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Hankkeen	  kustannusarvio	  on	  noin	  600	  000	  euroa.	  	  
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kalastajaa	  sekä	  kunIen	  ja	  yri9äjien	  edustajaa.	  	  
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2011	  –	  2014	  	  



1)  Taustaa	  hankkeesta	  

2)  Osakaskun?en	  yhdistäminen	  ja	  kalastuksen	  järjestäminen	  

3)  Uusia	  kalastuslupa-‐alueita	  Etelä-‐Savoon	  

4)  Hanke	  on	  rahoi:anut	  kalastusalueiden	  ja	  osakaskun?en	  

internet-‐sivujen	  perustamista	  sekä	  niiden	  kehi:ämistä	  

5)  Tutkimus-‐	  ja	  valistushankkeiden	  esi:ely	  

6)  Puulan	  kalastusalueen	  ja	  osakaskun?en	  päätöksiä	  

Hankkeen	  tulosten	  esi:ely	  
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Taustaa	  	  
1.  Etelä-‐Savon	   järvissä	   elää	   runsaat	   muikku-‐	   ja	   kuorekannat,	   jotka	   tarjoavat	  

petokaloille	  Suomen	  sisävesien	  nopeimman	  kasvun.	  

2.  Esimerkiksi	   Puulavedellä	   ja	   Kermajärvellä	   järvilohi	   kasvaa	   jopa	   3	   -‐	   4	   kg	  

vuodessa	  ja	  järvitaimen	  1	  -‐	  2	  kg.	  	  

3.  Petokalavaiheessa	  olevat	  kuhat	  keskimäärin	  300	  -‐	  500	  g	  vuodessa.	  

4.  Järvikalastuksessa	   on	   suuret	   mahdollisuudet,	   mu9a	   vaaIi	   laajaa	  

yhteistoimintaa.	  	  

5.   Vesialueen	   omistus	   on	   rikkonaista	   ja	   osakaskunnat	   on	   pinta-‐alallises?	  

pieniä.	   Metsästysseurojen	   keskimääräinen	   koko	   on	   5	   000	   ha	   ja	  

osakaskun?en	  ~250	  ha.	  

Hankkeen	  päätavoite	  on	  kestävän	  kalastuksen	  edistäminen	  

ja	  alueellisen	  vetovoimaisuuden	  lisääminen	  



Itä-‐Puulan	  –	  Korpijärven	  osakaskunnan	  perustaminen	  
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LÄHTÖTILANNE	  
§ 	  6	  000	  ha	  alueella	  32	  osakaskuntaa	  tai	  järjestäytymätöntä	  vesialue9a.	  

§ 	  Kalakantojen	  hoidon,	  valvonnan,	  Iedotuksen,	  kalastuksen	  ja	  lupamyynnin	  

järjestäminen	  haasteellista	  tai	  mahdotonta.	  	  

HANKKEEN	  RAHOITUKSELLA	  JA	  TYÖPANOKSELLA	  
§ 	  OsakaskunIen	  osakaslue9eloiden	  selvi9äminen	  ja	  osakkaiden	  yhteysIedot.	  

§ 	  Osakaskiinteistöjä	  3	  000	  kpl	  =	  henkilökohtaisten	  kutsujen	  määrä	  osakaskunIen	  

kokouksiin	  

§ 	  Hanke	  järjesI	  32	  osakaskunnan	  kokoukset	  ja	  noin	  30	  erilaista	  neuvo9elua.	  
§ 	  Kokouksiin	  osallistui	  165	  henkilöä	  eli	  6	  %	  kutsutuista.	  

§ 	  Hankkeen	  rahoitus	  ja	  työpanos	  yhdistämiseen	  noin	  20	  000	  euroa.	  

§ 	  Osakaskun?en	  makse:avaksi	  vain	  kiinteistötoimitusmaksu	  (2	  €/ha).	  	  

LOPPUTULOS	  
§ 	  30	  osakaskuntaa	  yhdistyi	  ja	  muodos?	  uuden	  noin	  6	  000	  ha	  osakaskunnan	  !	  



