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1. Johdanto
Tähän käyttö- ja hoitosuunnitelmaan on sisällytetty soveltuvin osin osioita pilottihankkeena toimineesta
Ehdotus Porvoon-Sipoon kalatalousalueen merialueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi (Lappalainen ym.
2019).

Alueen kuvaus
Oriveden kalatalousalueeseen sisältyy sekä järviä että virtavesiä. Kalatalousalueen vesipinta-ala on 121 601
hehtaaria. Vedet sijaitsevat Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin, Rääkkylän, Tohmajärven, Enonkosken ja Heinäveden kunnissa sekä Joensuun, Kiteen ja Savonlinnan kaupungeissa. Kalatalousalueella on kaksi merkittävämpää jokea, joista Ala-Koitajoki laskee Pielisjokeen ja Pielisjoki puolestaan Pyhäselkään. Merkittävimpiä
järvialtaita ovat Pyhäselkä, Jänisselkä, Ukonselkä, Heposelkä, Orivesi ja Paasivesi. Kuvassa 1 on esitetty Oriveden kalatalousalue ja ympäröivät kalatalousalueet

Kalasto ja kalastus
Kalatalousalueen vesialueilla esiintyy luontaisesti yleisesti kalastettuja kaloja: ahventa, kuhaa, haukea, madetta, muikkua, siikaa, kuoretta ja särkikaloja.
Oriveden kalatalousalueella esiintyy Vuoksen kantaa olevia järvilohta ja järvitaimenta. Järvilohen lisääntymisalueet sijaitsivat Ala-Koitajoella ja Pielisjoella, mutta voimalaitosten rakentamisen seurauksena järvilohen lisääntymisalueet tuhoituivat. Ala-Koitajoen päävirtaus käännettiin Hiiskosken padolla tekojärven
kautta Pamilon voimalaitokselle v. 1955. Pielisjokeen rakennettiin yläosan sulkeva Kaltimon voimalaitos v.
1958 ja alaosaan Kuurnan voimalaitos v. 1971, minkä jälkeen järvilohi on ollut täysin kalanviljelyn ja istutusten varassa ja se luokitellaan äärimmäisen uhanalaisiin kalalajeihin. Myös järvitaimen on uhanalainen koko
järvisuomessa. Kalatalousalueen vesialueilla on esiintynyt myös harjusta, mutta harjuskannan nykytila on
huonosti tiedossa. Uhanalaisten kalojen lisäksi suurimmalla osalla Oriveden kalatalousalueen reittivesistöä
esiintyy myös uhanalaiseksi luokiteltu Saimaannorppa.
Ala-Koitajoella on kaikenlainen kalastus kielletty toistaiseksi ja Pielisjoella harjoitetaan vapaa-ajankalastusta. Järvialtailla harjoitetaan vapaa-ajankalastuksen ohella myös kaupallista kalastusta, jonka tärkeimpinä
saalislajeina ovat muikku, kuha, ahven, made ja lahna. Myös särki on nousemassa kaupallisesti kalastettavien kalalajien joukkoon. Kaupallisten kalastajien määrä on vähentymään päin kalastajien ikääntymisen
vuoksi.
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Kuva 1. Oriveden kalatalousalue ja ympäröivät kalatalousalueet. (Kalpa-järjestelmä 2020)

Käyttö- ja hoitosuunnitelmissa tulee näkyä kalastuslain yleiset kehittämistavoitteet kuten kalavarojen käytön kestävyys, vapaa-ajan kalastuksen ja kaupallisen kalastuksen toimintaedellytysten parantaminen, kalojen luontaisen elinkierron ja lisääntymisen turvaaminen, siirtyminen istutuskeskeisestä kalavesien hoidosta
kalastuksensäätelyyn perustuvaan kalavarojen hoitoon ja erityisesti vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden
turvaamiseen. Lisäksi käyttö- ja hoitosuunnitelmassa tulee huomioida muut kansalliset kalavarojen käyt-
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töön ja hoitoon liittyvät strategiat, joista Oriveden alueella huomioon otettavat ovat Järvilohistrategia (Kaijomaa ym. 2003), Vuoksen vesistöalueen järvitaimenkantojen toimenpideohjelma (Takkunen ym. 2018),
kansallinen kalatiestrategia (Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012) ja kansallinen rapustrategia (Erkamo
ym. 2019) sekä Saimaannorpan suojelun strategia ja toimenpidesuunnitelma 2017 (Saimaannorpan suojelutyöryhmä 30.5.2017). Järvilohistrategiaa on täydennetty Saimaan järvilohen hoito-ohjelmalla, joka valmistui
vuonna 2011. Lisäksi valmisteilla on Vuoksen vesistön harjuksen hoito-ohjelma.

2. Suunnitelma suurille järvialtaille
2.1. Perustiedot vesialueesta sekä kalakantojen ja kalastuksen nykytilasta
2.1.1. Vesialue ja sen tila
Vesien omistus ja hallinta
Kalatalousalueella on 212 osakaskuntaa 402 muuta vesialueen omistajaa. Osakaskunnista 121 osakaskunnan yhteystiedot ovat tiedossa ja 91 osakaskunnan yhteystietoja ei ole. Osakaskunnista yli 1000 hehtaaria
omistavia osakaskuntia on 31 ja Metsähallituksen omistuksessa ovat Pyhäselän yleisvesi 6564 hehtaaria,
Savonselän yleisvesi 4217 hehtaaria ja Paasiveden yleisvesi 5677 hehtaaria. Yli 500 hehtaaria vesialueita
omistavia on 13 ja yli 50 hehtaaria omistavia 49. Taulukossa 1 on esitetty Oriveden kalatalousalueen vesialueiden omistusyksiköiden lukumäärät ja pinta-alat kokoluokittain. Kalatalousalueella on viehekalastusta
koskevat yhteislupa-alueet ns. Oriveden pohjoisella ja Oriveden eteläisellä alueella sekä Pielisjoella on lähes
koko joen kattava yhtenäislupa-alue viehekalastukseen sekä pyydyskalastukseen. Kuvassa 2 on esitetty
kartta vesialueen omistuksesta Pielisjoessa ja kuvissa 3, 4 ja 5 vesialueen omistuksesta järvialtailla.

Taulukko 1. Oriveden kalatalousalueen vesialueiden omistajayksiköiden määrät ja pinta-alat kokoluokittain.
Pinta-ala

Vesialueiden omistajien lukumäärä

% lukumäärästä

Kokonaispinta-ala,
ha

Osuus kokonaisalasta

< 1 ha

268

47,3 %

80,45

0,1 %

1 - 5 ha

133

23,5 %

319,17

0,3 %

5 - 50 ha

71

12,5 %

1166,68

1,0 %

50 - 100 ha

14

2,5 %

1053,22

0,9 %

100 - 500 ha

35

6,2 %

8093,31

6,6 %

500 - 1000 ha

13

2,3 %

8766

7,2 %

yli 1000 ha

32

5,7 %

103002,67

84,1 %
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Kuva 2. Kartta vesialueen omistuksesta Pielisjoella.
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Kuva 3. Kartta vesialueen omistuksesta Pyhäselällä ja sen eteläpuolisilla vesialueilla.
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Kuva 4. Kartta vesialueen omistuksesta Oriveden pohjoisilla vesialueilla.
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Kuva 5. Kartta vesialueen omistuksesta Oriveden eteläisillä vesialueilla.
Vesien tila
Ala-Koitajoki ja Pielisjoki
Ala-Koitajoki ja Pielisjoki kuuluvat jokityypiltään erittäin suuriin kangasmaiden jokiin. Ekologisen tilan mukaan molemmat joet kuuluvat voimakkaasti muutettuihin tai keinotekoisiin vesimuodostumiin perkausten/ruoppausten ja voimalaitosten rakentamisen vuoksi. Keinotekoisiksi tai voimakkaasti muutetuiksi nimettyjen vesimuodostumien luokittelu tarkistetaan erikseen myöhemmin. Ala-Koitajoen yläosassa sijaitsee
Hiiskosken neulapato, joka säätelee Ala-Koitajokeen tulevan veden määrää. Pielisjoki taas on Vuoksen vesistön Pielisen reittiin kuuluva virta ja suurin Saimaaseen virtaava joki.
Pyhäselkä
Järven pinta-ala on 36 100 hehtaaria eli 361 neliökilometriä. Se on 37,7 kilometriä pitkä ja 18,6 kilometriä
leveä. Suomen järvityypittelyssä Pyhäselkä kuuluu suuriin humusjärviin. Pyhäselkä kuuluu ekologisen luokituksen mukaan luokkaan hyvä (kuva 6). Järvi voidaan jakaa kahteen suureen osaan sen keskellä olevien saarien kohdalta. Järven poikki kulkee harjujakso, jonka alku sijaitsee Liperin kirkonkylässä ja toinen pää sujahtaa Pieni- ja Suuri-Onkamon välistä Salpausselälle. Itärannan Vuoniemi saa Vuosalmen takana jatkokseen Tikansaaren, joka on joskus katkaistu Tikankaivannolla keskeltä poikki. Harjujakson pohjoista osaa kutsutaan
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Pyhäseläksi ja eteläpuolta Jänisseläksi. Suuremmalla Pyhäselällä aukeaa 32 kilometriä pitkä järvenselkä,
joka on paikoin 14 kilometriä leveä. Saaret saartavat Tutjunniemeä vastaan Pieniselän, joka on 8 kilometriä
pitkä, vaikka harjujakson huiput näkyvät selällä kapeina saarina. Järviselkä jakaantuu Tikanseläksi, joka sijaitsee Tutjunniemen ja Nenäniemen välisen linjan pohjoispuolella. Hämeenselkä sijaitsee Hyytsaaren eteläpuolella ja on 5,6 kilometriä pitkä.
Pyhäselän yhtenäisyyttä rikkoo länsirannalla 3–4 kilometriä pitkä Kaskesniemi ja kaakkoisrannalla pienen
saariryhmän taakse jäävä 4,5 kilometriä pitkä Hammaslahti. Jänisselällä Vuoniemen viereen jää yli 4 kilometriä pitkä Ruukinlahti, jonka toisella rannalla on yhtä pitkä, mutta kaksi kilometriä leveä niemi. Myös kaakoispäässä on syvä Jokilampi, joka on Piimälahden perä. Yhdessä nämä muodostavat 6,5 kilometriä pitkän
lahden.
Rajanveto Oriveden ja Pyhäselän väillä tapahtuu Oravisalon kohdalla. Oravisalon pohjoispuolella Hernevaaran ja Tutjunniemen välisessä Arvinsalmessa se tapahtuu Rasisaaren kohdalla. Myös Oravisalon eteläpuolella mantereen ja saaren välissä se tapahtuu Kivisalmessa, joka on nykyään ruopattu tukinuitolle sopivan
leveäksi.
Koko järven tilavuus on 3 160 miljoonaa kuutiometriä eli 3,16 kuutiokilometriä. Järven keskisyvyys on 8,8
metriä ja suurin syvyys on 67 metriä. Oriveden kalatalousalueen järvialtaiden syvyysvyöhykkeet on esitetty
kuvassa 7.

