Koitereen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Sisällysluettelo
1. Johdanto ........................................................................................................................................................ 3
2. Suunnitelma Koitereen pääaltaalle .............................................................................................................. 6
2.1. Perustiedot vesialueesta sekä kalakantojen ja kalastuksen (ml. ravut) nykytilasta ........................... 6
2.1.1. Vesien kuormitus sekä ekologinen ja kemiallinen tila .................................................................. 7
2.1.2. Kalakantojen nykytila ................................................................................................................... 11
2.1.3. Kalastuksen nykytila ..................................................................................................................... 12
2.2. Kalakantojen ja kalastuksen (ml. ravut) tavoitetilat ja osatavoitteet ............................................... 13
2.3. Vesialueiden käytön alueellinen suunnittelu ja yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueella 14
2.3.1. Kalataloudellisesti merkittävät alueet ......................................................................................... 14
2.3.2. Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet ja niillä käytettävät pyydykset ................. 15
2.3.3. Kalastusmatkailuun hyvin soveltuvat alueet ............................................................................... 15
2.3.4. Vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueet ja järjestelmän kehittäminen .............................. 15
2.3.5. Yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueella ..................................................................... 16
2.4. Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi ja kalastuksen kehittämiseksi .......................................... 16
2.4.1. Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi ........................................................................... 16
2.4.2. Suunnitelma kunnostustoimenpiteistä ....................................................................................... 16
2.4.3. Suunnitelma istutuksista .............................................................................................................. 16
2.4.4. Ehdotukset kalastuksen kehittämistoimenpiteiksi ..................................................................... 18
2.5. Suunnitelma kalastuksenvalvonnan järjestämisestä ......................................................................... 18
2.6. Suunnitelma kalastusta ja kalakantoja koskevan seurannan järjestämisestä .................................. 20
3. Suunnitelma jokialueille ............................................................................................................................. 20
4. Suunnitelma pienille järville ....................................................................................................................... 22
5. Vaelluskalojen, uhanalaisten kalakantojen ja biologisen monimuotoisuuden huomioon ottaminen
toimenpiteissä ................................................................................................................................................ 22
6. Täpläravun ja muiden vieraslajien huomioon ottaminen toimenpiteissä................................................ 23
7. Ehdotus kalastuksenhoitomaksuina kerättävien varojen omistajakorvauksiin käytettävän osuuden
jakamiseksi ...................................................................................................................................................... 24
8. Suunnitelma viestinnästä ........................................................................................................................... 25
9. Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano ............................................................................................. 26
10. Vaikuttavuuden arviointi ja suunnitelman päivitys ................................................................................ 27
11. LIITTEET: Yksityiskohtaisemmat lisätiedot............................................................................................... 29
12. LÄHTEET..................................................................................................................................................... 31

1. Johdanto

Alueen kuvaus
Tähän käyttö- ja hoitosuunnitelmaan on sisällytetty soveltuvin osin osioita pilottihankkeena toimineesta Ehdotus Porvoon- Sipoon kalatalousalueen merialueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi (Lappalainen ym. 2019)
ja tämän käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiseen on saatu rahoitusta Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta.
Koitereen kalatalousalueeseen pinta-ala on 178 169 hehtaaria ja siihen sisältyy Koitereen pääaltaan lisäksi
pienvesiä sekä virtavesiä. Kalatalousalueen vesipinta-ala on 24 976 hehtaaria. Vedet sijaitsevat pääosin Ilomantsin kunnan ja Lieksan kaupungin alueella. Kalatalousalueen merkittävimmät joet ovat Haapajoki, Syväysjoki, Hiienjoki, Suomujoki, sekä laskujokena etelässä Koitereenjoki, joka laskee Pamilon voimalaitoksen
kautta Pielisjokeen. Kalatalousalueen suurimmat pienvedet ovat Naarvanjärvi, Kivijärvi, Harkkojärvi, Ahvenjärvi, Kelsimät, Mielat ja Suomujärvi. Kalatalousalue rajoittuu pohjoisessa Pielisen-Karjalan kalatalousalueeseen, etelässä Oriveden kalatalousalueeseen, kaakossa Koitajoen kalatalousalueeseen ja koillisessa valtakunnan rajaan (kuva 1).

Kalasto ja kalastus
Kalatalousalueen vesialueilla esiintyy luontaisesti yleisesti kalastettuja kaloja kuten ahven, kuha, hauki,
made, taimen, järvilohi, muikku, siika, lahna, särki, säyne, seipi, kiiski ja jokirapu.
Koitereen kalatalousalueelle esiintyy Vuoksen kantaa olevia järvilohta ja järvitaimenta sekä Koitajoen kantaa
olevaa vaellus siikaa (planktonsiika). Järvilohen lisääntymisalueet sijaitsivat perimätiedon mukaan Ala-Koitajoella, mutta Pamilon voimalaitoksen rakentamisen seurauksena järvilohen lisääntymisalueet tuhoutuivat.
Ala-Koitajoen päävirtaus käännettiin Hiiskosken padolla tekojärven kautta Pamilon voimalaitokselle v. 1955,
minkä jälkeen järvilohi on ollut täysin kalanviljelyn ja istutusten varassa ja se luokitellaan äärimmäisen uhanalaisiin kalalajeihin. Myös järvitaimen ja planktonsiika on uhanalainen koko järvisuomessa. Kalatalousalueen
virtavesialueilla on myös vähäisissä määrissä harjusta.
Koitereella harjoitetaan vapaa-ajankalastuksen ohella myös kaupallista kalastusta, jonka tärkeimpinä saalislajeina ovat kuha, ahven ja hauki. Kaupallisten kalastajien määrä on lisääntynyt viimevuosina.
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 hoitosuunnitelmissa tulee huomioida muut kansalliset kalavarojen käyttöön ja
hoitoon liittyvät strategiat, joista Koitereen alueella huomioon otettavat ovat Järvilohistrategia, Vuoksen vesistöalueen järvitaimenkantojen toimenpideohjelma ja kansallinen rapustrategia. Järvilohistrategia valmistui
vuonna 2003 ja sitä sittemmin on täydennetty Saimaan järvilohen hoito-ohjelmalla vuonna 2011. Vuoksen
vesistöalueen taimenkantojen hoito-ohjelma valmistui vuonna 2018. Kansallinen rapustrategia on päivitetty

vuonna 2019. Planktonsiialle ei ole tehty toimenpideohjelmaa tai strategiaa (Haakana 2012), mutta Koitereen
kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa planktonsiika on otettava huomioon.
Kalatalousalueen tulee myös huomioida, että Koitereen alueella on paljon retkeilijöitä ja muita luonnossa
liikkujia ja heidän tarpeensa tulee myös ottaa huomioon kunnostuksia suunniteltaessa.

Kalatalousalueen toiminta-ajatus
Koitereen kalatalousalue on osakaskuntien ja alueen kalatalouden sidosryhmien yhteistoimintaelin, jonka
tehtävänä on järjestää alueellansa kalastus, kalavesienhoito ja kalastuksenvalvonta yhteistyössä osakaskuntien ja muiden omistajien kanssa. Lisäksi kalatalousalue ylläpitää ja edistää kalavesien käytön ja hoidon seurantaa sekä kalatalouteen liittyviä oheispalveluja.
Päätäntävaltaa kalatalousalueella käyttää osakaskuntien ja eri sidosryhmien edustajat alueen vuosikokouksessa. Toimeenpanovaltaa käyttävät lain määräämät toimielimet, hallitus sekä toiminnanjohtaja.

Kuva 1. Koitereen kalatalousalue (numero 6) ja ympäröivät kalatalousalueet. Pohjois-Karjalan kalatalouskeskus ry 2020.

