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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
Valtimonjoki eli Valtimon reitin vesistö sijaitsee Vuoksen vesistön latvoilla Maanselän vedenjakaja-alueen ja
Pielisen välissä. Koko Valtimonjoen vesistö mahtuu lähes kokonaan nykyisin Nurmekseen kuuluvan, entisen
Valtimon kunnan alueelle. Maanselällä sijaitsee kahden vesistön Vuoksen vesistön ja Oulujoen välillä bifurgaatio, kun Kalliojärvi laskee vetensä sekä pohjoiseen, että etelään Vuoksen vesistöön päin.
Valtimon vesistö on kolmihaarainen ja kokooma-altaana on Haapajärvi, johon vedet laskevat kolmesta suunnasta, idästä, pohjoisesta ja lännestä. Valtimojoen pituus on 45 kilometriä ja vesialueen pinta-ala on 1285
km2. Järvien osuus vesistöalueesta on 4,6 %. Keskivirtaama on 15 m3/s. Kalatalousalueen tärkeimmät vesialueet ovat Haapajärvi, Valtimonjärvi, Karhujärvi, Valtimonjoki ja Koppelojärvi. Kalatalousalueen arvioitu
pinta-ala on 4821 ha. Valtimon kalatalousalue ja sitä ympäröivät kalatalousalueet on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Valtimon kalatalousalue ja ympäröivät kalatalousalueet. Kalpajärjestelmä 2020.
3

Itäinen päähaara
Itäisen haaran pääjokena on Sivakkajoki, joka alkaa Autiojärvestä, laskee Autiojoki -nimisenä Sivakkajärveen,
josta lähtien joki laskee monikoskisena Sivakkajoen kylän läpi Ylä-Valtimojärveen. Myös Pieni Pertunjoki laskee pohjoisesta samaan järveen. Ylä-Valtimojärven pintaa on aikoinaan laskettu muun muassa tulvasuojelun
takia. Ylä-Valtimonjärven vedet laskevat Valtimonjärveen, josta ne jatkavat kulkuaan Valtimon kirkonkylän
eli Haapakylän itäpuolitse Myllyjokena Pieneen-Valtimojärveen. Pienestä Valtimojärvestä vedet virtaavat Valtimonniemen kapean kannaksen läpi Pieneen Haapajärveen, joka on osa Haapajärveä.

Keskimmäinen päähaara
Kokkojoki
Tunnetuin latvajoki on Kokkojoki, joka saa alkunsa Kalliojärven alapuolisesta Alasenjärvestä. Joen varrella
sijaitsee Rumon kylä. Joki muodostaa monia koskia ja siinä sijaitsee kuuluisa koskinähtävyys, Valtimon komein koski Kalliokoski. Kalliokoski on jyrkästi kalliokynnyksen yli kuohuva ja kaksiosainen. Kokkojokeen tuovat
vesiään koillisesta vedenjakajalta matomaisesti kiemurteleva Matojoki, Saarijoki ja Verkkojoki. Verkkojoki
virtaa Verkkojoen kylän läpi ja siinä sijaitsee entisöity Tavikosken mylly. Kokkojoen alajuoksu on nimeltään
Hallajoki.
Rumojoki
Rumojoki on toinen keskisen reitin latvajoki, Kokkojoen kanssa samansuuntaisesti Rasimäen kylän läpi kaakkoon virrannut Rumojoki laskee Hallajokeen Puukarin kylän kohdalla. Hallajoki taas laskee Puukarinjärveen.
Puukarinjärvi-Matkusjoki
Puukarinjärvestä virtaavat vedet Välijoen kautta Nuolijärveen, jonka molemmin puolin on Nuolijärven kylä.
Järveen tuo lisävesiä koillisesta Halmejärveltä Halmejoki. Nuolijärvestä reitti jatkuu Tuupanjoen ja Nuolikosken kautta Polvijärveen ja Matkusjokeen, joka laskee Haapajärveen.
Koppelojärven reitti
Koppelojärvestä laskee Matkusjokeen Koppelojoki. Koppelojärven reitin latvajokena on luoteesta Koppelon
kylän kohdalla Koppelojärveen laskeva Palmikkojoki. Palmikkojokeen laskee Ylimmäisenjärvestä Myllypuro.

