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Hämeenkyrö
Ikaalinen
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Punkalaidun
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0%
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60 %
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100 %

273
157
430

63 %
37 %

14953
981
15934

94 %
6%

1= osakaskuntien omistamat yhteiset vesialueet
2= yksityisille omistajille tai maakiinteistöihin kuuluvat vesialueet

KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMAN
LAATIMINEN
 Ensimmäinen,

isoin tehtävä on laatia alueelle hyvä
käyttö- ja hoitosuunnitelma, joka huomio alueiden ja
toimijoiden erilaiset tarpeet sekä kestävän kehityksen
mukaisen kalastuksen ja luonnon monimuotoisuuden
huomioiden.
 Erityisyyksiä tällä alueelle: toutain, raakku, paikallisia
taimenkantoja.
 Alueella on monipuolista kalatalouden
elinkeinotoimintaa: perinteistä kaupallista kalastusta,
kalojen jatkojalostusta, kalastusmatkailua ja siihen
liittyviä oheistoimintoja, luontoa virkistyskäyttönään
hyödyntäviä yrityksiä jne.
 Alueiden kartoitus suunnittelua ja käyttöä varten
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KALASTUSLAKI MÄÄRÄÄ SISÄLLÖSTÄ 36§:
1) perustiedot vesialueiden ja kalakantojen tilasta;
2) suunnitelma kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteiksi ja näitä koskeva tavoitetila
sekä ehdotus vapaa-ajan kalastuksen yhtenäislupajärjestelmän kehittämiseksi;
3) suunnitelma kalakantojen hoitotoimenpiteiksi;
4) ehdotus vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen elinkierron sekä muun biologisen
monimuotoisuuden turvaamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä;
5) ehdotus tarvittaviksi kalastuksen alueellisiksi säätelytoimenpiteiksi;
6) ehdotus kalastonhoitomaksuina kerättävien varojen omistajakorvauksiin käytettävän
osuuden jakamiseksi;
7) kalataloudellisesti merkittävien alueiden sekä kaupalliseen kalastukseen ja
kalastusmatkailutarkoitukseen hyvin soveltuvien alueiden määritys;
8) kullakin kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvalla alueella kaupalliseen kalastukseen
soveltuvien pyydysten määritys;
9) suunnitelma kalastustietojen seurannan ja kalastuksenvalvonnan järjestämiseksi.

TYÖN ETENEMINEN
 Taustatietoja

on kerätty aikaisemmista suunnitelmista

 Perusrakennetta

tehty: mallina Luken suunnitelma ja
kalastuslain määräämät asiat

 Osa-alueista

päätetty: vesistökohtainen tarkastelu
alavirran suunnasta pääreittivettä ylöspäin

 Kalatalousalueen

hallitus määrittänyt tavoitetilaa,
mihin suuntaan toiminnalla tulisi pyrkiä ja mitkä ovat
keskeisiä asioita

 Kalastusoppaita

ja kaupallisia kalastajia haastateltu,
tulossa neuvotteluja myös muiden yhteistyöryhmien
kanssa

 Jatkoaikaa

saatu vuoden 2021 loppuun asti

3

28.10.2020

OSAKASKUNTALYSELYN TULOKSIA


Kysely lähettiin joko sähköpostilla ja tavanomaisena
paperikirjeenä.



Vastaaminen: google forms-pohjalla lomakeella, täyttämällä
sähköpostin liitteenä ollut word-tiedosto tai perinteisesti
paperilomakkeella.



Linkki vastauslomakkeeseen ja kaikki kyselyn aineisto olivat
saatavilla kalatalousalueen nettisivuilla.



Kysely päätettiin kohdentaa niille vesialueen omistajille, joille
tämän hetkisen omistajakorvaustason mukaan olisi ollut tulossa
maksettavaa korvausta ja joiden joku yhteystieto oli
kalatalousalueen tiedossa. Yhteensä yli 12 ha:n omistajatahoja
on kalatalousalueella 155 kpl.

KYSELYSTÄ
Kirjeitä lähetettiin:
Sähköposteja:

Sähköisiä vastauksia
Kirjeellä tai spostilla
Yhteensä:

ensimmäinen
postitus
35
50

Kpl
31
8
39

toinen
postitus
26
40

kolmas
postitus
28

%
%
vastauksista lähetetyistä
79 %
36 %
21 %
9%
46 %

Vastaukset kattoivat pinta-alaltaan noin 8223 ha eli vajaa 52%
kalatalousalueen vesipinta-alasta.
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KALAVESIEN KÄYTTÖ JA HOITO,
KALASTUSMÄÄRÄYKSET, MERKITTÄVÄT
KALATALOUDELLISET KOHTEET:


Mahnalanselkä-Kirkkojärvi:



- erilaisia solmuvälirajoituksia, rajoituksia verkkojadan pituudessa,
kuhan lisääntymisen turvaamiseksi verkkokalastuskielto 15.4-30.6.
(esitys)



- esitetään: Pappilanjokeen rapua (MG:n varoilla), ok:n
vesialueesta 10%:n rauhoittaminen kalastukselta.