2. Suunnitelma Koitereen pääaltaalle

2.1. Perustiedot vesialueesta sekä kalakantojen ja kalastuksen (ml. ravut) nykytilasta
Vesien omistus ja hallinta
Koitereen kalatalousalue koostuu 140 vesialueen omistajasta, joista 17 on äänioikeus kalatalousalueen yleiskokouksessa joista 14 on osakaskuntia ja 3 muuta vesialueen omistajaa. Osakaskunnista yli 1000 ha omistavia
osakaskuntia on 5, yli 500 ha omistavia 1 ja yli 50 ha omistavia 8. Muista vesialueen omistajista Metsähallituksella on hallinnassaan suurin vesialue, Koitereen yleisvesi 1948 ha ja pienvedet 5380 ha. Loput vesialueiden omistajat omistavat vettä kalatalousalueella alle 50 hehtaaria. Kalatalousalueella on viehekalastusta ja
pyydyskalastusta koskevat yhteislupa-alueet, Metsähallitus myy omat lupansa omille pienvesialueilleen.
Taulukossa 1 on esitetty Koitereen kalatalousalueen äänivaltaiset vesialueiden omistajat ja pinta-alat kokoluokittain. Kuvassa 2 on esitetty vesialueiden omistajat Koitereen kalatalousalueella.

Taulukko 1. Koitereen kalatalousalueen vesialueiden omistajat sekä pinta-alat kokoluokittain ja heillä olevat
äänimäärät yleiskokouksessa.
Kiinteistötunnus
146-408-876-1
146-893-1-9+9
146-416-876-1
146-434-876-1
146-403-876-1
146-429-876-1
146-414-876-1
146-422-876-1
422-427-876-1
422-412-876-1
146-401-876-1
422-413-876-1
146-434-876-2
146-414-16-21+24
422-409-876-1
146-403-876-2
146-408-16-34+1

Osakaskunnat
Kivilahden osakaskunta
Metsähallitus
Lapiovaaran osakaskunta
Tyrjänsaaren osakaskunta
Huhuksen osakaskunta
Piilovaaran osakaskunta
Käenkosken osakaskunta
Naarvansalon osakaskunta
Sokojärven osakaskunta
Kontiovaaran kalaveden osakaskunta
Ahvenjärven osakaskunta
Kuorajärven kalaveden osakaskunta
Tyrjänsaaren kylän talojen 13-20 vesialue
Tornator Oyj
Kitsinvaaran kylän talojen 1-8 vesialue
Huhuksen kylän talojen 6-10 vesialue
KTJ:ssä ei ole omistajatietoja/Vattenfall Oy

Pinta-ala
7724,18
7327,66
2792,36
1402,31
1267,52
1190,65
998,36
429,46
369,64
300,46
223,51
204,50
196,54
195,60
127,18
80,15
52,59

Äänimäärä
3
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kuva 2. Koitereen kalatalousalueen omistussuhteiden kartta

2.1.1. Vesien kuormitus sekä ekologinen ja kemiallinen tila
Koitere kuuluu Vuoksen vesistön latvavesiin. Varsinaisen Koitereen valuma-alueen pinta-ala on 2076 neliökilometriä. Koitereen pinta-ala keskiveden korkeudella on 164 neliökilometriä, keskisyvyys 6,7 metriä ja suurin
syvyys 46,5 metriä. Rantaviivaa on kaikkiaan 424 kilometriä, josta saarien osuus on 231 km. Koitere on pintaalaltaan Suomen 12. suurin järvi (Ympäristöhallinnon Herttatietojärjestelmä, 2012).
Koitereen valuma-alueesta on turvemaita noin kolmannes, ja useimmat alueen vesistöt ovat joko humuspitoisia tai runsaasti humuksisia. Myös Koitereen veden väri heijastaa valuma-alueen turvemaavaltaisuutta:
järvi on tyypiltään suuri humusjärvi, johon vaikuttaa lähinnä metsätalouden aiheuttama hajakuormitus. Järven valuma-alueella sijaitsee myös Pampalon kultakaivos Hattuvaarassa.
Koitere on kuuluisa kauneudestaan. Luonnontilainen Koitere oli vanhojen kuvausten mukaan neitseellinen,
leveiden hiekkarantojen ja ikimetsien reunustama ”satasaarinen” erämaajärvi, Karjalan mereksikin kutsuttu.
Koitereessa on 451 saarta. Koitereen suurimpia selkiä ovat etelässä Vallitunselkä, lännessä Kiviselkä, luoteessa Hiienselkä, pohjoisessa Lutinselkä, koillisessa Ritoselkä ja idässä Hämönselkä.

Koiteretta säännöstellään Pamilon voimalaitoksella. Lupaehtojen mukainen säännöstelyväli on Koitereella
2,15 m ottaen huomioon Varaslammen ja Koitereen vedenkorkeuksien eron (lupaehdot). Koitereen veden
pinta laskee talven aikana yleensä 1,7 m. Ilman säännöstelyä vedenpinnan talvialenema olisi vain 30 cm (Tarvainen ym.). Suuri talviaikainen vedenpinnan lasku vaikuttaa haitallisesti erityisesti matalalle kuteviin kalalajeihin. Vedensäännöstelyn myötä rantojen eroosio (Kuva 3) on liuottanut veteen humusta ja raskasmetalleja
(elohopea).

Kuva 3. Multivieru.

Koitereen suurimmat saaret ovat Juuansaari (688 ha, Suomen järvien saarista pinta-alaltaan sijalla 92) ja Tyrjänsaari (370 ha). Suurimpia selkäsaaria ovat Lammassaari (480 ha) ja Hirvatsaari (250 ha).
Koitere on tummavetinen, humuspitoinen ja niukkaravinteinen järvi. Syvänteissä on ajoittain hapen vajausta,
mutta käyttöluokitukseltaan järvi kuuluu luokkaan hyvä. Tärkeimmät kalalajit ovat muikku, ahven, hauki, siika
ja kuha (ensimmäiset laajemmat istutukset 1994) (2000). Muikkukanta on tällä hetkellä huono. Ajoittain suurten petokalojen elohopeapitoisuus on ollut korkea, joten petokalojen pyyntiä tulisi kohdistaa pienempiin yksilöihin. Koitereen rapukannat taantuivat 2010 luvulla, ja niitä on pyritty vahvistamaan istutuksilla.
Koiteretta säännöstelevä Pamilon (Vattenfall) voimalaitos on velvoitettu suorittamaan velvoiteistutuksia yhteensä 19100 euron arvosta vuodessa (tilanne 2019).

Kuva 4. Koitereen kalatalousalueen järvialtaan kartta.

Koitereen ekologinen tila
Koitereen ekologinen tila on luokiteltu hyväksi (Kuva 5). 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).
Ekologisen tilan luokkia ovat erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono.

Kuva 5. Koitereen kalatalousalueen järvialtaan ekologinen tila.

Vesialueiden muu käyttö
Alueella on kalastuksen ohella paljon muuta vesien käyttöä. Veneily ja muu vesillä liikkuminen on yleistä.
Veneenlaskuluiskia löytyy 11 kpl.
Koitereen pohjoisosat kuuluvat Patvinsuon kansallispuistoon. Koitere kuuluu valtakunnallisten rantojensuojelu- ja harjujensuojeluohjelmien piiriin. Selkäsaariston alue kuuluu rantojensuojeluohjelmaan ja naturaan.
Kaakkoisosassa on Syväysjoen suiston linnustonsuojelualue.
Koitereen kalatalousalueella on merkittävä kuormittaja metsätalous, suometsien ojittaminen on tuonut Koitereeseen humusta ja raskasmetalleja (elohopea).

2.1.2. Kalakantojen nykytila
Alueella esiintyvät kalalajit
Koitereen kalatalousalueella esiintyy ja yleisesti kalastetaan kuhaa, ahventa, haukea, taimenta, järvilohta,
siikaa, muikkua, madetta, lahnaa ja muita särkikaloja sekä jokirapua. Koitereen järvikutuinen harjuskanta on
nykyään heikko tai lähes täysin hävinnyt. Järvestä on saatu joitakin harjuksia, mutta niiden istutuksista on
luovuttu, kun saantia ei ollut. Satunnaisesti harjuksia on saatu Suomujoelta sekä Haapajoen alaosasta. Rapua
esiintyy lähinnä kalatalousalueen pääaltaalla.

