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1. Johdanto
Hämeenlinnan kalatalousalue sijaitsee Hämeenlinnan kaupungin, Janakkalan, Hattulan, Kärkölän, Hausjärven
ja Hollolan kuntien alueilla. Kalatalousalueen vesistöt rajautuvat seuraavien kalatalousalueiden kanssa:
Hauhon reitin, Vanajanselän, Tammelan-Tarpianjoen, Lopen, Vantaanjoen, Musti-Porvoonjoen, Salpausselän
ja Etelä- ja Keski-Päijänteen kalatalousalueet. Näistä merkittävin vesiyhteys on Vanajanselän
kalatalousalueeseen, johon Hämeenlinnan reitti laskee (Kuva 1). Suunnitelman keskeisin vesistö on
Hämeenlinnan reitti. Alueella on reitin lisäksi kymmeniä paikallisesti merkittäviä pieniä järviä ja lampia.
Lisäksi taimenen lisääntymiseen soveltuvia virtavesiä on alueella jonkin verran, joiden ongelmana on
edelleen lukuisat nousuesteet.
Suunnitelmassa on tarkemmin käsitelty Hämeenlinnan reitti, alueen muut merkittävimmät järvet sekä
virtavedet. Pienemmille järville on annettu yleiset ohjeet kalastuksen järjestämiseksi ja kalaveden hoidosta
(kappale 2.8). Suunnitelmassa on linjattu pitkän aikavälin tavoitteet sekä linjaukset kalavesien hoidolle, jolla
tavoitteisiin pyritään. Toimenpiteiden vaikutuksia seurataan koko suunnitelmakauden ajan ja tulosten
perusteella suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa. Vuositasolla ei suunnitelmassa ole esitetty kuin joitakin
toimenpiteitä. Tarkoituksena on, että kalatalousalueen toimintasuunnitelma määrittelee tarkemmin
vuosittaiset toimenpiteet, joilla tavoitteisiin pyritään.

Kuva 1. Hämeenlinnan kalatalousalueen kartta

Kalatalousalueella harjoitetaan pääasiassa vapaa-ajan kalastusta, joka on painottunut erityisesti
Hämeenlinnan reitille. Kaupallisen kalastuksen merkitys on vähäinen. Alueen selvästi merkittävin laji on kuha.
Sitä on kotiutettu istutuksin lähes kaikkiin isompiin järviin. Luontainen lisääntyminen on tällä hetkellä erittäin
voimakasta useilla järvillä. Alueella esiintyy myös luontaisesti lisääntyviä taimenkantoja, mutta varsinaisia
vaeltavia kantoja ei ole tiedossa. Täplärapujen merkitys on viime vuosina vähentynyt kantojen heikentyessä.
Hämeenlinnan kalatalousalueen vesipinta-ala on n. 12900 ha. Vesien omistus on erittäin rikkonainen
(Taulukko 1). Omistus jakautuu 370 kiinteistöön. Näistä osakaskuntia on 229 ja yksityisiä vesialueita 141.
Osakaskunnista 78 on järjestäytyneitä tai siirtänyt tehtävänsä toiselle osakaskunnalle tai
kalastusyhdistyksille. Näiden vesialueiden pinta-ala on yli 76 % kaikkien osakaskuntien pinta-alasta. Iso osa
(59 %) vesialueiden omistusyksiköistä on pinta-alaltaan alle 10 hehtaarin kokoisia. Niiden yhteenlaskettu
pinta-ala on kuitenkin ainoastaan n. 440 ha. Isoja yli 1000 ha vesialueita ei Hämeenlinnan kalatalousalueella
ole. Vaikka yksityisiä vesialueita on paljon, kokonaispinta-alasta niiden osuus on vain joitakin prosentteja.
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Taulukko 1. Hämeenlinnan kalatalousalueen vesialueiden pinta-ala tiedot

pinta-ala
yli 1000 ha
999-500 ha
499-100 ha
99-50 ha
49-10 ha
9-1 ha
< 1 ha
yhteensä

vesialueita kpl
0
3
35
24
88
117
103
370

%
0,0
0,8
9,5
6,5
23,8
31,6
27,8
100

kokonaispinta-ala ha
0
1896,48
6599,7
1660,88
2317,63
416,97
25,54
12917,2

%
0,0
14,7
51,1
12,9
17,9
3,2
0,2
100,0

Kalastuslaki määrää kalatalousalueen laatimaan ja ottamaan käyttöön aluettaan koskeva käyttö- ja
hoitosuunnitelman, jolla turvataan alueen kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto ja käyttö sekä
biologinen monimuotoisuus, ja edistetään vapaa-ajan sekä kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä
(Kalastuslaki 35 §). Lain mukaan käyttö- ja hoitosuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon
kalakantojen käytölle ja hoidolle muun lainsäädännön perusteella asetetut vaatimukset, kalavarojen
valtakunnalliset hoitosuunnitelmat sekä sellaiset muut kalavarojen käyttö- ja hoitosuunnitelmat, joiden
toteuttamiseen suunnitelmalla voi olla vaikutuksia (Kalastuslaki 36 §). Käyttö- ja hoitosuunnitelman tulee
perustua parhaaseen käytettävissä olevaan tutkimus- ja seurantatietoon.
Hämeenlinnan kalatalousalueen merkittävistä vesistöistä on saatavilla varsin hyvin seurantatietoa.
Hämeenlinnan reitin velvoitetarkkailut, vesipuitedirektiivin seurannat sekä alueen keräämät tiedot antavat
kattavasti tietoa alueen kalakannoista sekä osittain myös kalastuksesta. Laki määrittelee, mitkä kohdat
suunnitelman tulee sisältää. Tämän suunnitelman sisältö on luotu niiden pohjalta. Lopullisesti suunnitelman
hyväksyy ELY-keskus, jos se on laissa säädettyjen vaatimusten mukainen (kalastuslaki 37 §). Suunnitelma on
voimassa 10 vuotta.

2. Suunnitelma järville
2.1. Tavoitteet
Hämeenlinnan kalatalousalueen järvien yleisenä tavoitteena on kalastuslain 1 §:n mukaisesti järjestää
kalastus vesialueillaan ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Tämä tarkoittaa
samanaikaisesti eri kalastajaryhmien tarpeiden huomioon ottamista ja harrastuksen tai
elinkeinonharjoittamisen edistämistä sekä kalakantojen elinvoimaisuudesta huolehtimista. Hämeenlinnan
kalatalousalueella elinkeinonharjoittamisen koskee lähinnä kalastusmatkailua, koska laajamittaiseen
kaupalliseen kalastukseen ei alueella ole edellytyksiä. Sen sijaan vapaa-ajan kalastus on erittäin suosittua.
Kalakantojen näkökulmasta lähtökohtana on luontaisen elinkierron ylläpitäminen tai vahvistaminen.
Taulukko 2 esittelee kalatalousalueen suunnitelmakauden eri osa-alueiden tavoitteiden, toimenpiteiden ja
seurannan periaatteet ja menetelmät.
Koska osalle alueen järvistä ei ole saatavilla seurantatietoa kalastuksesta ja kalakannoista, on
pääpainopisteenä näillä vesistöillä seurantojen aloittaminen ja kehittäminen. Seurantatietoon perustuen
voidaan paremmin perustella ja esittää kalastuksen säätelypäätöksiä esim. pyyntimittoihin ja
pyydysrajoituksiin liittyen. Useilla järvillä tullaan aluksi etenemään lakisääteisten ja osakaskuntien
asettamien sääntöjen mukaisesti.
Johtuen alueen vesistöjen monimuotoisuudesta ja lajivalikoimien vaihtelevuudesta, lajikohtaiset tavoitteet
vaihtelevat vesistöittäin. Pääpaino Hämeenlinnan kalatalousalueen järvillä on kuitenkin kuhakantojen
hoidossa. Lähtökohta useimpien hyödynnettävien kalalajien suhteen on sama, eli luontaisesti lisääntyvän
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kannan ylläpito tai vahvistaminen, mutta toimenpiteet ja seurantamenetelmät valitaan tapauskohtaisesti.
Toisaalta tavoitteena on myös kalakantojen monipuolinen hyödyntäminen ja kalastuksen edellytysten
parantaminen ja se vaatii sekä seurannan että valittujen toimenpiteiden osalta lajikohtaista harkintaa. Myös
istutusten merkitys vaihtelee vesistöittäin ja lajeittain. Vahvoilla kuhajärvillä kuhaistutuksille ei välttämättä
ole juurikaan tarvetta, mutta esimerkiksi planktonsiika on useammin istutusten varassa, jolloin kalastettavan
kannan ylläpitäminen vaatii jatkuvia istutuksia.
Taulukko 2 Suunnitelmakauden eri osa-alueisiin kohdistuvat tavoitteet, niiden saavuttamiseen tähtäävät toimenpiteet alueen järvillä,
sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden seuranta.

KALAKANNAT

KOHDE

TAVOITE

TOIMENPITEET

SEURANTA

Vahvat, luontaisesti lisääntyvät kannat, joita voidaan
tukea istutuksin

Kuhan alamitan nosto

Kirjanpitokalastus

Solmuvälirajoitukset

Koeverkkokalastuk
set

Kalakantoja hyödynnetään
kestävästi ja monipuolisesti

Rauhoitusalueet ja -ajat
Kalastustiedustelut
Tarvittavat istutukset

Uhanalaisten lajien suojelu ja
kantojen vahvistaminen

Saalisnäytteet

KALASTUS

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||

Kalastuksen
edellytysten
ylläpito tai parantaminen
Alueen vesien vetovoiman
lisääminen eri kalastajaryhmille

Luvanmyynnin kehitys

Kalastustiedustelu

Infran ylläpito ja kehitys
(laiturit,
laskupaikat,
venerannat)

Keskustelu intressiryhmien kanssa

Toimiva tiedotus

SEURANTA

Kotimaisen kalan
hyödyntäminen

Luvanmyynnin
seuranta

Kalastuslupien
saatavuus

Ajantasainen tieto kalakannoista ja kalastuksesta

Kerätään alueen seurantatietoa yhteen

Seurantatietoa arvioidaan vuosittain

Jatkuva seuranta aikasarjojen luomiseksi

Alue teettää itse tarvittavat seurannat

Alue päivittää seurantasuunnitelmaa
vuosittain

Seurantatieto ja esitystapa
palvelevat alueen tarpeita

UUDELLEENARVIOINTI
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2.2. Hämeenlinnan reitti
2.2.1. Perustiedot ja nykytila
Hämeenlinnan reitti ulottuu Viralanjärvestä Lepaansalmeen ja muodostaa kalastuksensäätelyllisesti
yhtenäisen alueen (Kuva 2). Reitti on kalatalousalueen keskeisin kalastuskohde. Se muodostuu pääosin melko
pienistä järvimäisistä selkäalueista sekä jokimaisista uomaosuuksista. Järvistä suurin on Kernaalanjärvi.
Reitillä on kalastusta erittäin paljon ja kohdelajeista selvästi tärkein on kuha.

Kuva 2. Hämeenlinnan reitin yläosa (vasen) ja alaosa (oikea).

Reitin pintaveden tila on välttävä (Ympäristöhallinnon tietokanta). Vesi on erittäin rehevää, sillä sekä typen,
että fosforin pitoisuudet ovat todella korkeita (Taulukko 3). Vesi on sameaa ja väriltään humuspitoista.
Pohjanläheisen vesikerroksen happi kuluu ajoittain vähiin, mutta varsinaisia happikatoja ei tiettävästi ole
esiintynyt. Profiililtaan reitti on pääosin hyvin matala ja siitä löytyy paikoitellen pieniä syvännealueita. Syvin
alue on Hattulanselällä, mistä vettä löytyy enimmillään hieman yli 10 m.
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Taulukko 3. Hämeenlinnan reitin vedenlaatumittausten tuloksia.

Suure
Happi
Happi %
Sameus
pH
Väriluku
Kok. typpi
Kok. fosfori

Yksikkö
mg/l
kyll. %
FNU
mg/l Pt
µg/l
µg/l

Kernaalanjärvi
17.6.2021
16.3.2021
1m
7m
1m
7,5
2,7
81
26
4,2
7,1
2,1
7,3
6,8
6,8
130 140
100
950 1100
1300
36
50
21

7m
2,1
16
7,1
6,8
120
1400
53

Hämeensaari
17.6.2021
1m
7,5
82
5,1
7,2

17.3.2021
1m
9,6
67
6,9
6,7

1500
33

2500
33

2.2.2. Kalastus
Hämeenlinnan reitillä on kalastusta erittäin paljon. Pyydyskalastus, joka tapahtuu pääasiassa verkoilla, on
keskittynyt järvi- ja selkäalueille, mutta vapakalastusta on paljon myös reitin jokimaisemmilla ja kapeammilla
osuuksilla. Hämeenlinnan kaupungin läheisyyden vuoksi rannoilta tapahtuvaa vapakalastusta on erittäin
paljon erityisesti 10-tien sillan alapuolisella osuudella (Petri Mäkinen, suullinen tiedonanto).
Vuoden 2018 kalastustiedustelun arvion perusteella kalastaneita ruokakuntia (osakaskuntien luvat + reitin
yhtenäislupa) oli yli 200 (Westermark 2020). Kalastajien määrä on laskenut selvästi aikaisemmista vuosista.
Tiedustelu ei kuitenkaan käsitä kalastonhoitomaksulla tai ikäperusteisesti tapahtuvaa viehekalastusta tai
ongintaa ja pilkintää, joiden osuus on reitillä merkittävä. Tiedusteluun vastanneiden joukossa verkkokalastus
on tärkein pyyntimuoto. Uistelulupia ostaneita on ollut useita kymmeniä.
Kalastuksen vähennyttyä myös kokonaissaaliit ovat olleet laskusuunnassa. Kernaalanjärvellä ja
Hattulanselällä kuha on ollut runsain saalislaji, mutta koko reitillä on huomattavaa myös särkikalojen suuri
osuus saaliissa.
Pyydyslupien myynti on ollut osakaskuntien vastuulla, minkä vuoksi lupa-alueet ovat melko rikkonaiset.
Kernaalanjärvellä Kernaalan osakaskunnan lupa käy koko Kernaalanjärvelle, sekä osalle Puu- ja Hiidenjokea.
Kalatalousalue myy reitille viehekalastuksen yhtenäislupaa, joka kattaa lähes koko reitin (Kuva 2).
Yhtenäislupa-asiat on käsitelty tarkemmin kappaleessa 2.9.4.

2.2.3. Kalakannat
2.2.3.1. Seurantatieto
Vuosien 2006-2018 koekalastuksissa kalakantojen biomassa on ollut valtaosin särkikalaa koko reitillä
(Westermark 2020) (Kuva 3). Yksittäisistä lajeista ahven on ollut kappalemääräisesti hyvinkin runsas, mutta
ahvenkanta on voimakkaasti painottunut pienikokoisiin yksilöihin. Kuhien määrässä ei ole tapahtunut selvää
muutosta suuntaan tai toiseen, vaan se on vaihdellut vuosittain. Kaikkein suurin kuhan määrä oli
Hattulanselällä vuonna 2018. On kuitenkin huomattava, että koekalastusverkoilla saadaan pääasiassa hyvin
pienikokoista kuhaa, eikä tietyn vuoden koekalastussaalis kuvaa saman vuoden tavanomaisen
verkkokalastuksen saalista.
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Kuva 3. Hämeenlinnan reitin lajiryhmäkohtaiset saaliit (g) vuosien 2006-2018 koekalastuksissa.

Kirjanpitokalastusten perusteella kuhakannat ovat olleet jossain määrin vahvistumaan päin ainakin
Kernaalanjärvellä ja Miemalanselällä (Westermark 2020) (Kuva 4). Kernaalanjärvellä saaliit olivat korkeat jo
90-luvulla, mutta näyttävät pudonneen huomattavasti 2000-luvulle tultaessa. Siitä lähtien saaliiden taso
näyttää pääasiassa nousseen, joskin vuosien välillä on huomattavaa heilahtelua. Miemalanselällä saaliiden
nousu on ollut melko tasaista jo 1980-luvulta lähtien. Hattulanselällä saaliit ovat pysytelleet tasaisempina,
eikä selvää trendiä ole näkyvissä edes useamman vuosikymmenen ajalta. Koko reitillä kuhakanta näyttää siis
olleen melko voimakas jo pitkään, eikä ole varsinaisesti romahtanut viime vuosikymmenten aikana.
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Kuva 4. Kuhan yksikkösaalis Hämeenlinnan reitin kirjanpitokalastuksissa 1978-2018 A) Kernaalanjärvellä, B) Miemalanselällä ja C)
Hattulanselällä.
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Kuhan kasvu Hämeenlinnan reitillä on melko nopeaa (Westermark 2020). Se saavuttaa lakisääteisen 42 cm
alamitan pääasiassa 5. kasvukaudellaan. Kuhan sukukypsymistä ei reitillä ole määritetty, mutta kypsyminen
tapahtuu naarailla tyypillisesti 5-6 -vuotiaana ja koirailla tavallisesti vuotta aikaisemmin. Tämä tarkoittaa sitä,
että lakisääteinen 42 cm alamitta ei turvaa naaraille edes yhtä kutukertaa kovin hyvin.
2.2.3.2. Aikaisemmat istutukset
Hämeenlinnan reitille on istutettu kuhaa melko säännöllisesti koko 2000-luvun ajan, joskin istutusmäärät
ovat vaihdelleet paljonkin (Kuva 5). Lisäksi alueelle on istutettu kirjolohta kalatalousmaksuvaroilla koko 2010luvun ajan. Muita istutuksia on tehty vain hyvin satunnaisesti.
Kuhaistutuksilla ei ole havaittu olleen näkyvää vaikutusta kuhavuosiluokkien vahvuuteen (Westermark 2021).
Vahvimmat vuosiluokat osuvat pääasiassa olosuhteiltaan edullisiin, lämpimiin vuosiin, ei niinkään niihin
vuosiin, kun istutusmäärät ovat olleet suuria.
30000

Istutusmäärä (kpl)

25000
20000
15000
10000
5000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kernaalanjärvi

Muu reitti

Kuva 5. Hämeenlinnan reitin kuhaistutukset 2000-luvulla.