Läntinen päähaara
Läntinen päähaara saa alkunsa Rautavaaran puolelta Hiirenjärvestä, josta laskee Pajukosken reittinä Hiirenjokena Haapajärven läntiseen osaan, Mustajärveen. Hiirenjoen alajuoksulle laskee vetensä Kalliojärven pienreitti Kalasalmen kautta. Se tuo vesiä Pohjajärvestä, Sorsajärvestä ja lintujärvenä tunnetusta Kalliojärvestä.
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Alajuoksu
Paitsi koko vesistöä, myös Haapajärven alapuolista jokiosuutta Pieliseen on kutsuttu myös Valtimojoeksi.
Haapajärvestä vedet laskevat Pienen Haapajärven kautta Karhunpään kylän läpi, ensin Karhunpäänjokeen,
sitten Karhujärveen. Karhujärvestä vedet laskevat Jokivastimoon ja siitä edelleen Pielisen Kuokkastenlahteen.
Joen suussa Nurmeksen Kuokkastenkoskella on v. 1989 rakennettu voimalaitos, jonka omistaa Pohjois-Karjalan Sähkö Oy.
Aikoinaan on Pielisestä nousut muun muassa siikaa vesistöön, mutta vesistön perkauksen ja Kuokkastenkosken patoamisen ja valjastamisen jälkeen niiden nousu on loppunut. Ennen reitti oli tärkeä uittoväylä. Latvapurot tammettiin veden kokoamista varten, kosket perattiin ja sahit rännitettiin. Runsasvetisimmät joet ja
järvet puomitettiin ja ukotettiin. Esimerkki latvavesistöjen tammeamisesta on ns. Viisisoppinen -lampi, 2 km
pitkä jokilaajentuma Hiirenjoessa, Valtimon ja Rautavaaran rajalla. Esimerkki uiton takia peratusta ja rännitetystä koskesta on Valtimon kirkolta 4 km:n päässä pohjoisessa valtatie 6:n alitse virtaava Nuolikoski. Sitä
on perattu myös uiton jälkeisenä aikana 1980-luvulla.
Ennen Valtimon vesissä oli kolmekin tulvaa vuosittain. Tulvista ensimmäinen oli keväinen suurin tulva, sitten
sateiden jälkeinen tulva ja vielä syystulva. Tulvat haittasivat maanviljelyä ja tilannetta yritettiin aluksi korjata
Koppelojärven ja Ylä-Valtimojärven veden laskulla. Latva-alueiden asutusten ja soiden ojitus sekä purojen
perkaus lisäsivät tulvahuippuja. Tulvien saamiseksi kuriin perustivat rannanomistajat Valtimon vesistön perkaus-järjestely-yhtiön. Pää- ja sivuväylät perattiin ja rakennettiin muun muassa siltoja.
Valtimolla harjoitetaan vapaa-ajankalastusta, pääasiallisesti kotitarvekalastusta, kaupallista kalastusta alueella ei ole. Kalastuslupamyynnin perusteella kalastajien määrä on vähentynyt entisestään tai sitten viehekalastus on painottunut yhdellä vavalla ja vieheellä kalastamiseen, toisin sanoen kalastusta harjoitetaan valtion
kalastonhoitomaksulla. Tosin mainittakoon, että myös seisovien pyydysten määrä on ollut laskussa viimeisen
vuosikymmenen ajan. Iäkkäiden kalastajien tilalle pitäisi saada uusia nuoria kalastajia. Valtimon kunta liittyi
Nurmeksen kaupunkiin vuonna 2020 ja entisen Valtimon kunnan alueella asuu reilut kaksituhatta asukasta.
Lähde: Wikipedia, avoin lähdetieto.

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 Valtimon alueella huomioon otettavat ovat Vuoksen vesistöalueen järvitaimenkantojen toimenpideohjelma (Takkunen ym. 2018) ja kansallinen rapustrategia (Erkamo ym. 2019).
Vuoksen vesistöalueen taimenkantojen hoito-ohjelma valmistui vuonna 2018. Kansallinen rapustrategia on
päivitetty vuonna 2019. Lisäksi otetaan huomioon Vuoksen vesistöalueen harjuskantojen toimenpideohjelma (joka ei ole vielä tämän käyttö- ja hoitosuunnitelman valmistuessa Maa- ja metsätalousministeriön
vahvistama).
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2. Suunnitelma Valtimon kalatalousalueen vesistöille
2.1. Perustiedot vesialueesta sekä kalakantojen ja kalastuksen nykytilasta
2.1.1. Vesialue ja sen tila
Vesien omistus ja hallinta
Kalatalousalueella on 36 osakaskuntaa ja 84 muuta vesialueen omistajaa. Järjestäytyneitä osakaskuntia ovat
Haapakylän, Karhunpään ja Koppelon osakaskunnat. Vapautettuja osakaskuntia on yksitoista ja yksi osakaskunta on järjestäytymätön. Lisäksi vesialueita omistaa Metsähallitus. Taulukossa 1 on esitetty kalatalousalueen omistusyksiköiden lukumäärät ja pinta-alat kokoluokittain 2020. Kuvan 2 kartassa on esitetty vesialueiden omistus Valtimon kalatalousalueella.
Taulukko 1. Kalatalousalueen omistusyksiköiden lukumäärät ja pinta-alat kokoluokittain 2020.
Pinta-ala