Vaelluskalat ja uhanalaiset kalakannat
Vaelluskalakannoista kalatalousalueella esiintyy järvilohta, järvitaimenta ja planktonsiika, joista järvilohi on
äärimmäisen uhanalainen ja Järvitaimen sekä planktonsiika on luokiteltu uhanalaisiksi. 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.
Luonnontilassa Vuoksen vesistössä vaeltavaa järvilohta ja järvitaimenta esiintyi kaikilla pääreiteillä sekä
useissa latvavesistöissä myös Koitereella. Ala-Koitajoki alue kuului aikoinaan myös Koitereen järvitaimenen
suurimpiin lisääntymisalueisiin, mutta kuten järvilohenkin kohdalla nämä alueet tuhoituivat voimalaitosrakentamisen myötä.
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). Kalatalousalue pyrkii palauttamaan taimenen luonnonvaraisen lisääntymisen 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.

Planktonsiika
Koitereella esiintyvä Koitajoen planktonsiika on tiheäsiivilähampainen (yli 50 kpl) virtakutuinen siikamuoto,
joka on uhanalaisuusluokituksessa luokiteltu vaarantuneeksi. Yksi tärkeimmistä vielä luonnossa lisääntyvistä
planktonsiikakannoista on Koitajoen kanta.

Itä-Suomen ja Helsingin yliopistoissa tehdyssä tutkimuksessa (Huuskonen ym. 2017) havaittiin, että Koitajoen
vesistöalueelle ilmaantui 1980- ja 1990-luvuilla siivilähammaslukumäärältään välimuotoisia siikoja, joilla oli
noin 40–50 siivilähammasta. Näitä siikoja esiintyy nykyäänkin alueen siikanäytteissä ja niiden perimässä esiintyy piirteitä molemmista siikamuodoista, mikä osoittaa niiden olevan siikamuotojen eriasteisia risteymiä. Risteymien pääasialliseksi syyksi epäillään ihmistoiminnan vaikutuksia, joista järvialueelle tehdyt siikaistutukset
ja Koitereen vedenkorkeuden säännöstely ovat todennäköisesti tärkeimmät.
Planktonsiian tiedetään kutevan sekä Koitajoessa että Koitereella. Koitajoessa ja Koitereella kutevia planktonsiikoja ei voi geneettisesti erottaa toisistaan. Kalat myös liikkuvat aktiivisesti koko vesistöalueella ja niillä
on selvä vuodenaikaisvaellus vaikkakin eri yksilöt käyttäytyvät eri tavalla (Huuskonen ym. 2012). Kalat syönnöstävät kesän Koitereessa tai muilla järvialtailla ja palaavat Koitajokeen syksyllä elokuun loppupuolelta lähtien. Siiat näyttäisivät liikkuvan ennen kutua laajalla alueella Koitajoessa mahdollisesti etsien sopivaa kutupaikkaa. Lopulta osa kaloista päätyy kutemaan edellisvuotiselle kutupaikalle, mikä kertoo planktonsiian kutupaikkauskollisuudesta. Osa kaloista myös talvehtii joessa. Osa puolestaan vaeltaa talveksi Koitereeseen tai
alueen muihin järviin.
Koitereessa lienee aina ollut järvikutuisia planktonsiikoja, vaikka se periaatteessa onkin virtakutuinen siikamuoto. Kutupaikkauskollisuus viittaa vahvasti siihen, että kalat leimautuvat synnyinpaikkaansa, vaikka siikojen leimautumisesta tiedetäänkin toistaiseksi hyvin vähän. Mikäli siikaistutuksia tehdään järvialueelle, on varmaa, että poikaset eivät leimaudu Koitajokeen, mikä lisää todennäköisyyttä sille, että ne kutevat järvessä.
Koitereen voimakas vedenkorkeuden talvialenema puolestaan pakottaa tuppisiian kutemaan selvästi syvemmällä kuin luonnontilaisissa vesistöissä, joissa tuppisiika kutee jopa alle metrin syvyisessä vedessä. Planktonsiian tiedetään kutevan Koitajoessa tätä syvemmällä, noin 1 - 3 metrin syvyydessä. Yhdessä nämä edellä mainitut tekijät lisäävät tuppi- ja planktonsiian risteytymisriskiä. Toistaiseksi on epäselvää, missä vaiheessa siianpoikaset leimautuvat synnyinpaikkaansa.

Kalojen käytettävyys ravinnoksi
Koitereen kalatalousalueen kaloista on selvitetty elohopeapitoisuuksia tarkkailuohjelmien yhteydessä sekä
tehty vuosina 2011–2012 elohopeaselvitys ympäristöviranomaisen toimesta ja tuloksissa on havaittu, että
suurilla petokaloilla, etenkin hauella, pitoisuudet ylittävät elohopealle määritellyn rajan, joten isompien petokalojen ihmisravintokäytölle on esitetty rajoituksia Koitereen alueella. Vuosien 2011–2012 tutkimusten
mukaan Terveysviranomaiset ovat antaneet vuonna 2014 kalojen (näitä ovat hauen lisäksi isot ahvenet, kuhat ja mateet) käyttörajoituksia ja suosituksia useisiin Ilomantsin ja Joensuun Enon alueen vesistöihin.

2.1.3. Kalastuksen nykytila
Vapaa-ajan kalastus
Vapaa-ajankalastajilla tarkoitetaan kotitarvekalastajia ja vapavälineillä (heittokalastus, uistelu, onkiminen ja
pilkkiminen) kalastavia kalastajia. Kalatalousalue myy yhtenäisluvat viehe ja pyydyskalastukseen kalatalousalueen vesialueilleen ja Metsähallitus omille pienvesialueille. Kalatalousalueella on kaksi yhtenäislupaa, Koi-

tereen viehelupa ja Koitereen pyydyslupa. Osa vapakalastajista kalastaa yhdellä vavalla ja vieheellä kalastonhoitomaksulla, mutta useammalla vavalla kalastettaessa tarvitaan aina vesialueen omistajan myymä viehelupa. Pilkintä perustuu jokamiehen oikeudella tapahtuvaan kalastukseen. Koitereen lupamyynnin perusteella
vapaa-ajan kalastajien käytössä olevien pyydysten kokonaismäärä on laskenut vuodesta 2010 vuoteen 2017.
Selvimmin muutos näkyy pyydysyksiköiden myynnissä.

Kaupallinen kalastus
Pohjois-Karjalassa I-ryhmään kuuluvia kaupallisia kalastajia on 26 kalastajaa ja II-ryhmään kuuluvia 242 kalastajaa. Yleisvesialueiden kaupallisen kalastuksen luvat myöntää Metsähallitus. Nuottalupia Koitereella on
myönnetty yhdelle nuottakunnalle. Isorysälupia viidelle rysälle. Yleisvesialueille ei ole tullut hakemuksia koskien isorysällä kalastamista. Pääasiallinen saaliskala on kuha, josta on tullut sisävesillä tärkeä kaupallinen
kala. Kuhan lisäksi kaupallisesti kalastetaan muikkua, ahventa ja haukea ja vähäisemmässä määrin madetta.
Muikun vähäisyys on lopettanut pyynnin lähes kokonaan.

