
KIVIJÄRVEN - VALKEALAN KALATALOUSALUE 
 
TOIMINTA – JA VARAINKÄYTTÖSUUNNITELMA V. 2022 
 
1. YLEISTÄ 
 
Kalatalousalueen 4. toimintavuosi 
Kalatalousalueen tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä 
yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi 
 
2. TOIMENPITEET 
 
2.1. KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 
- käyttö- ja hoitosuunnitelma on vahvistettu kalatalousalueen yleiskokouksessa 17.08.2021 
ja lähetetty Ely-keskukselle hyväksyttäväksi. 
- Yhteistyöryhmä arvioi ja käsittelee käyttö- ja hoitosuunnitelman 
- Ely keskus hyväskyy käyttö- ja hoitosuunnitelman, jos se täyttää vaadittavat ehdot 
 
2.2. KALASTO 
 
2.2.1. KALASTORAKENTEEN KUNNOSTUS 
- osakaskunnat jatkavat omatoimisia hoitokalastuksia 
- Kivijärven Kuuksenenselän kunnostuksen jatkohanke – toimenpiteet  
  myös valuma – alueella. 
- Jänky – Hakulinjoen - hanke – toimenpiteet valuma-alueella ja hoitokalastus 
Jängynjärvellä, Keskisellä, Kotajärvellä, Syntymäisellä ja Vetjänjärvellä 
-Väliväylän hoitokalastusyhdistys jatkaa hoitokalastuksia Haukka- ja Rapojärvellä, 
Lappalanjärvellä ja Vahvasella 
- Väliväylän hoitokalastusyhdistyksen hoitokalastushanke – katiskojen kasaaminen 
hoitokalastuspyyntiin/kannustaminen hoitokalstukseen jatkuu keväällä 2022. 
- Hauen kutualueiden kunnostus 
 
2..2.2. KALASTUKSEN OHJAUS 
2.2.3.1 Rauhoitetut kalalajit- ja kannat (KA 1 §) poislukien erityiskalastuskohteet 
- taimen joessa ja purossa 1.9. – 30.11 
2.2.3.2 Kalojen pyyntimitat (KA 2 §) 
- rasvaevätön järvilohi vähintään 60 cm 
- rasvaevätön taimen vähintään 50 cm  
- harjus vähintään 35 cm 
- kuha vähintään 50 cm – ELY:n hallintopäätös Valkealan alue 
ELY-keskuksen päätöksellä taimen 40cm Kyykosken viehekalastusalueella 
2.2.3.3 ELY hallintopäätös 
- Kalastusrajoituksia jatketaan 

- Uimin ja Ruomin osakaskunnilla ei ole verkon solmuvälirajoitusta kesän aikana 

(01.04.-31.10.) ja talvella (1.11.-31-3.) solmuväliltä 22-54mm verkot on kiellettyjä. 

 
- Kivijärvi (14.191, 14.192 ja 14.198): Kuhan alamitta 45cm 

 

- Valkeala: Verkon solmuvälirajoitus 55mm tai harvempi, 1.11.-31-3- 65mm tai 

harvempi. Kuhan alamitta 50cm. Solmuvälirajoitus ja kuhan alamitta tulee voimaan 



seuraavalle alueelle: Väliväylä Kannuskoskelta Harjujoelle kaikkine siihen laskevine 

vesistöineen Kouvolan kaupungin alueella. 

 

- Kaikki kalatalousalueen Ely-keskuksen säätelypäätökset löytyvät kalastusrajoitus.fi 

verkkopalvelusta – www.kalastusrajoitus.fi 

 
 
2.2.3. KALAKANTOJEN SEURANTA 
- saalistietojen palautus kalastusalueen viehelupien verkkokauppamyynnin yhteydessä 
- kalalajiotannat hoitopyyntihankkeista 
- kuhatutkimus Haukka-, Rapo- ja Lappalanjärvestä 
- Haukkajärven hauen kutualuekunnostusten jälkiseuranta 
- Kalastuskilpailujen saalisseuranta 
 
2.3. RAVUSTO 
 
2.2.1. JOKI-, KAPIASAKSI – JA TÄPLÄRAPUKANNAT 
- joki- ja kapiasaksirapujen hoito - ohjelma 
- täpläravun hallintaohjelma 
- raputaloudellisen käyttösuunnitelmat 
- osallistutaan jokiravun istutusriskin vähentäminen ja luonnonkantojen suojelu Etelä-
Karjalan alueella. 
 
2.4. ORGANISAATIO 
- rakenteiden uudistaminen (yhteisaluelaki/toimitsija/kokous ym.ajat) 
- sopimuspohjainen yhteistyö (vesialueiden vuokraus/osakaskunnat, ka yms) 
- yksikkökoon kasvattaminen yhdistämistoimitusten kautta 
 
2.5. MUU TOIMINTA 
- Kivijärven vieheluvanmyynnin jatkaminen 
- kalastuslupien myyntiohjelman käyttöönotto verkkokaupan lisäksi myös fyysisissä 
luvanmyyntipisteissä myös osakaskuntien lupien osalta 
- nuorisotoiminta – koululaistapahtumat yhteistyössä kalastusseurojen kanssa 
- kalatalousalueen valtuuttamat kalastuksenvalvojat + valvontasuunnitelma + kehittäminen 
+ valvonta 
- osallistutaan alueelliseen kalatalouden yhteistyöryhmän toimintaan + 
kalatalousaluepäivät 
- tiedotteet, lausunnot ja edunvalvonta 
 
VARAINKÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2022 
Varsinainen toiminta 

TUOTOT YHT. 

Edistämismääräraha/khs laadinta v.2021 3024 

Edistämismääräraha/khs laadinta v.2022 0 

Edistämismääräraha/kalastuksenvalvonta v.2021 2802 

Edistämismääräraha/kalastuksenvalvonta v.2022 0 

Kalastusalueen viehelupatuotot 4000 

Kalatalousmaksut 1378 

Yhteensä 11204 

http://www.kalastusrajoitus.fi/


KULUT  

Henkilöstökulut 3000 

Edistämismäärärahakulut/khs laadinta 3024 

Edistämismäärärahakulut/kalastuksenvalvonta 2802 

Kokouskulut 1700 

Toiminnanjohtajakulut 4000 

Matkakulut 2000 

Istutukset yms. 4000 

Koulutus 3000 

Nuorisotoiminta 2000 

Kalatalousmaksut 520 

Muut kulut 1000 

Yhteensä 28926 

YLEISAVUSTUKSET  

Toimintamääräraha v.2021 7283 

Toimintamääräraha v.2022 10439 

Yhteensä 17722 

TILIKAUDEN TULOS +1880 

 


