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1. JOHDANTO
Vuosi 2020 oli kalatalousalueen toinen toimintavuosi.
Kalatalousalueessa yhdistyivät entiset Mikkelin, Luonterin ja Louhivesi-Yöveden
kalatalousalueet. Kalatalousalueen pinta-ala on hieman yli 46 000 hehtaaria.
2. HALLINTO
Vuonna 2020 Mikkeli-Luonteri kalatalousalueen hallituksen puheenjohtajana toimi
Harri Kaipainen ja varapuheenjohtajana Erkki Rantalainen. Hallituksen muut jäsenet
olivat Tarmo Muuri, Annamari Huttunen, Mika Kärkkäinen, Markku Tiusanen, Matti
Himanen, Timo Kaipainen ja Hannu Lehkonen. Hallitus kokoontui vuonna 2020 kolme
kertaa.
Kalatalousalueen
toiminnanjohtajana
toimi
Rauno
Jaatinen
Etelä-Savon
kalatalouskeskuksesta. Kalatalousalueen tilinpidon hoiti Tili- ja isännöintitoimisto
Juvan Yrityshuolto Oy. Kalatalousalueen tilit tarkasti Tilintarkastus Inkeröinen &
Himanen Oy.
Kalatalousalueen varsinainen kokous pidettiin 18.6.2020 Mikkelissä, Hotelli
Vaakunassa. Kokoukseen osallistui 15 henkilöä, edustaen 14 kalatalousalueen jäsentä.
Kalatalousalueella on nettisivut http://mikkelisaimaa.fi
3. TULOT JA MENOT
Vuonna 2020 Etelä-Savon ELY-keskuksen myöntämä toiminta-avustus oli 9933 €.
Mikkelin alapuolisen Saimaan hoitohankkeeseen saatiin avustusta vesienhoitovaroista
10 000 €. Kalatalouden edistämisvaroja saatiin KHS:n laatimiseen 7500 €.
Omistajakorvauksia alueelle jäi yhteensä noin 8000 €. Vieheluvista alueelle jäi noin
1950 €. YIT maksoi jätevesipäästön kompensaatiota 3000 € ja vetouistelijat lahjoittivat
järvilohi-istutuksiin 700 €. Tuloja oli yhteensä 41 078,02 €
Mikkelin alapuolisen Saimaan vieheluvan myynti oli vuonna 2020 1886,70 € (v, 2019
1366,00 €).
Yöveden lupa-alueen myynti oli 7071,90 € (v. 2109 5815,80 €).
Louhiveden vieheluvan myynti oli 880 € (v. 2019 445 €).
Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen maksoi 12 400 €. Kalaistutuksia tehtiin
8847,23 €:lla. Kokouskulut olivat 424,34 €. Toiminnanjohtajan kulut olivat 5952 €
Kalavesien hoitoon käytettiin 25 745,20 €. Näillä varoilla tehtiin hoitokalastusta ja
niitettiin vesikasveja. Taloushallinto ja tilintarkastus maksoi noin 1100 €. Muita
kulueriä olivat mm. kilometrikorvaukset ja pankkikulut. Yhteensä menoja kertyi
57 884,78 €.
Kalastusalueen varsinaisen toiminnan ylijäämä oli 1578,37 €.
Mikkelin alapuolisen Saimaan toimintojen alijäämä oli 18 385,13 €
Tulokset olivat odotetut. Istutuksiin käytettiin varoja hieman budjetoitua enemmän.

Kuva 1: Mikkeli-Luonteri kalatalousalueen varsinaisen toiminnan menot vuonna 2020
4. KALASTUS KALATALOUSALUEELLA
Kalatalousalueen runsaat vedet ja kalakannat antavat hyvät mahdollisuudet kalastuksen
harrastamiseen. Vapaa-ajankalastusta alueella harjoitetaan yleisesti ja monipuolisesti.
Vapaa-ajankalastajien yleisimmin käyttämiä pyydyksiä ovat verkot, joilla saadaan myös
valtaosa kalasaaliista. Muita yleisiä vapaa-ajankalastajien harjoittamia pyyntitapoja ovat
onginta ja pilkintä, viehekalastus sekä katiskapyynti. Kalatalousalueella on vähän
kaupallista kalastusta. Ravustusta alueella harrastetaan jonkin verran. Kalastusalueella
esiintyy täplärapua.
Mikkelin alapuolisen Saimaan viehelupa-alue
Mikkelin alapuolisen Saimaan viehelupa-alue kattaa noin 1 800 hehtaaria Mikkelin
alapuolisen Saimaan pinta-alasta. Luvan hinta on 7 € / viehe / vuosi. Lupa on
henkilökohtainen viehekalastuslupa. Vieheitä voi lunastaa rajoituksetta. Viehelupia voi
ostaa Mikkelin kaupungin virastotalon yhteispalvelupisteestä tai maksamalla luvat
suoraan kalastusalueen pankkitilille.
Vuonna 2020 viehelupa-alueen lupamyyntituloja kertyi 1886,70 €. Summasta on
vähennetty luvanmyyntipalkkiot. Lupamyynti nousi edellisestä vuodesta 500 €.
Veneenlaskuluiska löytyy Mikkelin satamasta ja Siikakoskelta.
Louhiveden Lupa-alue
Louhiveden lupa-alueeseen kuuluu osa Louhivedestä. Lupa-alueen pinta-ala on noin
3300 hehtaaria. Lupamyynti oli 880 € vuonna 2020. Vuonna 2019 myynti oli 445 €.

