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ASIA KALASTUSRAJOITUKSET PARTA- JA KÄRNÄNKOSKESSA JA NIIDEN 
EDUSTOILLA

TAUSTAA Järvitaimen on Vuoksen vesistössä erittäin uhanalainen. Vuoksen vesistön 
järvitaimenkantojen palauttamiseksi on luotu toimenpideohjelma vuonna 
2018. Toimenpideohjelmassa kuvataan Vuoksen vesistön 
järvitaimenkannan nykytila ja esitetään toimenpiteet kannan 
palauttamiseksi. Eräs toimenpideohjelman keskeisimmistä toimenpiteistä 
on kalastuksensäätely. Ohjelman tavoitteena ovat järvitaimenen 
häviämisuhan poistaminen ja elinvoimaiset järvitaimenkannat koko 
Vuoksen vesistöalueella.Toimenpideohjelma on kalastuslain mukainen 
valtakunnallinen kalavarojen hoitosuunnitelma. Parta- ja Kärnänkosken 
alue on yksi toimenpideohjelman kärkikohteista. 

VÄLITOIMENPITEET Varsinais-Suomen ELY-keskus laati säätelytoimenpiteistä esityksen 
Korpijärvi-Kuolimon kalatalousalueen käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaluonnoksen ja Saimaan lohikalojen kestävän 
kalastuksen edistäminen -hankkeessa luodun säätelyehdotuksen pohjalta. 
ELY-keskus kontaktoi tämän jälkeen alueen vesialueenomistajina 
toimivia osakaskuntia puhelimitse ja sähköpostitse ja pyysi osakaskuntien 
kommentteja ja muutosehdotuksia esitykseen. Osakaskunnat joko 
hyväksyivät esityksen sellaisenaan tai esittivät siihen pieniä muutoksia.

RATKAISU JA 
VOIMASSAOLO

Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kieltää 
ympärivuotisesti kalastuslain 53 §:n perusteella kaiken kalastuksen 
lukuun ottamatta ravustusta karttaliitteen 1 mukaisilla alueilla Kuolimon 
ja Saimaan välissä.

Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kieltää 
ympärivuotisesti kalastuslain 53 §:n perusteella verkkokalastuksen sekä 
kalastuksen kaikenlaisilla koukkupyydyksillä karttaliitteen 2 mukaisella 
alueella Parta- ja Kärnänkosken edustalla Saimaalla.
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Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukset kieltävät kalastuslain 53 §:n perusteella 
verkkokalastuksen sekä kalastuksen kaikenlaisilla koukkupyydyksillä 
karttaliitteen 3 mukaisilla alueilla Saimaalla 15.8. – 31.10. välisenä 
aikana.

Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukset kieltävät kalastuslain 53 §:n perusteella 
verkkokalastuksen alle 45 millimetrin solmuväleillä karttaliitteen 3 
mukaisilla alueilla Saimaalla 1.5. – 31.5. välisenä aikana.

Päätös on voimassa vuosina 2022 – 2025.

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

PERUSTELUT Kalastuslain tarkoituksena on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon 
pohjautuen järjestää kalastus sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti 
kestävällä tavalla, turvaten kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto, 
kalakantojen luontainen elinkierto sekä monimuotoisuus ja suojelu.

Kalastuslain 53 §:n perusteella ELY-keskus voi,  jos vesialueella esiintyy 
kalalaji tai -kanta, jonka elinvoimaisuus tai tuotto on heikentynyt tai 
vaarassa heikentyä taikka vesialue on keskeinen kalalajin tai -kannan 
lisääntymisen kannalta mm. kieltää kalastamisen tietyllä pyydyksellä tai 
kalastustavalla taikka kieltää kalastamisen tiettynä ajankohtana tai 
rajoittaa sitä. Rajoitukset tai kiellot eivät saa rajoittaa kalastusoikeuden 
hyödyntämistä enempää kuin on välttämätöntä rajoituksen tai kiellon 
tavoitteen saavuttamiseksi.

Kuolimon ja  Saimaan välisiä Parta- ja Kärnänkosken alueen koskia 
voidaan pitää Etelä-Saimaan tärkeimpinä järvitaimenen lisääntymis- ja 
poikastuotantoalueina. Koskia on kunnostettu uiton jäljiltä 1990-luvun 
loppupuolella ja vuonna 2014 Kärnänkoskella suoritettiin täydentäviä 
talkookunnostuksia. Alueilla on ollut säännöllistä taimenkannan tilan 
seurantaa sähkökalastusten ja kutupesälaskentojen muodossa vuosina 
2016 – 2021. Seurannat ovat osoittaneet, että taimen lisääntyy alueen 
koskissa, mutta poikastuotanto on hyvin heikkoa. Vuonna 2021 
toteutettiin Kärnän-, Sauna- ja Partakoskella täydennyskunnostuksia, 
joissa alueelle tuotiin entistä karkeampaa kutusoraa ja luotiin uusia alueita 
pienpoikasille.

Parta- ja Kärnänkosken alueiden taimenkannan tilaa voidaan pitää erittäin 
heikkona. Vaikka luontainen taimen on alueella kokonaan rauhoitettu eikä 
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sitä saa pyytää tai ottaa saaliiksi, voi muun  kalastuksen yhteydessä 
tapahtuvalla sivusaaliskuolleisuudella olla hyvin ratkaiseva merkitys 
taimenkannan tilaan. Tällä päätöksellä pyritään vähentämään taimeneen 
kohdistuvaa kalastuskuolleisuutta ja edistämään siten edellytyksiä 
taimenkannan kehittymiselle. Säätelytoimenpiteet noudattavat pitkälti 
Korpijärvi-Kuolimon ja Eteläisen Saimaan kalatalousalueiden käyttö- ja 
hoitosuunnitelmaluonnoksissa sekä Vuoksen vesistöalueen 
järvitaimenkantojen toimenpideohjelmassa esitettyjä 
säätelytoimenpiteitä. 

Ratkaisussa on huomioitu vesialueenomistajina toimivien osakaskuntien 
näkemyksiä.

ELY-keskukset katsovat, että päätös on välttämätön Parta- ja 
Kärnänkosken alueen taimenen tulevaisuuden kannalta ja että nyt 
asetettavilla rajoituksilla yhdessä muiden toimien kanssa luodaan hyvät 
edellytykset taimenkannan elpymiselle rajoittamatta kuitenkaan 
kalastusta tarpeettomasti.

Päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti, 
lainvoimaa vailla olevana. ELY-keskukset katsovat, että on välttämätöntä 
saada kattava kalastuksensäätely välittömästi voimaan.

SOVELLETUT Kalastuslaki (379/2015) 53 §, 124 §
OIKEUSOHJEET 

MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-
oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

LISÄTIEDOT Lisätietoja antaa tarvittaessa
kalastusmestari Vesa Vanninen (puh. 040-7171298)
sähköposti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

TIEDOKSI Alueen osakaskunnat
Eteläisen Saimaan kalatalousalue
Korpijärvi-Kuolimon kalatalousalue
Kaakkois-Suomen poliisilaitos
Etelä-Savon poliisilaitos

LIITTEET Valitusosoitus
Kartat (3 kpl)

NÄHTÄVILLE ELY-keskusten sähköiset ilmoitustaulut
Kalastusrajoitus.fi -palvelu 
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Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian ovat esitelleet kalastusbiologi Teemu Hentinen ja 
kalastusmestari Vesa Vanninen ja asian ovat ratkaisseet kalatalouspäällikkö Timo Takkunen ja 
yksikönpäällikkö Okku Kalliokoski. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.
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