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KERTOMUS KIVIJÄRVI-VALKEALAN KALATALOUSALUEEN TOIMINNASTA AJAL-
TA 01.01.-31.12.2020 
 
1. PERUSTIEDOT 
 
Varsinais-Suomen ELY – keskus on vahvistanut 13.12.2017 Kaakonkulman kalatalousalu-
een rajat. Kalatalousalue on muodostunut entisistä Kivijärven ja Valkealan kalastusalueista 
Kalatalousalueen vesipinta – ala on 20.669 ha. Kalpa järjestelmän mukaan kalatalousalu-
eella on 80 osakaskuntaa ja 41 yksityistä vesialuetta. 
 
2. HALLINTO 
 
Kalatalousalueen järjestäytyminen 
Kivijärvi-Valkealan kalatalousalue on järjestäytynyt 29.01.2019 pidetyssä kalatalousalueen 
kokouksessa. Kokouksessa oli läsnä 14 äänioikeutettua jäsentä. Kokous hyväksyi kalata-
lousalueen säännöt, valitsi hallituksen jäsenet, päätti hallituksen jäsenten palkkioista, val-
tuutti kalatalousalueen kalastuksenvalvojat ja valitsi edustajan kalatalouden yhteistyöryh-
mään, hyväksyi toiminta- ja varainkäyttösuunnitelman vuodelle 2019, valitsi tilintarkasta-
jan ja päätti omistajakorvausten (2018) jakoperusteista. Lisäksi kalatalousalue keskusteli 
kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman laadinnan periaatteista, päätti, että Kivijär-
ven kalastusalueen viehelupa siirretään uudelle kalatalousalueelle ja valtuutti hallituksen 
hakemaan lisäaikaan ELY –keskukselta lisäaikaa verkonsolmuvälirajoitukselle Kivijärvelle.  
 
Kalatalousalue 2020 
Kivijärvi-Valkealan kalatalousalueen yleiskokous järjestettiin 23.06.2020 Salpa-hotellissa, 
Luumäellä. Kokouksessa oli läsnä 13 äänioikeutettua kokousedustajaa. Kokouksessa pää-
tettiin Kivijärven viehekalastusluvista vuosille 2020 ja 2021 ja käyttö- ja hoitosuunnitel-
masta.   
 
Hallitus 
Hallituksen puheenjohtaja on toiminut Kari Oikkonen yleiskokoukseen asti (23.06.2020), 
jonka jälkeen Veli-Matti Vilko, varapuheenjohtajana Antero Sarvilahti, muut hallituksen 
jäsenet: Kalevi Manner, Esko Hammar, Sakari Huhtiniemi, Pekka Talka, Markku Hovi ja 
Reijo Ihanainen. Hallitus kokoontui kolme (3) kertaa toimintavuoden aikana. Kokouksissa 
on käsitelty kalatalousalueen toiminnanjohtajan valintaa, taloushallinnon järjestämistä, 
avustushakemuksia kalatalousmaksuista, verkonsolmuvälirajoituksen jatkamista Kivijärven 
pääaltaalla, ELY:n tekemiä päätöksiä, viehekalastusta kalatalousalueella, kalatalousalueen 
kotisivuja, käyttö- ja hoitosuunnitelmatyötä, Jängy – hanketta ja kalatalousalueen tieto-
suojavastaavaa.  
 
Lisäksi hallitus on pitänyt kaksi (2) erillistä tilaisuutta osakaskunnille käyttö- ja hoitosuun-
nitelmantyön aloittamisesta (2019). 
 
Toiminnanjohtaja 
Kalatalousalueen toiminnanjohtajana on toiminut Vesa Tiitinen Etelä – Karjalan kalatalous-
keskus ry: stä vuoden 2020 loppuun saakka, jonka jälkeen Joonas Häkkinen Etelä – Karja-
lan kalatalouskeskus ry: stä toimii vt. toiminnanjohtajana.  
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Taloushallinto 
Kalatalousalueen taloushallinnosta on vastannut Vesa Tiitinen Etelä – Karjalan kalatalous-
keskus ry: stä. Vuoden 2020 lopulta saakka kirjanpitoa on hoitanut Suomen Talousverkko 
Oy. 
 