- istutuksia lupatuloilla



- Ruonanjoki, jokihelmisimpukka



- Siuronkoski, kalastuspaikka sekä toutaimen ja kuoreen
kutupaikka.



- Erityisesti kuhan suhteen löytyy merkittäviä lisääntymis- , syönnösja talvehtimisalueita, joita alueella on kovin vähän. Erityisesti
talvehtimisalueet ovat osin valitettavan ylikalastettuja

KALAVESIEN KÄYTTÖ JA HOITO,
KALASTUSMÄÄRÄYKSET, MERKITTÄVÄT
KALATALOUDELLISET KOHTEET:



Kulovesi:



- tärkeää suojella järven omaa kalakantaa



- kalastajilta tullut ehdotuksia vapamäärien ja kilpailuiden
rajoittamisesta



- istutuksia toivotaan



- Kutalanvuolle ja Hulttistenvuolle
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KALAVESIEN KÄYTTÖ JA HOITO,
KALASTUSMÄÄRÄYKSET, MERKITTÄVÄT
KALATALOUDELLISET KOHTEET:


Rautavesi:



- omistajakorvauksien lisäksi yhtenäisluvan liikevaihdosta 10% vesialueen
omistajalle



- ylävirrasta tulevan veden laadun parantaminen, veden korkeuden
vaihtelun tasaaminen 100 mm



- rantojen umpeenkasvun hidastaminen ja kunnostukset



- tulisi suosia valikoivia pyydyksiä



- verkkokalastus ensisijaisesti osakkaille ja kaupallisille kalastajille kylmän
veden aikaan, ei verkkopyyntiä lainkaan lämpimän veden aikaan.



- nuorisotoiminnan ja kalastusmatkailun lisääminen



- Vaunujoen kunnostus



- kuhan kutualueet ja talvehtimispaikat



- Vesialue Kuivanluodon ja Salonsaaren välissä on merkittävä kalastuksellinen
alue niin vetouistelun kuin verkkokalastuksenkin osalta.

KALAVESIEN KÄYTTÖ JA HOITO,
KALASTUSMÄÄRÄYKSET, MERKITTÄVÄT
KALATALOUDELLISET KOHTEET:


Kiikoisjärvi ja Kuorsumaanjärvi:



- vedenlaadun kanssa ongelmia etenkin Kuorsumaanjärvellä, mutta siihen on
vaikea vaikuttaa.



- särkikalakantojen hyödyntäminen tehokkaasti.



Suodenniemen muut järvet (Mouhijärvi, Kortejärven-Hahmajärven alue, Yliskallo)



- pienimuotoista kunnostusta ollut, istuksia (kuhaa, siikaa)



- ohjeistusta kalastusmääräyksiin kaivattiin



Ylistenjärvi:



- muikkukannan elpyminen toivottavaa



Kokemäenjoki:



- Voimalaitosten velvoiteistutusten jatkuminen.



- Naturasuojeltu Kilpikoski. Luontaisen taimenkannan (rasvaevällinen taimen)
kalastuskielto, rannalta kalastus -kielto. Ei kuulu yhtenäislupa-alueeseen.
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KALAVESIEN KÄYTTÖ JA HOITO,


Vesialueiden rauhoitus jakoi vastaajat selvästi.



Vastaajista 13 kertoi, ettei kannata rauhoitusta tai sille ei ole
tarvetta, 8 vastaajista suhtautui asiaan myönteisesti tai piti sitä
mahdollisena.



Yksi esitti entisen kuhan rauhoituksen palauttamista. Loput eivät
ottaneet mitään kantaa asiaan.



Melkein kaikki vastaajat pitivät yhtenäislupia hyvinä asioina, osin
haluttiin rajoittaa esim. verkkojen käyttöä.



Kovin rikkonaisilla alueilla lupa-alueiden muodostamista ei pidetty
mahdollisena.



Yhtenäislupaa kaivattiin Kiikoisjärvelle, Karhejärvelle (ja
Lavajärvelle) sekä Mouhijärvelle ja Kuloveden Nokian puoleiselle
osalle sekä kta:n pienvesille (metsäjärville)

KAUPALLINEN KALASTUS JA VALVONTA
 Kysymykseen

vastanneet kommentoivat pääsääntöisesti,
etteivät heidän vesialueensa sovellu pienuutensa tai kapean
vesistön vuoksi kaupalliseen kalastukseen.

 Särkikalojen

pyynti ja sellainen kalastus, mikä hyödyntää
vesialueen omistajaa eikä aiheuta haittaa, nähtiin mahdollisena.

 Kalastusmatkailuun

suhtauduttiin positiivisesti ja sillä nähtiin
mahdollisuus toiminnanharjoittamiseen vesialueella. Noin
kolmannes jätti vastaamatta kysymykseen.

 Valvonta

nähtiin selkeästi kalatalousalueen tehtävänä. Osa
omistajista oli halukkaita osallistumaan myös valvonnan
kustannuksiin.

