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Vaikkojoki-Juojärven kalatalousalue ulottuu kolmen maakunnan alueelle: Pohjois-Karjalassa 

kalatalousalue kattaa vesistöjä sekä Outokummun kaupungin että Juuan ja Heinäveden kunnan 

alueelta, Pohjois-Savossa vesialueita sijaitsee sekä Kaavilla että Tuusniemellä .Kalatalousalue 

rajoittuu koillisessa Pielisen-Karjalan (679 506 ha), idässä Höytiäisen (31 040 ha) ja Viinijärven 

(104 892 ha), etelässä Heinävedenreitin (204 821 ha), lounaassa Suvasveden (115 610 ha) ja lännessä 

sekä pohjoisessa Nilsiän reitin (541 229 ha) kalatalousalueisiin. 

 

Vaikkojoki-Juojärven kalatalousalue kattaa 2 056,39 neliökilometrin laajuisen alueen, jonka yhteen-

laskettu vesipinta-ala on 45 278,03 hehtaaria. Kalatalousalue on muodostettu entisistä Vaikkojoen, 

Kaavi-Juojärven ja Juojärven kalastusalueista sekä osasta aiempia Kermanjärven, Viinijärven ja 

Nilsiän reitin kalastusalueita (liitteen osio kolme).  

 

Kalatalousalueen keskeinen vesialue on Juojärvi–Rikkavesi-järviallas, johon pohjoisessa ovat salmien 

välityksellä yhteydessä sekä Kaavinjärvi että Retunen ja Saarijärvi (kaksi viimeksi mainittua yhdistää 

pääaltaaseen myös Melttusvirta). Näistä Juojärvi–Rikkavesi ja Kaavinjärvi ovat samassa veden-

korkeustasossa, mikä johtuu Juojärven vedenkorkeuden sääntelystä. Viiden edellä mainitun järvi-

altaan yhteenlaskettu pinta-ala on 34 049 hehtaaria, josta Juojärvi–Rikkavesi-pääallas kattaa 83 

prosenttia.  

 

Kalatalousalueen merkittävin jokireitti on Kärenjärveen ja edelleen Saarijärveen pohjoisesta laskeva 

Vaikkojoki. Kajoonjärvestä alkavalla jokireitillä on pituutta lähes 60 kilometriä. Reitillä sijaitsee 22 

koskialuetta, joihin kunnostettiin vuosina 2009–2011 virtakutuisille kalalajeille, erityisesti taimenelle 

lisääntymis- ja poikasalueita. Pohjois-Karjalan puoleisessa osassa jokea pääuomassa säilytettiin 

rajoitettu kanoottiretkeilymahdollisuus, ja Pohjois-Savon puoleisiin koskiin jätettiin veneväylä koski-

veneilyn tarpeisiin. 

 

Vedenlaatu kalatalousalueen vesistöissä on luokiteltu hyväksi tai erinomaiseksi (Suomen ympäristö-

keskus 2020).  

 

Yksi merkittävimmistä haasteista kalatalousalueen järvialtailla lienee vapaa-ajan kalastajien ja 

kaupallisten kalastajien määrän lasku, minkä vuoksi useimmat kalakannat ovat alikalastettuja. 

Kalastus on vähenemässä myös muualla Suomessa, joten todennäköisesti yksistään kalatalousalueen 

toimenpiteillä ei trendiä kyetä muuttamaan edes Juojärvi–Rikkavesi-pääaltaalla. Pientä toivoa 

kuitenkin antaa yleinen lisääntynyt kiinnostus, ainakin kyselytasolla, kotimaisen kalan käyttöön. 

Särkikalojen pyynnistä toivotaan uutta tulonlähdettä pääaltaan kaupalliseen kalastukseen, ja kala-

talousaluekin pyrkii omalta osaltaan edistämään erityisesti särjen hyödyntämistä. 
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Kuva 1. Yleiskartta Vaikkojoki-Juojärven kalatalousalueesta. 

 

 

Vaikkojoella yritetään elvyttää taimenen ja harjuksen luontaista elinkiertoa. Tätä vaikeuttaa veden 

vähyys loppukesällä, keskivirtaama on Vaikkojoessa runsas viisi kuutiometriä sekunnissa mutta keski-

alivirtaama vain viidesosa tästä. Kun noin vähäisestä virtaamasta joudutaan jakamaan vettä sekä 

taimenen pienpoikasalueille että veneväylään (Kaavin kunnan puoleinen osa Vaikkojokea), voi 

tuloksena olla, että koski ei enää sovellu taimenen poikasten kasvuun eikä koskiveneilyyn. Toinen 

ongelma on metsä- ja suo-ojia myöten tulevan veden happamuus tulva-aikaan, erityisesti Metsä-

Vaikon kautta Vaikkojokeen virtaa hyvinkin hapanta vettä (pahimmillaan pH voi jäädä alle viiden). 

Lisäksi vuonna 2011 aluehallintovirastolta toimiluvan saaneiden Kylysuon ja Konosensuon turve-

tuotantoalueiden vedet päätyvät Mäntyjoen kautta Vaikkojokeen. 
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Kalatalousalueella on Vaikkojoen lisäksi tehty koskikunnostuksia mm. Rauvanjoella (2000, 2017 ja 

2019), Sivakkajoella ja Kylänjoella (2009–2010), Syrjäjoella (2000 ja 2020), Lahnasjoella sekä 

Riihijärveen laskevalla Mäntyjoella (2018). Kalatalousalueen virtavesistä onkin tavattu luonnon-

kudusta peräisin olevia taimenia (Vaikkojoki, Sivakkajoki, Mäntyjoki ja Rauvanjoki, Lietukkajoki). 

 

Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa tarkastellaan jo mainittujen Saarijärvi–Retunen–Kaavinjärvi–

Rikkavesi–Juojärvi-pääaltaan ja Vaikkojoen lisäksi kuutta keskisuurta järviallasta (Vaikkojärvi, Kajoon-

järvi, Kärenjärvi, Sivakkajärvi, Rauvanjärvi–Syrjäjärvi–Saarijärvi ja Suurijärvi). Näiden lisäksi kala-

talousalueella sijaitsee runsaasti pienvesiä, joiden hoitotoimenpiteisiin ei tässä yleisohjeistusta ja 

yleisiä kalastusrajoituksia lukuun ottamatta keskitytä. Näissä tehtävistä kalataloudellisista toimen-

piteistä tulee jatkossa tieto kalatalousalueelle osakaskuntien vuosittain tekemien toiminta-

kertomusten kautta. 

 

Vuonna 2016 astui voimaan uusi Kalastuslaki (379/2015). Laissa mainitaan, että kalatalousalueet 

laativat alueilleen käyttö- ja hoitosuunnitelmat, joissa kuvataan toiminnan tärkeimmät päälinjat 

kalavarojen hoidolle. Lisäksi yksityiskohtaiset vuositason tavoitteet ja toimenpiteet tulee kirjata 

päivitettäviin toimintasuunnitelmiin. Käyttö- ja hoitosuunnitelmien tulee perustua parhaaseen 

käytettävissä olevaan tutkimus- ja seurantatietoon ja niiden painoarvon ja sitovuuden tulisi olla 

aiempia kalastusalueiden vastaavia suunnitelmia suurempi. Vaikkojoki-Juojärven kalatalousalueen 

käyttö- ja hoitosuunnitelmaan on pyritty sisällyttämään kalastuslain yleiset kehittämistavoitteet, 

joita ovat kalavarojen käytön kestävyys, vapaa-ajankalastuksen ja kaupallisen kalastuksen toiminta-

edellytysten parantaminen, kalojen luontaisen elinkierron ja lisääntymisen turvaaminen, siirtyminen 

istutuskeskeisestä kalavesien hoidosta kalastuksensäätelyyn perustuvaan kalavarojen hoitoon ja 

erityisesti vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden turvaaminen. Lisäksi käyttö- ja hoitosuunnitelmassa 

on painotettu Vuoksen vesistöalueen järvitaimenkantojen toimenpideohjelmassa (Pohjois-Savon 

ELY-keskus 2018) sekä kansallinen rapustrategiassa 2019–2011 (maa- ja metsätalousministeriö 2019) 

esitettyjä näkökohtia. Käyttö- ja hoitosuunnitelmat ovat voimassa enintään kymmenen vuotta niiden 

hyväksymisestä lähtien. Tästä ajanjaksosta käytetään jatkossa nimitystä ”suunnittelukausi”. 

 

On todennäköistä, että suunnittelukaudelle osuu muutoksia, jotka vaikuttavat käyttö- ja hoito-

suunnitelman tavoitteisiin ja toimeenpanoon. Näitä muutoksia on pyritty ottamaan suunnitelmassa 

ennakoivasti huomioon. Ilmaston lämpeneminen jatkuu ja lämpimät keväät tulevat todennäköisesti 

suosimaan särkikaloja ja niiden määrä runsastuneekin. Kotimaisen lähivesiltä pyydetyn luonnonkalan 

kysyntä on saattaa olla kasvava trendi. On toivottavaa, että alkava kiinnostus särkikalojen 

hyödyntämisen lisäämiseen jatkuu ja uusia kehityshankkeita käynnistyy. Vapaa-ajankalastuksessa 

verkkokalastus vähentynee. Todennäköisesti myös muu vapaa-ajankalastus taantunee, mikä voi 

vähentää yleistä kiinnostusta kalavesien hoitotoimintaan. Yhteiskunnan digitalisoituminen jatkuu ja 

digitaalisten alustojen käyttö laajenee uusille sisältöalueille ja käyttäjäryhmiin. Tämä voi tuoda uusia 

toimintamuotoja ja aktiivisia toimijoita myös esimerkiksi osakaskuntatoimintaan. 
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2.1. Perustiedot vesialueesta sekä kalakantojen ja 

kalastuksen nykytilasta 
 
Juojärvessä on runsaasti saaria erityisesti järven keski- ja pohjoisosissa, yhteensä 833 kappaletta. 
Suurimmat saaret ovat Luutsalo (1 193 ha), Jäätsalo (594 ha) ja Pahkasalo (250 ha). Juojärven 
mannerrannoille on rakennettu melko runsaasti vapaa-ajan asutusta. Saarissa rakentamatonta ja 
jokseenkin luonnontilaista rantaa löytyy kuitenkin edelleen paljon. Yksityisen veneilyn lisäksi järvellä 
on myös matkailuvesiliikennettä. Viuruniemen Pitkälahden sataman venevajat on kunnostettu 
kulttuurihistorialliseksi nähtävyydeksi. Juojärven rannoilla on yhä jäljellä perinteisiä nuottavajoja ja 
nuottaporukoiden nuotiopaikkoja (Järviwiki 2021). 
 
Juojärven pohjoisosan saaristoon on perustettu Natura-alue (Järviwiki 2021). 
 
 

2.1.1. Vesialueen omistus 

 

Saarijärven ja Retusen vesialuetta hallinnoi neljä kalaveden osakaskuntaa, mutta pääosa Saari-

järvestä kuuluu Karsikkovaaran osakaskuntaan ja Retunen on lähes kokonaan osa samannimistä 

osakaskuntaa (kartta 2.1). Kaavinjärvellä vesialueen hallinta on Saarijärvi–Retunen-aluetta 

pirstaleisempi: suurin osa järveä kuuluu kuitenkin joko Retusen, Kaavin tai Ohtaanniemen osa-

kuntiin. Näiden lisäksi järvillä on viisi muuta pienempää vesialueen omistajatahoa (kartta 2.2). 

Rikkaveden vesialueen omistus on aivan järven eteläisintä osaa lukuun ottamatta jakaantunut 

Luikonlahden, Maarianvaaran, Rikkarannan ja Ohtaanniemen osakaskuntien kesken. 

 

Kalatalousalueen pääjärvialtaan – Juojärvi – pohjoisosan (Tuusniemen kirkonkylä–Jäätsalon saari, 

kartta 2.3.) selkävesien vesialueen omistaja on Koistilan osakaskunta. Myös Varislahden, Tuus-

niemen ja Maljasalmen osakaskunnilla on hallinnassaan laajoja, lähinnä rannan läheisiä vesialueita. 

Loppuosalla järven pohjoista puoliskoa on viisi muuta omistajaa. Juojärven eteläosan (kartta 2.4) 
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Kuva 2. Yleiskartta Saarijärvi–Retunen–Kaavinjärvi–Rikkavesi–Juojärvi -järviallasalueesta. Karttaan on 
rajattu kuvien 2.1–2.4 kattamat osat alueesta. 
 

Rikkaveden vesialueen omistus on aivan järven eteläisintä osaa lukuun ottamatta jakaantunut 

Luikonlahden, Maarianvaaran, Rikkarannan ja Ohtaanniemen osakaskuntien kesken. 

 

Kalatalousalueen pääjärvialtaan – Juojärvi – pohjoisosan (Tuusniemen kirkonkylä–Jäätsalon saari, 

kartta 2.3.) selkävesien vesialueen omistaja on Koistilan osakaskunta. Myös Varislahden, Tuus-

niemen ja Maljasalmen osakaskunnilla on hallinnassaan laajoja, lähinnä rannan läheisiä vesialueita. 

Loppuosalla järven pohjoista puoliskoa on viisi muuta omistajaa. Juojärven eteläosan (kartta 2.4) 
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kaksi suurinta vesialueen haltijaa ovat Juojärven ja Viuruniemen osakaskunnat. Myös Mäkelän ja 

Korpivaaran osakaskunnilla on omistuksessaan laajat alueet järven eteläisen osan rannikkovesiä. 

Edellä mainittujen lisäksi Juojärven eteläpuolisko on neljän muun tahon hallinnassa. 

 

Saarijärvi–Retunen–Kaavinjärvi–Rikkavesi–Juojärvi-vesialueen hallinnan jakautuminen näinkin 

monen omistajatahon kesken ei sinällään muodosta ongelmaa.  

 

 
Kuva 2.1. Kartta vesialueen omistuksesta Saarijärven ja Retusen alueella. A) Kortteisen osakaskunta, 
B) Retusen osakaskunta, C) Karsikkovaaran osakaskunta, D) Luikonlahden osakaskunta 
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Kuva 2.2. Kartta vesialueen omistuksesta Kaavinjärven ja Rikkaveden alueella. B) Retusen osakas-
kunta, C) Karsikkovaaran osakaskunta, D) Luikonlahden osakaskunta, E) Kaavin osakaskunta, F) 
Leppärannan osakaskunta, G) Haurangin-Melaniemen osakaskunta, H) Haurangin-Melaniemen 
osakaskunta, I) Ohtaanniemen osakaskunta, J) Ohtaanniemen osakaskunnan entisten rauhoitus-
piirien osakaskunta, K), L) Maarianvaaran osakaskunta, M) Rikkarannan osakaskunta, N) Varislahden 
osakaskunta. Alueen kuusi veneenlaskupaikkaa on merkitty karttaan mustilla neliöillä.  
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Kuva 2.3. Kartta vesialueen omistuksesta Juojärven pohjoisosissa. I) Ohtaanniemen osakaskunta,  
N) Varislahden osakaskunta, O) Koistilan osakaskunta, P) Tuusniemen osakaskunta, Q) Ohtaan-
niemen osakaskunnan entisten rauhoituspiirien osakaskunta, R) Ohtaanniemen osakaskunta,  
S) Heiskalan osakaskunta, T) Kosulan osakaskunta, U) Maljasalmen osakaskunta. Alueen seitsemän 
veneenlaskupaikkaa on merkitty karttaan mustilla neliöillä. 
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Kuva 2.4. Kartta vesialueen omistuksesta Juojärven eteläosissa. V) Juojärven osakaskunta,  
W) Mäkelän osakaskunta, X) Viuruniemen osakaskunta, Y) Korpivaaran osakaskunta, Z) Karvion 
osakaskunta, Ä) Lepikkomäen osakaskunta, Ö) Ruunalehdon osakaskunta, AA) Petruma 12,  
AB) Papinniemi, AC) Metsähallitus, AD) Kaatamon osakaskunta, Z). Alueen kolme veneenlasku-
paikkaa on merkitty karttaan mustilla neliöillä. 
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2.1.2. Vedenlaatu 
 

Saarijärvi (04.741.1.009) on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE 2020, Hertta-järjestelmä) tilastoissa 

luokiteltu runsashumuksiseksi järveksi. Järven korkeustaso on N60+101,60, vesialan laajuus 3 389 

hehtaaria ja vesitilavuus 91,57 miljoonaa kuutiometriä. Saarijärven keskisyvyys on 6,59 metriä 

(suurin syvyys 34,00 m) ja rantaviivan kokonaispituus 95 kilometriä (SYKE 2020, Hertta-järjestelmä). 

 

Biologisten tekijöiden perusteella Saarijärvi kuuluu luokkaan ”erinomainen”, samoin fysikaalis-

kemiallisen ja hydrologis-morfologisen luokittelun perusteella.  

 

Vesimuodostuman ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi, mutta kemiallinen tila vain hyvää 

huonommaksi. Perusteena ovat koekaloista (ahven) vuonna 2014 mitatut korkeat elohopea-

pitoisuudet. 

 

 

Retunen (04.741.1.001) on Saarijärven tavoin runsashumuksinen järviallas. Järven korkeustaso on 

N60+101,50, vesialan laajuus 265 hehtaaria ja vesitilavuus 12,93 miljoonaa kuutiometriä. Retusen 

keskisyvyys on 4,88 metriä (suurin syvyys 21,20 m) ja rantaviivan kokonaispituus 20 kilometriä (SYKE 

2020, Hertta-järjestelmä). 

 

Retunen kuuluu SYKEn laatiman biologisen ja hydrologis-morfologisen luokittelun mukaan luokkaan 

”erinomainen”. Fysikaalis-kemiallisen luokittelun mukaan vedenlaatu on hyvä. Luokituksen 

perusteluissa mainitaan, että ravinnepitoisuudet ovat erinomaista tasoa, mutta kaivosteollisuuden 

vaikutus kuitenkin näkyy vedenlaadussa (sinkki- ja kuparipitoisuudet).  

 

Vesimuodostelma kuuluu ekologisen tila-arvioinnin perusteella luokkaan ”hyvä”. Perusteena 

luokitukselle mainitaan, että, vaikka biologinen ja laskennallinen fysikaalis-kemiallinen arviointi 

antoivat tulokseksi luokan ”erinomainen”, kohonneiden metallipitoisuuksien vuoksi luokkaa 

laskettiin. Kemiallinen tila Retusessa on Saarijärven tavoin arvioitu hyvää huonommaksi. Syynä tähän 

on järveen tuleva nikkelikuormitus sekä kaloissa havaittu elohopeapitoisuuden nousu. 

 

Kaavinjärvi (04.731.1.001) on SYKEn rekisterissä tyypitetty keskikokoiseksi humusjärveksi. Järven 

korkeustaso on N60+101,00, vesialan laajuus 2 105 hehtaaria ja vesitilavuus 190,79 miljoonaa 

kuutiometriä. Kaavinjärven keskisyvyys on 9,06 metriä (suurin syvyys 41,90 m) ja rantaviivan 

kokonaispituus 127 kilometriä (SYKE 2020, Hertta-järjestelmä). 

 

SYKEn rekisterin mukaan järvi kuuluu biologisten tekijöiden perusteella luokkaan ”hyvä”. Luokittelu 

perustuu mitattuihin klorofyllipitoisuuksiin (levät). Fysikaalis-kemiallisten tekijöiden perusteella 

vedenlaatu on erinomainen. Perusteluissa mainitaan, että sekä biologissa että fysikaalis-kemiallisissa 

tekijöissä näkyy yhdyskuntapuhdistamon lopettamisen positiiviset vaikutukset vedenlaatuun. Myös 

hydrologis-morfologisen arvion mukaan Kaavinjärvi kuuluu luokkaan ”erinomainen”. Järveä ei ole 
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luokiteltu voimakkaasti muutetuksi tai keinotekoiseksi vesistöksi, vaikka Juojärven säännöstely 

vaikuttaa myös Kaavinjärven vedenkorkeuteen.  

 

Kuten Retusessa, myös Kaavinjärvellä vesimuodostelman ekologinen tila on arvioitu hyväksi, mutta 

kemiallinen tila hyvää huonommaksi. Ekologisen tilan arviota laskee kohonnut klorofyllipitoisuus 

(levät) ja kemiallisen tilan laskua selittää ahvenissa havaittu kohonnut elohopeapitoisuus (vuoden 

2014 aineisto). 

 

Vedenlaaturekisterissä Rikkavesi (04.721.1.001) on saanut määritteen suuri humusjärvi. Järven 

korkeustaso on N60+101,00, vesialan laajuus 6 336 hehtaaria ja vesitilavuus 688,19 miljoonaa 

kuutiometriä. Rikkaveden keskisyvyys on 10,86 metriä (suurin syvyys 66,85 m) ja rantaviivan 

kokonaispituus 267 kilometriä (SYKE 2020, Hertta-järjestelmä). 

 

SYKEn rekisterin mukaan järvi kuuluu biologisten tekijöiden perusteella luokkaan ”erinomainen”. 

Fysikaalis-kemiallisten tekijöiden perusteella vedenlaatu on hyvä. Perusteluissa mainitaan, että 

laskennallisesti arvioituna luokka olisi ”erinomainen”, mutta havaittujen arseeni- ja nikkeli-

pitoisuuksien perusteella luokkaa laskettiin. Hydrologis-morfologisen arvion mukaan järvi kuuluu 

luokkaan ”erinomainen”, vaikka Juojärven säännöstely vaikuttaa myös Rikkaveden veden-

korkeuteen.  

 

Vesimuodostelma ekologinen tila on arvioitu hyväksi, ilman Luikonlahden kaivosteollisuuden 

vaikutusta luokka olisi ollut ”erinomainen”. Samoin kuin pohjoisessa Kaavinjärvessä, täälläkin 

kemialliseen tilaan vaikuttaa ahvenissa havaittu kohonnut elohopeapitoisuus (vuoden 2014 

aineisto), joten vesimuodostuma kuuluu luokkaan ”hyvä”. 

 

Juojärvi (04.711.1.004) kuuluu SYKEn vedenlaaturekisterin mukaan luokkaan ”suuret vähä-

humuksiset järvet”. Järven korkeustaso on N60+101,00, vesialan laajuus 21 954 hehtaaria ja 

vesitilavuus 1 972,39 miljoonaa kuutiometriä. Juojärven keskisyvyys on 8,98 metriä (suurin syvyys 

51,00 m) ja rantaviivan kokonaispituus 718 kilometriä (SYKE 2020, Hertta-järjestelmä). 

 

Järvi kuuluu biologisten ja fysikaalis-kemiallisten tekijöiden mukaan luokkaan ”erinomainen”. Sen 

sijaan hydrologis-morfologisten arviointiperusteiden mukaan järven muuntuneisuusluokka on 

”tyydyttävä”. Alhaisen arvion perusteina mainitaan veden korkeutta säännöstelevä pato sekä ala-

puolinen Palokin voimalaitos, joka estää kalojen vaelluksen. Juojärveä ei kuitenkaan ole luokiteltu 

voimakkaasti muutetuksi vesistöksi.  

