Höytiäisen kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma
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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
Höytiäinen sijaitsee Vuoksen vesistöalueella. Höytiäisen kalatalousalueen vesipinta-ala on yhteensä 31
040,65 hehtaaria. Höytiäisen kalatalousalue ja sen ympärillä olevat kalatalousalueet on esitetty kuvassa 1.
Keskusjärven eli Höytiäisen pinta-ala on 283 km2, keskisyvyys 11,29 m ja suurin syvyys 59 m. Höytiäisen
syvyysvyöhykkeet on esitetty kuvassa 2. Kalatalousalue sijaitsee Polvijärven, Kontiolahden ja Juuan kuntien
alueilla. Kalatalousalue rajoittuu Pielisen-Karjalan-, Oriveden-, Viinijärven- ja Vaikkojoki-Juojärven
kalatalousalueisiin. Höytiäinen laskee Höytiäisen kanavan kautta Pyhäselkään. Keskusjärven lisäksi
kalatalousalueella on Höytiäiseen laskevia vesistöjä. Höytiäinen on alkujaan ollut nykyistä paljon suurempi
järvi, vuonna 1859 vesimassojen rajuun purkautumiseen päätyneestä järvenlaskusta, Höytiäisen veden
pinta laski liki kymmenen metriä ja järven vesiala pieneni noin kolmanneksella (Pihlatie ym. 1997).
Höytiäinen muodostuu useista suurista selistä ja pohjoisosan pitkistä, kapeista lahdista. Höytiäisen suurin
pituus luode-kaakkosuunnassa on 43 km ja suurin leveys 16 km. Pohjoisosan lahdet ovat matalia, kun taas
altaan eteläosassa on huomattavasti syvempää. Höytiäisen keskisyvyys on 11,8 m ja suurin syvänne (59 m)
sijaitsee Kontiorannan edustalla Hirviselällä. Suomen järvien keskisyvyys on noin seitsemän metriä, joten
Höytiäinen on keskimääräistä syvempi järvi. Höytäinen laskee Höytiäisen kanavan ja entisen Puntarikosken
kautta Pyhäselkään. Puntarikoskella sijaitsee Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n vesivoimalaitos, joka muodostaa
esteen kalojen vaeltamiselle Höytiäisen ja Pyhäselän välillä. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:lle on määrätty
Puntarikosken voimalaitosta koskeva kalatalousvelvoite sekä Höytiäisen säännöstelyluvan
kalatalousvelvoite.
Höytiäisen kalatalousalueella on Höytiäsen lisäksi kaksi yli sadan hehtaarin kokoista vesistöä; Rauanjärvi ja
Tuopanjärvi. Rauanjärvi laskee Rauanjokea myöten (johon Aisusjoki yhtyy) Höytiäisen Rauanlahteen.
Rauanlahteen laskevat myös Kiskonjokeä myöten Miihkalinjärvestä ja Teerijärvestä tulevat vedet.
Tuopanjärvestä laskeva Tuopanjoki ja Kuhnustanjärvestä laskeva Kuhnustanjoki laskevat Höytiäisen
Keljosselän pohjoispäähän. Keljosselkään laskee myös Suopolinjärvestä Suopolinjoki. Teerisaaren selälle
laskee Venejoki, johon Kalliojärvestä virtaava Kalliojoki yhtyy. Venejoen latvajärvi on Venejärvi, johon mm.
Ripulijärven ja Heinälammen vedet laskevat.
Tulovesien vähäisyydestä johtuen veden vaihtuminen Höytiäisessä on erittäin hidasta. Höytiäisen altaassa
vesi vaihtuu keskimäärin kerran 2 550 vuorokaudessa eli noin seitsemässä vuodessa. Höytiäinen on siis
saastumiselle altis vesistö, koska vesistön kyky kestää pilaantumatta jätevesi ym. kuormitusta riippuu
suuresti läpivirtaavaan veden määrästä ja järvialtaiden koosta. Höytiäisen pistekuormittajat on esitetty
kuvassa 5.
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Kuva 1. Höytiäisen kalatalousalue ja ympärillä olevat kalatalousalueet. Kalpajärjestelmä 2020.

Kalasto ja kalastus
Höytiäisellä esiintyy luontaisesti yleisesti kalastettuja kaloja ahventa, kuhaa, haukea, madetta, muikkua,
siikaa, kuoretta, harjusta ja särkikaloja. Järvitaimen ja järvilohikantoja ylläpidetään istutuksin. Höytiäisellä
esiintyy satunnaisesti jokirapua. Venejoessa on ollut hyvä jokirapukanta, mutta rapurutto tuhosi sen 2010luvun alussa. Katiskapyynnin yhteydessä Höytiäiseltä on tavattu joitakin täplärapuyksilöitä.
Höytiäisellä harjoitetaan niin vapaa-ajan kalastusta kuin kaupallistakin kalastusta ja kuha on tärkein
kotitarvekalastajien ja kaupallisten kalastajien saalis. Viehekalastajat tavoittelevat kuhan ohella järvilohta ja
-taimenta. Kalastuspaine, varsinkin kuhaa kohtaan, on Höytiäisellä kova.
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Kuva 2. Kartta Höytiäsen syvyysvyöhykkeistä.
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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, siirtymine istutuskeskeisestä kalavesien
hoidosta kalastuksensäätelyyn perustuvaan kalavarojen hoitoon ja erityisesti vaelluskalakantojen
turvaamiseen. Lisäksi käyttö- ja hoitosuunnitelmissa tulee huomioida muut kansalliset kalavarojen käyttöön
ja hoitoon liittyvät strategiat, joista Höytiäisen alueella huomioon otettavat ovat Vuoksen vesistöalueen
järvitaimenkantojen toimenpideohjelma (Takkunen ym. 2018) ja kansallinen rapustrategia (Erkamo ym.
2019). Valmisteilla on myös Vuoksen alueen harjuksen hoito-ohjelma.

2. Suunnitelma Höytiäselle
2.1. Perustiedot vesialueesta sekä kalakantojen ja kalastuksen (ml. ravut)
nykytilasta
2.1.1. Vesialue ja sen tila
Vesien omistus ja hallinta
Kalatalousalueella on 50 osakaskuntaa ja 118 muuta vesialueen omistajaa. Yli 1000 hehtaaria vesialuetta
omistavia osakaskuntia ovat Kinahmon, Kontiolahden, Martonvaara-Ruvaslahden, Ahmovaaran, Sotkuman,
Puson ja Lehmon osakaskunnat sekä Metsähallitus, joka omistaa 13 104 hehtaarin suuruisen
yleisvesialueen (ja muita vesialueita 256 ha, yhteensä vesialueita 13 360 ha). 500-1000 hehtaaria omistavia
osakaskuntia on 2 (Kunnasniemen ja Rauanjärven osakaskunnat), 100-500 hehtaaria omistavia 3
(Nunnanlahden ja Petrovaaran osakaskunnat sekä Juuan valtionmaa, vesialueet muualla kuin pääaltaalla) ja
50-100 hehtaaria omistavia 1 (Halivaaran osakaskunta, vesialueet muualla kuin pääaltaalla). Taulukossa 1
on esitetty kalatalousalueen omistusyksiköiden lukumäärät ja pinta-alat kokoluokittain 2020. Kuvassa 3 on
esitetty kartta vesialueen omistuksesta. Kalatalousalueella on lähes koko järven kattava yhtenäislupa
viehekalastukseen ja lähes koko järven kattava yleismerkki seisovilla pyydyksillä kalastamiseen, Lehmon
osakaskunnan vesialue ei kuulu lupa-alueeseen.
Taulukko 1. Kalatalousalueen omistusyksiköiden lukumäärät ja pinta-alat kokoluokittain 2020.
Pinta-ala

