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1. JOHDANTO  

Hankasalmen kunnan kirkonkylän jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen velvoitetarkkailu perustuu 
alun perin Keski-Suomen ympäristökeskuksen lupapäätökseen KSU2007Y479/111 (annettu 
31.12.2008). Päätöksen mukaan jätevedenpuhdistamon vaikutuksia alapuolisten vesistöjen kalastoon ja 
kalastukseen on tarkkailtava Keski-Suomen TE-keskuksen hyväksymällä tavalla. Keski-Suomen TE-
Keskus hyväksyi tarkkailuohjelmaesityksen tarkennuksin 11.12.2009 (1564/5723/2009). Alkuperäisen 
tarkkailupäätöksen mukaisesti hakijan tuli toimittaa esitys kalatalousviranomaiselle havaskokeiden 
näytteenottopisteiden uudesta sijainnista ja määrästä, kun vanhojen puhdistamojen toiminta ja jätevesi 
päästöt ovat päättyneet ja jätevedet johdetaan vesistöön uuden keskuspuhdistamon kautta. Uuden 
keskuspuhdistamon käyttöönoton jälkeen havaskokeiden näytepisteiden sijaintia muutettiin 11.1.2013 
annetussa esityksessä, jonka Keski-Suomen ELY-keskus hyväksyi tarkennuksin 30.1.2013 (Dnro 
1564/2723/2009). Kyseinen muutospäätös oli voimassa vuoden 2017 loppuun saakka.  
 
Tässä suunnitelmassa esitetään tarkkailuohjelma Hankasalmen jvp:n kalataloustarkkailun 
toteuttamiseksi vuodesta 2019 alkaen. 
 

2. TARKKAILUALUE 

 Yleistietoja 2.1
 
Hankasalmen jätevedenpuhdistamon purkuvesistö on Kuuhankavesi. Kuuhankaveden Asemanselkä ja 
Pellisensalmi kuuluvat Kymijoen vesistöalueen (14) Leppäveden Kynsiveden alueeseen (14.3), 
tarkemmin sanottuna Hankaveden alueeseen (14.372). Hankaveden ja Kuuhankaveden yhdistää 
Pellisensalmi, josta vedet virtaavat Kuuhankaveden pohjoisosaan. Kuuhankavedestä vedet laskevat 
edelleen Venejoen kautta Kynsiveteen. Kuuhankaveden vesi vaihtuu kerran 0,7 vuodessa ja sen 
vedenkorkeutta säännöstelee Venekosken voimalaitos, joka sijaitsee Venejoen varrella. Kuuhankavesi 
kuuluu pintavesityypiltään pieniin ja keskikokoisiin vähähumuksisiin järviin (Vh). 
 
Kuuhankaveden hydrologisia tietoja:  
 
Valuma-alue 512 km2 
Pinta-ala 15,8 km2 
Keskisyvyys 5,36 m 
Tilavuus 94,8 milj. m3 
Syvin kohta 24 m 
Teoreettinen viipymä 255 vrk 
 
Kuuhankavesi voidaan luokitella vesistötarkkailutulosten perusteella lievästi reheväksi järveksi, jossa on 
havaittu kerrostuneisuuskausien lopulla havaittu ajoittaista alusveden hapenvajausta. 
Vesistötarkkailutulosten perusteella vesi on ollut lievästi humuksista ja pääsääntöisesti lähellä neutraalia 
(Hynynen 2016). 
 

 Kalakannat ja kalastus 2.2
 
Kalastustiedustelujen perusteella Kuuhankavedellä kalastetaan melko monipuolisesti erilaisilla 
passiivisilla pyydyksillä, kuten verkoilla ja katiskoilla sekä vapavälineillä. Vuonna 2017 Kuuhankaveden 
kalansaaliista pääosa saatiin harvoilla verkoilla ja tärkein saalislaji oli kuha, jonka osuus kokonaissaaliin 
massasta oli noin 40 % (Alaja 2018). Ahvenen osuus saaliista oli noin 19 % ja hauen 12 %. Lohikalojen 
saaliit olivat enintään kohtalaisia, mutta useat vastanneet olivat kuitenkin saaneet saaliiksi taimenia ja 
siikoja. Muikkua kalastettiin vähän, eikä sitä siten saatu juurikaan saaliiksi. Vuonna 2017 paikallisten 
ruokakuntien keskimääräinen vuosisaalis oli 71 kg, mitä voidaan pitää hyvänä tasona. 
 
Vuoden 2017 tiedustelussa Kuuhankaveden ravustuksesta ei saatu tietoa, vaikka aiemmin järveen on 
lunastettu mertalupia. Järvessä esiintyy siis melko todennäköisesti rapua, mutta kannan hyödyntäminen 
näyttäisi uusimpien tietojen valossa vähäiseltä.  
 
