Heinolan kalatalousalue
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

Yleistä
Vuoden 2021 tärkein tehtävä on valmistella hyväksyä esitys kalatalousalueen käyttö- ja
hoitosuunnitelmasta. Pidetään kalatalousalueen yleiskokous sekä hallituksen kokoukset.
Kalatalousalueen lakisääteiset tehtävät ovat:
1) kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu;
2) käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laadinta, hyväksytyn suunnitelman toimeenpano ja sen
vaikutusten seuranta;
3) kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus;
4) kalastuksenvalvonnan järjestäminen;
5) kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen kerääminen;
6) kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen
kalastuksen tarpeisiin;
7) vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät;
8) viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille;
9) muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen sekä tähän lakiin perustuvat
tehtävät.

Edistämis- ja kunnostusmäärärahahankkeet
Heinolan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma
Jatketaan käyttö- ja hoitosuunnitelman valmistelua yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Kerätään
saatavilla oleva seurantatieto ja linjataan kalavesienhoitotoimenpiteet suunnitelmaa varten.
Hyväksytty esitys suunnitelmasta tulee toimittaa ELY-keskukseen v. 2020 loppuun mennessä.
Esitys hyväksytään Heinolan kalatalousalueen ylimääräisessä yleiskokouksessa syksyllä v. 2021.
Sähkökoekalastukset ja kutupesälaskennat
Sähkökoekalastetaan kalastusalueen toimesta pitkäaikaisseurantakohteet Im- Paason- ja
Seppälänjoki ja Martinoja. Lisäksi koekalastetaan Kuokkakoski, Kommerin- sekä Tampinoja.
Kutukalojen määrän arvioimiseksi lasketaan Im-, Paason- ja Seppälänjoen kutupesät.
Sähkökoekalastusten ja kutupesälaskentojen avulla seurataan taimenkantojen kehittymistä,
kalataloudellisten kunnostusten vaikutuksia sekä arvioidaan kotiutusistutusten tuloksellisuus.
Tulokset raportoidaan.
Kalastuksenvalvonta
Hyväksytään kalatalousalueen valvontasuunnitelma. Toteutetaan kalastuksenvalvonta
valvontasuunnitelman mukaisesti. Lisäksi valtuutetaan kalatalousalueelle tarvittaessa uusia valvojia
sekä koulutetaan heidät.
Kuorekosken kalataloudellinen vesilain mukainen lupa
Haetaan Kuorekosken kalataloudelliseen kunnostukseen vesilain mukaista lupaa
aluehallintovirastosta.

Muu toiminta
Kalastusalueiden neuvottelukunta
Osallistutaan kalatalousalueiden neuvottelukunnan toimintaan yhdessä Pohjois-Päijänteen- ja Eteläja Keski-Päijänteen kalatalousalueiden kanssa. Neuvottelukunnalle on hyväksytty ohjesääntö v.
2019.
Kymijoen kalataloudellinen yhteistyöryhmä
Osallistutaan Kymijoen kalataloudellisen yhteistyöryhmän toimintaan
Kanta- ja Päijät-Hämeen vesienhoidon ja merenhoidon yhteistyöryhmä
Osallistutaan ryhmän toimintaan
Rihun reitin siirtäminen Heinolan kalatalousalueeseen
Neuvotellaan Mäntyharju-Vuohijärven kalatalousalueen kanssa Rihun reitin siirtämisestä Heinolan
kalatalousalueeseen
Siika-, muikku ja kuhanäytteet
Jatketaan näytteiden keräämistä Ruotsalaiselta, Konnivedeltä, sekä Räävelin reitiltä
Avustukset
Jaetaan pienimuotoisia avustuksia kala- ja raputaloutta edistäviin hankkeisiin. Avustuksia
maksetaan kalatalousalueen käyttöön jäävistä kalastonhoitomaksukorvauksista. Avustettavat
kohteet valitsee kalatalousalueen hallitus. Avustusta voivat hakea vain Heinolan kalatalousalueen
jäsenet sekä muut alueella toimivat kalatalouteen liittyvät yhdistykset. Avustusäännön on
hyväksynyt vuonna 2019 kalatalousalueen hallitus.
Kotisivut
Päivitetään kalatalousalueen kotisivuja. Sivuille päivitetään tietoa myös osakaskunnista.
Nuorisotoiminta.
Ollaan tarvittaessa mukana järjestämässä erilaisia nuoriso- koululaistapahtumia
Kirjanpitokalastus
Jatketaan kirjanpitokalastuksia kalatalousalueen järvissä ja tallennetaan aineistot sähköiseen
muotoon
Istutukset
Istutetaan taimenen vastakuoriutuneita poikasia alueen kunnostettuihin virtavesiin (Tampinoja,
Seppälänjoki, Imkoski sekä Kuokka.- ja Kommerinkoski).
Kalastonhoitomaksukorvausten jako
Jaetaan korvaukset kalastonhoitomaksuista vesialueiden omistajille. Kalatalousalue valmistelee
jakotaulukon ja jakaa yleiskokouksen päätöksen mukaisesti rahat vesialueen omistajille.
Edunvalvonta
Annetaan tarvittaessa lausuntoja mm. erilaisissa lupaprosesseissa.
Tiedotus
Laaditaan tiedotuslehtisiä solmuvälirajoituksista, alamitoista ja kalamerkkien palauttamisesta

RAJOITUKSET
Voimassa olevat rajoitukset:
• Solmuväliltään 36-54 mm verkkojen käyttö kielletty Ruotsalaisella, Konnivedellä ja AlaRäävelillä. Kielto koskee vanhan Heinolan kalastusalueen vesiä. Voimassa 31.12.2022
saakka.
• Talvella kalastaessa verkolla Konnivedellä tulee yli 15 m:n syvyydessä pidettävien
verkkojen olla solmuväliltään vähintään 55 mm. Kielto koskee vanhan Heinolan
kalastusalueen vesiä. Rajoitukset voimassa toistaiseksi
• Kesäkuun aikana verkkokalastus on kielletty Konniveden Konninselällä syvemmällä kuin 2
m seuraavalla alueella: Rajoitus voimassa toistaiseksi
Kiistasniemi-Lapinsaari-Selkäsaaret-Ämmänsaari-Kissasaari-Honkasaaret-Konninsaaren
eteläkärki- Palosaaren eteläkärki-mantere
• Solmuväliltään 36-49 mm verkkojen käyttö kielletty Asikkalan puoleisilla alueilla
Ruotsalaista. Voimassa 31.12.2022 saakka.