Orivesi

Orivesi on Suur-Saimaan osa Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa. Järven ala on 601,3 km² ja se on
Suomen järvien pinta-alatilastossa sijalla 7. Keskisyvyys on 9,2 metriä ja suurin syvyys 74 metriä.
Valuma-alueen ala on järvi mukaan lukien 27 949 km², josta vettä 16,6 %. Valtaosan valuma-alueesta muodostavat Pyhäselästä purkautuvat vedet, 24 338 km². Pyhäjärven reitin alue on 1 019 km², Heposelkään
purkautuva Viinijärven alue 1 007 km².
Oriveden kolme pohjoisinta selkää ovat Heposelkä, Telmonselkä ja Savonselkä. Heposelkä mielletään harvoin Suur-Saimaan osaksi, niin oma järvensä tämä Onkisalmen kapeikon Orivedestä eristämä osa on. Aitoa
Saimaata Heposelkä kuitenkin vedenkorkeudeltaan on. Sen pinta-ala on 53 km² ja suurin syvyys 34 metriä.
Eteläisiä selkiä ovat Samppaanselkä, Kuhakivenselkä ja Paasselkä eli Paasivesi. Oriveden eteläisin allas,
Paasselkänäkin tunnettu Paasivesi, on yksi Suomen kraatterijärvistä. Sen halkaisija on noin 10 km; syvyyskäyrät muodostavat lähes ympyröitä ja saaria on vain rantojen tuntumassa. Ikää tällä kraatterialtaalla on
runsaat 200 miljoonaa vuotta. Suomen järvityypittelyssä Orivesi kuuluu suuriin humusjärviin, Heposelkä ja
Oriveden Puhoslahti suuriin vähähumuksisiin järviin.
Oriveden suurimmat saaret ovat Pyhäselän kanssa yhteinen Oravisalo (4900 ha, Suomen järvien saarista
pinta-alaltaan sijalla 8) ja Varpasalo (2828 ha, sijalla 13). Sadan suurimman järvensaaren listalle yltävät
myös Siikasaari (974 ha, sijalla 55) ja Suoparsaari (840 ha, sijalla 70). Aika suuria ovat myös Telmo (402 ha),
Turpeisensaari (290 ha) ja Ikolansaari (280 ha).
Oriveden neljästä vesimuodostuma-alueesta vain Heposelän ekologinen tila on tyydyttävä, Puhoslahden tila
hyvä ja muiden tila on erinomainen (kuva 6). (OIVA 2013.) Heposelkä oli vielä 1960-luvulla karu, mutta li11

sääntyneen ravinnekuormituksen vuoksi on nykyään rehevöitynyt. Oriveden pintavesien tilaa seurataan vedenlaatumittauksilla. Mittauksia on tehty mm. seuraavista kohteista: Heposelän Hepolahti (joka kuuluu Liperin kunnan alueeseen), Haukiluodot (Rääkkylä) ja Puhosselkä. (OIVA 2013).
Oriveden alueella on Natura-alue: Oriveden-Pyhäselän saaristot. Natura-alue on saimaannorpan tärkeää
pesimä- ja elinaluetta. Natura-alueeseen kuuluu myös Tikansaari-Vuosaaren harjualue ja Kirkkovuoren
lehto Rääkkylässä (Valtion ympäristöhallinto 2011).

Kuva 6. Oriveden kalatalousalueen järvialtaiden ekologinen tila. (Syke, vesikartta-sovellus 2020)
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Ekologisen tilan luokittelussa tarkastelun kohteena ovat ensisijaisesti biologiset laatutekijät. Luokiteltavan
vesimuodostuman planktonlevien, piilevien, vesikasvien, pohjaeläinten ja kalojen tilaa verrataan olosuhteisiin, joissa ihmistoiminta ei ole aiheuttanut havaittua vaikutusta eliöstössä. Mitä vähäisempi ihmisen vaikutus on, sitä parempi on vesistön ekologinen laatu. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon myös veden laatutekijät (kokonaisravinteet, pH, näkösyvyys) ja hydromorfologiset tekijät (mm. keskimääräinen talvialenema,
vaellusesteet) (Mononen ym. 2016). Ekologisen tilan luokkia ovat erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja
huono.
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Kuva 7. Oriveden kalatalousalueen järvialtaiden syvyysvyöhykkeet.
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Vesialueiden muu käyttö
Alueella on kalastuksen ohella paljon muuta vesien käyttöä. Veneily ja muu vesillä liikkuminen on yleistä ja
alueella sijaitsee retkisatamat Liperin Saaristonrannassa ja Rääkkylän Paksuniemessä. Joensuussa on syväsatama, josta alkaa syväväylä. Pielisjokea ja sen alapuolisia vesistöjä käytetään myös tukinuittoon. Kuvassa
8 on esitetty Oriveden kalatalousalueen järvialtailla sijaitsevat veneenlaskuluiskat ja muut palvelurakenteet.

Kuva 8. Kartta Oriveden kalatalousalueen järvialtaiden veneenlaskuluiskista ja muista palvelurakenteista.
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Kuva 9. Oriveden kalatalousalueen piste- ja hajakuormitus. (P-K:n ELY-keskus, Ympäristö- ja luonnonvarat
vastuualue 2019)

Höytiäisen suistossa, Mattisenlahdella ja Rääkkylässä on linnustonsuojelualueita, joilla on kalastukseen vaikuttavia rajoituksia. Höytiäisen suistossa on kaikenlainen liikkuminen ml. kalastus kielletty 1.5.-31.8. välisenä aikana ja osassa Rääkkylän linnustonsuojelualueella 1.5.-31.7. välisenä aikana. Myös Saimaannorpan
suojelu on asettanut kalastamiselle rajoituksia.
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Oriveden kalatalousalueella on kolme merkittävää pistekuormittajaa (Enocell Oy, Joensuun kaupunki - Kuhasalon jätevedenpuhdistamo ja Vapo Oy:n Linnunsuon turvetuotantoalue), joiden ympäristöluvissa on kalataloudellinen tarkkailuvelvoite sekä kalatalousmaksut. Näiden pistekuormittajien kalataloudellinen tarkkailuvelvoite toteutetaan Pielisjoen ja Pyhäselän kalataloudellisena yhteistarkkailuna; vuosittain pyydysten
likaantumiskokeet, mädin haudonta ja kalastuskirjanpito sekä useamman vuoden välein vapaa-ajan kalastajien kalastustiedustelu ja koeverkkokalastukset. Muut pistekuormittajat on esitetty kuvassa 9. Kalatalousalueella sijaitsevat Pamilon, Kaltimon ja Kuurnan voimalaitokset on velvoitettu maksamaan kalatalousmaksuja yhteensä 121 200 euroa vuodessa (tilanne 2019). Kalatalousmaksu on määrätty myös alueella toimiville turvesoille, mutta näiden toimijoiden maksuvelvoite on vähäinen.

2.1.2. Kalakantojen nykytila
Alueella esiintyvät kalalajit
Kalatalousalueella esiintyy ja yleisesti kalastetaan kuhaa, ahventa, haukea, siikaa, muikkua, kuoretta, madetta, lahnaa ja muita särkikaloja. Pielisjokeen on istutettu kirjolohta vuosittain velvoitteena ja kalastusalueen/osakaskuntien rahoittamana. Pielisjoen Ilosaaressa on ollut pitkät perinteet kuoreen lippoamisessa.
Pielisjoen virtakutuinen harjuskanta on nykyään heikko tai lähes täysin hävinnyt. Joen yläosasta on saatu
vielä jonkin verran harjuksia, jotka saattavat olla joen omaa kantaa. Satunnaisesti harjuksia on saatu Jakokoskelta sekä Pielisjoen alaosasta Utrankoskesta, Joensuun Niskakoskesta ja Kaluvirrasta. Pyhäselän Vuosalmesta saadaan vuosittain harjuksia. Myös Arvinsalmesta, Tikansalmesta ja Ukonselän Vuoniemestä saadaan satunnaisesti harjuksia. Nämä ovat todennäköisesti istutettujen Puruveden kantaa olevien harjusten
jälkeläisiä. Oriveden eteläosasta ei ole enää 2000-luvulle tultaessa saatu harjuksesta lainkaan havaintoja
(tiedot valmisteilla olevasta harjuksen toimenpideohjelmasta). Rapua esiintyy lähinnä kalatalousalueen
pienvesissä.

Vaelluskalat ja uhanalaiset kalakannat
Vaelluskalakannoista kalatalousalueella esiintyy järvilohta ja järvitaimenta, joista järvilohi on äärimmäisen
uhanalainen ja järvitaimen uhanalainen. Järvilohistrategiassa pitkän aikavälin tavoitteeksi asetettiin järvilohen palautuminen luontaisen elinkierron piiriin, vähitellen luonnon tuotantoa kohentaen, ja vesiviljelyn
sekä istutusten osuutta ja merkitystä samalla pienentäen.
Kansallisessa rapustrategiassa keskeisintä on jokirapukantojen säilyttäminen ja lisääminen sekä täplärapukantojen ja rapuruton leviämisen estäminen ja hallinta.
Vuonna 2013 korkein hallinto-oikeus antoi päätöksen, jonka mukaan Pamilon voimalaitoksesta tulee
ohijuoksuttaa vettä Hiiskosken padon kautta Ala-Koitajokeen loka-marraskuussa vähintään 4 m3/s ja huhtisyyskuussa vähintään 6 m3/s. Lisäksi päätöksessä määrättiin, että kuuden vuoden kuluttua päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta (vuoden 2019 jälkeen) Vattenfallin on Pamilo Oy:n edustajana sekä omistajana jätettävä Aluehallintovirastoon hakemus Ala-Koitajoen vähimmäisjuoksutuksen ja kalatalousvelvoitteen
muuttamisesta ja tarkistamisesta. Hakemuksen tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja seurantoihin, ja
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siinä tulee esittää eri juoksutusvaihtoehtojen merkitys Ala-Koitajoen kalakannoille, järvilohen poikastuotannolle ja kannan ylläpidolle sekä taloudellisista vaikutuksista energiatuotannolle. Tutkimuksesta ja seurannasta vastaa Luke. Ala-Koitajoella suoritettaviin keskeisiin toimenpiteisiin kuului koskialueiden kunnostustyöt. Ala-Koitajoelta syönnösvaellukselle alavirtaan lähtevät smoltit eivät pääse vapaasti laskeutumaan,
vaan ne joutuvat kulkemaan Kuurnan voimalaitoksen turbiinin läpi.
Saimaan järvilohen kärkihankkeen (ns. Pielisjoen kärkihanke) toteuttamana Pielisjoessa sijaitsevan Kuurnan
voimalaitoksen yhteydessä sijaitsevaan Laurinvirran tulvauomaan on luotu järvilohelle merkittävä määrä
uutta lisääntymis- ja pienpoikasaluetta, jossa tulee olemaan ympärivuotisesti 35 m3/s suuruinen ympärivuotinen virtaama. Laurinvirran lisääntymis- ja pienpoikastuotantoalue mahdollistaa järvilohen täydellisen
ihmisestä riippumattoman elinkierron ensimmäistä kertaa lähes 50 vuoteen, sillä koskialueella syntyvät poikaset pääsevät vapaasti laskeutumaan syönnösalueilleen Saimaan selkävesille.
Luonnontilassa Vuoksen vesistössä vaeltavaa järvitaimenta esiintyi kaikilla pääreiteillä sekä useissa latvavesistöissä. Pielisjoki-Ala-Koitajoki alue kuului aikoinaan myös järvitaimenen suurimpiin lisääntymisalueisiin,
mutta kuten järvilohenkin kohdalla, nämä alueet tuhoituivat voimalaitosrakentamisen myötä. Voimatalouden lisäksi, myös vesien rakentaminen myllyjen ja uiton- ym. tarpeeseen on vaikuttanut taimenkantojen
taantumisen. Kuten edellä mainittiin, Pielisjoki-Ala-Koitajoki alueella on tehty kalataloudellisia kunnostus- ja
muita toimenpiteitä, mutta niillä on tähdätty ensisijaisesti järvilohikannan ylläpitoon.
Järvitaimen ei ole yhtä vaativa lisääntymisalueidensa suhteen kuin järvilohi, vaan pystyy lisääntymään virroissa ja koskissa ja monimuotoisena lajina puroissa ja jopa pienissä ojissa. Loheen verrattuna taimenen
poikanen tarvitsee kuitenkin enemmän suojapaikkoja (kivet, vesikasvillisuus, liekopuut ja rantapenkat).
Vuoksen vesistöalueen taimenkantojen hoito-ohjelman tavoitteena ovat häviämisuhan poistaminen sekä
elinvoimaiset järvitaimenkannat koko Vuoksen alueella. Tämä toteutetaan palauttamalla taimenen luonnonvarainen lisääntyminen ja vaellusmahdollisuudet. Lopullisena tavoitteena on, että taimen esiintyy vaeltavana muotona mahdollisimman monessa virtavedessä, joiden kunnostetut kutu- ja poikastuotantoalueet
ovat täysimääräisessä käytössä. Kaikki potentiaaliset taimenkohteet tulisi ottaa huomioon hoitokohteena
parhaalla mahdollisella tavalla.
Järviloheen ja -taimeneen kohdistuu sekä lajin suojelutarve että toisaalta kalastuspaine, jotka molemmat
pitäisi sovittaa niin, ettei muiden ja ei-uhanalaisten lajien kalastus tarpeettomasti vaikeutuisi. Vuoden 2016
alusta voimaan astuneen kalastuslain (379/2015) mukaan kalakantojen hoidosta ja hyödyntämisestä vastaavat vesialueiden omistajat eli osakaskunnat. Kalastus on kuitenkin järjestettävä kalatalousalueen laatiman käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Laissa ja asetuksessa on lukuisia vaelluskaloja koskevia määräyksiä ja omat rajoituksensa kalastukselle asettaa myös Saimaannorpan suojelu.

