
KERTOMUS TILIKAUDEN TOIMINNASTA 2019 

 

HEINOLAN KALATALOUSALUE 

 
 

1. PERUSTIEDOT 
Kalatalousalueen nimi on Heinolan kalatalousalue ja sen hallinnon kotipaikkana on Heinola. 

Kalatalousalue on perustettu 11.2.2019 Heinolassa. 

Kalatalousalue käsittää seuraavat vesialueet (Karttaliite 1). Kalatalousalue käsittää 

yleispiirteittään seuraavat vesialueet: Ruotsalainen, Konnivesi ja Ala-Rieveli-Enonvesi. 

Kalatalousalueen vesipinta-ala on yhteensä 27144 hehtaaria. 

 

Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset 

kalastusalan järjestöt. 

 

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. 

 

 

2. HALLINTO 
 

Hallitus     paikalla/kokouksia       Erovuorossa 
 Puheenjohtaja  Jari Seppälä  (4/4)   2020   

 Varapuheenjohtaja Seppo Rantanen (3/4)   2021  

 

 Jäsenet   Juha Lahtinen  (4/4)   2021  

    Janne Virtanen (3/4)   2022 

    Pentti Sulkumäki (4/4)   2022 

    Heikki Lagom  (2/4)   2020 

    Esa Hanjoki  (4/4)   2021 

    Pekka Tornio  (4/4)   2022    

Juha Haapaniemi (4/4)   2020   

 

Hallituksen kokoukset: 

 

12.03.2019  Vierumäen Matkakeidas 

08-11.4.2019  Sähköpostikokous 

06.08.2019  Vuolenkosken käsityö- ja kahvitupa PeuranKello, 

17.12.2019  Ravintola Tukkijätkä 

  



Kalatalousalueen yleiskokoukset 
 11.02.2019  Ravintola Tukkijätkä 

23.04.2019  Ravintola Tukkijätkä 

 

 Toiminnanjohtaja 
Tomi Ranta  Hämeen Kalatalouskeskus 

 

Kirjanpitäjä 
ProAgria Etelä-Suomi ry 

 

Tilintarkastajat 
tilintarkastusyhteisö Auditus tilintarkastus oy   

 

3. Kokousedustajat 
 Kymijoen kalatalouden yhteistyöryhmä Juha Lahtinen varalla Jari Seppälä 

Kanta- ja Päijät-Hämeen    Seppo Rantanen 

vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä 

 Kalatalousalueiden neuvottelukunta  Jari Seppälä ja Tomi Ranta 

  

4. TALOUS 
Kalatalousalueen tulot muodostuvat kalatalousalueen toiminnasta aiheutuviin kuluihin 

myönnetystä avustuksesta (avustuksen myöntää ELY-keskus), kalatalouden edistämiseen 

myönnetyistä määrärahoista (avustuksen myöntää ELY-keskus) sekä toimitusmaksuista. 

Taloudellinen tilanne määrittää toiminnan laajuuden. Kalatalousalueen toiminnan 

tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen. Kalatalousalueen 

tilikausi on 11.02 - 31.12.2019. Vuoden 2019 kalatalousalueen tulos osoittaa ylijäämää 

4837,36 €. Taseen loppusumma on 16861,85 € josta oma pääoma 4837,36 € ja vieras 

pääoma 12024,49 €. 

 

5. TOIMINTA KALATALOUSALUEELLA TILIKAUDELLA 

 

Kalatalousalueen perustaminen 
Kalatalousalueen ensimmäinen yleiskokous pidettiin Heinolassa 14.2.2019. Kokouksessa 

kalatalousalue järjestäytyi, hyväksyi itselleen ohjesäännön ja valitsi hallituksen. Hallitus 

valitsi kalatalousalueelle toiminnanjohtajan ja valmisteli toiselle yleiskokoukselle 

talousarvion ja toimintasuunnitelman. Toiminnanjohtaja ja hallitus hoitivat uuden 

kalatalousalueen toiminnan käynnistämiseen liittyvät järjestelyt v. 2019 aikana. 

Kalatalousalue otti vastaan lakkautetun Heinolan- ja Mäntyharjun kalastusalueiden jäljelle 

jääneet varat, Heinolan kalatalousalueen jakamattomat kalastonhoitomaksukorvaukset 

vuosilta 2016 ja 2017, keskeneräiset hankkeet sekä Heinolan kalastusalueen säilytettävät 

asiakirjat. 

 

Kalavesien hoito 
 

Istutukset:  Ikä  Paikka   Määrä 

Taimen vk  Kuokkakoski-Kommerinoja, 8450  kpl 

    Rihun reitti ja Tampinoja  

     

 

 



Tutkimus- ja seurannat: 
Kalatalousalueen toteuttamista seurannoista on laadittu vuosittaiset raportit. Raportit ovat 

luettavissa kalatalousalueen kotisivuilla. 

