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Kokous/Käyttö- ja hoitosuunnitelma kuuleminen 

 

 

Pöytäkirja 3/2019 

 

Aika 18.11.2019 alkaen kello 18:00, Kahvitarjoilu klo 17:30 

  

Paikka       Ravintola Ella, Vehmersalmi 
 

Jakelu Kalatalousalueen jäsenet sähköpostilla ja niille kirjepostilla, joilla ei ole sähköpostiosoitetta. 

 

1. Kokouksen avaus 

Hallituksen puheenjohtaja Toivo Miettinen avasi kokouksen.  

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Todetaan, että kokouksen puheenjohtajana toimii Toivo Miettinen ja sihteerinä Ari Pyykkönen. Pöy-

täkirjan tarkastajiksi valittiin Esko Koponen ja Jari Sorola . 

3. Kokouksen ilmoittaminen ja päätösvaltaisuus 

Kokouksesta oli ilmoitettu 5.11.2019 lähetetyllä sähköpostilla ja kirjeellä tiedossa oleville kalatalous-

alueen jäsenille.  

Päätösesitys: 

Todetaan, onko kokous päätösvaltainen. 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Kutsun yhteydessä jäsenille on lähetetty kokouksen esityslista ja jaetaan tarvittaessa myös kokouk-

sessa. 

Päätösesitys: 

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 

Päätös: Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

5. Kalastusalueen KHS kuulemistilaisuudessa 2019 käsiteltävät asiat: 

  

Hallitus esittää, että kokous ottaa käsiteltäväkseen seuraavat käyttö- ja hoitosuunnitelman kuulemis-

tilaisuuteen esitettävät asiat ja tekee niihin tarvittavat muutokset ja parannukset: 

 

1) perustiedot vesialueiden ja kalakantojen tilasta 

 

Päätösesitys: 

Perustiedot vesialueiden ja kalakantojen tilasta kootaan sovelletusti mm. olemassa olevasta käyttö- 

ja hoitosuunnitelmasta, kalastusalueen kalastustiedustelun tuloksista, sekä mahdollisista kirjanpi-

tokalastusaineistosta ja osakaskuntien toimintailmoituksista. 

 

Lisäksi hallitus esittää mukaan huomioon otettavaksi Suvasveden taimenpurot kuntoon 2017-2018 

hankkeen tulokset sekä kunnostetun Vaahtovanjoen seurannan sekä Vuoksen vesistön julkaistut 

vaelluskalojen hoito-ohjelmat.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin  yksimielisesti. KHS:ssä pitää muistaa, että Kermanjärven reitlitä  

tulevat alueet otetaan mukaan suunnitteluun. 
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2) suunnitelma kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteiksi ja näitä koskeva tavoitetila sekä 

ehdotus vapaa-ajan kalastuksen yhtenäislupajärjestelmän kehittämiseksi; 

 

Päätösesitys: 

Suvasveden kalatalousalueella on käytössä Suvasveden viehelupa-alue. Vapaa-ajan kalastuksen 

yhtenäislupajärjestelmän kehittämistarpeita selvitetään KHS-prosessin aikana. Suunnitelma kalas-

tuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteiksi ja näitä koskeva tavoitetila määritellään KHS-

prosessin aikana yhdessä sidosryhmien kanssa. 

Hallitus esittää, että lupavalikoimaan lisätään 1 vavan lupa hintaan 15 €/kausi. 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kysymykseen, miten saataisiin lupatulot kasva-

maan, nyt kun jigikalastus on lisännyt suosiotaan vetouistelun kustannuksella ja polttoaineen hinta 

on noussut. Kalastus pirstaloituu. Suvaksen ympäristö ja kalasto mahdollistaa kuitenkin monipuo-

lisen kalastuksen. Asiasta tiedotetaan nettisivuilla. Seurataan, miten pappalupa kannattaa. Erikois-

lupia voitaisiin myydä esimerkiksi sukeltaen tai jousella kalastamiseen ja eikoiskalastuskisoille 

myönnetään lupia. 