2.2.4. Kalastuksensäätely ja kalastonhoito
Koska 42 cm alamitta ei reitillä riitä turvaamaan kuhanaaraille edes yhtä kutukertaa, kuhan alamitaksi
asetetaan 45 cm, joka on reitillä ollut käytössä jo aikaisemminkin. Samalla kielletään solmuväliltään 26-54
mm verkkojen käyttö, jotta voidaan välttää alamittaisten kuhien pyyntiä, mutta toisaalta mahdollistaa esim.
rapupyydysten syöttikalojen pyyntiin käytettävät tiheäsilmäiset verkot. Muuhun kalastukseen tiheitä
verkkoja ei alueella käytännössä käytetä.
Hämeenlinnan kaupungin alueella välillä tie numero 10 – rautatiensilta kielletään kalastus lukuun ottamatta
vapa- ja katiskakalastusta ympäri vuoden (Kuva 6, vasen). Alue on kapea, runsaasti liikennöity ja sen rannoilla
liikkuu paljon vapakalastajia. Seisovien pyydysten käyttö, pois lukien katiska, kielletään koko reitillä 1.5.-30.6.
kuhan kuturauhoituksen vuoksi. Lisäksi Kernaalanjärvellä kaikki kalastus on kielletty 1.5.-30.6. erikseen
merkityllä alueella (Kuva 6, oikea). Kernaalanjärven rauhoitusalue merkitään järvelle merkkipoijuilla ja lipuilla.
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Kuva 6. Hämeenlinnan kaupungin alueen kalastuskieltoalue, joka on voimassa ympäri vuoden ja koskee kaikkea kalastusta lukuun
ottamatta vapakalastusta (vasen kuva) ja Kernaalanjärven rauhoitusalue, jolla kaikki kalastus on kielletty 1.5.-30.6. (oikea kuva).
Rauhoituspäätöksen tekee ELY-keskus.

Suurikokoisten ja nopeakasvuisten kuhien suojelemiseksi pituudeltaan yli 70 cm yksilöt suositellaan
vapautettavaksi. Sama koskee pituudeltaan yli 100 cm haukia. Suurikokoisten haukien määrän ylläpito myös
auttaa osaltaan rajoittamaan useiden särkikalojen määrää ja vaikuttaa välillisesti myös järven veden laatuun.
Tämä tulee tehdä vain, kun vapauttaminen on mahdollista kalaa turhaan vahingoittamatta. Ylämittaa ei
ainakaan tässä vaiheessa ole kannattavaa asettaa velvoittavaksi, koska se aiheuttaisi erityisesti
verkkopyynnissä hukkaan menevää kalaa. Koska kuhaistutuksilla ei ole havaittu olleen vaikutusta
vuosiluokkien runsauteen ja siten kuhakannan tilaan, ei istutuksille jatkossa ole varsinaista tarvetta.
Hämeenlinnan reittiä (Viralanjärvi-Lepaansalmi) koskevat säätelypäätökset:
•

Kuhan alamitta on 45 cm.

•

Verkkokalastuksessa solmuvälien 26-54 mm käyttö on kielletty.

•

Kalastus lukuun ottamatta vapakalastusta ja katiskapyyntiä on kielletty Hämeenlinnan kaupungin
alueella välillä tie numero 10 – rautatiensilta.

•

Seisovien pyydysten käyttö on kielletty koko reitillä 1.5.-30.6 pois lukien katiska.

•

Kaikki kalastus on kielletty Kernaalanjärvellä erikseen merkityllä alueella 1.5.-30.6.

•

Pituudeltaan yli 70 cm kuhat ja yli 100 cm hauet suositellaan vapautettaviksi.
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2.2.5. Seuranta
Koko Hämeenlinnan reitti on erittäin kattavien velvoitetarkkailuiden kohteena (Vanajaveden yläosan
kalataloudellinen velvoitetarkkailu). Velvoitetarkkailun puitteissa tehdään seuraavat seurannat:
1) Kalastustiedustelu vuosittain (Kernaalanjärvi, Vettenjakamo ja Ilmusjärvi, Miemalanselkä, Hattulanselkä)
2) Kirjanpitokalastus vuosittain (Kernaalanjärvi, Miemalanselkä, Hattulanselkä)
3) Kuhan iän- ja kasvunmääritykset vuosittain (Kernaalanjärvi, Miemalanselkä, Hattulanselkä)
4) Verkkokoekalastukset 3 vuoden välein (Kernaalanjärvi, Miemalanselkä, Hattulanselkä, Lepaanvirta)
Velvoitetarkkailua tehdään niin tiiviisti ja kattavasti, että tarvetta alueen toteuttamalle säännölliselle
seurannalle ei juurikaan ole. Alueen myymällä viehekalastuksen yhtenäisluvalla kalastaneiden kalastusta ja
saaliita ryhdytään kuitenkin seuraamaan vuosittaisella sähköisellä kalastustiedustelulla, joka lähetetään
sähköpostiin kaikille lupia ostaneille. Tämän vuoksi myös käsimyynnissä aletaan kerätä luvanostajien
sähköpostiosoitteet. Verkkokaupasta luvan ostaneiden tiedot saadaan automaattisesti.
•

Seurannat tapahtuvat pääosin velvoitetarkkailun puitteissa. Alue seuraa ja kokoaa yhteen
tarkkailujen tuloksia.

•

Seurataan Hämeenlinnan reitin yhtenäisluvilla kalastaneiden kalastusta ja kalasaaliita sähköisen
tiedustelun avulla vuosittain.

•

Muita seurantoja alueen teettämänä harkitaan tarvittaessa. Esimerkiksi Viralanjärvi on vesialueena
velvoitetarkkailujen ulkopuolella ja sielläkin voidaan toteuttaa koekalastuksia tai muita seurantoja,
mikäli se nähdään tarpeelliseksi.

2.3. Pääjärvi
2.3.1. Perustiedot ja nykytila

Kuva 7. Pääjärven vesialueet. Vaalean siniset alueet ovat Pääjärven kalastusyhdistyksen hoitamia ja tumman siniset alueet (Käikälän
ja Kurjalan osakaskunnat) toimivat kalastuksen järjestämisen osalta itsenäisesti.
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Pääjärven pinta-ala on n. 1340 ha ja sen keskisyvyys on n. 14,8 m. Järven syvin kohta on jopa n. 85 m, minkä
perusteella se on koko Suomen 4. syvin järvi. Järvellä on 8 erillistä vesialuetta, mutta näistä 6 on siirtänyt
kalastuksen järjestämisen ja lupien myynnin Pääjärven kalastusyhdistykselle (Kuva 7). Vain Käikälän- ja
Kurjalan osakaskunnat järven eteläpuolella hoitavat kalastuksen järjestämisen itse.
Pääjärven ekologinen tila on hyvä (Ympäristöhallinnon tietokanta). Vesi on melko kirkasta, mutta
humuspitoista. Typpeä vedessä on melko paljon (rehevä), mutta forsforin määrä on alhainen (karu).
Happitilanne on ollut hyvä jopa syvänteen pohjakerroksia myöten, eikä sisäistä kuormitusta siksi juurikaan
esiinny.

2.3.2. Kalastus
Pääjärven kalastusta on selvitetty vuosina 2008-2015 tehdyillä kalastustiedusteluilla (Ala-Opas & Ruuhijärvi
2019). Kuhasaaliit ovat nousseet huomattavasti 2000-luvulta 2010-luvulle tultaessa (Kuva 8). Ainakin osin
saaliin kasvu on ollut kuhan alamitan nostamisen (37 -> 45 cm) ansiota. Suositus 45 cm alamitasta on
poistunut vuonna 2021. Valtaosa saaliista on saatu verkoilla, mutta erityisesti kuhan kohdalla myös
vetouistelulla on suuri osuus. Yhdellä vavalla tapahtuvan viehekalastuksen (kalastonhoitomaksu,
ikäperusteinen) saaliista ei ole tietoa. Kaupallista kalastusta ei Pääjärvellä ole ollut.
Järvelle kalastus- ja ravustuslupia myy Pääjärven kalastusyhdistys sekä Käikälän ja Kurjalan osakaskunnat.

Kuva 8. Lajikohtaiset kokonaissaaliit Pääjärven kalastustiedustelussa vuosina 2008-2015.

2.3.3. Kalakannat
2.3.3.1. Seurantatieto
Pääjärven verkkokoekalastuksissa 2010-luvulla selkein näkyvä muutos on petokalojen osuuden kasvaminen,
vaikkakin niiden osuus oli jo vuonna 2010 todella korkea (Kuva 9) (Koekalastusrekisteri). Tämä tarkoittaa
väistämättä sitä, että petokalojen ravintovarat ovat hyvin rajalliset ainakin kalaravinnon suhteen, minkä
vuoksi ne kasvavat hitaasti. Koekalastusten perusteella kuhakanta näyttäisi saavuttaneen huippunsa vuosina
2010-11 ja sen jälkeen kanta on jossain määrin hiipunut (Kuva 10).
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Kuva 10. Kuhan yksikkösaalis Pääjärven vuosien 2010-2015 ja 2018 koekalastuksissa.

Kuhan kasvu Pääjärvellä on ollut hidasta jo pitkään, mutta se näyttää myös hidastuneen vielä 2010-luvulle
tultaessa (Kuva 11). Hidas kasvu tarkoittaa myös sitä, että kuhat tulevat sukukypsiksi pienikokoisina –
pääasiassa alle 40 cm mittaisina.
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Kuva 11. Kuhan kasvu Pääjärvessä vuosien 2004-2011 ja 2012-2013 aineistoissa.

2.3.3.2. Aikaisemmat istutukset
Pääjärveen on istutettu planktonsiikaa käytännössä koko 2000-luvun ajan muutamia välivuosia lukuun
ottamatta. Kuhaistutuksista on luovuttu pääosin 2010-luvulle tultaessa. Vuonna 2018 istutettiin esikesäisiä
(52 mm) poikasia 30 000 kpl (Kuva 12). Istutusten tuottoa on tarkasteltu poikasten merkintätutkimuksilla
(Ala-Opas & Ruuhijärvi 2019). Vuosina 2007-2010 istutettujen kuhien osuus oli 8-61 %. Istutusten osuus voi
siis olla erittäin suurikin, mikäli luonnossa syntyvä vuosiluokka on heikko. Luontainen lisääntyminen
näyttääkin vaihtelevan suuresti Pääjärvellä.
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Kuva 12. Pääjärven kuha- ja planktonsiikaistutukset 2000-luvulla.

2.3.4. Kalastuksensäätely ja kalastonhoito
Pääjärvellä on jo aikaisemmin ollut käytössä 45 cm alamitta kuhalle, mutta suositus on poistunut vuonna
2021. Nykyinen lakisääteinen 42 cm alamitta turvaa kuhille hyvin vähintään 1 kutukerran. Käytössä ollut 2649 mm verkkojen käyttökielto ei kuitenkaan riitä välttämään alamittaisten kuhien pyyntiä, sillä 50 mm verkot
pyytävät vielä 40-41 cm kuhia tehokkaasti. Suositeltavaa olisi muuttaa kielletyt solmuvälit välille 26-54 mm.
Alle 26 mm verkoilla voidaan edelleen pyytää esim. muikkua tai syöttikaloja ravustukseen, ja 55 mm verkoilla
kalastus kohdistuu paremmin vähintään 42 cm mittaisiin kuhiin.
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Kalastuksensäätelyn Pääjärvellä on arvioitu olevan jo tällä hetkellä kestävällä tasolla (Ruuhijärvi ym. 2014).
Siksi käyttö- ja hoitosuunnitelmaan ei tässä vaiheessa tehdä sitovia säätelypäätöksiä. Alla on esitetty
suositukset kalastuksensäätelyn pohjaksi tuleville vuosille.
Erityisesti hidaskasvuisessa kuhakannassa suurikokoisten yksilöiden merkitys on suuri. Siksi on suositeltavaa,
että suureen kokoon pääsevät yksilöt pyritään suojelemaan käyttämällä 70 cm ylämittaa. Sama koskee
pituudeltaan yli 100 cm haukia. Tätä suuremmat yksilöt tulisi vapauttaa silloin, kun se on kalaa turhaan
vahingoittamatta mahdollista. Tämä on mahdollista pääasiassa vapakalastuksessa sekä rysä- ja
katiskapyynnissä, joita ei juurikaan Pääjärvellä ole käytetty. Siksi ylämitta asetetaan suositukseksi.
Kuhaistutuksia ei suositella enää tehtäväksi. Petokalojen ravintovarat ovat vähäiset ja kasvu niin hidasta, että
istuttaminen voi vain pahentaa tilannetta. Istutusten merkitys kuhakannan runsaudelle on voinut olla
suurikin ja mikäli kuhakannan havaitaan selvästi taantuvan, istutuksia voidaan harkita uudelleen.
Kalastettavan siikakannan ylläpitämiseksi voidaan siikaistutuksia jatkaa.
•

Solmuväliltään 26-54 mm verkkojen käyttöä suositellaan vältettävän.

•

Pituudeltaan yli 70 cm kuhat ja yli 100 cm hauet suositellaan vapautettaviksi

•

Kuhaistutuksia ei suositella.

•

Siikaa voidaan istuttaa kalastettavan kannan ylläpitämiseksi

2.3.5. Seuranta
Pääjärvellä on sekä Luonnonvarakeskuksen että Helsingin yliopiston jatkuvaa seurantaa niin paljon, että
kalatalousalueen ei kannata itse teettää niitä. Alue voi koota Pääjärveltä kertyvää seurantatietoa yhteen ja
viimeistään suunnitelmakauden puolivälissä arvioidaan, onko alueen tarpeen tehdä säätelypäätöksiä
Pääjärvelle.
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2.4. Äimäjärvi
2.4.1. Perustiedot ja nykytila

Kuva 13. Äimäjärvi.

Äimäjärven pinta-ala on n. 858 ha ja sen keskisyvyys on vain n. 2,9 m ja syvin kohta hieman alle 10 m. Järven
vesi on lievästi sameaa ja humuspitoista (Ympäristöhallinnon Hertta-rekisteri). Ravinnearvojensa puolesta
Äimäjärvi on rehevä ja sen ekologinen tila on välttävä (Vesien tila -palvelu). Järvellä toimii Äimäjärven
suojeluyhdistys ry, joka pyrkii parantamaan järven tilaa ja vähentämään rehevöitymisen haittoja. Järvellä on
happikatojen vuoksi tapahtunut kalojen massakuolemia.
Vesialueiden omistus on erittäin rikkonaista, mutta kalastuksen järjestämisestä ja lupien myynnistä vastaa
järven eteläosissa Äimäjärven kalamiehet ja pohjoisosissa Kalvolan kalastusseura (Kuva 13). Vain aivan järven
luoteispäässä on yksityisvesiä, jotka eivät näiden seurojen hoidettavan ole.

2.4.2. Kalastus
Äimäjärven kalastusta ei ole aikaisemmin selvitetty. Kalastuksen määrää ja luonnetta voidaan selvittää
kalastustiedustelun avulla.
Kalvolan kalastusseuran hoitamalla alueella (pohjoinen osa) verkkokalastus on ollut kokonaan kielletty, pois
lukien yksityiset vesialueet. Verkoilla kalastetaan siten vain järven eteläosissa.

2.4.3. Kalakannat
Äimäjärven kuhakanta katosi käytännössä kokonaan 2000-luvun alussa happikadon seurauksena. Samalla
myös salakka taantui voimakkaasti. Ahvensaaliit jopa nousivat, koska eloon jääneet yksilöt kasvoivat nopeasti
ja ahvenkannan keskikoko nelinkertaistui hetkessä. Lajiryhmien suhteissa kovin suuria muutoksia ei
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kuitenkaan näytä tapahtuneen (Kuva 14). Äimäjärven kalakanta on ollut jo yli 20 vuoden ajan selvästi
särkikalavaltainen ja petokalojen osuus on ollut hyvin alhainen, mikä on tyypillistä rehevöityneille vesistöille.
Vuosituhannen vaihteen romahduksen jälkeen sekä ahvenen että kuhan kannat ovat selvästi runsastuneet
(Kuva 15). Ahvenkanta runsastui voimakkaan lisääntymisen ja nopeutuneen kasvun ansiosta, mutta kuhan
kohdalla suuri merkitys on ollut istutuksilla (Kuva 16). Kuhaa on istutettu melko säännöllisesti koko 2000luvun. Istutusten ja toisaalta luontaisen lisääntymisen nykyisestä merkityksestä kuhakannan vahvuuteen ei
kuitenkaan ole tietoa. Koekalastuksissa on saatu n. 4-8 cm mittaisia kuhanpoikasia useampanakin vuonna,
vaikka kalastukset on tehty ennen istutuksia, joten luontaista lisääntymistä todistetusti tapahtuu.
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Kuva 14. Lajiryhmien osuudet Äimäjärven koekalastuksissa Kalliomaan ja Rastinselän alueilla.
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Kuva 15. Ahvenen ja kuhan yksikkösaaliit Äimäjärven koekalastuksissa Kalliomaan ja Rastinselän alueilla.
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Kuva 16. Äimäjärven kuhaistutukset 2000-luvulla.

