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1. Johdanto 
Tähän käyttö- ja hoitosuunnitelmaan on sisällytetty soveltuvin osin osioita pilottihankkeena toimineesta eh-
dotuksesta Porvoon-Sipoon kalatalousalueen merialueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi (Lappalainen ym. 
2019) 
Kitee-Jänisjoen kalatalousalue, sijaitsee Jänisjoen- ja Kitee-Tohmajoen vesistöalueella Pohjois-Karjalassa, Ki-
teen kaupungin, Joensuun kaupungin sekä Tohmajärven kunnan alueilla. Kalatalousalueen länsipuolella on 
Oriveden kalatalousalue, koillispuolella Koitajoen kalatalousalue ja lounaispuolella Karjalan Pyhäjärven kala-
talousalue (Kuva 1). 
 
 

 
 Kuva 1. Kitee-Jänisjoen kalatalousalue ja ympäröivät kalatalousalueet.  
 Lähde: Kalpa-järjestelmä 2020 
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Kalatalousalueen vesipinta-ala on 18 941 hehtaaria (Kalpa-järjestelmä 2019). Alueella on noin 60 yli 50 heh-
taarin järveä. Keskikokoisia tai sitä suurempia jokia on 13. Suurin on Jänisjoki, joka on jaettu alajuoksuksi 
(Loitimosta Venäjän rajalle asti) ja Loitimon yläpuoliseksi yläjuoksuksi. (Mononen ym. 2016) 
 
Kitee-Jänisjoen kalatalousalueen vedet jakaantuvat kahteen osa-alueeseen; Jänisjoen valuma-alueen ja Ki-
tee-Tohmajoen valuma-alueen vesiin (Kuva 2). Sekä Jänisjoen että Kiteen-Tohmajoen alueet ovat osittain Ve-
näjän puolella. Kitee-Jänisjoen kalatalousalueen vedet laskevat Venäjän puolelle ja päätyvät useiden järvien 
ja lampien kautta Laatokkaan. Jänisjoen Suomen puolella oleva valuma-alue on noin 2000 neliökilometriä ja 
Kitee-Tohmajoen valuma-alue 760 neliökilometriä.  
 
Jänisjoen valuma-alue jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin: Sonkajärven valuma-alue, Haarajoen alue, Eimis-
järven valuma-alue, Viesimonjoen valuma-alue, Loitimon alue, Korpijärven valuma-alue, Suonpäänjoen va-
luma-alue, Ryösiönjoen valuma-alue ja Jänisjoen alue (järviwiki 2019). Suurimmat järvialtaat Jänisjoen vesis-
töalueella ovat Loitimo-Melakko, Eimisjärvi, Sonkajanrannanjärvi, Korpijärvi, Ylinen, Uramo ja Palojärvi.  
Jänisjoen vesistöaluetta on muokattu jo 1800-luvulta lähtien järvenlaskuilla, jonka jälkeen    
Jänisjoki on jo 1900-luvun alkupuolella padottu voimalaitoskäyttöön (Korhonen & Pikkarainen 1999). Patoa-
minen on aiheuttanut Jänisjoen alajuoksulla voimakkaita muutoksia. Jänisjoen tärkeimmät rakentamatto-
mina säilyneet koskialueet ovat Peltokoski, Kattilakoski ja Patsolankoski. Loitimoon laskevissa Kotajoki-Veka-
rusjoessa ja Rekijoki- Mäntyjoki-Kuuttijoessa on myös useita koskiosuuksia. 
 
Kiteen-Tohmajoen alue jakaantuu Tohmajoen ja Kiteenjoen valuma-alueisiin (Järviwiki 2019). Kitee-Tohma-
joen alueella suurimmat järvet ovat Tohmajärvi, Kiteenjärvi, Säynejärvi ja Suuri Heinäjärvi. Tärkeimmät joet 
ovat Tohmajoki ja Kiteenjoki.  
 
Kitee-Jänisjoen kalatalousalueella merkittävin kalastuksen osa-alue on vapaa-ajan kalastus ja varsinkin koski-
kalastus Jänisjoen alueella. Järvet ovat melko pieniä ja vain osassa niistä pystyy järkevästi harrastamaan uis-
telua useammalla vavalla. Kaupallista kalastusta on vain lähinnä Kiteenjärvessä, Säynejärvessä ja Suuressa 
Heinäjärvessä 
 
Käyttö- ja hoitosuunnitelmissa tulee näkyä kalastuslain yleiset tavoitteet kuten kalavarojen käytön kestävyys, 
vapaa-ajan kalastuksen ja kaupallisen kalastuksen toimintaedellytysten parantaminen, kalojen luontaisen 
elinkierron ja lisääntymisen turvaaminen, siirtyminen istutuskeskeisestä kalavesien hoidosta kalastuksensää-
telyyn perustuvaan kalavarojen hoitoon ja erityisesti vaelluskalakantojen turvaamiseen. Lisäksi käyttö- ja hoi-
tosuunnitelmissa tulee huomioida muut kansalliset kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvät strategiat, joista 
Kitee-Jänisjoen alueella huomioon otettavat ovat kansallinen kalatiestrategia ja kansallinen rapustrategia. 
Vuoksen vesistöalueen taimenkantojen hoito-ohjelman toimenpidesuositukset huomioidaan myös soveltu-
vin osin, vaikka kalatalousalueen vedet eivät ole Vuoksen vesistöalueella. 
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   Kuva 2. Kitee-Jänisjoen kalatalousalueen osa-alueet 
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2. Perustiedot vesialueista sekä kalakantojen ja kalastuksen nykytilasta 
 

2.1. Vesialueiden omistus 
 
Kalatalousalueen vesialueiden omistus on hyvin pirstaleista. Yli puolet (54,8 %) omistusyksiköistä on alle yh-
den hehtaarin suuruisia, noin neljäsosa (25,5 %) 1-5 hehtaarin yksiköitä. Vain 2 % omistusyksiköistä on vähin-
tään 500 hehtaarista yli 1000 hehtaarin suuruisia (taulukko 1). 
Osakaskuntia on yhteensä 178 ja muita omistusyksikköjä on yhteensä 301 kappaletta. Osakaskunnista noin 
50 on järjestäytyneitä ja toimivia. Liitteenä 2. kartta vesialueiden omistuksesta Kitee-Tohmajoen alueella ja 
liitteenä 3. kartat vesialueiden omistuksesta Jänisjoen etelä- ja pohjoisosassa.  
 
