
Pöytäkirjan liite n:o x 

KERTOMUS 

Kallaveden kalatalousalueen toimintaan tilikaudella 1.1.-31.12.2019 

1. Perustiedot 

Sijainti Kuopion ja Suonenjoen kaupunkien sekä Leppävirran kunnan alueella. Kotipaikka 

on Kuopion kaupunki. 

Pinta-ala Yhteensä 34.329 hehtaaria, käsittäen vesialueet Leppävirralta Vehmersalmeen, Kal-

lansilloille ja Vaajasalon pohjoispuolelle sekä niihin liittyvät sivuvesistöt.  

Jäsenet Kalatalousalueeseen kuuluu 140 osakaskuntaa (74,6 % vesipinta-alasta) ja 67 yksi-

tyisvesien omistajaa. Suurin yksityisvesien omistaja on Kuopion kaupunki (6.577 

ha). Lisäksi jäseninä toimivat ammattikalastajien ja virkistyskalastajien järjestöt. 

Alueella toimii useita osakaskuntien yhteenliittymiä. 

 

Vuosi 2019 on Kallaveden kalatalousalueen ensimmäinen toimintavuosi. Kalatalousalueen perustava-

kokous pidettiin 30.1.2019 ja toinen yleiskokous 4.6.2019. 

2. Hallinto 

Hallitus 

Hallituksen jäsen Yhteisö                  osall. kok. Toimikauset 

Pentti Erämetsä (pj) Puutosmäen ok  2 2019-2020 

Matti Konttinen (vpj) Oraviniemen ok  2 2019-2020 

Tino Hovinen Yksityisvedet  2 2019-2022 

Esko Hätönen Honkasaaren ok  1 2019-2020 

Asko Jäppinen Ammattikalastajat 2 2019-2022 

Aarne Keurulainen Virkistyskalastajat 2 2019-2021 

Eero Lammi Pehintaipaleen ok 2 2019-2021 

Veijo Piispanen Savola-Piispalan ok 2 2019-2021 

Heikki Tiitinen Holoppalan ok  2 2019-2022 

Kalatalousalueen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa (7.3. ja 14.5.) ja kokouksissa 

kirjattiin 12 + 14 käsiteltyä pöytäkirjapykälää.  

Kalatalousalueen kokous  

Kalatalousalueen perustavakokous pidettiin Hotelli IsoValkeisen Turbo-kabinetissa Kuopiossa 

30.1.2019. Kokouksessa oli läsnä 16 äänivaltaista osallistujaa, 23 ääntä), sekä 1 henkilö ilman ääni-

valtaa. Kokouksessa hyväksyttiin Kallaveden kalatalousalueen säännöt, valittiin hallituksen jäsenet ja 

arvottiin heidän erovuoroisuudet.  

Kalatalousalueen yleiskokous pidettiin Hotelli IsoValkeisen Kaara-kabinetissa Kuopiossa 4.6.2019. 

Kokoukseen osallistui 14 äänivaltaista edustajaa, jotka edustivat 17 äänivaltaista jäsentä (osakaskun-

taa yms.) ja heidän käytettävissään oli 21 ääntä. Lisäksi kokouksessa oli mukana hallituksen puheen-

johtaja Pentti Erämetsä, Markku Tuomainen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta ja yksi osakaskunnan 

edustaja ilman äänivaltaa. Kokouksessa hyväksyttiin toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma sekä tar-

kennettiin yleiskokouksen koollekutsumistapaa. 

Toiminnanjohtaja, kirjanpito ja tilintarkastus 

Kalatalousalueen toiminnonjohtajana toimi Jarmo Mononen (sopimus Pohjois-Savon Kalatalouskes-

kuksen kanssa) ja hän hoiti myös kalatalousalueen kirjanpidon. Kalatalousalueen tilintarkastajana 

toimi Seppo Koski HT ja varatilintarkastajana Tilintarkastus Juha Tissari Oy HT. 

 



3. Tulot ja menot sekä rahoitus  

Tilikauden tulot  

Kalatalousalue on saanut kalastuksenhoitomaksuvaroista toimintamäärärahaa, projektimäärärahaa ja 

vesialueen omistajille jaettavia omistajakorvauksia 2019 seuraavasti (vertailuna Kallaveden kalastus-

alueen vastaavat luvut vuodelta 2018): 

Toimintamääräraha ja alle 50 € jakoerät voidaan käyttää kalatalousalueen toimintaan. Edistämismää-

räraha on tarkoitettu tietyn projektin toteuttamiseen. Valtakirjalla kalatalousalueelle jäävät varat on 

valtakirjan sisältämän ehdon ja yhteisluvasta saadut tulot on selvittelysopimuksen ehdon mukaisesti 

käytettävä kalaveden hoitotoimenpiteisiin. Vuoden 2018 omistajakorvausten jakopäätös (ELY) on 

valituksenalainen, eikä varoja ole tilitetty kalatalousalueelle. 