Kalojen käytettävyys ravinnoksi
Kalojen elohopeapitoisuuksia on selvitetty Pielisjoessa ja Pyhäselällä ja selvityksissä ei havaittu kaloissa korkeita ihmiselle haitallisia pitoisuuksia.
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2.1.3. Kalastuksen nykytila
Vapaa-ajan kalastus
Vapaa-ajankalastajilla tarkoitetaan kotitarvekalastajia ja vapavälineillä (heittokalastus, uistelu, onkiminen ja
pilkkiminen) kalastavia kalastajia. Osakaskunnat myyvät pyydysyksikkömerkkiä omille vesialueilleen, Metsähallitus yleisvesialueille ja kalatalousalue Pielisjoelle voimalaitosten omistamille vesialueille. Kalatalousalueella on kolme yhtenäislupaa, ns. Oriveden pohjoinen ja eteläinen viehelupa-alue sekä Pielisjoen yhtenäislupa-alue. Oriveden pohjoisen viehelupa-alueen pinta-ala on noin 66 000 ha ja Oriveden eteläisen pinta-ala
noin 20 000 ha.
Osa vapakalastajista kalastaa yhdellä vavalla ja vieheellä kalastonhoitomaksulla, mutta useammalla vavalla
kalastettaessa tarvitaan aina vesialueen omistajan myymä viehelupa. Pilkintä perustuu jokamiehen oikeudella tapahtuvaan kalastukseen. Pielisjoen ja Pyhäselän kalastustiedustelujen perusteella vapaa-ajan kalastajien käytössä olevien pyydysten kokonaismäärä on laskenut vuodesta 2006 vuoteen 2011. Selvimmin
muutos tapahtui vapapyydysten käytössä (Hartikainen ym. 2015).
Vuoden 2012 alussa Pielisjoen ja Pyhäselän alueella kalastaville talouksille tehdyn kalastustiedustelun mukaan merkittävimmät saalislajit olivat ahven, hauki ja kuha, jotka muodostivat molemmilla alueilla yli 70 %
kokonaissaaliista (Hartikainen ym.2015). Muita kilomääräisesti merkittäviä saalislajeja olivat Pielisjoella
lahna ja särki ja Pyhäselällä lahna ja made. Edelliseen, vuonna 2006 kalastustiedusteluun verrattuna, kokonaissaalis kasvoi Pielisjoella 58 195 kilosta 89 417 kiloon ja aleni lievästi Pyhäselällä 128 758 kilosta 118 757
kiloon. Hehtaarisaalis laski ensimmäisen kerran alle 6 kg vuonna 2006 ollen 5,28 kg ja vuonna 2011 hehtaarisaalis oli 4,87 kg, ollen kuitenkin suurelle järvelle kohtuullisella tasolla. Pielisjoella kuin myös Pyhäselällä
oli havaittavissa samansuuntainen kehitys kuhasaaliin kasvussa edellisiin tiedusteluihin verrattuna. Kuha on
haluttu saalis niin kotitarvekalastajille kuin vapavälineillä kalastavillekin. Myös koekalastustulosten perusteella kuhan yksikkösaalis on kasvanut Pielisjoella ja Pyhäselällä 2000-luvulla, mikä kuvaa pyynnin kohteena
olevan kuhakannan vahvistumista (Hartikainen ym. 2015). Muikun yksikkösaalis Pyhäselällä oli suurimmillaan 80-luvun alkupuolella, jolloin saalistaso oli hyvä. Tämän jälkeen yksikkösaaliissa on ollut vaihtelua ja
saaliit kasvoivat taas 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa, mutta näyttäisivät sittemmin taantuneen viime
vuosina (Hartikainen ym. 2015). Siikaa on ajoittain saatu Pyhäsellä hyvin, mutta loisten (rakkoloision) takia
siika ei ole ollut haluttu saaliskala. Viime vuosina on ollut havaintoja puhtaista siioista.

Kaupallinen kalastus
Pohjois-Karjalassa I-ryhmään kuuluvia kaupallisia kalastajia on 26 kalastajaa ja II-ryhmään kuuluvia 242 kalastajaa. Yleisvesialueiden kaupallisen kalastuksen luvat myöntää Metsähallitus. Pyhäselän yleisvesialueelle
on myönnetty lupakaudelle 2020-2024 trooliluvat neljälle trooliparille, Savonselän yleisvesialueelle kahdelle
trooliparille ja Paasselän yleisvesialueelle viidelle trooliparille. Troolikalastuksen tärkein saalislaji on muikku.
Nuottalupia Savonselkä/Paasselkä yleisvesialueille on myönnetty viidelle nuottakunnalle. Yleisvesialueille ei
ole tullut hakemuksia koskien isorysällä kalastamista. Verkkolupia on myönnetty lupakaudelle 2020-2024
Pyhäselän yleisvedellä 504 verkolle ja Savonselkä/Paasselkä yleisvesialueille 968 verkolle ja verkkopyynnin
pääasiallinen saaliskala on kuha, josta on tullut sisävesillä tärkeä kaupallinen kala. Kuhan lisäksi kaupallisesti
kalastetaan muikkua, ahventa ja haukea ja vähäisemmässä määrin madetta ja lahnaa.
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Kaupallisten kalastajien Luonnonvarakeskukselle tehtyjen saalisilmoitusten koskien vuosien 2016-2019 kalastusta perusteella keskimääräinen saalis/vuosi oli muikulla 29 783 kg, kuhalla 30 698 kg, ahvenella 4 256
kg, hauella 7 679 kg, lahnalla 2 742 kg, mateella 1 059 kg ja särjellä 1 706 kg. Pyöreän muikun hinta sisävesikalastuksessa on ollut viimeisen vuosikymmenen ajan hyvin alhainen mikä on osittain tehnyt muikun kalastamisesta kannattamatonta mm. korkeiden polttoainekulujen vuoksi.

Kalastusopastoiminta
Opastoiminnan suosiota on kasvattanut vuonna 2012 voimaan tullut lupajärjestelmä, jossa ELY-keskus voi
myöntää luvan enintään kuuden hengen ryhmälle ja yhdelle vavalle/osallistuja. Lupa kalastusmatkailutilaisuuksien järjestämiseen Pohjois-Karjalassa on myönnetty 24 kalastusmatkailuyrittäjälle.

2.2. Kalakantojen ja kalastuksen tavoitetilat ja osatavoitteet
Kalakannat
OSATAVOITE 1. Kalastukselle keskeisten lajien, kuhan, hauen, ahvenen ja siian kannat, jotka perustuvat turvattuun luonnonvaraiseen lisääntymiseen, pysyvät elinvoimaisina. Rasvaevälliset järvilohet ja -taimenet eivät kuulu kalastettaviin kaloihin, vaan tällaiset istukkaat ja mahdollisesti myöhemmin luonnonkierron läpikäyneet kalat kuuluvat kannan säilyttämisen piiriin. Järvilohen tai taimenen kalastusta ei ole kokonaan kielletty ja kalatalousalue jatkaa rasvaeväleikattujen järvilohen ja taimenen poikasten istutuksia. Tietoa kalastosta ja kalaston rakenteesta saadaan kalatalousvelvoitetarkkailuista. Kirjanpitokalastajia alueella ei ole.
OSATAVOITE 2. Vaelluskalojen osalta seurataan luontaisen elinkierron toteutumisen onnistumista ja tehdään tarvittavia toimenpiteitä ja ratkaisuja, mikäli tarve niin vaatii. Alueen vaelluskaloista järvilohi on se,
johon kohdistetaan eniten toimenpiteitä. Pitemmällä tähtäimellä tulisi myös selvittää taimenelle sopivat
alueet ja toimenpiteet niiden saamiseksi taimenelle kelpaaviksi alueiksi.

Kalastus
OSATAVOITE 3. Kaupallisen kalastuksen toimintaedellytykset pyritään pitämään kannattavalla tasolla ja pyritään helpottamaan tarvittavien lupien saamista.
OSATAVOITE 4. Alue säilyy ja kehittyy kiinnostavana vapaa-ajan kalastuksen kohteena. Vapaa-ajan kalastus
tuottaa lupatuloja kalatalousalueelle ja vesialueiden omistajille, joita käytetään kalaveden hoitoon ja mahdollisiin selvityksiin. Vapaa-ajan kalastajien määrää seurataan vuosittain kalatalousalueen myymien lupamäärien kautta.
OSATAVOITE 5. Särkikalakantojen taloudellinen hyödyntäminen kaupallisessa kalastuksessa. Särkikalakantoihin kohdistuva kalastus toimii myös erinomaisena kalavesien hoitokeinona.
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Yhteistoiminnan kehittäminen
OSATAVOITE 6. Osakaskuntien yhdistymistä vielä nykyistä isommiksi kokonaisuuksiksi tulee selvittää. Lisäksi
pyritään aktivoimaan vähäisellä toiminnalla olevia osakaskuntia niin osakaskunnan oman toiminnan kuin
kalatalousaluetoiminnankin suhteen.

2.2.1. Tavoitetila seuraavalle suunnittelukaudelle
Alueen kalavaroja hoidetaan ja hyödynnetään niin, ettei kalakantojen tuottoa ja monimuotoisuutta vaaranneta ja kalastukselle keskeisten lajien kannat pysyvät vahvoina. Alueen kalastus ja tärkeimpien kalakantojen
tila tunnetaan hyvin ja tietoa käytetään kalastuksen ohjauksessa.

2.3. Vesialueiden käytön alueellinen suunnittelu ja yhteistoiminnan kehittäminen
2.3.1. Kalataloudellisesti merkittävät alueet
Kaupallisesta kalastuksesta troolikalastus tapahtuu 10-15 metriä tai sitä syvemmillä vesialueilla. Troolaukseen soveltuvat alueet Pyhäselällä, Orivedellä ja Paasselällä ilmenevät kuvasta 10. Muuta kaupallista kalastusta (katiska, verkko ja rysäpyynti) harjoitetaan Ala-Koitajokea ja Pielisjokea lukuun ottamatta koko kalatalousalueen pääjärvialtaiden vesialueilla. Kalatalousalueen eteläisimmillä vesialueilla on perinteisesti harjoitettu nuottausta, mutta tarkat alueet eivät ole tiedossa.
Vapaa-ajan kalastusta harjoitetaan kalatalousalueen kaikilla vesialueilla, lukuun ottamatta Ala-Koitajokea,
ja tämä koskee kuhan, ahvenen, hauen, siian ja mateen kalastusta. Kalatalousalueen järvialtaista Pyhäselkään kohdistuu kovin kalastuspaine Joensuun kaupungin ja monien taajama-alueiden läheisyyden takia.
Paasselkä on yleisesti hyvin tunnettu vetouistelijoiden järvilohi ja järvitaimen kohteena, mutta edellä mainittujen lisäksi vetouistelijat tavoittelevat kuhaa ja haukea niin Paasselällä kuin muillakin kalatalousalueen
järvialtailla sekä Pielisjoella.