Taulukko 1. Kitee-Jänisjoen kalatalousalueen omistusyksiköiden lukumäärät ja pinta-alat kokoluokittain 

Pinta-ala 
Vesialueiden omistajien 
lukumäärä % lukumäärästä Kokonaispinta-ala, ha 

Osuus kokonais-
alasta 

< 1 ha 273 54,8 % 86,11 0,5 % 

1 - 5 ha 127 25,5 % 266,3 1,4 % 

5 - 50 ha 41 8,2 % 653,91 3,4 % 

50 - 100 ha 13 2,6 % 911,45 4,8 % 

100 - 500 ha 34 6,8 % 9196,5 48,3 % 

500 - 1000 ha 8 1,6 % 4945,78 26,0 % 

yli 1000 ha 2 0,4 % 2965,11 15,6 % 

 

 

2.2 Vesialueiden kuormitus sekä ekologien tila  
 
Jänisjoen ja Kitee-Tohmajoen valuma-alueiden pinta-ala on 2748 km2, josta vesistöä on noin 7 %. Turve-
maata on noin 25 % maa-alasta ja siitä on ojitettu yli 80 %. Maatalousaluetta on 6 % maa-alasta.  Asukkaita 
on noin 14 300 (v. 2015) ja rakennettua aluetta noin 2 %. (Kotaniemi & Manninen 2017) 
 
Kalatalousalueella on laajoja turpeennostoalueita, kuten Valkeasuo, Linnansuo, Konnunsuo, Teerisuo, Kot-
kanpesäsuo ja Kirkkosuo (Kuvat 3 ja 4). Turpeennoston aiheuttama hajakuormitus sisältää ravinteita (typpi, 
fosfori), rautaa, liuennutta orgaanista humusainesta ja kiintoainetta (Mononen ym. 2016). Kuormitus voi olla 
huomattavaa suurten virtaamien, tulvien ja rankkasateiden aikana (Mononen ym. 2016). Turvetuotanto vai-
kuttaa merkittävästi vesien tilaan ja sen osuus vesien kuormituksessa on kasvanut 2000-luvulla (Mononen 
ym. 2016). Turvetuotannon vesistö- ja kalastovaikutuksien kompensoimiseksi tuotantoalueille on määrätty 
kalataloudellisia velvoitteita (Liite 1.) Vesistövaikutuksia myös seurataan tarkkailuohjelman mukaisesti. 
 
Myös maa- ja metsätalous aiheuttaa hajakuormitusta Kitee-Jänisjoen kalatalousalueen vesistöihin. Metsäta-
loustoimista maan muokkaus, avohakkuut sekä rantametsien hakkuut vaikuttavat ojituksen ohella eniten 
vesiluonnon tilaan. Vesistöjä kuormittavimpia ovat suometsien ojitukset. Etenkin latvavesissä metsätalous 
on usein ainoa suora ihmistoiminnan aiheuttaman kuormituksen lähde ja ojitusten aiheuttama kiintoaine-
kuormitus on pääasiallinen syy pienten virtavesien liettymiseen. (Mononen ym. 2016) 
Pistekuormitusta aiheuttavat asutusjätevesien puhdistamot, joita ovat Jänisjoen alueella Tuupovaaran jäte-
veden puhdistamo, Kitee-Tohmajoen alueella Tohmajärven taajaman jätevesipuhdistamo ja Kiteen kaupun-
gin jäteveden puhdistamo (Kuvat 3 ja 4), joilla on kalataloudellisia velvoitteita (Liite 1). 
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Kuva 3. Jänisjoen valuma-alueen piste- ja hajakuormitus sekä merkittävät kalojen vaellusesteet. Lähde: Poh-
jois-Karjalan ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue, 2019  
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Kuva 4. Kitee-Tohmajoen valuma-alueen piste- ja hajakuormitus sekä merkittävät kalojen vaellusesteet. 
Lähde: Pohjois-Karjalan ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue, 2019 
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Vesistöjen tyypittelyssä pintavedet, järvet, joet tai niiden osat, jaetaan niiden luontaisia ominaisuuksia vas-
taaviin ryhmiin eli tyyppeihin. Tyypit kuvaavat luonnon omaa vaihtelua vesistöissä (Kotaniemi & Manninen 
2017).  
 
Ekologisen tilan luokittelussa tarkastellaan biologisia laatutekijöitä, kuten planktonlevien, piilevien, vesikas-
vien, pohjaeläinten ja kalojen tilaa verrattuina olosuhteisiin, joissa ihmistoiminta ei ole aiheuttanut vaikutuk-
sia eliöstöön. Mitä vähäisempi ihmisen vaikutus on, sitä parempi on vesistön ekologinen laatu. Lisäksi arvi-
oinnissa otetaan huomioon myös veden laatutekijät (kokonaisravinteet, pH, näkösyvyys) ja hydromorfologi-
set tekijät (mm. keskimääräinen talvialenema, vaellusesteet). (ymparisto.fi, pintavesien tila 2019). Ekologi-
nen tila ilmaistaan luokittelemalla vedet viiteen luokkaan: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono. 
 
Kemiallisen tilan arviointi tarkoittaa sitä, että vesissä olevien vaarallisten ja haitallisten aineiden pitoisuuksia 
verrataan laissa säädettyihin ympäristönlaatunormeihin. Esimerkkejä haitallisista aineista ovat mm. eloho-
pea, kadmium, lyijy, organohalogeeni yhdisteet ja orgaaniset tinayhdisteet (ymparisto.fi 2019). Kemiallisen 
tilan perusteella vedet luokitellaan hyväksi tai sitä huonommaksi. Tila on hyvä, jos aineiden ympäristölaa-
tunormit eivät ylity (Kotaniemi & Manninen 2017). 
 
Hydrologis-morfologinen muuttuneisuus kuvastaa jokien ja järvien rakenteellista muuttuneisuutta (morfolo-
gia) sekä muutoksia esimerkiksi veden korkeuden ja virtauksien vaihtelussa (hydrologia) verrattuna luonnon-
mukaiseen tilanteeseen. 

