrantaviiva 7,763 km YK-pohj. 6995924

Tilavuus 2112,73 x 10³ m³ YK-itä 3557988

Keskisyvyys 3,33 m Määritys Luotauspisteet

Veden laatu

Lievästi rehevä, vähä-/keskihumuksinen, hapenpuutetta alusvedessä

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Planktonsiika n. 1100 kpl/vuosi (kolmena vuotena)

Istutussuositus

Kuha 600 kpl joka toinen vuosi, siika 600 kpl joka toinen vuosi

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien ehdottamat kunnostustoimenpiteet

Tehokalastus
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Honkanen, mittakaava 1:16000

Hökösenjärvi
Numero 04.652.1.020 Kunta Siilinjärvi

Omistus Hamulan ja Pöljän pohjoinen osakaskunnat

Vesistö 04.652 Pöljänjoen va

Pohjoinen 7005472 Itä 3527603

Karttalehti 333109D Korkeustaso N60+95,20

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Saaret

Saarten rantaviiva 0,904072 km Saarten lkm 2

Saarten pinta-ala 2,6734 ha
100 m²-1 ha
1 ha-1 km²

1
1

Fysiografia

Vesiala 55,004 ha Suurin syvyys 9 m

Kokonaisrantaviiva 4,46208 km YK-pohj. 7005700

Tilavuus 1077,82544 x 10³ m³ YK-itä 3527650

Keskisyvyys 1,92 m Määritys Syvyyskäyrät numeerinen

Veden laatu

Rehevä, vähä-/keskihumuksinen, happikatoja talvisin
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Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Planktonsiika 700 kpl vuonna 2004

Istutussuositus

Kalojen istutus ei ole järkevää, mikäli järven happitilannetta ei saada kuntoon.

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Talviset happikadot, vähempiarvoisten kalojen runsaus.

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien ehdottamat kunnostustoimenpiteet

Veden talviaikainen ilmastus, tehokalastus

Muuta kyselyssä esiin tullutta

Järven kalataloudellinen merkitys on vähäinen.

Hökösenjärvi, mittakaava 1:16000

Inganselkä-Sepänselkä
Numero 04.611.1.001 Kunta Juankoski, Kuopio

Omistus Rissalan, Västinniemen, Haurangin-Melaniemen ja Hakkaralan osakaskunnat

Vesistö 04.611 Juurusveden la

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Veden laatu

Lievästi rehevä, vähähumuksinen
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Istutussuositus

Kuha 2000 kpl/vuosi, planktonsiika 2000 kpl/vuosi

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Pyydysten likaantuminen. Vähempiarvoisten kalojen runsaus.

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien ehdottamat kunnostustoimenpiteet

Tehokalastus

Kalastuksen järjestäminen

Verkon solmuvälisuositus vähintään 55 mm

Inganselkä, mittakaava 1:40000

Iso-Jälä
Numero 04.611.1.007 Kunta Siilinjärvi

Omistus Useita omistajia

Vesistö 04.611 Juurusveden la

Pohjoinen 6990125 Itä 3538668
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Karttalehti 333110D Korkeustaso N60+81,80

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Fysiografia

Vesiala 728,972 ha Suurin syvyys 47,56001 m

Kokonaisrantaviiva 19,966 km YK-pohj. 6989427

Tilavuus 64714,9 x 10³ m³ YK-itä 3538371

Keskisyvyys 8,88 m Määritys Luotauspisteet

Veden laatu

Lievästi rehevä, vähähumuksinen, alusveden hapen määrä alentunut kerrostuneisuuden vallitessa.

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Planktonsiika n. 5000 kpl/vuosi, taimenta ja kuhaa pieniä määriä satunnaisesti.

Istutussuositus

Planktonsiika 7000 kpl/vuosi, taimen 200 kpl/vuosi

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Pyydysten likaantuminen. Ruoppaukset aiheuttaneet tilapäistä samentumista.

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien ehdottamat kunnostustoimenpiteet

Vesikasvien poisto, tehokalastus, toimenpiteet valuma-alueella, veneenlaskupaikan rakentaminen.

Kalastuksen järjestäminen

Verkon solmuvälisuositus vähintään 55 mm. Perustettu Jälänjärven kalastusyhdistys.
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Iso-Jälä, mittakaava 1:40000

Iso-Laju
Numero Kunta Siilinjärvi, Nilsiä

Omistus Useita omistajia

Vesistö 04.611 Juurusveden la

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Fysiografia

Vesiala n. 550 ha Suurin syvyys

Veden laatu

Lievästi rehevä/rehevä, keskihumuksinen, hapenpuutetta alusvedessä

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Kuha n. 4400 kpl/vuosi, planktonsiika n. 1400 kpl/vuosi (vuosina 2001 ja 2002)

Istutussuositus

Kuha 5000 kpl/vuosi, lisäksi mahdollisesti ankerias

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat
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Vähempiarvoisten kalojen runsaus, positiivinen muutos: Mustalahden vesi kirkastunut

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien ehdottamat kunnostustoimenpiteet

Tehokalastus, Mustalahteen veneluiska

Kalastuksen järjestäminen

Verkon solmuvälisuositus vähintään 55 mm

Iso-Laju, mittakaava 1:40000

Juurusvesi
Numero 04.611.1.001 Kunta Siilinjärvi, Nilsiä, Kuopio

Omistus Useita omistajia

Vesistö 04.611 Juurusveden la

Pohjoinen 6988131 Itä 3545076

Karttalehti 333301D Korkeustaso N60+81,80

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Fysiografia
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Vesiala n. 3400 ha Suurin syvyys

Veden laatu

Lievästi rehevä, vähä-/keskihumuksinen, paikoin hapenpuutetta alusvedessä

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Kuha n. 46 000 kpl/vuosi, planktonsiika n. 7500 kpl/vuosi (ei joka vuosi), järvitaimen (3-v.) n. 940 kpl/vuosi

Istutussuositus

Kuha 30 000 kpl/vuosi, planktonsiika 7 000 kpl/vuosi, järvitaimen (3-v.) 1000 kpl/vuosi

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Veden lievä samentuminen, vesikasvillisuuden muutokset, pyydysten likaantuminen ajoittain, vähempiar-
voisten kalojen runsaus

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien ehdottamat kunnostustoimenpiteet

Toimenpiteet valuma-alueella, tehokalastus, veneenlaskupaikan rakentaminen keskeiselle paikalle

Kalastuksen järjestäminen

Verkon solmuvälisuositus vähintään 55 mm

Muuta kyselyssä esiin tullutta

Pyydysten merkitseminen puutteellista
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Juurusvesi, mittakaava 1:80000

Jännevesi
Numero Kunta Kuopio

Omistus Jänneniemen, Väänälän, Talvisalon, Väätälän ja Kekälän osakaskunnat

Vesistö 04.611 Juurusveden la

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Fysiografia

Vesiala n. 380 ha Suurin syvyys

Veden laatu

Lievästi rehevä, paikoin hapenpuutetta alusvedessä

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Planktonsiika n. 1600 kpl/vuosi (ei joka vuosi), kuha n. 1200 kpl/vuosi (ei joka vuosi)
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Istutussuositus

Kuha 2000 kpl/vuosi, planktonsiika 1000 kpl/vuosi

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Veden lievä samentuminen, vesikasvillisuuden muutokset, pyydysten likaantuminen, vähempiarvoisten
kalojen runsaus