Kuuhankaveden Kirkkoselän verkkokoekalastuksen saalis koostui vuonna 2015 kymmenestä lajista 
(ahven, hauki, kiiski, kuha, kuore, muikku, lahna, pasuri, särki ja salakka). Kirkkoselän 
runsaslukuisimmat saalislajit olivat kuore, särki ja ahven. Saaliin painossa mitattuna Kirkkoselän 
runsaimmat lajit olivat ahven, kuha ja särki. Viinikkalanselän tulokset olivat tuolloin samansuuntaisia, 
joskin kuoretta esiintyi saaliissa vähemmän kuin Kirkkoselällä. Leppäsen (2016) mukaan Kirkkoselän 



 
 

  

koekalastustulokset ilmensivät vuoden 2011 tapaan edelleen vertailujärviä (Vh) heikompaa ekologista 
tilaa, joskin oli viitteitä tilanteen kehittymisestä vertailujärvien suuntaan. 
 

3. OHJELMAESITYS 

 Tarkkailun sisältö ja toteuttamisvuodet 3.1
 
Hankasalmen jvp:n kalataloustarkkailua on toteutettu vuoden 2009 jälkeen kalastustiedusteluiden, 
verkkokoekalastusten ja havaskokeiden avulla. Toiminnassa ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, että 
ohjelman sisällöstä tulisi olennaisesti poiketa. Myös tarkkailun toteuttamisvälit on perusteltua pitää 
likimain ennallaan. Uudessa ohjelmaesityksessä on tehty tarkennuksia tarkkailumenetelmiin, esim. 
kalastustiedustelun otannan osalta. Myös RKTL:n uudistama koekalastusohje on huomioitu 
verkkokoekalastuksen osalta. 
 
 
Taulukko 1. Tarkkailuohjelmaesityksen mukainen velvoitetarkkailun rytmitys vuodesta 2019 alkaen. 

 
 

 Kalastustiedustelut 3.2
 
Kalastustiedustelut osoitetaan jatkossa Kuuhankaveteen rajautuvien kiinteistöjen omistajille ja 
mahdollisuuksien mukaan Kuuhankaveden kalastusyhtymältä luvan ostaneille, jos heidän osoitetiedot 
saadaan käyttöön. Tavoiteltavana otoskokona on pidettävä 150 – 170 ruokakuntaa (taloutta). 
 
Kalastustiedustelun kysymykset koskevat tiedustelun toteutusvuotta edeltävän vuoden kalastusta ja 
ravustusta, pyyntiponnistusta, kala- ja rapusaaliita sekä kala- ja rapukantojen tilaa. Mielipiteitä 
tutkimusvesistöjen tilasta kartoitetaan erilaisilla väittämillä ja monivalintakysymyksillä. Kyselyn tulee 
varata tilaa myös vastaajien vapaamuotoisille kommenteille. Tiedustelualue jaetaan kolmeen osaan: A) 
Kirkkoselkä, B) Viinikkalanselkä ja C) Asemanselkä (Liite 1). 
 
Kalastustiedusteluun vastanneiden ruokakuntien saalis- ja pyyntiponnistustiedot laajennetaan 
koskemaan kiinteistönomistajien perusjoukkoa. Kokonaisarvioiden laskennan perusoletukset ovat 
seuraavat: a) Vastaamattomissa oli kalastaneita samassa suhteessa kuin vastanneissa ruokakunnissa. 
b) Vastanneiden ja vastaamattomien välillä ei ollut eroa kalastuksessa, saalislajeissa tai saaliin 
määrässä.  
 
Vesistökohtainen kokonaisarvio perusjoukon pyyntiponnistukselle (P) arvioidaan imputoidusta 
vastausaineistosta kullekin pyydykselle seuraavasti: 
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�, jossa 

 
Pvast = vastanneiden yhteenlaskettu pyyntiponnistus (puutteelliset havainnot imputoitu keskiarvolla) 
 
Ntot =perusjoukon koko 
  
Nvast =vastanneiden määrä yhteensä 
 
Kalalajikohtainen saalisarvio (C) eri pyydyksille arvioidaan puolestaan seuraavasti: 
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�, jossa 

 
 
Cvast = vastanneiden yhteenlaskettu saalis 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Kalastustiedustelu    X     X 

Verkkokoekalastus X     X    

Havaskokeet X  X  X  X  X 

Raportointi X  X X X X X  X 



 
 

  

 
Ntot = perusjoukon koko 
  
Nvast =vastanneiden määrä yhteensä 
 
Ensimmäisen kerran tiedustelu tehdään vuonna 2022 ja se koskee vuoden 2021 kalastusta ja ravustusta 
Kuuhankavedellä. Tämän jälkeen tiedustelu toistetaan aina viiden vuoden välein toistaiseksi (v. 2027, 
2032 jne.). 
 
 

 Verkkokoekalastukset 3.3
 
Verkkokoekalastuksia tehdään Kuuhankaveden Kirkkoselällä ja Viinikkalanselällä Nordic-
koekalastusverkoilla (SFS-EN 14757 2005). Verkkojen laskupaikat arvotaan karttaruudukolta ja verkkoja 
lasketaan pyyntiin eri syvyysvyöhykkeille määrä, joka on suhteessa kunkin syvyysvyöhykkeen pinta-
alaosuuteen. Kokonaispyyntiponnistus on Kirkkoselällä 44 ja Viinikkalanselällä 36 verkkoyötä (Taulukko 
2). Koekalastukset tehdään RKTL:n ohjeistuksen mukaisesti (Ohjeet standardinmukaisiin 
koekalastuksiin, Olin ym. 2014). 
 