Vesialueiden
lukumäärä

< 1 ha

59

1 - 5 ha

omistajien % lukumäärästä

Kokonaispinta-ala, ha

Osuus kokonaisalasta

49,2 %

20,45

0,4 %

37

30,8 %

99,66

2,0 %

5 - 50 ha

13

10,8 %

229,53

4,7 %

50 - 100 ha

4

3,3 %

334,43

6,9 %

100 - 500 ha

4

3,3 %

986,05

20,3 %

500 - 1000 1
ha

0,8 %

581,68

12,0 %

yli 1000 ha

1,7 %

2611,9

53,7 %

2
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Kuva 2. Vesialueiden omistus Valtimon kalatalousalueella.
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Vesien tila
Vesistöalueen vesi on hyvin humuspitoista. Lähes kaikki vesistöalueen suot on ojitettu, jonka lisäksi alueella
on aurattu valtavia aloja hakkuuaukeita. Näistä ojista ja aurausalueista virtaava humus on mataloittanut, rehevöittänyt ja samentanut vesistöjä suuresti ja muun muassa Polvijärvi kirkonkylän pohjoispuolella on esimerkki kiintoaineksen mataloittamasta järvestä. Haapajärveen laskettiin kirkonkylän jätevedet lammikkopuhdistamon sakeuttamisaltaiden kautta, mutta vesistön laatu parani, kun Valtimon kirkonkylien jätevesien
siirtoviemäri Nurmekseen valmistui vuonna 1995.
Suppeaan aineistoon perustuvan ekologisen luokituksen mukaan suurin osa Valtimon alueen järvistä kuuluu
luokkaan hyvä (kuva 3). Haapajärvi ja Karhujärvi kuuluvat ekologiselta tilaltaan luokkaan tyydyttävä ja Hiirenjärvi erinomaiseen. Kaikista Valtimon alueen joista ei ole tietoja ekologista luokittelua varten mutta ne mistä
luokittelu on tehty (Sivakkajoki, Verkkojoki, Palmikkojoki, Rumonjoki, Koppelojoki, Matkus-Tuupanjoki, Saarijoki, Hallajoki-Kokkojoki, Myllyjoki ja Hiirenjoki) valtaosa kuuluu ekologiselta tilaltaan hyvään luokkaan, ainoastaan Halmejoki kuuluu tyydyttävään luokkaan.
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).

8

Kuva 3. Valtimon järvien ja jokien tila suppeaan aineistoon perustuvan ekologisen tilan luokittelun mukaan.
Lähde: paikkatieto.ympäristö.fi/vesikartta, pintavesien ekologinen tila 2019.
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Valtimon kalatalousalueen pohjoisosassa on kaksi turvetuotantoaluetta, jotka ovat merkittävimmät vesistön
kuormittajat (kuva 4). Kuokkastenkosken voimalaitos muodostaa merkittävän vaellusesteen estäen kalojen
liikkumisen Valtimon vesistöreitin ja Pielisen välillä.
Vesialueiden muu käyttö
Kalliojärvi ja Sorsajärvi ovat tunnettuja lintujärviä ja Kalliojärvi kuuluu linnustonsuojeluohjelmaan. Kalliojärvellä on kaksi lintutornia, luontopolku ja kota. Valtimojärven rannalla on kaupungin ylläpitämä Lokkisaaren
uimala. Palmikkojoen rannassa on kota. Karhunpään Neitivirralla on kota ja uimaranta. Haapasalmessa on
laavu.
Kalastuksen lisäksi Valtimon vesialueilla on jonkin verran muuta virkistyskäyttöä, kuten veneilyä suuremmilla
järvillä ja kesämökkiasutusta. Veneenlaskuluiskia on Valtimonjärvessä ja Haapajärvessä. Valtimon lukuisat
joet ovat verrattain vähällä käytöllä ja kunnostuksilla niistä voisi saada hyviä taimenkohteita, mutta rasvaevällistä taimenta ei saa kalastaa, joten kalastusta kunnostukset eivät tällä hetkellä palvele.

Kuva 4. Valtimon vesistön haja-ja pistekuormitus sekä kalojen vaellusesteet. Lähde: Pohjois-Karjalan ELYkeskus, ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue, 2019
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2.1.2. Kalakantojen nykytila
Valtimon vesissä esiintyy luontaisesti ahventa, kuhaa, haukea, kuoretta, madetta, lahnaa ja muita särkikaloja.
Vähäisessä määrin esiintyy myös taimenta. Kuhakanta on peräisin istutuksista, joita alettiin tehdä 1970-luvulla. Kuhia ei ole juurikaan istutettu Valtimon vesialueille enää 2000-luvun aikana, koska kuha on lisääntynyt
luontaisesti. Myös mahdollisesti esiintyvä planktonsiika on peräisin istutuksista. Muikusta ei ole havaintoja
lainkaan 2000-luvulla.
Valtimon kalatalousalueella on tehty huomattavia taimenen kotiutusistutuksia 1990-luvun loppupuolella ja
2000-luvun alkupuolella. Istutusten onnistumista seurattiin sähkökoekalastuksilla vuosina 2005 ja 2006 (Ruokolainen & Halonen 2006). Tuolloin taimenhavaintoja saatiin Verkkojoen Surmankoskesta, Tavikoskesta, Kokkojoen Rumon koskesta ja Väärät koskista sekä Koppelojoen Myllykoskesta.
Vuonna 2010 Valtimon Sivakkajokeen istutettiin taimenen poikasia yhteensä 5000 kappaletta ja istutusten
onnistumista seurattiin vuonna 2013 ja 2014 suoritetuilla sähkökoekalastuksilla (Kiiskinen & Ahosola 2014).
Sähkökoekalastukset tehtiin Sivakkajoen Kannelkoskessa, Hiekkakoskessa ja Matokoskessa heikoin tuloksin,
taimenista ei saatu havaintoja. Valtimon vesialueet ovat voimakkaasti muutettuja esimerkiksi perkaamalla ja
taimenen ja sen pienpoikasten menestyminen edellyttäisi virtavesien kunnostamista.
Jokirapua esiintyi Valtimon vesialueella useassa paikassa, rapurutto vuosina 1996 -1997 tuhosi rapukannat.
Tämän jälkeen jokirapua on istutettu yhden kerran useaan eri paikkaan ja istutusten voidaan katsoa onnistuneen, koska jokirapua tavataan kohtalaisesti entisillä rapuruttoalueilla.
Valtimon vesialueiden kaloista on selvitetty elohopeapitoisuuksia ja ne ovat olleet erittäin alhaisia, joten
isompienkaan petokalojen ihmisravintokäytölle ei ole mitään erityisiä käyttösuosituksia (Kalojen elohopeapitoisuuksia Ylä-Karjalan ja Joensuun seudun järvissä, Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys Valvontahanke 2014).
Kalatalousalue osallistuu kalojen elohopeatutkimukseen vuonna 2022.
Valtimon kalatalousalueen vesialueille on istutettu 2000-luvulla lähinnä planktonsiikaa ja kirjolohta. Kirjolohiistutuksia on tehty nuorille suunnattua Valtakunnallinen kalastuspäivä tapahtumaa varten, mutta toki saalista on riittänyt muillekin vapaa-ajankalastajille. Taulukosta 2 käy ilmi Valtimon vesialueille tehdyt istutukset,
istutuskohteet ja istuttajatahot vuosina 2015 -2019.
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Taulukko 2. Valtimon kalatalousalueelle tehdyt istutukset vuosina 2015 - 2021.
Vuosi Laji/muoto