 

2.2.1 Jänisjoen alueen vedet 

 
Jänisjoen alueen järvet ja joet ovat pääasiassa eriasteisesti humuspitoisia ja ruskeavetisiä. Suorantoja on run-
saasti. Maa-alasta 24 % on suota, josta suurin osa ojitettua (Hirvonen 2016). Harju- ja hiekka-alueilla on kui-
tenkin myös kirkasvetisiä karuja vesiä. Jänisjoen alueen vedet ovat pääosin hyvässä ekologisessa tilassa (Kuva 
5). Muutamat järvet ovat erinomaisessa tilassa. Osa vesialueista on voimakkaasti muutettu. Suurin osa Jänis-
joen alueen vesistä on hyvää huonommassa kemiallisessa tilassa, johtuen korkeista elohopeapitoisuuksista. 
 
Jänisjoki 
Jänisjoen alajuoksu on tyypiltään suuri turvemaiden joki ja se on, mukaan lukien Melakko-Loitimo, on voi-
makkaasti muutettua vesialuetta Venäjän rajalle asti (Kuva 5).  
Joki on lähes täysin porrastettu ja sen putouskorkeus Melakko-Loitimosta valtakunnan rajalle on yhteensä 
noin 45 metriä (Hirvonen 2016). Joen virtaamat vaihtelevat suuresti, koska alueen järvet ovat matalia ja nii-
den varastotilavuus on melko pieni (Hirvonen 2016).  
 
Jänisjoen yläjuoksu on tyypiltään keskisuuri turvemaiden joki ja sen vesien ekologinen tila on hyvä (Kuva 5).  
Jänisjoen latvoilla on muutamia koskipaikkoja, kuten Ylä-Paasikoski, Paasikoski ja Myllysenkoski. Alavirtaan 
päin mentäessä Koveron alueella on Myllykoski ja Ala-Myllynkoski. Jänisjoen yläjuoksua kuormittavat Linnan-
suon kuivatusvedet, jotka johdetaan pintavalutuskentän kautta Koskutjokeen, josta ne valuvat Haarajärveen 
ja Haarajoen kautta Jänisjokeen. Jänisjoella, Koskutjoella ja Haarajärvellä vedenlaatua tarkkaillaan vuosittain 
mm. veden kiintoainemäärää, ravinteiden ja hapen pitoisuuksia, happamuutta ja rautapitoisuutta ja veden 
väriä (Laitinen 2019). Jänisjoen yläjuoksulle on ELY-keskuksen päätöksellä määritelty kahdeksan vaelluskala-
vesistön koski- ja virta-aluetta (Liite 6.) 
 
Jänisjoen Jänisjoen alajuoksulla on neljä voimalaitosta jotka ovat Ruskeakoskella, Vihtakoskella, Saariossa ja 
Vääräkoskella. Rakentamattomina ovat säilyneet Ruskeakosken alapuolinen Peltokoski, Kattilakoski ja Patso-
lankoski. Myös puun uittoa ja myllyjä varten on sekä yläjuoksulla, että alajuoksulla tehty erilaisia rakenteita 
ja perkauksia, jotka ovat muuttaneet jokea luonnontilaisesta (Pikkarainen & Korhonen 1999). Rakentamisen 
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ja säännöstelyn myötä vaelluskaloille on muodostunut vaellusesteitä ja myös niiden kutupaikoista suuri osa 
on tuhoutunut. Voimalaitoksille on määrätty kalataloudellisia velvoitteita kalakannoille aiheutuvien haittojen 
kompensoimiseksi (Liite 1). Jänisjoen alajuoksulle on määritelty seitsemän koski-ja virta-aluetta (Liite 6.). 
 
 
 
Jänisjoen sivujoet 
Jänisjoen sivujoet ovat luokitukseltaan keskisuuria jokia ja ovat hyvässä ekologisessa tilassa. 
 
 
Kotajoki-Vekarusjoki 
Kotajoki-Vekarusjoki (13,4 km) alkaa Öllölänjärvestä ja laskee Loitimoon. Kotajoki- Vekarusjoen tärkeimmät 
kosket ovat Vekaruskoski, Kalliokoski, Myllykoski, Kotakoski, Vääräkoski, Keljonkoski, Alakoski ja Myllykoski. 
Vekarusjoki-Kotajoki on tummavetinen turvemaiden joki. Kotajoki-Vekarusjoelle on määritelty seitsemän 
koski- ja virta-aluetta (Liite 6.). 
 
Rekijoki-Kuuttijoki 
Rekijoki-Kuuttijoki on noin 15 kilometrin pituinen jokien ja järvien ketju. Se alkaa Kinnasjärvestä ja päättyy 
Loitimoon. Rekijoki-Kuuttijoki on tummavetinen turvemaiden joki. Rekijoki-Kuuttijoki reitin koskia ovat mm. 
Kaurakoski, Ala-Rekikoski, Rekikoski, Polvikoski, Myllykoski, Kalliokosket ja Kinnaskoski. Rekijoki-Kuuttijoella 
on tehty virtakutuisten kalojen kutupaikkojen kunnostuksia ja sinne istutetaan 1-vuotiaita taimenen poika-
sia. Rekijoki-Kuuttijoki reitille on määritelty 13 koski- ja virta-aluetta (Liite 6.). 
 
Viesimonjoki  
Viesimonjoki (36,6 km) on tyypiltään kangasmaiden joki. Viesimonjoki saa alkunsa Karsikkojärvestä ja laskee 
Uskalin alapuolella Jänisjokeen. Joki on sekä hyvässä ekologisessa että kemiallisessa tilassa. Viesimonjoessa 
on yksi virallisesti määritelty koskialue, Lampelankoski (Liite 6.) Valkeasuon turvetuotantoalueen valumave-
det kuormittavat Viesimonjokea ja sitä kautta Jänisjokea. Viesimonjoella on kaksi vesistötarkkailun havainto-
pistettä 
 
Suonpäänjoki  
Suonpäänjoki (44 km) on hyvin mutkitteleva tummavetinen turvemaiden joki. Suonpäänjoki laskee Vääräkos-
ken alapuolella Jänisjoen pääuomaan. Valkeasuon turvetuotantoalueen vedet kuormittavat Suonpäänjokea 
ja sitä kautta Jänisjokea. Suonpäänjoella on kaksi vesistötarkkailun havaintopistettä, joilla tarkkaillaan veden 
laatua. 
 