Toimintamääräraha käytettiin kokonaan tilikauden aikana. Tilikaudelle saatiin edistämismäärärahaa 

7.500 € KHS:n laadintaan ja 1.200 € kalastuksen valvontaan. Omistajakorvausten palautukset vuo-

delta 2017 tilitettiin vesialueiden omistajille elokuussa. 

Kokonaiskustannukset sekä lisätietoa merkittävimmistä kustannuseristä (37.968,08 €)  

Osakaskunnilta tuli toimeksiantoina 4.725,82 € (sis. ALV 0 %) hyväksytyn istutussuunnitelman to-

teutukseen. Toimeksiantoina tilatut istutukset istutettiin Etelä-Kallavedellä kalatalousalueen yhteisis-

tutuksina, joihin liitettiin valtakirjalla kalatalousalueelle jätetyt korvaukset ja viehelupa-alueiden lu-

vanmyynnin tuotto. Koirus-Sotkan vieheluvan tuotto käytettiin järvitaimenistutukseen. Istutuksiin 

käytettiin 21.558,58 € (ALV 0 %). Toimintamäärärahaa ei käytetty istutuksiin.   

Muita merkittävämpiä kulueriä olivat hallituksen kulut (4.163,74 €), ostetut asiantuntijapalvelut (toi-

minnanjohtaja) 7.554,18 €, toimistokulut (1.181,97 €) ja valvontakulut (1.122,55 €). 

Tilinpäätös on 4.077,02 € alijäämäinen ja johtuu ensisijaisesti siitä, että toimintamääräraha oli 4.617 

€ pienempi, kuin Kallaveden kalastusalueella 2018, vuoden 2018 viehelupatuloilla tehdyt istutukset 

olivat 1.602,30 € suuremmat, kuin vuoden 2019 lupatulot. Lisäksi organisaatiomuutoksesta johtu-

neesta lisätyöstä aiheutui 2.445 €:n lisäkustannukset vuoteen 2018 verrattuna. 

4. Toiminta kalatalousalueella tilikauden aikana 

Viehekalastuksen yhteislupa-alueet  

 

kpl 2018 muutos muutos kpl 2018 muutos muutos 

Kausi 161 183 -22 -12,0 % 39 46 -7 -15,2 %

Kuukausi 12 10 2 20,0 % 2 3 -1 -33,3 %

Viikko 7 14 -7 -50,0 % 24 6 18 300,0 %

Kilpailu 2 1 1 1 2 -1

Yhteensä 182 208 -26 -12,5 % 66 57 9 15,8 %

€ 9 798,12 11 072,56 -1 274,44 -11,5 % 2 935,39 3 218,40 -283,01 -8,8 %

Etelä-Kallaveden lupa-alue Koirus-Sotkan lupa-alue

Viekalastuslupien myynti 2019

 
 2019/€ 

 
2018/€     

 
Toimintamääräraha 10.142,00 14.759,00     
 
Edistämismääräraha 8.700,00 3.000,00     
 
Omistajakorvaukset – 1 v 34.544,00 29.218,00     
 
Jäänyt alueelle enint. 50 € 1.445,84 1.506,08     
 
Jäänyt alueelle valtakirjalla 3.452,48 2.368,37     
 
Toimeksiannot ok:lta  4.725,82 7.221,78     
 
Viehelupatuotot  12.781,90 14.503,55     



Kalatalousalueella ilmoitusten mukaan käytössä olleet kalastusvälineet ja muutos-% vuoteen 2019 

(suhteutettuna vastaajien pinta-alaan) 
 
Pyydys (py) 

 
 kpl 

 
kpl 

 
Pyydys (py) 

 
kpl 

 
(%) 

 
Pyydys (py) 

 
kpl 

 
(%) 

 
Trooli (120) 2 - 1 

 
Verkko (2) 5.664 -2,5 

 
Rapumertoja (1) 1.096 +65,1 

 
Nuotta (60) 7 +/- 0 

 
Katiska (1) 3.156 +4,5 

 
   

 
Isorysä (40) 18 + 3 

 
Uistin (1) 2.793 -1,7    

 
Pyydystiedot antoi 85 kalastusoikeuden haltijaa 

 
68,83 % p-alasta 

 
v. 2018 79,49 % p-alasta 

 
Py-tiedot antoi 88 kalastusoikeuden haltijaa 71,79 % p-alasta 

 
19.903 pyydysyksikköä 

 
Laskennallisesti käytössä pyydysyksiköitä  20.061 kpl 0,55 kpl/ha 

Kalatalousalueella myydyt verkko- ja vieheluvat sekä pyydysyksikkömäärät 2004-2019 

(suhteutettuna vastaajien pinta-alaan) poh = Puutossalmen pohjoispuoli, et = Puutossalmen eteläpuoli 

Kalavesien hoito 

Kalatalousalue on pyrkinyt koordinoimaan eri rahoituslähteistä (velvoiteistutukset, kalatalousalueen 

ja vesialueiden omistajien varat) tulevia istutuksia. Kalatalousmaksujen käytöstä sovittiin 23.5.2017 

pidetyssä neuvottelussa, johon osallistui kalatalousalueen, Kuopion kaupungin ja ELY-keskuksen 

edustajat. Neuvottelussa päädyttiin noudattamaan istutuksissa vuonna 2014 sovittuja periaatteita vuo-

teen 2019 asti. 