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, siian ja ravun 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 kalatalousalueelle jatketaan 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 hoitotoimenpiteitä ja ratkaisuja, mikäli tarve niin vaatii. Alueen vaelluskaloista järvilohi, taimen ja
planktonsiika ovat ne, joihin kohdistetaan eniten toimenpiteitä. Pitemmällä tähtäimellä tulisi myös selvittää
harjukselle sopivat alueet ja toimenpiteet niiden saamiseksi harjukselle kelpaaviksi alueiksi.
OSATAVOITE 3. Elohopea arvojen nousu on otettava vakavasti huomioon. On seurattava kalakantojen elohopeapitoisuutta ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä, jotta kalakannoista saadaan kalastajille paras hyöty ja kala-

kannat pysyvät turvallisena ravintona ihmisille. Määritysten perusteella etenkin isojen petokalojen elohopeapitoisuus ylittää hyvin todennäköisesti kaloille määritellyt raja-arvot ja tämä tulee ottaa huomioon kaloja
säännöllisesti ravinnoksi käytettäessä. Isojen petokalojen elohopeapitoisuuksia tulisi tutkia alueella säännöllisesti (ahven, hauki, made ja kuha) ensimmäisenä toimenpiteenä kalatalousalue haki kuhan alamitan laskemista 40 cm:iin, päätös on voimassa 31.12.2026 saakka.
OSATAVOITE 4. Kaupallisen kalastuksen toimintaedellytykset pyritään pitämään kannattavalla tasolla ja pyritään helpottamaan tarvittavien lupien saamista. Kaupallisen kalastuksen lupia myönnettäessä tulee huomioida kaupallisen kalastuksen kohteena olevan kuhakannan tila.

Kalastus
OSATAVOITE 5. 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.

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.

2.3. Vesialueiden käytön alueellinen suunnittelu ja yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueella
2.3.1. Kalataloudellisesti merkittävät alueet
Kaupallista kalastusta (katiska, verkko ja rysäpyynti) harjoitetaan koko kalatalousalueen pääjärvialtaan vesialueilla. Kalatalousalueen vesialueilla on perinteisesti harjoitettu nuottausta, mutta tarkat alueet eivät ole
tiedossa.
Vapaa-ajan kalastusta harjoitetaan kalatalousalueen kaikilla vesialueilla, ja tämä koskee kuhan, ahvenen,
hauen, siian ja mateen kalastusta. Kalatalousalueen järvialtaassa Koitere kohdistuu kovin kalastuspaine lähinnä mökkiläisten ja matkailijoiden toimesta ja monien kylien sekä taajama-alueiden läheisyyden takia. Koitere on yleisesti hyvin tunnettu vetouistelijoiden kuha kohteena, mutta edellä mainitun lisäksi vetouistelijat
tavoittelevat ahventa, haukea ja taimenta.

2.3.2. Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet ja niillä käytettävät pyydykset
Kalatalousalueen koko järviallas on kaupalliseen kalastukseen soveltuvaa aluetta ja iso osa kaupallisesta kalastuksesta tapahtuu katiska, verkko, rysä tai nuottapyyntinä. Metsähallitus myöntää kaupallisen kalastuksen luvat yleisvesialueille. Osakaskuntien vesialueet soveltuvat kuitenkin yhtä lailla kaupalliseen kalastukseen
ja lupien saamista näille alueille on helpotettu.
Isorysäpyynnin lisääntyessä on nähty tarve rajoittaa pyyntiä myöntämällä lupia enintään viidelle isorysälle
kullekin seuraavista selkäalueista, Lutinselkä, Hiienselkä, Ritoselkä, Hämönselkä ja Vallitunselkä (yhteensä 25
lupaa). Tällä päätöksellä on tarkoitus laajentaa pyyntiä tasaisemmin Koitereen pääaltaan alueella.
Troolikalastus vaatii riittävän syvät ja selkeät (karikottomat) vesialueet riittävien vetolinjojen saavuttamiseksi. Troolikalastukseen soveltuvia vesialueita on Koitereella vähän, tämän sekä muikun vähyyden takia
troolilupia ei Koitereelle ole kysytty. Troolilupia voidaan kuitenkin myöntää, jos kalatalousalue katsoo kalakantojen kestävän kalastuksen ja lupia voidaan myöntää kalakantojen rakenteen sallimissa rajoissa (muikku
lisääntyy).

Kaupallisen kalastuksen käypä hinta
Käyvän hinnan muodostamiseksi ELY-keskuksen tulee olla yhteydessä kalatalousalueen hallitukseen, joka selvittää alueellista pyydyskohtaista käypää hintaa yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Kalatalousalue myy alueelle yhtenäislupaa erilaisille pyydyksille ja näin ollen, luvan perustana olisivat kalatalousalueen senhetkiset
lupahinnat sekä kalatalousalueen määrittelemät pyydysten yksiköinnit.

2.3.3. Kalastusmatkailuun hyvin soveltuvat alueet
Koitereen kalatalousalueen vesialueet ovat hyvin erämaahenkistä, joten matkailijoille on paljon nähtävää ja
koettavaa alueella. Kalatalousalueen kaikki vesialueet, ovat opastoiminnan kannalta kiinnostavia ja opastoiminnan käytössä olevia alueita. Kalatalousalueen tehtävänä ei ole varsinainen kalastusmatkailun edistäminen. Matkailun kasvun myötä vesialueille turvataan kuitenkin käyttöä ja välillisesti hyötyä saadaan lupamyyntitulojen lisäksi mm. alueen mökinvuokraajille ja sekä muille palvelun tarjoajille. Alueella on jonkin verran
lomamökkivuokraustoimintaa. Alueella on myös kaikkien käytössä olevia kotia ja nuotiopaikkoja. Oppaat saavat viedä ELY-keskuksen luvalla enintään kuuden hengen ryhmiä kalaan. Kalatalousalue myöntää kalastusopaslupia yli 6 hengen ryhmille.

2.3.4. Vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueet ja järjestelmän kehittäminen
Kalatalousalueella on koko alueen kattava yhtenäislupa, pois lukien metsähallituksen pienvedet sekä kalatalousalueeseen liitetyt uudet alueet. Sokojärven osakaskunta, Kontiovaaran kalaveden osakaskunta, Kuorajärven kalaveden osakaskunta ja Kitsinvaaran kylän talojen vesialue kuuluvat nykyisin Koitereen kalatalousalueeseen ja he myyvät omille vesialueilleen kalastuslupia. Kalatalousalueen tulisi neuvotella näiden osakaskuntien kanssa osakaskuntien vesialueiden saamisesta yhtenäislupa-alueeseen.

2.3.5. Yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueella
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 pienten osakaskuntien yhdistymistä tulisi selvittää, jotta aktiivinen toiminta osakaskunnissa säilyisi.

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
Koitereeseen laskevien Haapajoen/Lutinjoen sekä Syväysjoen selvittelyssä olevat kunnostushankkeet ovat
suunnitteluvaiheessa. Kalatalousalueen on oltava aktiivisesti mukana näiden ennallistamishankkeiden toteutumisessa. Koitereen alueen kalastajat ovat selvittäneet mahdollisuuksia Koitereeseen laskevien virtavesien
kunnostamiseksi ja kalakantojen monipuolistamiseksi istutustoimenpitein. Vesistöalueen suurimpiin uomiin
Lutinjokeen ja Haapajokeen, sekä Syväysjokeen on pohdittu muun muassa järvitaimenen, vaellussiian ja harjuksen istutuksia. Tavoitteena on luoda toimenpiteitä edistävä hanke.
Pitemmällä tähtäimellä tulisi myös selvittää taimenelle ja harjukselle sopivat alueet ja toimenpiteet niiden
saamiseksi taimenelle ja harjukselle kelpaaviksi alueiksi. Ensimmäisenä (mahdollisesti tällä suunnittelukaudella) tulee kartoittaa taimenelle ja harjukselle sopivat alueet sekä valuma-alueen tila ja mahdolliset kunnostustarpeet valuma-alueilla. Näiden selvitysten jälkeen (ei kuitenkaan ensimmäisellä suunnittelukaudella)
kunnostustyöt voitaisiin aloittaa pienimuotoisena talkookunnostuksena. Kunnostuksissa tulisi panostaa pienpoikasalueisiin, siten että taimen ja harjus voisivat lisääntyä ja pienpoikaset menestyä näissä kohteissa. Kunnostusten onnistumista ja kalojen menestymistä tulee selvittää sähkökoekalastuksin ja mikäli pienimuotoisilla kunnostuksilla on saatu taimen ja/tai harjus menestymään, voidaan ryhtyä miettimään virtavesien laajempia ja taloudellisesti merkittäviä kunnostuksia. Kunnostusten suunnittelussa ja toteutuksessa tulee tehdä
yhteistyötä eri tahojen kanssa. Rahoitus laajempiin kunnostuksiin tulee saada ulkopuoliselta rahoittajalta.
Kalatalousalue panostaa infraan, rakentamalla Ertonniemeen uuden veneenlaskuluiskan ja korjaamalla
Hiienlahden veneenlaskuluiskan. Larinsaaren laavu on kunnostuslistalla, kalastajien ja matkailijoiden käyttöön.

