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Okssuon ja Maija-Liisansuon turvetuotanto-

alueiden kalataloudellinen tarkkailuohjelma 

vuodesta 2022 alkaen 

1. Johdanto 
 

Neova Oy:n Okssuon turvetuotantoalueen kalataloustarkkailusta määrätään Länsi-Suomen ympäris-

tölupaviraston myöntämässä ympäristöluvassa LSY-2004-Y-143 (nro133/2007/4). Tuotannon vaikutuk-

sia alapuolisten vesistöjen kalastoon ja kalastukseen on tarkkailtu vuodesta 1997 alkaen Oravaisen & 

Hakasteen (1997) tekemän tarkkailuohjelman ja Hämeen TE-keskuksen (nyk. Hämeen ELY-keskus) hy-

väksymispäätöksen mukaisesti (Dnro 3283/5723/97). Tarkkailuun ovat kuuluneet Oksjoen sähkökalas-

tukset ja koeravustukset sekä Oksjoen ja Pehkijärven kalastustiedustelut. 

 

Neova Oy:lle myönnettiin ympäristölupa Maija-Liisansuon turvetuotantoon 24.5.2019 

(ESAVI/9104/2018). Noin 34 hehtaarin tuotantoalue on uusi, ja sen kuivatusvedet johdetaan Tamme-

lan Pehkijärveen, jonne myös Okssuon kuivatusvedet Oksjokea pitkin johdetaan. Okssuon vanha tark-

kailuohjelma päivitetään, ja siihen liitetään tällä tarkkailuohjelmalla uuden Maija-Liisansuon turvetuo-

tantoalueen velvoitetarkkailu. Näin ollen kyseessä on kahden tuotantoalueen yhteistarkkailu, jonka 

tavoitteena on ympäristölupapäätöksen ja vesilain mukaisesti selvittää turvetuotannon kalatalous-

vaikutuksia ja kompensaatiotoimien tuloksellisuutta. 

 

 

2. Tarkkailun tavoite 
 

Okssuolta johdetut kuivatusvedet kuormittavat Oksjokea ja Pehkijärveä. ja Maija-Liisansuolta tulevat 

vedet puolestaan Mallasojaa, Lamminpäänlammia ja Pehkijärvä. Sekä Oksjoen että Mallasojan va-

luma-alueet ovat monikuormitteisia (turvetuotanto, maa- ja metsätalous), mikä vaikeuttaa turvetuo-

tannon vaikutusten havaitsemista. Turvetuotannon vaikutukset kohdistuvat selkeimmin virtavesiin, 

joista Oksjoen kalalajisto on mahdollisesti jonkin verran köyhtynyt seurannan alkuajoista nykyhetkeen 

tultaessa (Väisänen 2018). Herkkiä indikaattorilajeja ei Oksjoessa ainakaan vakituisesti näyttäisi esiin-

tyvän. Lajisto koostuu tavallisista yleislajeista, joiden runsaus määräytynee pitkälti vesitilanteen mu-

kaan. Seurantahypoteeseina esitetään, että (1) turvetuotannon kuormitus köyhdyttää virtavesien la-

jistoa, (2) virtavesien täpläraputiheys pienenee kuormituksen myötä, (3) purkuvesistöjen kalastus 
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vaikeutuu ja saalismäärät, ja erityisesti vaateliaampien, liettymisestä kärsivien pohjakalojen (made), 

saalismäärät laskevat vesistökuormituksen myötä aiemmasta ja (4) vesistökuormituksen myötä Peh-

kijärven ahventen elohopeapitoisuus kasvaa aiemmasta. Tarkkailutulokset raportoidaan tilastograa-

fisesti ja tilastollisin tunnusluvuin eli kuvailevan tilastotieteen keinoin. Suppean aineiston vuoksi tilastol-

listen mallien tai testien käytölle ei ole tarvetta. 