Kalatalousalueen kautta (sisältää osakaskuntien istutuksia) istutettiin Etelä-Kallaveteen 57 035 ku-

hanpoikasta ja 24 310 siianpoikasta. Istutuksiin käytettiin noin 21.037 € (sis. ALV). Kalatalousalueen 

istutukset rahoitettiin viehelupatuloilla, valtakirjoilla jääneillä omistajakorvauksilla ja osakaskuntien 

toimeksiantoina. Kalatalousalue on jaettu hoitotoimenpiteiden suorittamista varten viiteen hoitoaluee-

seen. Viehelupatulojen osalta varat jaettiin hoitoalueittain pinta-alan suhteessa. Kalatalousalueelle 

jääneet ja jätetyt omistajakorvaukset ja viehekorttipalautukset sekä toimeksiantoistutukset kohdistet-

tiin sille hoitoalueelle, jossa osakaskunta sijaitsi. Velvoiteistutuksina istutettiin 56 654 kuhanpoikasta, 

24.820 planktonsiianpoikasta sekä 2.712 kpl 3-kesäistä järvitaimenen poikasta.  

Koiru-Sotkalle kalatalousalueen kautta istutettiin 1.032 kpl 3-k järvitaimenta. Istutuksiin käytettiin 

noin 5.696 € (sis.ALV). Kalatalousalueen istutukset rahoitettiin viehelupatuloilla, valtakirjoilla jää-

neillä omistajakorvauksilla. 

Osakaskuntien, yksityisvesien omistajien ja velvoitevarojen istutukset:  

Kallaveden kalatalousalueen pääaltaiden (Etelä-Kallavesi, Sotkanselkä, Koirus ja Konnusvesi) siika-, 

kuha- ja taimenistutukset. Vuoteen 2014 asti poh = Puutossalmen pohjoispuoli, et = Puutossalmen 

eteläpuoli, vuodesta 2015 eteenpäin koko alue (lähde P-S ELY-keskus). 



 

 

Kalastuksen valvonta 

Kalatalousalue jatkoi kalastuksen valvontaa tilaamalla neljä valvontapäivää Pohjois-Savon Kalata-

louskeskuksen kalastuksen valvojilta.  Kalastuksen valvontaan saatiin edistämismäärärahaa 1.200 €. 

Valvontaa tehtiin Puutossalmen pohjoispuolella kolme ja puoli ja eteläpuolella puoli päivää.  

Valvontapäivät olivat Puutossalmen pohjoispuolella 7.7., 12.7.,31.8. ja pohjois-eteläpuolella 21.7. 

Lisäksi kalatalouskeskus teki kaksi valvontapäivää ELY-rahoituksella. 

Valvonnan yhteydessä tarkastettiin 95 henkilöä (72 kalastonhoitomaksua ja 23 ikää), 54 verkkojataa 

ja 26 muuta pyydystä. Kalastonhoitomaksun puuttumisesta (ei mukana) kirjoitettiin yhdelle henki-

lölle näyttömääräys, joka sai rikesakon, koska maksua ei oltu maksettu. Yhdeltä vetouistelijalta puut-

tui kalatalousalueen viehelupa. Kalatalousalue nosti syytteen luvattomasta kalastuksesta ja seurauk-

sena oli päiväsakkorangaistus. Verkkojatoihin jätetiin 16 ja muihin pyydyksin 8 huomautusta yhteys-

tietojen puuttumisen ja/tai vääränlaisten kohojen käytöstä. 

Muuta 

Kalatalousalue lähetti jäsenilleen vuoden aikana yhden tiedotetteen: 

− 18.1.2019 kalatalousalueen perustamiskokouksesta 

Kalatalousalue osallistui Valtakunnallisen kalastuspäivän kustannuksiin 400,00 eurolla (ALV 0 %). 

Tapahtuma järjestettiin Kuopiossa keskustan Valkeisella 15.5. Erityisesti kalastamaan oli kutsuttu 

Kuopion koululuokkia. Kalatalousalueen nuorisotoimintaan budjetoidut varat käytettiin koululaisen 

bussikyytien järjestämiseen lähiökouluista Valkeisenlammelle.  

 



5. Käyttö- ja hoitosuunnitelma 

Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinnasta hyväksyttiin Pohjois-Savon kalatalouskes-

kus ry:n 26.9.2019 päivätty tarjous ja suunnitelman kirjoittajaksi valittiin Anne Mäkelä.  

6. Kalatalousalueella voimassa olevat säätelypäätökset 

Onkimis-, pilkkimis- ja viehekalastuskielto Iso-Valkeisen itäosassa (Kuopio, Päiväranta, ELY-kes-

kus, 30.6.2020 asti).  