2.4.4. Kalastuksensäätely ja kalastonhoito
Äimäjärvelle ei tehdä tässä suunnitelmassa sitovia kalastuksensäätelypäätöksiä. Kalastuksesta vastaavat
kalastusseurat voivat osaltaan päättää sopivista rajoituksista. Kalatalousalue voi keskustella ja ohjeistaa
uusien rajoitusten asettamisessa, mikäli sellaisia nähdään tarpeelliseksi. Rajoituksia on mahdollista tehdä
myös kalatalousalueen toimesta, mikäli seurantojen tulokset antavat niille aihetta.
Suosituksena on, että verkkokalastuksessa käytetään sellaisia solmuvälejä, joilla vältetään alamittaisten
kuhien pyynti. Lakisääteisen 42 cm alamitan tapauksessa alin käytettävä solmuväli olisi 50 mm. Lisäksi
suurten yksilöiden määrää tulisi ylläpitää pyrkimällä vapauttamaan ainakin yli 70 cm pituiset kuhat silloin,
kun se on kalaa turhaan vahingoittamatta mahdollista. Sama koskee pituudeltaan yli 100 cm haukia.
Suurikokoisten haukien määrän ylläpito myös auttaa osaltaan rajoittamaan useiden särkikalojen määrää ja
vaikuttaa välillisesti myös järven veden laatuun.
Kuhan istuttamista voidaan jatkaa, mutta esim. välivuosia pitämällä ja suomunäytteitä myöhemmin
keräämällä voitaisiin alustavasti arvioida istutusten tarpeellisuutta. Mikäli luontainen lisääntyminen on
voimakasta, ei istutuksille ole tarvetta ja kannan ollessa tiheä, ne voivat olla jopa haitallisia.
Äimäjärven kalakantojen ja koko järven tilan kannalta oleellista olisi pyrkiä ratkaisemaan veden laatuun
liittyviä ongelmia, jotta happikadoista johtuvat kalakuolemat voitaisiin jatkossa välttää.
•

Solmuväliltään alle 50 mm verkkojen käyttöä suositellaan vältettävän.

•

Pituudeltaan yli 70 cm kuhat ja yli 100 cm hauet suositellaan vapautettaviksi.

•

Kuhaa voidaan istuttaa edelleen. Suosituksena pitää istutuksista välivuosia

2.4.5. Seuranta
Äimäjärvi on Luonnonvarakeskuksen seurantajärvi ja sitä koekalastetaan 3 vuoden välein. Siksi alueen
teettämille koekalastuksille ei ole tarvetta. Kuhan kasvua sen sijaan olisi hyvä selvittää keräämällä
suomunäytteet mahdollisimman pian suunnitelmakauden alkupuolella. Keräämällä näytteet loppusyksyllä ja
talvella voitaisiin selvittää myös sukukypsymistä. Näiden tulosten perusteella olisi mahdollista arvioida
sitovien säätelypäätösten tekemistä liittyen kuhan pyyntimittoihin ja verkkojen solmuväleihin.
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Kalastuksen määrää ja luonnetta on mahdollista selvittää kalatalousalueen kalastustiedustelulla. Tällainen
voitaisiin toteuttaa alueen järvillä, jotka eivät kuulu Vanajaveden reitin velvoitetarkkailualueeseen
(Hämeenlinnan reitti).
•

Kuhan kasvu- ja sukukypsyysselvitys suunnitelmakauden alkupuolella.

•

Kalastuksen määrää ja luonnetta selvitetään kalatalousalueen kalastustiedustelun avulla.

2.5. Lehijärvi
2.5.1. Perustiedot ja nykytila

Kuva 17. Lehijärvi

Lehijärven pinta-ala on n. 711 ha (Ympäristöhallinnon Hertta-tietokanta). Järvi on muodoltaan allasmainen
ja siinä on yksi pääsyvänne, jonka suurin syvyys on n. 18 m. Lehijärvi on rehevä ja erityisesti
kerrostuneisuusjaksojen lopulla syvänteiden hapenpuute on johtanut myös ravinteiden vapautumiseen
pohjasedimentistä (sisäinen kuormitus). Järven ekologinen tila on ollut tyydyttävä tai välttävä.
Lehijärven vesialueiden omistus on erittäin rikkonaista (Kuva 17). Suuri osa pienemmistä vesialueista on
järjestäytymättömiä osakaskuntia, joiden alueella kalastusta ei säädellä mitenkään. Myöskään lupia näille
vesialueille ei myydä.

2.5.2. Kalastus
Lehijärven kalastusta ei ole koskaan selvitetty. Kalastuksen määrää ja luonnetta voidaan selvittää
kalastustiedustelun
avulla.
Vesialueiden
omistuksen
rikkonaisuuden
ja
osakaskuntien
järjestäytymättömyyden vuoksi tiedustelunkin toteuttaminen on kuitenkin haastavaa. Käytännössä
järjestäytymättömät (ja yksityiset) vesialueet ovat kalastuksen suhteen hallitsemattomia ja tiedon hankinta
lähes mahdotonta.
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2.5.3. Kalakannat
Lehijärvi on koekalastettu vuosina 1997, 2001, 2011 (Koekalastusrekisteri) ja 2017 (Puranen ym. 2017).
Ahvenkanta on selvästi taantunut ja kuha runsastunut huomattavasti erityisesti 2010-luvun aikana (Kuva 18).
Selvästi pyydettävissä oleva kuhakanta on siis Lehijärvellä kehittynyt vasta viime vuosina.
Kuhaa on istutettu Lehijärveen koko 2000-luvun ajan (Kuva 19). Istutuksilla on voinut olla suuri merkitys
kuhakannan runsastumisessa, mutta koska luontaisen lisääntymisen tilasta ei ole tietoa, istutusten
merkitystä nykyisen kannan vahvuudelle ei voida arvioida. Planktonsiikaa Lehijärveen on istutettu viimeksi
vuonna 2012. Lisäksi on istutettu kirjolohta (viimeksi 2017) ja ankeriasta vuonna 2000.
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Kuva 18. Lehijärven lajikohtaiset yksikkösaaliit vuosien 1997, 2001, 2011 ja 2017 koekalastuksissa.
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2.5.4. Kalastuksensäätely ja kalastonhoito
Lehijärven kalastuksensäätely on vaikeasti toteutettavissa, koska järven vesienomistus on niin rikkonaista ja
iso osa osakaskunnista järjestäytymättömiä. Suositeltavaa olisi pyrkiä aktivoimaan järjestäytymättömiä
vesialueita ja erityisesti yhdistämään nyt pieniin osiin pilkkoutunutta omistusta. Lehijärvi on niin pieni järvi,
että kalastusasiat tulisi saada yhden tahon hoidettavaksi. Osakaskunnat voivat siirtää kalastuksen
järjestämisen esim. toiselle osakaskunnalle tai järvelle voidaan perustaa kalastusyhdistys tai vastaava
kalastuksesta huolehtimaan. Kalatalousalue toimii aktivoinnin ja osakaskuntien yhdistämisen edistäjänä
auttamalla tietotarpeissa ja resurssitilanteen mukaan myös taloudellista tukea voidaan harkita.
Kalatalousalue suosittelee ensi tilassa yhtenäistämään kalastuksen pelisääntöjä siten, että mahdolliset
solmuvälirajoitukset, rauhoitukset ja muut säännöt olisivat yhtenevät ainakin järjestäytyneillä vesialueilla.
Koska tietoa esim. kuhan kasvunopeudesta ja sukukypsymisestä ei ole, tähän suunnitelmaan ei tehdä sitovia
kalastuksensäätelypäätöksiä Lehijärvelle. Soluvälirajoitukset olisi kuitenkin hyvä sovittaa kuhan alamittaa
vastaavaksi. Mikäli käytetään lakisääteistä 42 cm alamittaa, sitä vastaava alin sallittu solmuväli olisi 50 mm.
Lisäksi on suositeltavaa pyrkiä vapauttamaan pituudeltaan yli 70 cm kuhat. Sama koskee pituudeltaan yli 100
cm haukia. Suurikokoisten haukien määrän ylläpito myös auttaa osaltaan rajoittamaan useiden särkikalojen
määrää ja vaikuttaa välillisesti myös järven veden laatuun.
Kuhaistutuksille ei tässä vaiheessa ole estettä, vaan niitä voidaan jatkaa kalastettavan kannan ylläpitämiseksi,
mutta kuhan kasvua ja luontaista lisääntymistä olisi suositeltavaa selvittää seurantojen avulla. Muiden lajien
kohdalla istutusten tarve tulee arvioida tapauskohtaisesti.
•

Osakaskuntien kalastussääntöjen yhtenäistäminen (tarvittaessa)

•

Solmuväliltään alle 50 mm verkkojen käyttöä suositellaan vältettävän (jos kuhan alamitta 42 cm)

•

Järjestäytymättömien vesialueiden yhdistäminen ja osakaskuntien yhdistäminen

•

Pituudeltaan yli 70 cm kuhat ja yli 100 cm hauet suositellaan vapautettaviksi.

•

Kuhaistutuksia voidaan jatkaa

2.5.5. Seuranta
Lehijärven kalastuksen määrää ja luonnetta tulisi selvittää kalatalousalueen kalastustiedustelun avulla.
Ongelmana on kuitenkin vesialueiden järjestäytymättömyys, minkä vuoksi kalastajien tietoja voi olla vaikea
saada.
Kuhan kasvua ja sukukypsymistä selvitetään keräämällä kuhan suomunäytteet suunnitelmakauden
alkupuolella. Tietojen perusteella voidaan tehdä paremmin arvioita tarvittavista kalastuksensäätelytoimista
ja istutusten kannattavuudesta. Lisäksi istutuksissa olisi suositeltavaa pitää välivuosia (2-3 peräkkäin), jotta
voitaisiin myöhemmin tarkastella luonnollisen lisääntymisen onnistumista.
•

Kalastuksen määrää ja luonnetta selvitetään kalatalousalueen kalastustiedustelun avulla (jos
mahdollista).

•

Kuhan kasvu- ja sukukypsyysselvitys suunnitelmakauden alkupuolella.
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2.6. Katumajärvi
2.6.1. Perustiedot ja nykytila

Kuva 20. Katumajärvi.

Katumajärven pinta-ala on n. 378 ha, keskisyvyys n. 7,1m ja suurin syvyys 18,9 m. Järven vesi on lievästi
sameaa ja humuspitoista. Happitilanne on ollut pääosin hyvä, mutta ajoittain pohjanläheisen vesikerroksen
happi kuluu lähes loppuun järven syvänteissä. Ravinnepitoisuuksiensa puolesta Katumajärvi on lievästi
rehevä. Järvellä toimii Katumajärven Suojeluyhdistys, joka pyrkii ylläpitämään ja parantamaan järven tilaa.
Järvellä on erittäin paljon erilaista virkistyskäyttöä, koska se sijaitsee aivan Hämeenlinnan keskustan
tuntumassa.
Katumajärven vesialueiden omistus on melko rikkonaista (Kuva 20), mutta kalastuksen järjestämisestä vastaa
Katumajärven kalastusyhdistys, jonka alue kattaa lähes koko järven, aivan pohjoispään pieniä vesialueita
lukuun ottamatta.

2.6.2. Kalastus
Katumajärven kalastusta on selvitetty kalastustiedustelulla vuosina 2009 ja 2010 (Olin ym. 2012). Tiedustelun
kokonaissaalisarvio oli molempina vuosina n. 4 000 kg:n luokkaa. Selvästi tärkein saalislaji oli kuha, joka
muodosti kokonaissaaliista n. puolet.
Kuhasaaliista valtaosa saatiin vuosina 2009 ja 2010 vetouistelemalla (56 ja 73 %) ja mikäli Katumajärven
kehitys on ollut yhtään saman kaltainen, kuin yleisesti koko maassa, seisovien pyydysten merkitys on
edelleen vähentynyt. Lisäksi on otettava huomioon, että tiedustelu ei käsitä valtion luvalla tai ikäperusteisesti
tapahtuvaa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta.
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Ajantasaisemman tiedon saamiseksi Katumajärvi otetaan mukaan kalatalousalueen kalastustiedusteluun.

2.6.3. Kalakannat
Katumajärven vuosien 2007, 2011 ja 2013 koekalastuksissa lajiryhmistä särkikalojen osuus kasvoi ja ahvenja petokalojen osuus laski. Järven kalakanta on siis ollut todella tyypillinen kuormittuneelle järvelle (Kuva 21).
Petokalojen osuus oli kaikkina vuosina erittäin alhainen (<20 %). Järveä on myös hoitokalastettu vuodesta
2003 lähtien.
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Kuva 21. Lajiryhmien osuudet Katumajärven vuosien 2007, 2011 ja 2013 koekalastuksissa.

Katumajärveen on istutettu kuhaa 2000-luvun aikana melko epäsäännöllisesti (Kuva 22). Lisäksi
harvakseltaan on istutettu planktonsiikaa. Kirjolohta istutettiin viimeksi vuonna 2014. Istutusten tuloksista
tai kannattavuudesta ei voida tehdä arvioita, mutta kuhan kohdalla suomunäytteistä voitaisiin päätellä
ainakin se, onko luontainen lisääntyminen lähtenyt toimimaan, koska istutuksissa on pidetty viimeisen 11
vuoden aikana taukoja.
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Kuva 22. Katumajärven kuha- ja planktonsiikaistutukset 2000-luvulla.
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2.6.4. Kalastuksensäätely ja kalastonhoito
Katumajärvellä on ollut kalastusyhdistyksen päätöksellä kielletty verkkokalastus 1.5-30.6 välisenä aikana sekä
solmuväliltään 26-54 mm verkkojen käyttö.
Suunnitelmakaudella rajoitukset laitetaan voimaan kalatalousalueen esityksestä, jotta ne koskevat koko
järveä. Samalla verkkokalastuksen kieltoaikaa pidennetään 1.5.-30.6 väliselle ajalle ja nostetaan kuhan
alamitta 45 cm:iin. Solmuvälirajoja sekä alamittaa voidaan tarkastella uudestaan seurantatiedon
valmistuttua.
Kalatalousalue suosittelee lisäksi vapauttamaan pituudeltaan yli 70 cm kuhayksilöt, silloin kun se on kalaa
turhaan vahingoittamatta mahdollista. Sama koskee pituudeltaan yli 100 cm haukia. Suurikokoisten
petokalojen määrän ylläpito auttaa osaltaan rajoittamaan useiden särkikalojen määrää ja vaikuttaa välillisesti
myös järven veden laatuun. Kuha- ja planktonsiikaistutuksia voidaan edelleen tehdä, mikäli ne koetaan
tarpeellisiksi.
•

Kuhan alamitta 45 cm.

•

Verkkokalastuksessa solmuvälien 26-54 mm käyttö on kielletty.

•

Verkkokalastus on kielletty Katumajärvellä 1.5.-30.6

•

Pituudeltaan yli 70 cm kuhat ja yli 100 cm hauet suositellaan vapautettaviksi.

•

Kuha ja planktonsiikaistutuksia voidaan jatkaa tarvittaessa.

2.6.5. Seuranta
Kalastuksen määrän ja luonteen nykytilan selvittämiseksi Katumajärvi otetaan mukaan kalatalousalueen
kalastustiedusteluun. Lisäksi kalakantojen nykytilaa selvitetään toteuttamalla verkkokoekalastus
suunnitelmakauden alkupuolella.
Kuhan kasvua ja sukukypsyyttä selvitetään pyyntimittojen ja solmuvälisäätelyn tueksi. Tätä varten kerätään
mahdollisimman pian kuhan suomunäytteet ja määritetään samalla kuhien sukukypsyys.
•

Selvitetään kalastuksen määrää ja luonnetta kalastustiedustelun avulla

•

Selvitetään kuhan kasvua ja sukukypsymistä keräämällä suomunäytteet

•

Toteutetaan verkkokoekalastus kalakannan nykytilan selvittämiseksi
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2.7. Alajärvi
2.7.1. Perustiedot ja nykytila

Kuva 23. Alajärvi.

Alajärven pinta-ala on n. 628 ha, suurin syvyys 19,1 m ja keskisyvyys 4,62 m (Ympäristöhallinnon Herttarekisteri). Järven vesi on lievästi sameaa ja humuspitoista. Syvänteissä pohjanläheisen vesikerroksen happi
kuluu ajoittain lähes loppuun, mikä voi ajoittain aiheuttaa ravinteiden vapautumista sedimentistä.
Ravinnepitoisuuksien perusteella Alajärvi on tyypillisesti lievästi rehevä, mutta ajoittain fosforipitoisuudet
ovat niin alhaisia, että ne vastaavat karua järveä. Alajärven ekologinen tila on hyvä.
Alajärven vesialueiden omistus on melko rikkonaista erityisesti järven länsiosissa (Kuva 23).