VESIALUEEN	  OMISTUS	  ENNEN	  YHDISTYMISTÄ	  



VESIALUEEN	  OMISTUS	  YHDISTYMISEN	  JÄLKEEN	  



Länsi-‐Puulan	  	  
osakaskunnan	  perustaminen	  
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LÄHTÖTILANNE	  
§ 	  4	  000	  ha	  alueella	  40	  osakaskuntaa,	  järjestäytymätöntä	  vesialue9a	  ja	  yksityisiä	  vesialueita.	  

§ 	  Kalakantojen	  hoidon,	  valvonnan,	  Iedotuksen,	  kalastuksen	  ja	  lupamyynnin	  järjestäminen	  

haasteellista	  tai	  mahdotonta.	  

HANKKEEN	  RAHOITUKSELLA	  JA	  TYÖPANOKSELLA	  
§ 	  OsakaskunIen	  osakaslue9eloiden	  selvi9äminen	  ja	  osakkaiden	  yhteysIedot.	  

§ 	  Osakaskiinteistöjä	  2	  000	  kpl	  =	  henkilökohtaisten	  kutsujen	  määrä	  

§ 	  Hanke	  järjesI	  35	  osakaskunnan	  kokoukset	  (	  6	  työpäivää)	  	  
§ 	  Kokouksiin	  osallistui	  keskimäärin	  5	  %	  kutsutuista	  

§ 	  OsakaskunIen	  makse9avaksi	  vain	  kiinteistötoimitusmaksu	  (2	  €/ha).	  	  

LOPPUTULOS	  
§ 	  31	  osakaskuntaa,	  yhteistä	  vesialue:a	  ja	  yksityisiä	  vesialueita	  yhdistyi	  ja	  muodos?	  

uuden	  noin	  2	  300	  ha	  osakaskunnan	  !	  
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•  Itä-‐Puula	  -‐	  Korpijärven	  ja	  Länsi-‐Puulan	  osakaskunnat	  
Molemmille	  alueille	  laadi]in	  omat	  vesistökohtaiset	  

käy9ö-‐	  ja	  hoitosuunnitelmat	  

•  Kalastuksen	  järjestäminen	  kestävällä	  tavalla	  

•  LuvanmyynI	  järkeväksi	  toiminnan	  rahoi9amiseksi	  

•  MonivuoInen	  istutussuunnitelma	  

•  Internet-‐sivut	  Iedotusta	  varten	  

Hankkeen	  päätavoite	  on	  kestävän	  kalastuksen	  edistäminen	  

ja	  alueellisen	  vetovoimaisuuden	  lisääminen	  



Haukiveden	  viehekalastusalueen	  perustaminen	  
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§ 	  Neuvo9eluja	  ja	  suunni9elukokouksia	  osakaskunIen,	  kalastusalueen	  ja	  

neuvontajärjestön	  kanssa	  2012-‐	  2013.	  

§ 	  Laadi9u	  yhteistyössä	  viehekalastusalueen	  perustamiseksi	  käy:ö-‐	  ja	  

hoitosuunnitelma	  sekä	  selvi:elysopimus.	  	  

§ 	  Lupa-‐alueen	  pinta-‐ala	  20	  000	  ha	  ja	  aloi]	  toimintansa	  1.6.2014	  

§ 	  MarkkinoinI	  ja	  Iedotus	  www.haukivesi.fi	  ja	  paikalliset	  myynIkohteet	  sekä	  

kunIen	  ne]sivut.	  

§ 	  Säännöt	  ja	  lupahinnat:	  
§ 	  Vuosilupa	  60	  €	  sis.	  6	  viehe9ä	  ja	  lisävieheet	  10	  €,	  max.	  10	  viehe9ä.	  

§ 	  Rasvaevällisten	  lohikalojen	  vapau9amispakko	  2015-‐,	  

§ 	  Kolmen	  koukun	  sääntö	  suosituksena	  

§ 	  SaaliskiinIö	  3	  rasvaevätöntä	  lohikalaa	  per	  vuorokausi	  per	  kalastaja	  



Koloveden	  viehekalastusalueen	  perustaminen	  
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§ 	  Neuvo9eluja	  ja	  suunni9elukokouksia	  osakaskunIen,	  kalastusalueen	  ja	  

neuvontajärjestön	  kanssa	  2013.	  	  