Vesialueiden omistajien
% lukumäärästä Kokonaispinta-ala, ha
Osuus kokonaisalasta
lukumäärä
< 1 ha
101
60,1 %
32,43
0,1 %
1 - 5 ha
36
21,4 %
83,9
0,3 %
5 - 50 ha
17
10,1 %
278,81
0,9 %
50 - 100 ha
1
0,6 %
61,06
0,2 %
100 - 500 ha
3
1,8 %
485,12
1,6 %
500 - 1000 ha
2
1,2 %
1343,98
4,3 %
yli 1000 ha
8
4,8 %
28952,4
92,7 %
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Kuva 3. Kartta vesialueen omistuksesta.
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Vesien tila
Suomen järvityypittelyssä Höytiäisen järvityyppi on suuret vähähumuksiset järvet (SVh). Höytiäisen
eteläpään syvänteiden vedenlaatua on mitattu viimeksi vuonna 2018, alueella olevien havaintopaikkojen
tietoja on käytetty ravinnepitoisuuksien ja happitilanteen lähteenä. Avovesiaikana vuonna 2018 Höytiäisen
eteläpäässä vesi oli kirkasta, näkösyvyys vaihteli havaintopaikoilla 3,6-4,2 metrin välillä. Höytiäisen
eteläpuolen syvänteiden havaintopaikoilla ravinnepitoisuudet olivat pieniä, vuonna 2018
kokonaistyppipitoisuus oli keskimäärin 330 µg l-1 ja kokonaisfosforipitoisuus keskimäärin 4,3 µg l -1.
Kokonaistypen ja –fosforin määrillä mitattuna Höytiäisen eteläosien vedenlaatu on ominainen karuille
järville. (Oiva – ympäristö- ja paikkatietopalvelu, 6.9.2019).
Laajaan aineistoon perustuvan ekologisen luokituksen mukaan Höytiäinen ja siihen laskevat joet kuuluvat
hyvään luokkaan (kuva 4). 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). Höytiäisen pistekuormittajat on esitetty
kuvassa 5. Tarkempaa tietoa vesienhoidosta löytyy Pohjois-Karjalan vesienhoidon toimenpideohjelmasta
vuosille 2016-2021 (Mononen P. ym. 2016).

Kuva 4. Höytiäinen ja siihen laskevien jokien ekologinen tila.
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Kuva 5. Vesi- ja ranta-alueiden muu käyttö.
9

Vesialueen muu käyttö
Alueella on kalastuksen ohella paljon muuta käyttöä. Veneily ja muu vesillä liikkuminen on suosittua.
Vesillä liikkujien määrään vaikutta se, että Kontiolahden ja Polvijärven kyläkeskukset sijaitsevat Höytiäisen
välittömässä läheisyydessä eikä Joensuun kaupungistakaan ole pitkä matka Höytiäiselle. Höytiäisen saarissa
sijaitsevat kalasaunat ovat suosittuja kaikkien käytössä olevia retkeilykohteita.
Osa Höytiäisen saarista kuuluu rantojen suojeluohjelmaan, mutta sillä ei ole merkitystä kalastukselle tai
saarissa liikkumiselle. Muutamille luodoille on perustettu linnustonsuojelualueita ja pesimäaikaan 1.5.-31.7.
välisenä aikana luodoille rantautuminen on kielletty. Teerisaaren-Sisuslahti (123 ha) kuuluu Natura 2000
kohteisiin, joiden tavoitteena on suojella uhanalaisia luontotyyppejä ja uhanalaisten eliölajien
elinympäristöä. Alueella on moottoriveneellä liikkumiskielto.

2.1.2. Kalakantojen nykytila
Alueella esiintyvät kalalajit
Höytiäisellä esiintyy ja lisääntyy luontaisesti ahventa, kuhaa, haukea, kiiskeä, madetta, muikkua, siikaa
(tuppisiika), kuoretta, harjusta, kivisimppua, kivennuoliaista, särkeä, lahnaa, seipiä, mutua, ruutanaa ja
salakkaa. Höytiäiselle istutetaan järvitaimenta ja -lohta sekä plankton siikaa. Höytiäisen kuhakanta on
peräisin istutuksista, joita alettiin tekemään 1970-luvulla. Kuhaistutuksista luovuttiin 1990-luvun alussa,
jolloin Höytiäisen kuhakanta oli hyvä ja se lisääntyi luontaisesti. Höytiäisessä oli 1990-luvun molemmin
puolin erittäin runsas ahven kanta ja ahvenen keskikoko oli pieni. Kuhakannan voimistumisen myöstä
ahvenen määrä Höytiäisessä aleni merkittävästi ja ahvenen keskikoko kasvoi. Ennen järven laskua
Höytiäisellä oli runsas järvikuituinen harjuskanta, mutta nykyinen harjuskanta on todennäköisesti
Puruveden kantaa ja peräisin istutuksista.
Kalastajien saalistyytyväisyyttä ja käsityksiä kalakantamuutoksista vuosina 2010 ja 2017 ovat esittäneet
Ahosola ym. (2018).
Höytiäiseen laskevissa joissa taimenta on tavattu Rauanjoessa, ja Tuopanjoessa, joita molempia on
kunnostettu taimenelle sopiviksi sekä vähäisesti Venejoessa ja Kalliojoessa. Näissä joissa tavattujen
taimenten alkuperä ei ole tiedossa.

Kalojen käytettävyys ravinnoksi
Höytiäisen kaloista on selvitetty elohopeapitoisuuksia ja ne ovat olleet erittäin alhaisia (Kalojen
elohopeapitoisuuksia Ylä-Karjalan ja Joensuun seudun järvissä, Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys
Valvontahanke 2014). Höytiäisen kaloissa ei siis ole kalojen ruokakäyttöä rajoittavia pitoisuuksia elohopeaa.