 
Taulukko 2. Kuuhankaveden Nordic-verkkokoekalastusten pyyntiponnistus osa-alueittain sekä syvyys- ja 
vertikaalivyöhykkeittäin.

 
 
 
Ensimmäisen kerran verkkokoekalastukset tehdään vuonna 2019 ja tämän jälkeen aina viiden vuoden 
välein (seuraavan kerran vuonna 2024). 
 
Koekalastusten tuloksista raportoidaan saaliiksi saadut lajit, yksikkösaalis, saalislajien ja kalaryhmien 
osuudet sekä esitetään lajikohtaiset keskipainot ja runsaimpien saalislajien pituusluokkajakaumat. 
Koekalastusten tuloksia verrataan aiempien vuosien tuloksiin sekä ekologisen tilan järvityyppikohtaisiin 
vertailuarvoihin. Koekalastusten tulokset viedään koekalastusrekisteriin viimeistään kunkin vuosiraportin 
valmistumiseen mennessä. 
 
 

 Havaskokeet 3.4
 
Havaskokeiden avulla arvioidaan pyydysten likaantumista Kuuhankavedessä. Vuonna 2013 
havaskokeiden näytepisteiden sijaintia muutettiin vastaamaan uuden puhdistamon purkuputken sijaintia. 
Vuodesta 2013 alkaen näytepiste 1 (Kirkkoselkä) vastaa aiempaa näytepistettä Kuuhankavesi 2 ja se 
toimii vertailupisteenä jätevedenpuhdistamon purkuputken vaikutusalueella tai sen läheisyydessä 
sijaitseville uusille näytepisteille (näytepisteet 2-5). Jatkossa havaspisteiden sijainti pidetään ennallaan, 
jotta tulokset olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia. 
 
Jokaiselta viideltä näytepisteeltä otetaan kolme rinnakkaisnäytettä. Havaskokeissa käytetään 
inkubointialustana 12 mm monofiilihavasta, joka on kiinnitetty 0,5 x 0,5 metrin kehikkoon. Havakset ovat 
vedessä yhden vuorokauden ajan. Kunakin tarkkailuvuonna havaskoe tehdään heinäkuussa ja 
elokuussa. Havaksista analysoidaan a-klorofyllin ja kiintoaineen määrä havasgrammaa kohden. Myös 
kiintoaineen hehkutushäviö määritetään.  
 
Havaskokeita tehdään toistaiseksi joka toinen vuosi alkaen vuonna 2019 (2021, 2023, 2025). 
 
 
 

Pohja Välivesi Pinta Yht. Pohja Välivesi Pinta Yht

0-3 m 8 - - 8 7 - - 7

3-10 m 12 - 12 24 13 - 13 26

10-20 m 4 4 4 12 1 1 1 3

Yht 24 4 16 44 21 1 14 36

Kirkkoselkä Viinikkalanselkä



 
 

  

4. RAPORTOINTI 

Kalataloustarkkailun tulokset raportoidaan tarkkailuvuoden loppuun mennessä. Raporteissa on esitettävä 
analyyseissä ja tulosten laskennassa käytetyt menetelmät sekä niihin liittyvät keskeiset 
epävarmuustekijät. Raporteissa tulee esittää lyhyt yhteenveto alapuolisten vesistöjen vedenlaadusta, 
kuormitustarkkailun tuloksista sekä arvioida mahdollisten kompensaatioistutusten tuloksellisuutta. Kala- 
ja rapuistutustiedot hankitaan ensisijaisesti ELY-keskuksen ylläpitämästä istutusrekisteristä. 
 
Kalataloustarkkailun tulokset on toimitettava Hankasalmen kunnan ympäristöviranomaiselle, Pohjois-
Savon ELY-keskuksen kalatalousviranomaiselle, Keski-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja 
luonnonvarat –vastuualueelle ja Leppäveden - Hankasalmen alueen kalatalousalueelle. Tarkkailujen 
tulokset on vaadittaessa annettava niiden nähtäväksi, joiden oikeuteen tai etuun tiedot saattavat 
vaikuttaa. 
 

5. TARKKAILUOHJELMAN MUUTTAMINEN 

Tarkkailuohjelman esitetään olevan voimassa toistaiseksi. Tarkkailuohjelman muutoksista, jotka eivät 
heikennä tarkkailun kattavuutta tai vaikuttavuutta, voidaan sopia tarkkailuvelvollisen ja ELY-keskuksen 
kesken. Tarkkailua toteuttava konsultti voi esittää näkemyksensä tarkkailuohjelman kehittämistarpeista 
vuosiraportoinnin yhteydessä. 
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LIITE 1. TIEDUSTELUALUEEN KARTTA JA KOEKALASTUSALUE EN RAJA 
VIINIKKALANSELÄN JA KIRKKOSELÄN VÄLILLÄ. 

 
 
 
 
 
 



 
 

  

LIITE 2. HAVASPISTEIDEN SIJAINTI. 
 
 
 