2.7.2. Kalastus
Alajärven kalastusta ei ole aikaisemmin selvitetty, minkä vuoksi se otetaan mukaan kalatalousalueen
kalastustiedusteluun. Järvi sijaitsee niin keskeisellä paikalla Hämeenlinnan keskustan läheisyydessä, että
todennäköisesti kalastajia voi olla paljonkin.

2.7.3. Kalakannat
Alajärvi on koekalastettu vuonna 2010. Järven kalakanta oli aavistuksen särkikalavaltainen, mutta selvästi
runsain oli ahven (Taulukko 4). Särkikaloista runsain oli särki ja salakkakantakin oli varsin runsas. Kuhakanta
oli erittäin harva. Saaliiksi saatiin myös vähän muikkua, mikä osoittaa lähinnä sen, että järvessä on olemassa
muikkukanta – sen vahvuudesta ei koekalastusten perusteella saada hyvää käsitystä.
Kokonaisyksikkösaalis oli suhteellisen matala, mikä on tyypillistä melko karulle järvelle. Petokalojen osuus oli
kuitenkin vähäinen, mikä puolestaan on ominaisempaa rehevöityneille järville.
Koekalastuksesta on kulunut jo niin kauan, että kalakannoissa on voinut tapahtua suuriakin muutoksia.
Todennäköisesti ainakin kuhakanta on runsastunut, koska sitä on istutettu runsaasti ja kanta oli vielä 2010
heikko. Lisäksi kuore on palautettu järveen istuttamalla.
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Taulukko 4. Lajikohtaisen yksikkösaaliit sekä lajien ja lajiryhmien osuudet kokonaissaaliista Alajärven vuoden 2010 koekalastuksessa.

Laji
Ahven
Kiiski
Kuha
Lahna
Särki
Salakka
Muikku
Yht.

kpl/vvrk
31,48
1,9
0,46
0,94
14,52
16,31
0,13

%
47,9
2,9
0,7
1,4
22,1
24,8
0,2

g/vvrk
364,4
5,8
99,2
53,2
260,6
190,3
2,2

65,74

100

975,79

Lajiryhmien
% biomassaosuus %
37,3
Ahvenkalat
0,6
48,1
10,2
5,5
Särkikalat
26,7
51,7
19,5
0,2
Muut
0,2
100
Petokalat
19,8

Alajärveen on istutettu kuhaa erityisesti 2000-luvun alussa, mutta 2010-luvulla istutuksissa on ollut useita
välivuosia (Kuva 24). Lisäksi on istutettu harjusta vuosina 2008-2010 ja 2010-luvulla kuoretta muutaman
kerran kuorekannan palauttamiseksi. Kuorekanta on luotausten ja koetroolausten perusteella palautunut ja
alkanut lisääntyä (Malinen & Vinni 2019). Koetroolausten perusteella ulapan kalakanta on vuodesta 2012
vuoteen 2017 muuttunut merkittävästi, kun kuore on runsastunut ja tullut ulappa-alueen valtalajiksi.
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Kuva 24. Alajärven kuha- ja planktonsiikaistutukset 2000-luvulla.

2.7.4. Kalastuksensäätely ja kalastonhoito
Alajärvelle ei tehdä tähän suunnitelmaan sitovia kalastuksensäätelypäätöksiä. Suositeltavaa on kuitenkin,
että verkkokalastuksessa sallitut solmuvälit sovitetaan voimassa oleviin alamittoihin. Tämä koskee Alajärvellä
kuhaa. Mikäli käytetään lakisääteistä 42 cm alamittaa, tulisi alimman sallitun solmuvälin olla vähintään 50
mm. Lisäksi voidaan sallia esim. muikkuverkkojen käyttö, jolloin kielletään tietty väli (esim. 25-49 mm).
Pyyntimitta- ja solmuvälisäätelyä voidaan tarkastella uudelleen seurantatietojen valossa. Kalatalousalue
suosittelee lisäksi vapauttamaan pituudeltaan yli 70 cm kuhayksilöt, silloin kun se on kalaa turhaan
vahingoittamatta mahdollista. Sama koskee pituudeltaan yli 100 cm haukia. Suurikokoisten haukien määrän
ylläpito myös auttaa osaltaan rajoittamaan useiden särkikalojen määrää ja vaikuttaa välillisesti myös järven
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veden laatuun. Kuha ja planktonsiikaistutuksia voidaan jatkaa, mikäli niille edelleen on tarvetta. Myös
kuoreen istuttaminen on edelleen mahdollista, mikäli kanta uudelleen romahtaa.
•

Solmuväliltään alle 50 mm verkkojen käyttöä suositellaan vältettävän (jos kuhan alamitta 42 cm).

•

Kuha, siika ja kuoreistutuksia voidaan tehdä tarvittaessa.

•

Pituudeltaan yli 70 cm:n kuhat ja yli 100 cm:n hauet suositellaan vapautettavaksi

2.7.5. Seuranta
Kalastuksen määrän ja luonteen selvittämiseksi Alajärvi otetaan mukaan kalatalousalueen
kalastustiedusteluun. Verkkokoekalastus toteutetaan kalakantatiedon päivittämiseksi, koska edellisestä
koekalastuksesta on jo suunnitelman voimaan tullessa yli 10 vuotta. Lisäksi kalakannoissa on todennäköisesti
tapahtunut merkittäviäkin muutoksia ja ne olisi syytä todentaa.
Kuhan kasvua ja sukukypsyyttä selvitetään keräämällä suomunäytteet. Tietojen perusteella voidaan
paremmin perustella valitut pyyntimitat ja solmuvälirajoitukset. Suomunäytteistä nähtäisiin myös helposti,
lisääntyykö kuha järvellä luontaisesti, koska istutuksissa on pidetty paljon välivuosia.
•

Selvitetään kalastuksen määrää ja luonnetta kalastustiedustelun avulla.

•

Selvitetään kuhan kasvua ja sukukypsymistä keräämällä suomunäytteet.

•

Toteutetaan verkkokoekalastus kalakannan nykytilan selvittämiseksi.

2.8. Muut järvet
Hämeenlinnan kalatalousalueella on suuri joukko pienempiä tai muuten kalataloudelliselta merkitykseltään
vähäisempiä järviä, jotka voivat kuitenkin olla paikallisesti tärkeitä vapaa-ajankalastuksen kohteita.
Kalatalousalue voi osallistua näiden järvien seurantoihin ja muihin toimenpiteisiin, mutta näistä sovitaan aina
erikseen. Kalatalousalueen hallitus tekee päätökset alueelle saapuneisiin hakemuksiin ja toivomuksiin
pienempiä järviä koskien. Lisäksi alue voi tehdä itse aloitteen muita järviä koskevista seurannoista, mikäli se
nähdään tarpeellisena.
Selkeimmin aluetta koskevat toimenpiteet ovat erilaiset kalataloudelliset seurannat kuten koekalastukset,
saalisnäytteet ja kirjanpitokalastukset sekä kunnostukset ja kalastukseen liittyvän infran toteuttaminen tai
ylläpito (esim. veneenlaskupaikat). Veneenlaskupaikkoja tai venerantoja koskevien hankkeiden tulee
kuitenkin olla vähintään koko aluetta tai yleisesti kaikkia kalastajia hyödyttäviä. Pelkästään paikalliseen
käyttöön tarkoitetut, suljetut rannat tai veneenlaskupaikat eivät kuulu kalatalousalueen hoidettaviksi.
Myös pienemmillä järvillä otetaan huomioon samat periaatteet, kuin muille järville on tässä suunnitelmassa
esitetty. Seurantamenetelmät on esitetty kappaleessa 2.11. ja istutuksia koskevat säännöt löytyvät
kappaleesta 2.10.2. Kalastuksensäätelytoimet ovat vesialueiden omistajien harkittavissa, mutta
kalatalousalue voi neuvoa ja ohjeistaa niissäkin tarvittaessa.
Kalatalousalue suosittelee osakaskuntia yhtenäistämään sääntöjään niin, ettei ainakaan järvien sisällä olisi
sääntöjen ja rajoitusten suhteen veteen piirrettyjä rajoja. Lisäksi pienempien osakaskuntien tulisi pyrkiä
yhdistämään alueitaan sekä kalastuksen järjestämisen että oman hallintonsa keventämiseksi.
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2.9. Vesialueiden käytön alueellinen suunnittelu ja yhteistoiminnan
kalatalousalueella

kehittäminen

2.9.1. Kalataloudellisesti merkittävät alueet
Kalataloudellisesti merkittävin alue on Hämeenlinnan reitti. Hämeenlinnan reitti virtaa Hämeenlinnan
kaupungin halki, minkä takia sitä voidaan kutsua lähikalastusalueeksi. Reitin vahvojen kuhakantojen sekä
vapakalastuksen yhtenäislupien ansiosta saaliit ja kalastajamäärät ovat isoja.
Mikäli Teuronjoen vaellusesteet tulevaisuudessa poistuvat, Teuronjoen merkitys lukuisine sivupuroineen
nousee erittäin suureksi. Joen merkitystä nostaa luontaisesti lisääntyvät taimenkannat niin pääuomassa kuin
sivupuroissa.

2.9.2. Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet ja niillä käytettävät pyydykset
Kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmassa tulee määritellä kaupalliseen kalastukseen hyvin
soveltuvat alueet (kalastuslaki 36 §). Näille alueille ELY-keskus voi tietyin ehdoin myöntää kaupalliseen
kalastukseen lupia (kalastuslaki 13 §)
Kalastuslain 13 §:n mukaan:
”Kalavarojen kestävän tuoton ja hyödyntämisen sekä käyttö- ja hoitosuunnitelman toteutumisen
turvaamiseksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää kaupalliselle kalastajalle enintään viiden
vuoden määräajaksi luvan kaupallisen kalastuksen harjoittamiseen, jos:
1) vesialue on käyttö- ja hoitosuunnitelmassa määritetty kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvaksi;
2) vesialueen kalakantojen tila mahdollistaa niiden hyödyntämisen kaupalliseen kalastukseen;
3) luvanhakija ei ole itse eikä kalatalousalueen avustuksella päässyt kalastusoikeuden haltijoiden kanssa
sopimukseen vesialueen käyttämisestä kaupalliseen kalastukseen; ja
4) kaupallisen kalastuksen harjoittamisesta ei aiheudu merkittävää haittaa alueen rannanomistajille tai haltijoille tai alueen muulle käytölle.”
Hämeenlinnan kalatalousalueen vesistöissä ei ole kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvia alueita lukuun
ottamatta särkikalojen pyyntiin keskittynyttä katiskapyyntiä. Järvet ovat kooltaan pieniä ja suurimmillakin
järvillä on merkittävä määrä vapaa-ajankalastusta, johon kuuluu runsaasti sekä vapakalastusta että
perinteistä pyydyskalastusta verkoilla ja katiskoilla. Osakaskunnat voivat edelleen myydä lupia niitä hakeville
kaupallisille kalastajille oman harkintansa mukaan. Huomioon tulee ottaa järvien luonne, kalakannat ja muu
kalastus.
2.9.2.1. Kaupallisesta kalastuksesta kalastusoikeuden haltijoille maksettava korvaus
Tässä kappaleessa esitetyt määritelmät kaupallisen kalastuksen käyvistä hinnoista ei kosketa vesialueiden
omistajien myymiä omia lupia. Hinnat koskevat ainoastaan ELY-keskuksen mahdollisesti myöntämiä
kaupallisen kalastuksen lupia (kalastuslaki 13 §). Hinnoittelusta on määritelty kalastuslaissa seuraavaa.
Kalastuslaki 14 § Kaupallisesta kalastuksesta kalastusoikeuden haltijoille maksettava korvaus
Kaupallisen kalastajan on 13 §:ssä tarkoitetun luvan saatuaan maksettava kalenterivuosittain
kalastusoikeuden haltijoille luvassa määrättyjen pyydysten mukaiset, elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen toimialueen käyttö- ja hoitosuunnitelmissa määritettyihin alueen käypiin hintoihin
perustuvat kohtuulliset maksut korvauksena vesialueen käyttämisestä kaupalliseen kalastukseen.
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Vesialueiden omistajien määrittelemät lupahinnat vaihtelevat hyvin paljon eri vesialueilla. Tämä johtuu osin
siitä, että vesialueiden pinta-aloissa ja kalakannoissa on huomattavia eroja. Myös kaupallisessa kalastuksessa
käytettyjen pyydysten ominaisuuksissa on vaihtelua, joskin Hämeenlinnan kalatalousalueella määritettiin
alueita kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuviksi vain katiskapyyntiin. Lisäksi on mahdollista, että
vesialueiden omistajien myymien lupien hinnat muuttuvat suunnitelmakauden aikana. Yksiselitteisen,
kiinteän hinnan määritteleminen on siten erittäin vaikeaa.

Käypää hintaa määriteltäessä tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat:
-

Vesialueen pinta-ala, jolle lupia ollaan myöntämässä
Pääasialliset pyydettävät lajit
Käytettävien pyydysten ominaisuudet (katiskapyynnissä ei merkittävä)
Vuosittainen pyyntiaika: Onko lupa voimassa kalenterivuoden vai ainoastaan tietyn ajankohdan
vuodesta?
Myönnettyjen lupien hinnan tulee olla kuitenkin vähintään 10-kertainen vesialueen omistajien myymiin
kaupallisen kalastuksen hintoihin nähden.

2.9.3. Kalastusmatkailuun hyvin soveltuvat alueet
Kalastuslain 18 §:n mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kalastusmatkailun
toimintaedellytysten turvaamiseksi myöntää koko toimialuettaan tai sen osaa koskevan luvan järjestää
kalastusmatkailutilaisuuksia, joihin osallistuu enintään kuusi kalastajaa kerrallaan ja joissa harjoitetaan
onkimista, pilkkimistä tai viehekalastusta.
Kalastusmatkailuun hyvin soveltuvaksi alueeksi määritellään Hämeenlinnan reitti. Hämeenlinnan
kalatalousalueella ei ole ilmennyt tarvetta erilliselle kalastusmatkailuluvalle. Kalastusmatkailun
näkökulmasta tärkeimmällä Hämeenlinnan reitillä pääasiallisena kohteena on kuha, jonka pyyntiä voidaan
harjoittaa hyvin ELY-keskuksen myöntämällä kalastusmatkailuluvalla. Mikäli kalastusmatkailun puolelta
ilmenee tarvetta erityisille luville, niiden perustamista voidaan selvittää. Tämä vaatii aina sopimukset
vesialueen omistajien kanssa luvanmyynnin siirtämisestä esim. kalatalousalueelle.

2.9.4. Vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueet ja järjestelmän kehittäminen
Hämeenlinnan kalatalousalueella on Hämeenlinnan reitin yhtenäislupa Viralanjärvestä Lepaanvirtaan asti.
Lupa-alue kattaa lähes kaikki vesialueet. Muille kalatalousalueen hallinnoimille yhtenäisluville ei ole tarvetta.
Suurimmalla osalla järvistä on mahdollista ostaa lähes koko järven kattavia viehekalastuslupia osakaskuntien
tai kalastusyhdistysten kautta.
Lisäksi kalatalousalue myy erillistä kilpailulupaa Hämeenlinnan reitille. Lupa-alue kattaa samat vesialueet,
kuin reitin yhtenäislupa. Muille alueen hallinnoimille kilpailuluville ei ole tarvetta. Kilpailujen järjestäminen
järjestetään niillä vesialueiden omistajien lupien kautta.