 

 

3. Turvetuotantoalueet ja purkuvesistöt 
 

Okssuon noin 60 ha tuotantoalue sijaitsee Tammelan kunnassa, Oksjoen valuma-alueella (35.937) 

(Kuva 1). Tuotantoalueen kuntoonpano aloitettiin vuonna 1998 ja tuotanto vuonna 2001.  Tuotanto-

alueen kuivatusvedet lasketaan yhden laskuojan kautta Oksjokeen. Purkupaikasta Pehkijärveen tu-

lee matkaa noin 1,7 km. Okssuon kuivatusvedet käsitellään kahdella erillisellä vesienkäsittelyraken-

teella (kosteikko ja pintavalutuskenttä), joilla on yhteinen pumppaamoallas. 

 

Maija-Liisansuon noin 34 ha tuotantoalue sijaitsee niin ikään Tammelassa, Pehkijärven valuma-alu-

eella (35.933), noin 3,3 km Okssuon itäpuolella (Kuva 1). Maija-Liisansuo on täysin uusi tuotantoalue. 

Maija-Liisansuolta vedet johdetaan pintavalutuskentän ja laskuojan kautta Mallasojaan, joka laskee 

Lamminpäänlammiin lammen eteläosassa. Laskureitin pituus Lamminpäänlammiin on noin 4 km. 

Lamminpäänlammi laskee Salmenojan kautta Pehkijärveen. Kuivatusvesien käsittelyyn kuuluvat sar-

kaojien lietetaskut, sarkaojapidättimet, padottavalla rakenteella varustettu laskeutusallas, pump-

pausallas ja pintavalutuskenttä. Vedet johdetaan pintavalutuskentälle pumppaamalla ympärivuoti-

sesti. 

 

Noin 3 km pituinen Oksjoki saa alkunsa lievästi rehevästä, matalaksi humusjärveksi tyypitellystä (Mh) 

Oksjärvestä (300 ha). Järven suurin syvyys on 7,5 m ja keskisyvyys 2,6 m. Oksjärven vesi on lähes neut-

raalia tai lievästi hapanta, ja alusvedessä on esiintynyt ajoittain happivajetta. Veden humuspitoisuus 

näyttäisi väriarvojen ja kemiallisen hapenkulutuksen perusteella olleen 1970-luvulla vähäisempää 

kuin nykyään. Pienten turvemaiden joeksi tyypitellyn Oksjoen vesi on ollut lievästi hapanta, humuspi-

toista ja ravinteikasta. Humuspitoisuus näyttäisi pysytelleen suhteellisen muuttumattomana 1990–2010 

-luvuilla. 

 

Oksjoki laskee matalahkoon ja rehevöityneeseen, matalaksi humusjärveksi (Mh) tyypiteltyyn Pehkijär-

veen (189 ha). Järveen laskee Oksjoen lisäksi Teuronjoki ja Vaihijoki. Pehkijärven suurin syvyys on noin 

2 m ja keskisyvyys 1,5 m. Järven tila on vedenlaadun suhteen heikompi kuin Oksjärvessä, ja Pehkijärvi 

vaikuttaisi olevan myös sisäkuormitteinen. Väriarvojen perusteella Pehkijärvi on selvästi Oksjärveä 

tummempi. Veden pH on lievästi happaman puolella ja rautapitoisuudet suhteellisen suuria. Happi-

tilanne on ollut ajoittain Pehkijärvessä heikko ja kalastustiedustelun vastauksissa on mainittu myös ka-

lakuolemista (Perälä 2003). 