Kanta

Ikä

Istutuspaikka

Istuttaja

Kpl

2015

Järvitaimen

Vuoksi

3v

Kuokkastenkosken vml yläpuoli

Velvoite

495

Kirjolohi

Ei tietoa

3v

Koppelo- ja Valtimojärvi

Kalastusalue

418

Pl.siika

Koitajoki

1k

Autiojärvi, Kivijärvi, Salmijärvi ja Metsähallitus
Tulijärvi

3600

Pl.siika

Koitajoki

1k

Hoikanlampi, Iso Riihilampi, Iso- Kalastusalue
Uramo, Koppelojärvi, Kortejärvi,
Kuusijärvi, Peurajärvi ja Ristijärvi

4456

Järvitaimen

Vuoksi

3v

Kuokkastenkosken vml yläpuoli

Velvoite

278

Pl.siika

Koitajoki

1k

Ritolampi

Kalastusalue

300

Pl.siika

Koitajoki

1k

Iso-Uramo

Osakaskunnat

600

Kirjolohi

Ei tietoa

2v

Kuokkastenkosken vml yläpuoli

Velvoite

183

Kirjolohi

Ei tietoa

3v

Haapajärvi, Koppelojärvi, Valti- Kalastusalue
mojärvi ja Ylä-Valtimojärvi

320

2018

Kirjolohi

Ei tietoa

2v

Kuokkastenkosken vml yläpuoli

Velvoite

466

2019

Pl.siika

Koitajoki

1k

Karhujärvi ja Lingonjärvi

Velvoite

600

2020

pl.siika

Koitajoki

1k

Joki-Vastimo

Velvoite

6000

2021

pl.siika

Koitajoki

1k

Kuokkastenkosken vml yläpuoli

Velvoite

3000

Kirjolohi

Ei tietoa

3v

Iso-Haapajärvi

Osakaskunnat

115

Kirjolohi

Ei tietoa

3v

Koppelojärvi, Valtimojärvi, Pieni Kalatalousalue
Haapajärvi

417

2016

2017

Planktonsiikaa on istutettu huomattavia määriä Valtimon kalatalousalueen vesialueille, mutta istutukset
eivät ole sanottavasti antaneet tulosta.
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2.1.3. Kalastuksen nykytila
Vapaa-ajan kalastus
Vapaa-ajan kalastajilla tarkoitetaan kotitarvekalastajia ja vapavälineillä (heittokalastus, uistelu, onkiminen ja
pilkkiminen) tapahtuvaa kalastusta. Kalatalousalueella on yhtenäislupa-alue, jolla saa kalastaa vieheellä ja
pyydyksillä. Lupa-alue kattaa Valtimon entisen kunnan vesialueet lukuun ottamatta Metsähallituksen ja Jokikylän osakaskunnan vesialueita. Yhtenäislupa-alue on muodostettu osakaskuntien kanssa tehdyillä tehtäviensiirtosopimuksilla. Osakaskunnilla on kuitenkin 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.
Viehelupa on mahdollista maksaa suoraan kalatalousalueen tilille tai lunastaa lupa nettimyynnistä tai kolmelta muulta luvanmyyjältä. Yksikkömerkkien luvanmyyntipaikkoja on kolme.
Kaupallinen kalastus
Pohjois-Karjalassa on I-luokan kaupallisia kalastajia 26 ja II-luokan kaupallisia kalastajia 242. Valtimolla ei ole
tiedossa olevia kaupallisia kalastajia, joskin Valtimon järvien hyvät ahven ja särkikannat mahdollistaisivat kaupallisen kalastuksen Valtimon kalatalousalueella. Valtimon kalatalousalueella ei ole troolaukseen soveltuvia
vesialueita, vaan kaupallinen kalastus tapahtuisi katiska, verkko, rysä tai nuottakalastuksena. Kalatalousalueen suhtautuminen kaupallista kalastusta kohtaan on myönteinen, sillä vesialueet ovat vähän hyödynnettyjä
ja kaupallinen kalastus nähdään osana kalavesien hoitoa tiheän kalakannan harventamisen myötä. Lisäksi
mainittakoon, että Nurmeksessa sijaitsee iso vähempiarvoista kalaa hyödyntävä jatkojalostuslaitos Pielisen
Kala. Valtimolla on turkisrehusekoittamo.
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. Kalatalousalueella ei
ole tiedossa yhtään Valtimon alueella toimivaa kalastusopastoimintaa harjoittavaa yrittäjää.