2.4.3. Suunnitelma istutuksista
Koitereen lohikalaistutuksilla tavoitellaan kalastettavaa kalakantaa. Istukkaiden selviytyminen on perusedellytys tuotolle. Vattenfallin Pamilon voimalaitoksen velvoiteistutukset on tehty pääosin 3-vuotiailla lohikalaistukkailla istukkaiden paremman selviytymisen takia.

Vattenfallin velvoiteistutuksina, istutetaan rasvaeväleikatuja järvitaimenen ja -lohen 2-3 vuotiaita poikasia,
kuhia, planktonsiikaa ja rapuja vuosittain velvoitteen antamassa laajuudessa. Ravut on istutettu erillisen
suunnitelman mukaan. Kalat istutetaan Lutin pudotuspaikan rantaan ja Hiienlahdessa jokisuuhun, joihin on
perustettu rahoitusalueet istukkaisen leviämisen mahdollistamiseksi. Näillä alueilla on kaikenlainen kalastaminen kielletty istutuspaikkojen (Hiienjokisuu ja Lutti) lähellä (kilometrin säteellä) 20.4.–31.5. ja 1.10.–30.11.
välisellä ajalla. Verkko- ja istutuspaikkojen rauhoituksilla pyritään, että verkkoihin tarttuisi mahdollisimman
vähän alamittaisia lohikaloja. Jatkossa kalanpoikaset pyritään istuttamaan kylmään veteen jääkannen alle
vesihomeen välttämiseksi. Tällaisesta istutuskäytännöstä on saatu hyviä kokemuksia ja tuloksia useilta maakunnan järviltä. Nykyisille istutuspaikoille ei kaikille pääse näin varhain keväällä, eli istutuspaikat tulee miettiä uudelleen uuteen istutussuunnitelmaan. Tällöin rauhoitusaikoja on myös syytä muuttaa. Huomion arvoista on myös, että velvoite istutuksina ei ole saatu vuosina 2016–2020 järvilohta, poikasten puutteen
vuoksi. Vuonna 2021 saatiin jälleen istutettua 3 v järvilohia.
Kalatalousalue on istuttanut omin varoin talousarvion puitteissa siikaa sekä kuhaa pienvesiin.
Taulukossa 2 on esitetty Koitereen kalatalousalueelle tehdyt istutukset vuosina 2015–2021. Järvilohi, järvitaimen, siika ja rapu istutuksista valtaosa on ollut velvoiteistutuksia ja istutukset on tehty Lutin pudotuspaikan rantaan ja Hiienlahdessa jokisuuhun. Siikaa ja kuhaa istutetaan metsähallituksen istutuksina, toimenpide
velvoiteistutuksina ja osakaskuntien rahoittamina istutuksina. Osakaskuntien ja metsähallituksen istutukset
tehdään pääosin pienvesiin.
Taulukossa 3 on esitetty kalalajit ja –kannat joita Koitereen kalatalousalueella voi istuttaa, jos lajia ennestään
esiintyy alueella. Kaikista muista istutuksista tulee neuvotella ELY-keskuksen kanssa tapauskohtaisesti. Mikäli
istutettavaksi haluttavaa kalalajia ei esiinny ennestään vesistössä, on aina haettava kalastuslain 74 pykälän
lupa istutuksiin ELY-keskukselta.
Taulukko 2. Koitereen kalatalousalueelle tehdyt kalanpoikasistutukset vuosina 2015–2021.
Laji

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Järvilohi 3 v

2038

0

0

0

0

0

1136

Järvitaimen 2 v

4000

4001

4000

10144

4067

2000

4300

Järvitaimen 3 v

1487

2623

987

0

5723

2156

1051

Planktonsiika

33170

42649

43402

39401

35670

47231

25270 *

Kuha

24334

14370

23440

21704

20106

13644

13742

6000

6000

6000

6000

6000

Rapu

*Tiedosta puuttuvat metsähallituksen istutustiedot, osakaskunnat eivät istuttaneet 2021 poikasten huonon
saannin vuoksi.

Taulukko 3. Kalalajit ja -kannat, joita on käytetty Koitereen kalatalousalueen istutuksissa.
Laji

Käytettävä kanta

Järvilohi

Vuoksen kanta

Järvitaimen

Vuoksen kanta

Harjus

Pielisen ja Lieksanjoen kanta

Siika

Koitajoen kanta

Kuha

Painiojärven kanta tai kanta jota on jo aiemmin käytetty

Rapu

Pitkälampi, Kontiolahti (Elyn lupa voimassa 2017–2022)

2.4.4. Ehdotukset kalastuksen kehittämistoimenpiteiksi
Kalatalousalueella on koko järven kattava yhtenäislupa-alue (viehe- ja pyydyslupa), luvanmyynti kaikilla suuremmilla paikkakunnilla, hyvät palvelurakenteet ja kattavasti veneenlaskuluiskia ympäri järveä. Rantautumispaikkoja ja tulentekopaikkoja on riittävästi. Jatkossa tulee huolehtia, kuten tähänkin asti, kaikkien palvelurakenteiden hyvästä kunnosta ja toimivuudesta. Tulevina vuosina nettilupamyyntiin pitäisi panostaa entistä
enemmän. Viehelupa on mahdollista maksaa joko kalatalousalueen tilille tai lunastaa lupa kahdelta nettimyyjältä.

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. Koitereen kalatalousalueella tärkeänä valvonnan päämääränä on myös hyvien tapojen ja liikkumisen seuraaminen.

Valvottavat alueet ja valvonnan painopisteet
Koitereen kalatalousalueen merkittävimmät vesialueet valvonnan kannalta ovat Koitereen pääaltaan ja suurimpien pienvesien kuten Naarvanjärvi, Kivijärvi, Harkkojärvi, Ahvenjärvi ja Miela. Pienemmillä vesialueilla
osakaskunnat tekevät itse valvontaa.
Kalatalousalue myy kahta alueellista kalastuslupaa: Koitereen viehelupa, joka kattaa koko alueen viehekalastuksen, pois lukien Metsähallituksen pienvedet. Koitereen pyydyslupa, joka kattaa kaikki vesialueet, pois

lukien Metsähallituksen alueet. Viehelupien tarkastamisen yhteydessä tarkastetaan aina myös kalastonhoitomaksu.
Pyydyskalastuksen osalta valvonta kohdistuu verkkojen silmäkokorajoituksiin ja pyydysyksikkömerkkeihin,
sekä pyydysten merkintöihin.
Metsähallituksen hallinnoimilla yleisvesialueilla valvotaan viehekalastusta ja luvallisuutta yhteistyössä Metsähallituksen kanssa.

Resurssit ja yhteistyö
Kalatalousalueella on 21 valtuutettua valvojaa.
Kalatalousalue ostaa kalastuksenvalvontapalvelua Pohjois-Karjalan kalatalouskeskukselta, joka myös tekee
raportin alueella suoritetusta valvonnasta.
Kalatalousalueella tehdään vuosittain yhteisvalvontaa Metsähallituksen ja poliisin kanssa.
Kalatalousalue on osakkaana Pohjois-Karjalan kalatalouskeskuksen omistamissa kalastuksenvalvontaveneessä ja vesijetissä.

