KERTOMUS TILIKAUDEN TOIMINNASTA VUONNA 2016
HEINOLAN KALASTUSALUE
1. PERUSTIEDOT
Kalastusalueen nimi on Heinolan kalastusalue ja sen kotipaikka on Heinolan kaupunki.
Kalastusalue käsittää yleispiirteittään seuraavat vesialueet: Ruotsalainen, Konnivesi ja AlaRieveli, jotka sijaitsevat seuraavissa kunnissa: Heinolan kaupunki, Hartola ja Sysmä.
Kalastusalueen pinta-ala on noin 18 102 ha.

2. HALLINTO
Hallitus

paikalla/kokouksia

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Reijo Hynninen
Risto Seppälä

(4/4)
(4/4)

Jäsenet

Risto Laurila
Pentti Sulkumäki
Seppo Rantanen
Lauri Kauppi
Jukka Mäkinen
Esa Hanjoki
Pertti Kojo

(4/4)
(3/4)
(3/4)
(3/4)
(3/4)
(3/4)
(4/4)

Hallituksen kokoukset:
10.02.2016
05.04.2016
01.06.2016
13.12.2016

Itä-Häme talo
Itä-Häme talo
ABC Heinola
Ravintola Tukkijätkä

Kalastusalueen kokoukset
26.04.2016

ABC Heinola

Isännöitsijä
Tomi Ranta

Hämeen Kalatalouskeskus

Kirjanpito
Mirja Stranden

ProAgria Etelä-Suomi

Tilintarkastajat
varsinainen:
varalla:

Kari Jakonen, HTM
Jouko Harjula, HTM

3. TULOT JA MENOT SEKÄ RAHOITUS
Tilikauden tulot
alueelle tuloutuneet omistaja/viehekorvaukset (30 € säännöllä)
tilikaudella käytetty toimintamääräraha
tilikaudella käytetyt edistämismäärärahat:
- Rapukantojen käyttö- ja hoitosuunnitelman päivitys
- Kalastustiedustelu
- Siikaselvitys
- Sähkökoekalastus ja kutupesälaskennat
- Kalastuksenvalvonta
- Lauhjoen kunnostussuunnitelma
tilikaudella käytetty kalataloudellinen kunnostusmääräraha
- Tampinojan kalataloudellinen kunnostus

4312,06 €
9634,00 €
1250,00 €
3000,00 €
1000,00 €
2500,00 €
450,00 €
4000,00 €
1800,00 €

Kokonaiskustannukset sekä lisätietoa merkittävimmistä kustannuseristä
toimintamäärärahan saldo tilikauden lopussa
edistämismäärärahan saldo vuoden lopussa
- Rapukantojen käyttö- ja hoitosuunnitelman päivitys
- Kalastustiedustelu
- Siikaselvitys
- Sähkökoekalastus ja kutupesälaskennat
- Kalastuksenvalvonta
- Lauhjoen kunnostussuunnitelma
kunnostusmäärärahan saldo vuoden lopussa
-Tampinojan kalataloudellinen kunnostus

0€
0€
0€
0€
0€
750,00 €
0€
0€

4. TOIMINTA KALASTUSALUEELLA TILIKAUDELLA
Kalavesien hoito
Istutukset:
Taimen

Ikä
vk

Paikka
Määrä
Kuokkakoski-Kommerinoja 3660 kpl
Seppälänjoki ja Tampinoja

Tutkimus- ja seurannat:
Kaikista kalastusalueen toteuttamista seurannoista on laadittu vuosittaiset raportit.
Raportteja saa kalastusalueen isännöitsijältä joko sähköisenä tai paperisena versiona

Sähkökoekalastukset ja kutupesälaskennat
Hanketta on kalastusalueen lisäksi rahoittanut Pohjois-Savon ELY-keskus kalatalouden
edistämismäärärahoista.
Imkoski
Imkoskeen ei istutettu vuonna 2016 vastakuoriutuneita poikasia luontaisen lisääntymisen
selvittämiseksi. Syksyllä koskessa oli seurantajakson korkein kesänvanhojen poikasten

tiheys. Luontainen lisääntyminen oli onnistunut hyvin. Kutupesiä laskennoissa löytyi yksi.
Kaatuvankoski
Koskeen ei tehty istutuksia vuonna 2016, koska syksyn 2015 kutupesälaskennoissa pesiä
löytyi runsaasti. Syksyn koekalastuksissa ei kuitenkaan kesänvanhoja poikasia tavattu.
Kutupesälaskentoja ei voitu tehdä syksyllä 2016 aikaisen jäätymisen takia.
Jalanjan ja Kiekkastenjoki
Kummastakaan joesta ei saatu taimenia koekalastuksessa
Seppälänjoki
Vastakuoriutuneiden poikasten istutus oli onnistunut edellisvuotta heikommin.
Martinoja
Vuonna 2015 kunnostetussa Martinojassa tavattiin runsaasti keväällä istutettuja taimenen
poikasia
Lauhjoki
Koekalastuksissa joesta löytyi kaikilta kolmelta koealalta eri-ikäisiä taimenia.
Paasonkoski
Paasonkoskessa taimenten tiheys pysyi edelleen erittäin alahaisella tasolla. Koekalastuksissa
saatiin koealoilta ainoastaan yksi kesänvanha taimenen poikanen. Syksyn 2016
kutupesälaskennoissa pesiä löydettiin kaksi.

Kirjanpitokalastus
Jatkettiin kirjanpitokalastusta Ruotsalaisella ja Ala-Räävelillä. Aineisto on tarkoitus
raportoida vuonna 2017.

