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1. Yleistä 

 

Haukiveden kalatalousalue toteuttaa laissa määrättyjä tehtäviä sääntöjen määräämällä 

tavalla. Kalatalousalue laatii käyttö- ja hoitosuunnitelman, ja vastaa suunnitelman 

toimeenpanosta ja sen vaikutusten seurannasta. 

Kalatalousalue hoitaa kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvän tiedotuksen, järjestää 

kalastuksenvalvonnan sekä kerää seurantatietoja kalastuksesta ja kalakantojen 

hoitotoimenpiteistä.  

Kalatalousalue edistää yhtenäislupa-alueiden muodostamista vapaa-ajankalastuksen ja 

kaupallisen kalastuksen tarpeisiin sekä jakaa viehekalastuksesta kertyneet 

omistuskorvaukset vuosilta 2018-2020 vesialueen omistajille vuosikokouspäätöksen 

mukaisesti. 

2. Talous 

Kalatalousalue toteuttaa sille kuuluvia tehtäviä toimintamäärärahan puitteissa ja taloutta 

hoidetaan hyvän hallintotavan mukaisesti talousarviota noudattaen. 

Yhteisviehelupa-alueen toimintaa varten avataan erillinen tili, jotta kalastuslupienmyynti ja 

varojen käyttö voidaan eriyttää varsinaisesta toiminnasta. Laaditaan yhteislupa-alueen 

varojen käytöstä toimintasuunnitelma 2021-2022 vuosikokouspäätöksen mukaisesti. 

3. Edunvalvonta 

Annetaan tarvittaessa toimivallan puitteissa sisältyviä määräyksiä, lausuntoja sekä muita 

kannanottoja vesialueen omistajien edunmukaisesti.  

Seurataan viranomaistahojen antamia suosituksia tai määräyksiä. (saimaannorppa, 

järvilohi ja -taimen, nieriä, harjus, täplärapu ym) 

Seurataan Linnasaaren kansallispuiston ja Unescon maailmaperintökohteen suunnittelua. 

Seurataan lisääntyvän matkailun ja liikenteen vaikutusta kalatalousalueeseen. 

Toimitaan yhteistyössä Kalatalouskeskuksen ja Kalatalouden keskusliiton sekä muiden 

kalatalouteen ja vesienhoitoon liittyvien järjestöjen kanssa. 

Avustetaan Stora Enso oy, Carelian Caviar oy:n ja Varkauden kaupungin velvoiterahojen 

kohdentamisessa. 



 

4. Käyttö- ja hoitosuunnitelma 

Kalatalousalue laatii uuden käyttö- ja hoitosuunnitelman alueelleen ja hyväksyttää ELY:ssä 

vuoden loppuun mennessä. Lisäksi osallistutaan Vuoksen kalatalouden yhteistyöryhmän 

toimintaan KHS yhteensovittamiseksi eri alueiden kanssa. 

Seurataan kalakantoja KHS:n mukaisesti yhteistyössä osakaskuntien, tutkimuslaitoksien, 

kaupallisten kalastajien ja ELY:n asiantuntijoiden kanssa. 

Kalatalousalue on aktiivisesti mukana virtavesikunnostuksissa ja -tutkimuksissa 

alueellaan, ja edistää virtapaikkojen luonnonlisääntymistä ohjaamalla istutuksia 

mätirasioihin tai pienpoikasiin. 

Avustetaan (rasvaeväleikattu)järvitaimenen viivästetyn istutuksen toteutuksessa ja 

tarvittaessa rahoitetaan toimintaa viehelupatuloista. 

Toteutetaan Varkauden koskien lohikalaselvityshanke loppuun ja osallistutaan Varkauden 

koskien kunnostushankkeen ohjausryhmään. 

5. Vesienhoitosuunnitelma 

Kalatalousalue laatii alueelleen vesienhoitosuunnitelman yhteistyössä konsulttiyrityksen 

Eurofins Ahma oy:n, osakaskuntien ja ELY:n asiantuntijoiden kanssa. 

Tuetaan osakaskuntia vesienhoitotoimenpiteissä ja yhteistyön kehittämisessä. 

Seurataan vedenlaadun kehitystä tutkimuslaitoksilta saaduista aineistosta tai muista 

lähteistä ja laaditaan tarvittaessa toimenpidesuunnitelma. (ELY ja Savo-Karjalan 

ympäristötutkimus oy) 

Toteutetaan ”Tehoa vesienhoitoon” hanke loppuun. 

Osallistutaan Rauanvedet 3 hankkeeseen.  

6. Kalastus 

Kalatalousalue kehittää eri kalastajaryhmien palveluja ja yhteistoimintaa alueellaan.  

Kalatalousalue ohjaa ja neuvoo osakaskuntia kalastuslupa, -rajoitus ja -sääntöjen 

laadinnassa. 

Yhteislupa-alueen sopimuksien laadinta osakaskuntien kanssa. 

 



7. Tiedotus 

Kalatalousalue laatii uudet kotisivut ja päivittää kalatalouteen liittyviä aiheita sivuille, sekä 

opastaa kalastajia ja muita vesialueenkäyttäjiä. 

Kalatalousalue lähettää sähköpostitse tiedotteita ja kokouskutsuja kaikille yhteystietonsa 

antaneille vesialueenomistajille. 

8. Kalastuksenvalvonta 

Kalastalousalue nimeää ja kouluttaa alueelleen valvojakortin suorittaneita valvojia ja toimii 

yhteistyössä osakaskuntien, Metsähallituksen, Kalatalouskeskuksen ja muiden tahojen 

kanssa valvonnan tehostamiseksi ja kehittämiseksi. 

Kalatalousalue selvittää kalastuksenvalvonnan ostopalvelun kehittämistä. 

9. Koulutus 

Kalatalousalue osallistuu tai järjestää kalataloutta edistäviä koulutuksia ja tilaisuuksia 

resurssien mukaisesti, sekä tukee kalatalouden nuorisotoimintaa alueellaan. 

 

 

 

 