 

Oksjärven ja Oksjoen ekologinen tila on luokiteltu hyväksi ja Pehkijärven tyydyttäväksi. Mallasojaa ei 

ole tyypitelty eikä luokiteltu, eikä Hertta-tietokannasta ole löydettävissä vedenlaatutietoja. Ympäris-

tölupapäätöksessä esitettyjen ennakkotarkkailutietojen perusteella (Ennakko1 ja Lamminpään-

lammi) Mallasojan vesi on hapanta, runsashumuksista ja ravinteisuudeltaan rehevää tai erittäin rehe-

vää. 
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Kuva 1. Okssuon ja Maija-Liisansuon turvetuotantoalueiden likimääräinen sijainti ja tuotantoalueiden 

purkuvesistöt. Okssuo sijaitsee Oksjoen valuma-alueella (35.937) ja Maija-Liisansuo Pehkijärven va-

luma-alueella (35.933). 

 

4. Turvetuotannon kuormitus 
 

Okssuon tuotantoalueen osuus valuma-alueen pinta-alasta on Oksjoen suulla 4,9 % ja Pehkijärven 

luusuassa 0,6 %. Okssuon bruttopäästöt ovat tuotannon aikana vuosina 2018–2020 vaihdelleet typen 

osalta 0,5–1 t/vuosi, fosforin osalta 17–28 kg/vuosi ja kiintoaineella 1,7–2,6 t/vuosi. Tuotannon alkuai-

kojen nettopäästöt asettuvat viime vuosien bruttopäästöjen rajoihin muiden paitsi fosforin osalta (v. 

1999–2006 P netto ka. 44 kg/vuosi). 

 

Maija-Liisansuon tuotantoalueen pinta-ala on noin 0,2 % Pehkijärven valuma-alueesta (35.933). Ym-

päristölupapäätöksen mukaan Maija-Liisansuon tuotantovaiheen bruttopäästöt on arvioitu seuraa-

vasti: typpi 0,2 t/vuosi, fosfori 7 kg/vuosi, kiintoaine 0,7 t/vuosi. 

 

 

5. Kala- ja rapukantojen tila 
 

Okssuon purkuvesissä on tehty kalataloudellista ennakkotarkkailua vuosina 1994 ja 1998 (Hakaste 

1995, Valkama 1999), ja tuotannon vaikutusten kalataloustarkkailua vuosina 2001, 2004, 2008, 2011, 

2014, 2017 ja 2020 (Väisänen 2018, Leppänen 2021, Alaja 2021). Seuraavassa esitetyt kalakanta-arviot 

perustuvat pääosin vanhoihin tarkkailutuloksiin. 
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5.1 Oksjoki 
 

Oksjoessa on koekalastettu useina vuosina koealoja Loimonen (virtaussuunnassa alempi) ja Suonlai-

takoski (ylempi) (Kuva 2). Joesta on tavattu vuosien 1999–2020 välillä sähkökalastuksissa seitsemää 

eri lajia (taimen, ahven, särki, kiiski, made, hauki, pikkunahkiainen). Joen yläosalla kalatiheys ja lajisto 

on ollut pääsääntöisesti suppeampi kuin alaosalla. 

 

Yleislajit ovat esiintyneet vaihtelevasti vuosittain saaliissa, mutta taimenta ei ole saatu saaliiksi kuin 

ennakkotarkkailuvuonna 1998 ja vaikutustarkkailuvuonna 2008. Vuonna 1998 taimenta saatiin saaliiksi 

molemmilta koealoilta – Loimosesta yksi kesänvanha yksilö – ja Suonlaitakoskesta yksi todennäköisesti 

yksivuotias yksilö. Vuonna 2008 250 g taimen saatiin saaliiksi Loimosen koealalta. Vuoden 2001 koe-

kalastuksissa Suonlaitakosken koealalla tehtiin lähes varma havainto kesänvanhasta taimenesta. Tai-

menet saattavat olla peräisin istutuksista, joita on tehty aikoinaan tiettävästi ainakin Oksjärveen. 

Muista tyypillisistä virtavesilajeista, kuten kivisimpuista tai kivennuoliaisista ei ole tehty koekalastuksissa 

havaintoja. Oksjoen kalasto on turvetuotannon aloittamisen jälkeen taantunut, mutta lähtötilantee-

seen suhteutettuna vaikutuksia voidaan pitää melko vähäisinä. 