 

Vesimuodostelman ekologien ja kemiallinen tila on arvioitu hyväksi. Erinomaisesta hyväksi tila-arvion 

laskee ensin mainitussa Palokin muodostama kalojen vaelluseste ja jälkimmäisessä ahvenissa 

havaitut kohonneet elohopeapitoisuudet. 
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Kuva 3. Karttapiirros Saarijärvi–Retunen–Kaavinjärvi–Rikkavesi–Juojärvi -alueesta. Karttaan on eri 
värein merkitty arvio järvialtaiden vedenlaadusta (SYKE 2020, Hertta-järjestelmä). 
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Nykyinen vedenkorkeuden säännöstely Juojärven altaalla on Itä-Suomen vesioikeuden antaman 

päätöksen mukainen. Vedenkorkeuden vaihtelu ei kuitenkaan ole suuri: Juojärvessä säännöstelyrajat 

ovat alavesi 100,40 m, keskivesi 100,78 m ja ylävesi 101,05 m merenpinnan tasosta.  

 

Juojärveä säännöstellään järven alapuolisella Palokinkosken säännöstelypadolla. Pato estää 

taimenen ja järvilohen mahdollisen kutuvaelluksen taimenen perinteisille lisääntymisalueille Heinä-

veden reitin koskialueilla. Säännöstely ei kuitenkaan merkittävästi haitanne järvikalastoa tai sen 

lisääntymistä. Ajoittain hauen kutualueet saattavat kuitenkin jäädä kuiville alhaisen kevätveden-

korkeuden vuoksi. 

 

 

2.1.3. Kalakanta 

 

Istutuksin ja osittain luontaisesti lisääntyvät tärkeimmät saaliskalat ovat siika, kuha ja taimen. 

Muikkukanta on vahvistunut viime vuosina. Järvitaimen ei merkittävässä määrin lisäänny alueen 

vesissä ja sen kanta on lähes kokonaan istutusten varassa. Kaikkiaan alueelta tavataan laskenta-

tavasta riippuen 25–27 eri kalalajia. Eri siikamuotoja esiintyy ilmeisesti ainakin kaksi, sekä plankton-

siikaa että pienikokoista vaellussiikaa.  

 

Juojärven, sekä samassa vedenkorkeudessa olevien Rikkaveden ja Kaavinjärven, säännöstelyllä voi 

olla vaikutusta vedenkorkeuden vaihteluille herkimpien kalalajien kantoihin, esimerkkeinä muikku ja 

siika, jotka kutevat ranta-alueille syksyllä loka-marraskuussa. Muikku ja pienikokoinen vaellussiika 

kutevat Juojärvessä kalastajien käsityksen mukaan 3–5 metrin syvyyteen (tutkittua tietoa muikku-

kannan lisääntymisestä alueella ei ole). 

 

Perinteisesti muikkukannat vaihtelevat eri vuosina varsin voimakkaasti. Kuha ei aiemmin ole 

kuulunut Juojärven vakinaisiin lajeihin, vaan se on kotiutettu istuttamalla vasta 1980-luvulla (suul. 

tied. Pekka Happonen 1999). Mahdollisesti kuhaa on aiemminkin järveen istutettu, mutta tiedot 

määristä tai istutusvuosista puuttuvat. Kuhakannat alkoivat vahvistua vuosituhannen ensimmäisellä 

vuosikymmenellä esimerkiksi Saarijärvellä, Rikkavedellä, Kaavinjärvellä ja Juojärvellä. Siikasaaliit ovat 

1990-luvulla olleet alueella suhteellisen suuret johtuen Juojärven omasta luontaisesti lisääntyvästä 

pienikokoisesta vaellussiiasta, mutta sittemmin todennäköisesti taantuneet. Planktonsiika ei alueella 

lisäänny, joten kanta on istutusten varassa.  

 

 

Saarijärvi–Retunen–Kaavinjärvi–Rikkavesi–Juojärvi -alueeseen kohdistuvat 

toimenpide-, maksu- ja kalataloustarkkailuvelvoitteet 

 

Luettelo velvoitteista (luvanhakija ja hankkeen nimi, ELY-keskus 2021). Tarkemmat tiedot löytyvät 

liitteen osiosta viisi. 
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Toimenpidevelvoitteet 

 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Palokin voimalaitoksen ympäristölupa, Heinävesi 

 Liikennevirasto, Juojärven väylä 

 Boliden Kylylahti Oy, Luikonlahden kaivos ja rikastamo 

Maksuvelvoitteet 

 Boliden Kylylahti Oy, Luikonlahden kaivos ja rikastamo 

Kalataloustarkkailuvelvoitteet 

 Boliden Kylylahti Oy, Luikonlahden kaivos ja rikastamo 

 

 

Kalastokysely 

 

Osakaskunnille lähetettiin vuoden 2019 lopulla tiedustelu kalaston tilasta. Siinä kysyttiin mm. vesi-

alueen soveltuvuutta eri kalalajeille. Liitteistä (osio yksi) löytyvät sekä vastausten perusteella kootut 

taulukot että näitä täydentävät lisähuomiot. 

 

Yhteenvetona kalakantojen tilasta voidaan kyselyn perusteella todeta, että muikkukanta on Saari-

järvi–Retunen–Kaavinjärvi–Rikkavesi–Juojärvi-alueella tällä hetkellä hyvä, samoin kyseisten järvien 

eri vesialueiden välisistä eroista huolimatta kuha-, lahna-, made-, hauki- ja ahvenkanta. Vuosia 2019 

ja 2020 on pidetty poikkeuksellisen huonoina kuhavuosina Juojärven eteläosissa. Kuhakanta on 

järven keskiosissa jo hiukan runsaampi. Kuha myös kutee Juojärvessä luontaisesti. Muikkukanta on 

sen sijaan hyvä koko Juojärven alueella, kalojen keskimääräisen yksilökoon on havaittu kasvaneen. 

Siian ja taimenen tilanne on istutusten jälkeenkin melko huono koko Saarijärvi–Retunen–

Kaavinjärvi–Rikkavesi–Juojärvi-alueella. 

 

 

Kalakantojen seuranta 

 

Vuonna 2019 tehtiin Luikonlahden ja Retusen kalastuksesta kalastustiedustelu osana Lukonlahden 

kaivoksen ympäristölupaa. Tiedustelussa kyseltiin myös näkemyksiä kalakantojen tilasta. Tulosten 

mukaan Luikonlahdessa yleistyneiksi lajeiksi katsottiin aiemman kyselyn (2013) tavoin hauki ja lahna 

sekä vähentyneiksi siika, taimen, kuha ja ahven. Tulos eroaa osin aiemmasta kyselystä, sillä kuhaa ja 

ahventa ei aiemmin koettu vähentyneiksi lajeiksi. Sen sijaan muikku ei enää ollut kyseisellä listalla. 

 

Retusessa lahnan, särjen ja hauen arvioitiin yleistyneen, ja vähentyneiksi lajeiksi listattiin taimen, 

siika, made, ahven ja kuha. Aiemmin runsastuneeksi koetun kuhan kannan nousu näyttää 

pysähtyneen, minkä lisäksi myös ahvenen koetaan vähentyneen (Sarpakunnas 2019). 

 

Luikonlahden kaivoksen tarkkailuvelvoitteeseen kuuluu myös kalojen (hauki ja ahven) arseeni-, 

nikkeli- ja elohopeapitoisuuksien seuranta. Kaikkien vuoden 2019 kalanäytteiden nikkelipitoisuus jäi 
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alle määritysrajan eli nikkelin kertymistä kaloihin ei havaittu. Arseenia näytekaloissa esiintyi pieniä 

määriä. Luikonlahden haukien pitoisuudet olivat hieman aiempia vuosia korkeampia. Retusen hauen 

ja ahvenen arseenipitoisuudet olivat pieniä ja matalampia kuin Luikonlahdessa. Komission asetuksen 

(EY) N:o 1881/2006 mukaan ahvenessa hyväksyttävä elohopean pitoisuus on 0,5 mg/kg tuorepainoa. 

Retusen ahvenissa elohopeapitoisuudet olivat korkeampia kuin Luikonlahdella. Retusen kokooma 

1:n pitoisuus oli hieman alle enimmäismäärärajan (pitoisuus 0,48 mg/kg tp), mutta kokooma 2:n 

pitoisuus ylitti ahvenelle määritetyn enimmäispitoisuusrajan (0,54 mg/kg tuorepainossa). Luikon-

lahdella elohopeapitoisuudet olivat selvästi alle enimmäispitoisuusrajan. Maa- ja metsätalous-

ministeriön asetuksen (1/EEO/2007) mukaan elintarvikkeena ei saa käyttää, eikä elintarvikkeena 

käytettäväksi luovuttaa sellaisia eläimistä saatavia elintarvikkeita, joissa on todettu olevan elo-

hopeaa yli sallitun enimmäismäärän (Sarpakunnas 2019). 

 

 

2.1.4. Kalastus 

 
Saarijärvi–Retunen–Kaavinjärvi–Rikkavesi–Juojärvi-alueen vaikutuspiirissä asuu ympärivuotisesti 
noin 7 000 ihmistä, joiden lisäksi alueella on arvioitu olevan noin 4 000 kesäasukasta (Tapani 
Puhakka, Kaavin kunta ja Harri Mäkinen, Tuusniemen kunta 2001). 
 

Kalastus on pääsääntöisesti kotitarve- ja virkistyskalastusta. Saalismäärillä mitattuna tärkein 

kaupallisen kalastuksen pyyntimuoto on troolikalastus, talvella lähinnä verkkopyynti. Juojärven 

eteläosissa kaupallinen kalastus kattaa myös rysä- ja katiskapyynnin.  

 

Saarijärvi–Retunen–Kaavinjärvi–Rikkavesi–Juojärvi -alueen taloudellisesti tärkeimmät kalalajit ovat 

hauki, ahven, made, siika, muikku ja kuha, muita saalislajeja ovat lahna, särki ja säyne. 

 

Vuonna 2019 julkaistun Luikonlahden ja Retusen kalastustiedustelun mukaan yleisimmät 

Luikonlahdella käytettävät pyydykset olivat edellisen kalastustiedustelun (vuonna 2013) tapaan 

verkot (27–54 mm) ja katiskat. Luikonlahdella hieman yli puolet kalastaneista oli käyttänyt harvoja 

verkkoja ja hieman alle puolet oli kalastanut muikkuverkoilla. Katiskaa oli käyttänyt kolmannes 

vastaajista. Näiden jälkeen suosituin kalastusmuoto oli onginta, jota oli harrastanut noin neljäsosa 

kalastaneista. 

 

Retusella vetouistelu oli noussut suosituimmaksi kalastusmuodoksi noin 53 % käyttöasteellaan. 

Harvoja verkkoja (55–99 mm) oli käyttänyt hieman alle puolet kalastaneista ja katiskoita noin 

kolmannes. Heittouistimen käyttöaste oli noin 25 %. 27–54 mm verkkojen, onginnan ja pilkinnän 

käyttöaste oli 20 %. 

 

Vuoden 2013 kalastustiedusteluun verrattuna muutokset pyydysten käytössä olivat vähäisiä. 

Luikonlahdella muikkuverkkojen, katiskoiden ja uistinkalastuksen pyyntiponnistus oli hieman noussut, 

muiden pyydysten ponnistuksen pysyessä ennallaan tai laskiessa vain hieman. Retusella katiskojen 

pyyntiponnistus laski, aktiivipyydysten pyyntiponnistuksen noustessa hieman (Sarpakunnas 2019). 
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Kalastustiedustelun perusteella vuoden 2018 kokonaissaalis Luikonlahdella oli noin 6 192 kg ja 

Retusella noin 1288 kg. Vuoteen 2013 verrattuna kokonaissaalis on laskenut Luikonlahdella noin 10 

% ja Retusella noin 25 %. Suurimman saalisosuuden muodostivat Luikonlahdella aiempien vuosien 

tavoin muikku, ahven ja hauki sekä Retusella kuha, hauki ja ahven. Hehtaari- ja ruokakuntainen 

saalis laski Luikonlahdessa vain hieman, ollen edelleen korkeahko. Retusella ruokakunta- ja hehtaari-

kohtaiset saaliit laskivat hieman voimakkaammin, mutta suuruusluokka oli aiempien vuosien tasolla.  

 

Lajikohtaisesti tarkasteltuna havaitaan ahvenen, hauen ja kuhan saaliiden laskeneen Luikonlahdella 

selkeimmin. Näistä etenkin kuhasaalis oli pudonnut voimakkaasti. Muikkusaalis oli sen sijaan noussut 

voimakkaasti. Taimensaalis pysyi aiempien vuosien tavoin pienenä. Särkisaalis nousi hieman. 

Retusella selkeimmät muutokset ovat ahven- ja lahnasaaliiden puolittuminen. Siikasaalis laski 

hieman, ollen edelleen vain muutamia kiloja. Taimensaalis nousi hieman, joskin saalis on edelleen 

hyvin pieni. (Sarpakunnas 2019). 

 

 

 
Kuva 4. Kalastuspäivien lukumäärä kuukausittain Luikonlahden ja Retusen alueella vuonna 2019 
(Sarpakunnas 2019). 
 

 

Kyseisen kyselyn mukaan merkittävin kalastushaitta oli molemmilla alueilla pyydysten 

likaantuminen, joka häiritsi jossain määrin vähintään 75 % vastaajista. Luikonlahdella lisäksi 

vedenlaadun heikentyminen ja roskakalojen suuri määrä koettiin valtaosan mielestä jonkinasteisena 

haittana. Retusellakin vedenlaadun heikentyminen ja roskakalojen runsaus koettiin ongelmallisiksi, 

mutta pienempi osuus vastaajista koki haitan merkittäväksi. Luikonlahden osalta kolmasosa 

vastaajista piti säännöstelyä jonkin asteisena haittana. Kalojen makuvirheet haittasivat noin neljäs-

osaa kalastajista Luikonlahdella ja viidesosaa Retusella, mutta muut kalastajat ja pyyntirajoitukset 

eivät juurikaan haitanneet kalastajia kummallakaan alueella (Sarpakunnas 2019). 
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Osakaskunnille vuoden 2019 lopulla lähetetyssä kalastotiedustelussa kysyttiin mm. vesialueista 

kaupallisen kalastuksen ja virkistyskalastuksen kohteina. Yhteenvetona vastauksista voidaan todeta, 

että pyynti on lähinnä kotitarvekalastusta. Yleisimmät kalastusmuodot ovat sulanvedenaikaan vapa- 

ja uistelukalastus sekä talvisin verkkokalastus ja pilkintä. Kaupallinen kalastus on vähäistä. Muikkua 

pyydetään lähinnä verkoilla, kuhaa, haukea ja satunnaisesti taimenta uistelemalla, haukea ja 

madetta talviverkoilla sekä madetta ja ahventa pilkillä. 

 

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (nykyisin LUKE) valtakunnallisen ”Suomi kalastaa 2009” 

-tutkimuksen mukaan (Seppänen ym. 2011) Saarijärvi–Retunen–Kaavinjärvi–Rikkavesi–Juojärvi-

vesialueella keskimääräinen haukisaalis on ollut 1,46 kg/ha/vuosi ja kokonaishaukisaalis yhteensä  

36 000 kg. Kuhaa on saatu tutkimuksen mukaan 6 000 kg, noin 0,24 kg/ha/vuosi, ja samaan aikaan 

muikkusaalis on ollut noin 5 000 kg, ahvensaalis 16 000 kg ja lahnasaalis 2 000 kg. Kokonaissaalis on 

samaisen tutkimuksen mukaan ollut noin 76 000 kg (Seppänen ym. 2011). Taimensaaliista 

tutkimuksessa ei ole tietoja. 

 

 

Taulukko 1. Lyhyt lajikohtainen tiivistelmä Luikonlahden kaivoksen omistajayhtiön vuosina2013 ja 

2018 teettämien kalastustiedustelujen saalistiedoista Luikonlahdella. 

 
 
  

Luikonlahti
Vuosi 2018 

(kg)

Prosenttia 

kokonaissaaliista

Vuosi 2013 

(kg)

Prosenttia 

kokonaissaaliista

ahven 805 13,0 1100 16,1

hauki 1419 22,9 1953 28,6

kuha 75 1,2 526 7,7

särki 280 4,5 232 3,4

lahna 265 4,3 335 4,9

säyne 76 1,2 97 1,4

made 225 3,6 274 4,0

muikku 2863 46,2 2121 31,1

siika 175 2,8 179 2,6

taimen 10 0,2 4 0,1

yhteensä 6192 6821
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Taulukko 2. Lyhyt lajikohtainen tiivistelmä Luikonlahden kaivoksen omistajayhtiön vuosina 2013 ja 

2018 teettämien kalastustiedustelujen saalistiedoista Retusella. 

 
 
 
Kalatalousalueen osakaskuntien puheenjohtajilta kysyttiin rapukannoista osakaskuntiensa alueella. 
Saatujen vastausten perusteella jokirapua esiintyy kyseisistä viidestä järvestä muodostuvalla altaalla 
sekä Kaavinjärvessä että Juojärven eteläosassa (viimeksi mainitun kanta on heikko). Lisäksi jokirapuja 
on saatu Kaavin osakaskunnan alueelta Kotajärvestä, Lutosesta ja Iso-Lylystä.  
 
Järvialtaiden kalastusrasitusta voi pitää näiden pinta-alaan nähden alhaisena ja vesiä siksi 

alikalastettuina. 

 

 

2.1.5. Kalavedenhoito 

 

Yhteenveto kalanistutuksista viimeisen kymmenen vuoden ajalta Saarijärvi–Retunen–Kaavinjärvi–

Rikkavesi–Juojärvi –alueelta (tarkemmat istutustiedot löytyvät liitteen taulukoista osiosta kaksi). 

 

Saarijärvi 

 Vuosina 2010–2020 on Saarijärveen istutettu yksikesäisiä kuhanpoikasia yhteensä 31 691 

kappaletta. Vastaavana ajanjaksona on järveen istutettu kahteen otteeseen myös 

yksikesäistä planktonsiikaa yhteensä 2 375 kappaletta (kalastuksen sähköiset asiointi-

palvelut, SÄHI 2021). 

Retunen 

 Retuseen on vuosina 2010–2020 istutettu yllämainitun tilaston mukaan yksikesäisiä 

kuhanpoikasia yhteensä 64 029 kappaletta. Järveen on vastaavana ajanjaksona istutettu 

kerran myös 300 yksikesäistä planktonsiikaa (SÄHI 2021). 

 

 

Retunen
Vuosi 2018 

(kg)

Prosenttia 

kokonaissaaliista

Vuosi 2013 

(kg)

Prosenttia 

kokonaissaaliista

ahven 170 13,2 360 21,5

hauki 387 30,0 369 22,1

kuha 423 32,8 521 31,1

särki 26 2,0 68 4,1

lahna 129 10,0 233 13,9

säyne 100 7,8 55 3,3

made 23 1,8 42 2,5

muikku

siika 12 0,9 25 1,5

taimen 9 0,7

yhteensä 1288 1673



24 

 

Kaavinjärvi 

 Kaavinjärveen on vuosina 2010–2020 istutettu yksikesäisiä kuhanpoikasia yhteensä 53 033 

kappaletta ja yksikesäistä planktonsiikoja yhteensä 9 750 kappaletta (SÄHI 2021). 

 

Rikkavesi 

 Rikkaveteen on vuosina 2010–2020 istutettu yksikesäisiä harjuksenpoikasia, kaksivuotiaita 

järvilohia ja taimenia sekä yksikesäisiä kuhanpoikasia ja planktonsiikoja.  

 Harjuksia istutettiin yhteensä 4 171 kappaletta. Järvilohia vapautettiin Rikkaveteen yhteensä 

4 444 kappaletta. Taimenia Rikkaveteen istutettiin yhteensä 32 475 kappaletta.  

 Kuhanpoikasia Rikkaveteen istutettiin yhteensä 82 659 kappaletta. Yksikesäisiä plankton-

siikoja tuotiin järveen yhteensä 213 266 (SÄHI 2021). 

 

Juojärvi 

 Rikkaveden tavoin myös Juojärveen on vuosina 2010–2020 istutettu viittä eri kalalajia: 

yksikesäisiä harjuksenpoikasia, kaksivuotiaita järvilohia, kaksikesäisiä ja -vuotiaita sekä 

kolmekesäisiä taimenia sekä yksikesäisiä kuhanpoikasia ja planktonsiikoja.  

 Harjuksia istutettiin yhteensä 18 588 kappaletta. Järvilohia vapautettiin Juojärveen yhteensä 

7 547 kappaletta ja taimenia 66 061 kappaletta.  

 Kuhanpoikasia Juojärveen istutettiin yhteensä 282 617 kappaletta ja yksikesäisiä 

planktonsiikoja yhteensä 117 381 kappaletta. 

 
Kalatalousalueen suurissa osakaskunnissa myydään pyydysyksiköitä myös ulkopuolisille kalastajille, 

mutta muutoin näiden kalastusmahdollisuudet ovat rajoittuneet lähinnä viehelupiin.  

 

 

 
Kuva 5. Vuosittaisten taimenistutusten kappalemäärät (kaksikesäisistä kolmikesäisiin) Juojärveen ja 
Rikkaveteen (SÄHI 2021).  
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Kuva 6. Vuosittaisten kuhaistutukset kappalemäärät (yksikesäiset) Juojärveen, Rikkaveteen ja 

Kaavinjärveen (SÄHI 2021, V. Järveläinen 2021).  

 

 

 
Kuva 7. Vuosittaisten planktonsiikaistutusten kappalemäärät (yksikesäiset) Juojärveen, Rikkaveteen 

ja Kaavinjärveen (SÄHI 2021).  
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Palokin voimalaitos 

Palokin vesivoimalaitoksen rakentamisen myötä (vuonna 1961) tuhoutui yksi Etelä-Suomen 

merkittävimmän koskireitin taimenkannoista. Jos alueella yritettäisiin samaan aikaan elvyttää sekä 

lohta että taimenta, voisivat selviytyvien poikasten kokonaismäärät suurin piirtein puolittua. Siinä 

tapauksessa järvilohen luontaisen lisääntymisen palauttaminen ei onnistuisi (Piironen 2014). Heinä-

veden reitin taimen sen sijaan hyötyisi vähäisestäkin luontaisen poikastuotannon lisääntymisestä. 

Todennäköisesti parhaaseen tulokseen Palokissa päästäisiin keskittymällä järvitaimenen lisääntymis- 

ja poikastuotantoalueiden kunnostuksiin ja Heinäveden reitin taimenkannan elvyttämiseen. 

 

Vaikka Vaikkojoella on suhteellisen pitkä virtavesijakso, on sen merkitys Piiroisen (2014) mukaan 

Heinäveden reitin vaeltavalle taimenelle lähinnä teoreettinen. Kun Heinäveden reitin taimenkannan 

käyttäytymistä on selvitetty, on havaittu, että suuri osa esimerkiksi Kerman koskialueen taimenista 

liikkuu melko pienellä alueella koskien läheisyydessä. Kutupyynnissä saatujen taimenten merkinnät 

osoittavat suurimman osan laskeutuvan kudulle Kermajärvestä. Tällainen sekä ylä- että alavirtaan 

tapahtuva vaelluskäyttäytyminen voikin olla luonteenomaista järvialtaiden välikoskiin kotiutuneilla 

taimenkannoilla.  