2.3.2. Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet ja niillä käytettävät
pyydykset
Kalatalousalueen kaikki järvialtaat ovat kaupalliseen kalastukseen soveltuvia alueita ja iso osa kaupallisesta
kalastuksesta tapahtuu katiska, verkko, rysä tai nuottapyyntinä. Näiden pyytöjen paikat vaihtelevat vuodenajan ja pyydettävän kalalajin mukaan ja tämän takia kaupallisten kalastajien toivomuksesta edellä mainittujen pyyntitapojen pyyntialueen määritys on rannasta rantaan koskien kaikkia kalatalousalueen järvialtaita.
Metsähallitus myöntää kaupallisen kalastuksen luvat yleisvesialueille ja näille alueille kaupallisten kalastajien on helpompi saada lupa kuin osakaskuntien vesialueille ja tämän takia kaupallista kalastusta on enemmän yleisvesialueella kuin muilla vesialueilla. Osakaskuntien vesialueet soveltuvat kuitenkin yhtä lailla kaupalliseen kalastukseen ja lupien saamista näille alueille tulisi helpottaa esimerkiksi neuvonnan ja yleisen tiedotuksen kautta.
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Troolikalastus vaatii riittävän syvät ja selkeät (karikottomat) vesialueet riittävien vetolinjojen saavuttamiseksi. Troolikalastukseen soveltuvat vesialueet on esitetty kuvassa 10. Pyhäselällä, Orivedellä ja Paasivedellä yleisvesialueet ovat hyvin troolaukseen soveltuvia alueita, mutta riittävien vetolinjojen saamiseksi tarvitaan myös osakaskuntien omistamia vesialueita. Troolien enimmäismäärä Pyhäselän yleisvesialueella on
kolme trooliparia, Savonselän yleisvesialueella kaksi trooliparia ja Paasselän yleisvesialueella neljä trooliparia. Troolikalastukseen on aina oltava vesialueen omistajan myöntämä lupa. Esimerkiksi Villalan osakaskunnan vesialueella troolaus on rajattu siten, että raja kulkee Heinonniemen osakaskunnan ja Metsähallituksen
yleisvesialueen ja Villalan osakaskunnan yhteisestä rajapyykistä viivoittimella vedettynä lounaaseen Paasiniemi, Metsähallituksen yleisvesi ja Villalan osakaskunnan rajapyykkiin. Rajauksen rannanpuoleisella vesialueella troolaus ei ole sallittua.

2.3.3. Kaupallisen kalastuksen alueellinen lupa: käyvän hinnan määrittely
Mikäli ELY-keskus on myöntämässä kaupalliselle kalastajalle alueellisen luvan kaupallisen kalastuksen harjoittamiseksi (KL 13 §), ELY-keskuksen tulee käyvän hinnan (KL 14 §) muodostamiseksi olla yhteydessä kalatalousalueen hallitukseen, joka selvittää alueellista käypää hintaa yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Yhteistyöllä pyritään selvittämään hakemuksessa ilmoitetun alueen käypä hinta ottaen huomioon alueen lupahintaan vaikuttavat erityiset olosuhteet ja tekijät. Kalatalousalue voi esimerkiksi olla yhteydessä alueensa
kalastusoikeuden haltijoihin hinnan selvittämiseksi.
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Kuva 10. Troolikalastukseen soveltuvat alueet, jotka käsittävät 10-20 m ja > 20 m vesialueet.
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2.3.4. Kalastusmatkailuun hyvin soveltuvat alueet
Kalatalousalueen kaikki vesialueet, lukuun ottamatta Ala-Koitajokea, ovat opastoiminnan kannalta kiinnostava ja opastoiminnan käytössä oleva alue. Alueella on runsaasti lomamökkivuokraustoimintaa. Alueella on
myös kaikkien käytössä olevia kotia ja nuotiopaikkoja. Oppaat saavat viedä ELY-keskuksen luvalla enintään
kuuden hengen ryhmiä kalaan. Kalatalousalue myöntää kalastusopaslupia, joilla voi viedä enintään 10 hengen ryhmiä kalaan.

2.3.5. Vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueet ja järjestelmän kehittäminen
Kalatalousalueella on Pielisjokisuulta aina Savonselälle ulottuva Oriveden pohjoisosan kattava viehekalastuksen yhtenäislupa-alue ja Savonselältä Paasselälle ulottuva Oriveden eteläosan kattava viehekalastuksen
yhtenäislupa-alue. Pielisjoella on yhtenäislupa-alue, joka kattaa Pielisjoen alueen lukuun ottamatta Lehmon, Enon kirkonkylä ja Enonkylän osakaskunnan vesialueita. Entisen Vuokalan kalastusalueen osakaskuntien kanssa neuvotellaan tarvittaessa vaikka koko suunnittelukauden ajan osakaskuntien vesialueiden saamisesta yhtenäislupa-alueeseen. Kalatalousalue on tehnyt Pohjois-Karjalan Sähkön ja UPM:n kanssa tehtäviensiirtosopimuksen kalaveden hoidosta ja kalastuksen järjestämisestä ja Pielisjoen osakaskuntien kanssa
käydään neuvottelut Pielisjoen yhtenäislupa-alueen muodostamiseksi koko suunnittelukauden ajan.

2.3.6. Yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueella
Kalatalousalueella on useita varsin suuria osakaskuntia. Osa osakaskunnista on hyvinkin aktiivisia, mutta
valitettavasti yhä yleisempänä suuntauksena on toimijoiden vähentyminen osakaskunnissa toimijoiden
ikääntymisen vuoksi eikä nuoria toimijoita tahdo löytyä tilalle. Tämän vuoksi osakaskuntien yhdistymistä
tulisi selvittää, jotta aktiivinen toiminta osakaskunnissa säilyisi. Kalatalousalueelle on tullut useita kyselyjä
osakaskunnan lakisääteisten tehtävien hoidon ottamisesta kalatalousalueelle ja tämän kaltainen ongelmanratkaisu ei ole välttämättä se paras paikallisella tasolla. Osakaskuntien toiminnan jatkuminen aktiivisina toimijoina on ensisijaisen tärkeää.

2.4. Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi ja kalastuksen kehittämiseksi
2.4.1. Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi
Tämä osio on liitteenä 1, jotta säätelytoimenpiteitä voidaan tarpeen niin vaatiessa muuttaa toimenpidekauden aikana.

2.4.2. Suunnitelma kunnostustoimenpiteistä
Selvityshankkeen jatkuminen Ala-Koitajoen saamiseksi järvilohen lisääntymis- ja poikastuotantoalueeksi
odottaa hallinto-oikeuden päätöstä edellisen selvityshankkeen päätyttyä vuoden 2019 lopussa. Niin AlaKoitajoen kuin Laurinvirran pienpoikastuotantoalueen selvityshankkeista vastaavat Luonnonvarakeskus ja
ELY.
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Pielisjoen Utrankoskiin on suunniteltu pienimuotoisia kunnostuksia järvilohen lisääntymistä ajatellen.
Hanke on tarkoitus toteuttaa lähivuosien aikana.
Pielisjokeen laskevan Kuusojan Kankikoskella sijaitsevan entisen kalanviljelylaitoksen alueelle on vireillä kalataloudellinen kunnostushake betonisen patorakenteen poistamiseksi tai muuttamiseksi esteettömäksi
lohikalojen nousua ajatellen. Hankkeen kustannusarvio on 30 000-50 000 euroa ja siihen on mahdollista
saada kunnostusavustusta jopa 70 % hankkeen kustannuksista.
Heinävaaran osakaskunnan alueella sijaitsevien Kissapuron ja Jukajärven sekä niiden valuma-alueille on
tehty erillinen kunnostus- ja hoitosuunnitelma (Mustonen, 2013).
Osakaskunnat tekevät alueillaan vesikasvien niittoa tarpeelliseksi katsomillaan alueilla ja siinä laajuudessa
kuin talous sallii. Kalatalousalue avustaa osakaskuntia tässä taloudellisesti talousarvion sallimassa laajuudessa.
Kalatalousalueen tietoon on saatettu joitakin pohjaan kutevien kalojen kutualueita, joiden tilaa voisi parantaa esimerkiksi pohjanuottauksen avulla. Suoritetaan näiden alueiden kartoitus ja päätetään toimenpiteet
korjaustoimien suorittamiseksi.
Kunnostustoimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen otetaan mukaan kalatalousalueen ja osakaskuntien lisäksi muita toimijoita kuten ELY-keskus, Metsänhoitoyhdistys ja Riistanhoitoyhdistys, joilla on laaja
osaaminen eri kunnostustoimenpiteistä.

2.4.3. Suunnitelma istutuksista
Kalatalousalueen lohikalaistutuksilla tavoitellaan kalastettavaa kalakantaa. Istukkaiden selviytyminen on
perusedellytys tuotolle. Kalatalousalue yhdessä Luken kanssa toteutti vuosina 2009-2015 hankkeen, jossa
selvitettiin lohikalaistukkaiden menestymistä Oriveden kalastusalueella, Höytiäisellä ja Pielisellä. Hankkeessa istutettiin useana vuotena T-ankkurimerkittyjä 2- ja 3-vuotiaita lohikalaistukkaita. Oriveden alueella
merkkipalautuksia 2-vuotiaista lohikaloista saatiin hyvin vähän, kun taas 3-vuotiasta istukkaista saatiin
merkkipalautuksia huomattavasti enemmän. Tämä tarkoittaa, että 3-vuotias lohikalaistukas menestyy 2vuotiasta istukasta paremmin Oriveden alueella ja täten istutukset kannattaa tehdä 3-vuotiailla lohikalaistukkailla.
Kalatalousalue istuttaa rasvaeväleikatuja järvitaimenen ja -lohen 3-vuotiaita istukkaita vuosittain talousarvion antamassa laajuudessa. Kalat istutetaan Pyhäselän Niittylahden opiston rantaan ja Liperissä Salonnenään, joihin on perustettu rahoitusalueet istukkaisen leviämisen mahdollistamiseksi. Näillä alueilla on kaikenlainen kalastaminen kielletty 15.4.-20.5. välisen ajan. Kalanpoikaset pyritään istuttamaan kylmään veteen jääkannen alle vesihomeen välttämiseksi. Tällaisesta istutuskäytännöstä on saatu hyviä kokemuksia ja
tuloksia useilta maakunnan järviltä. Järvitaimenta istutetaan vuosittain myös kalatalousmaksuvaroilla. Pielisjokeen istutetaan pyyntikokoista kirjolohta.