Kangasjoki  
Kangasjoki (21 km) on tyypiltään kangasmaiden joki, joka on hyvässä ekologisessa tilassa. Se on yksi har-
voista vesimuodostumista Jänisjoen alueella, jotka ovat myös hyvässä kemiallisessa tilassa. Kangasjoki laskee 
Patsolankosken yläpuolelta Jänisjoen pääuomaan. Kangasjoessa on neljä vaelluskalavesistön koski- ja virtaa-
lueeksi määriteltyä koskialuetta, joista suurimpana Murtokoski (Liite 6). 
 
. 
 
 
Jänisjoen alueen järvet 
 
Melakko-Loitimo  
Melakko-Loitimo (1472 ha) joka on Jänisjoen alueen suurin järvi, luokitellaan matalaksi runsashumuksiseksi 
järveksi (MRh.) Järvi on karu, reheviä lahtia lukuun ottamatta. Se on hydrologis-morfologisesti voimakkaasti 
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muutettu. Melakon ja Loitimon välinen Oskolankosken perkaus vuonna 1987 yhdisti Melakon Loitimojär-
veen. Säännöstellyllä Melakko-Loitimolla talvialeneman suhde keskisyvyyteen on yli 70 % (Mononen ym. 
2016). Melakko-Loitimon alapuolelta alkaa Jänisjoen alajuoksu. 
 
Eimisjärvi  
Eimisjärvi (629,6 ha) on tyypiltään runsashumuksinen järvi (Rh). Sen vedet laskevat Kuuttijoki-Rekijoki reittiä 
pitkin Loitimoon. Eimisjärvi on hyvässä ekologisessa tilassa mutta sen vesi on elohopeapitoista ja suurissa 
petokaloissa on korkeita elohopeapitoisuuksia. 
 
Korpijärvi 
Korpijärvi (644,8 ha) on tyypiltään runsashumuksinen järvi (Rh). Järven suurin syvyys on 16,7 metriä. Se las-
kee vetensä Onnenvirran kautta Öllölänjärveen ja siitä edelleen Kotajoki-Vekarusjokea pitkin Loitimoon. Kor-
pijärvi on hyvässä ekologisessa tilassa. Korpijärven suurissa petokaloissa on korkeita elohopeapitoisuuksia  
 
Öllölänjärvi 
Öllölänjärvi (253,2 ha) on tyypiltään matala runsashumuksinen järvi (MRh). Sen vedet laskevat Kotajoen-Ve-
karusjoen kautta Loitimoon. Öllölänjärven ekologinen tila on hyvä. 
 
Uramo  
Uramo (326,4 ha) on tyypiltään pieni humusjärvi (Ph) ja on erinomaisessa ekologisessa tilassa. Uramon vedet 
laskevat Kotajokea pitkin usean pienen järven kautta Jänisjokeen. 
 
Ylinen 
Ylinen (372 ha) on tyypiltään keskikokoinen vähähumuksinen järvi (Vh), kirkasvetinen ja syvä järvi. Sen keski-
syvyys on 15,1 metriä ja syvin kohta 35 metriä. Järvi on hyvässä ekologisessa tilassa. Ylinen laskee Kissapuroa 
pitkin kalanviljelylaitoksen läpi Keskijärveen. 
 
Keskijärvi 
Keskijärvi (215 ha) on tyypiltään pieni humusjärvi (Ph) ja se on hyvässä ekologisessa tilassa. Keskijärveä kuor-
mittaa yläpuolella oleva Keskijärven Kalanviljelylaitos, jonka vedet laskevat Ylisestä kalanviljelylaitoksen läpi 
Kissapuroa pitkin Keskijärveen. Kalanviljelylaitos aiheuttaa ravinnekuormitusta alapuoliseen vesistöön ja sille 
on haittojen kompensoimiseksi ja vaikutusten tarkkailemiseksi määrätty kalataloudellisia velvoitteita, jotka 
sisältävät mm. hoitokalastusta, koekalastuksia ja istutuksia (Liite 1). Keskijärven vedet laskevat Palojärveen.  
 
Palojärvi  
Palojärvi (285,4 ha) on tyypiltään matala humusjärvi (Mh). Sen keskisyvyys on vain 3,1 metriä. Järvi on hy-
vässä ekologisessa tilassa. Palojärven vedet laskevat Koskutjokea pitkin Haarajärven kautta Jänisjokeen. 
 
Sonkajanrannanjärvi  
Sonkajanrannanjärvi (177 ha) on tyypiltään matala runsashumuksinen järvi (MRh). Sonkajanrannanjärvi on 
laskettu. Järvi on hyvässä ekologisessa tilassa.  
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Kuva 5. Jänisjoen alueen vesien ekologinen tila. Lähde: Paikkatieto.ymparisto.fi/vesikartta 2020 
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2.2.2 Kitee-Tohmajoen alueen vedet 

 
Kitee-Tohmajoen alueen vedet ovat varsinkin järvien osalta pääosin hyvässä ekologisessa tilassa. Joista ja 
puroista osa on tyydyttävässä tai jopa huonossa tilassa. Vesien ekologinen tila on esitetty kuvassa 6. 
 
 
Tohmajärvi 
Tohmajärvi (1185 ha) on matalahko keskikokoinen humusjärvi (Kh). Sen Keskisyvyys on vain 2 metriä ja syvin 
kohta 14,1 metriä. Järven vedentasoa on laskettu useaan kertaan (Jaatinen 2005). Pienen vesitilavuutensa 
takia Tohmajärvi on altis rehevöitymiselle, umpeenkasvulle ja happamoitumiselle (Mononen ym 2016). Toh-
majärvi on kuitenkin luokiteltu ekologiselta tilaltaan hyväksi (Kuva 6) Se on myös hyvässä kemiallisessa ti-
lassa lukuun ottamatta Peijonniemenlahtea. Tohmajärven vedet laskevat Tohmajokea pitkin Rämejärveen, 
joka ulottuun Venäjän puolelle. 
 