 

Piiroinen (2014) tarkastelee Pautamon ym, (2012) esittämiä vaihtoehtoja Palokin voimalaitoksen 

suhteen. Tässä on esitettynä kaksi lupaavinta. 

  Nälönjoki-Nälönlampi-Honkajoki -kulkuväylän avaaminen yhdistämällä olemassa olevia vesi-

reittejä Lapinpesän ja Koskijärven pohjoispuolella entisen Palokin alaosan koskijaksoon.  

o kustannuksiltaan noin kolmasosa kalleimmasta vaihtoehdosta (koko vanhan uoman 

kunnostus) 

o tarjoaa kokonaisvaltaisesti arvioiden parhaan ratkaisumallin, jolla voitaisiin 

saavuttaa taimenen luontaisen elinkierron syntymisen ja vahvistamisen kannalta 

riittävän suuria poikastuotantoalueita 

o avaa vapaan vaellusreitin alavirtaan ja tarjoaa mahdollisuuden Juojärven 

syönnösalueen hyödyntämiseen 

o täysin uusien tuotantoalueiden rakentaminen voisi hyvin toteutettuna tuottaa jopa 

luonnontilaa parempia lisääntymis- ja kasvualueita 

 Palokin vanhan uoman ennallistaminen kokonaan.  

o kustannuksiltaan kallein esitetyistä vaihtoehdoista  

o saavutettavissa suurin potentiaalinen tuotantopinta-ala 

o avaa vapaan kulkureitin alavirtaan ja yhteyden Juojärvelle 

o mahdollisuus valita järvilohen ja taimenen välillä 

o taimenen palauttaminen lisäisi ratkaisevasti koko Heinäveden reitin taimenkannan 

elinvoimaisuutta sekä perinnöllistä monimuotoisuutta 
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2.1.6. Vesialueen muu käyttö 

 

Saimaalta on veneväylä Juojärven pääaltaalle. Veneily lieneekin kalastuksen ohella järvialtaan 
pääkäyttömuoto. Veneilyn tukipalveluja löytyy alueelta ainakin seuraavista kohteista. 
 

o Luikonlahden käyntisatama  
o Kaavinkosken retkisatama  
o Ohtaansalmen vieraslaituri  
o Tuusniemen kirkonkylän vierassatama 
o Kaavin kirkonkylän vierassatama 
o Outokummun Pitkälahden satama 
o Papinniemen vierassatama 

 
 
 

2.2. Kalakantojen ja kalastuksen tavoitetilat ja 

osatavoitteet 
 

2.2.1. Tavoitteet 

 

Kalakannat 

 

Alueen kalavaroja hoidetaan ja hyödynnetään niin, että järvialtaat tuottavat tehokkaasti ja moni-

puolisesti terveellistä järvikalaa vaarantamatta kalakantojen tuottoa ja monimuotoisuutta. 

Kaupallinen kalastus on tuottavaa ja on osa paikallista kulttuuria. Vapaa-ajankalastus ja kalastus-

matkailu tuottavat alueelle hyvinvointia ja elämyksiä. Kalastukselle keskeisten lajien kannat ovat 

vahvat. Alueen kalastus ja tärkeimpien kalakantojen tila tunnetaan hyvin ja tietoa käytetään 

kalastuksen ohjauksessa.  

 

Osatavoite 1. 

Kalastukselle keskeisten lajien kannat, jotka perustuvat turvattuun luonnonvaraiseen lisääntymiseen, 

pysyvät elinvoimaisina. Tällaisia lajeja ovat kuha, hauki, ahven ja muikku.  

 

Osatavoite 2. 

Alueen kalakannoista saadaan suunnittelukauden aikana uutta käyttökelpoista tietoa, jota voidaan 

hyödyntää seuraavaa suunnittelukautta koskevien kalastuksen ohjaukseen ja kalakantojen 

hyödyntämiseen liittyvien tavoitteiden asettamisessa.   
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Kalastus 

 

Osatavoite 3. 

Kaupallisen kalastuksen houkuttelevuus ja toimintaedellytykset paranevat ja toiminta on 
kannattavaa. Tavoitteena on kaupallisten kalastajien (1- ja 2-ryhmän kalastajat) määrän lisääminen 
sekä lupien saannin helpottaminen.  
 
Kalansaaliiden osalta tavoitteena on tärkeimpien saalislajien eli kuhan, hauen ja muikun saalis-
määrien nostaminen. Kirjanpitokalastajien yksikkösaaliiden avulla voidaan seurata mm. eri kalalajien 
saalismäärissä ja runsaussuhteissa tapahtuvia muutoksia. Kokonaiskalansaaliin kasvattamisessa on 
kaupallisella kalastuksella tärkeä rooli. Kalatalousalue sekä alueen osakaskunnat yrittävät 
mahdollisuuksiensa mukaan edesauttaa ammattimaisen kalastuksen harjoittamista vesialueillaan 
(trooliluvat yms.). Tarkoituksena on taata riittävät pyyntialueet ja pitkälle aikavälille (esim. viisi 
vuotta) myönnettävät luvat ja näin auttaa mm. investointeihin liittyvien riskien pienentyessä 
ammattikalastuksen edelleen kehittymistä alueella. 
 

Osatavoite 4. 

Vajaasti hyödynnettyjen lajien, kuten särjen taloudellinen hyödyntäminen kaupallisessa 

kalastuksessa. Särkikalakantoihin kohdistuva kalastus on myös erinomaista kalavesien hoitoa. 

 

Osatavoite 5. 

Aluetta kehitetään kiinnostavana vapaa-ajankalastuksen ja kalastusmatkailun kohteena. Vapaa-

ajankalastus ja kalastusmatkailu tuovat lupatuloja vesialueen omistajille sekä hyvinvointia alueelle. 

Tavoitteena on nostaa alueen vapaa-ajankalastuksen ja kalastusmatkailun volyymiä. 

 

Osatavoite 6.  

Osakaskuntien ja muiden vesialueiden omistajayksiköiden yhdistymistä vielä nykyistä isommiksi 

kokonaisuuksiksi tulee selvittää. Isommat omistajayksiköt helpottavat laajojen yhteislupa-alueiden 

muodostamista ja lisäävät näin ollen alueen houkuttelevuutta vapaa-ajankalastuskohteena Lisäksi 

pyritään aktivoimaan vähäisellä toiminnalla olevia osakaskuntia niin osakaskunnan oman toiminnan 

kuin kalatalousaluetoiminnankin suhteen. 

 

Kaupallisten kalastajien määrälle asetettu tavoite edellyttää, että troolikalastuksen edellytykset 

turvataan (mahdollisuus hyödyntää troolaukseen soveltuvia alueita, hileasemat, satamat ja muu 

infrastruktuuri).  

 

Osatavoite 7.  

Yhteistyömahdollisuuksia kalastukseen linkittyviin palveluntarjoajiin kartoitetaan. 
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2.3. Vesialueiden käytön alueellinen suunnittelu ja 

yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueella 
 

Kalatalousalueella mahdollisesti toimivien matkailuyrittäjien yhteismahdollisuuksia selvitetään 

yhdessä asianosaisten kuntien ja kalaveden omistajien kanssa.  

 

Mikäli Juojärvelle ja Rikkavedelle vakiintuu vahva ja kalastuksen kestävä kuhakanta, luo tämä hyvät 

edellytykset myös kaupalliselle verkko- ja rysäkalastukselle. 

 

 

2.3.1. Kalataloudellisesti merkittävät alueet 

 

Kalataloudellisesti merkittävänä alueena voidaan pitää kalatalousalueen laajinta yhtenäistä 

järviallasta eli Rikkavesi–Juojärveä kokonaisuudessaan.  

 

Troolipyyntiin soveltuvia vesialueita löytyy ainoastaan Rikkaveden eteläosista sekä Juojärven 

pohjoisosista (kuvat 8 ja 9). Tärkein tätä pyyntimuotoa rajoittava tekijä on vesisyvyys. Kyseisiin 

karttoihin merkitty rajaus ei sulje pois muita pyyntimuotoja. Esitetty rajaus on tehty muikun 

troolausta ajatellen, mutta esimerkiksi särjen pyyntiin lienee käytettävissä troolikalustoa, jolla 

kalastus on mahdollista myös karttaan merkittyjen syvännealueiden ulkopuolella.  

 

 



30 

 

 
Kuva 8. Troolikalastukseen soveltuva osa Rikkavettä. Alue on merkitty karttaan tummennuksella  

(vrt. kuva 2.2.). 
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Kuva 9. Troolikalastukseen soveltuvat osat Juojärveä. Alueet on merkitty karttaan tummennuksella 

(vrt. kuva 2.3). 
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2.3.2. Kaupalliseen kalastukseen ja kalastusmatkailuun hyvin 

soveltuvat alueet ja niillä käytettävät pyydykset 

 
Osakaskunnille lähetettiin vuoden 2019 lopulla tiedustelu, jossa kysyttiin mm. vesialueen sopivuutta 

kaupalliseen kalastukseen ja virkistyskalastukseen. Rikkavesi soveltuisi kyselyn mukaan kaupalliseen 

kalastukseen muikun, hauen ja mateen sekä Saarijärvi kuhan osalta. Retusessa kaupallisen 

kalastuksen lajeina tulisi olla kuha sekä hauki ja Juojärvessä hauki, ahven ja made, ja nämäkin vain 

järven eteläosissa. Muikku näyttäisi soveltuvan kyselyn mukaan kaupalliseen kalastukseen niiden 

osakaskuntien alueella, joilla myös troolikalastukselle on olemassa parhaat edellytykset (vrt. kartta 

9). Rikkavedellä troolaukseen soveltuisivat parhaiten Viitasaari–Kortesaari-alueen lähivedet (vrt. 

kartta 8). 

 

Järvialtaille hyvin sopivia kaupallisen kalastuksen pyydyksiä olisivat troolien lisäksi verkot, rysät ja 

katiskat. Myös muilla pyydyksillä järvialtaat soveltuvat sekä kaupalliseen kalastukseen että kalastus-

matkailuun. Kaupallisen kalastuksen luvat myöntävät asianosaiset osakaskunnat. 

 

Kalastusoikeuksien hintaa ei määritetty. Asia on lähtökohtaisesti vesiä vuokraavan kaupallisen 

kalastajan ja vesialueen omistajan välinen kysymys. Mikäli joudutaan soveltamaan kalastuslain 13§, 

määritetään kalastusoikeuden hinta selvittämällä osakaskuntien saamat korvaukset ja muodostetaan 

niiden keskiarvon perusteella hintataso, jota tarvittaessa korjataan alueen vastaavuuteen, pinta-alan 

yms. perusteella. Lisäksi asiassa voidaan konsultoida valtakunnallista kaupallisen kalastuksen 

järjestöä, Suomen ammattikalastajaliittoa. 

 

 

2.3.3. Vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueet ja järjestelmän 

kehittäminen 

 

Osakaskunnille lähetettiin vuoden 2019 lopulla tiedustelu, jossa kysyttiin mm. vesialueen 

soveltuvuutta eri kalastusmuodoille.  Virkistyskalastuksella nähtiin järvialueella enemmän 

mahdollisuuksia kuin kaupallisella kalastuksella tai kalastusmatkailulla: Rikkavesi ja Saarijärvi 

soveltuisivat hyvin kuhan, hauen ja mateen kalastukseen. Lisäksi osakaskunnissa oltiin suosiollisia 

muikun virkistyskalastukselle Rikkavedellä sekä ahvenen ja särkikalojen Saarijärvellä. Retusen ja 

Juojärven (ainakin osittain) katsottiin soveltuvat kaikkien alueen talouskalalajien virkistys-

kalastukseen taimenta lukuunottamatta. 

 

Juojärven-Rikkaveden viehelupa-alueeseen kuuluvat edellä mainittujen järvialtaiden lisäksi näiden 

pohjoispuolella sijaitsevat Saarijärvi ja Kaavinjärvi sekä Rauvanjärvi poislukien karttapiirroksissa 

10 ja 11 merkityt vesialueet. Viehelupa-alue kattaa runsaat 19 000 hehtaaria, vaikka tämän 

ulkopuolelle jää suuri osa Juojärven selkävesistä (noin 30 prosenttia koko järven pinta-alasta).  
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Kalatalousalue neuvottelee suunnittelukauden aikana viehelupa-alueen laajentamisesta kattamaan 

koko Juojärvi–Rikkavesi–Saarijärvi–Kaavinjärvi-alueen. Sekä Luikonlahden että Maarianvaaran 

osakaskuntien osuudet Rikkavedestä ja koko Rauvanjärvi ovat kuuluneet vuoden 2021 alusta 

yhtenäislupa-alueeseen.  

 

 

 
Kuva 10. Karttapiirros yhteislupa-alueeseen kuulumattomasta vesialueesta Kaavinjärvellä (punainen 
varjostus).  
 

 

Yhtenäislupa-alueelle on laadittu seuraavanlainen suunnitelma istutuskohteista vuosille  

2021–2024. 

 vuosi 2021: Papinniemi ja Viuruniemi 

 vuosi 2022: Tuusniemi ja Kaavinkoski 

 vuosi 2023: Papinniemi ja Viuruniemi 

 vuosi 2024: Tuusniemi ja Kaavinkoski 
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Kuva 11. Karttapiirros yhteislupa-alueeseen kuulumattomista vesialueista Juojärven yläosissa. 
Karttaan on eri värein rajattu osakaskuntien vesialueita. Tummansinisellä varjostuksella merkitty 
Koistilan osakaskunnan hallinnoima osa Juojärveä ei kuulu viehelupa-alueeseen. 
 

 
Vuosien 2010–2020 kokonaislupamyynti on ollut 69 687 euroa ja keskimääräinen vuosittainen 

lupamyynti 6 335 euroa (kuva 12).  
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Kuva 12. Rikkavesi–Juojärvi-viehelupa-alueen lupamyynti vuosina 2010–2020. 

 
 
 

2.4. Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi ja 

kalastuksen kehittämiseksi 
 

2.4.1. Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi 

 

Kalastusrajoitukset löytyvät suunnitelman liitteestä osiosta neljä. Tällainen sijoittelu on antaa 

mahdollisuuden muuttaa säätelytoimenpiteitä suunnittelukauden aikana. 

Saarijärvi–Retunen–Kaavinjärvi–Rikkavesi–Juojärvi-alueella pyyntiä tulee useimpien lajien kohdalla 

pyrkiä lisäämään. Kalastuksen järjestämisessä on tarkoitus ensisijaisesti huomioida vähempi-

arvoisten kalojen ja esimerkiksi kuhan, taimenen ja hauen kalastuksen oikea suhde. Kuhan pyyntiä 

ohjataan pyydysrajoituksin kookkaampien, jo kutemaan ehtineiden saaliskalojen pyyntiin. 

Rajoitukset mahdollistaisivat luonnonkudusta syntyvien poikasten määrän lisääntymisen ja pitkällä 

aikavälillä pysyvien kuhakantojen syntymisen ainakin tietyillä alueilla. 

Tulevaisuudessa tulisi useampien osakaskuntien harkita kalastuslupien myymistä muunkin (rysät, 

verkot ym.) kuin vapakalastuksen osalta ulkopuolisille kalastajille. Kalastuslupa voitaisiin esimerkiksi 

rajata käsittämään tietyn yksikkömäärän erilaisia pyydyksiä (esim. erillinen muikkuverkkomerkki). 

Lupien myynnissä osakaskuntia kannustetaan erityisesti huomioimaan alueen ulkopuolelta tulevat 

kaupalliset kalastajat. 
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Lajikohtainen erittely kalakantojen (mukaan lukien rapu) hoitamiseksi 

 

Taimen ja järvilohi 

Kuoreen merkityksestä esim. järvitaimenen ravinnossa ja esiintymisestä alueella ei ole olemassa 

tutkittua tietoa (Kontila 2010).  

 

Kalatalousalue pyrkii yhdessä tutkimuslaitosten ja viranomaistahojen kanssa selvittämään kala-

merkinnöillä sekä järvitaimen- ja järvilohi-istutusten kannattavuutta ja tuloksellisuutta että 

istukkaiden liikkumista alueella.  

 

Toivottavaa olisi, että periaatepäätös Palokin voimalaitoksen tulevaisuudesta saataisiin jo tämän 

suunnittelukauden aikana. 

 

Kuha 

 

Syvännealueille esitetty pyydysrajoitus palvelee kuhakantojen suojelua. Tarvittaessa tunnettuja 

kuhan kutupaikkoja esitetään esim. osakaskuntien päätöksillä rauhoitettavaksi määräajaksi kutevien 

yksilöiden suojelemiseksi.  

 

Muikku 

 

Muikun kannanvaihtelut ovat voimakkaita. Kantojen kannalta paras hoitokeino lienee kalastus. 

Kalatalousalue seuraa toimenpidekaudella muikkukantojen kehitystä ja muutoksia yhdessä ammatti-

kalastajien kanssa. 

 

Siika 

 

Yleislinjaus on, että istutusten kannattavuuden ja kalojen kasvun ollessa huono ei siikaa tulisi 

jatkossa istuttaa pääaltaisiin lainkaan. Siikojen menestymiseen vaikuttaa lisäksi muikku, joka 

tehokkaampana ravintokilpailijana syrjäyttänee ainakin planktonia syövät siiat. 

 

Rapu 

 

Kalatalousalue selvittää yhdessä osakaskuntien kanssa mahdollisuutta siirtää alueen ruttovapailta 

alueilta rapuja sopiviin pienehköihin kohteisiin. Näistä paikoista rapuja voitaisiin siirtää tarvittaessa 

uusiin kohteisiin tai alueille, joista rapurutto on tuhonnut kannan aikaisemmin. Istutuksissa tulisi 

käyttää rapueriä, joissa koiras–naaras-suhde olisi 30–70. Rapuistutuksiin tarvitaan aina ELY-

keskuksen lupa. 
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2.4.2. Suunnitelma kunnostustoimenpiteistä 

 

Saarijärvi–Retunen–Kaavinjärvi–Rikkavesi–Juojärvi-järvialtaille ei ole kaavailtu kunnostus-

toimenpiteitä. Kalatalousalueella tehtävät kunnostukset keskittyvät suunnittelukaudella virtavesiin. 

 

Eri puolilla pääjärviallasta sijaitsee kuusitoista veneenlaskupaikkaa (kartat 2.1.–2.4.). Suunnittelu-

kaudella näiden kuntoon ja toimivuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. 

 

 

2.4.3. Suunnitelma istutuksista ja kalakantoja koskevan 

seurannan järjestämisestä 

 

Yleislinjauksena todetaan, että kuhan ja taimenen istutuksia tulee alueen vesissä jatkaa. 

 

Saarijärvi–Retunen–Kaavinjärvi–Rikkavesi–Juojärvi-altaan istutukset koetetaan mahdollisimman 

pitkälti järjestää osakaskuntien ja kalatalousalueen kanssa yhteisen suunnitelman pohjalta. 

Istukaspoikasten hankinnassa pyritään pääsääntöisesti suosimaan lähialueen tuottajia, jolloin mm. 

istukkaiden kuntoa heikentävät kuljetusmatkat jäävät lyhyiksi. Kalatalousalueelle on tehty 

suunnitelma yhteislupa-alueen istutuskohteista. 

 

Boliden Kylylahti Oy:n Luikonlahden kaivoksen ja rikastamon tarkkailuvelvoite sisältää Luokonlahden 

ja Retusen kalataloudellisen tilan, kalasaaliiden ja kalastusolojen selvittämisen kalastustiedustelun 

avulla viiden vuoden välein. Tämän lisäksi voidaan tarvittaessa istutusten tuloksellisuutta selvittää  

5–7 kirjanpitokalastajiksi sopivan henkilön (myös kaupallisia kalastajia) avulla, jotka koulutettaisiin 

kirjaamaan saalistiedot sekä seuraamaan saaliissa tapahtuvia muutoksia. Tarvittaessa saalistietojen 

käsittelyn voisi tehdä jokin ulkopuolinen taho, jolloin yksittäisten ammattikalastajien saaliit pysyvät 

salassa. 

 

Kirjanpitotietojen ja istutustilastojen avulla voitaisiin jatkossa seurata istutusten tuloksellisuutta ja 

kalojen liikkeitä laajemmalla alueella. Kalastuskirjanpidon riittävä laajuus (useita kirjanpitokalastajia), 

pyyntiponnistuksen määrä ja riittävän pitkä aikajakso antaisivat luotettavamman kuvan 

tapahtuneista muutoksista ja kalakantojen kehityksestä. Istutusten ja muiden mahdollisten hoito-

toimenpiteiden vaikutuksia voitaisiin tarpeen mukaan seurata myös ulkopuolisen tahon tekemien 

kalamerkintöjen tai koekalastusten avulla. 

 

Kalatalousalue pyrkii ohjeistamaan osakaskuntia koko järvialtaan istutusten koordinoinnissa. 
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Istutuksissa voidaan käyttää seuraavia kalakantoja. 

 järvilohi ja taimen: Vuoksen kanta (taimenella lisäksi alueen eteläosissa Heinäveden kanta) 

 harjus: Puruveden kanta 

 kuha: paikallinen kanta (tai jo aiemmin käytetty kanta) 

 planktonsiika: Koitajoen kanta 

 kirjolohi: ei kantavaatimuksia 

 

Rapuistutuksiin tarvitaan aina ELY-keskuksen lupa. 
 
 

 

 
 

3.1. Perustiedot vesialueesta sekä kalakantojen ja 

kalastuksen nykytilasta 
 

3.1.1. Jokialue ja sen tila 

 

Yleistä 

 

Juuan kunnan alueelta Vaikkojärvestä alkavalla ja Kaavin kunnan puolella Kärenjärveen päättyvällä 

jokiosuudella on pituutta noin 50 kilometriä. Kuntien raja sijaitsee Pielisenpitkä-nimisen kosken 

alavirranpuolella. 

 

Kaikki Vaikkojoen reitin kosket on aikoinaan perattu uittoa varten, ensimmäisen kerran 1920-luvulla 

miestyönä. Vuosina 1957–1958 koko jokireitti Lietukasta alaspäin perattiin uudelleen pusku-

traktorilla, jolloin jokiuoma muuttui lopullisesti virtakutuisille kalalajeille soveltumattomaksi. Uitto 

Vaikkojoessa loppui 1960-luvun alkupuolella (Kujala ja Piirainen 1976). 

 

Vaikkojokea on ensimmäisen kerran kunnostettu vuosina 1979–80 lähinnä virkistyskalastuksen ja 

vesiretkeilyn tarpeisiin. Vuosina 2009–2011 joen kosket välillä Kajoonkoski–Ruukinkoski muokattiin 

aiempaa paremmin virtakutuisten kalalajien luontaiseen lisääntymiseen soveltuviksi tuomalla koskiin 

kutusoraa sekä kokoamalla rännimäiseen virtausuomaan matalia pohjapatoja ohjaamaan virtausta 

myös alivedellä avattuihin rantakivikoihin. Pohjois-Karjalan puoleisessa osassa jokea (Kajoonkoski–

Pielisenpitkä) jokiuomassa säilytettiin rajoitettu kanoottiretkeilymahdollisuus: virtausuomaa myöten 

kanoottiretkeily on mahdollista yli- ja osin myös keskivirtaamaoloissa. Pohjois-Savon puoleisiin 

koskiin jätettiin veneväylä koskiveneilyn tarpeisiin. 
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Kuva 13. Yleiskartta kalatalousalueen pohjoisosista. Karttaan on merkitty sekä Vaikkojoki 
että kuvan 16 kattama osa karttapiirroksesta (nro 5). 
 