2.2. Kalakantojen ja kalastuksen tavoitetilat ja osatavoitteet seuraavalle suunnittelukaudelle
Kalakannat
OSATAVOITE 1. Kalastukselle keskeisten lajien, kuhan, hauen ja ahvenen kannat, jotka perustuvat turvattuun
luonnonvaraiseen lisääntymiseen, pysyvät elinvoimaisina. Planktonsiikakanta ja niistä saatavat saaliit perustuvat istutuksiin, joita jatketaan. Kirjanpitokalastajia alueella ei ole.
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OSATAVOITE 2. Pyritään kunnostamaan pitkällä aikajänteellä taimenelle ja harjukselle sopivia elin- ja lisääntymisympäristöjä Valtimon virtavesiin. Virtavesien kunnostuksesta ja kalataloudellisesta merkityksestä on
laadittu erillinen suunnitelma, jonka mukaan kunnostuksia voitaisiin aloittaa aluksi vaikka talkoovoimin soraistamalla pienpoikastuotantoalueita siihen soveltuviin (ja suunnitelmassa osoitettuihin) kohteisiin. Suuremmalle kunnostustyölle pitäisi löytää ulkopuolinen rahoittaja.
Kalastus
OSATAVOITE 3. Kalatalousalueen järvivesiä "markkinoidaan" kaupallisille kalastajille ja edesautetaan kaupallisia kalastajia lupien saannissa. Valtimon järvissä on hyvät ahven ja särkikannat.
OSATAVOITE 4. Alue säilyy ja kehittyy kiinnostavana vapaa-ajan kalastuksen kohteena. Vapaa-ajan kalastus
tuottaa kalatalousalueelle ja vesialueiden omistajille lupatuloja, joita käytetään kalavesien hoitoon. Vapaaajan kalastajien määrää seurataan vuosittain kalatalousalueen myymien lupamäärien kautta (viehekalastuslupa ja pyydysmerkki).
OSATAVOITE 5. Särkikalakantojen hyödyntäminen. Särkikalojen pyynti on myös hyvä kalavesien hoitokeino.
Yhteistoiminnan kehittäminen
OSATAVOITE 6. Valtimolla on paljon järjestäytymättömiä osakaskuntia. Toimivia osakaskuntia on vain kolme
ja nekin toimivat toimitsijamies periaatteella. Huolehditaan toimivien osakaskuntien toiminnan elinvoimaisesta jatkumisesta. Selvitetään osakaskuntien yhdistymismahdollisuuksia.

2.3. Vesialueiden käytön alueellinen suunnittelu ja yhteistoiminnan kehittäminen

2.3.1. Kalataloudellisesti merkittävät alueet
Vapaa-ajan kalastus painottuu pääasiassa Valtimon suurimmille järville Haapajärveen, Valtimojärveen, YläValtimojärveen ja Koppelojärveen. Kuha on vapaa-ajan kalastajien tavoitelluin saalis, seuraavana tulevat ahven ja hauki. Siikasaaliit ovat satunnaisia.
Jopa melko vähäisilläkin kunnostustoimilla, kuten luomalla kutupaikkoja soraistamalla, Valtimon virtavesiin
voisi saada taimenille sopivaa elinympäristöä. Taimenen kotiuttaminen Valtimon virtavesiin lisää kalakantojen monimuotoisuutta, mutta kalastusmahdollisuuksiin sillä ei tällä hetkellä ole vaikutusta, sillä rasvaevällisen taimenen kalastus on kielletty ympäri vuoden.

2.3.2. Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet ja niillä käytettävät pyydykset
Kalatalousalueen alueella ei ole kaupallista kalastusta. Kaupalliseen kalastukseen soveltuvat kalatalousalueen kaikki suurimmat järvialtaat mukaan lukien Haapajärvi, Valtimojärvi, Ylä-Valtimojärvi, Koppelojärvi, Pohjajärvi, Kortejärvi, Ristijärvi, Mustajärvi ja Nuolijärvi (Kuva 5). Valtimon järvet eivät pienehkön kokonsa takia
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sovellu troolaukseen, vaan kaupallista kalastusta voi harjoittaa katiska, verkko, rysä (isorysä) tai nuottapyyntinä.
Valtimolla kalatalousalue myöntää kaupallisen kalastuksen luvat ja määrittelee kalastusoikeuden hinnan
niiden osakaskuntien alueilla, jotka ovat valtakirjalla antaneet kalatalousalueelle oikeuden siihen.