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien ehdottamat kunnostustoimenpiteet

Tehokalastus, veneenlaskupaikan rakentaminen

Kalastuksen järjestäminen

Verkon solmuvälisuositus vähintään 55 mm

Jännevesi, mittakaava 1:40000

Kallavesi (Etelä-Kallavesi)
Numero 04.272.1.001 Kunta Kuopio

Omistus Vehkarannan ja Kurkiharjun osakaskunnat

Vesistö 04.272 Kallaveden a
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Karttalehti Korkeustaso N60+81,80

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Veden laatu

Lievästi rehevä/rehevä, keskihumuksinen, alusveden hapen määrä alentunut kerrostuneisuuden vallitessa

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Planktonsiika n. 2100 kpl/vuosi (ei joka vuosi), kuha n. 1500 kpl/vuosi (ei joka vuosi)

Istutussuositus

Planktonsiika 2000 kpl/vuosi, lisäksi mahdollisesti taimen

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Vedenpinnan vaihtelu suuri, vilkas vesiliikenne

Etelä-Kallavesi, mittakaava 1:40000
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Karhonvesi
Numero 04.611.1.001 Kunta Kuopio, Nilsiä

Omistus Useita omistajia

Vesistö 04.611 Juurusveden la

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Fysiografia

Vesiala n.630 ha Suurin syvyys

Veden laatu

Lievästi rehevä, vähä-/keskihumuksinen

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Kuha n. 5800 kpl/vuosi, planktonsiika n. 1200 kpl/vuosi (ei joka vuosi)

Istutussuositus

Kuha 5000 kpl/vuosi

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Pyydysten likaantuminen

Kalastuksen järjestäminen

Verkon solmuvälisuositus vähintään 55 mm
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Karhonvesi, mittakaava 1:40000

Kauppinen
Numero 04.615.1.002 Kunta Nilsiä

Omistus Kaaraslahti I ja Pitkälänmäen osakaskunnat

Vesistö 04.615 Kauppisenjoen va

Pohjoinen 7007453 Itä 3547079

Karttalehti 333303D Korkeustaso N60+118,70

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Saaret

Saarten rantaviiva 1,41917 km Saarten lkm 1

Saarten pinta-ala 5,92469 ha 1 ha-1 km² 1

Fysiografia

Vesiala 164,036 ha Suurin syvyys 7,29 m

Kokonaisrantaviiva 9,9397 km YK-pohj. 7007032

Tilavuus 3582,0410³ m³ YK-itä 3547641

Keskisyvyys 2,18 m Määritys Luotauspisteet

Veden laatu

Erittäin rehevä, hapenpuutetta alusvedessä



Sivu 62 / 104

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Planktonsiika n. 2200 kpl/vuosi, kuhaa istutettu vuonna 2004 n. 6000 kpl, kasvanut hyvin

Istutussuositus

Kuha 1500 kpl/vuosi, seurattava istutusten tuloksellisuutta.

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Leväkukinnat, pyydysten likaantuminen, vähempiarvoisten kalojen runsaus

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien ehdottamat kunnostustoimenpiteet

Tehokalastus

Kalastuksen järjestäminen

Verkon solmuvälisuositus vähintään 55 mm

Muuta kyselyssä esiin tullutta

Järven siioissa haukimato yleinen.

Kauppinen, mittakaava 1:16000

Kevätön
Numero 04.652.1.026 Kunta Siilinjärvi

Omistus Useita omistajia

Vesistö 04.652 Pöljänjoen va

Pohjoinen 6999662 Itä 3530997
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Karttalehti 333111B Korkeustaso N60+90,30

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Saaret

Saarten rantaviiva Saarten lkm 6

Saarten pinta-ala 4,2 ha 1 ha-1 km²

Fysiografia

Vesiala 369,584 ha Suurin syvyys 10,1 m

Kokonaisrantaviiva 18,649 km YK-pohj. 6999960

Tilavuus 9321,624 x 10³ m³ YK-itä 3531010

Keskisyvyys 2,52 m Määritys Syvyyskäyrät graafinen

Veden laatu

Erittäin rehevä, vähähumuksinen, ajoittain hapenpuutetta alusvedessä

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Kuha n. 2000 kpl/vuosi (ei joka vuosi), planktonsiika n. 2200 kpl/vuosi (ei joka vuosi)

Istutussuositus

Kuha 3500 kpl/vuosi, seurattava istutusten tuloksellisuutta.

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Leväkukinnat, happikadot, pyydysten likaantuminen, vähempiarvoisten kalojen runsaus, vedenpinnan alhai-
nen taso, madaltuminen, vähäinen kalastus

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien ehdottamat kunnostustoimenpiteet

Tehokalastus, vedenpinnan nosto, toimenpiteet valuma-alueella, vesikasvien poisto, veneenlaskupaikan
rakentaminen

Kalastuksen järjestäminen

Verkon solmuvälisuositus vähintään 55 mm
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Kevätön, mittakaava 1:40000

Kolmisoppi
Numero 04.653.1.009 Kunta Siilinjärvi

Omistus Kasurilan pohjoinen ja Käärmetsaaren osakaskunnat

Vesistö 04.653 Koivusenjoen va

Pohjoinen 7006117 Itä 3535722

Karttalehti 333112D Korkeustaso

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Saaret

Saarten rantaviiva 0,9 km Saarten lkm 1

Saarten pinta-ala 3,8 ha 1 ha-1 km² 1

Fysiografia

Vesiala 47,431 ha Suurin syvyys 11 m

Kokonaisrantaviiva 7,212 km YK-pohj. 7006660

Tilavuus YK-itä 3535120
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Veden laatu

Rehevä/erittäin rehevä, keskihumuksinen, alusvedessä hapenpuutetta

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Kuha n. 2200 kpl/vuosi, made (aikuinen) n. 360 kpl/vuosi, planktonsiika n. 2000 kpl/vuosi (vuosina 2001 ja
2002)

Istutussuositus

Kuha 500 kpl/vuosi

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Vesi kirkastunut hapetuksen ansiosta, vähäinen kalastus

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien ehdottamat kunnostustoimenpiteet

Vesikasvien poisto

Kolmisoppi, mittakaava 1:16000

Kotkatvesi
Numero 04.611.1.001 Kunta Kuopio

Omistus Useita omistajia

Vesistö 04.611 Juurusveden la

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Fysiografia

Vesiala n. 1220 ha Suurin syvyys
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Veden laatu

Lievästi rehevä, vähähumuksinen, paikoin alusvedessä hapenpuutetta

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Kuha n. 820 kpl/vuosi (ei joka vuosi), planktonsiika n. 2500 kpl/vuosi (vuosina 2001 ja 2009)

Istutussuositus

Kuha 1000 kpl/vuosi

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Samentuminen, pyydysten likaantuminen, vähempiarvoisten kalojen runsaus

Kotkatvesi, mittakaava 1:40000

Kumpunen
Numero 04.691.1.001 Kunta Kuopio

Omistus
Lanninsalon, Ohtaanniemen, Heikkilän, Kopolanniemen ja Tuusjärven osakas-
kunnat

Vesistö 04.691 Riistaveden la
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Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Fysiografia

Vesiala n. 350 ha Suurin syvyys

Veden laatu

Karu/lievästi rehevä, vähähumuksinen

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Planktonsiika n. 2700 kpl/vuosi, kuha n. 1050 kpl/vuosi (vuosina 2002 ja 2008)

