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HAUKIVEDEN KALASTUSALUEEN KERTOMUS TILIKAUDEN TOIMINNASTA v. 2016
31. TOIMINTAVUOSI
1.

YLEISTÄ

1.1

Yleistiedot kalastusalueesta
Kalastusalue käsittää Saimaan vesistön osa-alueen Joroisten, Varkauden, Rantasalmen ja
Savonlinnan kuntien alueella. Järven suurin pituus on n. 80 km ja vesistö sijoittuu Vuoksen vesistön
suurten latvareittien solmukohtaan. Noin 70 % tulovirtaamasta tulee Tappuvirran kautta. Veden
viipymä on n. 5,4 kk.
Alueella kulkee syväväyliä, joista Savonlinna – Varkaus reitti on lähes ympärivuotisessa käytössä.

1.2

Pinta-ala
Kalastusalueen pinta-ala on noin 49 611 hehtaaria. Pienvesiä on lukumääräisesti paljon (126 kpl),
mutta suhteellisesti pinta-alana vähän (1600 ha).

1.3

Omistajayksiköiden määrä ja laatu
Osakaskuntia ja yksityisiä vesialueita kalastusalueessa on yhteensä 321. Järjestäytymisaste on
alhainen johtuen osakaskuntien vesialueiden hajanaisuudesta ja pienuudesta. Toisaalta
järjestäytyneiden ja jossain määrin toimivien osakaskuntien osuus vesistöpinta-alasta on 80 %.

1.4

Osakaskuntien yhdistymiset
Kauden aikana Oravin osakaskuntaa liittyivät Uskinselän ja Tertunselkä-Ruutanan osakaskunnat.

2.

HALLINTO

2.1 Kalastusalueen hallitukseen kuuluivat seuraavat yhdeksän jäsentä:
 Puheenjohtaja Pertti Kuvaja (Ra)
 Varapuheenjohtaja Saku Sallinen (Sln)
 Muut jäsenet: Markku Eronen (Ra), Reijo Herranen (Sln), Markku Loikkanen (Va), Niilo Pulkkinen
(Va), Arvo Tolvanen (Ra), Juha Tolvanen (Ra, virkistyskalastajien edustaja) sekä Tarmo Tolvanen
(Ra, ammattikalastajien edustaja).
 Kalastusalueen isännöitsijänä toimi Risto Salko.
 Joroisten Tili- ja Kiinteistöpalvelu laati kalastusalueen tilinpäätöksen kuluneelta vuodelta.
 Tilintarkastajana oli KHT Arja Kauppinen EY-yhtiöstä (Ernst & Young), varalla nänen
työnantajansa.
Kalastusalueen hallitus kokoontui 4 kertaa. Kalastusalueen yleinen kokous pidettiin 23.3.2016
Rantasalmen Osuuspankin kokoustilassa. Läsnä oli 20 äänivaltaista edustajaa yht 29 äänellä, muita
läsnäolijoita 6.
Kalastusalueen yleisessä kokouksessa Metsähallituksen eräsuunnittelija Eero Hartikainen esitteli
ELY-keskuksen suunnittelemaa ja Metsähallituksen hallinnoimaksi tarkoitettua osakaskuntien
yhdistämishanketta.
Harry Härkönen Etelä-Savon Kalatalouskeskuksesta valotti omalta kannaltaan kalastuslain
kokonaisuudistusta sivuten esityksessään norppa-asetuksesta pyydettyä lausuntoa.
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ELY-keskuksen Jorma Tiitinen kiitteli vuosien mittaan tehdystä yhteistyöstä tähdentäen, että nyt
vain pitää sopeutua tehtyihin päätöksiin ja tähdätä tulevaisuuteen.
3.
3.1

TULOT JA MENOT
Tulokohteet:
Kulunut vuosi oli kolmas, jolloin kalastusalueella oli lupamyyntituloja, Haukiveden viehelupaalueen lupien myynti hoidettiin kalastusalueen toimesta.
ELY-keskuksen jakaman toiminta-avustuksen varsinaiseen toimintaan osoitettu osuus oli yhteensä
7 793 €. Edistämismäärärahaa vuodelle 2016 saatiin 2 500 €, joka käytettiin kohteisiin, mihin se oli
myönnetty. Raha on haettu maksatuksen, tuloutuu v 2017. Oravin veneenlaskuluiskan
rakentamiskustannuksiin saatiin jo v 2015 3 000 €, sen käyttö siirtyi vuodelle 2016 ja avustus on
haettu maksatukseen ja saatu. Kalastuskorttivaroja (< 30 €) jäi kalastusalueen käyttöön yhteensä 2
483 €.
Osakaskunnille jaettiin sekä vuoden 2014 että 2015 kalastuskorttivaroja
Vuoden 2015 kalastuskorttivarojen jako kalaveden omistajille:
Haukiveden kalastusalueen osuus oli 13 782 €.
Vuoden 2014 kalastuskorttivarojen jako kalaveden omistajille:
Haukiveden kalastusalueen osuus oli 15 169 €.
Viehelupa-alueen rahat:

Vuoden 2014 tulot 5 421,76 €
 Vuoden 2015 tulot 6 280,50 €
 Vuoden 2016 tulot 4 407 €

Viehelupa-alueen hallinnoinnin aiheuttamat menot 1 106,69 €:

Viivästetyn taimenistutuksen kustannuksiin 3 300 € (2014)
 Viivästetyn taimenistutuksen kustannuksiin 1 280 € (2015)

Kalastuksenvalvonnan kehittämiseen 1 610,34 € (2016)

Vihelupien keruu yms 11,54 € (2016)

Kohdentamatta on 2 505,12 €, kun kalastusalueen kulut v 2016 on vielä
vähentämättä ja osa tilityksistä kirjaantumatta tilille.

3.2

Menokohteet:
Kulut varsinaisen toiminnan osalta olivat 14 829 €, josta henkilöstökulut olivat 7 183 €. Tilinpäätös
osoittaa alijäämää 4 536 €, mikä katettiin aikaisempien vuosien säästöillä.

4.

KALASTUS KALASTUSALUEELLA

4.1

VIEHEKALASTUKSEN YHTENÄISLUPA-ALUEET
Pohjois-Haukiveden viehelupa-alue
Alueen pinta-ala on 12.176 ha käsittäen 37 vesialuetta ja sitä ollaan edelleen kehittämässä ja
laajentamassa. Hoitokunta on saanut myönteistä palautetta kalastajilta ja osakkailta. Yhteislupaalueen hoitokunta on osoittautunut toimivaksi elimeksi kehittämään alueen kalastusta, valvontaa,
lupajärjestelmää ja yhteistoimintaa. Lupamaksutuloja kertyi kymmenisen tuhatta euroa. Rahat
jaettiin valtaosin osakaskunnille käytettäväksi kalaveden hoitotoimenpiteisiin.
Kalastuskenvalvonnan kehittämiseen osoitettiin 800 €.
Linnasaaren virkistyskalastusalueen viehelupa-alue
Pinta-ala n. 5 000 ha. Linnasaaren kansallispuistoa ympäröivät Saimaan vesialueet.
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Etelä-Haukiveden viehelupa-alue
Alueen pinta-ala on 20 000 ha. Linnasaaren virksityskalastusalue sisältyy tähän. Lupia on saanut
lunastaa netin kautta maksamalla suoraan kalastusalueen tilille, sieltä kautta rahaa tuli 1925 €.
Kalastusmatkailuyrittäjille myytiin venekohtaisia lupia 400 €:lla. Lisäksi lupien myyjinä toimivat
Kalakortti.com (Matti Kinnunen), Fotoarska Rantasalmella, SGS Sports Savonlinnassa, Saimaan
Eräpalvelu Oravi, Minnan Vapa ja Viehe Varkaudessa sekä huoltoasema Etappi Joroisissa. Myyjien
kautta lupatuloa kertyi 2 882 € (netto). Osa lupatuloista kirjautui vuodelle 2017.
Viehelupa-alueella järjestettiin Linnasaari trolling cupin neljä osakilpailua, joissa oli osallistujia 34,
26, 25 ja 20 venekuntaa. Lisäksi pariin työpaikkakohtaiseen uistelukilpailuun myytiin luvat.
Savonlinnan virkistyskalastusalue
Pinta-ala n. 7600 ha joka jakautuu, Saimaan Haapavedelle ja Pihlajavedelle.
4.2

AMMATTIKALASTUS
Käytännössä alueella toimii tällä hetkellä kolme ammattimaista kalastajaa lähinnä verkko-, trooli- ja
nuottakalastusta harjoittaen. Alueelle Saksansiltaan osittain KOR-varoilla rakennettu kalasatama on
ollut ammatti- ja virkistyskalastajien yhteiskäytössä. Eteläiseltä Haukivedeltä muikkusaaliit olivat
kohtuullisia. Kuhakanta on erinomainen. Mateiden pyytäjät ovat saaneet hyviä saaliita. Haukiveden
voimakkaasti runsastunut kuorekanta huolettaa ja siihen mietiiin korjaavaa ratkaisua, muttei vielä
keksitty.