Solmuväliltään alle 55 mm verkkojen käytön kieltäminen yli 10 m:n syvyisellä vesialueella Etelä-

Kallaveden pääaltaalla. Solmuvälirajoitus ei koske muikun verkkokalastusta ja solmuväliä ei rajoiteta 

15.6.-31.7. välisenä aikana.  

HALLITUS 
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Y-tunnus 2616011-7

Kallaveden kalalatalousalue

1.5. - 31.12.2019

TULOSLASKELMA

Y-tunnus 1028499-1

Varsinainen toiminta

Tuotot

Omistajakorvaukset alle 50 €

 1 445,84  1 445,843000   omistajakorvaukset alle 50€

Omist.korvaukset valtakirjalla

 3 452,48  3 452,483010   omist.korvaukset valtakirjalla

Viehelupatuotot

 12 612,543030   viehelupatuotot               

  169,36  12 781,903035   viehelup-alueen kilp.tuotot

Toimeksiantotuotot

 4 725,82  4 725,823050   toimeksiantotuotot            

Muut tuotot

  27,10   27,10  22 433,143061   muut omaehtoisen toim.tuotot  

Kulut

Vuosikokouskulut

-  657,354000   yleiskokouksen kulut

-  201,75 -  859,104001   yleiskokouksen kulut

Hallituksen kulut

-  8,684020   hallituksen kokouskulut

-  120,644021   hallituksen kokouskulut

-  623,934025   hallituksen matkakorvaukset

-  99,094026   hallituksen matkakorvaukset

-  440,004030   tilintarkastus

- 1 100,004032   hallituksen kokouspalkkiot

-  500,00 - 2 892,344036   muut palkkiot

Ostopalvelut ja henkilöstökulut

-  117,604070   toimihenk. matkakulut

-  47,294071   toimihenk. matkakulut

- 7 389,29 - 7 554,184090   ostetut asiantuntijapalvelut

Toimistokulut

-  15,064105   postikulut

-  480,004106   postikulut

-  490,404110   kopiointikulut

-  99,464120   pankin kulut

-  52,70 - 1 137,624130   muut toimistokulut

Kyttö- ja hoitosuunnittelukut

-  8,064140   käyttö- ja hoitosuun.kulut

-  84,21 -  92,274145   käyttö- ja hoitosuun.kulut

Nuorisotoiminta

-  400,00 -  400,004180   nuorisotoiminnan kulut

Istutukset

- 21 558,58 - 21 558,584300   kalatalousalueen istutukset

Kalastusalueen viehelupakulut

- 1 035,50 - 1 035,504575   myyntiprovisiomenot/viehelupa

Valvontakulut

- 1 122,58 - 1 122,58 - 36 652,174600   ostetut valvontapalvelut

- 14 219,03Tuotto-/Kulujäämä

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot

  0,01   0,01   0,016000   korko-ja osinkotuotot         

- 14 219,02Tuotto-/Kulujäämä
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Y-tunnus 2616011-7

Kallaveden kalalatalousalue

1.5. - 31.12.2019

Yleisavustukset

Kalastuskorttivarat kalastusaluetoimintaan

 10 142,00  10 142,00  10 142,008000   toimintamääräraha 2019

- 4 077,02Tilikauden tulos

- 4 077,02Tilikauden  ylijäämä (alijäämä)
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Y-tunnus 2616011-7

Kallaveden kalalatalousalue

31.12.2019

TASE

VASTAAVAA

Vaihto- jarahoitusomaisuus

Siirtosaamiset

 6 700,00  6 700,001520   siirtosaamiset

Alv-saamiset

  311,85   311,851535   Alv-saamiset(negat.vero)      

Rahat ja pankkisaamiset

 14 252,30  14 252,30  21 264,151700   FI14 5600 0520 4653 97

 21 264,15

VASTATTAVAA

Oma pääoma

Ed. tilikausien yljäämä-(alij.

 18 307,42  18 307,422020   ed. tilikausien yli/alijäämä  

- 4 077,02  14 230,40Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Vieras pääoma

Lyhytaikainen

Siirtovelat

 2 320,502100   siirtovelat                   

 2 265,35  4 585,852110   hallituksen opintomatkarahasto

Toimeksiantojen siirtovelat

  403,23   403,232426   käytt. jääneet toimeksiannot

Muut lyhytaikaiset velat

  202,50   202,502460   ennakonpidätysvelka           

Palauttamattomat omistajakorvaukset

  683,592620   omist.korv. 2016 vanhenee 2021

 1 158,58  1 842,17  7 033,752621   omist.korv. 2017 vanhenee 2022

 21 264,15



Kallaveden kalatalousalue 1.5.-31.12.2019

LIITETIEDOT 31.12.2019

Kallaveden kalastusalue

Etelä-Kallaveden lupa-alue Koirus-Sotkan lupa-alue

TULOSLASKELMA

Y-tunnus 1028499-1

Varsinainen toiminta

Tuotot

Viehelupatuotot

3030   viehelupatuotot               9 749,73 2 862,81

3035   viehelup-alueen kilp.tuotot 48,39 9 798,12 9 798,12 72,58 2 935,39 2 935,39