Tohmajärven valuma-alueella on runsaasti soita, joista merkittävimpiä kuormittajia ovat Valkeasuon ja Kot-
kanpesänsuon turvetuotantoalueet, jotka kuormittavat Tohmajärveen laskevaa Luosojokea. Valkeasuon tur-
vetuotantoalueella on kalataloudellisia sekä maksu- että tarkkailuvelvoitteita, joihin kuuluun mm. Tohmajär-
ven hoitokalastusta ja istutuksia sekä koekalastusta ja kalastustiedusteluja (Liite 1). Luosojoen ja Tohmajär-
ven vedenlaatua tarkkaillaan vuosittain osana turvetuotantoalueiden vesistötarkkailuohjelmaa.  
 
Turvesoiden lisäksi kuormitusta tulee metsätaloudesta ja pelloilta. Merkittävä pistekuormittaja on Kemien 
taajaman jätevedenpuhdistamo, jonka vedet päätyvät Lahdenjoen kautta Peijonniemenlahteen (Kuva 5). Jä-
tevedenpuhdistamolla on kalatalousmaksuvelvoite ja maksut käytetään Tohmajärven kalakantojen hoitoon 
ja kunnostuksiin (Liite 1).  
 
Kiteenjärvi 
Kiteenjärvi on matala humusjärvi (Mh), jonka keskisyvyys on noin kolme metriä ja syvin kohta on noin 13 
metriä (Jaatinen 2005). Kiteenjärveä on laskettu useamman kerran ensimmäisen kerran jo 1700-luvulla (Ero-
nen 1990). Kiteenjärvi jakaantuu kolmeen osaan: varsinaiseen Kiteenjärveen (1299 ha), Päätyenlahteen (222 
ha) ja Hyypiänlahteen (Hyypii) (216 ha). Päätyenlahti on lähes umpeenkasvanut alue ja se on Natura 2000 – 
aluetta runsaan linnustonsa vuoksi. Kiteenjärven vedet laskevat Kiteenjoen kautta Venäjän puolelle. 
 
Kiteenjärvi on rehevöitynyt mm. maatalouden, turvetuotannon ja asutuksen jätevesien seurauksena. Pohjoi-
sesta päin Kiteenjärveen laskeva Humalajoki tuo mukanaan kuormitusta pelloilta ja Kirkkosuon turvetuotan-
toalueelta. Merkittävin pistekuormittaja on Kiteen jäteveden puhdistamo (Kuva 5). Sekä Kirkkosuon turve-
tuotantoalueella, että Kiteen jäteveden puhdistamolla on kalataloudellisia velvoitteita, jotka kohdistuvat Ki-
teenjärveen (Liite 1). 
 
Järven syvänteessä oli aiemmin happikatoa ja sen ilmastaminen aloitettiin jo 1980-luvulla. Kiteenjärveä on 
kunnostettu hapettamisen lisäksi hoitokalastuksilla ja näillä toimilla veden laatu on saatu paranemaan. Hap-
pikatoa ei ole esiintynyt enää 2000-luvulla (Jaatinen 2005). Humalajoen ja Kiteenjärven vedenlaatua seura-
taan vuosittain. Kiteenjärvi ja Päätyenlahti ovat nykyään tyydyttävässä ekologisessa tilassa. Hyypiänlahti on 
luokiteltu ekologiselta tilaltaan hyväksi (Kuva 6). Kiteenjärvi ja Hyypiänlahti ovat hyvässä kemiallisessa ti-
lassa.  
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Säynejärvi 
Säynejärvi (883 ha) on keskikokoinen vähähumuksinen järvi (Vh). Säynejärvi on lievästi rehevä ja kirkasveti-
nen. Sen keskisyvyys on 7,4 metriä ja syvin kohta on 25 metriä (Eronen 1990). Järvi on luokiteltu ekologiselta 
tilaltaan hyväksi mutta kemialliselta tilaltaan hyvää huonommaksi. Säynejärven vedet laskevat Tiekoskenjoen 
kautta Kiteenjokeen. Tiekoskenjoki on tyypiltään pieni kangasmaiden joki. Joessa on muutamia koskialueita 
mutta yläosassa oleva pato muodostaa kaloille kulkuesteen.  
 
Suuri Heinäjärvi  
Suuri Heinäjärvi (353 ha) on tyypiltään pieni vähähumuksinen järvi (Vh). Se on syvä, karu ja kirkasvetinen. 
Järven keskisyvyys on 8,9 metriä ja syvin kohta 34,4 metriä (Eronen 1990). Suuren Heinäjärven vedet laske-
vat Hiidenjokea pitkin Kiteenjärveen. Suuri Heinäjärvi on määritelty ekologiselta tilaltaan hyväksi (Kuva 6) 
mutta sen kemiallinen tila on hyvää huonompi.  
 
Tohmajoki  
Tohmajoki (12,8 km) on keskisuuri turvemaiden joki, joka alkaa Tohmajärvestä ja päättyy Venäjän puolelle 
ulottuvaan Rämeenjärveen. Joki on tyydyttävässä ekologisessa tilassa.  
 
Kiteenjoki   
Kiteenjoki (14,7 km) on keskisuuri kangasmaiden joki, joka muodostaa jokiosuuksista ja umpeen kasvavista 
jokijärvistä koostuvan reitin. Suurimpia jokijärviä ovat Pitkäjärvi ja Lautakko. Kiteenjoki päättyy Kangasjär-
veen, joka on suurelta osin Venäjän puolella. Kiteenjoen reitillä on muutamia koskipaikkoja, kuten Kattila-
koski, Raitaniemenkoski ja Nauriskoski. Kiteenjoki on hyvässä ekologisessa tilassa. 
 
Paasunjoki 
Paasunjoki on pieni mutta koskinen joki, joka saa alkunsa Ruokojärvestä Kiimanjoki –nimisenä. Joki laskee 
Venäjän puolelle. Paasunjoessa on todennäköisesti pieni paikallinen taimenkanta. 
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Kuva 6. Kitee-Tohmajoen alueen vesien ekologinen tila 2019. Lähde: Paikkatieto.ymparisto.fi/vesikartta 2020 
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2.3. Kalakantojen nykytila 

2.3.1 Jänisjoen alue 
 
Alueella esiintyy luontaisesti seuraavia kalalajeja: ahven, kuha, hauki, made, muikku, siika, kuore, harjus, tai-
men ja särkikalat. Muikkua on nykyään kalastettava kanta vain Ylisessä ja Uramossa. 
Ahventa, särkikaloja ja haukea on runsaasti lähes kaikissa alueen vesissä.  