 

Koeravustuksissa on vuosina 2008, 2011, 2014, 2017 ja 2020 saatu täplärapuja saaliiksi niin Oksjoen 

luusuasta, keskiosilta kuin alajuoksultakin. Saaliit ovat olleet suurimmat joen alajuoksulla, Arvelantien 

sillan alapuolella. Joessa aiemmin esiintynyt jokirapukanta on ilmeisesti hävinnyt. Oksjokeen tai Peh-

kijärveen ei ole tiettävästi tehty rapuistutuksia. Oksjärveen on sen sijaan tehty istutusrekisterin mukaan 

rapuistutuksia 2000-luvulla. Oksjoen täpläravut lienevät peräisin näistä istutuksista, ja täpläravut li-

sääntyvät alueella mahdollisesti luontaisesti. Koeravustusten perusteella rapukantaa voidaan ku-

vailla harvahkoksi. 

 

Kalastustiedustelujen perusteella Oksjoessa kalastetaan ja ravustetaan korkeintaan satunnaisesti. Ka-

lastajamääräarviot vaihtelivat vuosien 1994–2020 aikana välillä 0–4 taloutta per vuosi. 

 

 

5.2 Mallasoja ja Lamminpäänlammi 
 

Mallasojan ja Lamminpäänlammin kalastoa ei ole tiettävästi tutkittu tarkemmin. Ympäristölupapää-

töksestä ilmenee, että Teuron osakaskunnalta saatujen tietojen mukaan Maija-Liisansuon kuivatusve-

sien laskureitillä oleva Mallasoja on pieni oja, jossa ei juurikaan kalasteta, eikä sillä tiedetä olevan 

kalastollista arvoa. Sen sijaan Lamminpäänlammissa harjoitetaan virkistys- ja kotitarvekalastusta lä-

hinnä verkoilla ja katiskoilla. Saalis koostuu hauesta, lahnasta, ahvenesta ja mateesta eli alueen ta-

vallisista yleislajeista. 

 

 

5.3 Pehkijärvi 
 

Pehkijärven kalalajisto on runsas ja kalastustiedustelujen perusteella järvessä on esiintynyt tai esiintyy 

17 kalalajia ja täplärapu. Istutettuina lajeina järvestä on saatu saaliiksi mm. siikaa, kirjolohta ja tai-

menta. Runsaimmat saalislajit ovat olleet tavalliset yleislajit: ahven, hauki, särki ja lahna. 

 

Kalastustiedustelujen mukaan järvellä kalastaneiden talouksien määrä on vaihdellut 11–52 rkk/vuosi. 

Keskimääräinen taso lienee vuosittain parinkymmenen luokkaa, ja kalastajamäärät näyttäisivät vä-

hentyneen tarkkailun alkuajoista. 
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Pehkijärvessä kalastetaan melko monipuolisesti eri pyyntivälineillä. Pyyntiponnistuksessa mitattuna 

merkittävimmät pyydykset ovat olleet katiska ja vapavälineet. Vapapyynnin ja katiskan ohella verk-

kopyydyksillä on ajoittain saatu suurehko osuus saaliista. Arvioitu kokonaissaalis on vaihdellut vuosien 

1994–2020 välillä karkeasti välillä 1000–5500 kg/tiedusteluvuosi. Ruokakuntakohtainen saalis on pysy-

tellyt 2010-luvulla noin 40 kg paikkeilla, kun ennakkotarkkailuvuonna 1994 se oli vielä arviolta noin 100 

kg. Kalastus ja sen myötä saalis näyttäisivät vähentyneen Pehkijärvessä. Koekalastuksia ei ole järvellä 

tehty, joten kalaston runsautta voidaan arvioida vain kalastustiedustelujen perusteella. 