25

Taulukossa 2 on esitetty Oriveden kalatalousalueelle tehdyt istutukset vuosina 2015-2019. Taulukossa ei ole
esitetty järvilohen vastakuoriutuneiden ja 1-vuotiaiden poikasten istutuksia vuosina 2015-2016 Ala-Koitajokeen. Vuonna 2015 Ala-Koitajokeen istutettiin 90 749 kappaletta järvilohen vastakuoriutuneita poikasia ja 10
000 kappaletta järvilohen 1-vuotiaita poikasia. Vastaavat luvut vuonna 2016 olivat 44 500 vk-poikasta ja 8
992 1-k poikasta. Järvilohi ja järvitaimen istutuksista valtaosa on ollut velvoiteistutuksia ja istutukset on tehty
Pielisjokeen Kuurnan voimalaitoksen alapuolelle pois lukien kalatalousalueen istutukset jotka on tehty Pyhäselälle Niittylahden opiston rantaan ja Telmonselälle Syvälahteen lohikalaistukkaiden rauhoitusalueille.
Myös kirjolohi istutuksista valtaosa on velvoiteistutuksia, jotka tehdään Pielisjokeen Kuurnan voimalaitoksen
yläpuolisille vesialueille. Kirjolohta istutetaan myös Joensuun kaupungin koskiin. Siikaa ja kuhaa istutetaan
niin velvoiteistutuksina kuin myös osakaskuntien rahoittamina istutuksina. Osakaskuntien istutukset tehdään
pääosin pienvesiin.
Kontiolahden kalanviljelylaitoksella on viljelyksessä arvokkaita emokalastoja ja kalanpoikasia. Laitoksen yläpuolisen Uilonpuron valuma-alueen (Liite 2) istutuksissa on erityisen tarkasti huomioitava kala- ja raputautiriskit, jotta kalanviljelylaitos pysyy jatkossakin tautivapaana. Asetuksen mukaan, jos vesieläimiä istutetaan
Uilonpuron valuma-alueelle muualta kuin ko. laitokselta, pitää istutettaville vesieläimille tehdä terveysselvitys, jossa todetaan istutettavat vesieläimet terveiksi.
Taulukossa 3 on esitetty kalalajit ja –kannat joita Oriveden kalatalousalueella voi käyttää istutuksiin ilman
ELY-keskuksen lupaa. Kaikista muista istutuksista tulee neuvotella ELY-keskuksen kanssa tapauskohtaisesti.
Mikäli kyseisessä vesistössä ei ennestään esiinny kalalajia, on aina haettava kalastuslain 74 pykälän lupa ELYkeskukselta.
Taulukko 2. Oriveden kalatalousalueelle tehdyt kalanpoikasistutukset vuosina 2015-2019.
Laji
2015
2016
2017
2018
2019
Järvilohi

99403

127849

109337

46486

45757

Järvitaimen

17903

14389

17976

7815

18267

Kirjolohi

5218

4894

5647

5112

3827

Planktonsiika

75163

36789

34528

22787

31104

Kuha

68605

47995

64602

58660

27794
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Taulukko 3. Kalalajit ja -kannat, joita voi käyttää Oriveden kalatalousalueen istutuksissa ilman erillistä ELYkeskuksen lupaa.
Laji
Käytettävä kanta
Järvilohi

Vuoksen kanta

Järvitaimen

Vuoksen kanta

Saimaan nieriä

Kuolimon kanta

Harjus

Virtavedet: Arvio tapauskohtaisesti
Järvialueet: Puruveden kanta

Siika

Koitajoen kanta

Kuha

Paikallinen kanta tai kanta, jota on jo aiemmin käytetty

2.4.4. Ehdotukset kalastuksen kehittämistoimenpiteiksi
Kalatalousalueella on kattava yhtenäislupa-alue (viehelupa), luvanmyynti kaikilla suuremmilla paikkakunnilla sekä vieheluvan nettimyynti, hyvät palvelurakenteet ja kattavasti veneenlaskuluiskia ympäri kalatalousalueen vesialueita. Jatkossa tulee huolehtia, kuten tähänkin asti, kaikkien palvelurakenteiden hyvästä
kunnosta ja toimivuudesta.

2.5. Suunnitelma kalastuksenvalvonnan järjestämisestä
Valvonnan päämäärä
Kalastuksenvalvonnan tarkoituksena on valvoa kalastuslain ja –asetuksen säännösten ja ELY-keskuksen vahvistamien alueellisten kalastusmääräysten sekä paikallisten säännösten noudattamista. Valvonnan kohteena ovat myös paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset kalastusluvat. Oriveden kalatalousalueella tärkeänä valvonnan päämääränä on myös uhanalaisten lohikalojen, erityisesti Saimaan järvilohen turvaaminen
salakalastukselta.

Valvottavat alueet ja valvonnan painopisteet
Oriveden kalatalousalueen merkittävimmät vesialueet valvonnan kannalta ovat Pyhäselkä, Jänisselkä,
Ukonselkä, Heposelkä, Orivesi ja Paasivesi sekä Pielisjoki ja Ala-Koitajoki. Pienemmillä vesialueilla osakaskunnat tekevät itse valvontaa.
Oriveden kalatalousalueen reittivesillä valvonta kohdistuu viehekalastuslupien ja pyydyskalastuslupien valvontaan sekä ns. laillisuusvalvontaan. Pyydyskalastuksen osalta valvonta kohdistuu verkkojen silmäkokorajoituksiin ja pyydysyksikkömerkkeihin, sekä pyydysten merkintöihin.
Metsähallituksen hallinnoimilla yleisvesialueilla valvotaan viehekalastusta ja luvallisuutta yhteistyössä Metsähallituksen kanssa.
Suurin osa Oriveden reittivesistöstä on saimaannorpan elinaluetta. Metsähallitus suorittaa norppa- aluetta
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koskevien kalastusrajoitusten valvontaa. Kalatalousalue valvoo norpparajoituksia muun valvonnan yhteydessä.

Järvilohen suojelullinen valvonta Orivedellä
Merkittävä osa järvilohen päävaellusreitistä on Oriveden kalatalousalueen vesialueella. Äärimmäisen uhanalaisen järvilohen suojelullinen valvonta muodostaa suuren osan Oriveden kalatalousalueella tehtävästä
valvonnasta
Oriveden reittivesistöä koskee suurelta osin kalastusasetuksessa säädetty rasvaeväleikatun järvilohen kesärauhoitus (1.6.-31.8.), joka on yhtenä valvonnan kohteena. Erityiskohteena järvilohen suojelullisessa valvonnassa ovat salmipaikat (Vuosalmi Savonselän ja Ukonselän välillä, Arvinsalmi ja Vuosalmi Tikanselän ja
Pyhäselän välillä), jotka sijaitsevat järvilohen päävaellusreitillä. Näissä salmipaikoissa on kalastuskielto 1.8.15.9. välisenä aikana.

Järvilohen suojelullinen valvonta Pielisjoella (ml. laajennettu kalaväylä) ja Ala-Koitajoella
Pielisjoki, joka on Saimaan järvilohen nousujoki, sijaitsee Oriveden kalatalousalueella. Valvonnalla pyritään
turvaamaan järvilohen nousu Pielisjoella. Lohen nousun takia Kuurnasta Pielisjoen suistoon laajennetulle
kalaväylälle asti, on voimassa kalastuskielto 1.8. -31.10. välisen ajan. Kiellon voimassa oloaikana, ja varsinkin sen alkaessa, valvonta painottuu Kuurnan ja Pielisjokisuun väliselle alueelle.
Kuurnan voimalaitoksen kalastuskieltoalue on erityinen valvonnan kohde, koska emokalat pääsevät nousemaan vain voimalaitoksen alapuoliselle alueelle ja ovat alttiina salakalastukselle. Kuurnaan tehdään valvonta kierroksia ja siellä on myös jatkuvaa kameravalvontaa. Kuurnassa oleva Laurinvirran poikastuotantoalue on tärkeä valvonnan kohde ja siellä on myös kameravalvontaa.
Ala-Koitajoki on toinen tärkeä erityiskohde, koska sinne siirretään järvilohia Kuurnasta kutemaan ja sinne
on kunnostettu useita järvilohen pienpoikasalueita. Ala-Koitajoella on ympärivuotinen kalastuskielto. AlaKoitajoelle tehdään valvontakäyntejä ja siellä on myös jatkuvaa kameravalvontaa.

Resurssit ja yhteistyö
Kalatalousalueella on 14 valtuutettua valvojaa, joista 9 on Pohjois-Karjalan kalatalouskeskuksen valvojia.
Kalatalousalue ostaa kalastuksenvalvontapalvelua Pohjois-Karjalan kalatalouskeskukselta, joka myös tekee
raportin alueella suoritetusta valvonnasta. Kalatalousalue on osakkaana P-K:n kalatalouskeskuksen omistamissa kalastuksenvalvontaveneessä ja vesijetissä.
Kalatalousalueella tehdään vuosittain yhteisvalvontaa Metsähallituksen ja poliisin kanssa.

Rahoitus
Valvontaa tehdään kalatalousalueen omilla varoilla ja mahdollisilla kalatalouden edistämiseen suunnatuilla
varoilla.
Järvilohen suojelullista valvontaa tehdään Pohjois-Karjalan kalatalouskeskuksen hallinnoimien hankkeiden
rahoituksella.
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Seuranta
Jokaisesta valvontakerrasta täytetään raportointilomake, jossa on seuraavat asiat:







Valvontatunnit ja ajankohta
Tavattujen kalastajien määrä (alle 18v. ja yli 65v. eritelty)
Luvattomat kalastajat (mikä lupatyyppi)
Rikkomukset (rauhoitusaikana/kieltoalueella kalastus, pyyntimittaa, välineitä/pyydyksiä ja pyydysten merkintää koskevat rikkomukset).
Huomautukset (kirjalliset ja suulliset)
Tutkintapyynnöt ja näyttömääräykset



Talteenotot

Raportointilomakkeista kootaan vuosittain yhteenveto, jossa on kaikkien valvontapäivien tapahtumat ja
toimenpiteet. Yhteenvetojen avulla seurataan tilanteen kehittymistä pitkällä aikavälillä.
Lisäksi kalastuksenvalvojien laatimat tapahtumailmoitukset toimitetaan lakisääteisesti vuosittain ELY-keskukselle.

2.6. Suunnitelma kalastusta ja kalakantoja koskevan seurannan järjestämisestä
Pielisjoella ja Pyhäselällä kalakantojen tilaa seurataan kalastustiedusteluin ja koekalastuksin, joita toteutetaan kalatalousvelvoitteen edellyttämänä. Kalatalousalueen laajuuden huomioon ottaen, kalatalousalue
voisi suunnittelukaudella toteuttaa kalastustiedustelun ja /tai koekalastuksen koskien kalatalousalueen Heposelän ja Oriveden kalastusta. Kaupalliset kalastajat toimittavat saalistietonsa Lukelle ja näiden saalistietojen saamista kalastusalueen käyttöön tulee selvittää.

3. Virtavedet
Kalatalousalueen suurimmat virtavesikohteet Ala-Koitajoki ja Pielisjoki on käsitelty Käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen kohdissa 1 ja 2.
Kuusoja ja Ohinpuro
Pielisjokeen laskevassa Kuusojassa esiintyy luontaisesti taimenta ja harjusta. Taimenen koko on 30-40 cm ja
se todennäköisesti viettää koko elinkiertonsa Kuusojassa. Kuusojan harjuskannasta on vahvistamatonta tietoa, että se vaeltaisi Kuusojan ja Pielisjoen välillä. Kuusojan vaelluskalojen ainoa nousueste on Kankikosken
entisen kalanviljelylaitoksen betoninen patorakennelma, jonka poistaminen tai muuttaminen vaelluskaloille
esteettömäksi on vireillä.
Myös Pielisjokeen laskevassa Ohonpurossa esiintyy luontaisesti taimenta.
29