2.3.3. Kaupallisen kalastuksen alueellinen lupa: kalastusoikeuden haltijalle
maksettavan käyvän hinnan määrittely
Mikäli päädytään tilanteeseen, jossa ELY-keskus on myöntämässä kaupalliselle kalastajalle alueellisen luvan
kaupallisen kalastuksen harjoittamiseksi (KL 13 §), ELY-keskuksen tulee käyvän hinnan (KL 14 §) muodostamiseksi olla yhteydessä kalatalousalueen hallitukseen, joka selvittää alueellista käypää hintaa yhteistyössä
ELY-keskuksen kanssa. Yhteistyöllä pyritään selvittämään hakemuksessa ilmoitetun alueen käypä hinta ottaen huomioon alueen lupahintaan vaikuttavat erityiset olosuhteet ja tekijät. Kalatalousalue voi esimerkiksi
olla yhteydessä alueensa kalastusoikeuden haltijoihin hinnan selvittämiseksi.
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Kuva 5. Kaupalliseen kalastukseen soveltuvat vesialueet Valtimon kalatalousalueella.
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2.3.3. Kalastusmatkailuun hyvin soveltuvat alueet
Kalatalousalueen kaikki vesialueet ovat opastoiminnan käytössä olevia alueita. Valtimon virtavedet sijaitsevat upeissa vaara- ja harjumaisemissa ja virtavesien kalastusmahdollisuuksia tulisikin selvittää alueen kiinnostavuuden lisäämiseksi. Rasvaeväisen taimenen kalastus on kuitenkin kielletty sen uhanalaisuuden vuoksi.
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 yhtenäislupa, joka kattaa kaikki Valtimon entisen kunnan alueen vesialueet Metsähallituksen ja Jokikylän osakaskunnan vesialueita lukuun ottamatta. Viehelupa oikeuttaa kalastamaan kaikilla
vapavälineillä ja tuulastamaan. Vapamäärää ei ole rajattu. Pyydysyksikkö oikeuttaa kalastamaan verkoilla,
rysillä ja katiskoilla.

2.3.5. Yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueella
Toimivien osakaskuntien toimintakyvyn ylläpitäminen on ykkösprioriteetti. Tätä tuetaan avustamalla kokousten pitämisessä ja yleisessä tiedottamisessa.

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
Valtimon virtavesien kunnostuksesta ja kalataloudellisista vaikutuksista on laadittu erillinen selvitys (Rouvinen 2018). Myös Kinnunen (2005) on laatinut selvityksen Valtimon virtavesien kunnostamisesta osana Valtimon kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa. Rouvisen (2018) selvitys kattaa kaikki Valtimon virtavedet
ja siinä on esitetty kohteet tärkeysjärjestyksessä. Suunnitelman mukaisten kunnostustöiden toteuttamisen
hinta-arvio on yli 300 000 euroa.
Kunnostustyöt voitaisiin kuitenkin aloittaa pienimuotoisena talkookunnostuksena sellaisissa virtavesikohteissa, joille pienimuotoinen kunnostus sopii ja voisi tuottaa tulosta. Kunnostuksissa tulisi panostaa pienpoikasalueisiin, siten että taimen voisi lisääntyä ja pienpoikaset menestyä näissä kohteissa. Kunnostusten onnis-
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tumista ja taimenen menestymistä tulee selvittää sähkökoekalastuksin ja mikäli pienimuotoisilla kunnostuksilla on saatu taimen menestymään, voidaan alkaa miettiä virtavesien laajempia ja taloudellisesti merkittäviä
kunnostuksia. Rahoitus laajempiin kunnostuksiin tulee saada ulkopuoliselta rahoittajalta.
Valtimon virtavesien vuosittaiset pH:n mittaukset aloitetaan vuonna 2022.
Virtavesien kunnostuksilla tähdätään taimenen palauttamiseen Valtimon virtavesiin.

2.4.3. Suunnitelma istutuksista
Kalatalousalueen toimintasuunnitelman yhteydessä on istutussuunnitelma, joka kattaa kolmen vuoden jakson kerrallaan. Kalatalousalue istuttaa kirjolohta ja siikaa. Kirjolohta on istutettu niinä vuosina, jolloin Valtimon koululaisille on järjestetty Valtakunnallinen kalastuspäivä -tapahtuma ja tätä käytäntöä jatketaan. Tarvittaessa voidaan tehdä taimenen ja harjuksen tuki- tai kotiutusistutuksia virtavesialueille.
Taulukossa 3. on esitetty kalalajit ja -kannat, joita voi käyttää istutuksissa Valtimon kalatalousalueella, mikäli
lajia on aiemmin istutettu tai sitä esiintyy ennestään vesistössä. Muussa tapauksessa tarvitaan aina ELY-keskuksen lupa kotiutusistutukseen (KL74 §).
Taulukko 3. Istutuksiin käytettävät kalalajit ja –kannat.
Laji

Käytettävä kanta

Järvilohi

Vuoksen kanta

Järvitaimen

Vuoksen kanta

Saimaan nieriä

Kuolimon kanta

Harjus virtavesiin

Lieksanjoen kanta

Harjus järvialueille

Pielisen kanta

Planktonsiika

Koitajoen kanta

Kuha

Paikallinen kanta tai kanta, jota on jo aiemmin käytetty

2.5. Suunnitelma kalastuksenvalvonnan järjestämisestä
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.
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Valvottavat alueet ja valvonnan painopisteet
Valtimon kalatalousalueen merkittävimmät vesialueet valvonnan kannalta ovat Haapajärvi, Valtimojärvi, YläValtimojärvi ja Koppelojärvi. Valvonta kohdistuu viehekalastuslupien ja pyydyskalastuslupien valvontaan sekä
ns. laillisuusvalvontaan.
Viehelupien tarkastamisen yhteydessä tarkastetaan aina myös kalastonhoitomaksu.
Pyydyskalastuksen osalta valvonta kohdistuu verkkojen silmäkokorajoituksiin ja pyydysyksikkömerkkeihin,
sekä pyydysten merkintöihin.
Resurssit ja yhteistyö
Kalatalousalueella ei ole omia valtuutettuja valvojia, vaan kalatalousalue ostaa kalastuksenvalvontapalvelua
Pohjois-Karjalan kalatalouskeskukselta, joka myös tekee raportin alueella suoritetusta valvonnasta.
Kalatalousalueella voidaan tehdä yhteisvalvontaa Metsähallituksen ja poliisin kanssa.
Rahoitus
Valvontaa tehdään kalatalousalueen omilla varoilla ja mahdollisilla kalatalouden edistämiseen suunnatuilla
varoilla.