§ 	  Laadi9u	  yhteistyössä	  viehekalastusalueen	  perustamiseksi	  käy:ö-‐	  ja	  

hoitosuunnitelma	  sekä	  selvi:elysopimus.	  	  

§ 	  Lupa-‐alue	  (9000	  ha)	  aloi]	  toimintansa	  1.6.2014	  

§ 	  MarkkinoinI	  ja	  Iedotus	  www.kolovedenkalastusalue.fi	  ja	  paikalliset	  

myynIkohteet.	  

§ 	  Säännöt	  ja	  lupahinnat:	  
§ 	  Vuosilupa	  60	  €	  sis.	  6	  viehe9ä	  ja	  lisävieheet	  10	  €,	  max.	  10	  viehe9ä.	  

§ 	  Rasvaevällisten	  lohikalojen	  vapau9amispakko	  2015-‐,	  

§ 	  Kolmen	  koukun	  sääntö	  suosituksena,	  

§ 	  SaaliskiinIö	  3	  rasvaevätöntä	  lohikalaa	  per	  vuorokausi	  per	  kalastaja	  
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Kermajärven	  viehekalastusalueen	  perustaminen	  
§ 	  Vuonna	  2014	  Kermajärven	  kalastusalueen	  alaisuuteen	  peruste9u	  

viehekalastusalue	  n.	  8	  000	  ha.	  Hankkeen	  työryhmässä	  on	  valmisteltu	  mm.	  lupa-‐

alueen	  perustamista,	  ne]sivujen	  perustamista	  ja	  kehi9ämistä.	  

§ 	  MarkkinoinI	  ja	  Iedotus	  www.kermajarvi.fi	  	  ja	  paikalliset	  lupamyynIkohteet.	  

§ 	  Säännöt	  ja	  lupahinnat:	  
Ø 	  Vuosilupa	  80	  €,	  	  	  	  kuukausilupa	  50	  €,	  	  	  	  	  viikkolupa	  30	  €,	  	  	  	  1	  vrk:n	  lupa	  10	  €	  	  
Ø 	  Vapamäärän	  rajoitus	  uistellessa,	  max.10	  vapaa.	  

Ø 	  Lohikalojen	  alami9a	  järvilohen	  ja	  järvitaimenen	  osalta	  60	  cm.	  	  

Ø 	  Kuhan	  alami9a	  45	  cm	  ja	  harjuksen	  35	  cm.	  Nieriä	  kokonaan	  rauhoite9u.	  

Ø 	  Kalastusalueen	  viehelupa-‐alueella	  lohikalakiinIö	  2	  kpl	  per	  vene	  ja	  kalastusvuorokausi.	  	  

Ø 	  Rasvaevälliset	  järvitaimenet	  ja	  järvilohet	  tulee	  aina	  vapau9aa.	  	  

Ø 	  Vieheissä	  saa	  käy9ää	  enintään	  kolmea	  (3)	  kärkeä	  esimerkiksi	  siten,	  e9ä	  käytetään	  yhtä	  

kolmihaarakoukkua	  tai	  kolmea	  yksihaarakoukkua.	  



Kalastusalueille	  ja	  osakaskunnille	  internet	  –sivuja,	  	  

kalastajille	  ?edotusta	  ja	  sähköisiä	  lupa-‐aluekar:oja	  
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§ 	  Virtasalmen	  kalastusalue,	  	  

www.virtasalmenkalastusalue.weebly.com	  	  

§ 	  Kolkonjärven	  kalastusalue,	  	  
www.kolkonjarvi.fi	  	  

§ 	  Kermajärven	  kalastusalue,	  

www.kermajarvi.fi	  

§ 	  Koloveden	  kalastusalue,	  	  
www.kolovedenkalastusalue.fi	  
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§ 	  Mäntyharjun	  kalastusalueen	  viehelupakar9a,	  