Jukajoki
Heinävaaran osakaskunnan alueella sijaitsevalle Kissapurolle ja Jukajärvelle sekä niiden valuma-alueille on
laadittu kunnostus- ja hoitosuunnitelma (Mustonen, 2013).
Vuodesta 2011 alkaen Jukajärven ja siihen laskevan Kissapuron valuma-alueella on tehty mittavia kunnostustoimenpiteitä yhdessä ELY-keskuksen ja paikallisten toimijoiden sekä Osuuskunta Lumimuutoksen
kanssa. Järvialtaan veden laatu oli huono, koska suurelta valuma-alueelta muodostunut eroosio kulkeutui
puro- ja muiden virtausten mukana vesistöön. Erityisesti sinne päätyi paljon rautaa (jopa 40,000 kg/a),
muita metalleja, sekä kiintoainesta. Käytännön toimina vuosina 2011-2020 Jukajärven koko valuma-alue
ennallistettiin Kovasniemen kohteita lukuun ottamatta. Oleellinen erityispiirre valuma-alueella on happamien sulfidi- ts. Alunamaiden merkittävä rooli ja riski happamien purskeiden vaikutuksesta kaloihin ja
elinympäristöihin myös jatkossa.
Kunnostettuihin kohteisiin on kuulunut Kaakkurinlammen osavaluma-alue, järven lähivaluma-alue sekä Kissapuron osavaluma-alue, joka oli kuormituksen kannalta kaikista merkittävin kokonaisuus. Valuma-alueelle
toteutettiin pintavalutuskenttiä, uusia monitehokosteikkoja, laskeutusaltaita, palauttamista luontaiseen
uomaan sekä pohjakynnyksiä. Vuosien 2019-2020 aikana ennallistettiin Kissapuron uoman hydrologia, taimenten kutualueet sekä poikasten elinympäristöt. Keväällä 2021 yhteistyössä Enonkosken kalanviljelylaitoksen kanssa uusille kutualueille palautetaan Vuoksen geneettistä kantaa olevat taimenen mätirasiat. Samalla alapuoleiseen Jukajokeen ja Aajeenpuroon on ennallistettu yli kolme kilometriä kutualueita ja poikaselinympäristöjä. Kesäkuussa 2020 poistettiin Jukajoen nousueste, joka mahdollistaa Pielisjoessa säilyneen
luontaisen taimenkannan potentiaalisen leviämisen uomiin, täydentäen mätirasiatyöskentelyä. On myös
oleellista, että tutkijat ja maanomistajat löysivät ennen tuntemattoman pikkunahkiaiskannan Kissapurosta
2016. Aiheesta julkaistiin kansainvälinen tiedeartikkeli.
Jo tehtyjen toimenpiteiden takia Kissapuron ja Jukajärven valuma-alue ja vesistö muodostavat erittäin merkittävän luontaisten taimenen elin- ja kutualue-elinympäristön, jolla on myös maakunnallista merkitystä.
Jukajoen kunnostuksia tullaan jatkamaan osakaskunnan ja Osuuskunta Lumimuutoksen toimesta seuraavan
laisesti:
 Lohikalakantojen seurantaan ja kudun onnistumisen tarkkailuun sähkökalastuksella 2022 alkaen.
 Järven altaan ennallistamiseen, muun muassa niittojen, hapetusten, eroosiontorjunnan, kalastoseurannan ja muiden toimenpiteiden osalta
 Kovasniemen osavaluma-alueen vesiensuojelutoimipiteiden toteuttamisena
 Tehostettuna kalastuksenvalvontana sitten, kun taimenten voidaan todeta olevan luontaisesti lisääntymässä valuma-alueella
 Virkistys- ja pienimuotoisen turismi/kaupallisen kalastuksen mahdollisuuksien kehittämistä
 Vapaaehtoisuuteen pohjaava maanomistajakeskustelu ja viranomaissuositukset ojitusten roolista
sulfidimailla - niitä tulisi välttää tai toteuttaa mahdollisimman pieninä.
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4. Pienet järvet
Suuri-Onkamojärvi sijaitsee Rääkkylän ja Tohmajärven kuntien alueella ja Pieni-Onkamojärvi Joensuun,
Rääkkylän ja Tohmajärven kuntien alueella. Suuri-Onkamojärven pinta-ala on 3210,66 ha, keskisyvyys 3,6 m
ja suurin syvyys n. 10 m. Suuri- ja Pieni-Onkamojärvi ovat yhteydessä toisiinsa kapean salmen välityksellä.
Suuri-Onkamojärvi kuuluu järvityypiltään pieniin ja keskikokoisiin vähähumuksisiin järviin (Vh). Pieni-Onkamojärven pinta-ala on 1261,44 ha, keskisyvyys 2,5 m ja suurin syvyys 7 m. Järvityypiltään Pieni-Onkamojärvi
kuuluu mataliin vähähumuksisiin järviin (MVh).
Suuri- ja Pieni-Onkamojärvillä vuonna 2009 toteutetun kalastorakenneselvityksen perusteella kumpikin
järvi oli selkeästi särkivaltainen. Vuonna 2013 toteutetussa koekalastuksessa särjen yksikkösaalis (g/verkko)
oli samalla tasolla kuin vuonna 2009, mikä ilmentää, että särjen määrässä ei ole tapahtunut muutosta. Huomattavaa vuoden 2013 koekalastuksessa oli, että ahvenen suhteellinen osuus etenkin Suuri-Onkamojärvellä
oli särkeä suurempi, mikä tarkoitti, että kumpikin järvi on selkeästi muuttunut ahvenvaltaiseksi. Merkittävää vuoden 2013 tuloksissa oli myös, että petokalojen määrä Suuri-Onkamojärvellä oli lähes kaksinkertaistunut verrattuna vuoden 2009 tuloksiin. Tämä muutos on mitä ilmeisimmin seurausta tehostetusta hoitokalastuksesta vuosien 2009-2013 aikana. Vuonna 2019 toteutettujen koekalastusten perusteella särki näyttää
olevan nousemassa jälleen valtalajin asemaan niin Suuri- kuin Pieni-Onkamojärvelläkin eli näillä runsastuottoisilla järvillä pitäisi tehdä hoitokalastusta säännöllisin väliajoin.
Osakaskunnat vastaavat pääsääntöisesti ns. pienvesien hoidosta ja kalastuksen järjestämisestä, mutta tarvittaessa kalatalousalue avustaa edellä mainituissa osakaskuntia.

5. Vaelluskalojen, uhanalaisten kalakantojen ja biologisen monimuotoisuuden huomioon ottaminen toimenpiteissä
Kalatalousalue ottaa toimissaan ja päätöksen teossaan huomioon järvilohistrategian, taimenen hoito-ohjelman, kansallisen kalatiestrategian ja kansallisen rapustrategian. Valmisteilla on myös Vuoksen alueen harjuksen hoito-ohjelma. Järvilohen ja -taimenen suojelussa ja monimuotoisuuden huomioon ottamisessa päävastuun kantaa Luonnonvarakeskus ja ELY-keskus, kalatalousalueen rooli on vähäinen ko. asioiden päätöksenteossa ja toimenpiteiden toteuttamisessa.
Oriveden kalatalousalue voisi olla aloitteen tekijä neuvotteluissa, joissa keskusteltaisiin kaikkien Saimaan
vesistöalueella olevien kalatalousalueiden kanssa järvilohi ja mahdollisesti myös järvitaimen istutusten keskittämisestä Pielisjokeen. Järvilohen tiedetään vaeltavan hyvin pitkiä syönnösvaelluksia aina Lappeenrannan korkeuksille saakka ja rasvaeväleikatut kalat ovat täten kalastettavissa koko Vuoksen vesistöalueen järvialtaissa, mutta ne, jotka välttävät saaliiksi joutumisen voisivat nousta kudulle Pielisjokeen, jossa ne pyydetään siirrettäviksi Ala-Koitajokeen kutemaan tai vaihtoehtoisesti niiden sukutuotteista perustetaan uusia
emokalastoja.
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6. Täpläravun ja muiden vieraslajien huomioon ottaminen toimenpiteissä
Kalatalousalueen alueella esiintyy jokirapua. Satunnaisia havaintoja on tehty myös täpläravusta. Täpläravun
levittäytymistä jokirapuvesistöihin ja luvatonta täplärapujen levittämistä pyritään estämään tiedottamisen
avulla. Jokirapua pyritään kotiuttamaan sille soveltuviin kohteisiin toimien kansallisen rapustrategian mukaisesti.

7. Ehdotus omistajakorvausten jakoperusteeksi
Kalatalousalue jakaa omistajakorvaukset Kalpan (kalatalousalueiden sähköiset palvelut) avulla. Vesien omistajille jaetaan korvaus, joka perustuu maksullisten yleiskalastusoikeuksien käyttöön kalavesillä ja kalastusopastoimintaan. Yleiskalastusoikeudeksi katsotaan viehekalastus; heittokalastus tai vetouistelu yhdellä vavalla ja yhdellä siimalla. Kalatalousalue päättää varojen jakamisperiaatteesta yleiskokouksessa. Jakoperuste
koskee korvausta, jota on kerätty edellisenä vuonna ja josta ELY-keskus antaa päätöksen kuluvana vuonna.
Kalpassa määritellään kalatalousalueelle kalastusrasitusta kuvaava perusarvo. Kartalle voidaan luoda alueita, joiden arvot voivat olla alemmat tai korkeammat kuin kalatalousalueen perusarvo. Alueet, joissa yleiskalastus on kielletty koko vuoden Kalastusrajoitus.fi -palvelussa, saavat automaattisesti arvon nolla.
Kalatalousalueen perusarvo on 3. Kalatalousalueen yleiskokous teki päätöksen, että omistajakorvaukset
jaetaan vesipinta-alojen mukaan eli hehtaariperusteisesti käyttäen samaa perusarvoa eli rasituskerrointa
kolme kaikilla alueilla, pois lukien alueet, joissa yleiskalastus on kielletty koko vuoden. Päätöstä perusteltiin
sillä, että kalastuspaine on suhteellisen samansuuruinen kaikilla kalatalousalueen vesialueilla ja jakoperuste
on täten oikeudenmukainen kaikille vesialueen omistajille.
Kalatalousalue keskustelee kaikkien vesialueen omistajien kanssa korvauksista luopumisesta kalatalousalueen käyttöön, jotta kalatalousalueella olisi resursseja jatkossakin toteuttaa tehokkaasti kalavesien hoitoa ja
kaikkien yhteisessä käytössä olevien palvelurakenteiden ylläpitoa.
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8. Suunnitelma viestinnästä
Viestinnän tavoitteet
Viestintä on avainasemassa tehokkaassa kalatalousaluetoiminnassa. Tehokkaalla sisäisellä viestinnällä pidetään kalatalousalueen hallitus ja kalastuksenvalvojat ajan tasalla kalatalousaluetta koskevissa asioissa. Ulkoinen viestintä lisää kalatalousalueen näkyvyyttä ja antaa uskottavan kuvan toiminnasta.
Tavoite on, että kalatalousalueen toimintaan liittyvä viestintä toimii tehokkaasti ja tukee eri sidosryhmien
välistä vuoropuhelua sekä tavoitetilan ja osatavoitteiden saavuttamista.
Viestintä on aina kaksisuuntaista. Siksi on tärkeää, vesienomistajat pitävät kalatalousalueen ajan tasalla
muun muassa yhteystiedoistaan, lupamyynnistään, kalastusmääräyksistään, kunnostuksistaan, omista kalastuksenvalvojista ja muista päätöksistään.
Käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksymisen jälkeen suunnitelma julkaistaan kalatalouskeskuksen nettisivuilla ja lähetetään sähköpostitse tiedoksi niille omistajatahoille, kaupallisille kalastajille ja kalastusmatkailuoppaille ja vapaa-ajan kalastajien edustajille, joiden yhteystiedot ovat alueen käytössä. Käyttö- ja hoitosuunnitelmasta laaditaan myös tiedote alueen paikallislehtiin.

Viestinnän vastuutahot
Viestinnän päävastuu on kalatalousalueen hallituksella ja toiminnanjohtajalla.
Kalatalousalueelle nimetään viestintävastaava vastaamaan viestinnän suunnittelusta ja toteuttamisesta.
Henkilön tulee olla hyvin perillä kalatalousalueen toiminnasta. jos erillistä viestintävastaavaa ei nimetä, toiminnanjohtaja toimii viestintävastaavana yhdessä hallituksen kanssa. Pitkäaikaisena tavoitteena on rakentaa avoimen viestimisen kulttuuri kalatalousalueeseen.

Viestintästrategia ja vuosikello
Viestintävastaava laatii yhdessä hallituksen kanssa viestintästrategian ohjaamaan alueen viestintää. Strategia toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman kautta (vuosikello). Vuosikello on osa kalatalousalueen
toimintasuunnitelmaa. Vuosikelloon kirjataan vuoden viestintäaikataulu ja viestinnän seuranta sekä sovitaan vastuutahoista ja viestintäkanavista.