Kulut

Kalastusalueen viehelupakulut

4360   kartta-,kuitti-,ym. kulut /vie

4370   myyntiprovisiomenot /viehelupa -701,62 -701,62 -701,62 -249,20 -249,20 -249,20

Tuotto-/Kulujäämä 9 096,50 2 686,19

Tilikauden  ylijäämä (alijäämä)

9 096,50 2 686,19

Vuoden 2019 yhteislupa-alueen lupatulojen käyttö

Kalastusalueen on istutettava osakaskuntien kannssa solmittujen KL 64 § mukaisten selvittelysopimusten perusteella

viehelupatuloilla kalanpoikasia. Kalastusalueen kokouksen hyväksymän istutussuunnitelman mukaisesti. Istutuksiin 

käytetään vuonna 2020 yhteensä 13.384,99 €.

€

viehelupatuotot 12 612,54

viehelupa-alueen kilp.tuotot 120,97

kartta-, kuitti- ym. kulut 0,00

myyntiprovisiomenot -950,82

11 782,69

Yhteisluvan tuotot käytetään vuonna 2020 istutussuunnitelman mukaisesti. Kalatalousalueen todellinen oma

 pääoma 31.12.2019 on seuraava:

1. Oma pääoma kirjanpidon mukaan 14 230,40

2. Yhteisslupatuloilla 2020 tehtävät istutukset -11 782,69

3. Todellinen oma pääoma 31.12.2019 2 447,71

Tilikauden alijäämä 4.077,02 € johtuu ensisjaisesti kahdesta tekijästä:

1. Yhteislupa-alueen 2018 lupatuotoilla (13.384,99 €) tilivuonna toteutetut istutukset olivat 1.602,30 € suuremmat

kuin tilivuoden lupatuotot (11.782,69 €).

2. Kalastusalueen toiminnan lopettaminen ja kalatalousalueen toiminnan käynnistäminen aiheuttivat lisäkustan-

nuksia. Kallaveden kalatalousalueen toimintamääräraha vuodelle 2019 (10.142,00 €) oli kuitenkin 4.617,00 € 

pienempi, kuin kalastusalueen saama toimintamääräraha (14.759,00 €) vuodelle 2018.

3030

3035

4370

4360
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Kallaveden kalatalousalue Kallaveden