 

Sähkökoekalastukset ja kutupesälaskennat 
Sähkökoekalastettiin pitkäaikaisseurantakohteet Im- Paason- ja Kaatuvankoski sekä 

Seppälänjoki Lisäksi koekalastetettiin Martinoja. Kutukalojen määrän arvioimiseksi 

laskettiin Im-, Paason- ja Seppälänjoen kutupesät. Sähkökoekalastusten ja 

kutupesälaskentojen avulla seurattiin taimenkantojen kehittymistä, kalataloudellisten 

kunnostusten vaikutuksia sekä arvioitiin kotiutusistutusten tuloksellisuus. Tuloksia 

hyödynnetään tulevissa käyttö- ja hoitosuunnitelmissa. Kalatalousalueen lisäksi hanketta 

rahoitti Pohjois-Savon ELY-keskus kalatalouden edistämismäärärahoista. 

 

Taimen istutusten tuloksellisuus Ala-Räävelissä 
Merkittiin 400 kpl 3-kesäisiä taimenen istukkaita Ala-Rääveliin t-ankkurimerkeillä. 

Merkintöjen tavoitteena on selvittää istutusten tuloksellisuutta, taimenten vaelluksia sekä 

kasvua. Kalatalousalueen lisäksi hanketta rahoittivat Paason- ja Lusin osakaskunnat. 

 

Kirjanpitokalastus 
Jatkettiin kirjanpitokalastusta Ruotsalaisella ja Ala-Räävelillä. Kirjanpitokalastuksen 

tarkoituksena on kerätä pitkän aikavälin tietoa kalakannoissa tapahtuvista muutoksista sekä 

mm. säätelypäätösten vaikutuksia saaliisiin. 

 

Kalanäytteet 
Kerättiin siika- muikku ja kuhanäytteitä Heinolan kalastusalueen järvistä. Kaloista 

määritellään vuoden 2020 aikana ikä- ja kasvu sekä siioista eri siikamuotojen runsaussuhteet 

siivilähampaiden lukumäärän perusteella. 

 

Kalastuksen valvonta 
Kalatalousalue suoritti valvontahankkeen toimesta valvontaa Ruotsalaisella, Konnivedellä, 

sekä Enonvesi-Ala-Rääveli reitillä. Valvontapalvelut ostettiin Hämeen 

kalatalouskeskukselta. Kalatalousalueen lisäksi valvontaa rahoitti Pohjois-Savon ELY-

keskus kalatalouden edistämismäärärahoista. Kalastusalueen valtuuttamat 

kalastuksenvalvojat. 

 

Valvoja     Valtuutusaika 

Janne Virtanen    6.8.2019-31.12.2023 

Simo Lahtinen    6.8.2019-31.12.2023 

Pentti Sulkumäki    6.8.2019-31.12.2023 

Risto Laurila     1.1.2020-31.12.2024 

Juho Oikarinen    1.1.2020-31.12.2024 

Marko Puranen Hämeen kalatalouskeskus 6.8.2019-31.12.2019 

 

Koulutustoiminta 
Ei koulutuksia 

 

Muu toiminta 

 

Kotisivut 

Heinolan kalastusalueella käytössä olleet kotisivut päivitettiin vastaamaan Heinolan 

kalatalousalueen tietoja (www.heinolankalatalousalue.fi) 



Esitteet 

Laadittiin esitteet jaettavaksi luvanmyyjille kalamerkkien palautusohjeista sekä alueella 

voimassa olevista kalastusrajoituksista. 

 

6. KALATALOUSALUEEN AVUSTUKSET 

Kalatalousalue hyväksyi ohjesäännön kalatalousalueelta haettaville avustuksille. Avustuksia 

myönnetään Heinolan kalatalousalueella kala- ja raputaloutta edistäviin hankkeisiin. 

Hankkeita voivat olla esim. erilaiset koulutus-, valistus-, kalavesien hoito, selvitykset ym.  

Avustusten on tarkoitus pääasiassa olla kertaluontoisia, joiden avulla toiminta saadaan 

käynnistettyä. Avustusta voivat hakea vain Heinolan kalatalousalueen jäsenet sekä muut 

alueella toimivat kalatalouteen liittyvät yhdistykset.  

 

7. KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 
Kalatalousalue aloitti valmistelemaan käyttö- ja hoitosuunnitelmaa. Esitys suunnitelmasta 

hyväksytään v. 2020 aikana. Lopullisesti käyttö- ja hoitosuunnitelman vahvistaa ELY-

keskus. 

 

8. KALATALOUSALUEELLA VOIMASSA OLEVAT 

SÄÄTELYPÄÄTÖKSET 
 

Voimassa olevat rajoitukset: 

• Solmuväliltään 36-54 mm verkkojen käyttö kielletty Ruotsalaisella (Heinolan puoleiset 

osat), Konnivedellä ja Ala-Räävelillä. Voimassa 31.12.2020 saakka. 

 

• Talvella kalastaessa verkolla Konnivedellä tulee yli 15 m:n syvyydessä pidettävien 

verkkojen olla solmuväliltään vähintään 55 mm. 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 31.12.2020 saakka. 

 