 
Kuhaa on istutettu Jänisjokeen ja useisiin järviin Jänisjoen alueella. Kuhaistutukset ovat onnistuneet ja tulok-
sena on ollut pääosin hyvä tai jopa runsas kuhakanta. Kuhaa on istutettu ainakin Huhtilampeen, Kaustajär-
veen, Korpijärveen, Öllölänjärveen, Kitsanjärveen, Kuusjärveen, Aittojärveen, Lastujärveen, Kaatiojärveen, 
Kinnasjärveen, Eimisjärveen, Pirttijärveen, Herajärveen, Sonkajanrannanjärveen, Uramoon, Keskijärveen, 
Löytöjärveen, Palojärveen ja Loitimo-Melakkoon.  
 
Vuonna 2015 tehdyn kalastustiedustelun mukaan noin 70 % Jänisjoesta ja Loitimo-Melakosta saadusta va-
paa-ajankalastuksen saaliista koostui kuhasta, ahvenesta ja hauesta (Ahosola & Kiiskinen 2015). Viehekalas-
tuksessa em. kalalajien osuus oli n. 80 % saaliista. Kirjolohta on istutettu vuodesta 2011 alkaen ja sen osuus 
viehekalastajien saaliissa oli 2015 vuoden kalastustiedustelussa lähes 20 %. 
 
Siika 
Siikaa esiintyy useampana muotona. Alueella on esiintynyt luonnonvaraisena planktonsiikaa ja tuppisiikaa. 
Planktonsiikakanta on kärsinyt rakentamisesta, joka on tuhonnut kutupaikkoja ja estänyt vaellusta kutupai-
koille. Jänisjoen alueelle on aikoinaan istutettu vaellussiikaa. Vuoden 1985 jälkeen istutuksissa on käytetty 
vain Koitajoen kantaa olevaa planktonsiikaa. Viimeisimmän kalastustiedustelun tulosten mukaan kalastajat 
kokevat siikakannan tilan heikoksi (Ahosola & Kiiskinen 2015). 
 
Harjus 
Iijoen virtakutuista harjusta on istutettu vuoteen 2009 asti useisiin puroihin ja Jänisjoen sivu-uomiin, kuten 
Kangasjokeen, Viesimonjokeen ja Kuuttijokeen mutta myös Jänisjoen Loitimon alapuoliseen pääuomaan. Ny-
kyisten ohjeiden mukaan harjuksen istuttaminen virtavesiin Jänisjoen alueella tulee käsitellä tapauskohtai-
sesti. Harjusta esiintyy nykyään Viesimonjoessa, Kangasjoessa ja Kuuttijoessa. Jänisjoen pääuomalla harjuk-
sesta on vähäisiä havaintoja Patsolankoskessa ja Peltokoskessa. Harjuskannan tila on arvioitu 2015 vuoden 
kalastustiedustelussa heikoksi (Ahosola & Kiiskinen 2015). 
 
Taimen 
Taimen on kuulunut ennen Jänisjoen patoamista sen alkuperäiseen kalastoon. Vaellusyhteyksien katkettua 
luontainen kanta on lähes hävinnyt. Vuonna 2014 uuden kalastusasetuksen myötä taimenen alamitta nousi 
60 senttimetriin, joten pyyntikoisen taimenen istuttaminen tuli käytännössä mahdottomaksi. Jo sitä ennen 
pyyntikoisten taimenistukkaiden saatavuudessa oli vaikeuksia. Kalastusalue siirtyi taimenistutuksista lähes 
kokonaan kirjolohi-istutuksiin vuodesta 2014 alkaen. Vuoden 2016 kalastusasetuksessa rasvaevällinen tai-
men rauhoitettiin kokonaan ja rasvaeväleikatun taimenen alamitaksi tuli 50 cm.   
 
Rekijoki-Kuuttijokireitillä on tehty kunnostuksia Rekikoskella, Ala-Rekikoskella, Pesolankoskella, Kalliokos-
kella ja Ontronpurolla. Kunnostettuihin kohteisiin istutetaan 1-vuotiaita taimenen poikasia. Taimenen poika-
sia on istutettu myös Kangasjokeen, Koskutjokeen, Kuuspuroon, Revonsonkajan puroon ja Loitimon yläpuoli-
seen Jänisjokeen, Aittojärven ja Poikelluksen välille.  
 
Vuonna 2018 suoritettiin sähkökoekalastuksia Aittojärven ja Poikelluksen välisellä Jänisjoen uomalla, Reki-
joki-Kuuttijokireitillä sekä kahdella Kinnasjärveen laskevalla uomalla. 
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Aittojärven ja Poikelluksen välisistä koskikohteista: Ylä-Paasikoskesta, Paasikoskesta ja Myllysenkoskesta saa-
tiin taimenhavaintoja. Rekijoki-Kuuttijokireitillä taimenhavaintoja saatiin Mäntysillan läheisestä Mäntykos-
kesta. Kinnaskoskesta ja Kinnasniemen viereisestä Eimisjärven ja Kinnasjärven välisestä vanhasta uomasta 
saatiin useita taimen taimenhavaintoja. Jauhajankoskesta saatiin kaikista kalastetuista kohteista selvästi run-
saimmin taimenhavaintoja. Todennäköisesti taimenet ovat peräisin alueella tehdyistä 1-kesäisten taimenen 
poikasten istutuksista. Suurin osa taimenista oli 10 -20 senttimetrin pituisia. Tulokset osoittavat edellä mai-
nittujen koskien sopivan elinympäristöksi taimenelle (Heiskanen 2018). 
 