kalastusalue

1.5. - 31.12.2019 1.1. - 30.4.2019 1.1.-31.12.2019

TULOSLASKELMA

Y-tunnus 1028499-1

Varsinainen toiminta

Tuotot

Omistajakorvaukset alle 50 €

3000   omistajakorvaukset alle 50€ 1 445,84 1 445,84 1 445,84 1 445,84

Omist.korvaukset valtakirjalla

3010   omist.korvaukset valtakirjalla 3 452,48 3 452,48 3 452,48 3 452,48

Viehelupatuotot

3030   viehelupatuotot               12 612,54 56,45 12 668,99

3035   viehelup-alueen kilp.tuotot 169,36 12 781,90 169,36 12 838,35

Toimeksiantotuotot

3050   toimeksiantotuotot            4 725,82 4 725,82 4 725,82 4 725,82

Muut tuotot

3061   muut omaehtoisen toim.tuotot  27,10 27,10 22 433,14 27,10 27,10 22 489,59

Kulut

Vuosikokouskulut

4000   yleiskokouksen kulut -657,35 -657,35

4001   yleiskokouksen kulut -201,75 -859,10 -201,75 -859,10

Hallituksen kulut

4020   hallituksen kokouskulut -8,68 -8,06 -16,74

4021   hallituksen kokouskulut -120,64 -120,61 -241,25

4025   hallituksen matkakorvaukset -623,93 -623,93

4026   hallituksen matkakorvaukset -99,09 -99,09

4030   tilintarkastus -440,00 -440,00

4032   hallituksen kokouspalkkiot -1 100,00 -1 100,00

4043   muut hallituksen kulut 0,00 -750,00 -750,00

4042   muut hallituksen kulut 0,00 -392,73 -392,73

4036   muut palkkiot -500,00 -2 892,34 -500,00 -4 163,74 -4 163,74

Ostopalvelut ja henkilöstökulut

4070   toimihenk. matkakulut -117,60 -117,60



4071   toimihenk. matkakulut -47,29 -47,29

4090   ostetut asiantuntijapalvelut -7 389,29 -7 554,18 -7 389,29 -7 554,18

Toimistokulut

4105   postikulut -15,06 -15,06

4106   postikulut -480,00 -11,00 -491,00

4110   kopiointikulut -490,40 -490,40

4120   pankin kulut -99,46 -33,35 -132,81

4130   muut toimistokulut -52,70 -1 137,62 -52,70 -1 181,97

Kyttö- ja hoitosuunnittelukut

4140   käyttö- ja hoitosuun.kulut -8,06 -8,06

4145   käyttö- ja hoitosuun.kulut -84,21 -92,27 -84,21 -92,27

Nuorisotoiminta

4180   nuorisotoiminnan kulut -400,00 -400,00 -400,00 -400,00

Istutukset

4300   kalatalousalueen istutukset -21 558,58 -21 558,58 -21 558,58 -21 558,58

Kalastusalueen viehelupakulut

4575   myyntiprovisiomenot/viehelupa -1 035,50 -1 035,50 -1 035,50 -1 035,50

Valvontakulut

4600   ostetut valvontapalvelut -1 122,58 -1 122,58 -36 652,17 -1 122,58 -1 122,58 -37 967,92

Muut kulut

4671   muut kulut -0,10 -0,10 -0,10 -0,10

-37 968,02

Tuotto-/Kulujäämä -14 219,03

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot

6000   korko-ja osinkotuotot         0,01 0,01 0,01 0,59 0,60 0,60 0,60

Tuotto-/Kulujäämä -14 219,02 -15 477,83

Yleisavustukset

Kalastuskorttivarat kalastusaluetoimintaan

8000   toimintamääräraha 2019 10 142,00 10 142,00 10 142,00 10 142,00 10 142,00 10 142,00

Tilikauden tulos -4 077,02 -5 335,83

Tilikauden  ylijäämä (alijäämä) -4 077,02 -5 335,83





Pöytäkirjan liite n:o 4 

Kallaveden kalatalousalueen hallituksen esitys vuoden 2020 

TOIMINTASUUNNITELMAKSI 

Yleistä 

Vuosi 2020 on kalatalousalueen toinen toimintavuosi. Kalatalousalueen postiosoite on toiminnanjohtaja Jarmo 

Mononen, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus, Leväsentie 23, 70780 Kuopio, puh. 0400-373 072 ja kalatalous-

alueen pankkiyhteys Op Pohjois-Savo, tilin:o FI14 5600 0520 4653 97. Kalatalousalueen toiminnan tarkoituk-

sena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja 

hoidon järjestämiseksi (KL 23§). 

Taloudellinen tilanne 

Kalatalousalueen taloudellinen tilanne on heikentynyt kalastusalueeseen verrattuna huomattavasti. Kun Kalla-

veden kalastusalue sai vuonna 2018 toimintamäärärahaa 14.759,00 €, niin Kallaveden kalatalousalueen toi-

mintamääräraha vuodelle 2020 on 9.168,00 €, eli 5.551 €/39 % vähemmän. Edelleen on odotettavissa, että toi-

mintamääräraha alenee 10 % vuodelle 2021. 

Kalastustietojen hankinta 

Kalatalousalue kerää kalastusta koskevia tietoja lähinnä käytössä olleiden pyydysten ja pyydysyksikkömäärien 

osalta vielä vuodelta 2019 KHS:aa varten. Jatkossa ainakin nykymuotoisesta pyydysmäärien keräämisestä luo-

vutaan. Kalatalousalueeseen kuuluu 140 osakaskuntaa ja 67 yksityisvesien omistajaa, joten kirjepostina se 

muodostaisi huomattavan menoerän postimaksuina, kopiointikuluina ja työkustannuksina. 

Tiedotustoiminta 

Kalatalousalueen tiedotus osakaskuntiin ja yksityisiin vesialueen omistajiin muutetaan pääosin sähköiseksi 

edellä mainittujen kustannussäästöjen takia. 

Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 

Kalastuslain mukaan kalatalousalueen laatia alueelleen käyttö- ja hoitosuunnitelma ja se tulee jättää ELY-kes-

kuksen vahvistettavaksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Kalatalousalue jatkaa uuden KHS:n laatimista toi-

mintavuoden aikana. Kalatalousalue teki KHS:n laatimisesta sopimuksen Pohjois-Savon kalatalouskeskus ry:n 

kanssa ja sen kirjoittamisesta vastaa FM Anne Mäkelä. 

Kalastuksen harjoittamista koskevat määräykset  

Etelä-Kallavedelle hallintopäätöksellä tehy ja 1.1.2012 voimaan astunut solmuvälirajoitus on voimassa vuo-

den 2020 loppuun. Etelä-Kallavedelle hallintopäätöksellä tehty päätös koskee pääallasta  

− vuoden 2012 alusta on solmuväliltään alle 55 mm:n verkkojen käyttö kielletty yli 10 metrin syvyisellä 

vesialueella  

− 15.6.- 31.7. solmuväliä ei rajoiteta lainkaan eikä rajoitus koske muikun verkkopyyntiä 

− kalastusalueen päätös koskee kaikkia Etelä-Kallaveden pääaltaan vesialueita omistussuhteista riippumatta 

Jatkossa solmuväli- ym. rajoitukset kirjataan kalatalousalueen KHS:aan. 