Rahoitus
Valvontaa tehdään kalatalousalueen omilla varoilla ja mahdollisilla kalatalouden edistämiseen suunnatuilla
varoilla.

Seuranta
Jokaisesta valvontakerrasta täytetään raportointilomake, jossa on seuraavat asiat:
• Valvontatunnit ja ajankohta
• Tavattujen kalastajien määrä (alle 18 v. ja yli 65 v. eritelty)
• Luvattomat kalastajat (mikä lupatyyppi)
• Rikkomukset (rauhoitusaikana/kieltoalueella kalastus, pyyntimittaa, välineitä/pyydyksiä 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 tapahtumailmoitukset toimitetaan lakisääteisesti vuosittain ELY-keskukselle.

2.6. Suunnitelma kalastusta ja kalakantoja koskevan seurannan järjestämisestä

Koitereen kalatalousalueella kalakantojen tilaa seurataan kalastustiedusteluin ja koekalastuksin, joita toteutetaan kalatalousvelvoitteen edellyttämänä. Kalatalousalueen laajuuden huomioon ottaen, kalatalousalue
voisi suunnittelukaudella toteuttaa kalastustiedustelun ja /tai koekalastuksen koskien kalatalousalueen kalastusta. Kaupalliset kalastajat toimittavat saalistietonsa Lukelle ja näiden saalistietojen saamista kalastusalueen käyttöön tulee selvittää.
Vesilinnustuslupien myynti on yllättävän suurta kalatalousalueella ja olisi hyvä selvittää millä alueilla vesilintuja metsästetään, jotta vesilintujen elinoloja voitaisiin mahdollisuuksien mukaan parantaa ja ottaa huomioon mahdollisissa vesistökunnostustoimissa.

3. Suunnitelma jokialueille
Haapajoki ja Syväysjoki
Haapajoki (valuma-alue 974 km2) ja Syväysjoki (284 km2) valuma-alueiden vesistöt ovat joko humuspitoisia
(väriluku välillä 30–90 mg Pt/l) tai runsas humuksisia (väriluku yli 90 mg Pt/l). Molemmat joet kuuluvat voimakkaasti muutettuihin tai keinotekoisiin vesimuodostumiin perkausten/ruoppausten ja suometsäojituksen
vuoksi. Myös Pamilon voimalaitoksen säännöstely vaikuttaa näiden jokien virtaamaan.
Alustavasti kunnostustoimenpiteitä on suunniteltu tehtäväksi suurimpiin Koitereeseen laskeviin uomiin Haapajoki-Lutinjoki alueelle, sekä Suomunjoen ja Syväysjoen alueille. Nämä joet on luokiteltu ekologiselta tilaltaan tasolle "hyvä". Seuraavat tiedot on poimittu ympäristöhallinnon ylläpitämästä "VEMU III Vesimuodostumat" -tietokannasta. Haapajoki-Lutinjoki alueella veden happamuus voi tuottaa haasteita taimenen selviytymiselle. Vuotuisten alimpien pH-arvojen keskiarvo (pH-minimi) 4,86 Haapajoen Putkulankoskessa määrittää välttävää tilaa. Ravinteiden osalta vesistön tila on sen sijaan erinomaisella tasolla. Päällysveden kokonaisfosforin pitoisuuskeskiarvo Putkulankoskessa on 12,77 µg/l ja kokonaistypen 365 µg/l. Kalatalouden keskusliiton julkaisun "Kalaveden hoito, opas kalastuskuntia varten" mukaan happamuuden laskiessa alle tason pH
5,5 voi taimenen lisääntymisessä esiintyä häiriöitä. Tämä ilmenee etenkin mädin kehityksessä ja poikastuotannossa. Aikuisvaiheessa taimen voi hävitä vesistöstä happamuuden laskiessa alle tason pH 5,0. (Kilpinen,
K. 1988.) Myös harjus ja siika ovat herkkiä lajeja ympäristömuutoksille. Suomunjoella ja Syväysjoella veden
happamuuden ei pitäisi muodostua ongelmaksi kalastolle. Ph minimi Suomunjoella on 6,0 ja Syväysjoella 5,9.
Ravinteiden osalta Suomunjoen vedenlaatu on erinomaisella tasolla. Päällysveden kokonaisfosforin pitoisuuskeskiarvo on 12,25 µg/l ja kokonaistypen 307,50 µg/l. Syväysjoella veden kokonaisfosforin pitoisuuskeskiarvo 17,75 µg/l määrittää erinomaista tasoa ja kokonaistypen 450 µg/l hyvää tasoa. Hydrologis-morfologi-

selta tilaltaan (HyMo) Haapajoki-Lutinjoki on luokiteltu erinomaiselle tasolle, kun taas Suomunjoki ja Syväysjoki ovat luokiteltu hyvälle tasolle. Kaikissa uomissa HyMo-tilaa heikentää "kevään ylivirtaaman alenema (%)
tai kriittisten alivirtaamatilanteiden yleisyys" ja Syväysjoella lisäksi uoman rakennettu osuus (10 %) rantaviivan tai uoman kokonaispituudesta. Lisäksi Koitere luokitellaan runsashumuksiseksi järveksi (väriluku keskiarvo 100,15 mg Pt/l). Nämä tekijät yhdessä voivat muodostaa haasteita järvivaelteisen taimenen selviytymiselle.
Kalatalousalue ottaa toimissaan ja päätöksenteossaan huomioon planktonsiian elinolot, Vuoksen alueen taimenen hoito-ohjelman ja kansallisen rapustrategian. Planktonsiian kutupaikkojen ylläpitäminen sekä kunnostaminen ja geneettisen perimän säilyttäminen on Koitajoen kalatalousalueen tärkeimpiä tehtäviä mutta
Koitereen kalatalousalue tekee yhteistyötä Koitajoen kalatalousalueen kanssa siian geneettisen perimän säilyttämiseksi. Planktonsiialle ei ole tehty omaa strategiaa tai hoito-ohjelmaa mutta Haakanan ja Huuskosen
vuonna 2012 tekemä tutkimus Koitajoen planktonsiian nykytilanteesta ja uhista voidaan pitää hyvänä pohjana hoitosuunnitelmille. Vuoksen vesistöalueen taimenkantojen hoito-ohjelman tavoitteena ovat häviämisuhan poistaminen ja elinvoimaiset järvitaimenkannat koko Vuoksen alueella. Tämä pyritään toteuttamaan
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. Järvitaimen pystyy lisääntymään virroissa ja
koskissa ja monimuotoisena lajina puroissa ja jopa pienissä ojissa ja kaikki potentiaaliset taimenkohteet pyritään ottamaan huomioon hoitokohteena.
Kalatalousalue ottaa huomioon ja tulee noudattamaan harjuskantojen toimenpideohjelmaa, tehdessään toimenpiteitä alueellaan. Kalatalousalue tulee noudattamaan hoito-ohjelman mukaisia toimenpiteitä soveltuvin osin. (Vuoksen vesistöalueen harjuskantojen toimenpideohjelma, Korhonen Juuso, Valkonen Niilo v.2021)

Koekalastukset Haapajoki ja Syväysjoki
Koitereen vesistöalueella sijaitsevista uomista Haapajoella, Sivakkojoella, Hattujoella ja Syväysjoella on toteutettu sähkökoekalastuksia. Ainoastaan Syväysjoen Käenkoskella on saatu viitteitä taimenen esiintymisestä. Harjusta tai siikaa ei koekalastuksissa ole esiintynyt. Syväysjoen Käenkosken koekalastukset sijoittuvat
vuosille 1991, 1992 ja 1999. Taimenen poikastiheydet olivat pieniä (0,3–1,2 poikasta/aari). Saaliiksi saadut
taimenet olivat kaikki yli kesän vanhoja. Koekalastuksissa saatiin saaliiksi myös rapuja, joiden yksilötiheys oli
parhaimmillaan 10 kpl/aari.
Haapajoella tehdyt koekalastukset sijoittuivat vuosille 1996, 2008 ja 2016. Kalastusalueita olivat Rajakoski ja
Pitkäkoski, sekä hieman Naarvanjärven pohjoispuolella olevan Uittosaaren itä- ja länsipuolella sijaitsevat koskialueet. Sivakkojoen koekalastukset tehtiin uoman alaosissa ja Hattujoen koekalastukset Hattukoskella ja
Pitkäkoskella. Nämä sijoittuivat vuodelle 2020. Koekalastustiedot ovat peräisin Luonnonvarakeskuksen ylläpitämästä koekalastusrekisteristä, sekä Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskuksen kalatalousyksikön
kokoamasta julkaisusta "Tietoja Pohjois-Karjalan virtavesien kalastosta" (Kala- ja riistahallinnon julkaisuja
57/2001).