2.10. Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi ja kalastuksen kehittämiseksi järvillä
2.10.1. Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi
Hämeenlinnan kalatalousalueen järvien kalastuksensäätelyesitykset, joille kalatalousalue hakee ELYkeskuksesta toimeenpanoa, on koottu alla olevaan taulukkoon (Taulukko 5). Osalla järvistä perustietoa
kalakannoista ja kalastuksesta on niin vähän, että tarkkoja säätelytoimia ei ole järkevää sitoa suunnitelmaan
tässä vaiheessa. Näille järville on annettu suositukset säätelystä, joita vesialueiden omistajat voivat laittaa
voimaan (Taulukko 6). Säätelytarpeet täsmentyvät seurantojen tulosten jälkeen.
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Mikäli kalatalousalueen on tarve tehdä niiden perusteella säätelyesityksiä ELY-keskukselle, mahdolliset
muutokset käsitellään kalatalousalueen vuosikokouksessa. Hyväksytyt muutokset lähetetään ELY-keskuksen
vahvistettavaksi. Samoin nyt asetettavia säätelytoimia arvioidaan jatkuvasti seurantatietojen perusteella.
Myös kalatalousalue voi seurantojen jälkeen tehdä esityksen ELY-keskukselle, jos seurantojen tulokset
edellyttävät. Tarkemmat järvikohtaiset perusteet säätelylle on esitetty järvikohtaisissa kappaleissa 2.2-2.7.
Kuhan alamitta pidetään Hämeenlinnan reitillä 45 cm:ssä. Katumajärvellä puolestaan alamitta nostetaan 45
cm:iin. Alamitan nostolla pyritään turvamaan kuhalle vähintään yksi kutukerta. Katumajärven kuhan
alamittaa tarkastellaan uudelleen, kun kasvuselvitys on valmistunut. Muiden järvien kuhan kasvunopeudesta
lammin Pääjärveä lukuun ottamatta ei ole tietoa. Pääjärvellä kuhan kasvu on sen verran hidasta, että
alamittaa ei koroteta. Muiden järvien alamittoja tarkastellaan seurantojen tulosten valmistuttua. Muille
lajeille ei esitetä alamitan korotuksia.
Hämeenlinnan reitille asetettuja muilla rajoituksilla pyritään turvaamaan erityisesti kuhan luontaista
lisääntymistä sekä parantamaan kuhasaaliita. Kieltojen ulkopuolelle on rajattu katiskalastus Kernaalanjärven
rauhoitusta lukuun ottamatta, koska sillä on kuhan kalastuksen kannalta hyvin vähäinen merkitys.
Katumajärvellä solmuvälirajoituksilla sekä ajallisella verkkokalastuskiellolla pyritään niin ikään vahvistamaan
kuhan luontaista lisääntymistä sekä saaliita. Kernaalanjärven rauhoitusalueella kielletään kaikki kalastus
kuhan kutuajaksi.
Renkajoen välijärvien syksyisellä verkkokalastuskiellolla on tavoitteena turvata taimenten kutuaikaiset
vaellukset. Reitin nousuesteet on poistettu ja kaloilla on esteetön vaellusmahdollisuus lisääntymisalueille.
Muille alueille ei tässä vaiheessa esitetä rauhoitusalueita taimenten vaellusten turvaamiseksi. Kalatalousalue
tarkastelee rajoitustarvetta, mikäli nousuesteitä poistuu muilta merkittäviltä reiteiltä ja taimenten vaellusten
turvaaminen sitä edellyttää. Kartta (Kuva 25) kieltoalueista löytyy kappaleesta 3.12.2.
Kaikille kalatalousalueen tärkeimmille järville asetetaan suositus suurikokoisten (yli 70 cm) kuhien sekä
haukien (yli 100 cm) vapauttamiseksi. Ylämitta on pelkkä suositus siksi, että monissa pyyntimuodoissa tulisi
muuten turhaa hukkaan menevää kalaa. Vapautus tulee tehdä vain silloin, kun se on mahdollista kalaa
turhaan vahingoittamatta. Käytännössä tämä voi onnistua vapakalastuksessa sekä tiuhaan koetuissa
pyydyksissä, joissa kalat säilyvät hengissä (esim. rysä). Suurikokoisten yksilöiden suojelulla pyritään
vähentämään kalastuksen kalojen keskikokoa pienentävää vaikutusta ja keskimääräistä nopeakasvuisempien
ja lisääntymispanokseltaan parempien yksilöiden määrää.
Muille järville, joita ei ole tässä suunnitelmassa käsitelty tarkemmin, annetaan yleiset suositukset säätelylle.
Vesialueiden omistajat voivat noudattaa vesialueillaan samoja periaatteita mm. alamittaisten kalojen
kalastamisen välttämiseksi ja järven kalastuksen luonteen ja kalakantojen tilan huomioon ottamiseksi. Valitut
säätelytoimet tulee sovittaa kalastettavien kalalajien ja käytettyjen kalastusmenetelmien mukaan. Lisäksi
kalatalousalue kannustaa yhtenäistämään osakaskuntien sääntöjä vähintäänkin niin, että kutakin järveä
koskisi vain yhdenlaiset säännöt ja rajoitukset.
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Taulukko 5. Hämeenlinnan kalatalousalueen kalastuksensäätelyesitykset.
Järvi
Pyyntimitat
Hämeenlinnan Kuha: alamitta 45 cm
reitti (kappale
2.2.4)

Solmuvälirajoitukset
26-54 mm kielletty

Kalastuskiellot ja rauhoitusajat
Seisovien pyydysten käyttö kielletty 1.5.-30.6
välisenä aikana (ei koske katiskakalastusta)
Kalastus lukuun ottamatta vapa- ja
katiskakalastusta on kielletty Hämeenlinnan
kaupungin alueella välillä tie numero 10 –
rautatiensilta (kuva 6)

Katumajärvi
(kappale
2.6.4)
Renkajoen
välijärvet
(kappale
3.12.2)
Muut

Kuha: alamitta 45 cm

26-54 mm kielletty

Kaikki kalastus on kielletty Kernaalanjärvellä
erikseen merkityllä alueella 1.5.-30.6 (kuva 6)
Verkkokalastus on kielletty 1.5.-30.6 välisenä
aikana
1.9-30.11 välisenä aikana verkkokalastus kielletty
Renkajoen välijärvillä

Kalatalousalueen vuosikokous tekee tarvittaessa
esityksen verkkokalastus kieltoalueista
nousuesteiden poistumisen jälkeen taimenten
kutuvaellusten turvaamiseksi

Taulukko 6. Hämeenlinnan kalatalousalueen kalastuksensäätelysuositukset vesialueiden omistajille. Päätökset tekevät vesialueiden
omistajat
Järvi
Pääjärvi

Äimäjärvi

Lehijärvi

Katumajärvi

Alajärvi

Pyyntimitat
Pituudeltaan yli 70 cm
kuhat ja yli 100 cm hauet
suositellaan
vapautettaviksi
Pituudeltaan yli 70 cm
kuhat ja yli 100 cm hauet
suositellaan
vapautettaviksi
Pituudeltaan yli 70 cm
kuhat ja yli 100 cm hauet
suositellaan
vapautettaviksi
Pituudeltaan yli 70 cm
kuhat ja yli 100 cm hauet
suositellaan
vapautettaviksi
Pituudeltaan yli 70 cm
kuhat ja yli 100 cm hauet
suositellaan
vapautettaviksi

Solmuvälisuositukset
Solmuväliltään 26-54 mm verkkojen
käyttöä suositellaan vältettävän (jos
kuhan alamitta 42 cm)

Kalastuskiellot ja rauhoitusajat

Solmuväliltään alle 50 mm verkkojen
käyttöä suositellaan vältettävän (jos
kuhan alamitta 42 cm)
Solmuväliltään alle 50 mm verkkojen
käyttöä suositellaan vältettävän (jos
kuhan alamitta 42 cm)

Solmuväliltään alle 50 mm verkkojen
käyttöä suositellaan vältettävän (jos
kuhan alamitta 42 cm)

2.10.2. Suunnitelma istutuksista
Lähtökohtaisesti istutuksia voidaan tehdä kalastajien ja osakaskuntien toiveiden mukaisesti ottaen huomioon
tietyt periaatteet. Hämeenlinnan kalatalousalueella ei ole järvillä tiedossa olevia lajeja tai kantoja, jotka
estäisivät istutukset. Alueella esiintyvien täpläravun ja puronieriän istuttaminen on sen sijaan ehdottomasti
kielletty. ELY-keskus on määrittänyt kullakin vesistöalueella sallitut istutuskannat (Taulukko 7). Tärkeimpiä
järviä koskevat istutussuositukset on koottu alla olevaan taulukkoon (Taulukko 8). Huomioon on otettava
kalojen luontainen lisääntyminen ja kalakantojen elinvoimaisuus. Tiheisiin luontaisesti lisääntyviin kuha- tai
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siikakantoihin ei ole tarvetta tehdä istutuksia. Sielläkin, missä istutuksille nähdään tarvetta, istutusten
tekemistä ja määrää tulee arvioida vuosittain. Esimerkiksi kuhaistutukset olisi järkevämpää tehdä sellaisina
(kylminä) vuosina, jolloin luonnollisen lisääntymisen voidaan olettavan onnistuvan heikommin.
Taulukko 7. Hämeenlinnan kalatalousalueelle istutettavat kalalajit ja kannat. (1= ensisijainen kanta, 2= toissijainen kanta)

Laji

Käytettävät kannat
1

2

3

Kuha

Paikalliset kannat

Aiemmin käytetyt kannat

Planktonsiika

Rautalammin reitti

Koitajoki

Järvisiika

Majutvesi

Saarijärven Pyhäjärvi

Hauki

Paikalliset kannat

Järvitaimen

Paikalliset kannat

Järvilohi

Vuoksen vesistö

Harjus

Rautalammin reitti

Nieriä

Sovittava ELY:n kanssa

Ankerias

Eurooppalainen

Karppi

Saa istuttaa

Muut kalalajit

Sovittava ELY:n kanssa

Täplärapu

Kaikki istuttaminen kielletty!

Säkylän Pyhäjärvi

Rautalammin reitti

Muut sovittava ELY:n kanssa

Taulukko 8. Hämeenlinnan kalatalousalueen tärkeimpien järvien istutussuositukset.

Järvi
Hämeenlinnan
reitti

Istutuslaji
Kuha

Lehijärvi

Muut
Kuha
Siika
Muut
Kuha
Siika
Muut
Kuha

Äimäjärvi

Kuha

Alajärvi

Kuha
Siika
Muut

Katumajärvi

Pääjärvi

Istutusten tarve
Istutuksille ei nykytiedon perusteella ole varsinaista tarvetta.
Istutuksille ei kuitenkaan varsinaista estettä ole
Harkitaan erikseen
Tarpeen mukaan
Kalastettavan kannan ylläpitämiseksi
Tarvittaessa
Ei tarvetta, eikä suositeltavaa nykytilassa
Kalastettavan kannan ylläpitäminen
Tarvittaessa
Voidaan
istuttaa.
Istutussuosituksia
tarkennetaan
seurantojen tulosten perusteella
Voidaan
istuttaa.
Istutussuosituksia
tarkennetaan
seurantojen tulosten perusteella
Tarpeen mukaan
Kalastettavan kannan ylläpitämiseksi
Tarpeen mukaan
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2.10.3. Ehdotukset kalastuksen kehittämistoimenpiteiksi
Osakaskuntien luvanmyyntietoja on päivitetty Hämeenlinnan kalatalousalueen kotisivuille, jotta
luvanmyyntiedot olisivat kattavasti nähtävillä koko alueelle. Samalla sivuille on pyritty lisäämään muitakin
tietoja lupaehdoista. Tietoja päivitetään koko suunnitelmakauden ajan. Osittain varsin rikkonainen
vesialueiden omistus aiheuttaa epätietoisuutta lupa-alueista. Tilanteen parantamiseksi kalatalousalue tekee
vesialuekartat järjestäytyneille osakaskunnille ja lisää ne kalatalousalueen kotisivuille.
Alueen kaikille avoimet veneenlaskupaikat olisi hyvä selvittää tiedot lisätä kalatalousalueen kotisivuille.
Hanke voidaan toteuttaa yhteistyössä laajemman alueen yhteisenä hankkeena. Tiedot veneenlaskupaikoista
lisää alueen vetovoimaisuutta.

2.11. Suunnitelma kalastusta ja kalakantoja koskevan seurannan järjestämisestä alueen
järvillä
Hämeenlinnan kalatalousalueen järvien kalakantojen ja kalastuksen seurantaohjelma on esitetty alla
(Taulukko 9). Myös muilla järvillä seurantamenetelmiä voidaan käyttää tarvittaessa ja kalatalousalueen
osallistuminen seurannan toteuttamiseen ja kustannuksiin harkitaan tapauskohtaisesti.
Hämeenlinnan kalatalousalueen merkittävimmän vesialueen Hämeenlinna reitin seurannat hoidetaan lähes
kokonaan velvoitetarkkailujen kautta ja Pääjärven puolestaan on tutkimuslaitosten (LUKE, Helsingin
Yliopisto) merkittävä tutkimuskohde. Ainoastaan sähköinen viehekalastuksen tiedustelu reitillä on
kalatalousalueen toteuttama. Mikäli esim. velvoitetarkkailuihin tulee muutoksia tulevina vuosina,
kalatalousalue arvioi ja toteuttaa tarvittavat seurannat. Muille järville esitetty seuranta on pääsääntöisesti
alueen ja vesialueiden omistajien vastuulla. Kunkin seurantatutkimuksen toteuttamisen ajankohta päätetään
tarkemmin vuosittain päivitettävässä kalatalousalueen toimintasuunnitelmassa.
Kalastuksen määrän ja luonteen sekä kalasaaliin selvittämiseksi kalatalousalueen järvillä toteutetaan
osakaskuntien lupia ostaneille lähetettävä kalastustiedustelu (pois lukien Hämeenlinnan reitti ja Pääjärvi).
Tätä varten kaikkia luvanmyyjiä on etukäteen ohjeistettava keräämään luvanostajien koti- tai
sähköpostiosoite. Tiedustelun kysymykset päätetään tarkemmin, kun sen toteuttamisesta on päätetty.
Oleellista on kerätä tietoa eri kalastustapojen suosiosta ja kalastuspaineesta sekä saaduista saaliista. Lisäksi
voidaan selvittää kalastajien mielipiteitä ja toiveita kalastukseen, kalakantoihin ja kalastuksen järjestämiseen
liittyen. Tiedustelu voidaan tarvittaessa tehdä samalla kertaa myös osalle suunnitelman ulkopuolisille järville,
mikäli niille on tarvetta.
Hämeenlinnan kalatalousalueen reittiluvan ostaneille toteutetaan vuodesta 2022 (koskien vuoden 2021
kalastusta) alkaen vuotuinen sähköinen kalastustiedustelu. Seurantaa varten tulee kerätä luvanostajien
sähköpostiosoitteet. Verkkokaupasta luvan ostaneiden lisäksi tulee myös käsimyynnissä aloittaa osoitteiden
kerääminen. Tiedustelulla kerätään vuotuinen pyyntiponnistus ja kalasaaliit sekä tarpeen mukaan muita
tietoja. Tiedustelun etuna on edullisuus ja tulosten nopea saanti käyttöön.
Useista alueen järvistä on tavoitteena tehdä kuhan kasvu- ja sukukypsyysselvitys tarvittavien
säätelypäätösten ja hoitosuositusten tueksi.
Alueelta kertynyt seuranta tieto – alueen toteuttama ja ulkopuolinen – kootaan yhteen suunnitelmakauden
puolivälissä vuonna 2026 ja lopussa vuonna 2031. Yhteenvedon avulla voidaan helpommin arvioida
tavoitteiden täyttymistä sekä mahdollisia kalastuksensäätelypäätösten muutoksia ja lisäseurantojen
tarvetta. Suunnitelmakauden lopussa koonti toimii myös seuraavan käyttö- ja hoitosuunnitelman
pohjatyönä.
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Taulukko 9. Hämeenlinnan kalatalousalueen seurantasuunnitelma. Alueen vastuulla oleville seurannoille päätetään tarkempi
toteutusajankohta vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa.

Vesistö
Menetelmä
Hämeenlinnan Kalastustiedustelu
reitti
Sähköinen
kalastustiedustelu
(yhtenäislupa)
Kirjanpitokalastus
Kuha- iän ja kasvun
määritykset
Verkkokoekalastukset
Pääjärvi
Koeverkkokalastus
Muut
Äimäjärvi
Koeverkkokalastus
Kalastustiedustelu

Lehijärvi

Kuha- iän ja kasvun
määritykset
Kuha- iän ja kasvun
määritykset
Kalastustiedustelu

Katumajärvi

Kalastustiedustelu
Koeverkkokalastus

Alajärvi

Kuha- iän ja kasvun
määritykset
Kalastustiedustelu
Koeverkkokalastus

Muut

Kuha- iän ja kasvun
määritykset
Seurantojen
yhteenveto

Seurantaväli
Vuosittain
Vuosittain

Toteuttaja
Velvoitetarkkailu
Kalatalousalue

Vuosittain
Vuosittain

Velvoitetarkkailu
Velvoitetarkkailu

3-vuoden välein
Vuosittain

Velvoitetarkkailu
Helsingin yliopisto
Helsingin yliopisto
3-vuoden välein
LUKE
Viiden vuoden välein
Hämeenlinnan kalatalousalue ja
vesialueiden omistajat
Suunnitelmakauden alussa Hämeenlinnan kalatalousalue ja
vesialueiden omistajat
Suunnitelmakauden
Hämeenlinnan kalatalousalue ja
alussa
vesialueiden omistajat
Viiden vuoden välein
Hämeenlinnan kalatalousalue ja
vesialueiden omistajat
Viiden vuoden välein
Hämeenlinnan kalatalousalue ja
vesialueiden omistajat
Suunnitelmakauden
Hämeenlinnan kalatalousalue ja
alussa
vesialueiden omistajat
Suunnitelmakauden
Hämeenlinnan kalatalousalue ja
alussa
vesialueiden omistajat
Viiden vuoden välein
Hämeenlinnan kalatalousalue ja
vesialueiden omistajat
Suunnitelmakaudella
Hämeenlinnan kalatalousalue ja
vesialueiden omistajat
Suunnitelmakauden
Hämeenlinnan kalatalousalue ja
alussa
vesialueiden omistajat
v. 2026 ja 2031

3. Suunnitelma virtavesille
3.1. Teuronjoki ja siihen laskevat purot
Teuronjoki saa alkunsa Lammin Pääjärvestä ja laskee vetensä Mommilanjärveen. Joen pituus on reilut 30
kilometriä ja pudotuskorkeus n. 22 m. Joessa on yhteensä 7 koskialuetta sekä 6 pienempää virtapaikkaa
(Ruokolainen & Rajala 2007). Osa koskista on voimakkaasti perattuja ja osa kohtalaisen monimuotoisia.
Joessa on useita patoja, jotka estävät kalojen vaellukset. Pikku Lanon Luusuassa Keskustien yläpuolella sekä
Myllykylässä sijaitsevat betoniset padot ovat kaloille totaalisia nousuesteitä. Jokelankosken nousuestettä on
muutettu kalojen vaellukset mahdollistavaksi v. 2018. Lisäksi Hankalankosken padon ohi on rakennettu
kalatie. Joen muille padoille on aloitettu suunnitelmat vaellusesteiden poistamiseksi. Teuronjoessa elää
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luontaisesti lisääntyvä taimenkanta (Ranta ym. 2019). Joen eri alueiden taimenkannat ovat lukuisten
nousuesteiden takia kuitenkin paikallisia. Koekalastuksia tehtiin kolmella koskella Kosken-, Leirelän sekä
Hankalankoskilla. Teuronjoen taimenten perimässä on viitteitä Isojoen meritaimenkantaan (Koskiniemi &
Koljonen 2021).
Teuronjokeen laskee useita pieniä puroja, jotka on kartoitettu Hämeenlinnan kalastusalueen toimesta v.
2014 (Ruokolainen & Mäkinen 2014). Kalataloudellisesti merkittävimmät ovat Kumian-, Huopin-Läksiän-,
Peto- sekä Tohinoja. Lisäksi Kumianojasta on kerätty muiden hankkeiden yhteydessä DNA-näytteitä.
Kumianojassa esiintyvä kanta on yhteneväinen Teuronjoen pääuoman taimenten kanssa.