2.6. Suunnitelma kalastusta ja kalakantoja koskevan seurannan järjestämisestä
Kalatalousalueella ei ole kalastusta ja kalakantoja koskevaa seurantaa. Valtimon alueella voisi toteuttaa esim.
kuuden vuoden välein kalastustiedustelun tai koekalastuksen. Koekalastukseen tulisi ottaa mukaan kaikki
Valtimon alueen suurimmat järvet ja tämä voi olla rahoitusta ajatellen mahdoton toteuttaa. Kalastustiedustelulla voisi myös saada monipuolisemmin tietoa Valtimon kalastuksesta ja kalastosta, mutta siihenkin tarvitaan rahoitusta.

3. Vaelluskalojen, uhanalaisten kalakantojen ja biologisen monimuotoisuuden huomioon ottaminen toimenpiteissä
Kalatalousalue ottaa toimissaan ja päätöksenteossaan huomioon taimenen hoito-ohjelman ja kansallisen rapustrategian sekä Vuoksen vesistöalueen harjuskantojen toimenpideohjelma. Virtavesien kunnostamisia taimenelle ja harjukselle sopiviksi elinympäristöiksi tehdään resurssien mukaan.
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4. Täpläravun ja muiden vieraslajien huomioon ottaminen toimenpiteissä
Kalatalousalueen alueella esiintyy jokirapua. Ravustus on ollut kielletty useiden vuosien ajan rapuruton tuhottua rapukannat. Rapukanta on saatu elpymään rapuistutuksilla ja ravustus on tarkoitus sallia alkaen vuodesta 2021. Täpläravun levittäytymistä jokirapuvesistöihin ja luvatonta täplärapujen levittämistä pyritään estämään tiedottamisen avulla. Valtimon vesistöissä ei ole täplärapua.

5. 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 ympäri 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 samanlainen 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.

6. 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.
Viestintä on aina kaksisuuntaista. Siksi on tärkeää, vesienomistajat pitävät kalatalousalueen ajan tasalla
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muun muassa yhteystiedoistaan, lupamyynnistään, kalastusmääräyksistään, kunnostuksistaan, omista kalastuksenvalvojista ja muista päätöksistään.
Käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksymisen jälkeen suunnitelma julkaistaan kalatalouskeskuksen ja kalatalousalueen omilla 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
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. kalatalousalueen nettisivut, tiedotteet, sosiaalinen media, koulutustilaisuudet, esitteet, ilmoitukset erilaisiin julkaisuihin, juttujen tarjoaminen paikallislehdille ja kuntien tiedotteet.
Viestinnällä kerrotaan:


Kalatalousalueen toiminnasta yleensä



Kalastusmahdollisuuksista



Voimassa olevasta paikallisesta säätelystä



Paikallisista luvista ja niiden myynnistä



Kalastuksenvalvonnasta



Voimassa olevista kalastussäädöksistä



Omistajille maksettavista korvauksista
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Kalatalousalueen pääsiallinen viestintäkanava on kalatalousalueen kotisivut, joiden päivityksen hoitaa toiminanjohtaja.
Viestinnän seuranta
Vuosikello sisältää viestinnän seurannan ja yhteenveto viestinnästä esitetään kalatalousalueen vuosikertomuksessa.

7. 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
- 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.
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8. 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 tavoitetilaa (osatavoite 1) seurataan luvanmyynnin ja paikallisten kalastajien ilmoittamana. Selvitetään mahdollisuutta saada rahoitusta koekalastusten tekemiseen. Jos ilmenee selviä viitteitä
kalakantojen heikkenemisestä, keinot tilanteen korjaamiseksi harkitaan tilanteen mukaan ja päivitetään
käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi kalastuksen säätelytoimien tehostaminen.
Taimenille sopivien elinalueiden (osatavoite 2) kunnostamista ryhdytään toteuttamaan saatavilla olevan rahoituksen puitteissa ensin pienimuotoisesti talkoilla. Suunnitelmakaudella ryhdytään selvittämään mahdollisuutta rahoitukseen isompaa kunnostusta silmälläpitäen.
Kaupallista kalastusta koskevien tavoitteiden (osatavoite 3) toteutumista arvioidaan yhtenä kokonaisuutena.
Pidetään lupien hinnat kaupallisille kalastajille kohtuullisina ja lupien hankkiminen pidetään helppona. Markkinoidaan kaupallisen kalastuksen mahdollisuuksia kaupallisille kalastajille esimerkiksi paikallisen ammattikalastajajärjestön kautta.
Vapaa-ajankalastukseen liittyviä tavoitteita (osatavoite 4) seurataan vuosittain kalatalousalueen myymien
lupamäärien kautta. Vapaa-ajankalastajilta ja mahdollisilta alueella olevilta kalastusoppailta otetaan vastaan
kehittämisideoita. Selvitetään rahoitusmahdollisuutta kalastustiedustelun toteuttamiseen.
Särkikalojen hyödyntäminen (osatavoite 5). Ohjataan mahdollista kaupallista kalastusta kohdentumaan särkikalakantoihin. Pyritään helpottamaan kalastuslupien saantia entisestään jos kaupallinen kalastaja kohdentaa pyynnin särkikaloihin.
Etsitään aktiivisesti (osatavoite 6) nuoria osakaskuntien osakkaita, jotka voisivat olla kiinnostuneita osakaskuntatoiminnasta. Kerrotaan heille osakaskunnan ja kalatalousalueen toiminnasta ja innostetaan heitä mukaan toimintaan.
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Liite 1. Valtimon kalatalousalueen ehdotus kalastuksen säätelytoimenpiteiksi
Alamitat:
Kuha 42 cm, järvitaimen 50cm ja harjus 35 cm kalastusasetuksen mukaan.
Verkkokalastus:
Valtimojärvellä, Ylä-Valtimojärvellä, Haapajärvellä (Pieni Haapajärvi ja Mustajärvi mukaanlukien), Koppelojärvellä, Hiirenjärvellä ja Nuolijärvellä verkot, joiden solmuväli on 31 - 44 mm, ovat kiellettyjä kokonaan. Seitsemän (7) metriä ja sitä syvemmillä vesialueilla verkkojen pienin sallittu solmuväli on 50 mm.
Pyydysyksikkömäärää ei ole rajoitettu (lukuunottamatta ravustusta). Kalastusasetuksessa on kuitenkin määrätty, että kaupallista kalastusta lukuun ottamatta verkkojen sallittu enimmäispituus on 240 metriä pyyntija venekuntaa kohti.
Ravustus on sallittu vuodesta 2021 alkaen. Yksikköjä ravustukseen myydään maksimissaan 20 yksikköä/henkilö entisen Valtimon kunnan alueella asuville. Pyydykset tulee desinfioida.