3. TULOT JA MENOT SEKÄ RAHOITUS 
 
Kalatalousalueen varsinaisen toiminnan tuotot ovat olleet yhteensä 8419,37 euroa. Toimin-
tamäärärahasta oli käytetty 5352,59 euroa (2019) ja loppuosa (4051,41 euroa) on siirtynyt 
vuoden 2020 käytettäväksi. Edistämismäärärahasta (käyttö- ja hoitosuunnitelma) on käy-
tetty 2511,00 euroa. Edistämismäärärahasta (kalastuksenvalvonta) on käytetty 1909,18 
euroa. Omaa varainhankintaa (Kivijärven viehelupa) on ollut 2932,26 euroa. Kalatalous-
alueen kokonaiskustannukset ovat olleet 11279,26 euroa ja tilikauden alijäämä 965,83 
euroa. 
 
4. TOIMINTA KALASTUSALUEELLA TILIKAUDELLA  
 
Kalastus ja ravustus 
 
Kivijärvi-Valkealan kalatalousalueella on ollut yhteensä 47.946 viehekalastuspäivää ja ka-
lastuspäiviä/ha 2,4 kpl vuonna 2018 LUKE: n tutkimuksen mukaan (viehekalastus kalata-
lousalueilla).  
 
Kivijärven kalastusalueella on ollut viehekalastuksen yhteislupa – alue vuodesta 1992 alka-
en. Alla kuva: Luvanmyynti 2017-2020. 
 

 



 

3 

 

Kalavesien hoito 
 
Kivijärven Kuuksenselän kunnostushanke 
 
Hankkeen pääasialliset toimenpiteet ovat olleet sekä valuma – alueen vesiensuojelu että 
ravintoverkkokunnostus. Vuoden 2029 loppuun mennessä oli valmistunut 40 kosteikkoa.   
 
Hoitokalastussaalis oli vuonna 2020 yhteensä 8 710 kg yksikkösaaliin ollessa noin 31 
kg/rysä ja 2893 kpl/rysä ja saaliiksi saatuja lajeja olivat salakka, särki, sorva, lahna sekä 
ahven (< 15 cm). Tämän lisäksi rysistä vapautettiin kuhat, petoahvenet (> 15 cm), hauet, 
taimenet, muikut sekä yksi made. Vuosina 2016-2020 hoitokalastussaalis on ollut yhteensä 
74 180 kg. Tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että hoitokalastuksella on onnistuttu vä-
hentämään särkikalojen sekä pienten ahventen määrää Kivijärven pohjoisosassa. Hanke-
raportti löytyy Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry:n nettisivuilta kohdasta hankkeet. 
 
Väliväylän hoitokalastus 
 
Väliväylän hoitokalastus ry:n tekemässä hoitokalastushankkeessa pyydettiin yhteensä 
9681kg kalaa vuoden 2020 aikana. Kevään rysäpyynneissä saalis oli pääosin särkeä, ah-
venta, lahnaa ja sorvaa. Troolipyynneissä Lappalan saalisi oli pääosin kuoretta ja Rapojär-
ven saalis salakkaa. Saalis järvikohtaisesti jakautui seuraavasti: 
 
Karhulanjärvi: 920 kg 
Haukkajärvi: 1365 kg 
Rapojärvi:  2176 kg 
Lappala:  5220 kg 
 
 

 
Jänky- Hakulinjoki – hanke 
 
Jänky-Hakulinjoki –hankkeen pääasialliset toimenpiteet ovat valuma-alueen vesiensuojelu-
rakenteiden toteuttaminen sekä järven ravintoverkkokunnostus (hoitokalastus). Hankkeen 
vuoden 2020 määrällisenä tavoitteena oli perustaa 5 uutta kosteikkoa. Tavoitteessa pysyt-
tiin sillä joulukuun alkuun mennessä alueella oli 7 kosteikkoa. Tämän lisäksi kosteikko-
suunnitelmia on valmiina useita, joita pannaan täytäntöön tulevina vuosina. Vuoden 2020 
aikana ei hankkeessa toteutettu hoitokalastuksia. Hankeraportti löytyy Saimaan Vesiensuo-
jeluyhdistys ry:n nettisivuilta kohdasta hankkeet. 
 