3.2. Puujoki
Puujoki saa alkunsa Ansionjärvestä, joka sijaitsee Mommilanjärven eteläpuolella. Joella on mittaa 35
kilometriä ja se laskee Kernaalanjärveen. Joessa on pudotuskorkeutta vain n. 3 metriä. Puujoen vedenlaatu
on tyydyttävällä tasolla. Uoman varrella on runsaasti maanviljelystä ja joen kuormitus on suurelta osin
peräisin hajakuormituksesta. Joessa esiintyy peruslajeja: haukea, ahventa särkeä ym. Lisäksi esiintyy
harvinaisempana toutainta ja mahdollisesti myös taimenia ja puronieriöitä, jotka ovat vaeltaneet jokeen
Hausjoesta tai muista yläpuolisista puroista. Puujokeen laskevassa Hausjoessa elää luontaisesti lisääntyvät
taimen- ja puronieriäkannat.

3.3. Mustajoki-Isojoki
Puro saa alkunsa Evon metsäalueelta Lammin ja Asikkalan kuntien pohjoiselta raja-alueelta. Aluksi joki kulkee
Arrajoki nimellä ja vaihtaa myöhemmin nimensä Isojoeksi Ylänteen kylän kohdalla. Putulan kylän kohdalla
jokeen laskee vetensä Vähäjoki ja samalla pääuoman nimi muuttuu Mustajoeksi. Mustajoki laskee vetensä
Pääjärveen. Purossa on 6 koskipaikkaa sekä kolme miedompaa virta- ja nivapaikkaa (Ruokolainen & Ranta
2010a). Joessa on yksi täydellinen nousueste sekä kaksi lievempää nousuestettä, jotka ainakin
alivirtaamakausina estävät kalojen nousun. Kalojen vaellukset estävä pato sijaitsee Putulankoskessa. Vaikka
koskia on osittain perattu varsin voimakkaasti, soveltuvat ne nykyiselläänkin kohtalaisen hyvin taimenen
lisääntymis- ja elinalueeksi. Koski- ja virtapaikkojen lisäksi koko joki on suurelta osin taimenen isommille
ikäluokille soveltuvaa aluetta. Joelle on tehty kalataloudellinen kunnostussuunnitelma (Ranta & Puranen
2016).
Joessa esiintyy koko matkalla luontaisesti lisääntyvä taimenkanta (Ranta ym. 2019). Jokeen on kotiutettu
taimenkanta 1990-luvulla Luutajoen kannalla. Geneettisen selvityksen perusteella yhteys Luutajoen
taimeneen oli kuitenkin kohtalaisen vähäinen (Koskiniemi & Koljonen 2019).

3.4. Renkajoki
Renkajoki saa alkunsa Renkajärvestä ja päättyy Haapajärveen. Pääosin se virtaa metsän keskellä, mutta
etenkin alaosalla uoman varrella on myös peltoa. Reitillä on pudotuskorkeutta yhteensä 40 metriä. Joessa on
ollut useita nousuesteitä, jotka on korvattu ylivirtauspadoilla. Viimeisimmät nousuesteiden poistamiset on
tehty Vahteriston-, Hiittan-, Kuittilan- ja Nevilänkoskilla. Tällä hetkellä kaloilla on esteetön
vaellusmahdollisuus koko reitillä. Tosin ainakin alivirtaamakausina ylivirtauspadot saattavat edelleen
muodostaa kaloille nousuesteitä. Joessa on toistakymmentä koskialuetta sekä saman verran lyhyitä virta- tai
niva-alueita. Taimen lisääntyy Renkajoessa luontaisesti etenkin joen alaosilla. Joen ylemmillä osuuksilla
lisääntyminen on ollut varsin heikkoa sähkökoekalastusten perusteella (Ranta ym. 2019). Renkajokeen on
istutettu taimenia vuosien varrella. Joesta kerätyistä DNA-näytteistä saatiin viittauksia niin Rautalammin
reitin taimenista kuin Isojoen meritaimenista.

3.5. Kaartjoki
Kaartjoki jakautuu Hämeenlinnan ja Lopen kalatalousalueille. Raja kulkee Lairon ja Paloniitynjärven välissä.
Kaartojoki alkaa Kaartjärvestä ja laskee Haapajärveen. Välillä on lukuisia välijärviä. Hämeenlinnan
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kalatalousalueen puoleisilla osilla joen kosket ovat Hakonkoskea lukuun ottamatta erittäin voimakkaasti
perattu (Mäkinen & Ranta 2016). Suurin osa koskista on enää voimakkaan perkauksen takia lähinnä
virtapaikkoja, joissa ei ole enää juurikaan pudotuskorkeutta. Merkittävin koski on joen alaosissa sijaitseva
Karikoski. Karikosken kunnostamiseksi on valmistunut kunnostussuunnitelma (Ranta & Mäkinen 2018).
Joessa esiintyy luontaisesti lisääntyvä taimenkanta. Hämeenlinnan kalatalousalueen puoleisilla alueilla
taimenia esiintyy koekalastusten perusteella lähinnä joen alaosissa. Karikoskessa taimenten tiheydet ovat
olleet kohtalaisen suuria (Ranta ym. 2019). Geneettisen selvityksen perusteella taimenkanta on kotiutettu
istuttamalla Luutajoen taimenkantaa (Koskiniemi & Koljonen 2019).

3.6. Sääjärven reitti
Reitti alkaa Isojärvestä, josta vedet jatkavat Kirinmyllynojaa pitkin Kesijärveen ja edelleen Sahakoskenojana
Sääjärveen. Sääjärven jälkeen puro vaihtaa nimensä Sääjärvenojaksi, joka laskee vetensä Hiidenjokeen.
Korkeuseroa reitillä on yhteensä 53 m. Sääjärven ja Kesijärven luusuassa sijaitsevat padot on vuonna 2011
korvattu luonnonmukaisilla kalateillä ja loput nousuesteet poistettu 2012. Reitin koskilla on tehty
kalataloudellisia kunnostuksia v. 2015. Suurin osa kohteista kunnostettiin konetyönä, mutta osaksi myös
talkootyönä käsin kunnostamalla.
Reitillä esiintyy luontaisesti lisääntyvä taimenkanta (Ranta ym. 2019). Puroon on istutettu 1990-luvulla
Luutajoen kantaa olevia taimenia. Taimenkannasta kerätyistä DNA-näytteistä saatiin viittauksia Luutajoen
kantaan (Koskiniemi & Koljonen 2019).

3.7. Myllyoja
Puro-/jokireitti alkaa Kankaistenjärvestä päättyen Katumajärven kautta Hämeenlinnan reittiin.
Kankaistenjärvestä lähtevä puro on nimeltään Myllyoja ja nimi vaihtuu Myllyjoeksi Matkolammen jälkeen.
Puroa on muokattu ihmisen toimesta voimakkaasti. Myllyojassa ja Myllyjoessa on lukuisia koskia ja
virtapaikkoja, mutta myös useita kalojen vaellukset estäviä nousuesteitä. Alin nousueste, Kruununmyllyn
pato, sijaitsee puron alaosassa. Puron virtaama tippuu ajoittain erittäin pieneksi varsinkin sen yläosissa.
Purossa elää luontaisesti lisääntyvä taimenkanta. Lukuisten nousuesteiden takia kanta on paikallinen. Puroon
on istutettu 1990-luvulla taimenen poikasia, mutta istutuskannasta ei ole tietoa. Taimenten alkuperän
selvittämiseksi Myllyojasta on kerätty DNA-näytteitä vuosina 2017 ja 2018 koekalastusten yhteydessä (Ranta
ym. 2019). DNA näytteiden perusteella joessa elävä taimenkanta eroaa sekä muista lähialueiden kannoista
että nykyisistä viljelykannoista (Koskiniemi & Koljonen 2019.

3.8. Lapinjoki-Luhdanjoki
Lapinjoki saa alkunsa Lammilla sijaitsevista Häntäsenojan ja Perinkäänjärven laskuojien yhtymäkohdista. Joki
vaihtaa nimensä alaspäin tultaessa Luhdanjoeksi. Joki laskee Mommilanjärveen. Uoma on enemmän
puromainen kuin varsinainen joki. Purossa esiintyy sekä taimenta sekä puronieriää (Ranta ym. 2019). Jokeen
ei ole tiettävästi tehty istutuksia. Joen puronieriäkanta on todennäköisesti peräisin kalaviljelylaitosten
karkulaisista alapuolisista vesistöistä. Taimenkanta puolestaan on todennäköisesti kotiutunut jokeen
Lapinjoen varrella sijainneesta kalanviljelylaitoksesta 1980-luvulla. Taimenten tiheydet ovat olleet
koekalastuksissa erittäin heikkoja. Puronieriän tiheydet ovat olleet huomattavasti suurempia (Ranta ym.
2019).

3.9. Pätilänjoki
Pätilänjoki alkaa Kortajoki-nimisenä Porvolan kylän yläpuolelta ja päättyy Mommilanjärveen. Yläosa kulkee
lähinnä metsien keskellä, kun alaosa puolestaan on peltomaisemassa. Joen pudotuskorkeus on yli 50 metriä.
Kartoituksissa löytyi 9 koskialuetta. Koskilla on tehty perkauksia, mutta nekin hyvin kevyesti (Ruokolainen &
Rajala 2007). Joessa esiintyy Lapinjoki-Luhdanjoen tavoin taimenta ja puronieriää. Taimenten tiheydet v.
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2019 koekalastuksessa olivat varsin heikkoja (Ranta ym. 2019). Puronieriää esiintyy etenkin joen yläosilla.
Taimenkanta on geneettisesti yhteneväinen Lapinjoki-Luhdanjoen kanssa (Koskiniemi & Koljonen 2019).

3.10. Reitti välillä Takajärvi-Viralanjärvi
Reitti saa alkunsa Takajärvestä ja päättyy Viralanjärveen. Joki/puro vaihtaa nimeään matkan varrella useaan
otteeseen. Reitin välijärviä ovat Alajärvi, Iso-Munakas, Pikku-Munakas sekä Viralanjärvi. Reitin
merkittävimmät koskialueet taimenen lisääntymisen kannalta sijaitsevat reitin yläosan Alajoella. Joen neljä
koskialuetta on kunnostettu kalataloudellisesti v. 2017. Samalla on poistettu kaksi nousuestettä. Reittiä
alaspäin tultaessa seuraavat kolme koskialuetta sijaitsevat Jokilanjoessa. Jokilanjoessa on myös reitin ylin
nousueste eli Katiskosken niskalla sijaitseva betoninen pato. Kaikkia Jokilanjoen koskia on voimakkaasti
perattu. Suojärven alapuolisella Koskenjoella sijaitsee reitin alin nousueste Myllynkoskessa sijaitseva pato
sekä kaksi perattua koskea - Lanan- ja Myllykylänkosket. Hämeenlinnan Seudun Vesi ottaa Alajärvestä vettä,
mikä vaikuttaa Jokilan- ja Koskenjoen virtaamaan.
Reitillä esiintyy nousuesteistä johtuen luontaisesti lisääntyviä paikallisia taimenkantoja. Ainakin Alajokeen on
istutettu Luutajoen taimenkantaa, mihin löytyi viitteitä Alajoen taimenen geneettisessä selvityksessä
(Koskiniemi & Koljonen 2019). Alajoen taimenkanta on varsin elinvoimainen (Ranta ym. 2019). Katis- ja
Sileeninkoskessa on koekalastusten perusteella ajoittain tapahtunut luontaista lisääntymistä. Kanta on
kuitenkin erittäin heikko tai kadonnut kokonaan viime vuosina (koekalastusrekisteri).

3.11. Virtavesien tavoitteet
Hämeenlinnan kalatalousalueen virtavesien osalta tavoitteeksi asetetaan luontaisesti lisääntyvien ja
vaeltavien taimenkantojen vahvistaminen. Toimenpiteiksi suunnitelmassa on esitetty kalojen vaellusten
estävien nousuesteiden poistaminen sekä taimenten elinalueiden parantaminen kunnostusten kautta.
Tavoitteiden toteutumista seurataan kappaleen 3.12.4 mukaisesti.

3.12. Virtavesien toimenpiteet
3.12.1. Kalataloudelliset kunnostukset
Hämeenlinnan kalatalousalueella on jokien ja purojen koskialueita kunnostamatta, mutta suurimmat
kunnostusta vaativat toimenpiteet ovat nousuesteiden poistamiset. Kalataloudellisesti merkittävimmät
kohteet ovat Teuronjoen sekä Jokilan- ja Koskenjoen nousuesteet. Nousuesteen poistamisen jälkeen kaloille
avautuisi esteettömät vaellusmahdollisuudet erittäin laajoille alueille sekä ylä- että alapuolisille
vesistöalueille.
Teuronjoessa on jäljellä kolme varsinaista nousuestettä, jotka ovat Saha- ja Koskenkosken sekä Myllykylän
padot. Patojen aiheuttamat nousuesteet tulisi poistaa. Nousuesteiden poistamiseksi on aloitettu
Vanajavesikeskuksen toimesta suunnittelu. Teuronjoen alapuolisessa Puujoessa sijaitseva Vuolteenkosken
padon aiheuttama vaelluseste tulisi niin ikään poistaa. Nousuesteiden poistamisen lisäksi koskialueita tulisi
tarpeen mukaan kunnostaa kalataloudellisesti taimenten lisääntymisalueiksi soveltuviksi. Myös
Teuronjokeen laskevien purojen koskialueita tulisi kunnostaa sekä poistaa niistä nousuesteitä.
Pääjärven yläpuolisella Musta- ja Isojoella tulisi poistaa Putulankoskesken padon nousueste sekä kunnostaa
joen kosken kalataloudellisesti joelle tehdyn kunnostussuunnitelman mukaisesti (Ranta & Puranen 2017).
Takajärvi-Viranjärvi väliseltä reitiltä tulisi poistaa nousuesteet, ja samalla kunnostaa Jokilan- ja Koskenjoissa
sijaitsevat koskialueet.
Renkajoella tulee seurata ylivirtauspatojen toimivuutta ja tehdä tarvittaessa muutoksia patoihin, mikäli
padot toimivat edelleen vaellusesteinä. Sen lisäksi joen koskialueiden mahdolliset kunnostustarpeet tulisi
kartoittaa ja tehdä tulosten perusteella päätökset tarvittavista toimenpiteistä.
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Kaartjoessa Hämeenlinnan kalatalousalueen puoleisilla alueilla sijaitsevista koskialueista Karikoski tulisi
kunnostaa kalataloudellisesti. Kosken kunnostamiseksi on laadittu kalataloudellinen kunnostussuunnitelma
(Ranta & Puranen 2018). Joen alin koski, Hakonkoski on koskista monimuotoisin ja kunnostustarve on
vähäinen. Muilla koskialueilla ei ole mahdollista saada merkittäviä hyötyjä kunnostuksilla vähäisen
pudotuskorkeuden takia.
Myllyojassa sijaitsee lukuisia nousuesteitä, joiden poistaminen tulee olla pitkän aikavälin tavoitteena.
Koskialueiden pienimuotoisia kunnostuksia voidaan toteuttaa tarpeen mukaan nousuesteiden poistumisen
jälkeen.
Alueen muihin virtavesiin, joita ei ole erikseen mainittu, voidaan tehdä tarvittaessa täydennyskunnostuksia,
mikäli tarvetta tulee. Kalatalousalue tarkkailee kunnostustarpeita mm. koekalastusten yhteydessä. Kaikkia
kalatalousalueella olevia virtavesiä ei ole kartoitettu. Mikäli uusia kalataloudellisesti merkittäviä alueita
selvityksissä tulee vastaan, voidaan niillä toteuttaa tarvittavat kunnostustoimenpiteet. Taulukossa (Taulukko
10) on esitetty Hämeenlinnan kalatalousalueen virtavesien kunnostusten tarpeet kohteittain. Toimenpiteet
toteutetaan resurssien mukaan.
Taulukko 10. Hämeenlinnan kalatalousalueen virtavesien kalataloudelliset kunnostukset

Virtavesi
Teuronjoki-Puujoki
Mustajoki-Isojoki

TakajärviViralanjärvi reitti
Renkajoki

Kaartjoki
Myllyoja

Muut

Toimenpiteet
- Nousuesteiden poistaminen
- Koskialueiden kunnostukset
- Putulankosken nousuesteen
poistaminen
- Koskialueiden kalataloudelliset
kunnostukset
- Nousuesteiden poistaminen reitiltä
- Koskialueiden kalataloudelliset
kunnostukset
- Koskialueiden kunnostaminen
- Tarvittaessa ylivirtauspatojen
lisäkunnostukset
- Karikosken kalataloudellinen
kunnostus
- Nousuesteiden poistaminen
- Koskialueiden pienimuotoiset
kunnostukset nousuesteiden
poistamisen jälkeen
- Tarvittaessa lisäsoraistuksia ja
kunnostuksia alueen muille
koskialueille

Lisätietoa
Suunnittelu patojen
poistamiseksi alkanut v. 2021
Kunnostussuunnitelma
valmistunut v. 2017

Nousuesteiden poistamisen
jälkeen tarvittavat
koskikunnostukset
Koskialueiden kunnostusten
tarve selviää kartoitusten ym.
perusteella.
Kunnostussuunnitelma
valmistunut v.2018

Tarve selviää kartoitusten ym.
perusteella.

