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Esitys Lappajärven ja Evijärven säännöstelystä määrätyn velvoitteen mukaiseksi kalata-
loudelliseksi istutus- ja tarkkailusuunnitelmaksi vuodesta 2023 alkaen 

Asia  
 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on toimittanut 

10.1.2023 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
hyväksyttäväksi esityksen Lappajärven ja Evijärven säännöstelystä määrä-
tyn velvoitteen mukaiseksi kalataloudelliseksi istutus- ja tarkkailusuunnitel-
maksi vuodesta 2023 alkaen. 
 

 Esitetty istutus- ja tarkkailusuunnitelma perustuu seuraavaan päätökseen 
ja lupamääräykseen:  
 

 Lappajärven ja Evijärven säännöstelyluvan lupaehtojen mukaista kalanhoi-
tovelvoitetta on noudatettu vuodesta 1989 lähtien Länsi-Suomen vesioi-
keuden 8.7.1987 antaman (77/1986/2) ja Korkeimman hallinto-oikeuden 
23.5.1988 vahvistaman päätöksen (2099) mukaisesti. Kalanhoitovelvoit-
teesta on määrätty Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen lupaehdossa 4. 

 
Ohjelmaesityksen sisältö  
 
 Kalanistutussuunnitelma 

 
Lappajärveen istutetaan vuosittain 180 000 kpl yksikesäisiä siianpoikasia 
(muuta kuin vaellussiikaa) ja 950 kpl vähintään 25 cm mittaisia taimenia tai 
3000 kpl vähintään 20 cm mittaisia taimenia. 
 
Savonjokeen istutetaan vuosittain 6000 kpl yksivuotiaita taimenia. Istuk-
kaat vapautetaan niille parhaiten sopiville alueille, joille on riittävän hyvä 
tieyhteys. Savonjoen taimenistutukset pyritään tekemään kolmelle eri koh-
teelle. 
 
Välijokeen Niskan säännöstelypadon ja Hanhikosken voimalaitoksen välille 
istutetaan vuosittain 600 kpl vähintään 25 cm mittaisia taimenia. 
 
Evijärveen istutetaan vuosittain 10 000 yksikesäistä kuhaa (puolet Evijär-
ven 30 000 kappaleen siianpoikasvelvoitteesta) ja 450 kpl vähintään 25 cm 
mittaisia taimenia. 
 
Ähtävänjokeen Kaarenhaaran säännöstelypadon ja Kattilakosken voimalai-
toksen välille istutetaan vuosittain 300 kpl vähintään 25 cm mittaisia taime-
nia. 
 
Istutettavien siikojen keskipituuden tulee olla vähintään 10 cm ja niiden 
kuntokertoimen tulee olla yli 0,6. Istutettavat taimenet merkitään rasvaevä-
leikkauksin. 
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Tarkkailusuunnitelma 
 
Lappajärven velvoiteistutusten tuloksellisuutta sekä taloudellisesti merkittä-
vien lajien kantojen kehittymistä seurataan vuosittain toteutettavalla pää- 
tai sivutoimisesti ammattikalastavan henkilön kirjanpitokalastuksella. 
 
Lappajärven eri siikamuotojen kasvua, yksilöiden kuntoa, loisintaa ja 
osuutta Lappajärven siikakannasta selvitetään joka kolmas vuosi toteutet-
tavalla tutkimuksella. Tavoitteena on hankkia näytekaloiksi 300 satunnai-
sen yksilön otos, joka on peräisin mieluummin rysä-, nuotta- tai paunetti-
saaliista. Lappajärveen istutettavien siikojen siivilähammasjakaumaa tutki-
taan vuosittain tavoitteena erottaa istukkaat luontaisesta poikastuotan-
nosta syntyneistä yksilöistä. 
 
Savonjokeen istutettavien rasvaeväleikattujen taimenten yksilötiheyttä ja 
osuutta joessa olevasta taimenen kokonaismäärästä selvitetään sähkö-
koekalastuksilla. Savonjoella sähkökalastetaan joka toinen vuosi kolmella 
aiemmin valitulla koekalastusalalla. 
 
Lappajärven, Evijärven, Savonjoen, Välijoen ja Ähtävänjoen yläosan istu-
tusten onnistuneisuutta, kalakantojen kehitystä, kokonaiskalansaaliita ja 
säännöstelystä aiheutuvia haittoja kalastoon ja kalastukseen selvitetään 
joka kolmas vuosi toteutettavalla tiedustelulla. 
 
Esitys Lappajärven ja Evijärven säännöstelystä määrätyn velvoitteen mu-
kaiseksi kalataloudelliseksi istutus- ja tarkkailusuunnitelmaksi vuodesta 
2023 alkaen on tämän kuulutuksen liitteenä. 
 

Kuulutuksen julkaisupäivä   
  26.1.2023 
 
Hakemuksen tiedoksisaantipäivä  
 Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päi-

vänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 2.2.2023. 
 
Nähtävänäpito ja muistutusten ja mielipiteiden esittäminen  
 Tämä kuulutus ja istutus- ja tarkkailusuunnitelmaesitys pidetään nähtävänä 

26.1 – 6.3.2023 Alajärven kaupungin ja Lappajärven, Evijärven ja Vimpelin 
kuntien ilmoitustauluilla. Lisäksi kuulutus ja tarkkailuohjelmaesitys ovat 
nähtävänä ELY-keskuksen Internet-sivustolla: www.ely-keskus.fi -> Varsi-
nais-Suomi -> Ajankohtaista -> Kuulutukset.  

 
 Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan 

tilaisuus tehdä muistutuksia istutus- ja tarkkailusuunnitelmaesityksestä. 
Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta. 
Muistutukset ja mielipiteet istutus- ja tarkkailusuunnitelmaesityksestä on 
toimitettava viimeistään 6.3.2023 ensisijaisesti sähköisesti osoitteella kir-
jaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi (viitteeksi asian diaarinumero 
VARELY/275/2023) tai postitse ELY-keskuksen Turun toimipaikkaan PL 
236, 20101 Turku.  
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Lisätietoja  

Kalastusmestari Kyösti Nousiainen, puhelimitse 0295 028 602 tai sähkö-
postilla etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 
 
 
 
 

 
Kaupunkia/kuntaa pyydetään palauttamaan tämä kuulutus mahdollisimman pian nähtävänäoloajan 
päätyttyä Varsinais-Suomen ELY-keskukseen nähtävänäpitotodistuksella varustettuna (postitse Tu-
run toimipaikkaan PL 236, 20101 Turku tai skannattuna kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi). 
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