Istutussuositus

Kuha 2000 kpl/vuosi, planktonsiika 1000 kpl/vuosi, lisäksi mahdollisesti järvitaimen

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Leväkukinnat, vähempiarvoisten kalojen runsaus, vähäinen kalastus

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien ehdottamat kunnostustoimenpiteet

Tehokalastus, veneenlaskupaikan rakentaminen

Kalastuksen järjestäminen

Verkon solmuvälisuositus vähintään 55 mm, 10 m matalammilla alueilla 45 mm

Kumpunen, mittakaava 1:40000
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Kuukka
Numero 04.691.1.001 Kunta Kuopio

Omistus Useita omistajia

Vesistö 04.691 Riistaveden la

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Fysiografia

Vesiala n. 300 ha Suurin syvyys

Veden laatu

Lievästi rehevä, vähähumuksinen

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Planktonsiika n. 3300 kpl/vuosi, kuha n. 1800 kpl/vuosi

Istutussuositus

Kuha 2000 kpl/vuosi, planktonsiika 1000 kpl/vuosi

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Vesi tummentunut/samentunut, vähempiarvoisten kalojen runsaus, pyydysten likaantuminen ajoittain

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien ehdottamat kunnostustoimenpiteet

Tehokalastus, vesikasvien poisto, toimenpiteet valuma-alueella

Kalastuksen järjestäminen

Verkon solmuvälisuositus vähintään 55 mm, 10 m matalammilla alueilla 45 mm

Kuukka, mittakaava 1:16000
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Laajavesi
Numero 04.691.1.001 Kunta Kuopio

Omistus Vehmersalmen, Tuusjärven, Kopolanniemen ja Parvialan osakaskunnat

Vesistö 04.691 Riistaveden la

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Fysiografia

Vesiala n. 210 ha Suurin syvyys

Veden laatu

Karu/lievästi rehevä, vähähumuksinen, paikoin alusvedessä hapenpuutetta

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Planktonsiika n. 2770 kpl/vuosi, kuha n. 2700 kpl/vuosi (kolmena vuotena)

Istutussuositus

Kuha 2100 kpl/vuosi

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Leväkukinnat, pyydysten likaantuminen

Kalastuksen järjestäminen

Kyselyn vastauksissa esitetty verkon solmuvälisuositukseksi 50 mm, kalastusalue suosittaa kuhakannan
kasvun turvaamiseksi verkon solmuvälisuositukseksi vähintään 55 mm, 10 m matalammilla alueilla 45 mm.

Laajavesi, mittakaava 1:16000
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Leppäselkä-Likovesi
Numero 04.691.1.001 Kunta Kuopio

Omistus
Väätälän, Västinniemen, Vehmersalmen, Heikkilän, Kopolanniemen, Parvialan ja
Kekälelän osakaskunnat

Vesistö 04.691 Riistaveden la

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Fysiografia

Vesiala n. 250 ha Suurin syvyys

Veden laatu

Lievästi rehevä, vähähumuksinen, talvisin alusvedessä hapenpuutetta

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Planktonsiika n. 2270 kpl/vuosi (ei joka vuosi), kuha n. 2000 kpl/vuosi (kolmena vuotena)

Istutussuositus

Kuha 2000 kpl/vuosi

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Samentuminen, pyydysten likaantuminen, vähempiarvoisten kalojen runsaus

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien ehdottamat kunnostustoimenpiteet

Tehokalastus

Kalastuksen järjestäminen

Kyselyn vastauksissa esitetty verkon solmuvälisuositukseksi 50 mm, kalastusalue suosittaa kuhakannan
kasvun turvaamiseksi verkon solmuvälisuositukseksi vähintään 55 mm, 10 m matalammilla alueilla 45 mm.
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Leppäselkä-Likovesi, mittakaava 1:16000

Melavesi
Numero 04.611.1.001 Kunta Kuopio, Juankoski

Omistus Useita omistajia

Vesistö 04.611 Juurusveden la

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Fysiografia

Vesiala n. 1850 ha Suurin syvyys

Veden laatu

Lievästi rehevä, vähähumuksinen

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Planktonsiika n. 6100 kpl/vuosi, kuha 4600 kpl/vuosi

Istutussuositus

Planktonsiika 5000 kpl/vuosi, kuha 5000 kpl/vuosi

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Vesi samentunut/tummunut, pyydysten likaantuminen, vähempiarvoisten kalojen runsaus, vedenpinnan
korkeuden vaihtelu

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien ehdottamat kunnostustoimenpiteet

Tehokalastus, toimenpiteet valuma-alueilla

Kalastuksen järjestäminen

Verkon solmuvälisuositus vähintään 55 mm
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Melavesi, mittakaava 1:40000

Muuruvesi
Numero 04.611.1.001 Kunta Juankoski

Omistus Useita omistajia

Vesistö 04.611 Juurusveden la

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Fysiografia

Vesiala n. 650 ha Suurin syvyys

Veden laatu

Rehevä, keskihumuksinen

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Kuha n. 3800 kpl/vuosi, planktonsiika n. 1030 kpl/vuosi (kahtena vuotena)

Istutussuositus
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Kuha 3500 kpl/vuosi, planktonsiika 1200 kpl/vuosi

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Vesi samentunut, pyydysten likaantuminen, vähempiarvoisten kalojen runsaus, makuvirheet kaloissa

Kalastuksen järjestäminen

Verkon solmuvälisuositus vähintään 55 mm

Muuruvesi, mittakaava 1:40000

Naavanen
Numero 04.693.1.001 Kunta Tuusniemi

Omistus Vehmersalmen ja Tuusjärven osakaskunnat

Vesistö 04.693 Myllyjoen va

Pohjoinen 6973671 Itä 3567467

Karttalehti 324409C Korkeustaso N60+94,20

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Fysiografia
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Vesiala 72,353 ha Suurin syvyys 7 m

Kokonaisrantaviiva 4,243 km YK-pohj. 6973587

Tilavuus 1076,84 x 10³ m³ YK-itä 3567460

Keskisyvyys 1,49 m Määritys Luotauspisteet

Veden laatu

Lievästi rehevä, vähä-/keskihumuksinen, ajoittain alusvedessä hapenpuutetta

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Planktonsiika n. 550 kpl/vuosi (kahtena vuotena), siika ei ole menestynyt

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Vesi samentunut, leväkukinnat, pyydysten likaantuminen, vähempiarvoisten kalojen runsaus, vesikasvien
lisääntyminen

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien ehdottamat kunnostustoimenpiteet

Tehokalastus, vesikasvien poisto

Naavanen, mittakaava 1:16000

Niitty-Pölläkkä
Numero 04.611.1.001 Kunta Kuopio

Omistus Haurangin-Melaniemen, Pölläkän ja Leppärannan osakaskunnat

Vesistö 04.611 Juurusveden la

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue
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Fysiografia

Vesiala n. 76 ha Suurin syvyys

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Planktonsiika n. 1540 kpl/vuosi, kuha n. 900 kpl/vuosi (vuosina 2002 ja 2006)

Istutussuositus

Planktonsiika 700 kpl/vuosi (ja mahdollisesti made)

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Rehevöityminen, vähempiarvoisten kalojen runsaus

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien ehdottamat kunnostustoimenpiteet