3.12.2. Kalastusrajoitukset
Hämeenlinnan kalatalousalueen virtavesien koskialueet toimivat taimenten lisääntymisalueina, eikä niissä
suositella ainakaan laajamittaista kalastusta. Kalastus koskilla kohdistuisi pääasiassa rauhoitettuihin
uhanalaisiin taimeniin. Hämeenlinnan merkittävin nousuesteistä vapaassa joessa Renkajoessa on joen
yläosissa joitakin kapeita välijärviä. Taimenten vaellusten turvaamiseksi kielletään verkkokalastus Renkajoen
välijärvillä 1.9-30.11. Rajoituskartta näkyy alla olevissa kartoissa (Kuva 25). Mikäli nousuesteitä poistuu
alueen muilta virtavesiltä ja rajoituksille tulee selvä tarve kutuvaellusten turvaamiseksi, tekee
kalatalousalueen vuosikokous esityksen ELY-keskukselle lisärajoituksista.
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Kuva 25. Renkajoen välijärvien kalastuskieltoalueet 1.9.-30.11 välisenä aikana merkitty karttaan punaisella. Yläosan rajoitukset
ylemmässä kartassa ja alaosan alemmassa.

3.12.3. Virtavesien istutukset
Alueen virtavesissä esiintyy pääsääntöisesti luontaisesti lisääntyviä taimenkantoja. Istutuksia näille kohteille
ei ole tarvetta tehdä. Poikkeuksena Renkajoki, minne voidaan edelleen istuttaa taimenia kannan
vahvistamiseksi. Taimenkanta on Renkajokeen kotiutettu Rautalammin reitin kannalla. Mahdolliset
istutukset tulee edelleen tehdä Rautalammin reitin kannalla. Mikäli taimenkanta häviää jostain joesta tai
koskialueelta tai uusia potentiaalisia taimenten elinalueita löytyy kartoitusten perusteella, voidaan niihin
aloittaa taimenten kotiuttaminen istutuksilla. Istutustarve tulee todeta sähkökoekalastusten kautta.
41

Taimenten kotiuttaminen on suositeltavaa aloittaa mäti tai pienpoikasistutuksilla. Alueella käytössä olevat
istutuskannat näkyvät kappaleessa 2.10.2. Taimenten kotiutusistutuksista vastaa pääasiassa Hämeenlinnan
kalatalousalue yhteistyössä vesialueiden omistajien kanssa. Vuosittaiset istutustarpeet määritellään
kalatalousalueen toimintasuunnitelmassa seurantojen tuloksia hyödyntäen.
Kirjolohta voidaan istuttaa toistaiseksi Teuronjokeen kalastettavan kannan ylläpitämiseksi. Istutusten
vaikutuksia liittyen luontaiseen lisääntymiseen ja muuhun mahdolliseen haittaan esim. taimenkannoille
seurataan. Mikäli haittoja esiintyy, tulee istutukset lopettaa.

3.12.4. Virtavesien seuranta
Taimenkantojen tilaa ja kalataloudellisten kunnostusten vaikutuksia seurataan sähkökoekalastuksilla.
Pääsääntöisesti seurantaa tehdään 2-3 vuoden välein kohteista riippuen (Taulukko 11). Mikäli
kalataloudellisia kunnostuksia tehdään ja nousuesteitä poistetaan, koekalastusten väliä olisi hyvä tihentää
kahteen vuoteen. Tulosten raportointien yhteydessä annetaan suosituksia mm. kunnostustarpeista sekä
istutuksista, mikäli kanta on hävinnyt tai se joudutaan kotiuttamaan uusille alueille.
Suunnitelmakaudella jatketaan myös alueen virtavesien kartoittamista ja annetaan kartoitusten perusteella
suositukset hoitotoimenpiteistä. Tarkempi virtavesien vuosittainen seurantasuunnitelma hyväksytään
kalatalousalueen toimintasuunnitelman yhteydessä. Päivitetty suunnitelma pidetään nähtävillä
kalatalousalueen kotisivuilla. Kartoituksissa löytyneet kohteet perustietoineen kirjataan virtavesitaulukkoon
kalatalousalueen kotisivuille.
Taulukko 11. Hämeenlinnan kalatalousalueen virtavesien seurantasuunnitelma

Virtavesi

Menetelmä

Teuronjoki ja siihen Sähkökoekalastus
laskevat sivupurot

Seurantaväli
suositus
3-vuoden
välein

Renkajoki

Sähkökoekalastus

3-vuoden
välein
3-vuoden
välein

Kaartjoki

Sähkökoekalastus

Sääjärven reitti

Sähkökoekalastus

Takajärvi-Viralanjärvi
reitti

Sähkökalastus

Mustajoki-Isojoki

Sähkökoekalastus

3-vuoden
välein

Myllyoja

Sähkökoekalastus

3-vuoden
välein

Muut

Virtavesikartoitus
Sähkökoekalastukset

3-vuoden
välein
3-vuoden
välein

Tarvittaessa
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HUOM.
Mikäli nousuesteet poistuvat ja
kunnostuksia tehdään, koekalastusväli 2
vuotta

Mikäli nousuesteet poistuvat ja
kunnostuksia tehdään, koekalastusväli 2
vuotta

Mikäli nousuesteet poistuvat ja
kunnostuksia tehdään, koekalastusväli 2
vuotta
Mikäli nousuesteet poistuvat ja
kunnostuksia tehdään, koekalastusväli 2
vuotta
Mikäli nousuesteet poistuvat ja
kunnostuksia tehdään, koekalastusväli 2
vuotta
Kartoitetaan potentiaalisia virtavesiä
Koekalastetaan kartoitusten perusteella
potentiaaliset kohteet

4. Rapukannat ja ravustus
4.1. Hämeenlinnan kalatalousalueen täplä- ja jokirapukannat
Hämeenlinnan kalatalousalueella tavataan sekä alkuperäistä jokirapua että Pohjois-Amerikasta kotoisin
olevaa täplärapua. Tiedossa ei ole yhtään jokirapujärveä, jossa olisi elinvoimainen kanta. Jokirapuja on
istutettu vielä 2010-luvulla, mutta istutukset eivät ole onnistuneet.
Hämeenlinnan kalatalousalueen järviin täplärapuja on istutettu luvallisesti useisiin järviin voimassa olleiden
rapustrategioiden mukaisesti. Lisäksi muutamiin järviin on täplärapuja istutettu luvattomasti. Suurin osa
nykyisistä täplärapukannoista on heikkoja. Ainoastaan muutamissa alueen järvissä on kohtalainen kanta.
Tyypillisesti täplärapukannat useissa Hämeenlinnan kalatalousalueen järvissä alkuvaiheessa nousivat, mutta
taantuivat sitten varsin nopeasti. Samanlaisia havaintoja on lukuisista vesistöissä Kanta-Hämeen alueella
(Jussila ym. 2014; Jussila ym. 2015). Romahduksen jälkeen täplärapukanta on pysynyt yleensä heikkona.
Täpläravut näyttävät olevan haavoittuvimpia lämpötilamuutoksille pienissä matalissa järvissä, missä nopeat
lämpötilan vaihtelut ovat tavallisia. Tällaisessa stressaavissa tilanteissa rapurutto voi romahduttaa
täplärapukannan. Alla olevassa taulukossa on lista Hämeenlinnan kalatalousalueen tiedossa olevista
täplärapujärvistä (Taulukko 12).
Taulukko 12. Hämeenlinnan kalatalousalueen täplärapujärvet

järvi
Pääjärvi
Mommilanjärvi
Valkjärvi
Kernaalanjärvi
Alajärvi
Takajärvi
Tömäjärvi
Katumajärvi
Kankaistenjärvi
Aulangonjärvi
Miemalanselkä
Hattulanselkä
Lehijärvi
Äimäjärvi
Renkajärvi
Kortejärvi
Ruokojärvi

istutettu
laillinen
laiton
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

kannan vahvuus
heikko
heikko
heikko
heikko
tyydyttävä
tyydyttävä
heikko
tyydyttävä
tyydyttävä
heikko
heikko
heikko
heikko
heikko
tyydyttävä
heikko
heikko

4.2. Rapukantojen tavoitteet
Alueen täplärapukantoja hyödynnetään tehokkaasti ja kestävällä tavalla ja samalla suojellaan alueen harvoja
jokirapuvesiä. Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi sekä seuranta on esitetty alla olevissa kappaleissa.

4.3. Täplärapujen sekä rapuruton leviämisen estäminen
EU:n vieraslajipäätöksen myötä täplärapujen istutukset ovat kiellettyjä kaikkialla Suomessa. Tämä tarkoittaa
sitä, ettei täplärapuja saa myöskään istuttaa edes sellaisiin vesistöihin, missä täplärapuja jo esiintyy. Kiellettyä
on myös niiden levittäminen uusille alueille vesistön sisällä, koska se lisää riskiä täplärapujen levittäytymiseen
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uusiin vesistöihin. Alueen suurissa reittivesissä ei ole mahdollista hävittää täplärapuja. Täplärapukannoilla on
taloudellinen merkitys niin vesialueiden omistajille kuin ravustajille. Täplärapukantoja tulee hyödyntää
tehokkaasti ja tiedotuksella estää täplärapujen luvattomat siirrot toisiin vesistöihin.
Tärkein keino estää täplärapujen leviäminen uusiin vesistöihin, on tiedottamisen lisääminen luvattomien
täplärapuistutusten haitallisuudesta sekä rapuruton leviämisestä. Ravustajia on vaikea saavuttaa muuten,
kuin jakamalla tietoa kaikille rapulupia lunastaville luvanmyynnin yhteydessä.

4.4. Ravustussuositukset ja säätelytoimenpiteet
Vaikka täpläravut päätyivät EU:n vieraslajilistalle, ei sillä ole vesialueiden omistajien asemaan kovinkaan
merkittäviä muutoksia. Ravustusta voidaan Suomessa edelleen jatkaa hallitusti, siten ettei täplärapujen
leviämisen vaaraa uusiin vesistöihin ole. Vesialueiden omistajat voivat edelleen päättää ravustuksesta ja mm.
myydä ravustuslupia. Täplärapuja voidaan myös edelleen myydä eteenpäin, kuljettaa elävänä ja varastoida.
Osakaskuntien tulee itse linjata lopulliset tavoitteet täplärapukantojen osalta niissä vesistöissä, joissa
täplärapuja tällä hetkellä esiintyy. Onko tavoitteena kannan vahvistaminen ja vahvan täplärapukannan
ylläpitäminen vai kannan rajoittaminen ja sitä kautta uusiin vesistöihin leviämisen riskin pienentäminen.
Rapuruton leviämisen ehkäisemiseksi ja kantojen vahvistamiseksi jokirapujärvissä ravustus olisi olla erittäin
tarkasti säädeltyä.
Mikäli vesialueiden omistajat ottavat tavoitteeksi täplärapukantojen vahvistamisen, voidaan ottaa käyttöön
erilaisia säätelytoimenpiteitä. Laissa ei ravuille ole määritelty alamittaa. Osakaskunnat voivat kuitenkin
sellaisen asettaa, minkä avulla pyritään säilyttämään vesistössä mahdollisimman paljon sukukypsiä rapuja ja
sitä kautta parantamaan lisääntymispotentiaalia. Toinen vaihtoehto kantojen vahvistamiseksi on kieltää
ravustus kokonaan tai rajoittaa sitä ajallisesti tai käytettävissä olevia mertamääriä. Alla olevassa taulukossa
on karkeat suositukset ravustuksen järjestämisestä (Taulukko 13). Pienemmissä täplärapujärvissä
ravustuksen rajoittamisen tarvetta tulee arvioida tarkkaan, koska rajoitusten myötä vahvistuva kanta
suuremmalla todennäköisyydellä myös levittäytyy uusille alueille.
Taulukko 13. Suositukset ravustuksen säätelyyn koeravustusten perusteella

Saalis
2 rapua/merta/yö

Suositus
→ alle 10 cm kannattaa laskea takaisin
➔ voidaan aloittaa laajamittaisempi ravustus

3-5 rapua/merta/yö

→ alle 10 cm kannattaa laskea takaisin
➔ ravustusta voidaan edelleen lisätä

5-10 rapua/merta/yö

→ lisätä pyyntiä ja myös alle 10 cm rapuja voidaan ottaa saaliiksi jonkin verran.
➔ rapuja ei tule siirtää uusille alueille (kiellettyä)

>10 rapua

→ Alle 9 cm rapuja voidaan poistaa voimakkaastikin
➔ 9-10 cm ravut kannattaa vapauttaa pyyntipaikalle seuraavaa vuotta
varten

4.5. Rapukantojen seuranta ja toimenpiteet
Vesistöjen rapukantojen kehitystä sekä täplärapujen mahdollista levittäytymistä uusiin vesistöihin on
tarpeen seurata koeravustusten avulla muutaman vuoden välein täplärapujen levittäytymisen kannalta
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kriittisillä alueilla. Lisäksi kartoitetaan mahdollisia jokirapuesiintymiä. Koeravustuskohteista tehdään
päätökset alueen toimintasuunnitelmien yhteydessä. Mikäli jokirapukantoja löytyy, pyritään niitä
suojelemaan. Jokirapujärvien läheisten järvien rapukannat selvitetään ja pyritään mahdollisesti poistamaan
täpläravut, jos kanta on vielä heikko.

5. Yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueella
Hämeenlinnan kalatalousalueella on 229 osakaskuntaa, joista järjestäytyneitä on vain 78. Lisäksi yksityisiä
vesialueita 141. Vesialueiden omistuksen rikkonaisuus tietyillä järvillä vaikeuttaa kalavesien hoitoa ja
kalastuksen järjestämistä. Hämeenlinnan kalatalousalueen tulisi aktivoida osakaskuntia järjestäytymään sekä
yhdistymään suuremmiksi yksiköiksi, jolloin saavutettaisiin monia hyötyjä: omistajakorvaukset pystyttäisiin
maksamaan vesialueiden omistajille, kalavesien hoito selkiytyisi ja kalastuksen järjestäminen ja
kalastuksenvalvonta helpottuisi. Toinen vaihtoehto on, että järjestäytymättömät osakaskunnat siirtävät
kalastuksen järjestämisen ja kalaveden hoidon järjestäytyneelle osakaskunnalle tai järvellä toimivalle
yhdistykselle. Kalatalousalue ohjeistaa yhteistyössä kalatalouskeskuksen kanssa yhdistämisasioissa.