Toimeksiantotehtävät ja niiden hoito 

Kalatalousalueella on valmius ottaa vastaan toimeksiantotehtäviä mm. kalastuksen valvonnan ja yhteisistutus-

ten osalta. Kalatalousalue toivoo, että jatkossakin kaikki Etelä-Kallaveden istutukset voitaisiin toteuttaa yh-

teisistutuksena (kalatalousalueelle annettuna toimeksiantona), jolloin istutukset voidaan tehdä suoraan tankki-

autosta suurempina istutuserinä. 

Kalastuksen valvonta  

Vuonna 1999 aloitettua yhteisvalvontaa jatketaan edelleen ja kalatalousalueella on valmius ottaa toimeksian-

toja useammilta osakaskunnilta. Toimintavuoden aikana jatketaan kalastuksen valvontaa, joka kohdentuu kala-

talousalueen vieheluvan, kalastonhoitomaksun valvonnan lisäksi pyydysten valvontaan sopimusvalvonta-alu-

eilla, pyydysten merkintään ja kalastusalueen hallintopäätöksen valvontaan. Valvontaa varaudutaan tekemään 



2-3 valvontapäivää yhdellä valvontaparilla. Valvontaan on saatu 1.000 € edistämismäärärahaa ja omarahoitus-

osuus katetaan vieheluvan tuotosta, koska valvonta kohdistuu pääosin viehelupaan. 

Kalanpoikasten istutukset ja hoitoalueet 

Tilanne velvoitepäätösten osalta: 

 Istutusvelvoite Kalatalousmaksu 

Savon Sellu  14.890 € 

Kuopion kaupunki 

Lehtoniemen jv.puhd. 

Järvitaimen 3.000 kpl 

Siika 5.000 kpl 

3.200 € 

Kalatalousalue tukeutuu edelleen kalastusalueen KHS:aan, jonka mukaan kalatalousalueen istutukset kohden-

netaan hoitoalueittain seuraavasti: 

− Valtakirjoilla saadut omistajakorvaukset sekä toimeksiantovarat kohdennetaan osakaskunnittain eri hoito-

alueille.  

− Yhteisviehelupavarat kohdennetaan hoitoalueittain yhteislupa-alueen pinta-alan mukaisesti 

− Istutukset toteutetaan kalatalousalueen kokouksen hyväksymällä tavalla yhteisistutuksina. Vuosittain istu-

tuspaikkoja valittaessa otetaan huomioon riittävä kierto tasapuolisuuden turvaamiseksi.  

− Osakaskunnilta pyydetään esityksiä sopivista istutuspaikoista, joihin pääsee riittävän lähelle rantaa kulje-

tuskalustolla ja paikka on riittävän kovapohjainen eikä kasvillisuuspeitteinen. 

Taimenistutukset tulevat normaalisti täysimääräisinä velvoite- ja Kuopion kaupungin tekeminä istutuksina. 

Lopullisen istutussuunnitelman hyväksyminen ja sopeuttaminen KHS:n tavoitteisiin annetaan hallituksen/toi-

minnanjohtajan tehtäväksi, sen jälkeen, kun tiedetään osakaskuntien tilaukset yhteisistutukseen. 

Ympäristölupiin liittyvien kalatalousmaksujen käytöstä sovittiin kevättalvella 2020 siten, että ne toteutetaan 

vuoden 2019 suunnitelman mukaisesti. 

Kalatalousalue ottaa vastaan toimeksiantoja myös osakaskuntien varoilla tehtävien istutusten kokoamiseksi 

sanottuihin yhteisistutuksiin. Kalatalousalue toivoo, että Etelä-Kallaveden osakaskunnat ilmoittaisivat jatkos-

sakin vain yhteisistutukseen tulevan rahasumman ilman istutettavaa lajia, jolloin istutusten suunnittelu helpot-

tuu ja suunnitelma saadaan helpommin lajisuhteiden osalta KHS:n mukaiseksi. Käytännössä toimeksianto teh-

dään ilmoittamalla poikastilauksen yhteydessä yhteisistutuksesta ja siihen tulevasta rahasummasta, jolloin ka-

latalousalue toteuttaa istutukset ja laskuttaa tilauksen mukaisen summan osakaskunnalta jälkikäteen. Sivuve-

sistöjen istutuksen jäävät edelleen osakaskuntien hoidettavaksi. 

Koirus-Sotka on jaettu hoitoalueisiin seuraavasti: 1) Sotkanselkä, 2) Koirus-Konnusvesi. Valtakirjoilla saadut 

omistajakorvaukset sekä toimeksiantovarat kohdennetaan hoitoalueittain. Istutukset toteutetaan kalatalousalu-

een kokouksen hyväksymällä tavalla yhteisistutuksina. Vuosittain istutuspaikkoja valittaessa otetaan huomi-

oon riittävä kierto tasapuolisuuden turvaamiseksi.   