 

 

5.4 Istutukset ja kompensaatiotoimet 
 

Oksjokeen on istutettu vuonna 1995 puronieriöitä (283 kpl), mutta muista istutuksista ei ole tietoa. Pu-

ronieriöistä ei ole tehty havaintoja kalataloustarkkailuissa. Oksjärveen on 1990- ja 2000-luvuilla istutettu 

mm. siikaa, haukea, kuhaa, kirjolohta, lahnaa, muikkua ja täplärapuja, mutta 2010-luvulla tiettävästi 

vain kuhaa, siikaa ja täplärapuja. Istutukset on tehty 2010-luvulla osakaskuntien varoilla. Pehkijärveen 

tai Mallasojaan ei ole tiettävästi tehty kala- tai rapuistutuksia. 

 

Okssuon ympäristölupapäätöksessä määrätään, että luvansaajan on maksettava vuosittain tammi-

kuun aikana 900 euroa kalatalousmaksua Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskukselle käytettäväksi 

kuivatusvesien vaikutusalueen kalastolle ja kalastukselle aiheutuvan haitan estämiseen. Tuotannon 

vaikutusalue on päätöksen mukaan Oksjoki ja Pehkijärvi. Pohjois-Savon ELY:n päätöksellä kalatalous-

maksu käytetään vuosittain Pehkijärven vesikasvien niittoon (POSELY 1784/5722/2018). Maija-Liisan-

suon osalta luvan haltijan on maksettava vuosittain maaliskuun aikana 300 euroa kalatalousmaksua 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle käytettäväksi vesistöön johdettavien pääs-

töjen vaikutusalueen kalastolle ja kalastukselle aiheutuvan haitan ehkäisemiseen. 

 

 

6. Kalataloustarkkailu 
 

6.1 Sähkökalastus 
 

Oksjoessa eli Oksssuon kuivatusvesiä vastaanottavassa joessa sähkökalastetaan koeala Loimonen 

(ETRS-TM35FIN 6747558–332611) ja Suonlaitakoski (ETRS-TM35FIN 6746956–332982) kolmen vuoden vä-

lein alkaen vuodesta 2023. Koekalastukset tehdään noudattaen ohjeistusta Olin ym. 2014. 

 

Maija-Liisansuon alapuolisesta Mallasojasta etsitään syksyllä 2023 maastokäynnillä Mäenpääntien 

yläpuolelta sähkökalastukseen soveltuva, ja virtavesilajien elinympäristöä mahdollisimman hyvin 

edustava koeala alueelta B (Kuva 2). Ellei soveltuvaa koealaa puron yläosalta löydy, esimerkiksi pu-

rouoman pienuudesta ja vesimäärästä johtuen, koekalastukseen etsitään soveltuva paikka puron 

alaosalta (A). Puron yläosa on turvetuotannon vaikutustarkkailuun alaosaa soveltuvampi, koska pu-

ron alaosalla vaikutusten arviointia vaikeuttaa runsaampi maa- ja metsätalouden kuormitus. Puro voi 

osoittautua kalaston kannalta liian vähävetiseksi, joten Mallasojan koekalastuksen jatkoa vuoden 

2023 jälkeen on syytä arvioida uudelleen, jos saalista ei saada lainkaan tai uoma muutoin osoittautuu 

soveltumattomaksi kalastoseurannalle. 

 

Oksjoen tarkkailutulokset vuosilta 1997–2020 ovat antaneet suhteellisen hyvän kuvan joen kalastosta. 

Kummaltakaan Okssjoen koealalta ei ole saatu säännöllisesti saaliiksi vedenlaadulle muutosherkkiä 

virtavesilajeja, mikä on vaikeuttanut kuormituksen kalastovaikutusten arviointia. Toisaalta Oksjoen ka-

lasto on ollut lajistoltaan ennen turvetuotannon aloittamista runsaampi kuin nykyään, vaikka 

mailto:etunimi.sukunimi@kvvy.fi


6 

KVVY Tutkimus Oy | kvvy.fi 

saalismäärät ovat olleet kaikkiaan melko vähäiset (Väisänen 2018). Sähkökalastusten jatkaminen 

Oksjoessa on tarpeellista, jotta lajiston mahdollista köyhtymiskehitystä voidaan tulevaisuudessa arvi-

oida. Mallasojasta ei ole aiempaa kalatarkkailutietoa. Ennalta arvioiden puron vesimäärä mahdollis-

tanee kalojen ympärivuotisen esiintymisen. 

