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HAUKIVEDEN KALASTUSALUEEN KERTOMUS TILIKAUDEN TOIMINNASTA v. 2017
32. 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 319. 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 Voinsalmen osakaskuntaan ilmoitti liittyvänsä 56 osakaskuntaa.
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 24.3.2017
Rantasalmen Osuuspankin kokoustilassa. Läsnä oli 15 äänivaltaista edustajaa yht 22 äänellä, muita
läsnäolijoita 8.
Kalastusalueen yleisessä kokouksessa tutkimuspäällikkö FT Minttu Jaakkola Maj ja Tor Nesslingin
säätiöstä esitteli Saimaan suojelusta tehtyä tutkimusta. Tutkimus on aloitettu v 2011 ja loppuraportti
valmistuu v 2018. Esittelyn perusteella voidaan todeta, että loppuraporttiin halutaan tutustua. ELYkeskuksen suunnitteleman ja Metsähallituksen hallinnoiman vetovoimaa maaseudulle hankkeen
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projektisuunnittelija Olli Rissanen kertoi lyhyesti hankkeen tavoitteista. Hän totesimm, että
Haukiveden pohjoispäässä on osakaskuntien yhdistäminen myötätuulessa.
Harry Härkönen Etelä-Savon Kalatalouskeskuksesta valotti omalta kannaltaan kalastuslain
kokonaisuudistusta.
ELY-keskuksen Seppo Reponen painottui esitelmässään jaettavaksi tulevien kalakorttivarojen
niukkuuteen.
Hallituksen kokoukseen 27.7.2017 Oravissa osallistuneet yhteiskuvassa

3.
3.1

TULOT JA MENOT
Tulokohteet:
Kulunut vuosi oli neljäs, jolloin kalastusalueella oli lupamyyntituloja, Haukiveden viehelupa-alueen
lupien myynti hoidettiin kalastusalueen toimesta.
ELY-keskuksen jakaman toiminta-avustuksen varsinaiseen toimintaan osoitettu osuus oli yhteensä
6 530 €. Edistämismäärärahaa vuodelle 2017 saatiin 4 000 € Haukiveden veden ja kalojen laadun
koontiraportin tekemiseen. Raportti tilattiin Suomen Vesistöpalvelu osk:n Joonas Rajalalta. Se
valmistuu keväällä 2018 ja on tarkoitus ottaa pohjaksi Haukiveden kalatalousalueen Käyttö- ja
Hoitosuunnitelmaa laadittaessa. Kalastuskorttivaroja (< 30 €) jäi kalastusalueen käyttöön yhteensä
1 123 €.
Osakaskunnille jaettiin vuoden 2016 kalastonhoitomaksuista kertyneitä varoja kalaveden
omistajille: Haukiveden kalastusalueen osuus oli 11 901 €.
Viehelupa-alueen rahat:
 Vuoden 2014 tulot 5 421,76 €
 Vuoden 2015 tulot 6 280,50 €
 Vuoden 2016 tulot 4 987 €
 Vuoden 2017 tulot 4756 €
 Viehelupa-alueen hallinnoinnin aiheuttamat menot 1 106,69 € + 11,54 € + v 2017 kulut
 Viivästetyn taimenistutuksen kustannuksiin 3 300 € (2014), 1280 € (2015), 2901,88 €
(2016), 3202 € (2017)
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 Kalastuksenvalvonnan kehittämiseen 1 610,34 € (2016)
 Oravin veneenlaskuluiskan kunnostaminen 1 000 € (2017)
 Kohdentamatta ei ole viehelupa-alueen tuottoja.
3.2

Menokohteet:
Kulut varsinaisen toiminnan osalta olivat 32021 €, josta henkilöstökulut olivat 7356 €. Tilinpäätös
osoittaa alijäämää 4174 €, mikä katettiin Ranrasalo 10:ltä lainatulla rahalla. Maksetaan takaisin, kun
saadaan AVIn tilillä olevat rahat käyttöön.

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 600 €.
Linnasaaren virkistyskalastusalueen viehelupa-alue
Pinta-ala n. 5 000 ha. Linnasaaren kansallispuistoa ympäröivät Saimaan vesialueet.
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 ? €.
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. Myyjien kautta lupatuloa kertyi 4756 €
(netto). Osa lupatuloista kirjautui vuodelle 2018.
Viehelupa-alueella järjestettiin Saimaa trolling cupin neljä osakilpailua, joissa oli osallistujia 23
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
heikkoja. Kuhakanta on erinomainen. Mateiden pyytäjät ovat saaneet hyviä saaliita. Haukiveden
voimakkaasti runsastunut kuorekanta huolettaa ja siihen mietittiin 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.
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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 Savon Taimenen kasvattamosta Rautalammilta 19.5.2017 6427 kpl.
Kalat vapautettiin 11.6.2017, kun veden lämpötila 3 m:n syvyydessä oli 14 ºC.
Istutuksen kustannukset olivat 14 004 € + tien kunnostus + desinf. Niihin saatiin Pohjois-Savon
ELY-keskukselta Varkauden tehtaiden kalatalousmaksua 10 000 €, käytettiin osakaskuntien rahaa 1
250 € (Rantasalo 10) ja Haukiveden viehelupa-alueen tuloja 3 202 €.