www.mantyharju.fi	  

§ 	  Pihlajaveden	  eteläinen	  

viehelupa-‐alue	  www.pihlajavesi.net	  

§ 	  Pihlajaveden	  itäinen	  	  

viehelupa-‐alue	  www.pihlajavesi.net	  

§ 	  Sulkavan	  viehelupa-‐alue	  

www.sulkavankalastusalue.net	  

§ 	  Itä-‐Puulan	  –	  Korpijärven	  osakaskunta	  

www.itapuula.net	  

§ 	  Länsi-‐Puulan	  osakaskunta	  www.lansipuula.net	  

Kalastusalueille	  ja	  osakaskunnille	  internet	  –sivuja,	  	  

kalastajille	  ?edotusta	  ja	  sähköisiä	  lupa-‐aluekar:oja	  



Tutkimus-‐	  ja	  valistushankkeiden	  esi:ely	  
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Petokalojen	  järvikohtainen	  kasvunopeus	  ja	  

vaellukset	  

§  Suomunäy9eiden	  kerääminen	  kalastajilta	  

(yli	  300	  näyte9ä	  yli	  3	  kg	  kaloista)	  

§  Kolme	  rapor]a	  suomunäy9eistä,	  viimeisin	  

2/2014	  

§  17	  000	  yksilöllisesI	  merki9yä	  vaelluskalaa	  

2012-‐13.	  

§  Merkintäeriä	  24	  ja	  eri	  vesistöalueilla.	  
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Merkintätutkimuksen	  	  
alustavia	  tuloksia	  

§ 	  2–vuoIaat	  järvitaimenet	  ja	  –lohet	  kasvavat	  hyvin	  

ja	  vaeltavat	  hyvin	  !	  

§ 	  Kaikissa	  merkintäerissä	  samat	  tulokset,	  kaikki	  

palautukset	  tulee	  ”alavesiltä”	  eli	  vaeltavat	  

virtausten	  mukana.	  

§ 	  Eniten	  palautuksia	  tulee	  vesistöalueen	  

suurimmista	  ja	  syvimmistä	  vesistöistä,	  jopa	  100	  –	  

200	  km	  istutuspaikasta.	  

JOHTOPÄÄTÖKSET	  

Ø 	  2-‐vuoIaat	  on	  istute9ava	  ylävesille	  ja	  

mielellään	  jokikohteisiin	  jos	  halutaan	  tuo9oa	  

omalle	  vesialueelle.	  	  

Ø 	  Tai	  on	  käyte9ävä	  viiväste9yä	  istutusta.	  

Ø 	  Tai	  on	  istute9ava	  3-‐vuoIaita.	  	  

Ø 	  Tutkimusta,	  seurantaa	  ja	  uusia	  menetelmiä	  

tarvitaan	  kalankasvatukseen	  ja	  istutuksiin.	  
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Merkintätutkimuksen	  	  
alustavia	  tuloksia	  

§ 	  2–vuoIaat	  järvitaimenet	  ja	  –lohet	  kasvavat	  hyvin	  

ja	  vaeltavat	  hyvin	  !	  

§ 	  Kaikissa	  merkintäerissä	  samat	  tulokset,	  kaikki	  

palautukset	  tulee	  ”alavesiltä”	  eli	  vaeltavat	  

virtausten	  mukana.	  

§ 	  Eniten	  palautuksia	  tulee	  vesistöalueen	  

suurimmista	  ja	  syvimmistä	  vesistöistä,	  jopa	  100	  –	  

200	  km	  istutuspaikasta.	  

JOHTOPÄÄTÖKSET	  

Ø 	  2-‐vuoIaat	  on	  istute9ava	  ylävesille	  ja	  

mielellään	  jokikohteisiin	  jos	  halutaan	  tuo9oa	  

omalle	  vesialueelle.	  	  

Ø 	  Tai	  on	  käyte9ävä	  viiväste9yä	  istutusta.	  

Ø 	  Tai	  on	  istute9ava	  3-‐vuoIaita.	  	  

Ø 	  Tutkimusta,	  seurantaa	  ja	  uusia	  menetelmiä	  

tarvitaan	  kalankasvatukseen	  ja	  istutuksiin.	  
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Merkintätutkimuksen	  	  
alustavia	  tuloksia	  

§ 	  Puulan	  viiväste9y	  istutus	  2013	  

§ 	  Palautuksia	  on	  tullut	  vain	  Puulasta	  

§ 	  Lopulliset	  tulokset	  vuonna	  2015-‐16	  !	  