Vaikkojoen kosket on suojeltu koskiensuojelulailla (35/1987) voimalarakentamiselta. 
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Jokireitti 

 

Vaikka Vaikkojärven ja Mäntylammen välinen virtavesi on kartoissa nimetty Vaikkojoeksi, tällä joki-

osuudella on hyvin vähän kalataloudellista merkitystä (Mäntylammen yläpuolella veden happamuus 

haittaa kalojen lisääntymistä), joten tekstissä Vaikkojoen reitillä tarkoitetaan Kajoonjärvestä alkavaa 

jokiosuutta. Mäntylammen vedet virtaavat Mäntyjokena Metsä-Vaikkoon ja sieltä edelleen 

Jokilampeen, johon myös Kajoonjärvi laskee.  

 

 

 
Kuva 14. Yleiskarttapiirros Vaikkojoesta sekä tämän kunnostettujen koskialueiden sijainnista 
(punainen tummennus).  
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Jokilammesta vedet laskevat Lietukkaan. Tämän pinta-ala on 118 hehtaaria ja keskisyvyys 1,7 metriä. 

Vaikkojoki on välillä Lietukka–Suuri Kotalampi lähes yhtenäistä koskea. Korkeuseroa tällä noin neljän 

kilometrin pituisella osuudella on lähes 25 metriä. Osuuden jyrkin koski on Myllykoski (putous-

korkeus 5 m).  

 

Välillä Suuri Kotalampi–Saarvanniva on putouskorkeutta noin 10 metriä. Kyseisen jokiosuuden jyrkin 

yksittäinen koski on Pielisenpitkä (putousta 4,5 m). Tämän alapuolella Vaikkojokeen yhtyy Saarvan-

joki. Putouskorkeus välillä Saarvanniva–Välijärvi on yhteensä noin 15 metriä. Välijärvestä vedet 

virtaavat Ruukinkosken kautta Kärenjärveen ja edelleen Vihtajärven sekä Pieni- ja Suuri-Kortteisen 

kautta Saarijärveen.  

 

 

Vesialueen omistus 

 
Kajoonjärvestä alkavalla jokiosuudella aina Juuan ja Kaavin kuntien rajalle asti vesialueen omistaa 

Kajoon yhteisen kalaveden osakaskunta. Tästä alavirtaan päin jokiosuuden hallinta kuuluu Kortteisen 

osakaskunnalle poikkeuksena kunnanrajan ja Ala-Kalliokosken välinen jokiuoma, jonka länsipuolella 

omistus jakaantuu Halivaaran ja Niinivaaran osakaskuntien kesken (kuva 15). 
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Kuva 15. Kartta vesialueen omistuksesta Vaikkojoen alueella (vertaa kuva 14, alue 5). 
A) Kortteisen osakaskunta, AE) Metsähallitus, AF) Raholanvaaran kylän talojen 1–6 vesialue, AG) 
Kajoon yhteisen kalaveden osakaskunta, AH) Petrovaaran kalaveden osakaskunta, AI) Halivaaran 
osakaskunta, AJ) Niinivaaran osakaskunta 
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Vedenlaatu 

 

Vaikkojoki (04.742) kuuluu SYKEn vedenlaaturekisterin ( Hertta-järjestelmä) mukaan luokkaan 

”keskisuuret turvemaiden joet”. Joki kuuluu biologisten ja fysikaalis-kemiallisten tekijöiden mukaan 

luokkaan ”hyvä”. Myös hydrologis-morfologisten arviointiperusteiden mukaan Vaikkojoen 

muuntuneisuusluokka on ”hyvä”. Arviota lienee nostanut joella vuosina 2009–2013 suoritettu 

kalataloudellinen kunnostus, joka monimuotoisti rännimäiseksi perattua virtausuomaa; jokea ei ole 

luokiteltu voimakkaasti muutetuksi tai keinotekoiseksi vesistöksi.  

 

Vesimuodostelman ekologien tila on arvioitu hyväksi. Arvion perusteluissa mainitaan, että biologisen 

aineiston mukaan tilaluokka on päällyslevien ja pohjaeläimistön perusteella hyvä, mutta kalaston 

osalta tyydyttävä. Happamuuden vaihtelu on joessa suuri, mitattu pH-minimi on 4,5 (lohensukuisille 

kaloille toksinen taso). Vesimuodostelman kemiallinen tila on arvioitu hyvää huonommaksi. Tila-

arviota on perusteltu kalojen elohopeapitoisuudella, kaukokulkeumariskillä ja humuspitoisuudella 

(valuma-alueella sijaitsee humuspitoisia järviä). Lisäksi vesimuodostuman lähialueelle on perustettu 

kolme laajaa turvetuotantoaluetta. 

 

Yleisesti Vaikkojoen reitillä ja tämän välialtaissa vesi on lievästi sameaa ja hiukan happaman puolella, 

puskurikyvyltään välttävää, humuspitoista ja välillä erittäin ruskeaa sekä fosforipitoisuuden 

perusteella koskialueilla karua mutta välialtaissa lievästi rehevää. Vedenlaatuun vaikuttavat valuma-

alueen runsaat kuivatusojitukset. 

 

Aluehallintovirasto myönsi 2011 toimiluvan Kylysuon ja Konosensuon turvetuotantoalueille. Ensin 

mainitun tuotantoalue on kooltaan 42,5 hehtaaria ja jälkimmäisen 66,7 hehtaaria. Kylysuon vedet 

johdetaan metsäojien kautta Saarilampeen, josta ne päätyvät Saaripuron ja Mäntyjoen kautta 

Vaikkojokeen. Konosensuon tuotantoalueen valumavedet päätyvät Raholanjärveen, josta ne 

kulkeutuvat lyhyiden jokiosuuksien ja välialtaiden kautta Hietaseen ja sieltä edelleen Hietajokea 

myöten Vaikkojokeen.  

 

Ahmonsuon turvetuotantoalue sai toimiluvan 2016. Tuotantoala on 37,9 hehtaarin kokoinen. 

Tuotantoalueen vedet johdetaan pintavalutuskentän kautta Saarilampeen, josta ne päätyvät 

Mäntylammen yläpuoliseen Vaikkojokeen ja edelleen Mäntyjoen kautta myös varsinaiselle 

Vaikkojoen reitille. 

 

Vaikka turvetuotantoalueiden ja Vaikkojoen koskien väliin jää välialtaita ja sivujokia, ovat kevättulvat 

ojitetulla valuma-alueella runsaita (ylivirtaama on viisinkertainen keskivirtaamaan ja yli 20-kertainen 

keskialivirtaamaan verrattuna), joten on mahdollista, että tulvaveden happamuus ja kiintoaine 

yhdistettyinä turvetuotantoalueiden valumavesiin hidastavat hautuvan mädin kasvua ja kehittymistä 

myös kunnostetussa osassa Vaikkojokea (mäti on tässä kehitysvaiheessa erittäin herkkä vedenlaadun 

vaihteluille). 
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Kuva 16. Karttapiirros kalatalousalueen pohjoisosista. Karttaan on eri värein merkitty arvio alueen 

järvien vedenlaadusta (SYKE 2020). 

 

 

Viimeisimmät vedenkorkeus- ja virtaamamittaukset on Vaikkojoella tehty vuosien 1979–1982 

kunnostustoimien yhteydessä. Rakkinekoskesta tuolloin mitattu korkein virtaama (HQ) oli 31 m³/s, 

keskivirtaama (MQ) 5,4 m³/s ja keskialivirtaama (MNQ) 1,3 m³/s (Porttikivi 1983). 
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3.1.2. Kalakantojen (mukaan lukien rapu) nykytila 

 

Vaikkojoessa tavataan taimenen lisäksi haukea, särkeä, salakkaa, säynettä, ahventa, madetta, 

kiiskeä, harjusta, kivennuoliaista, kivisimppua ja kirjolohta. Sekä pääuomasta että jokeen laskevista 

sivujoista ja puroista löydettiin vuosien 2004 ja 2005 sähkökoekalastuksissa usean eri ikäluokan 

taimenia, mm. vastakuoriutuneita poikasia (Ruokolainen 2004 ja 2005). 

 

Vuonna 2014 Vaikkojoen neljä koskea sähkökoekalastettiin. Näistä yhdestä löydettiin taimenia 

(Kiiskinen ja Ahosola 2014). 

 

Vaikkojoella on esiintynyt rapuruttoa, mutta Louhijoessa jokirapukanta lienee säilynyt. Lisäksi 

osakaskuntien puheenjohtajille tehdyn kyselyn perusteella jokirapua esiintyisi Vaikkojoesta 

luoteeseen sijaitsevassa Aittojoessa Suuren ja Pienen Aittojärven välisellä osuudella. 

 

Ruton jälkeen jokirapua on siirtoistutettu muutamiin kohteisiin Vaikkojoelle. Rapuistutuksiin 

tarvitaan aina ELY-keskuksen lupa. 

 

 

Vaikkojokeen kohdistuvat toimenpide-, maksu- ja kalataloustarkkailu-

velvoitteet 

 

Luettelo velvoitteista (luvanhakija ja hankkeen nimi, ELY-keskus 2021). Tarkemmat tiedot löytyvät 

liitteen osiosta viisi. 

Maksuvelvoitteet 

 Kuopion Energia Oy, Ahmonsuon turvetuotantoalue, Juuka 

 Kuopion Energia Oy, Kylysuon turvetuotantoalue, Juuka 

 Kuopion Energia Oy, Konosensuon turvetuotantoalue, Juuka 

Kalataloustarkkailu- tai toimenpidevelvoitteita ei ole. 

 

 

3.1.3. Kalastuksen nykytila 

 
Jokireitti ja sen sivujoet palvelevat nykyisellään virkistys- ja kalastusmatkailukohteina. Joella on 

vuoden 2019 loppuun saakka toiminut oma virkistyskalastustoimikunta, joka on huolehtinut luvan-

myynnistä ja jokialueen hoidosta yhdessä paikallisten osakaskuntien kanssa. Vuoden 2020 alusta 

toimikunnan tehtävät siirrettiin kalatalousalueelle. 

 
Vaikkojokeen on vuosina 2010–2020 istutettu kolmea eri kalalajia: yksikesäisiä harjuksenpoikasia 

sekä eri-ikäisiä taimenia (vastakuoriutuneita, yksikesäisiä ja -vuotiaita, kaksikesäisiä ja -vuotiaita sekä 
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kolmi- ja nelikesäisiä) ja kirjolohia (kolmikesäisiä ja -vuotiaita). Taimenistukkaista 22 500 oli kaloja, 

jotka eivät olleet kertaakaan talvehtineet, yhteensä taimenia on jokeen vapautettu 34 717 

kappaletta. 

 
 

 
Kuva 17. Vaikkojokeen vuosittain istutetut talvehtineet taimenenpoikaset (1v–3k) sekä mahdolliset 
kutukalat (4k) (ELY-keskus 2019 ja SÄHI 2021). 
 
 

 
Kuva 18. Vaikkojokeen vuosittain istutetut kirjolohet (ELY-keskus 2019 ja SÄHI 2021). 
 
 
Harjuksia on istutettu yhteensä 2 500 kappaletta ja kirjolohia kaikkiaan 7 9990 kappaletta.  

 

Vaikkojokeen tuotiin vuonna 2014 yli 5 600 taimenenpoikasta (mukana ei ole vastakuoriutuneilla 
tehty istutus), mikä ylittää yli kaksinkertaisesti seuraavaksi runsaimman istutuksen (kuva 17). 
Kirjolohi-istutusten huippuvuosi oli vuosi 2011, jolloin jokeen tuotiin yli 2 168 kirjolohta (kuva 18). 
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Vuosina 2018 ja 2019 virkistyskalastustoimikunta ei IHN-rhabdovirustilanteen vuoksi tuonut jokeen 
lainkaan kaloja; kyseisten vuosien istukkaat ovat olleet Kuopion Energian velvoitekaloja. 
 
Vaikkojoelle myydään viehelupaa, joka kattaa koko vesireitin Juuan ja Kaavin kuntien alueella. 
Reitille istutetaan pyyntikokoista kirjolohta.  
 
 

3.2. Kalakantojen ja kalastuksen tavoitetilat ja 

osatavoitteet 
 

Yleistavoite 

 

Yleistavoite on, että Vaikkojoen reitillä saadaan sovitettua yhteen vapaa-ajan kalastus ja taimenen 

suojelu. Vuoksen vesistöalueen järvitaimenkantojen toimenpideohjelman (Pohjois-Savon ELY-keskus 

2018) mukaan luontaisen taimenkannan ja sen elinkierron elvyttämisessä noudatetaan samoja 

yleisperiaatteita kuin valtakunnallisten kärkikohteissa tapauskohtaisesti soveltaen. Tärkeää olisi 

kartoittaa kaikki taimenelle sopivat virtavedet ja muokata näihin lisääntymis- ja poikastuotanto-

alueita. 

 

Osatavoitteet  

 

 Taimen- ja harjuskantojen tilaa kunnostetuilla jokiosuuksilla selvitetään suunnittelukaudella. 

Kalastusäännöt tulee tulosten perusteella laatia niin, että niissä painotetaan uhanalaisten 

kalojen suojelua. Säännön tulee tarvittaessa sisältää määräykset mm. väkäsettömistä 

koukuista, koukkujen määrän rajoituksesta sekä opastuksesta oikeaoppiseen rauhoitettujen 

ja alamittaisten kalojen vapauttamiseen. 

 Taimenen lisääntymis- ja elinolosuhteita parannetaan tarvittaessa koskialueiden kala-

taloudellisilla lisäkunnostuksilla (seulanperäkivillä tehtävät kunnostukset). 

 Kertynyt tieto taimenen elämänkierrosta ja elinympäristövaatimuksista tulee olla helposti 

kaikkien saatavilla (netti, infotaulut, esitteet yms.). 

 Kartoitetaan taimenen lisääntymisalueiksi sopivat Vaikkojoen pääuomaan laskevat virta-

vedet, sillä vaeltava taimen voi kutea myös pienissä virtavesissä. Näissä lisääntyvän 

taimenen vaelluskäyttäytymisestä Suomen sisävesillä on vielä niin vähän kokemusta, että 

tutkimus- ja koetoimintaa tarvitaan lisää.  

 Taimenen poikastuotantoon sopiviin pienvirtavesiin aloitetaan pienpoikasten istutukset, jos 

alkuperäistä taimenkantaa ei ole. Jos kanta on alkuperäinen, vahvistetaan sitä kalastuksen 

säätelyllä ilman istutuksia. Kotiutusistutuksiin käytetään Vuoksen järvitaimenkantaa. 

 Tavoitteiden toteutuksen seuranta tulee olla osa kaikkia toimenpiteitä (sähkökoekalastukset 

ja tiedotuksen seuranta). 
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3.3. Vesialueiden käytön alueellinen suunnittelu ja 

yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueella 
 

3.3.1. Kalataloudellisesti merkittävät alueet 

 

Vaikkojoen yhteenlaskettu taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoala on yli kuusi hehtaaria. 

Kunnostetut kosket muodostavatkin kalataloudellisesti merkittävän kokonaisuuden. 

 

 

3.3.2. Kaupalliseen kalastukseen tai kalastusmatkailuun hyvin 

soveltuvat alueet ja niillä käytettävät pyydykset 

 

Vaikkojoen koskiin ollaan palauttamassa luontaisesti lisääntyvää taimenkantaa, joten alue ei sovellu 

kaupalliseen kalastukseen. Pienimuotoinen kalastusmatkailu, varsinkin yhdistettynä muuhun luonto-

matkailuun, ei kuitenkaan ole ristiriidassa taimenen suojelutavoitteiden kanssa.  

 

 

3.4. Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi ja 

kalastuksen kehittämiseksi 
 

3.4.1. Suunnitelma kunnostustoimenpiteistä 

 

Vuoksen vesistöalueen järvitaimenkantojen toimenpideohjelmassa (2018) esitetään useita keinoja 

taimenen luonnontuotannon turvaamiseksi. Näistä osaa sovelletaan myös Vaikkojoen kunnostetuilla 

koskilla. Toimenpiteitä on käsitelty myös kohdassa ”3.2, osatavoitteet”. 

 Tarkastetaan koskien täydennys- ja lisäkunnostustarve. Tämän tulee sisältää myös arvion 

Pohjois-Savon puoleisen jokireitin veneväylän muuttamisesta kapeaksi kanoottiuomaksi. 

 Laaditaan arvio valuma-aluekunnostuksen tarpeellisuudesta. 
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Vaikkojoen koskia on kunnostettu vuosina 2009–2011 virtakuituisten kalalajien lisääntymis- ja 

pienpoikasalueiksi. Toimenpiteistä on kuitenkin kulunut jo vuosikymmen, ja Lietukan yläpuoliset 

kosket tarvitsisivat lisäsorastusta. Tämän toteutusta pyritään edistämään seurantakaudella. 

Lietukan alapuolinen jokiosuus aina Myllykoskelle asti muodostaa käytännössä yhtenäisen koski-

alueen. Kunnostusten yhteydessä uomaan jätettiin kanoottiväylä, johon koottiin perkauskivistä 

matalia pohjapatoja. On mahdollista, että jäät ovat liikutelleet joitakin pohjapatojen kivistä ja siten 

vaikeuttaneet kanoottireitin käyttöä. Suunnittelukaudella selvitetään tarvetta kyseisen koskiosuuden 

läpikäyntiin työkoneella. Samassa yhteydessä tulisi koskien kutusoraikkoja täydentää. 

 

Suunnittelukaudella kunnostusten valmistelu aloitetaan myös Metsä-Vaikkoon virtaavaan Mänty-

joen sekä muiden Vaikkojoen sivujokien osalta. Vuonna 2006 valmistui ELY-keskuksen tilaama sivu-

jokikartoitus, jossa on alustavasti tarkasteltu kahdeksan Vaikkojokeen virtaavan joen edellytyksiä 

taimenen poikastuotantoon. 

 

 

3.4.2. Suunnitelma istutuksista 

 

Vaikkojoella istutuslajeina tultaneen käyttämään kirjolohta, taimenta ja harjusta. Pyyntikokoiset 

kirjolohet tulisivat virkistyskalastuksen tarpeisiin.  

 

Vaikkojoella suoritetut kunnostus- ja kotiuttamistoimet ovat olleet Vuoksen vesistöalueen järvi-

taimenkantojen toimenpideohjelmaan (2018) mukaisia. Yksi ohjelman keskeisistä kohdista on pien-

poikasistutukset Vaikkojoen kaltaisiin kohteisiin. Viimeisen viiden vuoden aikana taimenistutukset on 

tehty lähinnä 1–2-vuotiailla poikasilla, mutta suunnittelukaudella istutuksissa siirrytään nykyistä 

enemmän pienpoikasistutuksiin (tehty viimeksi vuosina 2011 ja 2014). Harjuskantaa Vaikkojoessa 

tuetaan pienpoikasistutuksin (yksikesäiset poikaset). 

 

Istutuksissa voidaan kalatalousalueella käyttää seuraavia kalakantoja. 

 järvilohi ja taimen: Vuoksen kanta 

 harjus: Puruveden kanta (sekä Lieksanjoen kanta) 

 kirjolohi: ei kantaan liittyvää rajoitusta 

 

 

3.4.3. Ehdotukset kalastuksen säätely- ja kehittämistoimenpiteiksi 
 

Kalastusrajoitukset löytyvät suunnitelman liitteestä osiosta neljä. Tällainen sijoittelu antaa 

mahdollisuuden muuttaa säätelytoimenpiteitä suunnittelukauden aikana. 

 



50 

 

Vaikkojoki ympäristöineen muodostaa houkuttelevan kalastus- ja retkeily-ympäristön. Alueen 

houkuttelevuutta on tarkoitus kasvattaa lisäämällä tietoa alueen ainutlaatuisuudesta (luonto-

kohteet, taimenkannan elvytystoimenpiteet jne.) lähinnä kalatalousalueen nettisivujen kautta. 

Vaikkojoen varrella sijaitsee Pohjois-Karjalan puolella vain yksi huollettu nuotiopaikka, joten näiden 

ja laavujen rakentaminen otetaan suunnittelukaudella esille Juuan kunnan kanssa. 

 

 

 

 

(Vaikkojärvi, Kajoonjärvi, Kärenjärvi, Sivakkajärvi, 

Rauvanjärvi–Syrjäjärvi–Saarijärvi ja Suurijärvi) 

 

Keskisuurilla järvialtailla kalastuksen järjestäminen on pääsääntöisesti osakaskuntien vastuulla. 

Kalastusalueen rooli on kalastuksen ja kalakantojen tilan osalta lähinnä neuvoa-antava. 

 

4.1. Perustiedot vesialueesta sekä kalakantojen ja 

kalastuksen nykytilasta 
 

 
Kuva 19. Yleiskarttapiirros kalatalousalueen keskisuurten järvialtaiden sijainnista. 1–Vaikkojärvi,  
2–Kajoonjärvi, 3–Kärenjärvi, 4–Sivakkajärvi, 5Rauvanjärvi ja 6–Suurijärvi. 
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Kyseisten järvialueiden istutuksissa voidaan käyttää seuraavia kalakantoja. 

 järvilohi ja taimen: Vuoksen kanta 

 harjus: Puruveden kanta 

 kuha: paikallinen kanta (tai jo aiemmin käytetty kanta) 

 planktonsiika: Koitajoen kanta 

 kirjolohi: ei kantavaatimuksia 
 
Rapuistutuksiin tarvitaan aina ELY-keskuksen lupa. 
 
 

4.1.1. Vaikkojärvi 

 

Vesialueen omistus 

 

Vaikkojärvi kokonaisuudessaan on osa Vaikon kalaveden osakaskuntaa (kuva 20). Järvestä alkava ja 

Mäntylampeen päättyvä virtavesi on kartoissa nimetty Vaikkojoeksi. Tällä melko lyhyellä jokialueella 

ei kuitenkaan ole kuin marginaalinen kalataloudellinen merkitys, joten käyttö- ja hoito-

suunnitelmassa Vaikkojoella tarkoitetaan Kajoonjärven ja Kärenjärven välistä, noin 50 kilometrin 

pituista jokiosuutta. 
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Kuva 20. Karttapiirros Vaikkojärvestä. Järvialuetta hallinnoi Vaikon kalaveden osakaskunta. 
 

Vedenlaatu 
 

Vaikkojärvi (04.752.1.001) on SYKEn (2020, Hertta-järjestelmä) tilastoissa luokiteltu 

runsashumuksiseksi järveksi. Järven korkeustaso on N60+187,20, vesialan laajuus 719 hehtaaria ja 

vesitilavuus 32,05 miljoonaa kuutiometriä. Vaikkojärven keskisyvyys on 4,46 metriä (suurin syvyys 

19,00 m) ja rantaviivan kokonaispituus 41 kilometriä (SYKE 2020). 