Kalaistutukset
Kalatalousalue istuttaa vuosittain järvitaimenta ja järvilohta (järvilohen saatavuudessa on ollut ongelmia
viime vuosina vesihomeen takia). Lohikalaistutuksilla tavoitellaan kalastettavaa kalakantaa. Istukkaiden
selviytyminen on perusedellytys tuotolle. Kalatalousalue yhdessä Luken kanssa toteutti vuosina 2008-2015
hankkeen, jossa selvitettiin lohikalaistukkaiden menestymistä Höytiäisellä, Pielisellä ja Oriveden
kalastusalueella. Hankkeessa istutettiin useana vuotena T-ankkurimerkittyjä 2- ja 3-vuotiaita
lohikalaistukkaita. Höytiäisessä kaikkien lohikalaryhmien menestyminen oli erittäin hyvä. Kaksivuotiasta
lohista saatiin palautuksia keskimäärin 11,5 % (paras erä joka 20 %) ja taimenista 14 %. Kolmivuotiaista
lohista ja taimenista saatiin palautuksia jopa 33 % (parhaista eristä 35-38 %). Vallitsevien kalastustapojen ja
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suuren kalastuspaineen (runsaan verkkokalastuksen) takia suurin (60-70 %) osa 3-vuotiaista lohi- ja
taimenistukkaista joutuu Höytiäisessä saaliiksi jo ensimmäisen järvivuotensa aikana. Kaksivuotiaat lohet
selviytyvät vähemmällä ensimmäisestä järvivuodesta, mutta jo toisena järvivuotena niitäkin verotetaan
mittavasti (lähes 60 % kaikista palautuksista). Kaksivuotiaita lohia saatiin saaliiksi vielä kolmantenakin
järvivuonna ja lähes poikkeuksetta vähät neljänteen järvivuoteensa selvinneet lohet olivat 2-vuotiaana
istutettuja kaloja. Höytiäisellä parhaiten kalastettavaa lohikalaa tuottivat 2-vuotiaana istutetut järvilohet
(nettosaali 891 kg) ja taimenet (403 kg). Edellä mainitun hankkeen tuloksiin perustuen Höytiäiselle
istutetaan 2-vuotiaita lohikalaistukkaita. Kalatalousalue istuttaa lohikaloja taloudellisen tilanteen sallimissa
puitteissa. Lisäksi kalatalousvelvoiterahoilla (Puntarikosken voimalaitos) istutetaan vuosittain 2-vuotiaita
järvitaimenen poikasia 1843 kpl ja Höytiäisen säännöstelyn velvoiterahoilla 5400 kpl järvitaimenen 2vuotiaita poikasia ja 20 000 kpl 1-kesäisiä planktonsiian poikasia. Höytiäiseen istutettavat järvilohi ja taimen istukkaat ovat rasvaeväleikattuja.

Taulukko 2. Höytiäisen kalatalousalueelle tehdyt kalanpoikasistutukset vuosina 2015-2019.
Laji
2015
2016
2017
2018
2019
Järvilohi
1000
0
1500
5000
500
Järvitaimen
12513
14317
23779
15454
14826
Kirjolohi
40
0
50
0
0
Planktonsiika
49184
49712
40300
41120
21740

2.1.3. Kalastuksen nykytila
Vapaa-ajan kalastus
Vapaa-ajan kalastajilla tarkoitetaan kotitarvekalastajia ja vapavälineillä (heittokalastus, uistelu, onkiminen
ja pilkkiminen) tapahtuvaa kalastusta. Kalatalousalueella on koko järven kattava viehekalastuslupa, pois
lukien Lehmon osakaskunnan vesialue, ja pyydysyksikkömerkki (yleismerkki), pois lukien Lehmon
osakaskunnan vesialue. Yhtenäislupa-alue on muodostettu osakaskuntien kanssa tehdyillä
tehtäviensiirtosopimuksilla. Osakaskunnille on kuitenkin jätetty oikeus myydä omaa viehekalastuslupaa ja
pyydysyksikkömerkkiä omille vesialueillensa. Osa vapakalastajista kalastaa yhdellä vavalla ja vieheellä
kalastonhoitomaksulla tai ikään perustuvalla oikeudella, mutta useammalla vieheellä kalastettaessa
tarvitaan aina vesialueen omistajan myymä viehekalastuslupa.
Höytiäisellä on toteutettu kalastustiedustelut koskien vuosien 2010 ja 2017 kalastusta (Ahosola ym. 2018).
Vuonna 2010 ja 2017 kalastustiedustelujen perusteella eniten kalastettiin verkoilla, joista eniten oli 55-65
mm:n harvuisia verkkoja. Vetouistelu ja katiskapyynti oli vuonna 2010 selvästi vuotta 2017 voimakkaampaa,
kun taas isorysäpyynnissä tilanne oli päinvastainen. Vuonna 2010 verkkovuorokausia oli 9,3 kpl/ha, kun
vuonna 2017 verkkovuorokausia arvioitiin olleen 6,6 kpl/ha. Verkkojen suuri määrä silmäkoossa 55-65 mm
selittyy sillä, että Höytiäisellä pienin sallittu silmäkoko jään alta pyydettäessä on 55 mm.
Kalastustiedusteluun vuosina 2010 ja 2017 vastanneista yksikään ei harjoittanut nuotta-, pitkäsiima- tai
lohisiimakalastusta Höytiäisellä.
Vuonna 2010 ja 2017 tehtyjen kalastustiedustelujen perusteella Höytiäisen kokonaissaalis laski puoleen
vuonna 2017 (127 484 kg) verrattuna vuoteen 2010 (252 530 kg), mikä selittyy melko pitkälti
kalastajamäärien vähentymisellä. Luvan lunastaneita ja kalastaneita henkilöitä oli vuonna 2017 noin 45 %
vuoden 2010 määrästä. Molempina vuosina saaliin osuus avovesikaudella oli suurempi kuin talvikautena.
Suurimmat kokonaissaaliit saatiin kuhasta. Vuonna 2010 kuhaa saatiin 5,52 kg/ha yhteensä (62 %
kokonaissaaliista) ja vuonna 2017 3,35 kg/ha yhteensä (74 % kokonaissaaliista). Seuraavaksi eniten saatiin
11