Kunnostukset Syväysjoki
Käenkoskella ja sen alapuolisella koskialueella on toteutettu kalataloudellinen kunnostus vuosina 1997–
1998. Kunnostuksissa uomaa kivettiin ja soraistettiin, pohjaan kaivettiin suojamonttuja ja rantaosien vesitystä parannettiin.

4. Suunnitelma pienille järville
Koitereen kalatalousalueella on monia pieniä järviä, joista tarkasteluun on otettu suurimman kalastuspaineen alainen Harkkojärvi. Järvi on hyvä esimerkki kaikista alueen pienistä järvistä, ne ovat yleensä reittivesien
varrella.
Harkkojärvi
Harkkojärvi on pinta-alaltaan 436,6 ha. Suurin syvyys 10,3 m, rantaviivan pituus 25,8 km. Harkkojärvi on runsas humuksinen järvi, jonka vedet tulevat pääosin Hattujärvestä ja laskevat Pirttijärven kautta Syväysjokeen,
joka laskee Koitereeseen. Harkkojärven kalastetuimmat kalat ovat muikku, siika, kuha, hauki, ahven, made,
lahna ja särkikalat. Järven ekologinen tila on luokiteltu luokkaan erinomainen (Tammi ym. 2006). Kalatalousalue on istuttanut Harkkojärveen kuhan ja planktonsiian (Koitajoen kanta) poikasia. Harkkojärvi on kalatalousalueen suosituin pienvesi kalastajien ja matkailijoiden puolesta. Järven kalastuspainetta on jouduttu rajoittamaan erilaisilla toimenpiteillä.

5. Vaelluskalojen, uhanalaisten kalakantojen ja biologisen monimuotoisuuden huomioon ottaminen toimenpiteissä

Kalatalousalue ottaa toimissaan ja päätöksen teossaan huomioon järvilohistrategian, taimenen hoito-ohjelman ja kansallisen rapustrategian. Koitereen kalatalousalue tukee myös Koitajoen kantaa olevan siian luontaisen kierron vahvistamista. Koitereen kalatalousalue voisi olla aloitteellinen tekijä neuvotteluissa, joissa
keskusteltaisiin kaikkien vesistöalueella olevien haittatekijöiden poistamisesta siian luontaisen kierron parantamiseksi.
Vuoksen vesistöalueen taimenkantojen hoito-ohjelman tavoitteena ovat häviämisuhan poistaminen ja elinvoimaiset järvitaimenkannat koko Vuoksen alueella. Tämä pyritään toteuttamaan 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. Järvitaimen pystyy lisääntymään virroissa ja koskissa ja monimuotoisena
lajina puroissa ja jopa pienissä ojissa ja kaikki potentiaaliset taimenkohteet pyritään ottamaan huomioon
hoitokohteena.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on toteuttanut vuosina 2019 ja 2020 Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa Patokartoitushanketta. Hankkeessa selvitetään ELY-keskuksen tiedossa olevien vesistörakenteiden, lähinnä pato- ja rumpurakenteiden, nykytilaa ja vaellusesteellisyyttä. Lisäksi selvitetään vaellusesteellisten rakenteiden kunnostusmahdollisuuksia.
Elo-lokakuussa 2020 Pohjois-Karjalan ELY-keskus kartoitti Koitereeseen laskevien uomien vesistörakenteita.
Kartoituksissa havaittiin kolme merkittävää vaellusestettä: Suomunjärven säästöpato, Hattujärven pohjapato
ja Lapiojärven uittopato. Näiden lisäksi Haapajoella sijaitseva Rosvohodun pohjapato voi muodostaa kulkua
haittaavan esteen kaloille. Pienemmissä uomissa, lähinnä Koitereen länsipuolella, autotien alittavat rumpurakenteet voivat muodostaa esteitä kaloille. Suomunjärven säästöpato sijaitsee Patvinsuon kansallispuiston
alueella ja se toimii ylikulkusiltana Karhunpolun retkeilyreitillä. Rakenteen kunnossapidosta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut. Padon säännöstelylaitteet on osin poistettu, mutta settilankkuja on edelleen kolmessa patoaukossa. Virtaussuuntaan katsottuna padon oikeanpuoleiset kaksi patoaukkoa ovat suljetut. Vasemmanpuoleisessa aukossa oli kartoitusajankohtana 27.8.2020 yksi noin 25 cm korkea settilankku, jonka yli
vesi pääsi virtaamaan. Rakenne muodosti merkittävän nousuesteen kaloille. Hattujärven pohjapato sijaitsee
Hattujoessa Hattujärven luusuassa. Kohteella ollut säästöpato on muutettu kiinteäkynnyksiseksi pohjapadoksi vuonna 1995. Kartoitusajankohtana 29.9.2020 pohjapadon padotus oli noin 50 cm ja se muodosti totaalisen nousuesteen kaloille. Kalataloudellisten kunnostusten lisäksi pohjapadon reunoilla olevien pitkien
maapatopenkkojen kunto tulisi myös varmistaa. Rakenteen kunnossapidosta vastaa Metsähallituksen Kiinteistökehitys. Lapiojärven uittopato sijaitsee Lapiopuron keskiosissa. Kohteella oleva purkamaton uittopato
muodostaa totaalisen vaellusesteen kaloille. Alueen uittosääntö on kumottu Itä-Suomen vesioikeuden päätöksellä vuonna 1990, mutta rakenne on syystä tai toisesta jäänyt purkamatta. Uittopadon ohittaa kapea
sivu-uoma, johon majava oli tehnyt padon kartoitusajankohtana 29.9.2020. Rakenteiden yhteispadotus oli
silmämääräisesti arvioituna metrin luokkaa. Rosvohodun pohjapato sijaitsee Haapajoen latvaosissa Rosvohodun saaren länsipuolella. Kohteella ollut uittopato on purettu ja sen tilalle on rakennettu luonnon kivistä
pohjapato ja luonnonmukainen kalatie. Kartoitusajankohtana 22.10.2020 kalatien virtaama oli pieni ja rakenne saattoi muodostaa kulkua haittaavan esteen kaloille. Rakenteen yläosissa olevien kivien asentoa
muokkaamalla virtaamaa saisi lisättyä kalatiessä ja kalan kulkua parannettua. Rosvohodunsaaren itäpuolisella jokiosuudella ei tiettävästi ole vaellusesteitä.

6. Täpläravun ja muiden vieraslajien huomioon ottaminen toimenpiteissä

Kalatalousalueen alueella esiintyy vain jokirapua. Jokirapua pyritään myös kotiuttamaan sille soveltuviin kohteisiin toimien kansallisen rapustrategian mukaisesti. Täpläravuista ei ole tehty havaintoja kalatalousalueen
vesialueilla. Täpläravun levittäytymistä jokirapuvesistöihin ja luvatonta täplärapujen levittämistä pyritään estämään tiedottamisen avulla.
Vieraslajit ovat alkuperäiseen lajistoon kuulumattomia eliöitä, joita ihminen on tarkoituksella tai tahattomasti levittänyt uusille alueille. Vieraslajit voivat kilpailullaan haitata ja syrjäyttää alkuperäisiä lajeja. Ne voivat tuoda mukanaan alkuperäisille lajeille kohtalokkaita loisia ja tauteja.