 

SYKEn vesimuodostumien tilaluokittelussa Vaikkojärvi kuuluu biologisen, fysikaalis-kemiallisen ja 

hydrologis-morfologisen luokittelun mukaan luokkaan ”erinomainen”. Yksi biologisen luokan laatu-

tekijöistä on kalasto. Tämän tila-arvio perustuu vuoden 2009 koekalastuksiin, joiden antamia 

tuloksia on vertailtu neljään eri muuttujaan (kalabiomassa, yksilömäärä, särkikalojen biomassaosuus 

ja indikaattorilajien esiintyminen). Näistä kolme ensin mainittua antoivat luokaksi ”erinomainen”, 

mutta viimeinen – indikaattorilajien esiintyminen – sai arvon ”tyydyttävä”.  

 

Yhteenvetona yllämainituista Vaikkojärven ekologinen tila on kuitenkin arvioitu luokkaan 

”erinomainen”. Vesimuodostuman kemiallinen tila on sen sijaan arvioitu ”hyvää huonommaksi”. 

Perusteluina mainitaan kaloissa esiintyvä elohopea sekä kaukokulkeumariski (turvealueiden joet ja 

runsashumuksiset lähijärvet). 

 

 

Kalakantojen ja kalastuksen nykytila 
 

Vaikkojärveen on vuosina 2010–2020 istutettu kahdesti sekä yksikesäistä kuhaa että planktonsiikaa 

ja taimenta (yksi sekä kaksikesäisillä että -vuotiailla tehty istutus), ensinmainittuja 3 465 kappaletta 

ja jälkimmäisiä 6 150 kappaletta. Taimenia tuotiin järveen vuosina 2011 ja 2012 yhteensä 975 

kappaletta (SÄHI 2021). 

 
Osakaskunnille lähetettiin vuoden 2019 lopulla tiedustelu, jossa kysyttiin vesialueen soveltuvuutta 

eri kalalajeille sekä kaupalliseen kalastukseen ja virkistyskalastukseen. Vaikon kalaveden osakas-

kunnan näkemyksen mukaan järvessä hyvin menestyviä kalalajeja ovat hauki, ahven, made, lahna, 

särki, säyne, kuha ja siika (kaksi viimeksi mainittua istutusten ansiosta).  

 
 

4.1.2. Kajoonjärvi 

 

Vesialueen omistus 

 

Kajooonjärvi kuuluu Kajoon yhteisen kalaveden osakaskuntaan, samoin tähän Kajoonkosken ja 

Jokilammen välityksellä yhteydessä oleva Metsä-Vaikko, johon Mäntyjoki laskee. Kajoonjärveen 
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laskee koillisesta lyhyen Salmenjoen kautta Polvijärvi, jonka itäpuoli kuuluu Petrovaaran kalaveden 

osakaskuntaan (kuva 21). 

 

 
Kuva 21. Karttapiirros Kajoonjärvestä lähivesineen. Kajoonjärvea ja osaa tätä ympäröivistä 
vesialueista hallinnoi Kajoon yhteisen kalaveden osakaskunta (AG) ja osaa Petrovaaran kalaveden 
osakaskunta (AH). 
 

 

Vedenlaatu 
 

Kajoonjärvi (04.761.1.001) on luokiteltu SYKEn (2020, Hertta-järjestelmä) tilastoissa keskikokoiseksi 

humusjärveksi. Järven korkeustaso on N60+167,30, vesialan laajuus 552 hehtaaria ja vesitilavuus 

62,49 miljoonaa kuutiometriä. Kajoonjärven keskisyvyys on 11,33 metriä (suurin syvyys 49,90 m) ja 

rantaviivan kokonaispituus 25 kilometriä (SYKE 2020, Hertta-järjestelmä). 

 

SYKEn vesimuodostumien tilaluokittelussa Kajoonjärvi kuuluu biologisen luokittelun mukaan 

luokkaan ”hyvä”. Perusteluissa mainitaan, että kasviplanktonin, vesikasvien, rantavyöhykkeen 
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pohjaeläimistön ja kalaston luokka-arvo on ”erinomainen”, mutta, koska syvänteen pohjaeläimistön 

ja päällyslevien tila on arvioitu ”hyväksi”, saa järven biologinen tila kokonaisarvion ”hyvä”. 

 

Kalaston tila-arvio perustuu vuoden 2010 koekalastuksiin, joiden antamia tuloksia on arvioitu 

kalabiomassan, yksilömäärän, särkikalojen biomassaosuuden ja indikaattorilajien esiintymisen 

suhteen. Näistä kolme ensin mainittua antoivat luokaksi ”erinomaisen”, mutta indikaattorilajien 

esiintyminen ”hyvän”. 

 

Fysikaalis-kemiallisen ja hydrologis-morfologisen tilaluokittelun mukaan Kajoonjärvi kuuluu luokkaan 

”erinomainen”.  

 

Yhteenvetona yllämainituista Kajoonjärven ekologinen tila on arvioitu luokkaan ”hyvä”. Vesi-

muodostuman kemiallinen tila on arvioitu ”hyvää huonommaksi”. Perusteluina mainitaan maan-

käytön aiheuttama elohopeapitoisuuden lisääntyminen kaloissa. 

 

 

Kalakantojen ja kalastuksen nykytila 
 

Kajoonjärveen on vuosina 2010–2020 tehty vain neljä kalaistutusta; kaikki istukkaat ovat olleet 

yksikesäisiä planktonsiikoja, yhteensä 25 499 kappaletta (SÄHI 2021). 

 

Kajoonjärvessä elää talvikutuinen muikkukanta. 

 

Osakaskuntien puheenjohtajille tehdyn kyselyn tulosten perusteella Kajoonjärven itäpuolella 

sijaitsevassa Saarijärvessä elänee heikko jokirapukanta.  

 

Osakaskunnille lähetettiin vuoden 2019 lopulla tiedustelu, jossa kysyttiin vesialueen soveltuvuutta 

eri kalalajeille sekä kaupalliseen kalastukseen ja virkistyskalastukseen. Kajoonjärven koillis- ja 

itäpuolen pieniä järvialtaita hallinnoi Petrovaaran kalaveden osakaskunta. Heidän näkemyksensä 

mukaan kyseiset pienvedet soveltuvat alueen luontaisille kalalajeille. 

 

Aluetta pidetään epäsuotuisana kaupalliseen kalastukseen johtuen järvialtaiden pienestä koosta. 

Virkistyskalastukseen järvet sen sijaan sopisivat hyvin sekä näissä luontaiset lisääntyvien lajien (hauki 

ja ahven) että siian osalta (tärkein istutuslaji). 

 

Alueen pienvesistä on havaintoja, joiden mukaan metsäojitukset lisäävät nopeasti ja voimakkaasti 

niin rehevöitymistä kuin happamoitumista. 
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4.1.3. Kärenjärvi 

 

Vesialueen omistus 

 

Sekä Kärenjärvi että tätä ympäröivät Vihtajärvi, Välijärvi ja Riihijärvi ovat osa Kortteisen 
osakaskuntaa (kuva 22).  
 

 
Kuva 22. Karttapiirros Kärenjärvestä lähivesineen. Kartassa näkyviä järvialtaita hallinnoi Kortteisen 
osakaskunta. 
 

 

Vedenlaatu 
 

Vaikkojoki laskee Välijärven ja Kapasenselän kautta Kärejärveen (04.742.1.001). Järven korkeustaso 

on N60+103,10, vesialan laajuus 149 hehtaaria ja vesitilavuus 3,96 miljoonaa kuutiometriä. Kären-

järven keskisyvyys on 2,66 metriä (suurin syvyys 10,36 m) ja rantaviivan kokonaispituus 20 kilometriä 

(SYKE 2020). 

 

Kärenjärvi on SYKEn (2020, Hertta-järjestelmä) tilastoissa luokiteltu runsashumuksiseksi järveksi. 

SYKEn vesimuodostumien tilaluokittelussa järvi kuuluu biologisen ja fysikaalis-kemiallisen luokittelun 

mukaan luokkaan ”hyvä”. Ensin mainitun perusteluissa on kirjoitettu, että vuoden 2005 

havaintokerralla klorofyllipitoisuus jäi luokkaan ”tyydyttävä”. Jälkimmäistä luokittelua on perusteltu 
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mm. sillä, että kesäisin Kärenjärven syvänteen (melko pienialainen) happitilanne on ollut heikko 

viittä metriä syvemmissä vesikerroksissa ja että talvisin pohjan hapettomalla vyöhykkeellä on ollut 

syvyyttä kaksi metriä.  

 

Kärenjärven hydrologis-morfologinen tilaluokka on ”erinomainen”. 

 

Yhteenvetona yllämainituista Kärenjärven ekologinen tila on kuitenkin arvioitu luokkaan ”hyvä”. 

Vesimuodostuman kemiallinen tila on arvioitu ”hyvää huonommaksi”. Perusteluina mainitaan 

kaloissa esiintyvä elohopea sekä kaukokulkeumariski (turvealueiden joet ja runsashumuksiset 

lähijärvet). 

 

 

Kalakantojen ja kalastuksen nykytila 
 

Kärenjärveen on vuosina 2010–2020 istutettu kuhaa (yksikesäisiä kaloja) yhteensä 7 988 kapapletta 

ja kirjolohta (kaksi- ja kolmivuotiaita kaloja) yhteensä 467 kappaletta. Viimeisin järveen tehty istutus 

on vuodelta 2014 (SÄHI 2021). 

 

Osakaskunnille lähetettiin vuoden 2019 lopulla tiedustelu, jossa kysyttiin vesialueen soveltuvuutta 

eri kalalajeille sekä kaupalliseen kalastukseen ja virkistyskalastukseen. Heidän näkemyksensä 

mukaan Kärenjärvi soveltuu virkistyskalastukseen mutta ei kaupalliseen kalastukseen. 

 

 

4.1.4. Sivakkajärvi 

 

Vesialueen omistus 

 

Pääosa Sivakkajärveä sekä tämän koillispuolella sijaitsevat Välijärvi ja Louhi kuuluvat Sivakkavaaran 

osakaskuntaan. Sivakkajärven lounaiskulmaa hallinnoi Luikonlahden osakaskunta (kuva 23). 
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Kuva 23. Karttapiirros Sivakkajärvestä lähivesineen. Pääosaa sekä järvestä että tätä ympäröivistä 
vesialueista hallinnoi Sivakkavaaran osakaskunta. Lounaiskulma Sivakkajärveä on osa Luikonlahden 
osakaskuntaa (D). 
 

Vedenlaatu 

 

Sivakkajärvi (04.771.1.001) on luokiteltu SYKEn (2020) tilastoissa pieneksi humusjärveksi. Järven 

korkeustaso on N60+117,00, vesialan laajuus 340 hehtaaria ja vesitilavuus 16,67 miljoonaa 

kuutiometriä. Sivakkajärven keskisyvyys on 4,90 metriä (suurin syvyys 17,24 m) ja rantaviivan 

kokonaispituus 19 kilometriä (SYKE 2020, Hertta-järjestelmä). 

 

SYKEn vesimuodostumien tilaluokittelussa järvi kuuluu biologisen ja fysikaalis-kemiallisen luokittelun 

mukaan luokkaan ”hyvä”. Ensin mainitun perusteluissa on kirjoitettu, levämäärään perustuvat 

muuttujat (a-klorofylli ja kokonaisbiomassa) olivat ”tyydyttävää” luokkaa. Jälkimmäistä luokka-

arviota on perusteltu sillä, että kevättalvella 2012 karjataloudesta peräisin olevien hygienian 

indikaattoribakteerien määrät ja ravinnepitoisuus nousivat järven länsipäässä korkeiksi (tilannetta on 

luonnehdittu lyhytaikaiseksi). 

 

Hydrologis-morfologisen tilaluokittelun mukaan Sivakkajärvi kuuluu luokkaan ”erinomainen”.  

 

Yhteenvetona yllämainituista Sivakkajärven ekologinen tila on arvioitu luokkaan ”hyvä”.  
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Kalakantojen ja kalastuksen nykytila 

 

Sivakkajärveen on tehty vain yksi kalaistutus viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kyseessä on 

vuonna 2010 yhteensä 5 700 yksikesäisen planktonsiian istutus (ELY-keskus 2019). Muutoin järven 

kalastuksesta tai kalastosta ei ole olemassa ajanmukaista tietoa. Kalastus lienee kuitenkin pieni-

muotoista vapaa-ajankalastusta. 

 

 

4.1.5. Rauvanjärvi–Syrjäjärvi–Maarianvaaran Saarijärvi sekä 

Rauvanjoki 

 

Maarianvaaran Saarijärvi laskee Saarijoen kautta Syrjäjärveen, jonka vedet virtaavat Syrjänjokea 

myöten Rauvanjärveen. Tämän vedet puolestaan laskevat Rauvanjokea myöten Rikkaveteen. 

 
Saarijärvi, Syrjäjärvi ja Rauvanjärvi sekä tästä Rikkaveteen laskeva Rauvanjoki kuuluvat 

Maarianvaaran osakaskunnalle (kuva 24). 
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Vesialueen omistus 

 

 
Kuva 24. Karttapiirros Rauvanjärvi–Syrjäjärvi–Saarijärvi-alueesta. Järvialtaita ja näitä yhdistäviä jokia 
hallinnoi Maarianvaaran osakaskunta (tummennetut alueet). 
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Vedenlaatu 

 

Rauvanjärvi (04.781.1.003) on SYKEn (2020, Hertta-järjestelmä) tilastoissa luokiteltu keskikokoiseksi 

humusjärveksi. Järven korkeustaso on N60+106,00, vesialan laajuus 882 hehtaaria ja vesitilavuus 

63,11 miljoonaa kuutiometriä. Rauvanjärven keskisyvyys on 7,15 metriä (suurin syvyys 26,73 m) ja 

rantaviivan kokonaispituus 44 kilometriä (SYKE 2020, Hertta-järjestelmä). 

 
SYKEn vesimuodostumien tilaluokittelussa järvi kuuluu biologisen, fysikaalis-kemiallisen ja 
hydrologis-morfologisen luokittelun mukaan luokkaan ”erinomainen”.  
 
Kalaston tila-arvio (yksi biologisen luokittelun osa-alueista) perustuu vuoden 2006 koekalastuksiin, 
joiden antamia tuloksia on arvioitu kalabiomassan, yksilömäärän, särkikalojen biomassaosuuden ja 
indikaattorilajien esiintymisen suhteen. Näistä kolme ensin mainittua antoivat luokaksi 
”erinomaisen”, mutta indikaattorilajien esiintyminen ”hyvän”. 
 
Yhteenvetona yllämainituista Rauvanjärven ekologinen tila on arvioitu luokkaan ”erinomainen”.  
 
 

Myös Syrjäjärvi (04.782.1.002) on luokiteltu SYKEn (2020, Hertta-järjestelmä) tilastoissa pieneksi 

humusjärveksi. Järven korkeustaso on N60+117,10, vesialan laajuus 272 hehtaaria ja vesitilavuus 

5,78 miljoonaa kuutiometriä. Syrjäjärven keskisyvyys on 2,12 metriä (suurin syvyys 10,46 m) ja 

rantaviivan kokonaispituus 16 kilometriä (SYKE 2020, Hertta-järjestelmä). 

 

SYKEn vesimuodostumien tilaluokittelussa järvi kuuluu biologisen ja fysikaalis-kemiallisen luokittelun 

mukaan luokkaan ”hyvä”. Jälkimmäisen perusteluissa on maininta, että vuonna 2005 Syrjäjärven 

alusvesi oli laajalti hapeton.  

 

Hydrologis-morfologisen tilaluokittelun mukaan järvi kuuluu luokkaan ”erinomainen”.  

 

Yhteenvetona yllämainituista Syrjäjärven ekologinen tila on arvioitu luokkaan ”hyvä”. Vesi-

muodostuman kemiallinen tila saa arvion ”hyvää huonompi”. Tätä on perusteltu mm. sillä, että 

kaloissa on havaittu kohonneita elohopeapitoisuuksia sekä kaukokulkeumariski on suuri 

(humusjärvet). 

 

 

Maarianvaaran Saarijärvi (04.782.1.006) on SYKEn (2020) tilastoissa luokiteltu matalaksi 

humusjärveksi. Järven korkeustaso on N60+117,40, vesialan laajuus 254 hehtaaria ja vesitilavuus 

5,03 miljoonaa kuutiometriä. Saarijärven keskisyvyys on 1,98 metriä (suurin syvyys 8,72 m) ja 

rantaviivan kokonaispituus 20 kilometriä (SYKE 2020, Hertta-järjestelmä). 

 
SYKEn vesimuodostumien tilaluokittelussa järvi kuuluu biologisen ja fysikaalis-kemiallisen luokittelun 

mukaan luokkaan ”hyvä”. Jälkimmäisen perusteluissa on maininta, että pohjan lähellä on havaittu 

hapettomuutta.  
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Hydrologis-morfologisen tilaluokittelun mukaan järvi kuuluu luokkaan ”erinomainen”.  

 
Yhteenvetona yllämainituista Saarijärven ekologinen tila on arvioitu luokkaan ”erinomainen”. 

Vesimuodostuman kemiallinen tila saa arvion ”hyvää huonompi”. Tätä on perusteltu mm. sillä, että 

kaloissa on havaittu kohonneita elohopeapitoisuuksia sekä kaukokulkeumariski on suuri 

(humusjärvet). 

 

 

Kalakantojen ja kalastuksen nykytila 

 

Osakaskunnille lähetettiin vuoden 2019 lopulla tiedustelu kalaston tilasta. Tulosten perusteella 

Rauvanjärven muikkukanta on hyvä. Myös hauki ja made viihtyvät sekä Rauvanjärvessä että 

Syrjäjärvessä ja Saarijärvessä. Sen sijaan sekä kuha- että siikakanta on heikko kaikissa kolmessa 

järvialtaassa, vaikka näihin kaikkiin on istutettu sekä yksikesäistä kuhaa että planktonsiikaa 

(tarkemmin liitteessä osiossa yksi). Rauvanjärveen on vuosina 2010–2020 istutettu 8 000 kuhan ja 

12 500 siian poikasta. Syrjäjärven ja Saarijärven vastaavat istutusmäärät ovat 10 000 kuhaa ja 9 500 

siikaa sekä 16 494 kuhaa ja 9 500 siikaa (SÄHI 2021 ja V. Järveläinen 2021). Alla on listattuna asian-

osaisten osakaskuntien näkemyksiä kalaston ja kalastuksen tilasta.  

 

Rauvanjärvi–Luvelampi-vesialue 

Järvien rannoilla ei ole pysyvää asutusta, ainoastaan pienialaisia viljelyksiä ja joitakin loma-asuntoja. 

Järvellä ei ole ainuttakaan veneenlaskupaikkaa (sellainen on suunnitteilla). Järvessä elää varsin hyvä 

muikkukanta (pyyntikoko #18–20 mm, 20–25 kpl/kg). Muikun pyynti on pääasiassa kotitarve-

kalastusta; järvellä ei vuosikymmeniin ole ollut yhtään nuottaa.  Hauen ja mateen kannat ovat hyvät, 

mutta pyynti on vähäistä (esimerkiksi talvella 2018–2019 järvellä kalasti ainoastaan yksi kotitarve-

kalastaja). Istutuksista peräisin olevien siika- ja kuhakantojen tila lienee kohtuullinen. Vapakalastus 

alueella on vähäistä. Osakaskunta myy ns. usean vavan lupia alueelleen, mutta määrät ovat olleet 

varsin vaatimattomia.  

 

 

Syrjäjärvi 

Rannoilla on ainoastaan vähäisiä viljelyksiä. Alueella ei ole kunnollista veneluiskaa, mutta vapa-

kalastajien on mahdollista päästä järvelle yhteiskäytössä olevan rannan kautta (Somparanta). Alueen 

soiden ojitukset ovat jossain määrin muuttaneet veden väriä. Syvänteistä on tosin havaittu 

kulkeutuvan verkkojen alapaulan mukana mutaa. Hauen ja mateen kannat ovat järvellä hyvät, mutta 

pyynti on vähäistä. Istutuksista peräisin olevien siika- ja kuhakantojen tila lienee kohtuullinen. Vapa-

kalastus on Rauvanjärven tapaan vähäistä. Osakaskunta myy ns. usean vavan lupia alueelleen, mutta 

määrät ovat olleet varsin vaatimattomia.  

 

Kalatalousalueen osakaskuntien puheenjohtajilta kysyttiin rapukannoista osakaskuntiensa alueella. 

Saatujen vastausten perusteella sekä Syrjäjärvessä että Syrjäjoessa elää lisääntyvä jokirapukanta. 
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Maarianvaaran Saarijärvi 

Rannoilla on ainoastaan vähäisiä viljelyksiä. Vapakalastajien pääsy järvelle on vaikeaa, koska alueella 

ei ole kunnollista veneenlaskuluiskaa. Hauen ja mateen kannat ovat järvellä hyvät, mutta pyynti on 

vähäistä.  Siikaa on viimevuosina istutettu järveen, ja se lienee menestynytkin kohtuullisesti. Vapa-

kalastus on alueella vähäistä. Osakaskunta myy ns. usean vavan lupia alueelleen, mutta toden-

näköisesti niitä ei ole viime vuosina ostettu järvelle ainuttakaan. 

 

 

Rauvanjoki 

 

Rauvanjärvestä lähtevä Rauvanjoki laskee Rikkaveteen. Joen alajuoksulla sijaitsee Rauvankoski, jonka 

kunnostaminen aloitettiin vuonna 2000. Taimenen on todettu lisääntyvän koskessa. Myös joen ylä-

osissa on tehty talkookunnostuksia, joilla on tarkoitus lisätä kutuun soveltuvien soraikoiden pinta-

alaa. Rauvanjoki, jossa koskilammen tilalle on saatu tuottava lisääntymiskoski, mainitaan hyvänä 

esimerkkinä kunnostuksen onnistumisesta Vuoksen vesistöalueen järvitaimenkantojen toimenpide-

ohjelmassa (2018). 

 

Rauvanjoen tilaa ovat 1970- ja 1980-luvuilla heikentäneet joen yli rakennettujen siltojen aiheuttamat 

haitat (liettymiset ja maansiirtotyöt). Ilmeisesti edellä mainitut ovat syynä siihen, että rapu on 

hävinnyt joesta lähes täysin. Jokeen on koeluonteisesti tuotu rapuja, mutta istutusten tulokset ovat 

olleet heikkoja. Ravun kotiuttamisen kannalta olisikin tärkeää saada kunnostettua lajille sopivia 

elinalueita. Rapuistutuksiin tarvitaan aina ELY-keskuksen lupa. 

 

Joesta on tavattu myös harjusta. Kanta on ilmeisesti lähtöisin vuonna 1994 suoritetusta istutuksesta 

(3 000 kpl), sillä koskessa ei ole tiettävästi esiintynyt harjusta ennen 1990-lukua.  

 

Tehtyjen kunnostuksen jälkeistä kala- ja rapukannan elpymistä tulee seurata. 