molempina kyselyvuosina ahventa ja haukea. Huomionarvoista on, että kuoretta lukuun ottamatta kaikkien
lajien saaliit olivat vuonna 2017 selvästi vuotta 2010 pienempiä. Erityisen jyrkästi vähenivät järvilohi- ja
taimensaaliit. Yksittäisten lajien kohdalla on kokonaissaaliissa tapahtunut muutoksia, jotka eivät selity
kalastajien määrän vähenemisellä. Lohikalojen kokonaissaalis oli vuonna 2017 alle 15 % vuoden 2010
saaliista, mikä johtunee viimeisten vuosien huonolaatuisista istukkaista. Vuonna 2010 kuhasaalis oli n.
155 000 kg ja vuonna 2017 n. 95 000 kg. Kuhasaalis oli siis pienentynyt selvästi kalastajamäärää vähemmän
eli keskimäärin kalastaja sai vuonna 2017 enemmän kuhaa kuin vuonna 2010. Suuret kuhasaaliit osoittavat,
että kalastuspaine on kova Höytiäisellä ja tämän vuoksi pientä kuhaa tulisi olla runsaasti, jotta saalistasossa
ei tapahtuisi romahtamista.
Vuosina 2010 ja 2017 toteutetuissa kalastustiedusteluissa kotitarve, vapaa-ajan- ja kaupallisten kalastajien
siikasaalis kiloina hehtaaria kohti (käsittää kesä ja talvikalastuksen) oli 6270 kg/ha vuonna 2010 ja 2283
kg/ha vuonna 2017. Taulukossa 2 on esitetty Höytiäisen kalatalousalueelle tehdyt istutukset vuosina 20152019.
Höytiäisellä on toteutettu myös koekalastuksia aina 2000-luvun alusta lähtien, ensin Itä-Suomen yliopiston
toteuttamana aina vuoteen 2012 saakka, jonka jälkeen koekalastusten toteuttamisesta on vastannut
Pohjois-Karjalan kalatalouskeskus (Kiiskinen & Ahosola 2014, Paajanen & Kiiskinen 2015, Kiiskinen &
Paajanen 2016, Kiiskinen & Ahosola 2019, Kiiskinen ym. 2020). Koekalastusten tulosten perusteella ahven
on ollut niin biomassaltaan kuin yksilömäärältäänkin yksikkösaaliin selvästi runsain laji. Seuraavaksi
runsaimpia biomassaltaan ovat olleet särki, kuha, salakka ja lahna. Koekalastustulosten tarkastelussa
huomion arvoista on, että vuonna 2019 Höytiäisellä toteutetussa koekalastuksessa kuhan biomassaosuus
putosi lähes puoleen verrattuna vuonna 2014 toteutetun koekalastuksen kuhan biomassaosuuteen. Tämä
yhdessä kalastustiedustelujen tulosten kanssa viittaa kuhakannan pienenemiseen, joka voi johtua kovasta
kalastuspaineesta tai huonosti onnistuneesta lisääntymisestä tai molempien yhteisvaikutuksesta.
Höytiäisen saarissa (Jussinluoto, Laitasaari, Jere, Munatsu, Sikosaari, Pulkinluoto ja Pekan Saunasaari)
sijaitsevien kalasaunojen tulipaikat ovat kaikkien vesillä liikkujien käytössä. Kalasaunat ovat osakaskuntien
omistuksessa, mutta kalatalousalue ottaa osaa useimpien kalasaunojen polttopuuhuoltoon ja tulisijojen
sekä käymälöiden huoltoon. Kalasaunoissa on mahdollista myös yöpyä ja kalasaunoista Jussinluoto,
Laitasaari ja Pekan saunasaari ovat ns. varauskämppiä, jotka saa käyttöön lunastamalla avaimen
panttimaksua tai vuokraa vastaan. Vuonna 2019 kaikille kalasaunoille hommattiin kompostoivat käymälät.
Ympäri Höytiäistä on 14 kaikkien veneilijöiden käytössä olevaa betonista veneenlaskuluiskaa, joista osasta
löytyy myös tulisija ja ulkokäymälä. Veneenlaskuluiskat ja kalasaunat on esitetty kuvassa 6.
Veneenlaskuluiskien kuvaus ja palvelurakenteet on esitetty liitteessä 2. Liitteessä 3 on esitetty Höytiäisen
kalasaunojen palveluvarustus.
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Kuva 6. Kartta Höytiäisen veneenlaskuluiskista ja muista palvelurakenteista.
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Kaupallinen kalastus
Pohjois-Karjalassa on I-luokan kaupallisia kalastajia 26 ja II-luokan kaupallisia kalastajia 242. Yleisvettä
lukuun ottamatta kaupallisten kalastajien määrä Höytiäisellä ei ole tiedossa. Yleisvesialueella kaupallisen
kalastuksen luvat myöntää Metsähallitus. Lupakaudelle 2020-24 Metsähallitus on myöntänyt luvat
Höytiäisen yleisvesialueelle kymmenelle I-luokan kaupalliselle kalastajalle ja yhdeksälle II-luokan
kaupalliselle kalastajalle. Edellä mainitulle lupakaudelle troolilupa on myönnetty kahdelle trooliparille,
kahdelle nuotalle ja viidelle isorysälle. Verkkolupia yleisvesialueelle lupakaudella 2020-2024 on myönnetty
1242 kpl.
Kalatalousalueella ei ole kaupallisen kalastuksen saalistietoja, saalistiedot toimitetaan Lukelle.
Myönnetyistä trooliluvista huolimatta Höytiäisellä ei ole juurikaan troolattu viimeisten kymmenen vuoden
aikana. Höytiäisen muikkukanta romahti 1990-luvun taitteessa, eikä ole osoittanut selviä elpymisen
merkkejä.

Kalastusopastoiminta
Opastoiminnan suosiota on kasvattanut vuonna 2012 voimaan tullut lupajärjestelmä, jossa Ely-keskus voi
myöntää luvan enintään kuuden hengen ryhmälle ja yhdelle vavalle/osallistuja. Pohjois-Karjalassa lupa
kalastusmatkailutilaisuuksien järjestämiseen on myönnetty 24 kalastusmatkailuyrittäjälle, mutta tietoa siitä
kuinka heistä moni toimii Höytiäisellä ei ole. Varmasti tiedossa on vain yksi Höytiäisellä toimiva
kalastusmatkailuyrittäjä.

2.2. Kalakantojen ja kalastuksen (ml. ravut) tavoitetilat ja osatavoitteet
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.

Kalakannat
OSATAVOITE 1. Kalastukselle keskeisten lajien, kuhan, hauen, ahvenen, muikun ja siian (tuppisiika) kannat,
jotka perustuvat turvattuun luonnonvaraiseen lisääntymiseen, pysyvät elinvoimaisina. Plankton siika,
järvitaimen ja järvilohi kannat ja niistä saatavat saaliit perustuvat istutuksiin, joita jatketaan. Tavoitteiden
toteutumista seurataan koekalastuksin ja kalastustiedusteluin. Koekalastuksia tehdään viiden vuoden välein
(viimeisimmät toteutettu 2019-2020) ja kalastustiedustelu seitsemän-kymmenen vuoden välein (viimeisin
toteutettu vuoden 2017 kalastuksesta Höytiäisellä). Kirjanpitokalastajia alueella ei ole.
OSATAVOITE 2. Edesautetaan taimenen menestymistä Höytiäiseen laskevissa joissa kunnostamalla
pienimuotoisesti taimenelle sopivia elinympäristöjä.
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Kalastus
OSATAVOITE 3. Kaupallisen kalastuksen toimintaedellytykset pyritään pitämään kannattavalla tasolla.
Kaupallista kalastuksen lupia myönnettäessä tulee huomioida kaupallisen kalastuksen kohteena olevan
kuhakannan tila, lupien määrä tulee suhteuttaa siten, ettei synny ylikalastusmahdollisuutta ja täten
kaupallisen kalastuksen kannattavuuden heikkenemistä.
OSATAVOITE 4. Alue säilyy ja kehittyy kiinnostavana vapaa-ajan kalastuksen kohteena. Vapaa-ajan kalastus
tuottaa lupatuloja kalatalousalueelle ja vesialueiden omistajille, joita käytetään kalavesien hoitoon
kalakantojentilan selvityksiin. Vapaa-ajan kalastajien määrää seurataan vuosittain kalatalousalueen
myymien lupamäärien kautta (viehekalastuslupa ja yleismerkki).
OSATAVOITE 5. Särkikalakantojen hyödyntäminen taloudellisesti. Särkikalojen pyynti on myös hyvä
kalavesien hoitokeino.

Yhteistoiminnan kehittäminen
OSATAVOITE 6. Osakaskuntien yhdistyminen vielä nykyistäkin isommiksi kokonaisuuksiksi on käynnistetty.
Kolme osakaskuntaa Höytiäisen pohjoisosista on tehnyt päätöksen yhdistymisestä ja neuvotteluja
yhdistymisestä käydään vielä kahden osakaskunnan kanssa.
Kehitetään yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa ja edesautetaan oman toiminnan näkyvyyttä
kalatalousalueen omilla nettisivuilla.

