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1. JOHDANTO 

 

Puulan kalatalousalueen järjestäytymiskokous pidettiin 21.1.2019 Kangasniemellä. Samassa 

kokouksessa hyväksyttiin kalatalousalueen säännöt, jotka ELY-keskus vahvisti 13.3.2019. 

 

Puulan kalatalousalue on vesipinta-alaltaan noin 51 400 hehtaaria. Kalastusalueen suurimmat järvet 

ovat Puula, Ryökäsvesi, Liekune, Synsiö, Vahvajärvi ja Mallos. Kalastusalue sijaitsee Hirvensalmen ja 

Kangasniemen kuntien ja Mikkelin kaupungin alueilla.  

 

2. HALLINTO 

Vuonna 2019 kalatalousalueen hallituksen puheenjohtajana toimi Eero Hölttä ja varapuheenjohtajana 

Hannu Rahikainen. Muina hallituksen jäseninä olivat Ensio Björninen, Matti Huitila, Esa Hurri, Toni 

Halttunen, Seppo Pöyry, Tuomo Halmeslahti ja Kai Ritosalo. Toiminnanjohtajaksi hallitus valitsi 

Rauno Jaatisen Etelä-Savon Kalatalouskeskus ry:stä. Hallitus kokoontui toimintavuonna neljä (4) 

kertaa.  

 

Kalastusalueen ensimmäinen varsinainen kokous pidettiin 21.1.2019 Kangasniemellä. Kokoukseen 

osallistui 20 henkilöä, edustaen 13 kalatalousalueen jäsentä. Toinen varsinainen kokous pidettiin 

11.6.2019 Hirvensalmella. Tähän kokoukseen osallistui 11 henkilöä ja he edustivat seitsemää 

kalatalousalueen jäsentä. Kalatalousalueen tilinpidon hoiti Tili- ja isännöintitoimisto Juvan 

Yrityshuolto Oy. Kalatalousalueen tilit tarkasti Tilintarkastus Inkeröinen & Himanen Oy. 

 

3. TULOT JA MENOT 

Kalatalousalue sai vuodelle 2019 kalatalousalueen toimintavaroja 11 220 €.  Lisäksi palautui 123 € 

aiheettomasti maksettuja nettimaksuja. Yhteensä kalastusalueen tulot olivat 11 343 €. 

       

Kalastusalueen vuoden 2019 suurin menoerä oli kalaistutukset, joihin käytettiin noin 18 376 €.  

Istutuskuluissa on mukana myös kassikasvatuksen rehukulut. Hallituksen matkakuluja syntyi 629 €. 

Hallitus ei nostanut kokouspalkkioita. Kalastuksenvalvontaan käytettiin 93,50 €. Kokouskulut olivat 

398 €. Toiminnanjohtajan palkkio oli 6572 €.  Synsiönseudun osakaskunnan syntymisen yhteydessä 

uuteen osakaskuntaan liittyville, toimimattomille, osakaskunnille maksettiin heille kuuluvia korvauksia 

2592 €. Muita kuluja olivat mm. pankki- ja koulutuskulut, esitemateriaalin teettäminen, 

verkkokassikasvatuksen hoitokulut ja istutusluvan hakeminen.   

 

 



 
Kuva 1: Puulan kalatalousalueen menot vuonna 2019 

 

 

Kaikkiaan menoja oli vuonna 2019 yhteensä 29 616,16 €. Tilikauden alijäämä oli 18 273,16 €. Tappio 

johtui siitä, että istutuksiin käytettävät varat olivat vuoden 2018 viehetuloista kertyneitä varoja, jotka 

siirtyivät kalatalousalueen omaan pääomaan siirryttäessä kalastusalueesta kalatalousalueeseen.  

 

Viehekalastuksen yhtenäislupa-alue 

 

Puulan kalatalousalueen lupa-alueen pinta-ala oli vuonna 2019 runsaat 20 000 hehtaaria. 

Lupamyyntituloja vuonna 2019 kertyi 22 627 € (vuonna 2018, 26 874 €). Lupamyynti laski edellisestä 

vuodesta. Syynä oli suurten osakaskuntien syntyminen ja niiden viehelupa-alueet. Vain muutamalla 

vavalla kalastavat uistelijat ostavat osakaskunnan luvan kalatalousalueen luvan sijaan. Lupatuloista 

vajaat 2/3 jää kalastusalueen käyttöön osakaskuntien kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Nämä 

varat käytetään lohikalojen istutukseen viehelupa-alueelle.   

 

4. KALAVESIEN HOITO 

4.1 Kalaistutukset 

Kalatalousalue käytti lohikalojen istutuksiin hieman yli 18 300 €, joka sisälsi viivästetyn istutuksen 

rehukulut 2018 €. Rahalla istutettiin järvitaimenia 6584 kpl. Poikasten keskipituus oli taimenilla 232 - 

247 mm ja keskipaino 138 - 173 g. Osaa poikasista pidettiin noin kuukausi verkkokassissa, jossa niitä 

ruokittiin ja vapautettiin Puulaan vesien lämmettyä. Muut istutukset ovat osakaskuntien rahoittamia. 

Kalatalousalue toteutti järvilohien ja taimenten istutuksen yhteisistutuksena. 



4.2 Vesistökunnostukset 

 

Kalastusalue toimi luvanhakijana Puulan alueen koskikunnostushankkeessa. Kunnostushanke sai 

lupapäätöksen vuonna 2019.           

  

5. TUTKIMUS JA SEURANTA  

Puulan kalatalousalue käynnisti lakisääteisen käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimisen 

kalatalousalueelle. Suunnitelma valmistuu vuoden 2020 aikana. Ely-keskus käynnisti 

vesienhoitosuunnitelman laatimisen Puulan kalatalousalueelle. Vesienhoitosuunnitelma ei sido 

kalatalousaluetta.  

  

Puulan kalatalousalue on mukana ”Elinvoimainen Järvilohi” – hankkeessa. Hankkeessa kokeillaan 

järvilohen risteyttämistä mm. Tornionjoen lohen ja Nevan lohen kanssa. Ensimmäiset risteytykset 

tehtiin vuonna 2018. Kalatalousalue on myös jäsenenä Elinvoimainen järvilohi ry:ssä. Haettiin lupa 

risteytyslohien istuttamiselle Puulaan. 

  

Kalatalousalueelle perustettiin nettisivut http://puula.fi. 

 

Eero Hölttä osallistui valtakunnallisille kalatalousaluepäiville. 

 

6. KALASTUKSEN VALVONTA 

Puulan kalatalousalue on valtuuttanut kalastuksenvalvojia suorittamaan valvontaa koko 

kalatalousalueella. Tämän lisäksi osakaskunnilla on omia valvojia. Valvojat ovat suorittaneet valvontaa 

omatoimisesti sekä ilmoitusten perusteella. Alueen toteuttama valvonta oli vähäistä. Vuoden 2019 

aikana ei ole tullut ilmi isompia rikkeitä.  

 

7. NUORISOTYÖ 

 

Kalatalousalueen toimijat ovat olleet mukana kouluilla järjestetyissä kalastuspäivissä ja -kerhoissa. 

 

8. MUU TOIMINTA  

Osallistuttiin Hirvensalmella Tervaleppäjuhliin ja rantakalailtaan omalla osastolla.  

 

Osallistuttiin Kangasniemen kesän avaukseen. 

   

Puulan yhteislupa-alueella järjestettiin useita uistelukilpailuja. 

 

http://puula.fi/