Sisäinen viestintä
Sisäisessä viestinnässä kerrotaan muun muassa hallinnollisista asioista. Tärkeimmät kohderyhmät ovat hallitus, kalastuksenvalvojat ja muut toimihenkilöt. Vastuu sisäisestä viestinnästä on toiminnanjohtajalla ja/tai
viestintävastaavalla. Sisäisen viestinnän kanavat ovat mm. suora henkilökohtainen yhteydenpito, sähköposti, WhatsApp ja kokoukset.
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Ulkoinen viestintä
Ulkoinen viestintä kohdistuu esimerkiksi kalastussäädöksiin, kalastuslupa-asioihin, kalastusmahdollisuuksista kertomiseen ja kalatalousalueen tekemiin päätöksiin. Ulkoisen viestinnän kohderyhmiä ovat mm. osakaskunnat ja muut vesialueiden omistajat, naapuri kalatalousalueet, kunnat ja kaupungit, järjestöt, tiedotusvälineet ja viranomaiset. Vastuu ulkoisesta viestinnästä on toiminnanjohtajalla ja/tai viestintävastaavalla.
Ulkoisen viestinnän kanavia ovat mm. kalatalouskeskuksen nettisivut, kunnes saadaan perustettua kalatalousalueelle omat kotisivut, tiedotteet, sosiaalinen media, koulutustilaisuudet, esitteet, ilmoitukset erilaisiin
julkaisuihin, juttujen tarjoaminen paikallislehdille ja kuntien tiedotteet.

Viestinnänjohtajan toimenpiteet
Viestinnällä kerrotaan:
- Kalatalousalueen toiminnasta yleensä
- Voimassa olevasta paikallisesta säätelystä
- Kalastuksenvalvonnasta
- Omistajille maksettavista korvauksista
- Kalastusmahdollisuuksista
-Paikallisista luvista ja niiden myynnistä
- Voimassa olevista kalastussäädöksistä
Kalatalousalueen pääsiallinen viestintäkanava on sen omat kotisivut. Kotisivujen rakentaminen ostetaan
ulkopuoliselta taholta, mutta sivujen päivitykset hoidetaan kalatalousalueen toimesta.

Viestinnän seuranta
Vuosikello sisältää viestinnän seurannan ja yhteenveto viestinnästä esitetään kalatalousalueen vuosikertomuksessa.

9. Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano
Käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttamisesta vastaavat yhdessä kalatalousalue, kalastusoikeuden haltijat
ja viranomaiset. Osakaskuntien ja yksityisten vesialueiden omistajien on järjestettävä oman vesialueensa
kalastusta ja hoitoa käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti ja viranomaisten on otettava suunnitelman
linjaukset huomioon.
ELY-keskus toimeenpanee sellaiset alueelliset säätelytoimenpiteet, joiden soveltaminen edellyttää ELY-keskuksen päätöstä.
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Käyttö- ja hoitosuunnitelman tehokas toimeenpano on ennen kaikkea riippuvainen riittävästä rahoituksesta. Saavuttaakseen suunnitelmassa asetettuja tavoitteita käyttö- ja hoitosuunnitelman tunnettavuutta ja
vaikuttavuutta on myös laajennettava yhteiskunnallisella tasolla.

Toimeenpano toimintasuunnitelman kautta
Toimeenpanoon liittyy monia vuosittain tarkennettavia käytännön toimia, joiden yksityiskohdat, aikataulut
ja toteuttamisvastuut kuvataan kalatalousalueen toimintasuunnitelmassa. Näihin kuuluu mm.
- rahoituksen järjestäminen
- kalastussääntöjen kokoaminen
- mahdollisten kunnostusten järjestäminen
- istutukset
- yhteistyö- ja palvelusopimusten teko
- viestintä
- kalastuksenvalvonta
- edunvalvonta; esim. lausuntoja ja osallistuminen eri yhteistyöryhmissä
- seuranta
Käytännön toimet ja niiden kytkentä käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteisiin koostetaan vuosittain toimintakertomukseen. Jatkuva toimenpiteiden seuranta antaa myös evästystä käyttö- ja hoitosuunnittelun
vaikuttavuuden arviointiin ja suunnitelman päivitystarpeeseen.

10. Vaikuttavuuden arviointi ja suunnitelman päivitys
Käyttö- ja hoitosuunnitelman vaikuttavuutta arvioidaan siinä asetettujen kalastukseen ja kalakantoihin liittyvien tavoitteiden toteutumisen perusteella. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan kahdessa osassa siten,
että ensimmäisen arviointikierroksen tulokset ovat käytettävissä vuoden 2025 vuosikokouksessa ja toisen
arviointikierroksen tulokset vuoden 2029 vuosikokouksessa. Toiminnanjohtaja tekee arvioinneista yhteenvedot ja esittää arviointien tulokset ja niistä mahdollisesti seuraavat toimet kalatalousalueen vuosikokouksien lisäksi myös ko. vuosien vuosikertomuksissa.
Keskeisten kalakantojen tilatavoitetta (osatavoite 1) arvioidaan kalastustiedustelujen ja koekalastusten tulosten pohjalta ja kaupallisten kalastajien saaliiden perusteella. Jos ilmenee selviä viitteitä kalakantojen
heikkenemisestä, keinot tilanteen korjaamiseksi harkitaan tilanteen mukaan ja päivitetään käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi kalastuksen säätelytoimien tehostaminen (kuha, järvilohi
sekä järvitaimen).
Taimenille sopivien alueiden (osatavoite 2) toimenpiteiden selvittämistä jatketaan koko suunnittelukauden
ajan. Tehdään tarvittavia kalastuksen säätelytoimenpiteitä järvilohen suojelemiseksi sekä toteutetaan kalastuksenvalvontaa järvilohen tärkeimmillä elin- ja lisääntymisalueilla.
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Kaupallista kalastusta koskevien tavoitteiden (osatavoite 3) toteutumista arvioidaan yhtenä kokonaisuutena. Mikäli saalimäärissä tapahtuu merkittäviä muutoksia pyritään selvittämään johtuvatko muutokset kalakannoissa tapahtuneista muutoksista vai kaupallistenkalastajien määrän vähentymisestä. Mikäli kysymys
on jälkimmäisestä, selvitetään onko lupien saannissa ollut ongelmia ja voidaanko asiassa auttaa. Neuvotaan
tarvittaessa osakaskunta kaupallisten kalastajien lupien myöntämisessä.
Vapaa-ajankalastukseen liittyvän tavoitteen (osatavoite 4) toteutumista seurataan velvoitteena tehtyjen
kalastustiedustelujen tulosten pohjalta. Seurataan vuosittain vapaa-ajankalastajien määrää kalatalousalueen myymien lupamäärien kautta.
Särkikalakantojen taloudellista hyödyntämistä (osatavoite 5) kaupallisessa kalastuksessa pyritään edistämään helpottamalla lupien myöntämistä kaupallisille kalastajille. Keskustellaan kaupallisten kalastajien
kanssa olisiko heillä mahdollisuutta siirtää kalastuksen pääpainoa särkikaloihin.
Osakaskuntien yhdistymishalukkuutta (osatavoite 6) tarkastellaan koko suunnittelukauden ajan ja kalatalousalue kannustaa varsinkin pienempiä ja vähällä toiminnalla olevia osakaskuntia yhdistymään. Osakaskuntien toiminnan ja toimijoiden aktivoimista jatketaan koko suunnitelmakauden ajan.
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Liite 1. Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi Oriveden kalatalousalueelle

KOKO ALUE
Kalastusrajoitukset löytyvät kalastusrajoitus.fi sivuilta.
Alamitat ja rauhoitusajat:
Kuha 42 cm
Rasvaevätön järvitaimen 50 cm
Rasvaevätön järvilohi 60 cm
Harjus 35 cm
Nieriä 60 cm
Rasvaevällinen järvilohi ja taimen ovat rauhoitettuja ympäri vuoden (KalA 1 §). Rauhoitettu tai alamittainen
kala on aina vapautettava (KalL 58 §). Vapaa-ajankalastuksessa Vuoksen vesistöalueella on sallittua enintään yhden rasvaeväleikatun järvilohen saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti (KalA 4 §). Harjus
on rauhoitettu huhti- toukokuun ajan. Nieriä on rauhoitettu syys-, loka- ja marraskuussa.

PIELISJOKI
Kalastus kohojen avulla pinnan läheisyyteen tai väliveteen asetetulla (kalatäkyisellä) koukkupyydyksellä on
kielletty koko Pielisjoella, välillä Uimasalmen silta – Pielisjokisuu
Pielisjokisuulla tarkoitetaan Pielisjoelta Pyhäselän kalaväylälle ulottuvaa aluetta. Sen alaraja kulkee Kuhasalon Kalmoniemen kärjestä Voiluodon länsikärkeen ja siitä edelleen Pielisjoen laajennetun kalaväylän linjaa
etelälounaaseen Höytiäisen suunnasta tulevalle 2,4 metrin väylälle. Tästä pisteestä raja kulkee mainittua
väylää luoteeseen, kunnes se risteää Linnunlahden venesataman väylän. Tässä raja kääntyy koilliseen noudattaen Linnunlahden satamaan johtavan väylän linjausta ja edelleen ulomman linjataulun kohdalla kääntyen kaakkoon päättyen Hasaniemen linjatauluun.
Verkkokalastus solmuväliltään alle 55 mm verkoilla on kielletty Pielisjoella välillä Rahkeenvesi – Pielisjokisuu
huhti- kesäkuun ajan. Kieltoalueen yläraja kulkee Koukkuniemen eteläkärjen kohdalta lähes kohtisuoraan
uoman poikki Rahkeenvaaranniemen kärkeen (kuva 1).
Kuva 1: Rahkeenvesi, touko- ja kesäkuun verkkokalastusrajoitusalueen yläraja Koukkuniemen
kohdalla
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Liite 1. Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi Oriveden kalatalousalueelle

ALA-KOITAJOKI JA PIELISJOKI; UIMASALMEN SILTA – KALTIMON VOIMALAITOSPATO
Rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoitettu Rahkeenvedellä 1.6.-31.8. (KalA 1 §). Jokialueella rasvaeväleikattu
järvilohi on rauhoitettu 1.8.-31.10. sekä rasvaeväleikattu taimen 1.8.-31.10. välisenä aikana.
Ala-Koitajoki on rauhoitettu kaikelta kalastukselta välillä Hiiskosken padolta - 50 metriä Siikakosken alla olevan sähkölinjan alapuolelle saakka. Kielto ei koske katiskakalastusta eikä suvantoalueilla rannalta käsin tapahtuvaa, kalastuslain 4 §:n määritelmien mukaista ongintaa ja pilkintää.
Verkkokalastus on kielletty kokonaan huhti- kesäkuun välisenä aikana Ala-Koitajokisuulla, Siikakosken alapuolisesta osakaskunnan rajasta joen molemmissa haaroissa (Suurijoki, Pienijoki) ja suistoalueen syvimmältä kohdalta sadan metrin leveydeltä laivaväylään saakka (kuva 2).
Verkkokalastus on kielletty Ala-Koitajokisuulla em. jokialueella (Suurijoki, Pienijoki) 15.8.-30.11. (KalA 12 §)
ja Pielisjoella 15.8.-31.10. välisenä aikana.
Lisäksi joen suistoalueen syvimmällä kohdalla on pidettävä kalaväylä aina vapaana seisovista pyydyksistä
(1/3 joen leveydestä) (KalL 67 §).

Kuva 2 Ala-Koitajoen suualue, Suurijoki ja Pienijoki
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Liite 1. Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi Oriveden kalatalousalueelle

PIELISJOKI; KALTIMON VOIMALAITOSPATO – KUURNAN VOIMALAITOSPATO
Pielisjoella Kaltimon ja Kuurnan voimalaitospatojen välisellä alueella on rasvaeväleikatun järvilohen ja rasvaeväleikatun taimenen syysrauhoitukset kumottu kokonaan ja
niitä saa kalastaa tällä alueella ympäri vuoden (kuva 3).
Alueelta on kumottu myös vaelluskalavesistöön kuuluvan
joen syksyinen verkkokalastuskielto.
Kuva 3. Pielisjoki, Kaltimon ja Kuurnan voimalaitospatojen
välinen alue

Kaltimon voimalaitospadon alapuolella kaikenlainen kalastus on kielletty padolta alavirran suuntaan 250
metrin matkalla. Kaltimon voimalaitospadon alapuolisessa kanavassa 1500 metrin matkalla kalastus on kielletty seisovilla pyydyksillä (kuva 4).