2.3. Vesialueiden käytön alueellinen suunnittelu ja yhteistoiminnan kehittäminen
kalatalousalueella
2.3.1. Kalataloudellisesti merkittävät alueet
Troolikalastus on tapahtunut pääosin yleisvesialueella. Isorysäpyyntiä harjoitetaan pääosin Höytiäisen
pohjoisosassa, joka on hyvää kuha-aluetta ja myös kuhan lisääntymisaluetta. Nuottausta Höytiäisellä ei ole
harjoitettu vuosikymmeneen. Muikkukanta on ollut heikohko 1990-luvun loppupuolelta saakka, eikä se
näin ollen ole kaupallisen kalastuksen kohteena pariin vuosikymmeneen.
Vapaa-ajan kalastusta harjoitetaan koko Höytiäisen alueella. Kesä lämpiminä kuukausina kuhan
viehekalastus painottuu Höytiäisen pohjoisosiin, kun taas Höytiäisen eteläiset syvät ulappa-alueet ovat
syksyllä lohenuistelijoiden suosiossa. Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan Höytiäisen kuha on
vaelluskala, joka vaeltaa Höytiäisen eteläosan sekä pohjois- ja länsiosien välillä vuodenaikojen mukaan
(Huuskonen ym. 2019). Valtaosa kuhista talvehtii järven eteläosan karuissa ja kirkasvetisissä syvänteissä ja
vaeltaa keväällä lisääntymään järven matalampiin, rehevämpiin ja tummavetisempiin pohjois- ja länsiosiin.
Myös kudun jälkeinen syönnösvaihe tapahtuu suurimmaksi osaksi matalilla alueilla, joissa on runsaasti
kuhan ravintokohteita kuten pienikokoista ahventa ja särkeä. Kuhan talviravinto Höytiäisessä koostuu
puolestaan etenkin syvänteissä runsaana esiintyvästä kuoreesta. Kokonaisuutena tulokset osoittavat, että
kuhan vaelluskäyttäytyminen mahdollistaa Höytiäisen eteläosissa suuremmat kuhasaaliit kuin mitä ne itse
pystyisivät tuottamaan ilman ravintoa pohjoisesta ja lännestä hakevia kuhia.
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2.3.2. Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet ja niillä käytettävät
pyydykset
Höytiäisen kalatalousalueella kaupalliseen verkko-, rysä- ja nuottauskalastukseen sekä katiska kalastukseen
katsottiin sopivan koko järven, kuitenkin siten, että kiinteillä pyydyksillä kalastaminen ei saa häiritä muuta
vesiliikennettä tai kalastusta. Kaupallisen kalastuksen verkko- tai rysämäärää ei katsottu tarpeelliseksi
rajata.
Troolikalastukseen soveltuvaa aluetta on yleisvesi ja sen välittömässä läheisyydessä syvyydeltään yli 10
metriä olevat vesialueet (kuva 7). Troolien enimmäismäärä Höytiäisellä on kaksi trooliparia.
Yleisvesialueella trooliluvat kuten myös muun kaupallisen kalastuksen luvat myöntää Metsähallitus ja
muille vesialueille osakaskunnat. Kalatalousalue ei määrittele kalastusoikeuden hintaa, vaan asia on
lähtökohtaisesti kaupallisen kalastajan ja vesialueen omistajan välinen asia.
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Kuva 7. Syvyysaluekartta, josta käy ilmi troolaukseen soveltuvat vesialueet. Teerisaaren pohjoispuoliset
alueet eivät kuulu troolausalueeseen.
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2.3.3. Kalastusmatkailuun hyvin soveltuvat alueet
Koko Höytiäinen on opastoiminnan kannalta kiinnostava ja opastoiminnan käytössä oleva alue. Polvijärven
ja Kontiolahden alueella on lomamökkejä vuokraavia yrityksiä ja Polvijärvellä Höytiäisen rannalla sijaitsee
Huhmarin lomakeskus. Oppaat saavat viedä Ely-keskuksen luvalla enintään kuuden hengen ryhmiä kalaan.
Kalatalousalue myöntää kalastusopaslupia, joilla voi viedä enintään 10 hengen ryhmiä kalaan.

2.3.4. Vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueet ja järjestelmän kehittäminen
Kalatalousalueella on koko järven kattava yhtenäislupa-alue viehekalastukseen, pois lukien Lehmon
osakaskunnan vesialue. Kalatalousalue myy koko järven kattavaa yleismerkkiä pyydyskalastukseen, pois
lukien Lehmon osakaskunnan vesialue. Metsähallituksen kanssa on tehty sopimukset, joiden nojalla
kalatalousalue saa myydä niin viehe- kuin yksikkömerkkiäkin yleisvesialueelle pois lukien kaupallinen
kalastus.

2.3.5. Yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueella
Kalatalousalueen osakaskunnat ovat varsin suuria ja jo ennestään suurien osakaskuntien yhdistyminen vielä
isommaksi yksiköksi on käynnissä. Päätöksen yhdistymisestä ovat tehneet Ahmovaaran, MartonvaaraRuvaslahden ja Rauanjärven osakaskunnat. Puson osakaskunnan halukkuutta yhdistymiseen selvitellään.
Osa osakaskunnista on hyvinkin aktiivisia, mutta valitettavasti yhä yleisempänä suuntauksena on
toimijoiden vähentyminen osakaskunnissa toimijoiden ikääntymisen vuoksi. Nuorempia, uusia toimijoita on
vaikea saada osakaskuntatoimintaan ja lakisääteisten tehtävien hoito näyttää ajautuvan yhä enenevässä
määrin kalatalousalueen hoidettavaksi.
Kehitetään toimintaa muiden Höytiäisen vesistöalueen toimijoiden kanssa ja yksi kehittämisen työväline
voivat olla kalatalousalueen omat nettisivut, joilla kerrotaan kalatalousalueen toiminnasta ja meneillään
olevista asioista.

2.4. Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi ja kalastuksen kehittämiseksi
2.4.1. Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi
Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi on esitetty liitteessä 1.

2.4.2. Suunnitelma kunnostustoimenpiteistä
Höytiäiseen laskevia jokia kunnostetaan taimenelle sopiviksi ympäristöiksi siinä laajuudessa kuin se on
resurssien puitteissa mahdollista. Kunnostustoimille tulee aina olla vesialueen omistajan lupa ja hyväksyntä
aiotuille kunnostustoimille. Kunnostaminen voidaan aloittaa pienimuotoisina koskiosuuksien
kunnostamisina taimenelle sopiviksi elinympäristöiksi ja taimenen poikasia voidaan kotouttaa
kunnostetuille alueille, mikäli joessa ei ennestään esiinny taimenta. Pienimuotoisia jokialueiden
kunnostustöitä on toteutettu eri puolilla Suomea ja näissä tärkeinä toimijoina ovat olleet mm. paikalliset
yhdistykset ja muut virtavesien kunnostuksiin perehtyneet tahot vapaaehtoistyövoimineen. Tuopanjokea
on kunnostettu 1990-luvulla ja kunnostetuilla alueilla tavataan taimenta. Rauanjoella on pidetty
kunnostustalkoita vuosina 2019 ja 2020 ja taimenen 1-vuotiaita poikasia on istutettu keväällä 2019
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Kiskonjokeen. Suurimuotoisemmat virtavesien kunnostustoimenpiteet tai valuma-alueen kunnostaminen
edellyttää ulkopuolisen rahoituksen saamista.