Tehokalastus

Niitty-Pölläkkä, mittakaava 1:16000

Pöljänjärvi
Numero 04.652.1.003 Kunta Siilinjärvi

Omistus Hamulan, Pöljän pohjoinen ja Pöljän eteläinen osakaskunnat

Vesistö 04.652 Pöljänjoen va

Pohjoinen 7002726 Itä 3531073

Karttalehti 333112A Korkeustaso N60+90,20

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue
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Saaret

Saarten rantaviiva 1,43393 km Saarten lkm 5

Saarten pinta-ala 2,98649 ha
100 m² - 1 ha
1 ha-1 km²

4
1

Fysiografia

Vesiala 304,761 ha Suurin syvyys 12,3 m

Kokonaisrantaviiva 25,3556 km YK-pohj. 7004451

Tilavuus 9063,99689 x 10³ m³ YK-itä 3530027

Keskisyvyys 2,97413 m Määritys Syvyyskäyrät numeerinen

Veden laatu

Rehevä, vähähumuksinen, ajoittain alusvedessä hapenpuutetta

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Kuha n. 990 kpl/vuosi, planktonsiika n. 700 kpl/vuosi (neljänä vuotena)

Istutussuositus

Kuha 1000 kpl/vuosi, planktonsiika 500 kpl/vuosi

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Leväkukinnat, vähempiarvoisten kalojen runsaus, vedenpinnan alhainen taso

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien ehdottamat kunnostustoimenpiteet

Vedenpinnan nosto, tehokalastus

Kalastuksen järjestäminen

Kyselyn vastauksissa esitetty verkon solmuvälisuositukseksi 50 mm, kalastusalue suosittaa kuhakannan
kasvun turvaamiseksi verkon solmuvälisuositukseksi vähintään 55 mm.



Sivu 77 / 104

Pöljänjärvi, mittakaava 1:16000

Räimänjärvi
Numero 04.289.1.001 Kunta Siilinjärvi

Omistus Räimän osakaskunta (osa järvestä Pohjois-Kallaveden kalastusalueen alueella)

Vesistö 04.289 Räimäjärven va

Pohjoinen 6992088 Itä 3531090

Karttalehti 333111A Korkeustaso N60+82,30

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Saaret

Saarten rantaviiva Saarten lkm 1

Saarten pinta-ala 0,17 ha 1 ha-1 km²

Fysiografia

Vesiala 130,023 ha Suurin syvyys 31 m

Kokonaisrantaviiva 11,161 km YK-pohj. 6991993

Tilavuus 13232,8 x 10³ m³ YK-itä 3531005

Keskisyvyys 10,18 m Määritys Luotauspisteet

Veden laatu
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Lievästi rehevä, vähähumuksinen, alusvedessä hapenpuutetta

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Kuha n. 2500 kpl/vuosi, planktonsiika n. 1800 kpl/vuosi

Istutussuositus

Kuha 1300 kpl joka toinen vuosi, planktonsiika 1000 kpl joka toinen vuosi

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Vesikasvillisuuden muutokset, vähempiarvoisten kalojen runsaus

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien ehdottamat kunnostustoimenpiteet

Venevalkaman kunnostus

Räimänjärvi, mittakaava 1:16000

Siilinjärvi
Numero 04.611.1.010 Kunta Siilinjärvi

Omistus Kasurilan eteläinen ja Hakkaralan osakaskunnat

Vesistö 04.611 Juurusveden la

Pohjoinen 6995191 Itä 3536197
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Karttalehti 333111D Korkeustaso N60+81,80

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Fysiografia

Vesiala 282,753 ha Suurin syvyys 36,16 m

Kokonaisrantaviiva 16,0708 km YK-pohj. 6996170

Tilavuus 19601,96947 x 10³ m³ YK-itä 3534730

Keskisyvyys 6,93 m Määritys Syvyyskäyrät numeerinen

Veden laatu

Rehevä, vähähumuksinen, kerrostuneisuuden vallitessa alusvedessä hapenpuutetta

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Kuha n. 8600 kpl/vuosi, made n. 400 kpl/vuosi, planktonsiika n. 3200 kpl/vuosi (kolmena vuotena)

Istutussuositus

Kuha 2800 kpl/vuosi

Kalastuksen järjestäminen

Verkon solmuvälisuositus vähintään 55 mm

Siilinjärvi, mittakaava 1:16000
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Sulkavanjärvi
Numero 04.651.1.004 Kunta Siilinjärvi

Omistus Kasurilan pohjoinen, Kasurilan eteläinen ja Sulkavanniemen osakaskunnat

Vesistö 04.651 Siilinjoen - Sulkavanjärven a

Pohjoinen 7001162 Itä 3535057

Karttalehti 333112C Korkeustaso N60+84,90

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Saaret

Saarten rantaviiva Saarten lkm 4

Saarten pinta-ala 5 ha 1 ha-1 km²

Fysiografia

Vesiala 320,836 ha Suurin syvyys 17 m

Kokonaisrantaviiva 22,534 km YK-pohj. 7001749

Tilavuus 12069,31 x 10³ m³ YK-itä 3535539

Keskisyvyys 3,76 m Määritys Luotauspisteet

Veden laatu

Erittäin rehevä, vähä-/keskihumuksinen, alusvedessä hapenpuutetta

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Kuha n. 10600 kpl/vuosi, made n. 400 kpl/vuosi, planktonsiika n. 5000 kpl/vuosi (kolmena vuotena)

Istutussuositus

Kuha 3200 kpl/vuosi

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Vesi samentunut, pyydysten likaantuminen, vähempiarvoisten kalojen runsaus, vesikasvien lisääntyminen

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien ehdottamat kunnostustoimenpiteet

Tehokalastus, vesikasvien poisto

Kalastuksen järjestäminen

Verkon solmuvälisuositus vähintään 55 mm
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Sulkavanjärvi, mittakaava 1:16000

Suurijärvi
Numero 04.693.1.005 Kunta Tuusniemi

Omistus
Vehmersalmen-Riistaveden osakaskunta (osa järvestä Kaavi-Juojärven kalastus-
alueen alueella)

Vesistö 04.693 Myllyjoen va

Pohjoinen 6971165 Itä 3569526

Karttalehti 324409C Korkeustaso

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Saaret

Saarten rantaviiva Saarten lkm 3

Saarten pinta-ala 0,02 ha 1 ha-1 km²

Fysiografia

Vesiala 47,465 ha Suurin syvyys 12,8 m

Kokonaisrantaviiva 6,092 km YK-pohj. 6971300

Tilavuus YK-itä 3569520
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Veden laatu

Lievästi rehevä, vähähumuksinen, alusvedessä hapenpuutetta

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Kuha n. 630 kpl/vuosi (kahtena vuotena), planktonsiika n. 550 kpl/vuosi (kahtena vuotena)

Istutussuositus

Siika 500 kpl/vuosi

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Leväkukinnat, pyydysten likaantuminen, vähempiarvoisten kalojen runsaus

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien ehdottamat kunnostustoimenpiteet

Tehokalastus

Kalastuksen järjestäminen

Verkon solmuvälisuositus vähintään 45 mm

Suurijärvi, mittakaava 1:16000

Suuri-Majoinen
Numero 04.611.1.105 Kunta Kuopio

Omistus Kekälän ja Väänälän osakaskunnat

Vesistö 04.611 Juurusveden la
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Pohjoinen 6980448 Itä 3550559

Karttalehti 333304A Korkeustaso

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Fysiografia

Vesiala 32,162 ha Suurin syvyys

Kokonaisrantaviiva 3,03 km YK-pohj.