 

Rauvankoskea on tällä vuosituhannella sähkökoekalastettu kahdesti, vuosina 2016 ja 2019 (Miika 

Sarpakunnas 2019). Vuoden 2016 taimensaalis oli yhteensä 93 yksilöä ja vuoden 2019 kaikkiaan 127 

yksilöä (taulukko 3). 
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Taulukko 3. Rauvanjoen Rauvankoskella vuosina 2016 ja 2019 tehtyjen sähkökoekalastusten tulokset 
(Miika Sarpakunnas 2019). Taulukkoon merkitty tiheys on keskiarvo eri koealojen laskennallisista 
tiheyksistä.  

 
(0+ = kesänvanha, >0+ = talvehtinut tai tätä vanhempi) 

 
 
Rauvanjärveen laskevan Syrjäjoen alaosassa on Rauvanjoen tavoin tehty koskialuekunnostuksia, 

jotka eivät kuitenkaan vielä ole johtaneet taimenkannan kotiutumiseen jokeen. Sekä Syrjäjoessa että 

tämän alaosaan laskevassa, Alimmaisesta Saarilammesta alkava purossa on tehty talkookunnostusta 

vuonna 2020. 

 

 

4.1.6. Suurijärvi 

 

Vesialueen omistus 

 

Suurijärven omistus on jakaantunut neljän eri osakaskunnan kesken: järven pohjoispuolta hallinnoi 
Kaatamon osakaskunta, itäpuolta Leppälahden kalaveden osakaskunta, länsipuolta Sarvikummun 
osakaskunta ja lounaiskulmaa Hasumäen osakaskunta (kuva 25). 
 

Vuosi Ikä Kpl/aari

Ahven 2019 9,5

Kivisimppu 2016 9,7

2019 15

Made 2019 3,5

Taimen 2016 0+ 56

2016 >0+ 6,3

2019 0+ 97

2019 >0+ 1,5
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Kuva 25. Karttapiirros Suurijärvestä. Järvialuetta hallinnoi neljä eri kalaveden osakaskuntaa: 
Kaatamon kalaveden osakaskunta (AI), Leppälahden kalaveden osakaskunta (AJ), Hasumäen 
osakaskunta (AK) ja Sarvikummun osakaskunta (AL). 
 
 

Vedenlaatu 

 
Suurijärvi (04.792.1.002) on SYKEn (2020, Hertta-järjestelmä) tilastoissa luokiteltu kuuluvaksi pieniin 

ja keskikokoisiin vähähumuksisiin järviin. Suurijärven korkeustaso on N60+112,80, vesialan laajuus 1 

562 hehtaaria ja vesitilavuus 87,06 miljoonaa kuutiometriä. Järven keskisyvyys on 5,57 metriä 

(suurin syvyys 26,30 m) ja rantaviivan kokonaispituus 66 kilometriä (SYKE 2020, Hertta-järjestelmä). 

 
SYKEn vesimuodostumien tilaluokittelussa järvi kuuluu biologisen luokittelun mukaan luokkaan 
”hyvä” ja fysikaalis-kemiallisen luokittelun mukaan luokkaan ”erinomainen”. 
 
Hydrologis-morfologinen tilaluokittelu antaa arvoksi ”tyydyttävän”. Perusteluissa mainitaan, että 

Kytöjoen mylly estää kalojen nousun.  
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Yhteenvetona yllämainituista Suurijärven ekologinen tila on arvioitu luokkaan ”erinomainen”. 
Vesimuodostuman kemiallinen tila on arvioitu ”hyvää huonommaksi. Syyksi arvioon mainitaan 
kaloissa havaitut kohonneet elohopeapitoisuudet sekä ympäröivien savimaiden joet. 
 
 

Kalakantojen ja kalastuksen nykytila 

 

Suurijärveen on vuosina 2010–2020 istutettu sekä järvilohen että taimenen vaelluspoikasia. Ensin 

mainittuja on järveen tuotu 2 194 kappaletta ja jälkimmäisiä 4 558 kappaletta. Lisäksi Suurijärveen 

on istutettu yksikesäisiä kuhia yhteensä 11 250 kappaletta (SÄHI 2021). Muutoin järven 

kalastuksesta tai kalastosta ei ole olemassa ajanmukaista tietoa. Kalastus lienee kuitenkin pieni-

muotoista vapaa-ajankalastusta. 

 

 

 

4.2. Kalakantojen ja kalastuksen tavoitetilat ja 

osatavoitteet 
 

4.2.1. Yleistavoite 

 

Tavoitteena on lisätä kalastajamääriä Vaikkojärvessä, Kajoonjärvessä, Kärenjärvessä, Sivakkajärvessä, 

Rauvanjärvi–Syrjäjärvi–Saarijärvialueella sekä Suurijärvessä. Kärenjärvi on Vaikkojoen väliallas, joten 

kalastus siellä ei kuitenkaan saa haitata taimenkannan elvyttämistoimenpiteitä yläpuolisilla 

Vaikkojoen koskialueilla.  

Osakaskunnat hoitavat yllä mainittujen järvialtaiden kalavesien hoidon (mm. istutukset) ja 

kalastuksen järjestämisen. 

 

4.2.2. Osatavoitteet 

 

Kaikki tässä osiossa mainitut järvialtaat ovat vaikeasti saavutettavissa. Kohteiden kalastus-

edellytysten kehittämistä selvitetään yhdessä osakaskuntien ja kunnan kanssa. Keskisuurten järvien 

osalta osakaskunnat ovat kuitenkin keskeisessä asemassa. Kalatalousalue voi osakaskunnan 

anomuksesta tai esityksestä tukea esim. palvelurakenteisiin liittyviä hankkeita. 

 

Kalastajia houkutellaan yllä mainittuihin järvialtaisiin tiedotusta lisäämällä (ohjeistusta ja vinkkejä 

lisätään kalatalousalueen nettisivuille). 
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Lisäksi suunnittelukaudella selvitetään ainakin Sivakkajärven ja Suurijärven kalaston tilaa 

(mahdollisesti yhdessä asianosaisten osakaskuntien, viranomaisten ja tutkimuslaitosten kanssa). 

 

4.3. Kalatalouden kehittäminen  
 

4.3.1. Kaupalliseen kalastukseen, kalastusmatkailuun ja 

virkistyskalastukseen hyvin soveltuvat alueet  

 

Osakaskunnille lähetettiin vuoden 2019 lopulla tiedustelu, jossa kysyttiin mm. vesialueen 

soveltuvuutta kaupalliseen kalastukseen. Vastausten perusteella Rauvanjärvellä ja Syrjäjärvellä 

kaupallinen kalastus olisi mahdollista ainoastaan hauen ja siian osalta, ja Saarijärvi ei soveltuisi 

kaupalliseen kalastukseen lainkaan. Vaikkojärvi ei sovellu kaupalliseen kalastukseen mutta on hyvä 

virkistyskalastuskohde. 

 

Yllämainitun kyselyn mukaan Rauvanjärvi ja Syrjäjärvi soveltuvat lähinnä hauen, mateen ja kuhan 

pyyntiin, Saarijärvellä virkistyskalastus olisi lähinnä hauen, ahvenen ja särkikalojen pyyntiä. 

 

 

4.3.2. Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteistä 

 

Kalastusrajoitukset löytyvät suunnitelman liitteestä osiosta neljä. Tällainen sijoittelu antaa 

mahdollisuuden muuttaa säätelytoimenpiteitä suunnittelukauden aikana. 

 

 

4.3.3. Suunnitelma istutuksista ja kunnostustoimenpiteistä 

 

Kalatalousalue ei tee istutuksia keskisuuriin järvialtaisiin, ainoastaan pääaltaalle. Vaikkojärvessä, 

Kajoonjärvessä, Kärenjärvessä, Sivakkajärvessä, Rauvanjärvi–Syrjäjärvi–Saarijärvialueella sekä 

Suurijärvessä osakaskunnat hoitavat kalavesien hoidon mukaan lukien kalaistutukset. 
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Kalastuksenvalvonnan päämäärä on kalastuksen laillisuuden ja luvallisuuden varmistaminen, eli 

pyritään tilanteeseen, jossa kaikki kalastajat noudattavat kalastusta koskevia sääntöjä ja määräyksiä. 

Valvonnan tulee olla tasapuolista ja riittävän läpinäkyvää, jotta valvonnan koetaan kohdistuvan 

tasapuolisesti kaikkiin kalastajaryhmiin.  

 

Kalastuksenvalvonnan kohteena ovat kalastuslain ja -asetuksen säännökset, ELY-keskuksen 

vahvistamat alueelliset kalastusmääräykset sekä paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset 

kalastusluvat.  

 

Kalastuksen valvonta painottuu suurelta osin vaelluskalakantojen elvyttämiseksi tehtyjen rajoitusten 

valvomiseen. Kalatalousalueen toteuttama valvonta kohdistuu pääaltaaseen ja Vaikkojoen 

virkistyskalastusalueeseen. Osakaskunnat huolehtivat pienempien vesistöjen valvonnasta. 

 

Valvontaa voi suorittaa kalastuslain 12 luvun mukaiset ehdot täyttävä henkilö. Kelpoisuus-

vaatimukset ovat oikeustoimikelpoisuus, rehellisyys ja luotettavuus, sopivuus tehtävään sekä 

kalastuksenvalvojan kokeen suorittaminen hyväksyttävällä tuloksella. Valvoja tarvitsee valtuutuksen 

nimetylle toimialueelle. Valtakirjan voi antaa kalatalousalue, vesialueen omistaja tai ELY-keskus. 

Valtion vesialueilla Metsähallitus toimii omistajana. 

 

Kalastuksenvalvonnan toteutumista seurataan kalastuksenvalvojien raportoinnin kautta. Kalatalous-

alueen ja kalastuksenvalvojan keskenään sopima raportointi ei kuitenkaan korvaa kalastuksen-

valvojan lakisääteisiin velvollisuuksiin kuuluvia, ELY-keskukselle annettavia tapahtumailmoituksia. 

 

Kalastuksenvalvojien raporttien tulisi sisältää ainakin seuraavat osa-alueet 

 Valvontatunnit 

 Valvonnan aikana tarkastettujen kalastajien/pyydysten lukumäärät 

 Luvatta kalastaneiden lukumäärä 

 Epäiltyjen rikkomusten lukumäärä 

 Huomautusten lukumäärä 

 Tutkintapyyntöjen lukumäärä 

 

 

Kalastustiedustelun (Kontila 2010) mukaan kalastuksenvalvojaan tai poliisiin törmättiin kalavesillä 

varsin harvoin.  
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Kalastuksenvalvontaan on viime vuosina panostettu aiempaa enemmän, ja ”valvontaiskuja” tullaan 

jatkossa tekemään lähinnä pääaltailla sekä Vaikkojoen jokireitillä. Valvonnan tehostamiseksi on 

lisärahoitusta haettu ELY-keskukselta. Kalatalousalueella toimii tällä hetkellä 26 valtuutettua 

kalastuksenvalvojaa, mutta näistä aktiivista valvontaa suorittaa noin kolmannes valtuutetuista. 

Suunnittelukaudella kyseistä osuutta pyritään nostamaan. 

 

 

 

 

Vaikkojokea käsittelevässä osiossa on kirjattu joukko toimenpiteitä, joilla pyritään elvyttämään 

taimen- ja harjuskanta luontaisesti lisääntyväksi (3.2. Kalakantojen ja kalastuksen tavoitetilat ja 

osatavoitteet sekä 3.4. Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi ja kalastuksen kehittämiseksi). 

 

Kalatalousalueella on Vaikkojoen lisäksi tehty koskikunnostuksia mm. Rauvanjoella (2000, 2017 ja 

2019), Sivakkajoella ja Kylänjoella (2009–2010), Lahnasjoella (2017–2018), Riihijärveen laskevalla 

Mäntyjoella (2018),Syrjäjoella (2000) sekä Halijärveen laskevalla Louhijoella (täällä kalaston tilaa 

pyritään selvittämään suunnittelukauden aikana). Lähivuosina kunnostustoimet tulee edellytysten 

salliessa ulottaa myös Vaikkojoen sivujokiin. Ensimmäinen askel olisi näistä jo olemassa olevien 

alustavien selvitysten (Vaikkojoen alueen sivujokikartoitus 2006) päivittäminen kunnostus-

suunnitelmiksi aluehallintovirastolta haettavaa lupaa varten.  

 

Kalatalousalueella on runsaasti puroja, joiden soveltuvuutta taimenen mäti- ja pienpoikasistutuksiin 

on tarkoitus kartoittaa kuluvan vuosikymmenen aikana. 
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Kansallisessa rapustrategiassa vuosille 2019–2011 (MMM 2019) mainitaan tavoitteiksi mm. 

seuraavat. 

 Täpläravun leviäminen sen nykyisen esiintymisalueen ulkopuolelle estetään. 

 Täplärapukantojen tehokas hyödyntäminen on osa lajin hallintasuunnitelmaa. 

 Kehitetään keinoja tuottamattomien täplärapukantojen hävittämiseksi, jotta niiden tilalle 

voitaisiin palauttaa jokirapukannat. 

 

Kalatalousalueen osakaskuntien puheenjohtajilta kysyttiin rapukannoista osakaskuntiensa alueella. 

Yksikään ei ilmoittanut täplärapuhavainnoista.  

 

Kalatalousalue on sitoutunut näihin tavoitteisiin ja toimii yhdessä viranomaisten (ELY-keskukset) ja 

tutkimuslaitosten (LUKE ja Itä-Suomen yliopisto) kanssa näiden tutkimustulosten ja ohjeiden 

pohjalta jokirapukannan elvyttämiseksi ja ravustuskulttuurin säilyttämiseksi alueellaan. 

 

Rapuistutukset ovat aina luvanvaraisia. Kalatalousalue pyrkii levittämään tietoa asiasta alueen 

kalastajille. 

 

 

 

 

Omistajakorvaukset on jaettu kalatalousalueella pinta-alojen perusteella. Jakoperusteiden 

muutokselle ei ole nähty tarvetta. Omistajakorvausten jaosta päättää vuosittain kalatalousalueen 

yleiskokous. 

 

Kalatalousalue jakaa omistajakorvaukset Kalpan (Kalatalousalueiden sähköiset palvelut) avulla. 

Kalpan kautta käytössä on alueen kartta ja tiedot vesikiinteistöistä ja näiden omistajista. Järjestelmä 

on kalatalousalueelle maksuton.  
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Vesienomistajille jaetaan korvaus, joka perustuu yleiskalastusoikeuksien käyttöön kalavesillä sekä 

kalastusopastoimintaan. Yleiseksi kalastusoikeudeksi katsotaan viehekalastus; heittokalastus tai 

vetouistelu yhdellä vavalla ja yhdellä siimalla. Jakoperuste koskee korvausta, jota on kerätty 

edellisenä vuonna ja josta ELY-keskus antaa päätöksen kuluvana vuonna. Jako tapahtuu edellisen 

vuoden 31.12. omistussuhteiden ja edellisen vuoden kalastusrajoitusten mukaisesti. 

 

Kalpassa määritellään kalatalousalueelle perusarvo, joka perustuu koko alueen kalastusrasitukseen. 

Kartalle luodaan myös poikkeusalueita, joiden arvot voivat olla paremmat tai huonommat kuin 

kalatalousalueen perusarvo. Kiinteistöjen kokonaisrasituskertoimet muodostuvat kalatalousalueen 

perusarvosta, poikkeusalueista ja kalastusrajoituksista. 

 

 

 

 

Viestintä on avainasemassa tehokkaassa kalatalousaluetoiminnassa. Tehokkaalla sisäisellä 

viestinnällä pidetään kalatalousalueen hallitus ja kalastuksenvalvojat ajan tasalla kalatalousaluetta 

koskevissa ja ohjaavissa asioissa. Ulkoinen viestintä lisää kalatalousalueen näkyvyyttä ja antaa kuvan 

uskottavasta toiminnasta. 

 

Tavoite on, että kalatalousalueen toimintaan liittyvä viestintä toimii tehokkaasti ja tukee eri sidos-

ryhmien välistä vuoropuhelua sekä tavoitetilan ja osatavoitteiden saavuttamista. Viestintä on aina 

kaksisuuntaista, eli yhtä tärkeää kuin viestintää ylhäältä alas, on että vesienomistajat pitävät 

kalatalousalueen ajan tasalla, muun muassa yhteystiedoistaan, lupamyynnistään, kalastus-

määräyksistään, kunnostuksistaan, omista kalastuksenvalvojista ja muista päätöksistään. 

 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksymisen jälkeen suunnitelma julkaistaan kalatalousalueen 

verkkosivuilla ja lähetetään sähköpostitse tiedoksi niille omistajatahoille, kaupallisille kalastajille ja 

kalastusmatkailuoppaille ja vapaa-ajan kalastajien edustajille, joiden yhteystiedot ovat alueen 

tiedossa. Käyttö- ja hoitosuunnitelmasta laaditaan myös tiedote alueen paikallislehtiin. 

 

Viestinnän päävastuu on sekä kalatalousalueen hallituksella että toiminnanjohtajalla (Pohjois-

Karjalan kalatalouskeskus). 

 

Sisäinen viestintä tapahtuu henkilökohtaisten yhteydenpitojen ohella lähinnä sähköpostin ja 

kokousten välityksellä. 

 

Viestinnän kanavat kalatalousalueen toimijoiden ulkopuolelle ovat lähinnä kalastusalueen nettisivut, 

erilaiset tiedotteet ja esitteet, sosiaalinen media sekä ilmoitukset paikallis- ja maakuntatason 

lehdissä, joihin myös pyritään tarjoamaan juttujen aiheita. 
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Osakaskunnat lähettävät vuoden 2021 alusta lähtien kalatalousalueelle vuosittain lyhyen toiminta-

kertomuksen. Tämä voi olla samanlainen, joka toimitetaan kalatalousviranomaisille. Toiminta-

kertomuksesta tulee käydä ilmi kaikki osakaskunnan toimintavuoden aikaiset kalataloudelliset 

toimenpiteet (istutukset, valvonta jne.). 

 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano tapahtuu toimintasuunnitelman kautta, jossa on kuvattu 

monia vuosittain tarkennettavia käytännön asioita, jotka liittyvät olennaisesti käyttö- ja hoito-

suunnitelman toteuttamiseen. 

 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpanosta vastaavat yhdessä Vaikkojoki-Juojärven kalatalous-

alue, kalastusoikeuden haltijat sekä viranomaiset. Kalaveden osakaskuntien ja yksityisten vesi-

alueiden omistajien on järjestettävä oman vesialueensa kalastusta ja hoitoa käyttö- ja hoito-

suunnitelman mukaisesti, ja viranomaisten on otettava suunnitelman linjaukset huomioon. 

 

Pohjois-Savon ELY-keskus vahvistaa sellaiset alueelliset säätelytoimenpiteet, joiden soveltaminen 

edellyttää ELYn päätöstä. 

 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman käytännön merkitys on suurelta osin riippuvainen riittävästä 

rahoituksesta. Saavuttaakseen suunnitelmassa esitettyjä tavoitteita sisällön tunnettavuutta ja 

vaikuttavuutta on laajennettava sekä kuntatasolla että alueen yritykset piirissä. 

 

 

 

 

Käyttö- ja hoitosuunnitelman vaikuttavuutta arvioidaan siinä asetettujen kalastukseen ja kala-

kantoihin liittyvien toimien ja tavoitteiden toteutumisen perusteella. Näiden toteutumista on 

tarkoitus tarkastella yksityiskohtaisesti viiden vuoden välein eli vuosien 2025 ja 2029 vuosi-

kokouksissa. Kalatalousalueen toiminnanjohtaja tekee arvioinneista yhteenvedot ja esittää tulokset 

sekä niistä mahdollisesti seuraavat toimet kalatalousalueen vuosikokouksien lisäksi myös kyseisten 

vuosien vuosikertomuksissa. Suppeammin tavoitteiden toteutumista on tarkoitus arvioida vuosittain 

(vuosikertomukset). 
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Alla esitetty tavoitteiden erittely perustuu Juojärvi–Rikkavesi-pääaltaalle asetettuihin osa-

tavoitteisiin. Sekä tavoitteita että näiden arviointimenetelmiä sovelletaan myös suunnitelmaan 

liitetyillä keskisuurilla järvialtailla (Vaikkojärvi, Kajoonjärvi, Kärenjärvi, Sivakkajärvi, Rauvanjärvi ja 

Suurijärvi). Kärenjärvi on Vaikkojoen väliallas, joten kalastus siellä tulee sovittaa yläpuolisilla Vaikko-

joen koskialueilla tehtäviin taimenkannan elvyttämistoimenpiteisiin. 

 

Kalastukselle keskeisten kalakantojen tilaan liittyvän tavoitteen (osatavoite yksi) toteutumista 

seurataan kalastotiedustelujen ja koekalastusten sekä kaupallisten kalastajien saalistietojen avulla. 

Jos ilmenee selkeitä viitteitä kantojen heikkenemisestä, korjaamiskeinot harkitaan tilanteen mukaan 

ja päivitetään käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Tavoitteen saavuttamiseksi voidaan esimerkiksi 

tehostaa kalastuksen säätelytoimenpiteitä, erityisesti kuhakannan osalta. 

 

Uuden käyttökelpoisen tiedon keräämiseksi kalakannoista seuraavaa suunnittelukautta varten 

(osatavoite kaksi) tapahtuu jo yllämainittujen kalastotiedustelujen, koekalastusten sekä kaupallisten 

kalastajien saalistietojen keräämisen lisäksi mm. kalamerkinnöillä. 

 

Kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä koskevan tavoitteen (osatavoite 3) toteutumista 

arvioidaan yhtenä kokonaisuutena. Mikäli ensimmäiseen arviointiin mennessä tavoitteen 

edistyminen näyttää kyseenalaiselta, pyritään selvittämään, johtuuko tilanne mahdollisesti kala-

kannoista vai kalastusedellytyksistä (mm. lupien saanti). Tämä voi edellyttää yhteydenottoja 

kaupallisiin kalastajiin (sekä ryhmään 1 että 2).  

 

Vajaasti hyödynnettävien kalalajien (lähinnä särki) osuutta kaupallisessa kalastuksessa (saalismäärien 

lisääminen on osatavoite neljä) seurataan saalistietojen avulla. Pelkästään kalatalousalueen toimin 

pyynnin kannattavuuteen on kuitenkin vaikea vaikuttaa. 

 

Vapaa-ajankalastuksen edistämistavoitteen toteutumista (osatavoite viisi) seurataan kalastus-

tiedustelun avulla. 

 

Osakaskuntien ja muiden vesialueiden omistajayksiköiden yhdistymishalukkuutta (osatavoite kuusi) 

tarkastellaan ensimmäisessä arvioinnissa. Vesialueen omistajatahojen aktivoimista jatketaan koko 

suunnittelukauden ajan.  

 

Yhteistyömahdollisuuksien kartoituksen onnistumista kalastukseen linkittyviin palveluntarjoajiin 

(osatavoite seitsemän) pohditaan ensimmäisessä arvioinnissa. Tässä voidaan käyttää apuna 

palvelusektoria tuntevia ammattilaisia. 