5.2

MUUT KALASTUSALUEELLA TAPAHTUNEET ISTUTUKSET
StoraEnson, Carelian Caviarin ja Varkauden kaupungin velvoiteistutukset:
istutettu 3 v taimenia 2609 kpl ja 2-vuotiaita 6427 kpl viivästetysti.
Osakaskuntien raportoimat istutukset: Kangaslammin osakaskunta istutti 1v-kuhia 9850 kpl ja 1vsiikoja 5010 kpl.

5.3

MUUT HOITOTOIMET
Kalastusalueen toimesta jatkettiin hoitokalastusta, jolla pyritään korjaamaan kalakantojen
vääristymää ja parantamaan veden laatua. Rakennettu isorysä oli myös poistokalastuskäytössä.
Raudanvedellä jatkui kolmatta vuotta 3-vuotinen jatkohoitohanke. Hankkeen toimesta mm
poistokalastetaan ylitiheitä kalakantoja sekä selvitetään kosteikoiden perustamismahdollisuuksia.
Aikainen jäiden tulo lyhensi poistokalastuskautta merkittävästi.
Kangaslammin osakaskunnan alueella tehtiin hoitokalastusta, poistettin vähäarvoisia kaloja.
Kuva Oravin kunnostetusta veneenlaskuluskasta
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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 yhteistyötä Metsähallituksen kanssa.
Metsähallitukselta ostettiin yhteistyössä Joroistyen kalastusalueen kanssa erätarkastajan kesämiehen
kalastuksenvalvontapalvelua 3 vko:n verran 1. - 23.7.2017.
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 Joroisten kalastusalueen kanssa KAVAKOVÄPÄ 15.6.2017,
kalastusksenvalvojien kokemusten välityspäivä, johon osallistui 23 valvojaa ja valvonnasta
kiinnostunutta Haukiveden, Joroisten, Virtasalmen ja Koloveden kalastusalueilta. Mukana olivat
myös Metsähallituksen erätarkastaja Markus Rahikainen eräsuunnitelija Eero Hartikainen ja
kausiapulainen Jyrki Anttila, lehdistöä edusti Kalle Kosunen Warkauden Lehdestä.
Kalastuksenvalvojien käytössä olevan rekisteröintiohjelmiston kouluttaja Ismo Kolari Pirkanmaan
Kalatalouskeskuksesta antoi opastusta ohjelmiston käytöstä. 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 useita kertoja hoitamassa
väylälle heitettyjä, häititseviä verkkojatoja pois väylältä.
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MUU TOIMINTA
Vuonna 2017 kalastusalueen puolesta Saimaannorppastrategian seurantaryhmässä on toiminut
Markku Auvinen, varalla Tarja Lötjönen.
Annettiin lukuisia lausuntoja eri viranomaisten esittämiin lausuntopyyntöihin.
Kalastusalue tuki aikaisempien vuosien tapaan kesällä 2017 Rantasalmella järjestettyä nuorten
rantaongintakilpailua antamalla määrärahan järjestelykuluihin ja palkintojen hankkimiseen.
Kilpaonginnan järjesti Rantasalmen Kalaveikot ry.
Kalastusalue osallistui myös pilkkiparkkien aurauskustannuksiin.
Kalastusalueen internet-sivustot toimivat tiedon lähteinä Haukiveden asioista kiinnostuneille.
Sivujen osoite on www.haukivesi.fi. Sivuilla oli vuoden 2017 aikana 1642 käyttäjää, istuntoja 2161,
(2016 aikana istuntoja 2053) sivujen käyttömäärä on hienokseltaan kasvanut vuosittain.
Kalastusalueen edustajat osallistuivat Etelä-savon kalastusaluepäivään ja Etelä-Savon
kalatalouskeskuksen toimintaan.
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Kalastusalueen edustajat Reijo Herranen, Pertti Kuvaja, Risto Salko Arvja o Tolvanen olivat
mukana valtakunnallisilla kalastusaluepäivillä.
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