2.4.3. Suunnitelma istutuksista
Kalatalousalue istuttaa rasvaeväleikattuaja järvitaimenen ja -lohen 2-3-vuotiaita poikasia vuosittain
talousarvion antamassa laajuudessa. Edellä mainittujen lajien kohdalla istukkaina käytetään mieluummin 2vuotiaita poikasia, koska ne ovat 3-vuotiaita poikasia edullisempia ja menestyvät selvitysten mukaan hyvin
Höytiäisellä. Järvitaimenta istutetaan vuosittain myös velvoiteistutusvaroilla. Järvitaimen ja järvilohiistutukset tehdään varhain keväällä mahdollisuuksien mukaan jääkannen alle. Valtaosa
planktonsiikaistutuksista toteutetaan velvoiteistutuksina, mutta myös osakaskunnat istuttavat
planktonsiikaa jonkin verran kalatalousalueen pienvesiin. Kirjolohta on istutettu Valkealampeen. Kuha
lisääntyy luontaisesti Höytiäisessä. Kuha kilpailee samasta ravinnosta ahvenen kanssa ja kuhakannan ollessa
voimakas on Höytiäisellä havaittu, että ahvenen määrä vähenee, joskin ahvenen koko voi kasvaa.
Kalastajien mielipiteet siitä kumman kannan runsaampi esiintyminen on parempi jakaantuvat kahtia.
Muistettava kuitenkin on, että kuha on tärkeä kaupallinen kala. Höytiäisessä on ollut merkkejä kuhakannan
tilan heikentymisestä ja tämän vuoksi tulevaisuudessa voidaan joutua miettimään kuhan
lisääntymisalueiden (jotka sijaitsevat Höytiäisen pohjoisemmissa osissa) kutuaikaista rauhoittamista.
Kalojen luonnollisen lisääntymisen salliminen on aina istutuksia parempi vaihtoehto. Taulukossa 3 on
esitetty kalalajit ja -kannat, joita voi käyttää Höytiäisen kalatalousalueen istutuksissa ilman erillistä ELYkeskuksen lupaa.
Taulukko 3. Kalalajit ja -kannat, joita voi käyttää Höytiäisen kalatalousalueen istutuksissa ilman erillistä ELYkeskuksen lupaa.
Laji
Käytettävä kanta
Järvilohi
Vuoksen kanta
Järvitaimen
Vuoksen kanta
Saimaan nieriä
Kuolimon kanta
Kirjolohi
Ei kanta vaatimuksia
Harjus
Puruveden kanta
Siika
Koitajoen kanta
Kuha
Paikallinen kanta tai kanta, jota on jo aiemmin käytetty

2.4.4. Ehdotukset kalastuksen kehittämistoimenpiteiksi
Kalatalousalueella on koko järven kattava yhtenäislupa-alue viehekalastukseen sekä pyydyskalastukseen
yleismerkki, joka kattaa Höytiäisen lukuun ottamatta Lehmon osakaskunnan vesialuetta, luvanmyynti
kaikilla suuremmilla paikkakunnilla sekä nettiluvanmyynti, hyvät palvelurakenteet ja kattavasti
veneenlaskuluiskia ympäri järveä. Jatkossa tulee huolehtia, kuten tähänkin asti, kaikkien palvelurakenteiden
hyvästä kunnosta ja toimivuudesta. Palvelurakenteet ovat kaikkien kalastajien käytössä. Tulevina vuosina
osa suuremmista luvanmyyjistä tulee todennäköisesti lopettamaan luvanmyynnin liiketoiminnan
lakkaamisen tai ikääntymisen vuoksi ja tämän vuoksi nettilupamyyntiin panostetaan etenkin
pyydysyksikkömyynnin osalta. Viehelupa on mahdollista maksaa joko kalatalousalueen tilille tai lunastaa
lupa nettimyyjältä.
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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.

Valvottavat alueet ja valvonnan painopisteet
Höytiäisen kalatalousalueella valvonta kohdistuu viehekalastuslupien ja pyydyskalastuslupien valvontaan
sekä ns. laillisuusvalvontaan.
Kalatalousalue myy viehelupaa. Lisäksi osakaskunnat voivat myydä omia viehelupiaan. Viehelupien
tarkastamisen yhteydessä tarkastetaan aina myös kalastonhoitomaksu.
Pyydyskalastuksen osalta valvonta kohdistuu verkkojen silmäkokorajoituksiin ja pyydysyksikkömerkkeihin,
sekä pyydysten merkintöihin.
Metsähallituksen hallinnoimilla yleisvesialueilla valvotaan viehekalastusta ja kalastusoikeutta yhteistyössä
Metsähallituksen kanssa.

Resurssit ja yhteistyö
Kalatalousalueella on 13 valtuutettua valvojaa, joista 8 on Pohjois-Karjalan kalatalouskeskuksen valvojia.
Kalatalousalue ostaa kalastuksenvalvontapalvelua Pohjois-Karjalan kalatalouskeskukselta, joka myös tekee
raportin alueella suoritetusta valvonnasta.
Kalatalousalueella tehdään vuosittain yhteisvalvontaa Metsähallituksen ja poliisin kanssa. Metsähallitus
suorittaa kalastuksenvalvontaa yleisvesialueella.
Alue on osakkaana kalatalouskeskuksen omistamassa valvontaveneessä ja vesijetissä, mutta muutoin
alueella ei ole omaa valvontakalustoa.

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 18v. ja yli 65v. eritelty)
Luvattomat kalastajat (mikä lupatyyppi)
Rikkomukset (rauhoitusaikana/kieltoalueella kalastus, pyyntimittaa, välineitä/pyydyksiä ja pyydysten
merkintää koskevat rikkomukset).
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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 ELYkeskukselle.

2.6. Suunnitelma kalastusta ja kalakantoja koskevan seurannan järjestämisestä
Kalakantojen tilaa seurataan kalastustiedusteluin ja koekalastuksin, mikäli taloudellinen tilanne tämän
mahdollistaa. Kalastustiedustelu on tarkoitus toteuttaa seitsemän vuoden välein, viimeksi
kalastustiedustelu tehtiin vuoden 2017 kalastuksesta. Koekalastus on tarkoitus tehdä viiden vuoden välein
Höytiäisen eteläosan neljällä isolla koekalastusruudulla. Vuonna 2019 koekalastus tehtiin kahdella
pohjoisemmalla ruudulla ja vuonna 2020 koekalastus tehtiin kahdella eteläisemmällä isolla ruudulla.
Kaupalliset kalastajat toimittavat saalistietonsa Lukelle ja näiden saalistietojen saaminen kalastusalueen
käyttöön tulee selvittää. Erityisen seurannan kohteena on kuhakannan tilan kehittyminen tulevina vuosina,
kuha on tärkeä saaliskala niin kaupallisille kuin vapaa-ajankalastajillekin.

3. Virtavedet
Höytiäiseen laskevien jokien kunnostustoimien onnistumista voidaan seurata esimerkiksi
sähkökoekalastuksilla. Mikäli kunnostustoimet osoittautuvat onnistuneiksi on pienimuotoisia kunnostuksia
syytä jatkaa ja mahdollisuuksien mukaan laajentaa.

4. Pienet järvet
Osakaskunnat vastaavat pienvesien hoidosta ja hoidon suunnittelusta sekä kalastuksen järjestämisestä.

5. Vaelluskalojen, uhanalaisten kalakantojen ja biologisen monimuotoisuuden
huomioon ottaminen toimenpiteissä
Kalatalousalue ottaa toimissaan ja päätöksissään huomioon järvilohistrategian, taimenen hoito-ohjelman ja
kansallisen rapustrategian. Valmisteilla on myös Vuoksen alueen harjuksen hoito-ohjelma.