4.3

MUU KALASTUS
Virkistyskalastuksen osuus RKTL:n raportin ”Suomi kalastaa 2009 – Vapaa-ajankalastus
kalastusalueilla” mukaan Haukiveden kalastusalueella on nyt 6,84 % koko läänin kalastusalueiden
suhteellisesta kokonaisrasituksesta. Osuus on selvästi pienentynyt edellisestä tutkimuskerrasta.
Kuhan osuus saaliskalana ja myös muikkukanta ovat pysyneet hyvällä tasolla.

5

KALAVESIEN HOITO

5.1

KALASTUSALUEEN HOITAMAT ISTUTUKSET
Kuluneen vuoden aikana kalastusalue koordinoi viivästetyn järvitaimenistutuksen kokeilun.
Kokeilussa käytettiin Savonrannalta vuokrattua kalakassin kehikkoa ja omaksi hankittua kassia,
halkaisija 12 m, korkeus 5 m, tilavuus 500 m³. Kalakassi on sijoitettuna Härmälahteen ja on sovittu,
että Härmäniemen osakaskunta huolehtii kassin valvonnan ja kalojen ruokinnan. 2.vuotisia
järvitaimenia tuotiin kassiin Enonkoskelta 3.5.2016 4600 kpl ja Savon Taimenelta 9.5.2016 5100
kpl. Kalat vapautettiin 19.5.2016, kun veden lämpötila 3 m:n syvyydessä oli 13 ºC.
Istutuksen kustannukset olivat 20 980 €. Niihin saatiin Pohjois-Savon ELY-keskukselta Varkauden
tehtaiden kalatalousmaksua 10 000 €, käytettiin Haukiveden viehelupa-alueen tuloja 680 € ja
osakaskuntien rahaa 10 300 € (Loikansaari 500 €, Rantasalo 10 1000 €, Vaahersalo 1000 €, Pyyvilä
1300 €, Hiekonselkä 2000 €, Kangaslampi 1500 €, Härmäniemi 1000 € + talkootyö, Harjuranta 4 ja
22 1000 €, Voinsalmi 1000 €.

5.2

MUUT KALASTUSALUEELLA TAPAHTUNEET ISTUTUKSET
StoraEnson, Carelian Caviarin ja Varkauden kaupungin velvoiteistutukset:
istutettu 3 v taimenia ?2016 .
Osakaskuntien raportoimat istutukset: Kangaslammin osakaskunat istutti 13350 kpl kuhia.

5.3

MUUT HOITOTOIMET
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Kalastusalueen toimesta jatkettiin hoitokalastusta, jolla pyritään korjaamaan kalakantojen
vääristymää ja parantamaan veden laatua. Rakennettu isorysä oli myös poistokalastuskäytössä.
Raudanvedellä jatkui toista vuotta 3-vuotinen jatkohoitohanke. Hankkeen toimesta mm
poistokalastetaan ylitiheitä kalakantoja sekä selvitetään kosteikoiden perustamismahdollisuuksia.
Kangaslammin osakaskunnan alueella tehtiin hoitokalastusta, n 4900 kg poistettin vähäarvoisia
kaloja.
6