 

3) suunnitelma kalakantojen hoitotoimenpiteiksi; 

 

Päätösesitys: 

Kalakantojen tilaa tulee tarkastella monesta eri näkökulmasta ja eri lajit huomioiden. Suunnitelman 

tulee huomioida kalastuslain 1§:n mukaisesti ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä 

käyttö ja hoito. Lopullinen suunnitelma laaditaan yhdessä sidosryhmien kanssa. 

 

Hallitus esittää, että KHS:n tulee sisältää suositukset kaikista istutuslajeista. Viehetuloilla istutetaan 

järvilohta tai -taimenta, velvoitteena järvitaimenta. Osakaskunnat voivat istuttaa Vehmersalmen 

alueelle ja Suvasveden eteläosiin ja Paljakkaveteen kuhaa. Suvasveden siikakannat ovat nykyisin 

puhtaita haukimadosta ja muista loisista, joten plankton – tai järvisiikaistutukset tulee huomioida 

käyttö- ja hoitosuunnitelmassa. Siika on hallituksen mielestä sopiva istutuskala etenkin Roikkaan 

ja Kohmaan. KHS:n kirjataan myös kunnostuskohteet. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Jos harjusta istutetaan, niin sen kalastusalueet tu-

lee rauhoittaa, mikä saattaa olla kynnyskysymys. Mikä olisi oikea seurantatapa Suvasveden uhan-

laisille lajeille. Istutussuunnitelmaan sisällytetään Saimaan harjus, -nieriä, järvilohi,- taimen ja 

kuha. Mätirasiaistukset kunnostettuihin virtavesiin. Paikkatietoaineisto (QGis aineisto käyttöön) 

Suvaksella paljon pienimuotoisia virtavesiä. 

 

4) ehdotus vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen elinkierron sekä muun biologisen moni-

muotoisuuden turvaamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä; 

 

Päätösesitys: 

Suvasveden kalatalousalueella ja sen vaikutuspiirissä sijaitsee vaelluskalojen virtavesielinympäris-

töjä. Käyttö- ja hoitosuunnitelmassa tulee huomioida vaelluskalojen ja uhanalaisten kalakantojen 

tarpeet. Samalla tulee huomioida elinvoimaisten ja kalataloudellisesti merkittävien kalakantojen 

hyödyntäminen. Tämän osion laatimisessa hyödynnetään mm. alueelle tehtyjä selvityksiä. Lopul-

linen ehdotus laaditaan yhdessä sidosryhmien kanssa. 

 

Hallitus esittää, että KHS:n tavoitteeksi asetetaan selvittää Saimaan harjuksen ja - nieriän luontai-

nen lisääntyminen tarkemmin, koska kalastustiedustelussa ilmeni merkkejä Nieriän lisääntymisestä 

Suvasvedessä ja harjuksia saadaan edelleen silloin tällöin saaliiksi. 

KHS:n voidaan lisätä kalastusrajoituksia Heinäveden reitille johtavalle kapealle vesialueelle syk-

syllä. Heinäveden reitin vaelluskalat käyvät syönnöksellä Suvaksessa. Asiasta tulee kuulla alueen 

osakaskuntia. Rajoitusten valvonta voi sisältyä valvontasuunnitelmaan. 

Pohdintaan laitetaan, että järvilohen lisäksi ELY asettaisi järvitaimenelle 1 kalan vrk kiintiön/vie-

hekalastaja. Samoin taimenen alamitan nosto 60 cm:n. 
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 Nykyistä verkkokalastusrajoitusaluetta voitaisiin syksyllä laajentaa alle 10 m vesiin, koska erityi-

sesti taimenet liikkuvat matalassa tuolloin. Tuppisiian pyyntimahdollisuus tulee kuitenkin ottaa 

huomioon. Voimassa: Suvasveden  kalastusalue kieltää solmuväliltään 21-54 mm pohjaverkkojen 
ja solmuväliltään 21-64 mm pinta- ja välivesiverkkojen käytön Suvasveden pääaltaalla ja Paljakka-
vedellä yli 10 m syvyisillä vesialueilla Kielto on voimassa 1.5.2010 - 31.12.2020. Tarvittaessa kalas-
tusalueen hallitus voi antaa luvan poiketa näistä määräyksistä tutkimuksen tai mädinhankinnan 
takia. 