7. Ehdotus kalastuksenhoitomaksuina kerättävien varojen omistajakorvauksiin käytettävän osuuden jakamiseksi

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.
Taulukossa 4 on esitetty vesialueiden omistajat jotka voivat saada omistajakorvuksia korvausmäärästä riippuen.
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.
Taulukko 4. Koitereen kalatalousalueen vesialueiden omistajat, jotka voivat saada omistajakorvauksia omistajakorvausmäärästä riippuen
Kiinteistötunnus

Omistaja

pinta-ala, ha

146-408-876-1
146-408-16-50+22
146-416-876-1
146-434-876-1
146-403-876-1
146-429-876-1
146-414-876-1
146-422-876-1
422-427-876-1
422-412-876-1

Kivilahden osakaskunta
Metsähallitus
Lapiovaaran osakaskunta
Tyrjänsaaren osakaskunta
Huhuksen osakaskunta
Piilovaaran osakaskunta
Käenkosken osakaskunta
Naarvansalon osakaskunta
Sokojärven osakaskunta
Kontiovaaran Kalaveden osakaskunta

7724,13
7687,01
2792,36
1402,11
1267,43
1190,65
998,35
429,46
368,48
300,46

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
Kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja vastaavat viestinnän suunnittelusta ja toteuttamisesta, toiminnanjohtaja toimii viestintävastaavana yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa. Pitkäaikaisena tavoitteena on rakentaa avoimen viestimisen kulttuuri kalatalousalueeseen.

Viestintästrategia ja vuosikello
Toiminnanjohtaja 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, kokousedustajat, kalastuksenvalvojat ja muut toimihenkilöt. Vastuu sisäisestä viestinnästä on toiminnanjohtajalla ja hallituksen puheenjohtajalla. Sisäisen viestinnän kanavat ovat mm. suora henkilökohtainen yhteydenpito, sähköposti ja kokoukset.

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, kalastajat, naapuri kalatalousalueet, kunnat ja kaupungit, järjestöt, tiedotusvälineet ja viranomaiset. Vastuu ulkoisesta viestinnästä on toiminnanjohtajalla ja hallituksen puheenjohtajalla.
Ulkoisen viestinnän kanavia ovat mm. kalatalousalueen omat kotisivut, tiedotteet, sosiaalinen media, koulutustilaisuudet, esitteet, ilmoitukset erilaisiin julkaisuihin, juttujen tarjoaminen paikallislehdille ja kuntien tiedotteet.
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 kalatalouskeskukselta, mutta sivujen päivitykset hoidetaan toiminnanjohtajan 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:n
päätöstä.

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.
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, siika, muikku ja
järvilohi sekä järvitaimen).
Vaelluskalojen eli järvilohen, taimenen ja planktonsiian luontaisen elinkierron toteutumisen onnistumista
(osatavoite 2) seurataan eri hankkeiden tuottaman tiedon kautta esim. Ala-Koitajoella. Taimenille ja siialle
sopivien alueiden selvittämistä ja toimenpiteitä, joita mahdolliset kohteet edellyttävät, selvittämistä jatketaan koko suunnitelmakauden ajan.

Määritysten perusteella etenkin isojen petokalojen elohopeapitoisuus ylittää hyvin todennäköisesti kaloille
määritellyt raja-arvot (osatavoite 3) ja tämä tulee ottaa huomioon kaloja säännöllisesti ravinnoksi käytettäessä. Isojen petokalojen elohopeapitoisuuksia tulisi tutkia alueella säännöllisesti (ahven, hauki, made ja
kuha).
Kaupallista kalastusta koskevien tavoitteiden (osatavoite 4) toteutumista arvioidaan yhtenä kokonaisuutena.
Mikäli saalimäärissä tapahtuu merkittäviä muutoksia, pyritään selvittämään johtuvatko muutokset kalakannoissa tapahtuneista muutoksista, järven ekologisista muutoksista vai kalastajien määrän vähentymisestä.
Mikäli kysymys on, jälkimmäisestä selvitetään, onko lupien saannissa ollut ongelmia ja voidaanko asiassa auttaa.
Vapaa-ajankalastukseen liittyvän tavoitteen (osatavoite 5) toteutumista mittaroidaan kalastustiedustelujen
tulosten pohjalta.
Osakaskuntien yhdistymishalukkuutta (osatavoite 6) tarkastellaan ensimmäisen kerran vuoden 2025 vuosikokouksessa ja osakaskuntien toiminnan aktivoimista jatketaan koko suunnitelmakauden ajan.

11. LIITTEET: Yksityiskohtaisemmat lisätiedot

Liite 1 Kalastuksen säätelytoimenpiteet
Kalastusasetuksella rasvaevällinen järvilohi ja järvitaimen on rauhoitettu ympäri vuoden. Rasvaevättömän
järvilohen alamitta on vähintään 60 cm ja rasvaevätön järvitaimen vähintään 50 cm.

Koko alue
Kalastuksen säätelytoimenpiteet kohdistuvat vaelluskalalajeihin, järviloheen ja -taimeneen, joiden kalastusta
säädellään kansallisilla säädöksillä. Rasvaevällinen järvilohi ja -taimen ovat rauhoitettuja ympäri vuoden ja
rauhoitettu tai alamittainen kala on aina vapautettava.
Rasvaevätöntä järvilohta ja -taimenta saa kalastaa paitsi, että järvitaimen on rauhoitettu joessa ja purossa
1.9.–30.11. järvilohi on rauhoitettu joessa ja purossa 1.8.–30.11.
Harjus rauhoitettu huhti- toukokuun ajan.
Rapu rauhoitettu 1.11.–21.7. klo 12.00 saakka.

Alamitat kalatalousalueella
Kuhan alamitta 40 cm, rasvaevätön järvilohi 60 cm, rasvaevätön järvitaimen 50 cm, harjuksen alamitta 40
cm, ravun alamitta 10 cm.

Verkon solmuvälirajoitukset
Verkon solmuvälirajoitukset ovat voimassa Koitereen tasossa olevilla vesialueilla.
Yli 10 metrin vesialueilla verkon solmuväli vähintään 55 mm.
Kohoverkkopyynnissä (pinta- ja välivesi) solmuväli vähintään 80 mm.
Päätös ei rajoita muikun pyyntiä alle 24 mm verkolla.

Alueelliset rajoitukset ja määräykset
Kaikenlainen kalastus on kielletty istutuspaikoilla Hiienjokisuussa (Hietaniemestä Härkölän rantaan) ja Lutin
pudotuspaikalla kilometrin säteellä ajalla 20.4.–31.5. ja 1.10.–30.11.
Koukku- ja siimakalastus (seisova pyydys) syöttiä käyttäen (ml. mato- tai täkysyötti) kielletään kaikissa kalatalousalueen lupa-alueen pienvesissä, joihin on istutettu kuhaa. Em. rajoituksen piirissä ovat Naarvanjärvi,
Kivijärvi, Syväysjoen reitin alueet ml. Harkkojärvi, Kelsimät ja Mielat.
Huhus- Tyrjänsaaren kalastuskunnan lampialueen istutusvesissä käytettävä solmuväliltään vähintään 50 mm
verkkoa ja lampivesissä saa olla pyynnissä enintään kaksi (2) verkkoa/rkk.
Käenkosken kalastuskunnan alueen osalta suositellaan, että Syväysjoella vältettäisiin moottoriveneellä liikkumista.
Ahvenjärven kalastuskunnan alueen kalastusvesillä saavat Ahvenjärven kylän ulkopuolella asuvat (ulkopuoliset, ei osakkaat) käyttää enintään viittä (5) yksikköä/rkk. Kelsimässä käytettävä aina vähintään 50 mm verkkoa. Kyläläisillä ei rajoitusta yksikkömäärään.
Lapiovaaran kalastuskunnan Lapiojärvessä ja lampivesissä enintään viisi (5) yksikköä/rkk.
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