PUULAN	  ISTUTUSKÄYTÄNNÖT	  2014	  

Ø 	  Järvilohet	  (2	  v)	  kasvatuskassiin	  heI	  

toukokuun	  alussa,	  vapautus	  12	  asteen	  

lämpöIlassa.	  

Ø 	  Järvitaimenet	  (2	  v)	  istutetaan	  vasta	  

kesäkuussa.	  	  

Ø 	  Suositaan	  3	  v	  taimenten	  istu9amista.	  

	  	  



Petokalojen	  järvikohtainen	  
kasvunopeus	  ja	  vaellukset	  
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§  Puula 5,2 kg ja 71 cm järvilohi, saatu lokakuussa / 2 järvivuotta 
Ø  Istutettu 2-vuotiaana ja noin 100 g painoisena.  

•  1 kesän jälkeen 55 cm / 2,0 kg,  

•  2 kesän jälkeen 71 cm / 5,2 kg 
§  Puula 7,2 kg ja 82 cm järvilohi, saatu 31.7 / 3 järvivuotta 

Ø  Istutettu 2-vuotiaana ja noin 100 g painoisena.  

•  1 kesän jälkeen 50 cm / 1,6 kg,  

•  2 kesän jälkeen 75 cm / 5,0 kg,  

•  3 kesän jälkeen 82 cm / 7,2 kg  (pyydetty heinäkuussa !!) 
§  YHTEENVETO PUULAN JÄRVILOHISTA 

Ø  Keväällä istutettu 2 vuotias (100 g ja 20 – 25 cm) poikanen saavuttaa 

ensimmäisen kesän jälkeen 46 – 56 cm pituuden ja 1,3 – 2,2 kg painon. 

Ø  Toisen kesän jälkeen syksyllä 4 – 5 kg, jotkut jopa yli 5 kg painoisia ! 



Järvilohen	  kasvu	  Puulassa	  ja	  Kermajärvessä	  
-‐	  Saimaalla	  kahden	  kasvukauden	  jälkeen	  2,5	  –	  3,5	  kg,	  kun	  Puulalla	  4,5	  –	  5,5	  

kg	  	  
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Järvitaimenen	  kasvu	  Puulassa	  
ensimmäisenä	  syksynä	  noin	  1	  kg	  (ei	  sukukypsä),	  	  

toisena	  syksynä	  1,8	  –	  3,5	  kg	  (osa	  saavu9aa	  sukukypsyyden),	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  kolmantena	  syksynä	  3	  –	  5	  kg	  (suurin	  osa	  saavu9aa	  sukukypsyyden)	  
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Haukiveden	  kuhien	  kasvu	  ja	  kestävä	  kalastus	  
-‐	  55	  –	  60	  mm	  verkko	  on	  sopiva	  pyydys	  kuhan	  kalastuksen	  Haukivedellä	  
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Järvitaimenen	  poikastuotannon	  elvy:äminen	  

Toimintaa	  neljällä	  eri	  vesistörei?llä	  

§ 	  Kaksi	  eri	  järvitaimenkantaa	  (Rautalampi/Vuoksi)	  

§ 	  Istutuskohteita	  60	  kpl	  

§ 	  Vuosi9ain	  noin	  100	  mäIrasiaa	  

§ 	  Vaiku9avuu9a	  on	  seura9u	  sähkö-‐

koekalastamalla	  yhteensä	  noin	  60	  kohde9a.	  

	  

Istute^in	  mä?ä	  ja	  pienpoikasia	  	  190	  000	  kpl	  	  

§ 	  2012	  mäIä	  60	  000	  kpl	  ja	  poikasia	  10	  000	  kpl	  	  

§ 	  2013	  mäIä	  80	  000	  kpl	  ja	  poikasia	  	  40	  000	  kpl	  
	  

Tutkimus- ja valistushankkeiden esittely	  



Tutkimus-‐	  ja	  valistushankkeiden	  esi:ely	  
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Järvitaimenen	  poikastuotannon	  elvy:äminen	  

§  Menetelmän	  ope9aminen	  vesialueen	  omistajille	  ja	  

kalatalouden	  opiskelijoille	  sekä	  akIvoinI	  toteu9aa	  

sitä	  hankkeen	  jälkeen	  

§  Sähkökoekalastuksella	  tuloksellisuuden	  selvi9äminen	  

ja	  näy9öä	  vesialueen	  omistajille	  

§  Istuta	  taimen	  koIjokeen	  -‐opasvihkonen	  	  

§  Kalatalouden	  opiskelijan	  lopputyö,	  jossa	  

haasta9elututkimus	  ja	  kokeellinen	  osa.	  