 
Seurannat 
 
Kivijärven vieheluvan saalispalaute 
 
Vuodesta 2015 alkaen on ollut mahdollista saada verkkokaupan kautta edullisemmin kalas-
tusalueen viehelupa, kun on palauttanut edellisen vuoden saalistiedot. Saalistiedot 
(g/vapa/päivä) on esitetty alla olevassa taulukossa: 
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Vuosi Palautukset Hauki Kuha Ahven Taimen 

2017 44 210 168 33 34 

2018 53 129 353 27 15 

2019 88 709 (585) 406 (355) 127 93 

2020 17 535 742 ep ep 

Suluissa lukema, josta on poistettu kalastajat, jotka on kalastanut vain yhtenä päivänä 
yhdellä vavalla. 
 
 
 
Muikkukannat Kivijärvi 
 
Osakaskuntien nuottausporukoiden muikun yksikkösaaliit ovat vaihdelleet 5 kg -50 kg välil-
lä. 
 
Kalastuksen valvonta 
 
Kivijärven alueella on kahdeksan (8) kalatalousalueen valtuuttamaa kalastuksenvalvojaa.  
Kalastuksenvalvonnassa on siirrytty sähköisten työvälineiden käyttöön. Kalastuksenvalvon-
taohjelman mukaan vuoden 2019 kalastuksenvalvonta on toteutunut seuraavasti: 
 
- valvontatapahtumat 93 kpl 
- kalastajia tarkastettu 14 kpl 
- pyydyksiä tarkastettu 84 kpl 
- huomautukset 7kpl 
- näyttöpyynnöt 1kpl 
- luvaton pyynti 1kpl 
- luvattomia pyydyksiä 1kpl 

 
Valkealan alueella on kuusi (6) kalatalousalueen valtuuttamaa kalastuksenvalvojaa. 
 
5. KÄYTTÖ – JA HOITOSUUNNITELMA 
 
Kalatalousalueen käyttö – ja hoitosuunnitelmatyö on aloitettu lähettämällä osakaskunnille 
kyselyn aiheesta, pitämällä kaksi (2) tilaisuutta osakaskunnille suunnitelman teosta ja ko-
koamalla perustietoa alueen kalastosta ja kalastuksesta. Vuonna 2020 käyttö – ja hoito-
suunnitelmaa on käsitelty kokouksissa ja täydennetty sitä mukaa.  
 
6. KALATALOUSALUEELLA VOIMASSA OLEVAT SÄÄTELYPÄÄTÖKSET 
 
Verkkosäätely 
 
ELY:n kalastusta koskevat voimassa olevat rajoituspäätökset on esitetty 
www.kalastusrajoitus.fi sivustolla. 
 
Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kieltää solmuväliltään 22-49 
millimetrin verkkojen käytön karttaliitteiden mukaisesti Kivijärvellä. Ruomin ja Uimin osa-

http://www.kalastusrajoitus.fi/
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kaskuntien alueella kielto koskee vain jään päältä tapahtuvaa pyyntiä. Päätös on voimassa 
11.1.2021 - 31.12.2021.  
 
Varsinais-Suomen ELY-keskus kieltää 11.1.2021-31.3.2021 solmuväliltään 22-64 millimet-
rin verkkojen käytön ja 1.4.2021-31.10.2021 solmuväliltään 22-54 millimetrin verkkojen 
käytön karttaliitteen mukaisesti (kalastusrajoitus.fi) Väliväylällä Harjunjoelta Kannuskoskel-
le, Lappalanjärvellä, Käyrälammella, Karhulanjärvellä, Haukkajärvellä, Rapojärvellä, Tarha-
järvellä, Kepsunjärvellä, Tirvanjärvellä, Immasenjärvellä ja Ruokojärvellä. Varsinais-
Suomen ELY-keskus muuttaa kalastusasetuksessa määrätyn kuhan alimman pyyntimitan 
50 senttimetriin karttaliitteen mukaisella alueella (kalastusrajoitus.fi). Alue käsittää ne ku-
motun kalastuslain (286/1982) mukaisen Valkealan kalastusalueen vesistöt, jotka kuuluvat 
nykyiseen Kivijärvi-Valkealan kalatalousalueeseen. Päätös on voimassa 11.1.-31.12.2021. 
 
 
  
 
 

 