Veden laatu

Karu/lievästi rehevä, vähähumuksinen

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Planktonsiika 500 kpl (vuonna 2007)

Istutussuositus

Planktonsiika 300 kpl/vuosi

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien ehdottamat kunnostustoimenpiteet

Venepaikkojen lisäys/kunnostus

Suuri-Majoinen, mittakaava 1:16000
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Suuri-Pieksä
Numero 04.616.1.001 Kunta Juankoski

Omistus Kaaraslahti I:n, Murtolahden, Niinimäen, Pieksän ja Vehkasaaren osakaskunnat

Vesistö 04.616 Suuri-Pieksän a

Pohjoinen 6997449 Itä 3550777

Karttalehti 333305B Korkeustaso N60+85,80

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Saaret

Saarten rantaviiva 3,51386 km Saarten lkm 20

Saarten pinta-ala 5,91013 ha
< 100 m²
100 m² - 1 ha
1 ha - 1 km²

7
10
3

Fysiografia

Vesiala 1250,86 ha Suurin syvyys 23,93 m

Kokonaisrantaviiva 43,7556 km YK-pohj. 6998167

Tilavuus 77275,3413 x 10³ m³ YK-itä 3550205

Keskisyvyys 6,17777 m Määritys Syvyyskäyrät numeerinen

Veden laatu

Lievästi rehevä, vähähumuksinen, kerrostuneisuuden vallitessa ajoittain hapenpuutetta alusvedessä

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Kuha n. 5800 kpl/vuosi, planktonsiika n. 6300 kpl/vuosi (viitenä vuotena)

Istutussuositus

Kuha 6000 kpl/vuosi, planktonsiika 6000 kpl/vuosi, lisäksi mahdollisesti taimen

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Vesi tummunut, leväkukinnat, pyydysten likaantuminen ajoittain, vähempiarvoisten kalojen runsaus

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien ehdottamat kunnostustoimenpiteet

Tehokalastus, vesikasvien poisto, veneenlaskupaikan rakentaminen

Kalastuksen järjestäminen

Verkon solmuvälisuositus vähintään 55 mm
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Suuri-Pieksä, mittakaava 1:40000

Tuusjärvi
Numero 04.693.1.008 Kunta Tuusniemi, Kuopio

Omistus Haurangin-Melaniemen, Savolan, Rautialan ja Tuusjärven osakaskunnat

Vesistö 04.693 Myllyjoen va

Pohjoinen 6976649 Itä 3566407

Karttalehti 324409D Korkeustaso N60+93,50

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Saaret

Saarten rantaviiva Saarten lkm 4

Saarten pinta-ala 7,2 ha 1 ha-1 km²

Fysiografia

Vesiala 199,613 ha Suurin syvyys 18 m

Kokonaisrantaviiva 14,463 km YK-pohj. 6976874

Tilavuus 7632,42 x 10³ m³ YK-itä 3566509
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Keskisyvyys 3,82 m Määritys Luotauspisteet

Veden laatu

Lievästi rehevä/rehevä, keskihumuksinen, ajoittain hapenpuutetta alusvedessä

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Kuha 1000 kpl/vuosi (kolmena vuotena), planktonsiika n. 1650 kpl/vuosi (kolmena vuotena)

Istutussuositus

Kuha 1000 kpl/vuosi, planktonsiika 1000 kpl/vuosi

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Vesi tummunut, pyydysten likaantuminen

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien ehdottamat kunnostustoimenpiteet

Tehokalastus, vesikasvien poisto

Kalastuksen järjestäminen

Verkon solmuvälisuositus vähintään 55 mm, 10 m matalammilla alueilla 45 mm.

Tuusjärvi, mittakaava 1:16000

Vianvesi
Numero 04.691.1.001 Kunta Tuusniemi

Omistus Leppärannan, Tuusjärven, Lanninsalon ja Tuovilan osakaskunnat

Vesistö 04.691 Riistaveden la

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue
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Fysiografia

Vesiala n. 360 ha Suurin syvyys

Veden laatu

Lievästi rehevä/paikoin rehevä, vähä-/keskihumuksinen, talvisin alusvedessä hapenpuutetta

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Kuha n. 4250 kpl/vuosi, planktonsiika n. 3550 kpl/vuosi (neljänä vuotena)

Istutussuositus

Kuha 3500 kpl/vuosi

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Vesi samentunut, vesikasvillisuuden lisääntyminen, pyydysten likaantuminen, vähempiarvoisten kalojen
runsaus, vedenpinnan korkeuden vaihtelu

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien ehdottamat kunnostustoimenpiteet

Vesikasvien poisto, toimenpiteet valuma-alueella, Tölpäkön tiepenkereen tilalle silta veden vaihtumisen
lisäämiseksi

Kalastuksen järjestäminen

Verkon solmuvälisuositus vähintään 55 mm

Vianvesi, mittakaava 1:40000
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Ylä-Pieksä
Numero 04.617.1.001 Kunta Juankoski

Omistus Niinimäen, Pieksän ja Pelonniemen osakaskunnat

Vesistö 04.617 Ylä-Pieksän va

Pohjoinen 6998769 Itä 3554548

Karttalehti 333305D Korkeustaso N60+94,20

Vesienhoitoalue Vuoksen vesienhoitoalue

Fysiografia

Vesiala 344,471 ha Suurin syvyys 9,83 m

Kokonaisrantaviiva 23,3817 km YK-pohj. 6999583

Tilavuus 11246,8 x 10³ m³ YK-itä 3554389

Keskisyvyys 3,26 m Määritys Luotauspisteet

Veden laatu

Erittäin rehevä, keskihumuksinen, hapenpuutetta alusvedessä

Istutukset keskimäärin 2000-luvulla

Kuha n. 2500 kpl/vuosi (kolmena vuonna), planktonsiika 1500 kpl (vuonna 2001)

Istutussuositus

Kuha 3000 kpl/vuosi

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien vesistössä havaitsemat muutokset ja ongelmat

Leväkukinnat, vähempiarvoisten kalojen runsaus

Vesialueiden omistajien ja käyttäjien ehdottamat kunnostustoimenpiteet

Tehokalastus, vesikasvien poisto, veneenlaskupaikan rakentaminen

Kalastuksen järjestäminen

Verkon solmuvälisuositus vähintään 55 mm
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Ylä-Pieksä, mittakaava 1:40000

5 Virtavesien toimenpide-esitykset

Juurusveden kalastusalueella on varsin vähän lohikalojen tai rapujen kotiuttamiseen sopi-

via jokivesiä. Ongelmina osassa jokikohteita ovat mm. maatalouden aiheuttama veden

rehevyys, turvetuotantoalueilla sijaitsevissa joissa veden tummavetisyys ja happamuus

sekä joissakin vesissä luontaiset virtaamavaihtelut, joiden seurauksena koskimatalikot

usein kuivuvat loppukesäisin ja talvisin. Taimenen luonnonpoikastuotannon elvyttämisen

kannalta voidaan pitää realistisena käytännössä Pieksänkoskea, Myllyjokea ja Ventojokea

ja lähinnä luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta.