§  Tietoa	  hyvistä	  istutustavoista	  ja	  sopivasta	  

istutusmäärästä	  
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Järvitaimenen	  poikastuotannon	  elvy:äminen	  
§  Istutuksiin	  ja	  seurantaan	  pyyde]in	  vesialueen	  omistajia	  ja	  kalastajia	  mukaan	  	  

§  Tavoi9eena	  vesialueen	  omistajille	  Ietoa	  mäI-‐	  ja	  pienpoikasistutuksien	  toteu9amisesta	  

tulevaisuudessa	  omatoimisesI	  
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Esimerkkinä	  Mäntyharjunrei^	  
  Kymijoen	  vesistöalue Hankkeen Omatoiminen

Istutus,	  kevät Sähkökalastus,	  syksy Mäti-‐istutus,	  kevät
Kunta Istutuskohde 2012 2013 2012 2013 2014
Mäntyharju Seppälänjoki X X √ √ J
Mäntyharju Miekankoski X X J
Mäntyharju Virransalmi X
Mäntyharju Pyhäkoski X X √ √ J
Mäntyharju Kuorekoski X X
Mäntyharju Volankoski X √
Mäntyharju Koskelanjoki X √ J
Mäntyharju Esalankoski X X √ √
Mäntyharju Linkkumyllynpuro X X √ √ J
Mikkeli Korpikoski X X √ √ J
Mikkeli Montosenpuro X X √
Mikkeli Rauhasalmi X X x x
Mikkeli Harjukoski X X x x
Mikkeli/Kangasniemi Läsäkoski X √ √ J
Hirvensalmi Kaivannon	  sivuh. X X √ J
Hirvensalmi Hartosenjoki X
Hirvensalmi Ripatinkoski X X √ √ J
Hirvensalmi Tuhankoski X X x √ J
Hirvensalmi Tuhan	  alaniva X x
Pieksämäki Perkainjoki X X x
Pieksämäki Porsaskoski X X x J
Pieksämäki Koskentila X X x x
Pieksämäki Nykälänkoski X x
Kangasniemi Hännilänjoki X X √ √ J
Kangasniemi Tiiholankoski X X √ √ J
Kangasniemi Vinkulanjoki X J
Kangasniemi Kolhonjoki	   X √ J
Kangasniemi Kurenjoki X X √ √ J
Kangasniemi Sarvikoski X X x x

X = mäti- tai pienpoikasistutus
   

√ = saatu 0+ taimen  
  

X = ei taimen havaintoa  
  

J = vesialueen omistajat toteuttaa 

mäti-istutukset omatoimisesti 
  
   Vesialueen omistajat 
jatkavat 

istutustoimintaa 
omatoimisesti 

keväällä 2014 ! 



Smol^ruuvi	  Läsäkoskessa	  (vaelluspoikaspyydys)	  
§  Selvitetään	  luonnossa	  syntyneiden	  ja	  järvelle	  toukokuussa	  vaeltavien	  taimenten	  määrää.	  

§  Tulokset:	  	  

Ø  Pyydyksessä	  päivi9äin	  20	  –	  100	  kg	  kaloja,	  pääosin	  särkikaloja.	  
Ø  Keväällä	  2013	  Läsäkoskesta	  vaelsi	  vain	  30	  –	  50	  taimenen	  poikasta	  Puulalle,	  samaan	  

aikaan	  Puulaan	  istutetaan	  15	  000	  –	  20	  000	  lohikalan	  poikasta	  kalastusta	  varten.	  	  26	  

Kalastus	  perustuu	  istutuksiin	  !	  



Tutkimus-‐	  ja	  valistushankkeiden	  esi:ely	  
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Luonnossa	  lisääntyvien	  emotaimenten	  määrien	  selvi:äminen	  

§  Kutupesien	  inventoinI	  ja	  emokalojen	  määrien	  sekä	  koon	  arvioinI,	  

§  Kalataloudellisten	  kunnostusten	  kehi9äminen	  Iedon	  avulla.	  	  
	  

