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1. TARKKAILUPERUSTE 
Vapo Oy:n Ähtärin Soidinsuon turvetuotantoalueen kalataloudellinen velvoitetarkkailu perustuu 
Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 14.12.2005 myöntämään ympäristölupaan (Dnro LSY-2004-Y-
2), jonka lupaehdon 14) mukaisesti luvan saajan on tarkkailtava toiminnasta aiheutuvia kalataloudellisia 
vaikutuksia alapuoleisessa vesistössä Pohjanmaan TE-keskuksen hyväksymällä tavalla (nyk. Varsinais-
Suomen Ely-keskus).  

Soidinsuon kalataloudellinen tarkkailu on aloitettu vuonna 2008. Tarkkailussa on noudatettu 
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n laatimaa ohjelmaa, jonka Pohjanmaan TE-keskus 
on hyväksynyt 4.7.2008 (Dnro 2052/5723/2008). Aiempi tarkkailuohjelma on kattanut vuodet 2008 
– 2015. Ohjelmaan on sisältynyt kolmen vuoden välein tehtävät verkkokoekalastukset, 
kertaluotoinen sähkäkoekalastus (Hokkasenpurossa)  sekä kahdesti toteutettu kalastustiedustelu 
(Niemisvesi-Pemun alue). Hokkasenpuron sähkökalastukset tehtiin vuonna 2008, jonka jälkeen niistä 
luovuttiin Pohjanmaan ELY –keskuksen 20.9.2011 antamalla päätöksellä (Dnro 
POHELY/2052/5723/2008).  Kalastustiedustelu on tehty vuosina 2009 ja 2015 (koskien 2008/2014 
kalastusta) ja koeverkkokalastukset vuosina 2008, 2011 ja 2014. Vuonna 2008 ei tuotantoa oltu 
vielä Soidinsuolla aloitettu.  

2. TARKKAILUALUE 
Soidinsuo sijaitsee Ähtärissä Mäkisalon kylän itäpuolella. Tuotantoalue sijaitsee Kokemäenjoen 
vesistöalueen Ähtärin ja Pihlajaveden reitin Niemisveden (35.472) valuma-alueella (valuma-alue 274 
km2). Soidinsuolla oli vuonna 2014 tuotannossa 74,9 ha ja vuonna 2015 tuotantoalueella ei ollut 
tuotantoa (levossa 78,4 ha). Tuotantoalueen kuivatusvedet käsitellään ympärivuotisella 
pintavalutuskentällä ja johdetaan kahden laskuojan kautta purkuvesistöihin. Laskuojan 1 vedet 
johdetaan reitille; Kyntöläisenpuro - Hämeenlampi - Hokkasenpuro - Niemisvesi. Laskuojan 2 vedet 
johdetaan reitille; Tantereenpuro - Hämeenlampi - Hokkasenpuro - Niemisvesi.  

Vuonna 2015 Soidinsuolta vesistöön johdettu arvioitu (suon omiin tarkkailutuloksiin ja 
lähialueen suon virtaamaan perustuva) bruttokuormitus oli seuraava: fosfori 9,6 kg, typpi 282 kg, 
kiintoaine 762 kg ja orgaaninen aine (CODMn) 10 247 kg O2 (Pöyry Oy 2016).  
 
Niemisvesi – Pemun (kuva 1.) pinta-ala on 14,6 km2. Keskisyvyys Niemisveden puolella on 3,0 m ja 
maksimisyvyys noin 15 m. Vuosien 2010 – 2015 tarkkailutulosten perusteella Niemisveden vesi on 
luonteeltaan tummaa sekä melko humuspitoista ja ravinteikasta (taulukko 1). Fosforipitoisuuksien 
perusteella vesi luokitellaan lievästi reheväksi tai reheväksi. Syvänteiden alusvedessä esiintyy 
ajoittain happikatoa.  
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Taulukko 1. Niemisveden syvänteen (S3) vedenlaatutuloksia (vaihteluvälit) eri syvyyksiltä vuosilta 
2010 – 2015. Lähde: vuodet 2010 – 2014 Hertta-ympäristötietopalvelu, vuosi 2015 Ahma 
ympäristö Oy:n tarkkailuaineistot. 

 

 

Niemisvesi-Pemulla on paikallista merkitystä virkistyskalastuskohteena. Kalastoon kuuluvia lajeja 
ovat aiempien kalastaloudellisten tarkkailujen perusteella ahven, kiiski, kuha, särki, salakka, säyne, 
lahna, ruutana, siika, muikku, kirjolohi, hauki ja made. Vuoden 2008 kalastustiedustelussa on 
ilmoitettu saaliina myös kuore, mutta sitä ole saatu saaliiksi koekalastuksissa eikä kuoreesta ollut 
havaintoja myöskään vuotta 2014 koskeneessa kalastustiedustelussa. Koekalastustulosten 
perusteella yleisin laji alueella on ollut ahven ja seuraavaksi eniten on saatu särkeä. Muiden 
saalislajien (kuha, muikku, lahna, kiiski, salakka) osuus kokonaissaaliista on ollut melko pieni. 
Ahvenen osuus saaliissa on hieman kasvanut vuosien 2008 – 2014 aikana. Muutoin kalastossa ei ole 
tapahtunut tulosten perusteella merkittäviä muutoksia. Alueella on myös rapuja, mutta kanta on 
ilmeisesti nykyisin heikko. (Ahma ympäristö Oy 2015) 

 

 

Muuttuja 1,0 m 4,0 m 7-8 m
Happi (mg/l) 6,9 - 11,2 6,8 - 8,0 0,9 - 7,7
pH 5,2 - 6,4 5,5 - 6,3 5,7 - 6,2
Väriarvo (Pt mg/l) 125 - 350 100 - 250 100 - 400
Kokonaistyppi (µg/l) 530 - 1000 480 - 620* 510 - 760*
Kokonaisfosfori (µg/l) 19 - 31 19 - 30 19 - 52
Rauta (µg/l) 840 - 1800 880 - 1800 1120 - 3800
a-klorofylli (0-2 m) (µg/l) 8,6 - 20,9 - -
Kiintoaine (mg/l) 1,0 - 3,8 - -

CODMn  (O2 mg/l) 17 - 39 18 - 25* 17 - 28*

*Vain 2015 tulokset
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Kuva 1. Soidinsuon, Hokkasenpuron sekä Niemisveden verkkokoekalastusalueen (punainen 
ympyrä) sijainti. 