 

Yllämainittujen lisäksi erityisesti Vaikkojoella ja tämän sivujoissa on tärkeä seurata uhanalaisten 

kalalajien (lähinnä taimen) lisääntymis- ja elinolosuhteiden edistämistoimien tuloksellisuutta. Tämä 

tapahtuu lähinnä sähkökoekalastuksin ja kutupesälaskennoin. Mikäli näiden antamien tulosten 

perusteella on syytä epäillä toimien tehokkuutta, pohditaan ratkaisukeinoja yhdessä tutkimus-

laitosten (LUKE ja Itä-Suomen yliopisto) ja kalaviranomaisten kanssa.  
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Yhteistoiminnan lisääntyminen on yksi perusedellytys alueen kalavesien tehokkaammalle käytölle ja 

hoidolle. Omistajien ja osakkaiden yhteistoiminnan lisääntymisen myötä saadaan erilaiset 

kalastuksen hoitotoimet ja valvonta tehokkaammaksi. Laajemmat omistus- tai yhteistyöyksiköt 

antaisivat omistajien ja osakkaiden käyttöön myös laajemmat alueet esimerkiksi pyydyskalastuksen 

harjoittamiseen. Järjestäytyminen ja yhteistyön lisääminen lisäisi myös omistajien kiinnostusta ja 

aktiivisuutta kalavesien hoitoon. 

 

Yksi tulevaisuuden haasteista voi olla aktiivisten toimihenkilöiden ikääntyminen ja uusien 

toimijoiden aiempaa vähäisemmät määrät. Yhteistyön kehittämisen avulla luodaan paremmat 

edellytykset vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamiselle ja mahdollisuuksia myös 

kaupallisen kalastuksen yhtenäislupa-alueille. Yhteistyön aktivoituminen voi lisätä myös paikallista 

yhteisöllisyyttä sekä vakituisten asukkaiden että kesäasukkaiden kesken. 

 

Yksityisten vesialueiden ja järjestäytymättömien osakaskuntien kohdalla yhteistoiminnan lisäämisen 

ensimmäinen edellytys on osakaskuntien ja yksityisten omistajien yhteystietojen saaminen 

kalatalousalueelle. Tulevalla suunnittelukaudella kalatalousalue päivittää omaan rekisteriinsä 

osakaskuntia koskevat tiedot. Järjestäytymättömien osakaskuntien kohdalla otetaan yhteyttä 

muutamiin suurimpiin osakkaisiin ja tämä toiminta aloitetaan pinta-alaltaan suurimmista osakas-

kunnista. Seuraavassa vaiheessa kannustetaan järjestäytymättömiä osakaskuntia järjestäytymään. 

Osakaskunnan on myös mahdollista siirtää tehtävänsä kalatalousalueelle, mikäli toiminnan ylläpito 

muutoin osoittautuu hankalaksi. 

 

Saarijärvi–Retunen–Kaavinjärvi–Rikkavesi–Juojärvi-altaalla toimii kaikkiaan 26 osakaskuntaa, jotka 

ovat pääsääntöisesti melko suuria. Kuitenkin pysyvän yhteistoiminnan varmistamiseksi pienimpiä 

osakaskuntia tulisi kannustaa yhdistymään viereisten alueiden kanssa laajemmiksi kokonaisuuksiksi. 

Tämä vähentäisi myös hallintoa ja lisäisi yhdistyneiden alueiden painoarvoa kalatalousalueella. 

 

Kalatalousalue kannustaa järjestäytymiseen ja yhdistymiseen verkkosivuilla tapahtuvalla 

tiedotuksella, jossa esitetään toimista seuraavia hyötyjä ja annetaan käytännön ohjeita alkuun 

pääsemiseksi. Lisäksi kartta osakaskunnista ja osakaskuntien tiedossa olevat yhteystiedot laitetaan 

verkkosivuille. Sekä järjestäytymisestä että mahdollisesta yhdistymisestä muodostuu osakaskunnille 

suoria kustannuksia, jotka saattavat osaltaan vähentää kiinnostusta toimintaan. 
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1. Osakaskunnille vuonna 2019 lähetty tiedustelu 

2. Kalanistutukset 

3. Entiset kalastusalueet, joista kalatalousalue on muodostettu 

4. Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi 

5. Ympäristölupapäätösten mukaiset toimenpide-, maksu- ja kalataloustarkkailuvelvoitteet 

 

 

1. Osakaskunnille lähetty tiedustelu 
 

Osakaskunnille lähetettiin vuoden 2019 lopulla tiedustelu kalaston tilasta. Siinä kysyttiin vesialueen 

soveltuvuutta 1)eri kalalajeille, 2) kaupalliseen kalastukseen ja virkistyskalastukseen. Tähän on 

koottu vastausten perusteella sekä yhteenvetotaulukot että näitä täydentäviä lisähuomioita. 

 

Kalakantojen tila 

 

Saarijärvi 

 

Liitteen taulukko 1. Yhteenveto kalakantojen tilasta Saarijärvellä eri osakaskuntien alueella.  
Selitteet: 0–kanta on heikko, 1–kanta on hyvä, 2–kanta on erinomainen. 

 
 

 

Retunen 

 

Liitteen taulukko 2. Yhteenveto kalakantojen tilasta Retusella eri osakaskuntien alueella.  
Selitteet: 0–kanta on heikko, 1–kanta on hyvä, 2–kanta on erinomainen. 

 
 

 

Kuha Hauki Made Siika Ahven Särki Säyne

Karsikkovaaran ok 1 1 1

Retusen ok 2 0 1 1 1 1

Kuha Hauki Made Taimen Taimen Särki Ahven

Retusen ok 2 1 1 0 0 1 1
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Kaavinjärvi 

 

Liitteen taulukko 3. Yhteenveto kalakantojen tilasta Kaavinjärvellä eri osakaskuntien alueella.  
Selitteet: 0–kanta on heikko, 1–kanta on hyvä, 2–kanta on erinomainen. 

 
 

Ohtaanniemen osakaskunta 

 Kuhan ja hauen kannat ovat hyvät ja kestävät kalastusta. 

 Matalat lahdet ovat humuksen tummentamia. 

 

Rikkavesi 

 

Liitteen taulukko 4. Yhteenveto kalakantojen tilasta Rikkavedellä eri osakaskuntien alueella.  
Selitteet: 0–kanta on heikko, 1–kanta on hyvä, 2–kanta on erinomainen. 

 
 

Maarianvaaran osakaskunta 

 Muikku 

o Kanta on hyvä (pyyntikoko 14–16 mm). 

o Luikonlahden puolelta muikku oli ennen vuosituhannen vaihdetta parin vuosi-

kymmenen ajan lähes hävinnyt. Kanta on tällä vuosituhannella elpynyt, ja viimeiset 

viisi vuotta se on ollut varsin hyvä. 

 Kuha 

o Viitasaaren alueella kanta on hyvä. 

o Luikonlahden vesillä kanta on istutuksista huolimatta taantunut.  

 Siika 

o Luontainen kanta on heikko mutta istutettuja planktonsiikoja saadaan 

Luikonlahdelta kohtuullisesti. 

 

Ohtaanniemen osakaskunta 

 Muikun ja kuhan kannat ovat kohtalaiset. 

 Hauki- ja madekannat ovat hyvät. 

 
  

Muikku Kuha Hauki Made Siika Ahven Taimen Säyne

Ohtaanniemen ok 1 2 2 0 1 0

Retuisen ok 2 0 1 0 2

Muikku Kuha Hauki Made Siika Ahven Taimen

Ohtaanniemen ok 1 2 2 1 1 0

Maarianvaaran ok 1 0 1 1 0
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Juojärvi 

 

Liitteen taulukko 5. Yhteenveto kalakantojen tilasta Juojärvellä eri osakaskuntien alueella.  
Selitteet: 0–kanta on heikko, 1–kanta on hyvä, 2–kanta on erinomainen. 

 
 

 

Maljasalmen osakaskunta 

 Lahna  

o Kanta on hyvä, runsaasti alle kilon yksilöitä. 

 Ahven 

o Kanta on heikentynyt, erityisesti suurten yksilöiden (>300 g) osalta. 

 

Juojärven osakaskunta 

 Muikku 

o Kanta on hyvä (saadaan sekä 13–14 mm että 16–17 mm kaloja). 

 Taimen 

o Kanta on istutuksista huolimatta huono. 

 

 Siika 

o Kanta on vähentynyt (talvikalastuksessa saadaan vuosittain vain muutamia yksilöitä). 

 Kuha 

o Kanta on vähentynyt, yksilömääriä on pyritty lisäämään istutuksin. 

 Made 

o Kanta on hyvä, erityisesti vesialueen pohjoisosissa. 

 

Ohtaanniemen osakaskunta 

 Kalakannat ovat yleisesti hyvät lukuunottamatta kuhaa, jonka kanta on alhainen ja taimenta, 

jota saadaan saaliiksi vain satunnaisesti. 

 

Liitteen taulukko 6. Yhteenveto kalakantojen tilasta Rauvanjärvellä, Syrjäjärvellä ja Maarianvaaran 
Saarijärvellä. Selitteet: 0–kanta on heikko, 1–kanta on hyvä, 2–kanta on erinomainen  
(osakaskunnille vuonna 2019 lähetetyn kyselyn tuloksia). 

 

Muikku Kuha Hauki Made Siika Taimen Lahna Särki Ahven

Maljasalmen ok 1 2 1 0 0 1 1

Juojärven ok 1 0 2 1 0 0 2 2 1

Varislahden ok 1 1 2 1 1 0 1

Korpivaaran ok 1 0 2 1 0 2 2

Viuruniemen ok 1 2 1 0 0 2 2 2

Ohtaanniemen ok 1 0 2 1 0 1

Muikku Kuha Hauki Made Siika 

Rauvanjärvi 2 0 1 1 0

Syrjäjärvi 0 1 1 0

Saarijärvi 1 1 0
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Kaupallinen kalastus ja virkistyskalastus 

 

Saarijärvi 

 

Liitteen taulukko 7. Yhteenveto Saarijärven soveltuvuudesta kaupalliseen kalastukseen 
eri osakaskuntien alueella. Lajikohtaiset selitteet: 0–ei sovellu, 1–soveltuu, 2–soveltuu erinomaisesti. 

 
 

Liitteen taulukko 8. Yhteenveto Saarijärven soveltuvuudesta virkistyskalastukseen 
eri osakaskuntien alueella. Lajikohtaiset selitteet: 0–ei sovellu, 1–soveltuu, 2–soveltuu erinomaisesti. 

 
 

 

Retunen 

 

Liitteen taulukko 9. Yhteenveto Retusen soveltuvuudesta kaupalliseen kalastukseen 
eri osakaskuntien alueella. Lajikohtaiset selitteet: 0–ei sovellu, 1–soveltuu, 2–soveltuu erinomaisesti. 

 
 

Liitteen taulukko 10. Yhteenveto Retusenen soveltuvuudesta virkistyskalastukseen 
eri osakaskuntien alueella. Lajikohtaiset selitteet: 0–ei sovellu, 1–soveltuu, 2–soveltuu erinomaisesti. 

 
Kaavinjärvi 

 

Liitteen taulukko 11. Yhteenveto Kaavinjärven soveltuvuudesta kaupalliseen kalastukseen 
eri osakaskuntien alueella. Lajikohtaiset selitteet: 0–ei sovellu, 1–soveltuu, 2–soveltuu erinomaisesti. 

 
 

Kaavin osakaskunta 

 Järvi soveltuu huonosti kaupalliseen kalastukseen. 

 
Liitteen taulukko 12. Yhteenveto Kaavinjärven soveltuvuudesta virkistyskalastukseen 
eri osakaskuntien alueella. Lajikohtaiset selitteet: 0–ei sovellu, 1–soveltuu, 2–soveltuu erinomaisesti. 

 
 

Kuha Hauki Made Siika

Karsikkovaaran ok 0 0 0

Retusen ok 1 0 0 0

Kuha Hauki Made Ahven Särkikalat

Karsikkovaaran ok 1 1 1 1

Retusen ok 2 1 1 1

Kuha Hauki Made Made Taimen

Retusen ok 1 1 0 0 0

Kuha Hauki Made Taimen Särki Ahven Säyne

Retusen ok 2 1 1 0 1 1 1

Muikku Kuha Hauki Made Siika Ahven Taimen

Ohtaanniemen ok 1 2 2 0 1 0

Retuisen ok 1

Muikku Kuha Hauki Made Siika Ahven Taimen

Ohtaanniemen ok 1 2 2 0 1 0

Retuisen ok 2
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Kaavin osakaskunta 

 Järvi soveltuu erinomaisesti virkistyskalastukseen. 

 

Rikkavesi 

 

Liitteen taulukko 13. Yhteenveto Rikkaveden soveltuvuudesta kaupalliseen kalastukseen 
eri osakaskuntien alueella. Lajikohtaiset selitteet: 0–ei sovellu, 1–soveltuu, 2–soveltuu erinomaisesti. 

 
 

Liitteen taulukko 14. Yhteenveto Rikkaveden soveltuvuudesta virkistyskalastukseen 
eri osakaskuntien alueella. Lajikohtaiset selitteet: 0–ei sovellu, 1–soveltuu, 2–soveltuu erinomaisesti. 

 
 

 

Juojärvi 

 

Liitteen taulukko 15. Yhteenveto Juojärven soveltuvuudesta kaupalliseen kalastukseen 
eri osakaskuntien alueella. Lajikohtaiset selitteet: 0–ei sovellu, 1–soveltuu, 2–soveltuu erinomaisesti. 

 
* Vastauksissa painotettu enemmän vesialueen yleistä soveltuvuutta lajille kuin tämänhetkistä kannan tilaa. 

 

Liitteen taulukko 16. Yhteenveto Juojärven soveltuvuudesta virkistyskalastukseen 
eri osakaskuntien alueella. Lajikohtaiset selitteet: 0–ei sovellu, 1–soveltuu, 2–soveltuu erinomaisesti. 

 
* Vastauksissa painotettu enemmän vesialueen yleistä soveltuvuutta lajille kuin tämänhetkistä kannan tilaa. 

  

Muikku Kuha Hauki Made Siika Ahven Taimen

Ohtaanniemen ok 1 1 2 2 1 0

Maarianvaaran ok 1 0 1 1 0

Muikku Kuha Hauki Made Siika Ahven Taimen

Ohtaanniemen ok 2 2 2 2 1 0

Maarianvaaran ok 1 0 1 1 0

Muikku Kuha Hauki Made Siika Taimen Ahven

Maljasalmen ok 0 0 0 0 0

Juojärven ok 1 0 2 1 0 0 2

Varislahden ok 0 0 0 0 0 0 0

Korpivaaran ok 1 0 2 2

Viuruniemen ok 0 0 0 0 0 0 0

Ohtaanniemen ok * 1 0 1 1 0 1

Heiskala-Kosulan ok * 2 0 0 0 0 0

Muikku Kuha Hauki Made Siika Ahven Lahna Taimen

Maljasalmen ok 1 1 1 1 1

Juojärven ok 0 2 0 1 0

Varislahden ok 1 1 1 1 1 1 1 0

Korpivaaran ok 0 2 0 1

Viuruniemen ok 0 1 0 2 0

Ohtaanniemen ok * 2 2 2 2 0

Heiskala-Kosulan ok * 2 2 2 2 2 2
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Saarijärvi, Retunen, Kaavinjärvi ja Rikkavesi 

 

Maarianvaaran osakaskunta 

 Muikku 

o Pyynti on kotitarvekalastusta. Verkkopyyntiä harjoitetaan säännöllisesti. Elo-

syyskuussa Luikonlahdella on yleensä pyynnissä 4–6 jataa, lähinnä Järvenkylän ja 

Mustalahden välillä sekä Hiekkaniemi–Selkäsaari–Tirkkonen-alueella. 

o Troolaus olisi mahdollista Viitasaaren lähialueilla sekä Hurttasenselällä, ja yksi lupa 

on tänne haettu.  

o Vuonna 2018 annettiin yksi nuottalupa. 

 Hauki 

o Pyynti on lähinnä vapakalastusta (pyyntimuodon yleisin saalislaji). Vapakalastus on 

alueella kuitenkin vähäistä. 

o Haukea pyydetään Luikonlahdella talviverkoilla (pyyntimuodon yleisin saalislaji).  

 Made 

o Pyydetään Luikonlahdella talviverkoilla (pyyntimuodon toiseksi yleisin saalislaji). 

 

 

Ohtaanniemen osakaskunta 

 Kaavinjärvi ja Rikkavesi soveltuvat hyvin kaupalliseen kalastukseen. Kalastuspaine on järvillä 

pieni ja tullee tulevaisuudessa edelleen pienenemään. Troolikalastusta rajoittaa laajojen 

syvännealueiden puute. 

 

Retuisen osakaskunta 

 Järvialtaat soveltuvat kuhan osalta hyvin sekä pienimuotoiseen kaupalliseen kalastukseen 

(ryhmä II) että virkistyskalastukseen. 

 

Juojärvi 

 

Juojärven osakaskunta 

 Muikku 

o Vesialueelle on myönnetty yksi trooli- ja nuottalupa. 

 Taimen 

o Pyynti on uistelukalastusta, lähinnä Luutsaloa ympäröivillä vesialueilla sekä tämän 

luoteis- ja pohjoispuolella. 

 

 Kuha 

o Pyynti on lähinnä uistelukalastusta ja pohjapilkintää. 

o Kalastuspaine on näkynyt saaliiden vähentymisenä järven eteläpäässä Pöytälahden 

alueella. Kuhan uistelu onkin siirtynyt Riihilahti–Luutsalo väliselle ja Luutsaloa 

ympäröivälle vesialueelle. 

 Ahven 

o Pyynti on lähinnä pohjapilkintää, jossain määrin myös katiska- ja verkkopyyntiä. 
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 Osakaskunnan vesialueelle on myönnetty kaikkiaan kaksi lupaa kaupalliseen kalastukseen: 

toiselle toimijalle on annettu trooli- ja nuottalupa ja toiselle lupa verkko-, koukku- ja 

pitkäsiimakalastukseen ja rysäpyyntiin. 

 Virkistyskalastus on lähinnä taimenen ja kuhan uistelukalastusta sekä kuhan ja ahvenen 

pohjapilkintää. Osakaskunnan vesialueen pohjoispäässä uistelukalastusta harjoittaa vain 

muutama venekunta.  

 

Maljasalmen osakaskunta 

 järvi soveltuu hyvin heitto- ja pohjaongintaan sekä rantanuottaukseen. 

 

Viuruniemen osakaskunta 

 Osakaskunnan järvialue soveltuu huonosti muikun kaupalliseen kalastukseen. Vesisyvyys 

vaihtelee kahdesta kahteentoista metriin lukuun ottamatta kahta tätä syvempää vesialuetta. 

Näillä on tehty koenuottauksia, mutta yksikään ammattikalastajia ei hakenut lupaa 

lähivuosina.  

 

 

Liitteen taulukko 17. Yhteenveto Rauvanjärven, Syrjäjärven ja Saarijärven soveltuvuudesta 
kaupalliseen kalastukseen. Lajikohtaiset selitteet: 0–ei sovellu, 1–soveltuu, 2–soveltuu erinomaisesti 
(osakaskunnille vuonna 2019 lähetetyn kyselyn tuloksia). 

 
 

Liitteen taulukko 17. Yhteenveto Rauvanjärven, Syrjäjärven ja Saarijärven soveltuvuudesta virkistys-
kalastukseen. Lajikohtaiset selitteet: 0–ei sovellu, 1–soveltuu, 2–soveltuu erinomaisesti 
(osakaskunnille vuonna 2019 lähetetyn kyselyn tuloksia). 

 
 

  

Muikku Kuha Hauki Made Siika 

Rauvanjärvi 1 0 1 1 0

Syrjäjärvi 0 1 1 0

Saarijärvi 0 0 0

Muikku Kuha Hauki Made Särkikalat Ahven Siika 

Rauvanjärvi 1 1 1 1 1

Syrjäjärvi 1 1 1 0

Saarijärvi 1 1 1
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2. Kalanistutukset 
 

Liitteen taulukko 18. Kalanistutukset Saarijärveen vuosilta 2010–2020 (SÄHI 2021).  

 
(1k–yksikesäinen) 

 

 

Liitteen taulukko 19. Kalanistutukset Retuseen vuosilta 2010–2020 (SÄHI 2021).  

 
(1k–yksikesäinen) 

  

Laji
Istutus-

vuosi
Ikä Kpl

Kuha 2010 1k 9202

Kuha 2012 1k 1212

Kuha 2013 1k 8333

Kuha 2014 1k 4216

Kuha 2015 1k 3378

Kuha 2016 1k 1828

Kuha 2018 1k 3522

Kuha 2020 1k 1429

yhteensä 33120

Planktonsiika 2013 1k 425

Planktonsiika 2015 1k 1950

yhteensä 2375

Laji
Istutus-

vuosi
Ikä Kpl

Kuha 2010 1k 7514

Kuha 2012 1k 10870

Kuha 2013 1k 4400

Kuha 2014 1k 5065

Kuha 2016 1k 15330

Kuha 2017 1k 7340

Kuha 2018 1k 4580

Kuha 2020 1k 8930

yhteensä 64029

Planktonsiika 2011 1k 300
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Liitteen taulukko 20. Kalanistutukset Kaavinjärveen vuosilta 2010–2020 (SÄHI 2021).  

 
(1k–yksikesäinen) 

 

  

Laji
Istutus-

vuosi
Ikä Kpl

Kuha 2010 1k 19485

Kuha 2011 1k 9857

Kuha 2012 1k 5482

Kuha 2013 1k 4375

Kuha 2014 1k 6524

Kuha 2016 1k 1271

Kuha 2017 1k 717

Kuha 2018 1k 2464

Kuha 2020 1k 2858

yhteensä 53033

Planktonsiika 2010 1k 1850

Planktonsiika 2014 1k 2500

Planktonsiika 2016 1k 3400

Planktonsiika 2020 1k 2000

yhteensä 9750
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Liitteen taulukko 21. Harjus-, järvilohi- ja taimenistutukset Rikkaveteen vuosilta 2010–2020  

(SÄHI 2021).  

 
(1k–yksikesäinen, 2v–kaksivuotias) 

 

  

Laji
Istutus-

vuosi
Ikä Kpl

Harjus 2010 1k 1619

Harjus 2011 1k 2698

Harjus 2013 1k 400

yhteensä 4717

Järvilohi 2010 2v 707

Järvilohi 2011 2v 857

Järvilohi 2012 2v 1184

Järvilohi 2014 2v 571

Järvilohi 2015 2v 1125

yhteensä 4444

Järvitaimen 2010 2v 2872

Järvitaimen 2011 2v 2439

Järvitaimen 2012 2v 1816

Järvitaimen 2013 2v 3646

Järvitaimen 2014 2v 3303

Järvitaimen 2015 2v 2939

Järvitaimen 2016 2v 3762

Järvitaimen 2017 2v 1855

Järvitaimen 2018 2v 4545

Järvitaimen 2019 2v 3122

Järvitaimen 2020 2v 2176

yhteensä 32475
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Liitteen taulukko 22. Kuha- ja siikaistutukset Rikkaveteen vuosilta 2010–2020 (SÄHI 2021,  

V. Järveläinen 2021). 

 
(1k–yksikesäinen) 

 

  

Laji
Istutus-

vuosi
Ikä Kpl

Kuha 2010 1k 14011

Kuha 2011 1k 4261

Kuha 2012 1k 22412

Kuha 2013 1k 2500

Kuha 2014 1k 7000

Kuha 2015 1k 3200

Kuha 2016 1k 15150

Kuha 2018 1k 9125

Kuha 2019 1k 2500

Kuha 2020 1k 2500

yhteensä 82659

Planktonsiika 2010 1k 22495

Planktonsiika 2011 1k 27200

Planktonsiika 2012 1k 21720

Planktonsiika 2013 1k 17533

Planktonsiika 2014 1k 11065

Planktonsiika 2015 1k 18333

Planktonsiika 2016 1k 34920

Planktonsiika 2017 1k 15000

Planktonsiika 2018 1k 15000

Planktonsiika 2019 1k 15000

Planktonsiika 2020 1k 15000

yhteensä 213266
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Liitteen taulukko 23. Harjus-, järvilohi- ja taimenistutukset Juojärveen vuosilta 2010–2020  

(SÄHI 2021).  