Vuonna 2020 hallitus esittää yhteisistutukset toteutettavaksi seuraavasti (summat sis. ALV 24 %): 

 

Kuhan tutkimushanke 

Pohjois-Savossa käynnistettiin tutkimushanke, jossa selvitettiin kuhan kasvua, sukukypsyysikää ja kokoa sekä 

soveltuvia kalastusrajoituksia. Kallaveden kalastusalue päätti osallistua hankkeeseen kalastusalueen kokouk-

sen päätöksellä syksyllä 2018. Selvitys valmistui alkuvuodesta 2020 ja siitä saatavaa tietoa käytetään hyväksi 

KHS:n laadinnassa. 

HALLITUS 

Hoitoalue Laji/ikä Viehelupa Valtakirjat Osakaskunnat € Istutuspaikka

I Sotkanselkä ja Taimen 3k/3v 3 330,88 €   -  €           

 = Vuoden 2019 vie-

heluvan kertymä Puutossalmi

II Koirus-Konnusvesi Taimen 3k/3v 400,00 €               Puutossalmi

Taimen 3k/3v 3 330,88 €    -  €           400,00 €               3 730,88 €     



Kallaveden kalatalousalue

TALOUSARVIO 1.1. - 31.12.2020 1.1.-31.12.2019

Varsinainen toiminta

Tuotot

3000   omistajakorvaukset alle 50€ 1 500,00 1 445,84

3005   vanhentuneet omist.korvaukset 5 117,97

3010   omist.korvaukset valtakirjalla 3 500,00 10 117,97 3 452,48 4 898,32

Viehelupatuotot

3030   viehelupatuotot               12 700,00 12 668,99

3035   viehelup-alueen kilp.tuotot 170,00 12 870,00 169,36 12 838,35

Toimeksiantotuotot

3050   toimeksiantotuotot            5 970,00 5 970,00 4 725,82 4 725,82

Muut tuotot

3061   muut omaehtoisen toim.tuotot  50,00 50,00 29 007,97 27,10 27,10 22 489,59

Kulut

Vuosikokouskulut

4000   yleiskokouksen kulut -150,00 -657,35

4001   yleiskokouksen kulut -200,00 -350,00 -201,75 -859,10

Hallituksen kulut

4020   hallituksen kokouskulut -10,00 -16,74

4021   hallituksen kokouskulut -120,00 -241,25

4025   hallituksen matkakorvaukset -310,00 -623,93

4026   hallituksen matkakorvaukset 0,00 -99,09

4030   tilintarkastus -300,00 -440,00

4032   hallituksen kokouspalkkiot -600,00 -1 100,00

4043   muut hallituksen kulut 0,00 -750,00

4042   muut hallituksen kulut -400,00 -392,73

4036   muut palkkiot -500,00 -2 240,00 -500,00 -4 163,74 -4 163,74

Ostopalvelut ja henkilöstökulut

4070   toimihenk. matkakulut -170,00 -117,60

4071   toimihenk. matkakulut 0,00 -47,29

4090   ostetut asiantuntijapalvelut -7 000,00 -7 170,00 -7 389,29 -7 554,18

Toimistokulut

4105   postikulut 0,00 -15,06

4106   postikulut -300,00 -491,00

4110   kopiointikulut -250,00 -490,40

4120   pankin kulut -140,00 -132,81

4130   muut toimistokulut -50,00 -740,00 -52,70 -1 181,97

Kyttö- ja hoitosuunnittelukut

4140   käyttö- ja hoitosuun.kulut -14 900,00 -8,06

4145   käyttö- ja hoitosuun.kulut -100,00 -15 000,00 -84,21 -92,27

Nuorisotoiminta

4180   nuorisotoiminnan kulut 0,00 0,00 -400,00 -400,00

Istutukset

4300   kalatalousalueen istutukset -21 002,00 -21 558,58 -21 558,58 -21 558,58

Kalastusalueen viehelupakulut

4575   myyntiprovisiom./viehelupa 7,5 % -952,50 -952,50 -1 035,50 -1 035,50

Valvontakulut

4600   ostetut valvontapalvelut -1 250,00 -1 250,00 -49 261,08 -1 122,58 -1 122,58 -37 967,92

Muut kulut

4671   muut kulut 0,00 0,00 0,00 -0,10 -0,10 -0,10

-37 968,02

Tuotto-/Kulujäämä -20 253,11

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot

6000   korko-ja osinkotuotot         1,00 1,00 1,00 0,60 0,60 0,60

Tuotto-/Kulujäämä -20 252,11 -15 477,83

Yleisavustukset

Kalastuskorttivarat kalastusaluetoimintaan

8000   toimintamääräraha 2020 9 168,00 9 168,00 9 168,00 10 142,00 10 142,00 10 142,00

Edistämismäärärahat

Edistämismääräraha KHS 15 000,00

Edistämismääräraha valvontaan 1 000,00 16 000,00 16 000,00

Tilikauden tulos 4 915,89 -5 335,83