Kuva 4: Kaltimon voimalaitoksen ylä- ja alapuoliset kieltoalueet

Kuva 5: Kuurnan voimalaitoksen ylä- ja
alapuoliset kieltoalueet.

Kuurnan voimalaitospadon yläpuolella kaikenlainen kalastus on kielletty 100 metriä ylävirtaan päin (kuva 5).
Kyseiset rajoitusalueet ovat voimassa koko vuoden.

PIELISJOKI; KUURNAN VOIMALAITOSPATO – PIELISJOKISUU, LAAJENNETTU KALAVÄYLÄ PYHÄSELÄLLÄ MUKAAN LUKIEN
Rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoitettu Pyhäselän kalaväyläalueella (kuten Saimaan altaan muilla kalastusasetuksessa määritellyllä alueilla) 1.6. – 31.8. (KalA 1 §) Jokialueella rasvaeväleikattu järvilohi ja taimen ovat
rauhoitettuja kalastusasetuksesta poiketen 1.8.-31.10. välisenä aikana.
Kuurnan voimalaitospadolta alaspäin
Kuurnan voimalaitoksen alapuolella on kaikenlainen kalastus kielletty noin 1 000 metrin matkalla voimalaitoksesta alavirtaan, mukaan lukien Laurinvirran lisääntymis- ja pienpoikasalue (entinen tulvajuoksutusuoman alue) koko vuoden (kuva 5).
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Liite 1. Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi Oriveden kalatalousalueelle

Syysrauhoitus: Kalastus on kielletty Pielisjoella
Kuurnan voimalaitokselta jokisuulle asti elokuun
1. päivän alusta lokakuun 31. päivän loppuun
saakka rantoja myöten (ns. syysrauhoitus). Pielisjokisuun kalaväylä Pyhäselällä kuuluu kieltoalueeseen (kuvat 6 ja 7).
Kielto ei koske katiskakalastusta eikä kalastuslain 4 §:n määritelmien mukaista rannalta käsin
tapahtuvaa ongintaa ja pilkintää.
Verkkokalastus on sallittua jokialueella 1.11 alkaen kalastusasetuksesta poiketen.
Kuva 6. Pielisjoki, Kuurnan voimalaitoksen alapuolinen syysrauhoitusalue (1.8 - 31.10).

Kuurnan alapuolisen kieltoalueen poikkeuslupa tietyille kiinteistöille: koskee Ala-Uurontien kiinteistöjen
276-406-10-25 ja 276-406-5-52 sekä Valkealammentien kiinteistöjen 276-406-10-88, 276-406-10-89 ja 276406-10-47 omistajia tai vakituisia asukkaita sekä heidän samassa taloudessa asuvia perheenjäseniään. Lupaa ei voi siirtää toiselle. Lupa tai jäljennös siitä on esitettävä kalastuksenvalvojalle pyydettäessä.
Kalastaminen katiskalla em. kiinteistöjen edustalla sekä rannalta
käsin (ml. laituri tai vastaava) tapahtuva onkiminen, pilkkiminen
sekä viehekalastus on sallittua karttakuvaan 8. viivoituksella
merkityllä kieltoalueella siten, että em. kalastustavoista viehekalastus on kuitenkin kiellettyä syysrauhoituksen aikana (1.8.31.10.).
Kuva 7. Kuurnan poikkeuslupa-alue eräille kiinteistöille

Pielisjokisuun kalaväylä
Kalastus Pielisjokisuun kalaväylällä on ympäri vuoden kielletty
seisovilla pyydyksillä (mm. verkot, rysät, siimat) (KalL 68 §). Kalastus katiskalla ja rapumerralla on kalaväyläalueella aina sallittua (kuva 8).
Kuva 8: Pielisjokisuun kalaväylä (viivoitettu alue) ja ns. syysrauhoitusalue Pielisjokisuulla (merkitty punaisella)
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Liite 1. Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi Oriveden kalatalousalueelle

ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖKSILLÄ MÄÄRITETYT PIELISJOEN KOSKI- JA VIRTA-ALUEET
Vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla yleiskalastusoikeudet eivät ole voimassa (KalL 7 §). Viehekalastus vavalla ja vieheellä on kuitenkin mahdollista vesialueen omistajan luvalla. Sen sijaan onkiminen ja pilkkiminen ei ole mahdollista edes omistajan luvalla (KalL 46 §).
Pielisjoki, Joensuun kaupungin kosket; koski- ja virtaalueeksi on rajattu Sirkkalan sillan ja Suvantosillan välinen alue rantoja myöten. Kuoreen lippoaminen kutuaikana tulisi sallituksi (vesialueen omistajan luvalla)
ja onkiminen laguunista sallitaan tapauskohtaisesti
ELY:ltä haettavalla poikkeusluvalla (esim. koululaistapahtumat).

Pielisjoki, Utrankoskien alue; koski- ja virta-alueita
ovat Utransaaren ja Putaansaaren välinen uoma sekä
Pätsisaaren ja Kalasaaren välinen alue.

Pielisjoki, Paukkajanvirran koski- ja virta-alue on Rahkeenvirran, Paukkajan ja Syväsalmen rajaama alue
rantoja myöten. Alueen pohjoisraja kulkee linjaa Rahkeenniemen itäinen kärki-Papinsaaren eteläinen
kärki-Pajuniemen pohjoiskärki, alueen eteläraja kulkee Sirkanpuron kohdalta kohtisuoraan Pielisjoen uoman poikki Paukkajanvaaran Variskallion eteläpuolelle. Alueen itäraja kulkee Retujärven luusuassa Syväsalmen niskalta Akanniemen kaakkoiskärjestä kohtisuoraan Syväsalmen uoman poikki.
Pielisjoella on myös muita koski- ja virta-alueita (esim. Uitonvirta), joissa yleiskalastusoikeudet on kielletty,
niiden rajoja voidaan tarkastella myöhemmin.
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Liite 1. Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi Oriveden kalatalousalueelle

PYHÄSELKÄ-ORIVESI
Rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoitettu Pyhäselällä ja Orivedellä 1.6.-31.8. (KalA 1 §). (Kuva 9)
Kalastus kohojen avulla pinnan läheisyyteen tai väliveteen asetetulla kalatäkyisellä koukkupyydyksellä on
kielletty Pyhäselällä ja Orivedellä (KalA 14 §). (Kuva 9)
Huomioitava myös norpparajoitukset ko. asetuksen ja sopimusten mukaisesti.

Kuva 9. Rajoituskartta rasvaeväleikatun järvilohen rauhoituksesta ja kiellosta kalastaa kohojen avulla pinnan
läheisyyteen tai väliveteen asetetulla kalatäkyisellä koukkupyydyksellä.
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Liite 1. Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi Oriveden kalatalousalueelle
Lohikalojen nousuväylän salmet ja kapeikot (Kuva 10): Kaikenlainen kalastus, myös kalastuslain 7 §:ssä tarkoitettuun yleiskalastusoikeuteen perustuva onkiminen, pilkkiminen sekä kalastonhoitomaksuun tai ikään
perustuvan viehekalastus, on kiellettyä lohikalojen nousuväylän salmissa ja kapeikoissa Oriveden Savonselältä Pyhäselälle (Savonselän-Ukonselän välinen Vuosalmi, Arvinsalmi, Tikanselän-Pyhäselän välinen Vuosalmi) vuosittain 1.8.-15.9. välisenä aikana 250 metrin leveydeltä syväväylän (4,2 m) molemmin puolin. Voimassa 31.12.2021 asti.

Kuva 10. Lohikalojen nousuväylän salmet ja kapeikot.
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Liite 1. Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi Oriveden kalatalousalueelle
Koko Oriveden kalatalousalue (pääallas), verkkokalastusrajoitus
Pyhäselän-Oriveden järvialtaalla (Heposelkä mukaan
lukien) pinta- ja välivesipyynnissä kolme metriä (3 m)
ja sitä syvemmillä vesialueilla on pienin sallittu verkon solmuväli 80 mm. Rajoitus ei koske muikkuverkkoja. Voimassa 31.12.2022 asti.

Oriveden kalatalousalueen pohjoinen osa, verkkokalastusrajoitus
Oriveden pohjoisella alueella (Pyhäselkä ja Heposelkä
mukaan lukien) kolme (3) metriä ja sitä syvemmillä
vesialueilla verkon pienin sallittu solmuväli on 55 mm
ympäri vuoden. Rajoitus ei kuitenkaan koske pohjaverkkoja siian pyyntiaikaan, eli 15.10.–15.11. välisenä
aikana. Rajoitus ei koske myöskään muikkuverkkoja.
Voimassa 31.12.2022 asti

Oriveden kalatalousalueen eteläinen osa, verkkokalastusrajoitus
Oriveden pääaltaalla, ns. Oriveden eteläisellä alueella
kymmenen (10) metriä ja sitä syvemmillä vesialueilla
verkon pienin sallittu solmuväli on 50 mm ympäri vuoden. Rajoitus ei kuitenkaan koske pohjaverkkoja siian
pyyntiaikaan, eli 15.10.–15.11. välisenä aikana. Rajoitus ei koske myöskään muikkuverkkoja. Voimassa
31.12.2022 asti.

Troolikalastusrajoitus
Oriveden eteläisellä alueella troolin vetäminen kolme
(3) metriä lähempänä pintaa on kiellettyä 15.6.–15.7.
välisenä aikana. Voimassa 31.12.2022 asti.
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Liite 1. Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi Oriveden kalatalousalueelle
Seuraavia pyydyksiä ja kalastustapoja ei saa käyttää 3 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla saimaannorpan
keskeisillä elinalueilla (rajoitusalueet kartta löytyy kalastusrajoitus.fi sivuilta):
1) pitkäsiima;
2) muu koukkupyydys, jossa käytetään syöttinä kalaa tai kalanpalaa;
3) riimuverkko;
4) verkko, jonka liina on pystylangoilla madallettu muualta kuin liinan päistä;
5) verkko, jonka liina on tehty monisäikeisestä tai -kuituisesta langasta;
6) verkko tai yhteen liitettyjen verkkojen muodostama kokonaisuus, jota ei ole avoveden aikana ankkuroitu
molemmista päistä;
7) solmuväliltään alle 60 millimetrin verkko, jonka liina on tehty 0,17 millimetriä paksummasta yksisäikeisestä langasta;
8) solmuväliltään 60 millimetrin tai sitä suurempi verkko, jonka liina on tehty 0,20 millimetriä
paksummasta yksisäikeisestä langasta;
9) päältä suljettu rysä;
10) päältä avoin rysä ja muu rysää vastaava seisova pyydys, jonka solmuväli on yli 55 millimetriä;
11) katiska tai merta, jonka nielu on leveydeltään tai venytettynä yli 150 millimetriä.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, verkoilla ei saa kalastaa 3 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla alueilla
15 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta lukuun ottamatta solmuväliltään alle 22 millimetriä olevia
muikkuverkkoja, joiden käyttö on sallittu 21 päivästä kesäkuuta 30 päivään kesäkuuta.
Pyydyksiä ja kalastustapoja koskevat 1 momentissa säädetyt rajoitukset eivät koske onkimista, pilkkimistä
eikä heittovapa- ja uistinkalastusta, vaikka niitä harjoitettaisiin kalasyöttiä käyttäen.
Poiketen siitä, mitä 1 momentin 9 kohdassa säädetään, kielto ei koske päältä suljettua rysää, jonka solmuväli on alle 55 millimetriä ja jonka nieluun levitettynä tai nieluun kaltereilla varustettuna ei missään olosuhteissa muodostu aukkoa, joka on suurempi kuin 150 millimetriä. Jos edellä mainittu rysä on varustettu katetulla etupesällä, sen etupesän kummassakin nurkassa on lisäksi oltava vähintään yksi 70 senttimetriä leveä
poistumisaukko saimaannorpan pääsemiseksi pois pyydyksestä.
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Liite 2. Kontiolahden kalanviljelylaitoksen yläpuolinen Uilonpuron valuma-alue
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