Räimänkoski on määritetty kalastuslain 8§:n mukaiseksi lohi- ja siikapitoisten vesistöjen

koski- tai virtapaikaksi, mutta se on pinta-alaltaan varsin pieni ja etenkin kuivina kesinä

vähävetinen, joten se ei sovellu taimenen kotiutusistutuksiin.
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Pieksänkoskeen ja Myllyjokeen on istutettu vastakuoriutuneita taimenenpoikasia, jotka

viihtyivät joissa koekalastusten perusteella siinä määrin hyvin, että taimenenpoikasten is-

tuttamista kannattaa harkita46.

Ventojokeen on istutettu taimenta ja rapua. Mikäli Ventojoen istutukset tuottavat tulosta,

kohtuullisia taimen- ja rapuistutuksia kannattaa jatkaa.

Mikäli taimenen istuttamista suunnitellaan tummavetisiin ja happamiin vesiin, tulee taime-

nen kotiuttamismahdollisuuksia tutkia tarkemmin koeluonteisten vastakuoriutuneiden poi-

kasten istutuskokeiden avulla.

6 Seuranta

Kalakantojen ja vesistöjen tilan seuraamiseksi sekä kunnostusten ja istutusten tulokselli-

suuden toteamiseksi tarvitaan tiedonhankintaa. Kalataloudellisen velvoitetarkkailun kautta

saadaan tietoa ainakin Juurusvedestä, Kolmisopesta ja Kauppisesta, mutta muilla alueilla

tarvitaan kalastusalueen omaa seurantaa. Vesien tilasta saadaan varsin runsaasti tietoa

velvoitetarkkailujen kautta eri puolilta Juurusveden kalastusaluetta.

Juurusveden kalastusalue pyytää osakaskuntia palauttamaan vuosi-ilmoituksensa huolelli-

sesti täytettyinä, jotta kalastusalueelle saadaan tärkeää seurantatietoa.

Kalastusalueen jäsenrekisteriä tulee päivittää ja pitää ajan tasalla, jolloin erilaiset kyselyt

voidaan toteuttaa sen perusteella.
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7 Liitteet

1. Kalastusalueen ja sidosryhmien yhteystiedot
2. Osakaskuntakysely
3. Osakaskuntaluettelo ja osakaskuntien yhteystiedot
4. Kalastusalueen kartta
5. Lähdeluettelo
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Liite 1. Juurusveden kalastusalueen ja sidosryhmien yhteystiedot

Hallituksen puheenjohtaja: Jukka Koski-Vähälä
Puhelin: 0500 848 171
Sähköposti: jukka.koski-vahala@skvsy.fi

Isännöitsijä: Eero Kokkarinen
Puhelin: 0400 670 123
Sähköposti: kokkar@dnainternet.net

Pohjois-Savon ELY-keskus, kalatalous- ja ympäristöviranomainen
Osoite: PL 2000, 70101 Kuopio
Puhelin: 020 636 0080
Sähköposti: pohjois-savo@ely-keskus.fi
Internet: http://www.ely-keskus.fi

Itä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupa-asiat
Osoite: PL 1741, 70101 Kuopio
Puhelin: 020 636 1030
Sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi
Internet: http://www.avi.fi

Pohjois-Savon kalatalouskeskus ry, kalatalousneuvonta
Osoite: PL 1096, 70111 Kuopio
Puhelin: 0400 373 072
Sähköposti: etunimi.sukunimi@muikkusuomi.fi
Internet: http://www.muikkusuomi.fi

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry / Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy,
ympäristöneuvonta, tiedotus ja koulutus / kala- ja vesitutkimukset
Osoite: Yrittäjäntie 24, 70150 Kuopio
Puhelin: 017 2647 200
Sähköposti: vsy@skvsy.fi
Internet: http://www.skvsy.fi

Pohjois-Savon maanmittaustoimisto
Osoite: PL 1052, 70101 Kuopio
Puhelin: 020 690 650
Sähköposti: kirjaamo.psavo@maanmittauslaitos.fi
Internet: http://www.maanmittauslaitos.fi

Pohjois-Savon vapaa-ajankalastajapiiri
Osoite: Paljetie 13, 71800 Siilinjärvi
Puhelin: 0400 670 123
Internet: http://ww2.kalapaikka.net/psvapaa-ajankalastajapiiri
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LIITE 2. Osakaskuntakysely

JUURUSVEDEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA

JÄRVEN/KOHTEEN NIMI:

MERKITSE ERI KALALAJIEN RUNSAUS TÄLLÄ HETKELLÄ:

(- = ei esiinny, H = heikko, K = kohtalainen, R = runsas)

ahven särki hauki muikku taimen made lahna

kuha siika kuore säyne harjus rapu muu, mikä___________

KALASTAJIEN MÄÄRÄ (alleviivaa lähin vaihtoehto)

runsas kohtalainen vähäinen hyvin vähäinen

VEDEN VÄRI (alleviivaa lähin vaihtoehto)

kirkas melko kirkasmelko tumma tumma

MITÄ MUUTOKSIA VEDEN LAADUSSA ON TAPAHTUNUT?

(esim. väri, sameus, levät, vesikasvillisuuden muutokset, madaltuminen)

MITÄ ONGELMIA KALASTUKSESSA ON KYSEISELLÄ JÄRVELLÄ?

(esim. pyydysten likaantuminen, roskakalan suuri määrä, kalastajien runsaus)

MITÄ KUNNOSTUS- JA HOITOTOIMENPITEITÄ JÄRVELLÄ TULISI TEHDÄ?

(esim. vesikasvien niitto, roskakalan poisto, vedenpinnan nosto, toimenpiteet valuma-alueella, veneenlasku-
ja rantautumispaikkojen rakentaminen)

JÄRVEEN ON ISTUTETTU SEURAAVIA KALALAJEJA:

Tulosta ovat tuottaneet istukkaista:

Heikosti ovat menestyneet istukkaista:

MITÄ LAJEJA JÄRVEEN TULISI ISTUTTAA TULEVAISUUDESSA?

JATKUU KÄÄNTÖPUOLELLA!
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MITÄ KALASTUKSENSÄÄTELYKEINOJA JÄRVELLÄ TARVITAAN? MIKSI?

verkon solmuväli (mikä sopivin/millä alueella?)

kalan alamitta (mikä kalalaji/mikä pituus?)

kalastuksen ajallinen rajoitus (mikä kalalaji/milloin?)

muu, mikä?

KIRJAA TÄHÄN MYÖS MUITA TULEVASSA KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMASSA HUOMIOITAVIA
ASIOITA:

VASTAAJAN TIEDOT

Osakaskunnan / Yksityisen vesialueen nimi / Virkistyskalastusseuran nimi

Vastaajan nimi

Puhelin

Palautus 28.1.2011 mennessä



LIITE 3. Osakaskuntaluettelo ja osakaskuntien yhteystiedot

Juurusveden kalastusalue – osakaskuntien yhteystiedot Tulostet-
tu: 18.10.2011

Tunnus Jär Osakaskunta Kitu P-ala Dnro Puheenjohtaja Osoite Puhelin

08/08/0023 1 Sydänmaan osakaskunta Sydänmaa 105 301/21 Tauno Korhonen Juankoskentie 459 73300 NILSIÄ 050-5950494
KuK 1987

08/08/0032 1 Konttimäen 2 osakaskunta 749-876-16-0 66,05 87/21 Pertti Rissanen Yläahontie 50 73300 NILSIÄ 017-4647 126
KuK 1984

08/08/0034 4 Hakkaralan osakaskunta 749-876-4-0, 297- 500 1055/563/ Olavi Oinonen Jäläntie 26 B 71800 SIILINJÄRVI 0400-804203
876-4-0, 534-876- 03
12-0