  
 Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Heinäveden reitin rajoitusaika 15.8. -  30.11.2019. 

Pinta- ja välivesipyynnissä verkkokalastusrajoitus olisi 21-80 mm. Uitonsalmi kielletty Etelä-Su-

vaksella, Muitakin kapeikkoja voitaisiin rauhoittaa 15.8 – 30.11.2019. 

 

5) ehdotus tarvittaviksi kalastuksen alueellisiksi säätelytoimenpiteiksi; 

 

Päätösesitys: 

Ennen kuin voidaan laatia ehdotus tarvittaviksi kalastuksen alueellisiksi säätelytoimenpiteiksi, tu-

lee käyttö- ja hoitosuunnitelmaprosessissa määritellä yhteinen tavoitetila, niin kalakantojen 

hoidon kuin käytön suhteen. Säätelytoimenpiteet ovat työkalu näiden tavoitteiden saavutta-

miseksi. Lopullinen, tavoitetilan kanssa linjassa oleva, ehdotus laaditaan yhdessä sidosryhmien 

kanssa. Voidaan asettaa myös osatavoitteita. 

 

Hallituksen esitys tavoitteiksi: Parannetaan vaelluskalojen elinmahdollisuuksia. Samalla luo-

daan edellytyksiä matkailuelinkeinolle. Kaupalliselle kalastukselle taataan toimintaympä-

ristö. Asetettavilla säätelytoimilla pyritään em. tavoitteiden toteuttamiseen. 

 

6) ehdotus kalastonhoitomaksuina kerättävien varojen omistajakorvauksiin käytettävän osuuden 

jakamiseksi; 

 

Kalastuslain 83§ mukaan omistajakorvausten jako tulee perustua viehekalastuksesta aiheutuvaan 

rasitukseen. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan sisällytään perusteet rasituksen määrittämiselle. Usein 

käytössä on puhdas pinta-alapohjainen rasituskerroin. 

- Ely-keskus on pyytänyt kalatalousalueen esityksen omistajakorvausten jakoperusteena käytet-

tävästä viehekalastusrasituskertoimesta 8.11. 2019 mennessä.  

-Vuoden 2018 omistajakorvaukset tulevat alueen tilille vuoden vaihteessa ja jakoesitys käsitel-

lään 2020 yleiskokouksessa. Varat jaetaan, heti, kun yleiskokouksen päätös on lainvoimainen 

vuonna 2020.  

 

Pohjois-Savon Ely- keskukselle ilmoitetaan, että viehekalastusrasitukseen perustuvien omistajakor-

vausten jako perustuu pinta-alaan ja viehekalastusrasituskertoimeen 1. Ilmoitus koskee ylimeno-

kautta, jolloin ei ole voimassa olevia Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kirjattuja viehekalastusrasitus-

kertoimia. Omistajayksiköiden pinta-aloista vähennetään ne alueet, joilla kalastonhoitomaksuun pe-

rustuva viehekalastus on kielletty ympäri vuoden, mikäli Kalpa-järjestelmästä on ko. pinta-alatieto 

valmiiksi saatavilla. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. KHS olla 2 eri kerrointa, kerroin 3 pääaltaille ja 

kerroin 4 sivuvesistöille. 

 

7) kalataloudellisesti merkittävien alueiden sekä kaupalliseen kalastukseen ja kalastusmatkailutar-

koitukseen hyvin soveltuvien alueiden määritys; 

 

Päätösesitys: 

Kalataloudellisesti merkittävät alueet sekä kaupalliseen kalastukseen ja kalastusmatkailutarkoituk-

seen sopivat alueet tullaan määrittelemään yhdessä sidosryhmien kanssa.  