Jänisjoen yläjuoksulla Koveron järven yläpuolisella Myllykoskella ja Haarajoen alapuolisella Jänisjoen koski-
alueella on tehty koekalastuksia Linnansuon turvetuotantoalueen kalataloudellisena tarkkailuna (viimeksi 
vuonna 2018). Näissä koekalastuksissa taimenia saatiin Myllykoskesta mutta ei Haarajoen alapuolisesta kos-
kesta (Sarpakunnas 2018). 
 
Kotajoen Koskenniskalla, Vääräkoskella, Kotakoskella ja Vekaruskoskella on toteutettu sähkökoekalastuksia 
lisääntyvän taimenkannan kartoittamiseksi vuosina 2011 ja 2015. Tuolloin koekalastusta tehtiin myös Patso-
lankoskella, Jänisjoen pääuomalla. Näissä sähkökoekalastuksissa ei tavattu lainkaan taimenen poikasia, joten 
kyseiset kohteet eivät näyttäisi nykyisellään täyttävän taimenen lisääntymisvaatimuksia (Kiiskinen & Paaja-
nen 2015).  
 
Vuoden 2015 kalastustiedustelussa kalastajat arvioivat taimenkannan tilan pääasiassa heikoksi (Ahosola & 
Kiiskinen 2015). Tilanne on todennäköisesti muuttunut huonompaan suuntaan, koska pyyntikokoista tai-
menta ei enää istuteta. Kalastajat ovat kuitenkin saaneet Jänisjoelta viime aikoina taimenia Peltokoskelta ja 
Patsolankoskelta. On mahdollista, että Venäjän puolelta Jänisjärvestä nousee joitain taimenia Jänisjokeen. 
Jänisjoen sivu-uomista ainakin Kamppaanjoesta, Viesimonjoesta ja Kangasjoesta (Kangasoja) kalastajilla on 
taimenhavaintoja. Kemppaanjoessa on mahdollisesti oma paikallinen taimenkanta. Kotajoen reitillä ainakin 
Vekarukselta on saatu taimenia. Vuonna 2021 aloitettiin Jänisjoen alueen taimenten DNA-tutkimushanke, 
jossa alueella esiintyvien taimenten kanta/kannat pyritään selvittämään. 
 
Jokirapu 
Rapurutto on tehnyt laajasti tuhoja Jänisjoen alueella. Jokirapukanta on nykyisellään erittäin heikko ja täplä-
rapu levinnyt laajalti. Jokirapua esiintyy kuitenkin jonkin verran mm. Jänisjoen latvoilla ja joissain puroissa. 

 
2.3.2 Kitee-Tohmajoen alue 

 
Alueella esiintyy luontaisesti seuraavia kalalajeja: ahven, kuha, hauki, made, muikku, siika, kuore, harjus ja 
särkikalat. Kuhakanta on hyvä tai runsas Tohmajärvessä, Kiteenjärvessä ja Säynejärvessä. Suuressa Heinäjär-
vessä kuha ei menesty. Muikkua esiintyy Suuressa Heinäjärvessä ja Säynejärvessä. Säynejärvessä myös kuo-
rekanta on runsas.  
 
Taimen 
Taimenta esiintyy istutettuna Suuressa Heinäjärvessä, jossa se on menestynyt ja kasvanut kohtuullisen hyvin. 
Pienessä Venäjälle laskevassa Paasunjoessa on todennäköisesti oma paikallinen pieni taimenkantansa. Ki-
teenjoesta on myös saatu jonkin verran taimenhavaintoja. Mahdollisesti taimenia nousee jonkin verran Ve-
näjän puolelta.  
 
Harjus 
Harjusta on istutettu Säynejärveen, jossa istukkaat ovat menestyneet ja kasvaneet hyvin. 
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Jokirapu 
Rapurutto on tuhonnut jokiravun alueelta lähes täysin. Täplärapua esiintyy runsaasti ja sitä on mahdollisesti 
istutettu useisiin järviin tai lampiin. 
 

2.3.3. Kalojen käytettävyys ravinnoksi 

 
Jänisjoen alue 
 
Jänisjoen alueella on tutkittu kalojen elohopeapitoisuuksia vuosina 2004 (Huuskonen) ja 2013 (Hirvonen). 
Kaloja tutkittiin muun muassa Jänisjoesta, Melakko-Loitimosta, Keskijärvestä, Ylisestä, Koveron Lastujär-
vestä, Kinnasjärvestä, Eimisjärvi-Lauttammista ja Korpijärvestä. Elohopeapitoisuuksia tutkittiin pienen koko-
luokan hauista (0,5-1,5 kg) ja ison kokoluokan hauista (1,5-3 kg). Näytteitä otettiin myös ahvenista ja kuhista. 
Hauella sallittu elohopean enimmäismäärä on 1 mg / kg ja ahvenella ja kuhalla 0,5 mg / kilo.  
 

 
 
Kuva 7. Elohopeapitoisuudet Jänisjoesta pyydetyissä hauissa vuosina 2004 ja 2013. Suuressa (4,3 kg) hauessa 
elohopeapitoisuus oli selkeästi suurempi kuin pienemmissä kaloissa. Punainen viiva kuvastaa elohopean sal-
littua enimmäismäärää hauissa. (Kuva: Hirvonen 2016).  
 
 
Kokonaisuudessaan Jänisjoen vesistöalueen kalojen elohopeapitoisuudet olivat molemmissa tutkimuksissa 
varsinkin suuremman kokoluokan kaloissa korkeita (Kuva 7). Elohopea sitoutuu voimakkaasti orgaaniseen 
ainekseen, kuten humukseen. Vedenkorkeuden säännöstely, turvetuotanto ja metsätalouden maanmuok-
kaustoimet lisäävät humuksen huuhtoutumista vesistöön (Huuskonen 2004). Metsähakkuiden, erityisesti 
avohakkuiden, jälkeen vesistöissä on havaittu elohopeapitoisuuden nousua ja pohjoismaiden osalta on kar-
keasti arvioitu, että metsähakkuut voivat olla vastuussa n. 10 -25 % kalojen elohopeapitoisuuksista (Hirvonen 
2016). 
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Erityisesti Korpijärven, Koveron Lastujärven, Eimisjärven-Lauttalampien ja Kinnasjärven haukien elohopeapi-
toisuudet olivat korkeita. Tutkituista hauista Keskijärven kaloissa oli kaikkien alhaisimmat elohopeapitoisuu-
det (taulukko 2). Taulukko 2. Hauen elohopeapitoisuudet mg / kg kokoluokittain vuosina 2004 ja 2013. 
Hauen sallittu elohopeapitoisuus on enintään 1 mg / kg. Iso hauki = 1,5 – 3,0 kg, pieni hauki = 0,5 – 1,5 kg. 
*4,2 kilon hauki 
 