Yöveden lupa-alue
Yöveden lupa-alueen pinta-ala on 4275 hehtaaria. Alue on suosittua järvilohen
uistelualuetta. Lupamyynti oli 7071,90 €. Myynti kasvoi runsaalla 1000 €:lla edellisestä
vuodesta.

5. KALAVESIEN HOITO
5.1 Suunnittelu
Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma hyväksyttiin kalatalousalueen
varsinaisessa kokouksessa 18.6.2020. Suunnitelma menee seuraavaksi kalataloudellisen
yhteistyöryhmän käsittelyyn.
ELY-keskus jatkoi vesienhoidon suunnitelman tekemistä kalatalousalueelle.
Suunnitelmaa laatii Eurofins Ahma Oy. Vesienhoitosuunnitelman rahoittaa ELY-keskus
ja se ei sido kalatalousaluetta millään tavalla.
5.2 Kalaistutukset
Kalatalousalueen varoilla istutettiin kesänvanhoja kuhanpoikasia Mikkelin alapuoliselle
Saimaalle. Kuhanpoikasia istutettiin 14 666 kpl. Kuhanpoikasten keskipituus oli 76 mm
ja paino 2,5 grammaa. Kuhaistutus on osa Mikkelin alapuolisen Saimaan hoitohanketta.
Yövedelle istutettiin järvilohia 2633,44 €:lla. Järvilohet olivat 2-vuotiaita. Niiden
keskipituus oli 220 mm ja keskipaino 125 grammaa. Uistelijat osallistuivat istutuksen
rahoitukseen 700 eurolla.
Lisäksi istutettiin 3-vuotiaita taimenia 450 kpl Mikkelin alapuoliselle Saimaalle.
Taimenten keskipituus oli 333 mm ja paino 301 grammaa. Taimenet istutettiin yhdessä
Mikkelin kaupungin velvoiteistutuksen kanssa.
Muita, osakaskuntien yms. varoin, kalastusalueelle istutettuja kalalajeja olivat
järvitaimen, kirjolohi, kuha ja planktonsiika.
5.3 Hoitokalastus
Mikkelin alapuolisen Saimaan hoitokalastus jatkui neljättä vuotta. Saalista saatiin noin
44 550 kiloa, joka oli hieman tavoitetta enemmän. Kalastuksen toteutti Vendace Ky.
Hanketta rahoitettiin kalatalousalueen omilla varoilla, vesienhoitovaroilla, YIT:n
avustuksella ja Mikkelin kaupungin jätevedenpuhdistamon kalatalousmaksulla.

5.4 Vesikasvien niitto
Kalatalousalue rahoitti Ajosaaren alueen niittohanketta, jonka toteuttivat paikalliset
toimijat. Aluetta avarrettiin ja sinne tehtiin kuluväyliä, jotka parantavat veden
vaihtuvuutta. Matala vesi haittasi niittojen toteutusta.

Kuva 2: Ajosaaren niittoalue niiton aikana ja jälkeen.

6. KALASTUKSENVALVONTA
Kalatalousalueen kalastuksenvalvojat valvoivat saimaannorppaan ja järviloheen liittyviä
kalastusmääräyksiä neljänä päivänä Luonterilla. Ilmi tuli yksi luvaton
verkkokalastustapaus kalastuskieltoaikana. Asiasta tehtiin ilmoitus poliisille.
Päävastuu valvonnasta on osakaskuntien asettamilla valvojilla.
7. OSAKASKUNTIEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN
Vuonna 2019 käynnistetty yhdistämishanke Mikkelin alapuolisella Saimaalla on
periaatteessa
valmis,
mutta
koronarajoitusten
takia
varsinaista
yhdistämistoimituskokousta ei voitu pitää.
8. MUU TOIMINTA
Kalatalousalueen edustaja osallistui Ympäristöministeriön asettaman saimaannorpan
suojelutyöryhmän työskentelyyn. Valmisteilla on uusi suojelustrategia.
Osallistuttiin maakunnallisille kalatalousaluepäiville.