 

 
Kuva 2. Sähkökalastusalojen ja koeravustuspaikkojen sijainti Okssjoessa ja Mallasojassa. 

 

6.2 Koeravustus 
 

Kalataloustarkkailulla on saatu hyvä kuva täplärapujen esiintymisestä Okssuon vaikutusvesistössä. 

Rapu on erityisen herkkä veden happamuudelle ja pohjan liettymiselle, ja siksi se ilmentää hyvin tur-

vetuotannosta syntyneitä haittoja. 

 

Koeravustukset tehdään Oksjoessa samoilla koepaikoilla kuin aiempina tarkkailuvuosina (A, C, D) 

(Kuva 2). Ravustukset tehdään kolmen vuoden välein alkaen vuodesta 2023. Mallasojasta etsitään 

ensimmäisellä maastokäynnillä koealue alueelta B, mutta jos uoma on ravustukseen soveltumaton, 

koealue etsitään alueelta A (Kuva 2). Koeravustukset tehdään Mallasojassa kertaluontoisesti vuonna 

2023, ja ravustusten jatkoa arvioidaan tulosten perusteella. Mikäli koeravustuksissa tai sähkökalastuk-

sissa saadaan rapuja saaliiksi, Mallasojan koeravustuksia jatketaan kolmen vuoden välein. 

 

Jokaisella koealalla ravustetaan 10 mertavuorokautta (yht. 40 mertavuorokautta). Koeravustus to-

teutetaan ”kalataloustarkkailun- periaatteet ja menetelmät” –oppaan ohjeiden mukaisesti. Koera-

vustuksen saalis ilmoitetaan koealoittain lukumääräisesti ja yksikkösaaliina, ja saaduista ravuista esite-

tään sukupuoli- ja pituusjakaumat. 
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6.3 Kalastustiedustelu 
 

Kalastustiedustelulla pyritään selvittämään kuormituslähteen alapuolisten vesialueiden kalastuksessa 

ja kalansaaliissa tapahtuvia muutoksia. Lisäksi selvitetään kalastajien mielipiteitä kalakantojen tilasta, 

niiden kehityksestä ja kalastusta haittaavista tekijöistä. Tiedustelun kohdevesistöt ovat Pehkijärvi, 

Oksjoki, Lamminpäänlammi ja Mallasjoki. Perusjoukkona ovat aiempien vuosien tapaan Hevonie-

men, Hykkilän, Susikkaan ja Teuron kalastuskuntien luvan lunastaneet taloudet. Tiedustelu pyritään 

tekemään lupaotannalla, mutta mikäli se ei onnistu, tiedustelu tehdään kiinteistörekisteriotannalla 

vuoden 2020 tapaan. Tavoitteena on noin 60–80 ruokakunnan otoskoko. 

 

Tiedustelu tehdään kolmen kontaktikerran kyselynä vastausaktiivisuuden mukaan. Ensimmäiseen tie-

dusteluun vastaamattomille lähetetään muistutus, ja jos vastausmäärä jää kahden kerran jälkeen 

alle 60 %, vastaamattomille lähetetään uusintatiedustelu. Raportissa tulee esittää ja vastauksien poh-

jalta tulee pystyä arvioimaan aiempien vuosien tiedustelutuloksiin vertailukelpoisuus säilyttäen vähin-

täänkin: 