6. Täpläravun ja muiden vieraslajien huomioon ottaminen toimenpiteissä
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, jollainen on esimerkiksi
täpläravun kantama jokiravulle tuhoisa rapurutto. Vieraslajit luokitellaan haitallisuusasteen mukaisiin
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luokkiin. Kaloista haitalliseksi on luokiteltu puronieriä, mustatäplätokko ja hopearuutana ja ravuista
täplärapu. Tarkkailtaviksi tai paikallisesti haitallisiksi kaloiksi on luokiteltu harmaanieriä, hopearuutana,
karppi, kirjolohi, kyttyrälohi, peledsiika, putkikuonotokko ja rohmutokko.
Kalatalousalueella esiintyy jokirapua muutamassa pienemässä järvessä. Myös täpläravusta on tehty
satunnaisia havaintoja Höytiäisessä. Täpläravun levittäytymistä jokirapuvesistöihin ja luvatonta
täplärapujen levittämistä pyritään estämään tiedottamisen avulla. Jokirapua pyritään kotiuttamaan sille
soveltuviin kohteisiin (Venejoki) toimien kansallisen rapustrategian mukaisesti.

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.
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.

8. Suunnitelma viestinnästä
Viestinnän tavoitteet
Viestintä on avainasemassa tehokkaassa kalatalousaluetoiminnassa. Tehokkaalla sisäisellä viestinnällä
pidetään kalatalousalueen hallitus, osakaskunnat 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.
22

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.

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.
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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 ELYn
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.

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
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- 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 ja
järvilohi sekä järvitaimen).
Taimenille sopivien alueiden (osatavoite 2) toimenpiteiden selvittämistä jatketaan koko suunnittelukauden
ajan.
Kaupallista kalastusta koskevien tavoitteiden (osatavoite 3) toteutumista arvioidaan yhtenä
kokonaisuutena. Mikäli saalimäärissä tapahtuu merkittäviä muutoksia pyritään selvittämään johtuvatko
muutokset kalakannoissa tapahtuneista muutoksista vai kalastajien määrän vähentymisestä. Mikäli
kysymys on jälkimmäisestä, selvitetään onko lupien saannissa ollut ongelmia ja voidaanko asiassa auttaa.
Vapaa-ajankalastukseen liittyvän tavoitteen (osatavoite 4) toteutumista mittaroidaan kalastustiedustelujen
tulosten pohjalta.
Osakaskuntien yhdistymishalukkuutta (osatavoite 5) tarkastellaan ensimmäisen kerran vuoden 2025
vuosikokouksessa ja osakaskuntien toiminnan aktivoimista jatketaan koko suunnitelmakauden ajan.
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11. LIITTEET: Yksityiskohtaisemmat lisätiedot
Liite 1. Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi
Vuonna 2016 annetulla kalastusasetuksella rasvaevällinen järvilohi ja järvitaimen on rauhoitettu ympäri
vuoden. Rasvaevättömän järvilohen alamitta on vähintään 60 cm ja rasvaevätön järvitaimen vähintään 50
cm. Höytiäisellä ei ole asetuksen mukaista järvilohen kesäaikaista rauhoitusta (rasvaeväleikatun järvilohen
kalastaminen kielletty 1.6.-31.8. välisenä aikana). Kalastusasetuksessa on säädetty myös saaliskiintiö, jossa
vapaa-ajankalastuksessa sallitaan enintään yhden rasvaevättömän järvilohen saaliiksi ottaminen kalastajaa
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ja vuorokautta kohti. Viehekalastuksessa sallitaan kahden (2) rasvaevättömän taimenen saaliiksi ottaminen
venekuntaa ja vuorokautta kohti. Viehekalastus sallittu max. 10 tai 3 vavalla/venekunta. 10 ja 3 vapaan
kuuluu myös kalastonhoitomaksuun kuuluvat vavat.
Kuhan alamitaksi ehdotetaan asetuksen mukaista 42 cm:iä. Harjuksen alamitaksi ehdotetaan asetuksen
mukaista 35 cm. Harjus on rauhoitettu 1.4.-31.5. välisenä aikana.
Talvella jään alta kalastettaessa verkkopyynti sallittu ainoastaan solmuväliltään 55 mm tai sitä harvemmilla
verkoilla. Edellä mainittu solmuväli on linjassa kuhan alamitan kanssa, mutta liian alhainen ajatellen
lohikalojen alamittaa.
Kesällä yli kymmenen (10) metriä syvemmissä vesissä verkkopyynti sallittu ainoastaan 55 mm tai sitä
harvemmilla verkoilla. Ei koske muikkuverkkoja. Perusteluna alamittaisen kuhan pyynnin väheneminen.
Koho- ja välivesipyynnissä käytettävien harvojen verkkojen pienin sallittu solmuväli on 80 mm, rajoitus ei
koske muikunpyyntiä.
Verkon pienin sallittu solmuväli on 80 mm alle kymmenen (10) metrin vesialueella 1.9. lähtien jäiden tuloon
saakka, kuitenkin siten, että siian ja muikun kalastus on sallittua solmuväliltään 30 mm tai sitä tiheämmillä
verkoilla lokakuun 15. päivästä marraskuun 15. päivään saakka. Tällä rajoituksella pyritään välttämään
alamittaisen taimenen kalastus, taimen hakeutuu syksyllä mataliin vesiin ja täten parantamaan istutettujen
lohikalojen tuottavuutta.
Kalatäkyinen kohosiimapyynti kielletty ympäri vuoden, perusteluina kalatäkyinen kohosiima pyytää
kaikenkokoisia lohikaloja. Kalastuslain 56 §:n mukaan alinta pyyntimittaa pienemmän kalan pyytäminen on
kielletty. Pyyntimittojen vastainen kala on välittömästi laskettava takaisin veteen. Lohikalojen
vapauttaminen lohisiimasta elävänä on käytännössä mahdotonta. Harjuslauta kielletty, perusteluna
harjuksen paikkauskollisuus ja melko suppea elinalue, joilta harjus voidaan pyytää tehokkaasti pyytävällä
harjuslaudalla jopa kokonaan pois. Kuhanpyynnissä rysänperän suurin sallittu harvuus 20 mm tai harvempi
perä pitää olla varustettu selektiivisillä ikkunoilla ja perässä pitää olla vähintään kaksi 50 cm x 50 cm
selektiivistä ikkunaa, jotka voivat olla valmistettu esimerkiksi ruutuun pauloitetusta vähintään 50 mm:n
polyeteenihavaksesta tai muu vastaava metalli tai muovirakenne. Perusteluna alamittakuhien silmään
tarttumisen estäminen (tähän sovelletaan 5 vuoden siirtymäaikaa, jolloin säätely astuisi voimaan vuoden
2026 alusta lähtien).
Kuhan kutuajan rauhoittaminen: Höytiäisessä on merkkejä kuhakannan heikkenemisestä ja jatkossa tulisi
miettiä kuhan kutuajan rauhoittamista kesäkuun ajan tarkkaan määritellyillä lisääntymisalueilla, rauhoitus
ei koskisi koko järveä. Kutuajan rauhoittaminen on istutuksia tehokkaampi ja järkevämpi vaihtoehto kuhan
kalastuksen turvaamiseksi kaikille kalastajille. Kalastuslain 1 § mukaan ensisijaisesti kalan luontaista
lisääntymistä tulee turvata ja vasta sen jälkeen turvaudutaan istutuksiin.
Pyydysten merkintä vesiliikennealueella: pyydys on merkittävä 1,2 m vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan
salkoon kiinnitetyllä vähintään 20 cm leveällä ja korkealla neliön muotoisella lipulla. Pintapyydys tulee
vesiliikenteen käyttämillä alueilla merkitä kahdella päällekkäisellä lipulla. Lippusalot tulee varustaa
vähintään 2 cm:n heijastimella. Kaikenlaisen kalastuksen ja vesillä liikkumisen yhteen sovittamiseksi
kalatalousalue on esittänyt suosituksen, että pyydön suunta osoitettaisiin vähintään 15 cm:ä veden pinnan
yläpuolelle ulottuvalla koholla jadan molemmissa päissä. Tämä koskien myös pohjapyyntöjä.
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Liite 2. Veneenlaskuluiskat Höytiäisellä:
Höytiäisen kanavan laskuluiska
- Soraluiska Puntarikosken voimalaitoksen alapuolella, josta yhteys Pyhäselälle Marjalan kanavan kautta.
- Kohdetta hallinnoi Kontiolahden kunta.
- Laskuluiska on huonokuntoinen, vesi on kuluttanut soraa pois ja näkyviin on tullut isoja kiviä.
- Laskuluiskan lähellä ei ole lainkaan parkkipaikkoja, ainoastaan kääntöpaikka.
Puntarikosken laskuluiska
- Betoniluiska voimalaitoksen itä- ja yläpuolella.
- Kohdetta hallinnoi Kontiolahden kunta.
- Kohteessa hyvä parkkipaikka.
Häikänniemen retkisatama
- Kohteessa on laituri (itäpuolella), betoniluiska, grillikatos, uimaranta, pukukopit, veneranta ja puucee.
- Kohdetta hallinnoi Onttolan kylätoimikunta.
- Kohteessa on kohtuullisesti parkkitilaa autoille ja trailereille.
- Kohteeseen johtava tie on ajoittain heikossa kunnossa.
- Päätieltä ei ole opastusta kohteeseen.
Kunnaslahden retkisatama
- Kohteessa on hyvä laituri, betoniluiska, grillikatos, puucee, leikkipaikka, uimaranta ja veneranta.
- Kohdetta hallinnoi Kunnasniemen kylätoimikunta.
- Kohde tarkoitettu pääasiassa kyläläisten käyttöön.
Huhmarin vieraslaituri
- Kohteessa on vieraslaituri, 2 betoniluiskaa, WC, grillikatos, leikkipaikka, jätehuolto, septin
tyhjennyspaikka, asuntovaunualue ja uimaranta.
- Kohdetta hallinnoi Lomakeskus Huhmari.
- Alueen muut palvelut: venevuokraus, ravintola, hotellitasoinen majoitus ja Höytiäisen luontokeskus.
Halkovaaran veneranta
- Betiniluiska, kota, halkovarasto, kuivakäymälä, veneranta, laituri, jäteastia.
- Kehitettävää: parkkipaikan laajentaminen.