Huomioitavaa on, että paikalliset ELY-keskukset voivat jo nykyisellään myöntää rajoitettuja ka-

lastuslupia kalastusmatkailutarkoitukseen. Paikallisten ELY-keskusten myöntämien lupien lupa-

alueet kattavat kunkin maakunnan kokonaisuudessaan. 



Suvasveden kalatalousalue   

  

 

Samoin tulee huomioida se seikka, että mikäli jokin alue määritellään kaupalliseen kalastukseen 

soveltuvaksi, ELY-keskus voi tulevaisuudessa viime kädessä myöntää tälle alueelle luvan kaupal-

liseen kalastukseen.  

Porvoon-Sipoon pilotti KHS:ssä kaupalliseen kalastukseen soveltuviksi alueiksi määriteltiin suuri 

osa kalatalousalueesta. Kaupallisen kalastuksen monipuolistuessa (esim. särkikalojen kaupallinen 

pyynti), kaupalliseen kalastukseen soveltuvien alueiden määritelmä tulee laajentumaan aiemmin 

ajatellusta.  

 

Hallituksen mielestä Suvasveden pääallas ja Roikka sopivat kaupalliseen kalastukseen.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

8) kullakin kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvalla alueella kaupalliseen kalastukseen sovel-

tuvien pyydysten määritys; 

 

Päätösesitys: 

Pyydysten määritys tullaan laatimaan sidosryhmien yhteistyönä.  

 

Hallitus esittää, että pyydyksiä koskevat rajoitukset koskevat myös kaupallisia kalastajia. Troolaus 

säätelee muikkukantaa ja on ainoa toimiva muikkukannan hoitokeino. Saatujen kokemusten perus-

teella Suvasveden pääallas kestää 4 troolia.Troolausta voidaan säädellään vetonopeudella (3-4 

km/h) ja säätämällä maksimivetoaikaa (2,5 h ja heinä-elokuussa lyhyempi)., jotta istukkaat selviä-

sisivät paremmin pyydyksestä vapautettaessa. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

9) suunnitelma kalastustietojen seurannan ja kalastuksenvalvonnan järjestämiseksi 

 

Päätösesitys: 

- Kalastustietoja seurataan olemassa olevien resurssien puitteissa tekemällä kalastusta koskevia tie-

dusteluja, koekalastuksin ja ennen kaikkea järjestämällä kirjanpitokalastus. 

- Kalastuksenvalvonta on yksi kalatalousalueiden lakisääteisistä tehtävistä. Kalastuksenvalvonta on 

mahdollista toteuttaa niin kalatalousalueen omien valvojien suorittamana kuin ostopalveluna, käy-

tettävissä olevat resurssit ohjaavat valvontatoimintaa voimakkaasti. Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan 

sisällytään kalastuksenvalvonnan perussuunnitelma, vaihtelevat resurssit huomioiden. 

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Mahdollisuus ottaa käyttöön saalisilmoitus kän-

nykällä voitaisiin ottaa käyttöön. 

 

10) Muu, kalastuslain 36§:n ulkopuolinen sisältö: 

 

Päätösesitys: 

Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan voidaan perustelluista syistä sisällyttää myös kalastuslain 

36§:n ulkopuolista sisältöä. LUKE:n KHS-rungossa ja Porvoo-Sipoon pilotti KHS:ssä si-

sältönä olivat myös kalatalousalueen viestintä- ja valvontasuunnitelmat, vieraslajien eli 

täpläravun huomioon ottaminen, yhteistoimintaosio (osakaskuntien yhdistäminen), alueel-

lisen edunvalvonnan osio, käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano taulukko (kuka tekee, mitä 

ja milloin), vaikuttavuuden arviointi ja suunnitelman päivitys.  

 Muun sisällön tarkoituksenmukaisuus ja tarkempi sisältö määritellään yhdessä sidosryh-

mien kanssa, olemassa olevat resurssit huomioiden.  
 