 
(vk–vastakuoriutunut, 1k–yksikesäinen, 1v–yksivuotias, 2k–kaksikesäinen, 2v–kaksivuotias, 3v–kolmivuotias, 4k–neljäkesäinen) 

Laji
Istutus-

vuosi
Ikä Kpl

Harjus 2010 1k 6260

Harjus 2011 1k 4118

Harjus 2012 1k 2000

Harjus 2013 1k 2000

Harjus 2020 1k 4210

yhteensä 18588

Järvilohi 2010 2v 1301

Järvilohi 2011 2v 2036

Järvilohi 2012 2v 679

Järvilohi 2013 2k 1300

Järvilohi 2014 2v 1106

Järvilohi 2015 2v 1125

yhteensä 7547

Järvitaimen 2012 2k 1270

Järvitaimen 2016 2k 630

Järvitaimen 2017 2k 1983

yhteensä 3883

Järvitaimen 2010 2v 4222

Järvitaimen 2011 2v 4456

Järvitaimen 2012 2v 2221

Järvitaimen 2013 2v 5920

Järvitaimen 2014 2v 7169

Järvitaimen 2015 2v 4047

Järvitaimen 2016 2v 3342

Järvitaimen 2017 2v 4896

Järvitaimen 2018 2v 3933

Järvitaimen 2019 2v 3650

Järvitaimen 2020 2v 3524

yhteensä 47380

Järvitaimen 2010 3k 1007

Järvitaimen 2011 3k 1500

Järvitaimen 2012 3k 1991

Järvitaimen 2013 3k 1500

Järvitaimen 2014 3k 1500

Järvitaimen 2015 3k 1500

Järvitaimen 2016 3k 1500

Järvitaimen 2017 3k 1000

Järvitaimen 2018 3k 1800

Järvitaimen 2020 3k 1500

yhteensä 14798
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Liitteen taulukko 24. Kuha- ja siikaistutukset Juojärveen vuosilta 2010–2020 (SÄHI 2021).  

 
 

Liitteen taulukko 25. Kuha-, planktonsiika- ja taimenistutukset Vaikkojärveen vuosilta 2010–2020  
(SÄHI 2021).  

 
(1k–yksikesäinen, 2k–kaksikesäinen, 2v–kaksivuotias) 

  

Laji
Istutus-

vuosi
Ikä Kpl

Kuha 2010 1k 62557

Kuha 2011 1k 21616

Kuha 2012 1k 34546

Kuha 2013 1k 32274

Kuha 2014 1k 15772

Kuha 2015 1k 60566

Kuha 2016 1k 38630

Kuha 2018 1k 6054

Kuha 2019 1k 10602

yhteensä 282617

Planktonsiika 2010 1k 1800

Planktonsiika 2011 1k 8910

Planktonsiika 2012 1k 13351

Planktonsiika 2013 1k 19032

Planktonsiika 2014 1k 13774

Planktonsiika 2015 1k 11155

Planktonsiika 2016 1k 19080

Planktonsiika 2017 1k 28297

Planktonsiika 2018 1k 1982

yhteensä 117381

Laji
Istutus-

vuosi
Ikä Kpl

Kuha 2010 1k 1800

Kuha 2013 1k 1665

yhteensä 3465

Planktonsiika 2010 1k 2650

Planktonsiika 2011 1k 3500

yhteensä 6150

Järvitaimen 2011 2k 490

Järvitaimen 2012 2v 485

yhteensä 975
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Liitteen taulukko 26. Planktonsiikaistutukset (yksikesäiset) Kajoonjärveen vuosilta 2010–2020  
(SÄHI 2021). 

 
 

Liitteen taulukko 27. Kirjolohi- ja kuhaistutukset Kärenjärveen vuosilta 2010–2020  

(SÄHI 2021).  

 
(1k–yksikesäinen, 2v–kaksivuotias, 3v–kolmivuotias) 

 

Liitteen taulukko 28. Kuha-ja planktonsiikaistutukset Rauvanjärveen vuosilta 2010–2020  
(SÄHI 2021, V. Järveläinen 2021). 

 
(1k–yksikesäinen) 

  

Laji
Istutus-

vuosi
Ikä Kpl

Planktonsiika 2010 1k 3971

Planktonsiika 2011 1k 5217

Planktonsiika 2012 1k 7500

Planktonsiika 2014 1k 3268

Planktonsiika 2015 1k 5543

yhteensä 25499

Laji
Istutus-

vuosi
Ikä Kpl

Kirjolohi 2010 2v 103

Kirjolohi 2011 2v 128

Kirjolohi 2013 2v 90

Kirjolohi 2011 3v 11

Kirjolohi 2012 3v 69

Kirjolohi 2014 3v 66

yhteensä 467

Kuha 2010 1k 2232

Kuha 2012 1k 4090

Kuha 2013 1k 1666

yhteensä 7988

Laji
Istutus-

vuosi
Ikä Kpl

Kuha 2012 1k 2000

Kuha 2015 1k 2000

Kuha 2016 1k 2000

Kuha 2018 1k 2000

Kuha 2019 1k 2500

Kuha 2020 1k 3000

yhteensä 13500

Planktonsiika 2011 1k 5000

Planktonsiika 2014 1k 7500

yhteensä 12500
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Liitteen taulukko 29. Kuha-ja planktonsiikaistutukset Syrjäjärveen vuosilta 2010–2020  
(SÄHI 2021, V. Järveläinen 2021). 

 
(1k–yksikesäinen) 

 

Liitteen taulukko 30. Kuha-ja planktonsiikaistutukset Maarianvaaran Saarijärveen vuosilta 2010–
2020 (SÄHI 2021, V. Järveläinen 2021). 

 
(1k–yksikesäinen) 

 
  

Laji
Istutus-

vuosi
Ikä Kpl

Kuha 2010 1k 2000

Kuha 2012 1k 2000

Kuha 2015 1k 1500

Kuha 2018 1k 2500

Kuha 2019 1k 1000

Kuha 2020 1k 1000

yhteensä 10000

Planktonsiika 2011 1k 5500

Planktonsiika 2016 1k 1500

Planktonsiika 2019 1k 2500

yhteensä 9500

Laji
Istutus-

vuosi
Ikä Kpl

Kuha 2010 1k 1500

Kuha 2011 1k 3952

Kuha 2012 1k 2000

Kuha 2015 1k 1500

Kuha 2016 1k 2542

Kuha 2018 1k 2500

Kuha 2020 1k 2500

yhteensä 16494

Planktonsiika 2011 1k 5500

Planktonsiika 2016 1k 1500

Planktonsiika 2019 1k 2500

yhteensä 9500
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Liitteen taulukko 31. Kuha-, järvilohi- ja taimenistutukset Suurijärveen vuodesta 2010 lähtien (ELY-
keskus 2019).  

 
(1k–yksikesäinen, 2k–kaksikesäinen, 2v–kaksivuotias, 3k–kolmikesäinen) 

 
 
  

Laji
Istutus-

vuosi
Ikä Kpl

Järvilohi 2012 2k 775

Järvilohi 2013 2k 500

Järvilohi 2014 2k 362

Järvilohi 2015 2k 557

yhteensä 2194

Taimen 2010 2k 1182

Taimen 2013 2k 640

Taimen 2015 2k 594

Taimen 2016 2k 521

Taimen 2017 2k 858

Taimen 2011 2v 550

Taimen 2014 3k 213

yhteensä 4558

Kuha 2011 1k 1180

Kuha 2016 1k 3132

Kuha 2018 1k 6938

yhteensä 11250
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Liitteen taulukko 32. Harjus-, taimen- ja kirjolohi-istutukset Vaikkojokeen vuosilta 2010–2020  

(ELY-keskus 2019 ja SÄHI 2021).  

 
(vk–vastakuoriutunut, 1k–yksikesäinen, 1v–yksivuotias, 2k–kaksikesäinen, 2v–kaksivuotias, 3v–kolmivuotias, 4k–neljäkesäinen) 

 

Laji
Istutus-

pvm
Ikä Kpl

Harjus 2010 1k 2500

Järvitaimen 2014 vk 20000

Järvitaimen 2011 1k 2500

Järvitaimen 2014 1v 5625

Järvitaimen 2015 1v 2652

yhteensä 10777

Järvitaimen 2016 2k 407

Järvitaimen 2017 2k 300

Järvitaimen 2018 2k 301

yhteensä 1008

Järvitaimen 2019 2v 576

Järvitaimen 2020 2v 684

yhteensä 1260

Järvitaimen 2020 3k 1488

Järvitaimen 2011 4k 184

Kirjolohi 2011 2v 2079

Kirjolohi 2013 2v 730

Kirjolohi 2016 2v 759

Kirjolohi 2017 2v 639

yhteensä 4207

Kirjolohi 2012 3k 228

Kirjolohi 2013 3k 383

Kirjolohi 2016 3k 208

yhteensä 819

Kirjolohi 2011 3v 89

Kirjolohi 2012 3v 617

Kirjolohi 2013 3v 168

Kirjolohi 2014 3v 596

Kirjolohi 2015 3v 664

Kirjolohi 2016 3v 159

Kirjolohi 2020 3v 680

yhteensä 2973
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3. Entiset kalastusalueet, joista kalatalousalue on 

muodostettu 
 

Vaikkojoen kalastusalueesta ovat uuteen kalatalousalueeseen siirtyneet seuraavat vesialueiden 

omistajatahot (vesialueen laajuus yli 50 ha). 

 Halivaaran osakaskunta (vesialueen laajuus 343,95 ha)   

 Kajoon yhteisen kalaveden osakaskunta (vesialueen laajuus 1 335,14 ha)  

 Metsähallitus ja Juuan valtionmaat (vesialueen laajuus 324,28 ha)  

 Petrovaaran kalaveden osakaskunta (vesialueen laajuus 803,19 ha)  

 Raholanvaaran kylän talojen 1–6 vesialue (vesialueen laajuus 65,01 ha)  

 Vaikon kalaveden osakaskunta (vesialueen laajuus 851,77 ha)   

 Tornator Oyj (vesialueen laajuus 95,18 ha)    

 

Kaavi-Juojärven kalastusalueesta ovat perustettuun Vaikkojoki–Juojärven kalatalousalueeseen 

siirtyneet seuraavat osakaskunnat (vesialueen laajuus yli 50 ha). 

 Kortteisen osakaskunta (vesialueen laajuus 1 208,34 ha)   

 Niinivaaran osakaskunta (vesialueen laajuus 212,90 ha)   

 Sivakkavaaran osakaskunta (vesialueen laajuus 801,29 ha)   

 Maarianvaaran osakaskunta (vesialueen laajuus 3 143,16 ha)   

 Luikonlahden osakaskunta (vesialueen laajuus 2 080,42 ha)   

 Retusen osakaskunta (vesialueen laajuus 1 251,10 ha)   

 Karsikkovaaran osakaskunta (vesialueen laajuus 897,20 ha)   

 Kaavin osakaskunta (vesialueen laajuus 928,99 ha)   

 Leppärannan osakaskunta (vesialueen laajuus 64,41 ha)   

 Haurangin-Melaniemin osakaskunta (vesialueen laajuus 240,69 ha)  

 Ohtaanniemen osakaskunta (vesialueen laajuus 3 523,32 ha)   

 Ohtaanniemen jakokunnan rauhoituspiirit (vesialueen laajuus 90,32 ha)  

 Tuusniemen osakaskunta (vesialueen laajuus 2 090,62 ha)   

 Koistilan osakaskunta (vesialueen laajuus 7 831,47 ha)   

 Heiskalan osakaskunta (vesialueen laajuus 237,68 ha)   

 Kosulan osakaskunta (vesialueen laajuus 503,93 ha)   

 

Juojärven kalastusalueesta ovat Vaikkojoki–Juojärven kalatalousalueeseen siirtyneet seuraavat 

osakaskunnat (vesialueen laajuus yli 50 ha). 

 Korpivaaran osakaskunta (vesialueen laajuus 336,18 ha)   

 Maljasalmen osakaskunta (vesialueen laajuus 1 831,33 ha)   

 Rikkarannan osakaskunta (vesialueen laajuus 1 726,78 ha)   

 Sysmän kalaveden osakaskunta (vesialueen laajuus 397,90 ha)   

 Varislahden osakaskunta (vesialueen laajuus 1 893,25 ha)   

 Viuruniemen osakaskunta (vesialueen laajuus 1 996,97 ha)   
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Kermanjärven kalastusalueesta on Vaikkojoki–Juojärven kalatalousalueeseen on siirtynyt vesialueita 

seuraavista kalaveden omistajatahoista (vesialueen laajuus yli 50 ha). 

 Juojärven osakaskunta (vesialueen laajuus 4992,35 ha)   

 Mäkelän osakaskunta (vesialueen laajuus 616,88 ha)   

 Lepikkomäen osakaskunta (vesialueen laajuus 52,07 ha)   

 Ruunalehdon osakaskunta (vesialueen laajuus 94,75 ha)   

 Sarvikumman osakaskunta (vesialueen laajuus 631,03 ha)   

 Hasumäen osakaskunta (vesialueen laajuus 170,47 ha)   

 

Viinijärven kalastusalueesta on Vaikkojoki–Juojärven kalatalousalueeseen on siirtynyt vesialueita 

kahdesta kalaveden osakaskunnasta (vesialueen laajuus yli 50 ha). 

 Kaatamon kalaveden osakaskunta (vesialueen laajuus 472,23 ha)   

 Leppälahden kalaveden osakaskunta (vesialueen laajuus 521,28 ha)  

 

Nilsiän reitin kalastusalueesta on Vaikkojoki–Juojärven kalatalousalueeseen on siirtynyt vesialueita 

kahdesta kalaveden osakaskunnasta (vesialueen laajuus yli 50 ha). 

 Säyneisen osakaskunta (vesialueen laajuus 51,78 ha)   

 Västinniemen osakaskunta (vesialueen laajuus 53,3 ha)   

 

 

 

4. . Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi 
 

 

Kalatalousalueella on suunnittelukaudella voimassa seuraavat pyyntimittarajoitukset. 

 kuha   vähintään 45 cm (kalatalousalueen esittämä) 

 rapu   vähintään 10 cm (kalatalousalueen esittämä) 

 harjus   vähintään 35 cm 

 järvilohi (rasvaevällinen) rauhoitettu 

 järvilohi (rasvaeväleikattu) vähintään 60 cm 

 taimen (rasvaevällinen) rauhoitettu 

 taimen (rasvaeväleikattu) vähintään 50 cm 

 nieriä   vähintään 60 cm 

 ankerias  rauhoitettu 
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Saarijärvi–Retunen–Kaavinjärvi–Rikkavesi–Juojärvi-allas 

 

Aiemman kalastusaluejaon jäljiltä Kaavinjärvi–Rikkavesi–Juojärvi-altaalla on käytössä erilaisia 

alamitta- ja solmuvälisäädöksiä. Vuoden 2021 alusta säädökset on tarkoitus yhtenäistää. Järvi-

taimenistutusten tuloksellisuuden parantamiseksi verkon silmäharvuus nostetaan syvännealueilla 

(yli 8 m) vähintään 55 mm:iin. Rajoitus ei ole voimassa 15.10–15.11. välisenä aikana (siian pyynti). 

Välivesi- ja pintapyydyksissä verkkojen silmäkoon tulee olla vähintään 65 mm. Muikkuverkkopyyntiä 

rajoitus ei kuitenkaan koske (aina silmäkokoon 27 mm asti verkkokalastus olisi edelleen luvallista).  

 

Saimaan järvilohi -hankkeen julkaisussa Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Kaavin-Juojärven 

kalastusalueella (2013) esitetään Retusen pohjois- ja eteläpuoleisille vesialueille verkkokalastus-

kieltoa taimenen smolttien ja emokalojen kulun turvaamiseksi. Saarivirran alueella verkkokalastus-

kielto olisi ympärivuotinen ja Luikonlahti–Koskenniemi välillä kielto olisi ajalle 15.8.–30.9. (kartta-

piirrokset alla). 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kaavinkoskeen ja Ohtaansalmeen esitetään ympärivuotista verkkokalastuskieltoa (seuraavan sivun 

karttapiirrokset, punainen varjostus).  
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Lisäksi Rauvanjoen taimen suojelemiseksi esitetään sekä Luikonlahteen Rauvanjoen suualueelle että 

Rauvanjärveen Loposensalmi–Jokiniemi-alueelle verkkokalastuskieltoa ajalle 15.8.–31.10. (kartta-

piirros seuraavalla sivulla, punainen varjostus).  
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Vaikkojoki 

 

Rasvaeväleikatun taimenen kalastusta joella rajoitetaan, ja virkistyskalastus pyritään kohdistamaan 

jokeen istutettaviin kirjolohiin. Seurannan avulla parhaiksi lisääntymis- ja pienpoikasalueiksi 

osoittautuvien koskien kalastusta tulee muutoinkin rajoittaa (kahluukielto 1.9.–31.5.). Kajoonkoski 

on osakaskunnan päätöksellä rauhoitettu ympärivuotisesti. 

 

Vaikkojoen reitin välialtaiden kalastusjärjestelyistä vastaavat asianosaiset osakaskunnat. 

 

 

Keskisuuret järvialtaat (Vaikkojärvi, Kajoonjärvi, Kärenjärvi, 

Sivakkajärvi, Rauvanjärvi–Syrjäjärvi–Saarijärvi ja Suurijärvi) 

 

Kärenjärvi sekä tätä ympäröivät Vihtajärvi, Kapasenselkä ja Välijärvi sijaitsevat Vaikkojoen reitin 

alaosassa. Näiden suhteellisen pienialaisten järvialtaiden kalastusta, erityisesti verkkokalastusta 

voidaan joutua säätelemään niin, ettei taimenen smolttien tai emokalojen kulku näiden kautta 

syönnösalueille tai lisääntymissoraikoille koskiin vaarannu (rasvaeväleikattujen taimenten 

kalastuskielto sekä verkkojen silmäkoon rajoitukset). Saimaan järvilohi -hankkeen julkaisussa 

Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Kaavin-Juojärven kalastusalueella (2013) esitetään verkko-

kalastuskieltoa Vaikkojoen reitillä sekä joen suualueelle että Kärenjärvi–Saarijärvi väliselle 

vesialueelle. Näistä ensinmainittu olisi ympärivuotinen ja jälkimmäinen ajalle 15.8.–31.10 (seuraavan 

sivun karttapiirrokset). 
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5. Ympäristölupapäätösten mukaiset toimenpide-, 

maksu- ja kalataloustarkkailuvelvoitteet 
 

 

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Palokin voimalaitoksen ympäristölupa, Heinävesi 

 Päätökset 

o ISVEO 106/Ym I/81, 23.11.1981 

 Toimenpidevelvoite: Kalakannan säilyttämiseksi luvan saajan on kustannuksellaan 

huolehdittava siitä, että voimalaitoksen lähipiirissä olevaan vesistöön istutetaan vuosittain  

6 000 kappaletta 2-vuotiaita järvitaimenia. (alkuperäinen vuosittainen istutusvelvoite oli  

140 000 kappaletta vastakuoriutunutta järvitaimenen poikasta). 
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Liikennevirasto, Juojärven väylä 

 Päätökset 

o Itä-Suomen vesioikeus N:o 90/Va/76, 21.10.1976 

o Itä-Suomen vesioikeus 150.Jkorv.74, 5.4.1974 

 Toimenpidevelvoite: Istutettava vuosittain 220 kappaletta 2-vuotiaita järvitaimenia, keski-

pituus vähintään 22 cm (alkuperäinen vuosittainen istutusvelvoite oli 1 800 kappaletta yksi-

kesäisiä siianpoikasia). 
Boliden Kylylahti Oy, Luikonlahden kaivos ja rikastamo 

 Päätökset 

o VHO 16/0139/2, 30.06.2016 

o VHO12/0018/1, 21.05.2012 

o VHO 76/2011/1, 26.08.2011 

 Toimenpidevelvoite: Istutettava vuosittain Rikkaveden Luikonlahteen 15 000 kappaletta yksi-

kesäisiä vähintään 10 cm:n mittaisia planktonsiikoja sekä 1600 kpl 2-vuotiaita vähintään 20 

cm:n mittaisia järvitaimenia tai rahallista arvoa vastaavasti Pohjois-Savon ELY-keskuksen 

hyväksymällä tavalla muita kaloja. 

 Maksuvelvoite: Vuosimaksun suuruus 1 100, 00 euroa (vuosi 2020, kalatalousmaksu on 

käytetty vuodesta 2009 alkaen Retusen kuhaistutuksiin). 

 Tarkkailuvelvoite: Luikonlahden rikastamon kalataloudellisia vaikutuksia seurataan kalojen 

metallipitoisuustarkkailun ja kalastustiedustelujen avulla. Luikonlahden ahventen ja haukien 

kylkilihaksesta määritetään arseeni-, nikkeli- ja elohopeapitoisuus. Määritykset tehdään 

kahdella havaintopaikalla kolmen vuoden välein. Tarkkailualueen kalataloudellisen tilan, 

kalasaaliiden ja kalastusolojen selvittämiseksi tehdään kalastustiedustelu viiden vuoden 

välein. Tiedustelu kohdistetaan Luikonlahden ja Retusen alueelle postin välityksellä sekä 

osakaskunnilta saatujen nimitietojen perusteella alueella kalastaviin ruokakuntiin 

Kuopion Energia Oy, Ahmonsuon turvetuotantoalue, Juuka 

 Päätökset 

o ISAVI 38/2018/1, 29.11.2018 

 Maksuvelvoite: Vuosimaksun suuruus 550, 00 euroa (vuosi 2020) 

Kuopion Energia Oy, Kylysuon turvetuotantoalue, Juuka 

 Päätökset 

o ISAVI 91/2012/1, 28.11.2012 

 Maksuvelvoite: Vuosimaksun suuruus 600, 00 euroa (vuosi 2018, yhteinen istutus-

suunnitelma Konosensuon kanssa, Vaikkojokeen istutetaan vuosittain 2-kesäsisiä tai  

-vuotiaita Vuoksen kantaa olevia rasvaeväleikattuja (REL) taimenia). 

Kuopion Energia Oy, Konosensuon turvetuotantoalue, Juuka 

 Päätökset 

o VHO 13/0240/1, 05.09.2013 

o ISAVI 90/2012/1, 28.11.2012 

 Maksuvelvoite: Vuosimaksun suuruus 150, 00 euroa (vuosi 2018, yhteinen istutus-

suunnitelma Kylysuon kanssa). 

 


