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Kalastusalueet ja vesienhoito - tapaaminen 
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Paikka: Kanttila, osoite: Vilhulantie 5, 76850 NAARAJÄRVI 
 
Läsnä: Pekka Suhonen Syvänsinjärven kalastushoitokunta 
 Maija Häyrinen Virtasalmen kalastusalue 
 Jouko Nykänen Virtasalmen kalastusalue 
 Väinö Partanen Joroisten osakaskunta 
 Raimo Piilo Joroisten kalastusalue 
 Risto Salko Joroisten kalastusalue 
 Pekka Häkkinen Pieksämäen kalastausalue 
 Pekka Partti Kyyveden kalastusalue 
 Yrjö Takkinen Kyyveden kalastusalue 
 Reijo Lähteenmäki Etelä-Savon ELY -keskus 
 Pertti Manninen Etelä-Savon ELY -keskus 
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Tapaamisessa keskusteltiin Pieksämäen, Joroisten, Virtasalmen ja Kyyveden alueen vesien-
hoitoon liittyvistä kysymyksistä. Keskustelua käytiin ja esille nousi mm. seuraavia asioita: 
 

- Osakaskuntien yhdistämistä pidettiin tärkeänä 
o todettiin, että pienten osakaskuntien liittäminen jo aiemmin yhdistyneisiin isompiin 

osakaskuntiin on liian kallista; hinta määräytyy uuden osakaskunnan kokonais-
pinta-alan mukaan 

-  Syvänsin alueen osakaskuntien yhdistämiseen liittyen toivottiin, että ELY -keskus olisi 
aloitteen tekijä ja kutsuisi osakaskunnat neuvotteluun 

- Käyttö- ja hoitosuunnitelmia on päivitetty Pieksämäellä ja Joroisissa vuonna 2014. Kyy-
veden ja Virtasalmen suunnitelmat päivitetään vuonna 2016. Myös Haukiveden suunni-
telma tulisi päivittää. 

o    todettiin, että uusi kalastuslaki vaatii ohjelmien tarkistuksen/päivityksen. Tämän 
takia ennen sitä laadittavien suunnitelmien päivitys vois olla kevyempää 

- ELY -keskuksen laatimaa ja tapaamisessa esiteltyä työtaulukkoa pidettiin hyvänä 
o kalastusalueet näkivät sen tuovan konkreettisuutta vesiensuojelutyöhön 

- Tuotannosta poistuvat turvetuotantoalueet voivat jatkossa aiheuttaa kuormitusta vesis-
töihin 

- Virtasalmen alueen vesien tilaa tulisi selvittää 
o tämän hetkinen tutkimustieto sekä mahdollinen lisätutkimustarve 
o esille nousi, että ELY -keskus vois koota nykytiedon ja pohtia lisätutkimustarvetta 
o lisäksi tulisi arvioida kuormitusselvitystarvetta 

- Virtasalmen alueen koekalastukset 
o kalastusalueen näkemyksen mukaan Etelä- ja Pohjois-Virmaksen alueella koeka-

lastus onnistuu vuonna 2015. Muilla vesistöillä toiminnan aloittaminen vaatii sel-
vittelyä. 
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o sovittiin, että ELY -keskus päivittää työtaulukkoon em. asia sekä katsoo mitkä 
muut järvet voisivat olla mukana koekalastuksessa ja millä aikataululla: tältä osin 
päivitetty taulukko laitetaan kommenteille kalastusalueelle, joka selvittää mahdol-
lisuudet koekalastuksiin osakaskuntien kanssa ja toimittaa tiedon ELY -
keskukselle  

- muita esille nousseita yleisen tason asioita olivat 
o Etelä-Savon vesienhoitosivuille tulee jokaisen toimintaryhmän osalta laatia vuosit-

tainen toimintakertomus. Tämä auttaa vesienhoidon toiminnan volyymin hahmot-
tamista. Pelkät toteutustaulukot eivät ole riittäviä sivustolla kävijöiden kannalta. 

o Sääksjärven tila on heikentynyt viime aikoina; Vuotsinsuon vedet ohjautuvat jär-
veen  

o voidaanko virkistyskalastuksen kuluja (laiturit, laskuluista) sisällyttää vesienhoito-
kuluihin osakaskunnan tai kalastusalueen omina kuluina 

o poistokalastuksen ongelmana nähtiin poistetun kalasaaliin jatkokäsittely 
 
 
Lisäksi keskusteltiin ympäristökasvatuksen järjestämisestä Joroisten alueella. 
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