• Perusjoukon koko, otoskoko, palautusprosentti, tuloksien laskennassa käytetyt menetelmät ja 

puuttuvien vastausten korvaamismenetelmät  

• Kohdevesissä kalastaneiden talouksien kokonaismäärä 

• Kalastuksen määrä eli pyyntiponnistus pyyntimuodoittain ja vesistöittäin 

• Kokonais-, laji- ja keskisaalis (saalis taloutta kohden) vesistöittäin 

• Kala- ja rapukantojen tila, tilan muutos ja kalastuksen haittatekijät 

 

Tiedustelu tehdään ensimmäisen kerran vuonna 2027 koskien vuoden 2026 kalastusta, ja tämän jäl-

keen kuuden vuoden välein. 

 

 

6.4 Ahvenen elohopeapitoisuus 
 

Kertymärekisterin (KERTY) mukaan elohopeapitoisuuksia on määritetty Pehkijärvestä ja Oksjärvestä 

pyydetyistä ahvenista vuonna 2013 (n=15). Määrityksiä on tehty Pehkijärven ahvenista myös vuonna 

2021, mutta tulokset eivät ole vielä valmistuneet. Vuonna 2013 elohopeapitoisuudet kohosivat eräillä 

yksilöillä selvästi yli ympäristönlaatunormin. 

 

Pehkijärven tyypillisen saaliskalan elohopeapitoisuuksista on olemassa tietoa ajalta ennen Maija-Lii-

sansuon turvetuotannon aloittamista. Jatkossa ahvenen elohopeapitoisuuksia on perusteltua seu-

rata, jotta voidaan selvittää uuden tuotantoalueen vaikutuksia ahvenen elohopeapitoisuuksiin ja si-

ten järven kemiallisen tilan kehittymiseen sekä kalojen käyttökelpoisuuteen. 

 

Seuranta aloitetaan vuonna 2026, jolloin Pehkijärvestä pyydetään 15 kpl 15–20 cm ahvenia lihasku-

doksen elohopeapitoisuuden määrittämistä varten. Näytekalat tai lihaspalat jäähdytetään ja pakas-

tetaan mahdollisimman pian pyynnin jälkeen, ja kaloista otetaan suomunäyte, Operculum ja otoliitit, 

ja määritetään sukupuoli. Elohopeapitoisuus määritetään jokaisesta yksilöstä erikseen (Hg mg/kg tuo-

repainosta). Jos 15-20 cm kaloja ei saada riittävästi, voidaan käyttää myös tätä pienempiä ja suu-

rempia ahvenia, jolloin aineistoon sovitetaan regressioyhtälö (pituus vs. elohopeapitoisuus) ja laske-

taan sen perusteella keskimääräinen ahvenen elohopeapitoisuus 17,5 cm:n pituudessa. 

 

Raportissa esitetään yksittäisten näytekalojen pituus (mm), paino (g), ikä (v) ja elohopeapitoisuus 

(mg/kg tp). Tuloksia verrataan runsashumuksisten järvien ympäristönlaatunormiin, aiempiin Pehkijär-

ven tuloksiin (v. 2013 ja 2021) ja Etelä-Suomessa tehtyihin elohopeaselvityksiin. 
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7. Raportointi 
 

Tarkkailutulokset raportoidaan alla olevan taulukon mukaisessa rytmissä: 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Sähkökalastus 

 

x*   x   x   x   x  

Koeravustus x*   x   x   x   x  

Ahven, Hg-määritykset    x      x     

Kalastustiedustelu     x      x    

Raportti 

 

    x      x   x 

*ks. 6.1. ja 6.2. Mallasojan soveltuvuutta kalataloustarkkailuun tarkastellaan vuoden 2023 tulosten perusteella.   

 

Tarkkailutulokset raportoidaan tarkkailuvuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä. Tutkimusrapor-

tit toimitetaan työn tilaajien lisäksi Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalata-

lousviranomaiselle ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -

vastuualueelle, Tammelan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Tammelan-Tarpianjoen ka-

latalousalueelle. 
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