Kalastuskielto:
Pyynti Myllyjoen padolla (100 m alapuolella) on kalastusasetuksen mukaisesti kielletty
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Liite 2. Valtimon kalatalousalueen kalustoluettelo

VALTIMON KALATALOUSALUEEN KALUSTOLUETTELO
Nuottakalusto
Nuotta kork. 4,5-5 m
Nuotta kork. 9 m
Kelukone Bricks Stratton
Kelukone kelkka
Nuotanuittosalot
Nuotta kork. 10 m
Nuotta kork. 13 m
Nuotta kork. 6 m
Nuotta kork. 3 m
Nuottausankkureita
Nuottauslauttoja
Nuottanarujen uittolaite
Nuotan siipien levittäjät
Raivausnuotta

2
2

4
2
2
2

Rysäkalusto
Ankkurikoho 1,5-4 l
Ankkurikoho 10 l
Ankkurikoho 20 l
Paunetti + aita
Rysä kork. 3 m + aita
Rysä kork. 3 m litteäkorkkinen aita
Rysä kork. 1,5 m
Rysä kork. 1,8 + aita
Rysä kork. 5 m + aita
Rysäankkuri iso 14
Rysäankkuri pieni
Rysäankkuri pieni

150
60
30
2
2

2
2
8
83

Sekalaisia tarvikkeita
Bensakanisteri 20 l
Ensiapulaukku
Happimittari
Helly-Hansen lappuhaalari
Hylsyavainsarja
Jääsaha (polttomoottori)
Kalahaavi
Kalakasseja
Kalakorvo musta, laatikko
Kalakorvo musta, pyöreä
Kalakorvo saavi
Kalankuljetussäiliö 1000 l
Katkaisulaikkoja, hits.puikkoja ym.

2

7
4
5
4
10
2
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Ketjua
Kuhaturoja
Kuljetuslaatikoita
Kyllästyspöytä
Kalahaalari
Kumisormikkaita
Kumirukkaset
Kuormansidontavyö
Kumisormikkaat Alaska
Kyllästysainetta 40 l
Kyllästysaine tynnyreitä (muovi)
Lippusalko
Muovisankkoja
Nailonköysinippu
Nauloja 10 kg
Ompelukone Husqvarna
Painepesuri
Peräkärry Majava rek. WBM-422
Ph-mittari ph Scan 1
Reppukompressori
Suojapressuja
Säiliöpakastin
Taukotupa
Traileri rek. PSS-383
Tuoli ja pöytä
Tuura
Tynnyri
Tynnyripumppu
Työhaalarit
Työkaluja

10
2
5
2
2
2
6
2
35
40
5
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Verkot/tarvikkeet, muut pyyntivälineet
Havasta
Kalasumppu
Kalasumppu havas
Kalanmittalauta
Katiskatarvikkeita
Koeverkkosarja (yleiskatsaus)
5 + 21?
Koekalastus lippusalot
10
Kudontakäpy
Minkkiloukkuja
10
Pieni sumppu
Rapumertoja
35 (naru) + 2 muovista
Rapusumppu
2
Rapulaatikot
5
Rapumertojen rakennus tarvikkeita 1 laatikollinen
Venetarvikkeet
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Kaikuluotain Lwrance x55A 1678254
Kelluntaliivi hihallinen
2
Kelluntaliivi hihaton
4
Kelluntatakki
2
Lautta Kuokkanen/Torvinen
Perämoottori nelitahti Honda
Perämoottori Johnson 4 hp
Perämoottori + polttoainesäiliö Mariner 5 hp
Perämoottori + polttoainesäiliö Suzuki 9,9 hp
Vene Grumman