08/08/0036 4 Pyylammen osakaskunta Hakkarala 476-876- 342 1984/563/ Erkki O. Väänänen Panninniementie 14 71800 SIILINJÄRVI 017-4621 220
4-0,534-876-3- 04
0,749-876-1-0

08/08/0055 1 Konttimäki 3 osakaskunta 749-876-17-0 65,18 57/21 Pertti Rissanen Yläahontie 50 73300 NILSIÄ 017-4647 126
KuK 1984

08/10/0016 4 Käärmetsaaren osakaskunta 476-405-876-3, 370 3145/563/ Jorma Häiväläinen Metsäharjuntie 423 71730 KINNULANLAHTI 017-3811 534
749-410-876-1 03

08/10/0017 4 Hamulan osakaskunta 749-402-876-1, 274 3957/563/ Erkki Saarijärvi Viitakummuntie 172 71910 ALAPITKÄ 044-2798603
476-403-876-1 2002

08/11/0002 4 Pöljän etel. osakaskunta 749-412-876-1 410 207/563/04 Tapio Niskanen Pöljän Vanhatie 52 71820 PÖLJÄ

08/11/0003 4 Pöljän pohj. osakaskunta 749-412-876-2 118,5 206/563/04 Tapio Niskanen Pöljän Vanhatie 52 71820 PÖLJÄ

08/11/0004 4 Kasurilan pohj. 749-876-14-0 316,6 3224/563/ Tapani Ruuskanen Raasiontie 50 71800 SIILINJÄRVI 040-7420637
osakaskunta 2002

08/11/0005 1 Koivumäen osakaskunta 749-407-876-1 40 290/21 Markku Pekkonen Varpasentie 9 71800 SIILINJÄRVI 040-7204177
KuK 1987

08/11/0006 4 Kaaraslahden II osakaskunta 749-404-876-2 688 3407/563/ Jaakko Räsänen Marjomäentie 881 71840 KUUSLAHTI 017-4613143
2002

08/11/0008 4 Kasurilan eteläinen 749-876-2-0 828 1512/563/ Kauko Räsänen Sulkavantie 350 71800 SIILINJÄRVI 0500-938161
osakaskunta 03
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Tunnus Jär Osakaskunta Kitu P-ala Dnro Puheenjohtaja Osoite Puhelin

08/11/0009 1 Sulkavanniemen osakaskunta 749-402-876-2 149 59/40 Tero Savolainen Ahmontie 35
71800 SIILINJÄRVI KuK 1989

08/11/0010 4 Kaaraslahti I osakaskunta 534-406-876-1, 1150 2231/563/ Pentti Ahonen Koivuniementie 85 71840 KUUSLAHTI 044-2116288
749-404-876-1 03

08/11/0011 4 Räimän osakaskunta 749-414-876-1 502 762/563/03 Paavo Hyppönen Kumpusentie 417 71800

SIILINJÄRVI 040-5712878

08/11/0012 4 Toivalan osakaskunta 297-876-18-0, 749- 569 2810/563/ Markku Pohtinen Ranta-Toivalantie 480 70900 TOIVALA 0400-735687
876-7-0 03

08/11/0013 1 Rissalan osakaskunta 749-413-876-1, 1610 179/21 Antti Ollikka Karjalanharjunniementie 70940 JÄNNEVIRTA 044-2820713
174-431-876-1 KuK 1985 51

08/11/0014 1 Murtolahden osakaskunta 174-876-4-0, 534- 1608 162/21 Jukka Pekkarinen Saramääentie 575 73410 PIEKSÄNKOSKI 017-623128
876-7-0 KuK 1986

08/11/0015 4 Sänkimäen 1-5 osakaskunta 534-419-876-2 105,6 2234/563/ Matti Ahonen Vaivionniementie 81 73360 PAJULAHTI 0400-541249
2002

08/11/0016 1 Pitkälänmäen osakaskunta 534-419-876-1 290 130/21 Pekka Väänänen Rannanmaantie 64 73360 PAJULAHTI 0400-986871
KuK 1986

08/11/0018 4 Pieksän osakaskunta 174-429-876-1, 500 4838/563/ Yrjö Parviainen Muuruvedentie 522 73350 HALUNA 050-5554070
534-424-876-1 2002

08/11/0019 4 Savisalon osakaskunta 749-401-876-5 283,2 2647/563/ Lassi-Pekka Airaksinen Huutoniementie 64 73410 PIEKSÄNKOSKI 017-623217
04

08/11/0020 1 Pelonniemen osakaskunta 174-876-2-0, 297- 591 324/21 Pekka Kröger Tölpänniementie 122 71150 VARTIALA 017-725448
876-2-0 KuK 1987

08/11/0021 1 Vehkasaaren osakaskunta 174-434-876-1 1050 290/21 Jarkko Ukkonen Pettäinen 75 73460 MUURUVESI 0400-775289
KuK 1985

08/11/0022 4 Väätälän osakaskunta 297-451-876-1 447 1281/5630Jouko Tuovinen Pajuranta 14 71160 RIISTAVESI 040-7698 743
/08

08/11/0023 1 Västinniemen osakaskunta 174-876-8-0, 297- 2290 197/21 Matti S. Heikkinen Nahkurintie 5 73460 MUURUVESI 0500-702742
876-16-0 KuK 1985
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08/11/0024 3 Kekälän osakaskunta 174-876-9-0, 297- 70 Pentti Laitinen Akonlammentie 271 73460 MUURUVESI 040-5620684
876-29-0

08/11/0025 4 Haurangin-Melaniemen 297-876-30-0, 204- 1340 3198/563/ Lassi Pasanen Soukanharjuntie 137 71160 RIISTAVESI 040-5389104
osakaskunta 876-4-0, 857-876-7-0 2002

08/11/0026 1 Pölläkän osakaskunta 297-448-876-1 203,3 91/21 Pentti Happonen Luotolahdentie 84 71160 RIISTAVESI 040-7635293
KuK 1985

08/11/0027 1 Savolan osakaskunta 297-452-876-1 140 050/40 Yrjö Kortelainen Paksintie 3 71160 RIISTAVESI 0400-406996
KuK 1992

08/11/0028 4 Leppärannan osakaskunta 297-876-5-0, 204- 308 3240/563/ Martti Miettinen Joensuuntie 3033 71160 RIISTAVESI 0400-139856
876-3-0, 857-876-8-0 2002

08/11/0029 1 Rautialan osakaskunta 297-449-876-3, 131 62/21 Eero Koponen Kankaanlammintie 46 71160 RIISTAVESI 017-720436
857-413-876-1 KuK 1984

08/11/0030 4 Laivonsaaren-Jouhtenisen 174-876-1-0, 297- 1150 3196/563/ Olli Äikäs Siiviläkuja 3 A 70780 KUOPIO 78 0400-165794
osakaskunta 876-1-0 02

08/11/0031 4 Vehmersalmi-Riistavesi 919-876-7-0, 857- 550 3140/563/ Aukusti Laitinen Pahkasalontie 5 71200 TUUSNIEMI 040-5507530
osakaskunta 876-9-0, 297-876- 2002

31-0

08/11/0032 1 Tuusjärven osakaskunta 857-416-876-1 650 163/21 Antti Happonen Hiidenlahdentie 611 71210 TUUSJÄRVI 0400-379003
KuK 1986