SEURANTA
Hoitokalastuksen saalisjakaumalla pyritään seuraamaan kalakannan kehitystä ja erityisesti kuhan
luontaisen lisääntymisen tehokkuutta. Hoitokalastuksen ja troolauksen yhteydessä tehtyjen
havaintojen perusteella näyttää siltä, että kuha lisääntyy luontaisesti edelleen hyvin Haukivedellä.
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KALASTUKSEN VALVONTA
Kalastuksen valvonnan kehittämiseksi jatkettiin yhteistyöneuvotteluja Metsähallituksen kanssa.
Metsähallitukselta ostettiin erätarkastajan kesämiehen kalastuksenvalvontapalvelua 3 vko:n verran
1. - 24.7.2016.
Haukiveden kalastusalueella on 16 kpl, kortin suorittaneita: Teuvo Asikainen, Reino Eronen, Antti
Helander, Reijo Herranen, Juhani Huittinen, Ilpo Häyrynen, Kosti Kiiskinen, Jouni Kolehmainen,
Markku Loikkanen, Jukka Niiranen, Niilo Pulkkinen, Raimo Pylkkänen, Heimo Ropponen, Pauli
Sallinen, Jukka Tolvanen ja Tarmo Tolvanen. Nämä henkilöt on valtuutettu valvojiksi koko
kalastusalueen vesialueella.
Myös muita kortin suorittaneita, jotka valvovat omien osakaskuntiensa alueella, on.
Kauden aikana järjestettiin yhdessä Haukiveden kalastusalueen kanssa KAVAKOVÄPÄ 13.7.2016,
kalastusksenvalvojien kokemusten välityspäivä, johon osallistui 25 valvojaa ja valvonnasta
kiinnostunutta Haukiveden, Joroisten ja Virtasalmen kalastusalueilta. Mukana olivat myös
Metsähallituksen erätarkastaja Markus Rahikainen ja kausiapulainen Jyrki Anttila ja poliisin
eräyhdyshenkilö Janne Rinkinen, lehdistöä edusti Martti Ripaoja Savon Sanomista/Warkauden
Lehdestä. Myös Metsähallituksen eräsuunnitelija Eero Hartikainen oli paikalla samoin kuin
kalastuksenvalvojien käyttöön tuleva rekisteröintioohjelmiston kouluttaja Ismo Kolari Pirkanmaan
Kalatalouskeskuksesta. Tilaisuuden keskeinen sisältö oli kalastuksenvalvontaohjelmiston läpikäynti
ja kokemusten vaihto keskustelemalla. Saatiin myönteistä ja kannustavaa palautetta. Tavoitteena
kannattaa pitää yhteinäistä toimintaa valvontatyössä.
Laivaväylän pitämiseksi pyydyksistä vapaana autettiin Merenkulkulaitosta yhdessä erätarkastaja
Markus Rahikaisen kanssa. Kalastuksenvalvoja Reijo Herranen kävi parikin kertaa hoitamassa
väylälle heiteetyjä, häititseviä verkkiojatoja pois väylältä.
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MUU TOIMINTA
Vuonna 2016 kalastusalueen puolesta Saimaannorppastrategian seurantaryhmässä on toiminut
Markku Auvinen, varalla Tarja Lötjönen.
Annettiin lukuisia lausuntoja eri viranomaisten esittämiin lausuntopyyntöihin.
Kalastusalue tuki aikaisempien vuosien tapaan kesällä 2016 Rantasalmella järjestettyä nuorten
rantaongintakilpailua antamalla määrärahan järjestelykuluihin ja palkintojen hankkimiseen.
Kilpaonginnan järjesti Rantasalmen Kalaveikot ry.
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Kalastusalue osallistui myös pilkkiparkkien aurauskustannuksiin.
Kalastusalueen internet-sivustot toimivat tiedon lähteinä Haukiveden asioista kiinnostuneille.
Sivujen osoite on www.haukivesi.fi. Sivuilla oli vuoden 2016 aikana 6828 vierailua (vuonna 2015
4722, vuonna 2014 2553, vuonna 2013 2 209, vuonna 2012 2 532). Vuoden 2016 kävijämäärä oli
2053, uusia 75 %.
Kalastusalueen edustajat osallistuivat Etelä-savon kalastusaluepäivään ja Etelä-Savon
kalatalouskeskuksen toimintaan.
Kalastusalueen edustajat Markku Eronen, Pertti Kuvaja, Niilo Pulkkinen, Risto Salko Arvo
Tolvanen ja Tarmo Tolvanen olivat mukana valtakunnallisilla kalastusaluepäivillä. Risto Salko piti
esitelmän kalastusaluetoiminnasta.
Edellä mainittujen lisäksi pidettiin yllä osakaskuntarekisteriä.
Kalastusalueella olivat voimassa seuraavat kalastusrajoitukset: Liite 1.
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Haukiveden kalastusalueen kokouksen 18.03.2015 tekemä
PÄÄTÖS KALASTUSRAJOITUKSISTA HAUKIVEDEN
KALASTUSALUEELLA ajalle 23.04.2015 – 22.4.2018

Perustelut ja päätös:
Haukiveden kalastusalueen vuonna 2006 hyväksytyn Käyttö- ja hoitosuunnitelman
suosituksen (s. 28), MMM:n Järvilohistrategian, Saimaannieriän toimenpideohjelman
(Kala- ja riistahallinnon julkaisu 80/2006) ja kalastuslain 37 §:n sekä LUKE:n antamien
suositusten (Kuhan verkkopyynti sisävesillä) nojalla kalastusalueen kokous on 18.3.2015
tehnyt seuraavat päätökset Haukiveden vesialueen järvilohi-, saimaannieriä-,
järvitaimen- ja kuhakantojen säilyttämiseksi ja elvyttämiseksi:
1.
Määräaikainen kielto verkkojen, joiden solmuväli on 29-54 mm
käyttämisestä yli 10 metrin syvyisillä selkävesillä. Rajoitus on voimassa 22.04.2018
saakka.
2.
Määräaikainen, vuosittain toistuva (22.06 – 22.07) pintakalastuskielto yli 10
metrin syvyisillä selkävesillä, joilla kielletään verkkokalastus. Päätös sallii
syvemmällä kuin 3 metriä olevat verkot. Päätös on voimassa 22.04.2018 saakka.

Lisätietoja antaa Haukiveden kalastusalueen isännöitsijä, GSM 040 514
9261, email risto.salko@pp.inet.fi