 Hallitus esittää, että kalatalousalueelle pyritään tekemään nettisivut.  

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti Pyritään estämään vieraslajien (täpläravun) leviä-

minen. Tehokas ravustus täplärapualueilla ja jokirapujokien suualueilla.  Muodostetaan 
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puskurivyöhyke joki- ja Tarpeen kartoittaa olemassa olevat jokirapukannat. Osakaskuntien yhdistä-

minen suuremmiksi yksiköiksi asetetaan tärkeäksi tavoitteeksi. 

   

11) Hallituksen päätöksiä tiedoksi 

-Hallitus valitsi pyydettyjen tarjousten perusteella Suvasveden kalatalousalueen käyttö- ja hoito-

suunnitelman laatijaksi Pohjois-Savon kalatalouskeskuksen, joka nimesi kirjoittajaksi FM Janne 

Partasen 

 

- Hallitus  työryhmä  ohjaa ja avustamaan käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimista 

Hallitus valitsi työryhmän ohjaamaan ja avustamaan käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimista. 

Työryhmä pitää tarvittavan määrän kokouksia esimerkiksi sähköpostilla tai puhelinkokouksina. 

Työryhmällä tulee olla kiinteä yhteistyö käyttö- ja hoitosuunnitelman laatijan kanssa ja laatija 

osallistuu kokouksiin.  

Työryhmään valittiin Toivo Miettinen, Terho Kauhanen , Ari Pyykkönen ja Janne Partanen. 

12) Suunnitelma käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimisen aikataulusta 

 

 2019: 

 Lokakuu: Hallitus valitsee laatijan ja valmistelee 1. kuulemistilaisuutta,  

 Marraskuu: laatija aloittaa työnsä, pidetään 1. kuulemistilaisuus osakaskunnille 

 Työryhmä kokoontuu   tarpeen kukaan laatimisen edistyessä . 

 2020; 

 Työryhmä  kokoontuu tarpeen kukaan laatimisen edistyessä . 

Tammi-Maalis: Tehdään kysely tärkeimmistä KHS asioista osakaskunnille , kaupallisille kalastajille 

ja kalastusoppaille. 

 Huhtikuu: Pidetään yleiskokous, jossa 2. kuulemistilaisuus  

 Lokakuu: Laatimistyö valmistuu ja hallitus valmistelee yleiskokouksen, jossa ehdotus vahvistetaan 

 Marraskuu: Yleiskokous. KHS käsitellään alueellisessa YT ryhmässä 

 Joulukuu: Kalatalousalue jättää ehdotuksen ELY-keskuksen hyväksyttäväksi viimeistään 29.12.2020 

 

  

6. Muut asiat 

 

Kokouksen aluksi Ilpo Käkelä Pohjois-Savon ELY-keskuksesta kertoi Kuoppalan Sahin säännöstely-

padon purkamsisesta. Pato on tehty kuivatusyhtiön toimesta. Selvitään sopimuspohjaisella luvalla. Pa-

toa ei pureta vaan alapuoli nostetaan padon tasolle. Jyrkät rannat mahdollistavat toimenpiteen. Silta-

kansi puretaan. Veden pinnantaso ei muutu. Veden korkeuden seuranta..Veden laatu keskinkertainen.  

Sopimukset maanomistajien kanssa tehty. Lausunnot olleet myönteisiä. Rahoitus tulee ELY-

keskukselta 100 %. Budjetti 30-40 000 €. Työt päästäisiin alkamaan tänä talvena. Kotiutusistutus voisi 

tulla kysymykseen. 

 

7. Kokouksen päättäminen 

Todettuaan, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21:15. 

 

_________________________________ ______________________________ 

Toivo Miettinen  Ari Pyykkönen 

puheenjohtaja  sihteeri 

Pöytäkirja tarkastettu _____ . ____2019 

   

          ___________________________       _____________________________  

   Esko Koponen   Jari Sorola  

    