 Valvonta

todettiin tarpeelliseksi ja kalatalousalueen valvojat
koettiin tarpeellisiksi, ”ulkopuolisiksi” valvojiksi
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VESIALUEIDEN KIINNOSTAVUUDEN LISÄÄMINEN


vedenpinnan korkeuden pitäminen tasaisena, levähaittojen
poistaminen, vedenlaatu hyväksi



paikallisten oheispalveluiden (reitistöt, nuotiopaikat, majoitus)
mainostaminen ja tiedottaminen hyödynnettäväksi kalastuksen
yhteydessä



hyvät kalakannat houkuttelevat kalastajia



vajaasti hyödynnettyjen kalalajien poistoa, rantojen niittoa ja
kunnostusta



yhtenäisluvan markkinointia tehostaminen ja luvansaannin
helpottaminen, kohdennettua markkinointia, tiedostusta
paikallismedioissa



vesille pääsyn helpottaminen



arvokaloja lisää



nuoriso mukaan toimintaan.

YHTEYDENPITO JA TIEDOTUS,



Nykyistä tapaa pidettiin kohtalaisen hyvänä, mutta selkeästi
toivottiin yhteydenpitoa sähköpostilla (kuten myös kokouskutsuja
ja pöytäkirjoja).



Nettisivuja pidettiin hyvinä, mutta niiden seuraaminen
säännöllisesti koettiin hankalaksi. Tärkeistä asioista tulisi tiedottaa
sähköpostilla.



Nettisivujen tunnettavuutta tulisi lisätä. Somekanavia pidettiin
mahdollisina, mutta selkeästi ensisijaiseksi kanavaksi esitettiin
sähköpostia.
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YHTEISTYÖ JA TOIMINNAN KEHITTÄMIEN


Muutama osakaskunta koki, että toimintaa voitaisiin kehittää osakaskuntia
yhdistämällä. Suurin osa kuitenkin oli sitä mieltä, ettei heidän alueellaan
yhdistäminen ole mahdollista.



Muita mahdollisia yhteistyön muotoja:


kalanpoikasten yhteisistutukset



kaislan niitot,



isoissa hankkeissa kalatalousalue koettiin varteen otettavaksi
yhteistyökumppaniksi.



toivottiin yhteistyötä kaivoshankkeiden liittyvässä edunvalvonnassa.



luvanmyynnin ja määräysten yhtenäistäminen



erilaisia koekalastuksia toivottiin.

YHTEENVETO VASTAUKSISTA JA KESKEISET TEEMAT



- kalastuksenjärjestäminen niin, että hyvät kuha- ja muut
luontaiset kalakannat pystytään turvaamaan jatkossakin.



Kestävä kalastus, niin että alamittaiset ja ei-tavoitellut kalat
voidaan vapauttaa hyväkuntoisina, koettiin tärkeäksi.



Yhtenäiset kalastusmääräykset järvialtaittain niin että paikalliset
erityisyydet huomioidaan, nousi esille.



Tavoitteena monipuolinen, eri kalalajeihin kohdistuva kalastus,
jota mahdollisesti rajoitetaan kohdennetuilla rauhoituksilla ja
pyydysrajoituksilla.

- kaupallisen kalastuksen imagon kohentaminen,
kalastusmatkailun toimenpiteiden tukeminen
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kalatalousalueen toivottiin huolehtivat vesien kunnosta: veden laadun
seuranta, veden korkeuksiin vaikuttaminen ja velvoiteasioista (kuten myös
muiden kuormittajien edunvalvontaan liittyvistä asioista) huolehtiminen
nousi esille



kalatalousalueen tehtäviksi koettiin selvästi:


valvonnasta vastaaminen,



istutusten toteuttaminen,



yhtenäisluvan markkinointi,



kalastamaan pääsyn mahdollistaminen (luvat helposti ja järvelle pääsy
helppoa)



kalastukseen liittyvien oheispalveluiden markkinointi ja niistä tiedottaminen



yhteydenpito jäsenistöön toivottiin tapahtuvan ensisijaisesti sähköpostilla ja
nettisivuja hyödyntämällä. Tilannetta pidettiin kohtalaisena, mutta tässä on
helppo kehittämiskohde.



Kalatalousalue koettiin mahdolliseksi yhteistyökumppaniksi erilaisten
hankkeiden toteuttajana alueen kalavesien ja kalatalouden kehittämiseksi.

SUUNNITELMISTA


Kuhan lisääntymisen selvittäminen: kuhan istutuskielto



Hauen lisääntymisalueiden kartoitus ja kehittäminen (selvitys,
yhteistyö Pirkkalan kta:n kanssa)



Virtavesien selvittäminen ja hoidon suunnitelmallisuus yhteistyössä
eri toimijoiden kanssa; kalojen esteettömän kulun edistäminen



Tärkeiden kalalajien talvehtimis, lisääntymis-, poikas-, ja
syönnösalueet



Luvanmyynnin kehittäminen: markkinointi, kalastamaan pääsyn
mahdollistaminen



Kaupallisen kalastuksen eri muotojen mahdollistaminen ja koko
ketjun toimivuuden edistäminen



Vedenlaadun seuranta ja edunvalvonta ympäristöhankkeisiin
liittyen

10

28.10.2020

Kiitoksia!
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