6. Suunnitelma kalastuksenvalvonnan järjestämisestä
Kalastuksenvalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että lakisääteisiä ja kalatalousalueen tai osakaskuntien
sääntöjä ja rajoituksia noudatetaan. Tehokkaalla valvonnalla voidaan vähentää luvatonta kalastusta, nostaa
sekä paikallisia että valtion lupatulokertymiä ja osaltaan lisätä kalastuksen kestävyyttä.
Hämeenlinnan kalatalousalueella vesialueiden omistus on paikoin pirstaloitunutta, mikä hankaloittaa
valvonnan järjestämistä. Järjestäytymättömillä vesialueilla luvattoman kalastuksen valvominen on vaikeaa,
koska kalastajan kalastusoikeutta näille vesialueille on vaikea todentaa ja näillä vesialueilla harvoin on
osakaskunnan valtuuttamia valvojia. Lisäksi luvaton kalastus on asianomistajarikos kalastonhoitomaksu
lukuun ottamatta. Järjestäytymättömillä vesialueilla on harvoin kokouspäätöstä luvattoman kalastuksen
rangaistusvaatimuksesta. Tällöin on lähes mahdotonta tehdä syyttämispyyntöä ja asianomistarikos ei etene.
Valvonnan tehostaminen ilman vesialueiden merkittäviä yhdistymisiä on kalatalousalueella vaikeaa.
Kalatalousalueella tapahtuva valvonta koostuu pääasiassa alueen ja osakaskuntien valtuuttamien valvojien
tekemästä, pitkälti talkooluontoisesta valvonnasta sekä ostopalveluna hankituista tehovalvontaiskuista.
Kalatalousalue valtuuttaa tarvittavan määrä valvojia toimialueelleen tehokkaan valvojaverkoston luomiseksi.
Erityisesti alueen koordinoiman tehovalvonta painotetaan tärkeimpiin pyyntisesonkeihin sekä erityisesti
Hämeenlinnan reittiin ja alueen esittämien säätelypäätösten valvontaan. Myös muilla alueen merkittävillä
järvillä tehdään alueen toimesta valvontaa.
Ennen kalatalousalueen tehovalvontaa olisi hyvä selvittää vesialueiden omistajilta suhtautuminen
luvattomaan kalastukseen. Esimerkiksi se, missä tilanteessa pyydysten takavarikoinnin sijaan annetaan
huomautus. Tämä sujuvoittaa valvonnan tekemistä huomattavasti. Kalatalousalueen tulisi tiedustella asiaa
ennen valvontakauden alkua osakaskunnista tai vaihtoehtoisesti osakaskunnat ilmoittaisivat vuosittain
alueelle, miten luvattoman kalastuksen kanssa toimitaan.
Valvonnan painopisteet saattavat muuttua vuosittain, minkä vuoksi käyttö- ja hoitosuunnitelmaan ei ole
kirjattu tarkempia yksityiskohtaisia toimenpiteitä tai painopistealueita. Valvonnan käytännön toteuttamista
varten kalatalousalue päivittää vuosittain alueen valvontasuunnitelmaan, missä on tarkemmin määritelty
valvonnan
yksityiskohdat,
tavoitteet
sekä
valvonnan
käytännönjärjestelyt
resursseineen.
Valvontasuunnitelma liitetään kalatalousalueen toimintasuunnitelmaan sekä pidetään nähtävillä
kalatalousalueen kotisivuilla. Kalatalousalue pyrkii saamaan valvonnan järjestämiseen rahoitusta ELYkeskuksesta sekä tarvittaessa osakaskunnilta.
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7. Vaelluskalojen,
uhanalaisten
kalakantojen
ja
monimuotoisuuden huomioon ottaminen toimenpiteissä

biologisen

Hämeenlinnan kalatalousalueella toimenpiteet kohdistuvat vaelluskalojen, etenkin uhanalaisen luontaisen
taimenkannan, tilan parantamiseen. Tavoitteena on poistaa vaellusesteitä sekä kunnostaa koskialueita
taimenten lisääntymis- ja poikasalueiksi. Kunnostustoimenpiteet kohteittain on esitetty kappaleessa 3.12.1.
Lisäksi taimenten kutuvaellusten turvaamiseksi on esitetty Renkajoelle ajallisia verkkokalastuskieltoalueita
(kappale 3.12.2). Alue valvoo kieltoalueita tehokkaasti. Taimenen lisäksi Hämeenlinnan kalatalousalueella
esiintyy ankeriasta, jota on istutettu runsaasti kalatalousalueen vesistöihin. Ankerias on arvioitu äärimmäisen
uhanalaiseksi. Kalatalousalue valvoo etenkin Hämeenlinnan reitillä ankeriaan rauhoitusaikaista pyyntiä.
Muiden lajien istutukset hoidetaan kappaleen 2.10.2 mukaisilla kannoilla. Tällä tavalla pyritään estämään
istutusten aiheuttama haitta monimuotoisuudelle.

8. Täpläravun ja muiden vieraslajien huomioon ottaminen toimenpiteissä
Vieraslajit ovat ihmisen tahallisesti tai tahattomasti siirtämiä lajeja, jotka eivät esiinny alueella alkuperäisenä.
Osa vieraslajeista on selkeästi haitallisia alkuperäisille lajeille ja joidenkin lajien vaikutusta ei tiedetä tai se voi
muuttua. Siksi vieraslajien tilaa ja vaikutuksia tulee jatkuvasti seurata. Alla olevassa taulukossa on esitetty
Hämeenlinnan kalatalousalueella esiintyvät vieraslajit ja kalatalousalueen toimenpiteet näitä lajeja koskien
(Taulukko 14). Kaikki mainitut lajit löytyvät kansallisesta vieraslajistrategiasta (Maa- ja metsätalousministeriö,
2012) ja esitetyt haitallisuusluokitukset ovat sen mukaiset. Täplärapujen aiheuttamat ongelmat ja niihin
kohdistuvat toimenpiteet sekä jokirapujen suojeluun tähtäävät toimenpiteet ovat kappaleessa 4.3.
Taulukko 14. Hämeenlinnan kalatalousalueella esiintyvät vieraslajit.

Laji
Haitallisuusluokitus
Kuvaus

Täplärapu
Haitallinen

Puronieriä
Haitallinen

Kirjolohi
Tarkkailtava tai
paikallisesti haitallinen

Karppi
Tarkkailtava tai
paikallisesti haitallinen

Istutettu laajasti kalatalousalueen vesistöihin. Istuttaminen
nykyisin kielletty. Levittää
rapuruttoa,
vaikkei ainakaan vielä
itse kärsi siitä.

Haittaa uhanalaisen
taimenen kantoja.
Lisääntyy luontaisesti ja on vaikea
hävittää. Esiintyy
ainakin seuraavissa
virtavesissä:
Pätilänjoki, Luhdanja Lapinjoki ja
Hausjoki,

Suomen taloudellisesti arvokkain kalalaji. Luontaisesta lisääntymisestä vain
satunnaisia havaintoja. Saattaa haitata
taimenen menestymistä.

Istutettu
useisiin
kalatalousalueen
vesistöihin. Istutuksia
tehty
alueella
vuosittain. Ei tällä
hetkellä
tuota
luontaista
kantaa,
mutta tilanne voi
muuttua.

Toimenpiteet

Istuttaminen kielletty. Pyritään estämään
leviäminen
vesistöihin, joissa sitä
ei vielä esiinny. Mahdollistetaan hyödyntäminen niissä vesistöissä, joissa sitä jo
esiintyy.

Selvitetään levinneisyyttä. Pyritään
estämään leviäminen uusiin vesistöihin ja rajaamaan tai
hävittämään kantaa
siellä, missä puronieriä esiintyy yhdessä
taimenen
kanssa.

Seurataan tilannetta
liittyen luontaiseen
lisääntymiseen
ja
muuhun mahdolliseen haittaan. Tällä
hetkellä voidaan istuttaa.

Seurataan tilannetta
liittyen luonnontuotantoon ja mahdollisiin haittavaikutuksiin. Tällä hetkellä
voidaan istuttaa tapauskohtaisen harkinnan jälkeen.

46

9. Ehdotus
kalastuksenhoitomaksuina
kerättävien
omistajakorvauksiin käytettävän osuuden jakamiseksi

varojen

Kalastuslain 82§:n mukaisesti kalastonhoitomaksuvaroista osa käytetään ” kalavesien yleiskalastusoikeuksien
hyödyntämiseen sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä maksettaviin korvauksiin vesialueen
omistajille”. Kalatalousalueen tehtäviin kuuluu näiden korvausvarojen jakaminen vesialueen omistajille (24
§). Korvausten jaon perusteet vahvistetaan käyttö- ja hoitosuunnitelmassa. Jako perustuu vesialueeseen
kohdistuvaan viehekalastuksesta aiheutuvaan rasitukseen (83 §). Kalatalousalue päättää varojen
jakamisperiaatteesta kevään yleiskokouksessa.
Hämeenlinnan kalatalousalueelle on lukuisia vesistöjä niin pieniä järviä kuin myös kaupungin läpi kulkevaa
reittivettä. Tämä tekee viehekalastusrasituksen (heittokalastus tai vetouistelu yhdellä vavalla ja yhdellä
siimalla) määrittelemisen käytännössä mahdottomaksi eri järvien välillä. Korvaus jaetaan siten
pääsääntöisesti vesipinta-alan mukaan niille alueille, joilla yleiskalastusoikeus on sallittu suurimman osan
vuotta. Kalastusrasitus saa näillä alueilla arvon 3. Niillä alueilla, joilla yleiskalastusoikeuksilla tapahtuva
kalastus on suurimman osan vuotta kiellettyä (esim. vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueet) rasitukseksi
tulee 0, eikä niille makseta korvauksia. Mikäli tiedossa on selkeitä alueita, missä viehekalastusrasitus on
poikkeuksellisen suurta tai vähäisempää, voidaan rasitusta tarvittaessa muuttaa. Suurin rasitus voi saada
arvon 5 ja pienin 1. Korvausten laskennassa hyödynnetään KALPA-palvelun karttatyökalua.

10. Alueellinen edunvalvonta
Hämeenlinnan kalatalousalue seuraa aktiivisesti vesialueisiin liittyviä hankkeita ja toimenpiteitä ja lausuu
niistä tarvittaessa. Erityisesti alue on aktiivinen velvoitetarkkailujen sisällön sekä kalatalousmaksulla
tapahtuvien toimenpiteiden osalta. Alueella on nimitetty edustaja ja edustajan varahenkilö Kanta- ja PäijätHämeen vesienhoidon ja merenhoidon yhteistyöryhmään sekä alueelliseen kalataloudelliseen
yhteistyöryhmään.

11. Suunnitelma viestinnästä
Kalatalousalueen tiedottamisen pääkanava on alueen kotisivut (www.hameenlinnankalatalousalue.fi/).
Sivuja kehitetään ja päivitetään tietoa jatkuvasti. Sivuilla tiedotetaan ainakin seuraavista asioista:
1) Kalatalousalueen kokoukset. Sivuilla julkaistaan alueen kokouskutsut, tärkeimmät päätökset ja
kokousten pöytäkirjat,
2) Käyttö- ja hoitosuunnitelma,
3) Muut tapahtumat ja tilaisuudet,
4) Alueen tutkimukset ja seurannat sekä muut julkaisut,
5) Kalastusluvat, -säännöt ja -rajoitukset,
6) Osakaskuntien tiedot,
7) Kalatalousalueen toimintasuunnitelma sekä toimintakertomukset
Kalatalousalue voi ottaa käyttöön omat sosiaalisen median kanavat tai tehdä yhteistyötä muiden
kalatalousalueiden tai neuvontajärjestön kautta. Sosiaalisen median kautta alue jakaa tietoa laajempaa
joukkoa koskettavista ajankohtaisista asioista.
Käyttö- ja hoitosuunnitelma julkaistaan kalatalousalueen kotisivuilla. Lisäksi se lähetetään niille
osakaskunnille, joiden yhteystiedot on kalatalousalueelle toimitettu, sekä eri järjestöille. Käyttö- ja
hoitosuunnitelmiin vahvasti liittyvät kalastuksenvalvonta-, seurantasuunnitelmat, sekä kalatalousalueella
tehtyjen seurantojen ja tutkimusten raportit ja tulokset julkaistaan myös alueen kotisivuilla.
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Alueen jäsenille jaetaan ajankohtaista tietoa sähköpostin välityksellä sekä tarvittaessa myös kirjeitse niille
jäsenille, joiden sähköposti ei ole tiedossa. Kalatalousalue pyrkii saamaan mahdollisimman monelta jäseneltä
sähköpostiosoitteen tiedottamisen helpottamiseksi.
Alueella on myynnissä Hämeenlinnan kalatalousalueen reittilupa. Kalatalousalue huolehtii siitä, että
kalastajat saavat ajantasaisen tiedon lupiin ja kalastukseen liittyvistä säännöistä ja rajoituksista. Kotisivuilla
tiedotetaan myös osakaskuntien luvista ja pyritään saamaan sinne vähintäänkin tiedot osakaskunnan
luvanmyyntipaikoista sekä kartat vesialueista. Tämä vaatii osakaskuntien aktiivisuutta toimittaa tiedot
kalatalousalueelle. Hämeenlinnan reitille on alueen toimesta laitettu tiedotuskylttejä. Kylttien tietoja
päivitetään tarvittaessa.
Viestinnän tarve ja kanavat todennäköisesti muuttuvat suunnitelmakaudella. Sen takia alue liittää
yksityiskohtaisemman viestintäsuunnitelman vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan ja arvioi tärkeimmät
tiedotettavat asiat ja menetelmät. Tällaisia ovat esimerkiksi kunnostushankkeiden lehdistötiedotteet.

12. Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano
Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpanosta vastaavat ensisijaisesti kalatalousalue ja kalatalousalueen
hallitus. Kalatalousalueen hallitus valmistelee vuosittain sekä seuraavalle toimintavuodelle että sitä
pidemmälle aikavälille toimintasuunnitelman, joissa tarkennetaan kunkin vuoden toimia ja päivitetään
käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpanoon kiinteästi liittyvät suunnitelmat; valvonta-, seuranta-, ja
viestintäsuunnitelmat. Toteutuneet toimenpiteitä seurataan kalatalousalueen toimintakertomuksessa
omassa käyttö- ja hoitosuunnitelma osiossa.
Alla olevaa taulukkoon on listattu yhteenveto Hämeenlinnan kalatalousalueen tehtävistä
suunnitelmakaudella (Taulukko 15). Taulukkoon merkitty aikataulu on suuntaa antava. Lopullinen aikataulu
määritellään toimintasuunnitelmissa taloudellisten resurssien puitteissa. Taulukkoon ei ole laitettu
kalatalousalueen perustoimintaan liittyviä tehtäviä, kuten edunvalvontaa, omistajakorvausten jakoa ja
tiedottamista.
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Taulukko 15. Hämeenlinnan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpanoon liittyvät tehtävät. Tarkempi
toteutusajankohta kullekin selvitykselle päätetään vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa.

Tehtävä
Kalastuksensäätelytoimien hakemus
ELY-keskukseen
Tiedotetaan säätelytoimista
Kalataloudelliset kunnostushankkeet
Virtavesikartoitukset
Seurannat
Seurantojen yhteenveto ja tavoitteiden
toteutumisen arviointi
Täplärapujen ja jokirapujen
levinneisyyden kartoittaminen ja
tarvittavat toimenpiteet
Istutukset
Kalastuksenvalvonta
Ollaan aktiivisia osakaskuntien
yhdistämis- ja järjestäytymisasioissa.
Jaetaan tietoa hyödyistä
Päivitetään tarvittaessa tiedotuskyltit
kalastusluvista ym. reitille
Selvitetään alueen veneenlaskupaikat ja
lisätään tiedot kalatalousalueen
kotisivuille.
Laaditaan järjestäytyneiden
osakaskuntien kartat
Osakaskuntien yhteys- ja
luvanmyyntitietojen päivittäminen
kalatalousalueen kotisivuille.

Aikataulu
v.2022 sekä
tarvittaessa
v. 2022 sekä
tarvittaessa
v. 2022-2031
v. 2022-2023
v. 2022-2031
v. 2026 ja 2031

Lisätietoa
Kappaleen 2.10.1. mukaisesti

Suunnitelmakausi

Kappale 4.

v. 2022-2031
v.2022-2031
Suunnitelmakausi

Kappaleet 2.10.2. ja 3.12.3.
Valvontasuunnitelman mukaisesti
Kappale

v. 2022-2023

Kappale 11

v. 2022.
päivitetään tiedot
tarvittaessa

Voidaan toteuttaa yhteistyössä
useamman alueen tai neuvontajärjestön
kanssa

v. 2022-2023

Kappale 2.10.3

Suunnitelmakausi

Kappale 11

Kappale 3.12.1.
Kappaleiden 2.11. ja 3.12.4. mukaisesti
Kappale 13.

13. Vaikuttavuuden arviointi ja suunnitelman päivitys
Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitettyjen seurantojen tuloksia seurataan vuosittain. Osa seurannoista antaa
tarvittavaa tietoa tavoitteiden toteutumisesta pitkällä aika välillä, kun taas joidenkin seurantojen tuloksia
voidaan hyödyntää heti. Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden toteutumista seurataan
kokonaisuudessaan suunnitelmakaudella kahteen kertaan. Ensimmäisen kerran seurannoista tehdyn
yhteenvedon jälkeen v. 2026. Tulosten perusteella tehdään tarvittavat muutokset toimenpiteisiin, jotta
tavoitteisiin päästäisiin. Seuraavan kerran tavoitteiden toteutumista arvioidaan v. 2031 seurantojen
yhteenvedon yhteydessä. Arviointi toimii hyvänä pohjana uudelle käyttö- ja hoitosuunnitelmalle.
Jos kesken suunnitelmakauden havaitaan, että tavoitteisiin pääsy edellyttää sellaisia toimenpiteitä, jotka
vaativat suunnitelman muuttamista, kalatalousalueen vuosikokouksessa päätetään esityksen tekemisestä
ELY-keskukselle. Tällaisia ovat esimerkiksi solmuvälirajoitukset ja kalojen alamitat. Suunnitelmaan on jätetty
joustavuutta siten, että esim. seurantojen aikatauluja ja kalastuksenvalvonnan toteutusta voidaan päivittää
vuosittain kalatalousalueen toimintasuunnitelmassa.
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