Polvijärven Kallioniemen vieraslaituri
- Kohteessa on betoniluiska, vierasvenepaikka, puucee, jätehuolto ja parkkialue.
- Opasteet kohteeseen puuttuvat päätieltä.
Selkäsalmen retkeilysatama
- Kohteessa on betoniluiska, isojen veneiden laituri, parkkialue, puucee, jätelava ja nuotiopaikka (omat puut
oltava mukana).
- Väylämerkit alkavat heti rannasta lähdettäessä.
Kaianlahden veneranta
- Kohteessa betoniluiska, joka on tarkoitettu pääasiassa kyläläisten käyttöön.
Jängänrannan veneranta
- Kohteessa on betoniluiska, veneranta ja parkkialue.
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- Kohdetta hallinnoi Polvijärven kunta/Kinahmon kylätoimikunta.
Ruvaslahden veneranta
- Kohteessa on ollut matalahko soraluiska, uimaranta, pukukopit, puucee ja veneranta. Soraluiska on
huuhtoutunut pois ja venettä on vaikea laskea tai nostaa.
- Kohteessa on parkkitilaa vain rajallisesti.
- Kohdetta hallinnoi Polvijärven kunta/Ruvaslahden kylätoimikunta.
- Kohteeseen opastus päätieltä.
Varosen retkisatama
- Kohteessa on hyvä soraluiska, uimaranta, veneranta ja puucee.
- Parkkitilaa ei ole paljon.
-Kohdetta hallinnoi Polvijärven kunta/Ruvaslahden kyläyhdistys.
- Kohteeseen opastus päätieltä.
Martonvaaran laivaranta
- Kohteessa on betonilaatoin vahvistettu luiska, jonka laskualue on matalahko.
- Kohteessa uimaranta, veneranta, laivalaituri, laavu ja grillipaikka.
Hiekkaniemen vieraslaituri
- Kohteessa on betoniluiska, nuotiopaikka (omat nuotiopuut oltava mukana), puucee, uimaranta ja
veneranta.
- Kohteessa oli massiivinen betonilaituri, jonka jäät hajottivat.
- Kohdetta hallinnoi Juuan kunta.
- Opasteet kohteeseen puuttuvat päätieltä.
Tammalahden vieraslaituri
- Kohteessa on betoniluiska, vieraslaituri, laavu, nuotiopaikka, puucee, jätehuolto, veneranta, yhteyslaituri
ja parkkialue.
- Kohdetta hallinnoi Kontiolahden kunta.
- Opasteet kohteeseen päätieltä puuttuvat.
Somerluodon veneranta
- Kohteessa on kapea betoniluiska, veneranta ja puucee.
- Kohde on venevajan omistajien rakentama.
- Kohde ei sovellu yleiseen käyttöön.

Kontiolahden satama
Kohteessa on kaksi betoniluiskaa, vierasvenelaituri, WC, jätehuolto, septintyhjennyspaikka, jäähileasema,
parkkialue, matonpesupaikka (kuivalla maalla) ja uimaranta.
- Kohdetta hallinnoi Kontiolahden kunta.
- Kohteessa palvelee kesäaikaan Grillikahvio Höytiäisen tupa.

Liite 3. Höytiäisen kalasaunat:
Laitasaaren kalasauna (lukollinen, avain panttia vastaan)
- Kohteessa mökki, jossa sauna
- Grillikatos
- Puuvarasto
- Kompostoiva huussi
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- Laituri rantautumiseen
Jussinluodon kalasauna (lukollinen, avain panttia vastaan)
- Kalasauna (kamina lämmitykseen)
- Grillikatos
- Puuvaraston kehikko on olemassa
- Kompostoiva huussi
Jeren kalasauna
- Kalasauna (kamina lämmitykseen) ja erillinen saunarakennus
- Grillikatos
- Kompostoiva huussi
Sikosaaren kalasauna
- Kalasauna (kamina lämmitykseen)
- Grillikatos
- Puuvarasto
- Kompostoiva huussi
Munatsun kalasauna
- Kalasauna (kamina lämmitykseen)
- Grillikatos
- Puuvarasto
- Kompostoiva huussi
Pekan saunasaaren kalasauna (lukollinen, kertamaksua vastaan)
- Kohteessa mökki ja erillinen saunarakennus
- Tulisija
- Kompostoiva huussi
Lisäksi Jouhtenisen eteläpäässä kaksi Metsähallituksen ylläpitämää tulipaikkaa, joissa molemmissa puuliiteri
ja kompostoiva huussi.
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