
Hauen lisääntymisen ja käytön edistämishanke 
(lisääntymisalueiden kartoitus- ja selvityshanke, käytön ja arvostuksen lisääminen) 
 
 
Hankkeen tavoitteena on kartoittaa, onko Pirkkalan, Kyrösjärven ja Kokemäenjoen yläosan 
kalatalousalueiden alueilla sellaisia rantakosteikkoja, joihin voitaisiin perustaa nk. haukitehdas tai 
edesauttaa muuten hauen lisääntymisen onnistumista alueella. Kaikkien kalatalousalueiden 
vesialueilla säännöstely heikentää huomattavasti hauen lisääntymistä ja haukikanta on ainakin 
paikoin heikentynyt. Näin ollen olisi kalastuslain tavoitteiden mukaista pyrkiä tukemaan hauen 
luontaista lisääntymistä kartoittamalla ja kunnostamalla sopivat kutupaikat. Tällä hetkellä ei 
myöskään ole saatavilla hauenpoikasia, joilla kantaa voitaisiin tukea. Alueella on paljon vapaa-ajan 
kalastajia ja useita kalastusoppaita, joille hauki on tärkeä saaliskala. Hauella on myös merkittävä 
asema vapaa-ajan kalastuksessa sen saalisvarmuuden ja helpon pyydettävyyden vuoksi. Isona 
petokalana se myös pitää alueen kalakantaa hyvänä. 
 
Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on kartoittaa kartta- ja maastokatselmusten perusteella 
sellaiset kohteet, mihin haukitehtaita olisi mahdollista perustaa. Lisäksi kartoitetaan sellaiset 
alueet, mitkä olisivat luontaisesti sopivia hauen kutualueiksi, jos säännöstelyn avulla alueen vesitys 
saataisiin sopivaksi hauen kutemisen kannalta. Tässä tehdään yhteistyötä alueen säännöstelyä 
ohjaavan Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa, jotta alueet saadaan kartoitettua ilman päällekkäistä 
työtä. Säännöstelytyöryhmä on arvioinut mm. erilaisilla vedenkorkeuksilla tapahtuvaa peltojen 
liettymistä, samaan tapaan aineistosta on todennäköisesti saatavilla tietoa hauelle sopivista 
alavista rantaniityistä. Selvitetään myös, voidaanko kohteiden kartoituksessa hyödyntää drone-
kuvausta. Tämä helpottaisi alueiden hahmottamista ja kohteen sopivuuden arviointia. 
 
Kohteiden selvityksen tulokset esitellään alueen vesialueen omistajille erillisessä tilaisuudessa. 
Tässä seminaarissa käydään läpi myös muita haukeen liittyviä asioita asiantuntijoiden 
esitteleminä.  
 
Lisäksi hankkeen aikana pyritään lisäämään hauen arvostusta ja sen käyttöä elintarvikkeeksi.  
 
Hanke on tarkoitus toteuttaa Pirkkalan, Kyrösjärven ja Kokemäenjoen yläosan kalatalousalueiden 
yhteistyönä. Alueet sijaitsevat lähekkäin ja kaikkien vesialueisiin kohdistuu huomattavaa 
säännöstelystä aiheutuvaa haittaa. Alueilla on todettu hauen luontaisen lisääntymisen 
heikkenemistä ja saaliskalojen vähenemistä. Koska kaikilla alueilla on asian suhteen samanlaisia 
tarpeita, todettiin, että tämä hanke olisi järkevää toteuttaa yhteistyönä. Samalla lisätään 
kalatalousalueiden välistä yhteistyötä ja -toimintaa. Hanketta hallinnoi Kokemäenjoen yläosan 
kalatalousalue. 
 
Hanke pyritään käynnistämään alustavilla yhteistyöpalavereilla eri tahojen kanssa 2021-2022-
talvella. Varsinainen toiminta ajoitetaan vuodelle 2022. 
 
 
 