08/11/0033 4 Lanninsalon osakaskunta 297-449-876-2, 470 3566/563/ Heikki Änäkäinen Kipansalontie 342 71160 RIISTAVESI 0400-896846
919-412-876-1 02

08/11/0034 4 Holoppalan osakaskunta 297-428-876-2 1230 3535/563/ Heikki Tiitinen Eitikanpellontie 40 71130 KORTEJOKI 050-5189493
02

08/11/0035 4 Ohtaanniemen osakaskunta 857-876-2-0, 919- 6730 2166/563/ Taina Tirkkonen Oravintie 1131 71200 TUUSNIEMI 040-8283121
876-2-0, 297-876- 03
17-0

08/11/0036 4 Heikkilän osakaskunta 297-449-876-1 104 4076/563/ Janne Kohonen Pikkukaari 14 B 70420 KUOPIO 42 0400-575520
2002
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08/11/0037 1 Kopolanniemen (Kuo) 297-449-876-4 367 279/21 Heikki Kankkunen Hahtosentie 62 71160 RIISTAVESI 0440-722267
osakaskunta KuK 1987

08/11/0038 1 Parvialan osakaskunta 297-449-876-5 395 194/21 Kalevi Väätäinen Lehostenlampi 158 71160 RIISTAVESI 040-7483652
KuK 1985

08/11/0039 1 Kekälelän osakaskunta Kekälä 140 345/21 Jussi Miettinen Savulahdentie 146 71150 VARTIALA 050-5462717
KuK 1985

08/11/0040 1 Hätilän osakaskunta 297-449-876-7 90 262/21 Antti Miettinen Kuukantie 60 71160 RIISTAVESI 050-3717124
KuK 1987

08/11/0041 4 Hakkarilan osakaskunta 297-443-876-1, 692,7 3151/563/ Jorma Keinänen Lohilahdentie 97 71160 RIISTAVESI 040-5678521
174-424-876-1 2002

08/11/0042 4 Tuovilan osakaskunta 297-876-28-0, 857- 428,3 4565/563/ Heikki Taskinen Partalantie 73 71160 RIISTAVESI 044-366272
876-6-0 02

08/11/0043 4 Väänälän osakaskunta 297-449-876-1 200 1556/563/ Erkki Hallikainen Joensuuntie 1385 71130 KORTEJOKI 0400-697078
04

08/11/0044 4 Talvisalon osakaskunta 297-451-876-2 499 1715/563/ Tm. Aarne Väänänen Retkeilijäntie 7 D 38 70200 KUOPIO 20 040-5716114
04

08/11/0045 1 Jänneniemen osakaskunta 297-416-876-1 1300 348/21 Jorma Miettinen Jänneniementie 163 70940 JÄNNEVIRTA 0400-509096
KuK 1985

08/11/0046 3 Kurkiharjun osakaskunta 297-418-876-3

08/11/0049 1 Taivallahden osakaskunta 749-401-876-7 52,3 37/21 Olli Huttunen Taivallahti 71800 SIILINJÄRVI 017-4621 012
KuK 1985

08/11/0050 1 Harjamäen osakaskunta 749-401-876-2 157,3 36/21 Aulis Seppänen Mäntytie 6 71800 SIILINJÄRVI 0400-212049
KuK 1985

08/11/0051 1 Koivuniemen osakaskunta 174-426-876-1 43 307/21 Eero Muona Olkkolankatu 7 D 16 50100 MIKKELI 10 015-213334
KuK 1985
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08/11/0052 1 Koivulan osakaskunta 174-426-876-8 134 309/21 Mirja Savolainen Koivulantie 36 73460 MUURUVESI 0400-461647
KuK 1985

08/11/0053 1 Laajalahden osakaskunta 174-426-876-12 57,5 310/21
KuK 1985

08/11/0054 1 Kustilan osakaskunta 174-876-6-0 240 311/21 Anna-Katri Pentikäinen Kustila 73460 MUURUVESI 017-621105
KuK 1985

08/11/0055 2 Koivunjuuren osakaskunta 174-426-876-16 10 018/21 Tm. Vesa Horttanainen Koivunjuuri 73460 MUURUVESI
KuK 1986

08/11/0056 1 Muuruveden osakaskunta 174-426-876-14 62 016/21 Timo Ovaskainen Muuruveden peruskoulu 73460 MUURUVESI 017-621212
KuK 1986

08/11/0057 2 Matikkasalmen osakaskunta 174-426-876-15 8 020/21 Kuollut
KuK 1986

08/11/0058 2 Purjejärven osakaskunta 174-876-7-0 25,01 023/21 Tm. Lauri Mertanen Purjejärvi 73460 MUURUVESI 017-621219
KuK 1986

08/11/0059 1 Vehkarannan osakaskunta 297-418-876-1 58,4 124/21 Matti Laakkonen Vehmersalmentie 811 71130 KORTEJOKI 017-3621155
KuK 1986

08/11/0060 2 Kortejoen osakaskunta 297-418-876-2 45,31 185/21 Tm. Paavo Könönen Aivotutk.keskus Neuron 71130 KORTEJOKI 017-460111
KuK 1986

08/11/0061 2 Niemispellon osakaskunta 749-401-876-6 19 071/21 Pekka Sovinen Tulliportinkatu 56 A 9 70100 KUOPIO 10 017-2820 272
KuK 1987

08/11/0062 2 Jokilahden osakaskunta 749-401-876-3 27 174/21 Antti Åhman Ruuskalantie 124 71800 SIILINJÄRVI 017-4622 242
KuK 1987

08/11/0063 2 Saijan osakaskunta 749-401-876-4 6,5 173/21 Tm. Ahti Itkonen Pyylampi 2 71800 SIILINJÄRVI 017-4621 627
KuK 1987
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08/11/0066 4 Puiroolahden osakaskunta 749-406-876-1 580 2466/563/ Esko Sorvali Puiroolahdentie 120 71800 SIILINJÄRVI 017-4662104
2002

08/11/0067 1 Kotkatniemen osakaskunta 297-418-876-4 36,07 078/21 Matti Kokkonen Sammakkoniementie 15 70910 VUORELA 017-4651424
KuK 1987 A 2

08/11/0068 1 Siltasalmen osakaskunta 749-876-6-0 91,86 179/21 Olavi Oinonen Jäläntie 26 71800 SIILINJÄRVI 017-4616110
KuK 1987

08/11/0069 1 Juurus-Jälän osakaskunta 749-876-15-0 46 170/21 Olavi Oinonen Jäläntie 26 71800 SIILINJÄRVI 017-4616110
KuK 1987

08/11/0070 2 Hepoheinän osakaskunta Jälä-Mäntymäki 7,5 172/21 Tm. Timo Rytkönen Panniniemi 40 71800 SIILINJÄRVI 017-4621 271
KuK 1987

08/11/0071 1 Riistaveden-Vehmersalmen 30 102/40 Pentti Kauppinen Rinnetie B 71310 VEHMERSALMI 017-3851 579
osakaskunta KuK 1990

08/11/0077 1 Niinimäen osakaskunta Niinimäki 175 161/21 Paavo Pitkänen Korpelantie 22 73350 HALUNA 0400-875397
KuK 1985

Järjestäytymisluokitukset: 1= järjestäytynyt, 2 = vapautettu, 3 = järjestäytymätön, 4 = osakaskunta ja 5 = yksityinen

Lähde: Pohjois-Savon ELY-keskus
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