Julkaisema:omien	  tutkimusaineistojen	  raportoin?	  vaelluskala-‐

kantojen	  kehi:ämiseksi	  (julkaisut	  www.rktl.fi)	  

§  Taimenen	  mäI-‐istutus	  Järvi-‐Suomen	  koskissa	  –	  kasvaako	  poikasIheys	  ?	  

§  Taimenen	  kutupesälaskenta	  –	  menetelmät	  ja	  esimerkkituloksia	  	  

§  Villien	  taimenten	  merkkipalautuksista	  Järvi-‐Suomessa	  
	  

Järvitaimenen	  DNA-‐näy:eiden	  kerääminen	  Etelä-‐Savon	  alueelta	  

§  Selvitetään	  viljelykantojen	  ja	  luonnonkantojen	  genee]stä	  eroa.	  Tuloksia	  2014-‐15.	  
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Kutupesien	  inventoin?a	  ja	  	  
kalataloudellisten	  kunnostusten	  kehi:äminen	  ?edon	  avulla	  

-‐	  Kunnostusten	  suunni9elijat	  ja	  toteutuksen	  ohjaajat	  	  



Tutkimus-‐	  ja	  valistushankkeiden	  esi:ely	  
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Istutusmenetelmien	  ja	  kalankasvatusmenetelmien	  kehi:äminen	  

§  Viiväste9y	  vaelluskalojen	  istutus,	  Puulavesi	  

Ø  Hanke	  neuvo9eli	  toteu9ajien	  kanssa	  kokeilusta	  ja	  rahoi]	  kasvatuskassin,	  

Ø  Osa	  merkintätutkimusta.	  Kalastusalue	  ja	  osakaskunnat	  toteu9avat	  2013-‐15.	  

§  Virike-‐kasvate9ujen	  poikasten	  tutkimushanke	  (RKTL	  /	  Paltamon	  laitos)	  

Ø  Virikekasvatusmenetelmällä	  tuote9ujen	  järvitaimenen	  jokipoikasten	  menestyminen	  

-‐	  koealueena	  Paltamon	  Varisjoki	  

Heinävedenrei?n	  emotaimenten	  pyyn?	  ja	  telemetriaseuranta	  (RKTL)	  

§  Pyyde9y	  verkoilla	  ja	  merki9y	  lähe]mellä	  noin	  30	  emokalaa.	  	  

§  Vastaano]mia	  eri	  puolilla	  Heinävedenrei]ä	  ja	  Saimaata	  (järven	  pohjassa).	  

§  Tuloksia	  2014-‐15.	  Emokalojen	  vaelluskäy9äytymisen	  selvi9äminen.	  
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Emotaimenten telemetriaseurantaa	  
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Tutkimus-‐	  ja	  valistushankkeiden	  esi:ely	  

Kalastajille	  ja	  vesialueen	  omistajille	  taimenten	  merkintäkoulutusta	  

§  Luonnontaimenten	  kasvun	  ja	  vaelluksen	  selvi9äminen,	  

§  Valistuksen	  ja	  vastuullisuuden	  lisääminen,	  

§  Kalastusta	  varten	  istutetut	  rasvaeväleikatut	  kalat	  vs.	  rasvaevälliset	  

uhanalaiset	  vaelluskalat	  

Kalatalouden	  opiskelijoille	  ja	  vesialueen	  omistajille	  koulutusta	  

§  Taimenkantojen	  elvytysmenetelmät,	  mäI-‐	  ja	  pienpoikasistutukset,	  

§  Luonnontaimenten	  pyynIä	  ja	  merkintää,	  

§  Jokikohteiden	  sorastustalkoita	  ja	  kutupesien	  inventoinIin	  tutustumista,	  

§  Tutustumiset	  luonnonmukaisen	  kalaIen	  rakentamiseen	  ja	  kalaseurantaan	  
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Lopuksi esimerkkinä Puulan kalastusalueen ja osakaskuntien päätöksiä 

Kuhan	  kestävä	  kalastus	  

§ 	  Tavoite	  on	  lisätä	  kuhan	  luontaista	  lisääntymistä	  ohjaamalla	  kalastusta	  60	  mm	  

verkkoihin,	  jolloin	  saadaan	  jo	  kerran	  lisääntyneitä	  kuhia.	  	  