Kuhan kasvuselvitys
Kerättiin Ruotsalaiselta, Konnivedeltä ja Ala-Rieveliltä kuhan suomunäytteitä
kasvuselvitystä varten. Konniveden ja Ala-Rievelin näytteet analysoidaan vuonna 2017.

Siikaseuranta
Kerättiin Heinolan kalastusalueen järvistä siikanäytteitä. Näytteistä määriteltiin ikä, kasvu
sekä siikamuodot. Tuloksia hyödynnetään mm. siikaistutusten suunnittelussa. Hankkeeseen
on saatu avustusta kalatalouden edistämismäärärahoista Pohjois-Savon ELY-keskuksesta

Kalastustiedustelu
Toteutettiin Heinolan järvillä kalastustiedustelu osakaskuntien luvan lunastaneille
kalastajille. Tiedustelun avulla kerättiin tietoa kalastuksen määrästä ja saaliista sekä
ravustuksesta. Tietoja hyödynnetään hoitotoimenpiteitä suunniteltaessa. Hankkeeseen on
saatu avustusta kalatalouden edistämismäärärahoista Pohjois-Savon ELY-keskuksesta

Kalastuksen valvonta
Kalastusalue suoritti valvontahankkeen toimesta valvontaa Ruotsalaisella. Valvontapalvelut
ostettiin Hämeen kalatalouskeskukselta.. Ennen valvontaiskuja tehtiin tiedotusta
valvonnasta, mikä lienee vähentänyt luvattomien pyydysten määrää. Rikkeitä valvonnassa
havaittiin varsin vähän. Kalastusalueen lisäksi valvontaa rahoitti Pohjois-Savon ELY-keskus
kalatalouden edistämismäärärahoista. Kalastusalueen valtuuttamia valvojia oli vuonna 2016
yhteensä yhdeksän.

Koulutustoiminta
09.12.2016

Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalastusaluepäivät, Jämsä

Kalataloudelliset kunnostukset
Tampinojan kalataloudellinen kunnostus
Purolle valmistui kunnostussuunnitelma vuoden 2015 aikana. Puron alin koski kunnostettiin
suunnitelman mukaisesti talkoovoimin syksyn 2015 aikana. Yläosan kunnostukset
toteutettiin v. 2016, jolloin kiviaines ja sorat saatiin siirrettyä kunnostuspaikoille talven 2016
aikana. Kunnostusten ohjauksesta vastasi Hämeen kalatalouskeskus.
Kunnostussuunnitelmaa ja kunnostuksia on kalastusalueen lisäksi rahoittanut Pohjois-Savon
ELY-keskus vesistöjen kunnostusmäärärahoista.
Lauhjoen kalataloudellinen kunnostussuunnitelma
Lauhjoelle valmistui kalataloudellinen kunnostussuunnitelma. Suunnitelman toteutuksesta
vastasi Hämeen kalatalouskeskus. Hankkeeseen on saatu avustusta kalatalouden
edistämismäärärahoista Pohjois-Savon ELY-keskuksesta. hanketta rahoitti myös
Nuoramoisten osakaskunta.
Paasonkosken kalataloudellisen kunnostus
Oltiin mukana Paasonkosken kalataloudellisen kunnostussuunnitelman
suunnittelupalavereissa

Muu toiminta
Kotisivut
Päivitettiin kalastusalueen kotisivuja. Kalastusalueen tietojen lisäksi myös vesialueiden
omistajien tietoja lisättiin sivuille.
Nuorisotoiminta
Rahoitettiin Heinolan vetouistelijoiden kalamarkkinoiden yhteydessä pitämää lasten
onkitapahtumaa.
Esitteet
Laadittiin esitteet jaettavaksi luvanmyyjille kalamerkkien palautusohjeista sekä
kalastusalueen tekemistä rajoituksista.

5. KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA
Heinolan kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma (2014–2018)
Kalastusalue toteutti seuraavat suunnitelmaan vuodelle 2016 kirjatut kalastusalueen
tehtävät: Kirjanpitokalastuksen jatkaminen Ruotsalaisella ja Ala-Räävelillä, kuhanäytteiden
kerääminen, siikaseurannan toteuttaminen, kalastuksenvalvonta, tiedotuslehtiset,
kalastustiedustelu ja kotisivujen päivittäminen
Virtavesien käyttö- ja hoitosuunnitelma (2015–2019)
Kalastusalue toteutti seuraavat suunnitelmaan kirjatut kalastusalueen tehtävät: Tampinojan
kunnostukset, Lauhjoen kunnostussuunnitelma, sähkökoekalastukset, kutupesälaskennat
sekä taimenten kotiutusistutukset

6. KALASTUSALUEEN VOIMASSA OLEVAT SÄÄTELYPÄÄTÖKSET
*Talvella kalastaessa verkolla Konnivedellä 01.01.-14.04.2016 tulee yli 15 m:n syvyydessä
pidettävien verkkojen olla solmuväliltään vähintään 55 mm.
*Kesäkuun aikana verkkokalastus on kielletty Konniveden Konninselällä syvemmällä kuin 2
m seuraavalla alueella:
Kiistasniemi-Lapinsaari-Selkäsaaret-Ämmänsaari-Kissasaari-Honkasaaret-Konninsaaren
eteläkärki- Palosaaren eteläkärki-mantere
1.1.2013 voimaan tulleet päätökset
Heinolan kalastusalue on kieltänyt solmuväliltään 36-54 mm verkkojen käytön
01.01.2013-31.12.2017 välisenä aikana kalastusalueen puoleisilla osilla Ruotsalaista ja
Konnivettä sekä Ala-Räävelillä.