 

3. TARKKAILUOHJELMA  

Soidinsuon kalataloudellista tarkkailua jatketaan pääpiirteissään samankaltaisena kuin aiemmalla 
ohjelmakaudella 2008 – 2015. Tarkkailuun sisältyy kalastustiedustelut sekä verkkokoekalastukset.  
Tarkkailuohjelma on voimassa toistaiseksi ja siihen voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia Varsinais-
Suomen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. 

3.1 Kalastustiedustelu 

Tiedustelulla kerätään tietoa Niemisveden ja Pemun kalastuksesta (mm. määrä, ajoittuminen, 
käytetyt pyydykset) ja kalansaaliista (määrä, lajisto) sekä ravustuksesta ja rapusaaliista. Tiedustelulla 
selvitetään myös kalastusta haittaavia tekijöitä sekä kalakannoissa ja kalastuksessa tapahtuneita 
muutoksia. Niemisveden ja Pemun tiedot eritellään tiedustelussa. 

Niemisveden-Pemun alueen kirjallinen kalastustiedustelu tehdään kuuden vuoden välein (seuraavan 
kerran 2021 koskien vuoden 2020 kalastusta). Tiedustelu tehdään kolmen kontaktikerran 
postitiedusteluna, joista keskimmäinen on muistutuskirje. Otantana käytetään Niemisveden 
osakaskunnalta Niemisveden-Pemun alueelle kalastusluvan lunastaneita ruokakuntia. Tiedustelussa 
pyritään säilyttämään vertailukelpoisuus aiempiin tarkkailuihin. 
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3.2 Verkkokoekalastukset 

Koekalastusten tarkoituksena on saada tietoa tarkkailualueen kalastosta ja siinä tapahtuvista 
muutoksista. Koekalastukset tehdään NORDIC-yleiskatsausverkoilla Niemisvedellä alueella, jossa 
Hokkasenpuro laskee vetensä järveen. Koekalastusalueeksi rajatun vesialueen pinta-ala on noin 220 
ha  (kuva 1). Alue on syvyydeltään vaihteleva (maksimisyvyys noin 15m), mutta yli 10m alueen osuus 
koko alueesta on pieni (n. 12 ha). Ottaen huomioon myös syvimpien vesikerrosten ajoittaisen 
happipitoisuuden laskun (taulukko 1), on alueelle sopiva pyyntiponnistus RKTL:n työraportteja 
21/2014 -ohjeistuksen mukaan 26 verkkoyötä. Pyyntipaikat valitaan satunnaisesti ja 
kokonaispyyntiponnistus jaetaan eri syvyysvyöhykkeille. 

Saadusta saaliista lasketaan kokonaissaalis ja yksikkösaalis lajeittain sekä lukumääränä että massana. 
Lisäksi esitetään lajikohtaiset pituusluokkajakaumat runsaimpien lajien osalta. Koekalastusten 
yhteydessä merkitään muistiin havainnot verkkojen likaantumisesta. Koekalastusten saalistiedot 
kirjataan valtakunnalliseen koekalastusrekisteriin tarkkailuvuoden loppuun mennessä. 
Koekalastuksissa tulee noudattaa RKTL:n työraportteja 21/2014 mukaista ohjeistusta. 

Verkkokoekalastukset tehdään kolmen vuoden välein ja seuraavan kerran vuosina 2017 ja 2020. 

 

4. TULOSTEN RAPORTOINTI 

Soidinsuo turvetuotantoalueen kalataloudellisia velvoitetarkkailututkimuksia tehdään seuraavan 
kerran vuosina 2017 ja 2020 (verkkokoekalastukset) sekä 2021 (kalastustiedustelu koskien vuoden 
2020 kalastusta). Raportit tutkimusten tuloksista tehdään tarkkailuvuotta seuraavan vuoden 
kesäkuun loppuun mennessä (30.6.2018 ja 30.6.2021). Raporteissa esitetään lyhyt yhteenveto 
Soidinsuon vesistötarkkailun tuloksista. Lisäksi tarkkailutulosten yhteenvedoissa on esitettävä 
tarkkailussa esiintyneet epävarmuustekijät.  

Raportti toimitetaan Vapo Oy:lle, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksille, Ähtärin 
kaupungin ympäristönsuojelu-viranomaiselle, Ähtärin reitin kalastusalueelle sekä Niemisveden 
osakaskunnalle. Tarkkailujen tulokset on vaadittaessa annettava lisäksi niiden nähtäväksi, joiden 
oikeuteen tai etuun tiedot saattavat vaikuttaa.  

 

5. VIITTEET 

Ahma ympäristö Oy 2015: Soidinsuon turvetuotantoalueen (Ähtäri) kalataloudellinen tarkkailu 
vuonna 2014. 

Ohjeet standardinmukaisiin koekalastuksiin, RKTL:n työraportteja 21/2014 

Pöyry Finland Oy 2016; Vapo Oy:n Läntisen Suomen turvetuotannon päästötarkkailun 
vuosiyhteenveto 2015  
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