§ 	  Kuhan	  alami9a	  on	  50	  cm.	  

	  (Puulan	  kalastusalueen	  päätös	  2014)	  	  

§ 	  1.8	  –	  30.4	  välisenä	  aikana	  yli	  10	  m	  syvyydellä	  on	  kielle9y	  36	  –	  59	  mm	  verkot.	  	  

(Puulan	  kalastusalueen	  päätös	  2014)	  

§ 	  Yli	  6	  m	  syvyydellä	  on	  kielle9y	  36	  –	  59	  mm	  verkot	  Puulavesi 	  	  

(Länsi-‐Puulan	  osakaskunnan	  päätös	  2014)	  

§ 	  Yli	  6	  m	  syvyydellä	  on	  kielle9y	  40	  –	  59	  mm	  verkot	  Korpijärvi	  –	  Verijärvi	  

(Itä-‐Puulan	  –	  Korpijärven	  osakaskunnan	  päätös	  2014)	  
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Järvilohen, -taimenen ja nieriän kestävä kalastus 

§ 	  Järvilohi	  ja	  nieriä	  eivät	  ole	  Puulan	  luontaisia	  lajeja	  ja	  lajit	  eivät	  lisäänny	  siellä.	  

Istutusta	  tehdään	  kalastusta	  varten.	  	  

§ 	  Kaikki	  istutetut	  järvitaimenet	  on	  rasvaeväleika9u	  vuodesta	  2010	  alkaen.	  

§ 	  Viehekalastuksessa	  on	  vapaute9ava	  rasvaevälliset	  järvitaimenet.	  (hei?o-‐	  ja	  

vetouistelulupien	  ehdot	  vuodesta	  2010	  -‐	  )	  

§ 	  Järvitaimenen-‐	  ja	  –lohen	  alami9a	  on	  60	  cm	  (~2,5	  kg	  lohikala).	  

(valAonneuvoston	  asetus)	  

§ 	  Nieriän	  alami9a	  on	  60	  cm.	  (Puulan	  kalastusalueen	  päätös	  2014)	  

Puulan kalastusalueen ja osakaskuntien päätöksiä 
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Järvilohen, -taimenen ja nieriän kestävä kalastus 

§ 	  Pinta-‐	  ja	  välivesipyynnissä	  on	  kielle9y	  21	  -‐	  69	  mm	  verkot	  30.4.2016	  asI	  sen	  jälkeen	  

on	  kielle9y	  21	  -‐	  79	  mm	  verkot.	  (Puulan	  kalastusalueen	  päätös	  2014)	  

§ 	  1.9	  –	  30.11	  välisenä	  aikana	  on	  kielle9y	  solmuväliltään	  36	  –	  79	  mm	  verkot	  (Itä-‐Puulan	  

–	  Korpijärven	  osakaskunnan	  päätös	  2014	  /	  peruste	  lohikalojen	  tärkeä	  vaellus-‐	  ja	  

syönnösalue).	  

§ 	  1.9	  –	  15.10	  välisenä	  aikana	  on	  kielle9y	  36	  –	  79	  mm	  verkot	  (Länsi-‐Puulan	  

osakaskunnan	  päätös	  2014	  /	  peruste	  uhanalaisen	  järvitaimenen	  tärkeä	  vaellusväylä)	  

§ 	  Itä-‐Puulan	  -‐	  Korpijärven	  ja	  Länsi-‐Puulan	  osakaskunnat	  rauhoi]vat	  jokialueet	  

kokonaan	  kalastukselta.	  OsakaskunAen	  päätökset	  2014.	  

Puulan kalastusalueen ja osakaskuntien päätöksiä 



Yhteistyöllä	  
yhtenäisiä	  	  

lupa-‐alueita	  ja	  	  
vetovoimaisia	  
kalakantoja!	  

	  
Kiitos	  !	  

Kuva:	  Heikki	  Heiskanen	   35	  