Vesistö isot hauet 2004 isot hauet 2013 pienet hauet 2004  pienet hauet 2013  

Jänisjoki 0,73 0,7 ja 1,2*  0,47 0,4 

Melakko-Loitimo - 1,1 0,43 0,6 

Keskijärvi 0,44 - 0,26  0,2 

Ylinen - - 0,75 - 

Kinnasjärvi 0,95 - 0,96 - 

Eimisjärvi-Lautta-
lammit 

0,92 0,9 0,81 0,5 

Korpijärvi 1,3 1,5 1,2 0,7 

Koveron Lastujärvi 1,3 - 1,0 - 

 
Kuhalle sallitut elohopeapitoisuudet ylittyivät Koveron Lastujärvestä, Eimisjärvestä, Kinnasjärvestä ja Korpi-
järvestä pyydetyissä kuhissa. Vuoden 2013 tutkimuksessa kuhia tutkittiin myös Jänisjoesta ja sieltä pyyde-
tyissä kuhissa elohopean enimmäispitoisuus ylittyi (Taulukko 3).  
 
Taulukko 3. Kuhan elohopeapitoisuudet mg / kilo vuosina 2004 ja 2013. Kuhan sallittu elohopeapitoisuus on 
enintään 0,5 mg / kg. Pieni kuha=1 - 2 kg, iso kuha=2 - 3,5kg. 

Vesistö  isot kuhat 2004 pienet kuhat 2004 pienet kuhat 2013 

Jänisjoki - - 0,7 

Melakko-Loitimo - 0,41 0,4 

Kinnasjärvi 0,79 0,66 - 

Eimisjärvi-Lauttalammit 1,3 0,94 0,7 

Korpijärvi 1,4 - - 

Koveron Lastujärvi 0,73 0,44 - 

 
Ahvenien elohopeapitoisuutta ei ole tutkittu yhtä monesta vesistöstä kuin hauen ja kuhan. Ahvenelle sallittu 
elohopeapitoisuus ylittyi Eimisjärvestä, Melakko-Loitimosta ja vuoden 2013 tutkimuksessa myös Jänisjoesta 
pyydetyissä isommissa ahvenissa.  
 
Vuoden 2022 aikana Pohjois-Karjalan ympäristöterveys on aloittamassa Pohjois-Karjalan vesistöissä eloho-
peatutkimushanketta jatkoseurantana aiemmille tutkimuksille. Hankkeen yhteydessä on tarkoitus tutkia ka-
lojen elohopeapitoisuuksia myös Jänisjoen alueella. Näytekaloja tutkitaan Eimisjärvi-Lauttalammista, Korpi-
järvestä ja Melakko-Loitimosta.   
 
Kaloille on toistaiseksi määrätty seuraavan laiset käyttörajoitukset korkeiden elohopeapitoisuuksien takia: 

 Eimisjärvi-Lauttalammet: yli 1 kg kuhalla myyntikielto ja käyttöä suositellaan vältettäväksi myös yksi-
tyistalouksissa  
yli 200 g ahvenien käyttö rajoitetusti 

 Korpijärvi:  yli 1,5 kg kuhalla ja 1 kg hauella myyntikielto ja käyttöä suositellaan vältettäväksi myös 
yksityistalouksissa  
yli 200 g ahvenien käyttö rajoitetusti 

 Melakko-Loitimo:  yli 200 g ahvenien käyttö rajoitetusti 
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Yleisesti ottaen kalojen elohopeapitoisuudet ovat Jänisjoen alueen vesissä sen verran korkeita, että suurim-
pien petokalojen syömistä kannattaa rajoittaa. Poikkeuksiakin on, kuten esim. Keskijärvi, jossa pitoisuudet 
ovat pieniä. 
 
Kitee-Tohmajoen alue 
 
Kitee-Tohmajoen alueella hauen elohopeapitoisuuksia on tutkittu Kiteenjärvestä ja Tohmajärvestä. Kiteen-
järvestä tutkittiin haukia vuosina 1987 ja 2013. Elohopeapitoisuudet olivat molemmilla tutkimuskerroilla al-
haisia pienemmän kokoluokan kaloissa. Suuremmissa hauissa pitoisuudet olivat selvästi korkeampia (Kuva 
8).   
 

 
 
Kuva 8. Elohopeapitoisuudet Kiteenjärvestä pyydetyissä hauissa. Punainen viiva kuvastaa elohopean sallittua 
enimmäismäärää. (Kuva: Hirvonen 2016) 
 
Tohmajärven hauista elohopeapitoisuuksia on tutkittu vuosina 1985, 1986, 1987 ja 2013. Pitoisuudet alittivat 
sallitun enimmäismäärän selvästi kaikissa tutkimuksissa (Kuva 9). Vuonna 2013 selvitettiin elohopeapitoi-
suuksia myös ahvenista ja kuhista. Pitoisuudet vaihtelivat välillä 0,2 mg – 0,4 mg /kg ollen pienikokoisem-
missa kaloissa alhaisimpia. Korkein pitoisuus, eli 0,4 mg / kg, mitattiin 550 gramman painoisesta ahvenesta 
(Kuva 10).  
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Kuva 9. Elohopeapitoisuudet Tohmajärvestä pyydetyissä hauissa. (Kuva: Hirvonen 2016) 
 
 

 
 
Kuva 10. Tohmajärvestä pyydettyjen ahvenen ja kuhien elohopeapitoisuudet vuonna 2013.  
(Kuva: Hirvonen 2016)  
 
 

2.4 Kalastuksen nykytila 
 
Vapaa-ajan kalastus on Kitee-Jänisjoen kalatalousalueella merkittävin kalastuksen muoto. Vapaa-ajan kalas-
tajilla tarkoitetaan kotitarvekalastusta seisovilla pyydyksillä ja vapavälineillä (heittokalastus, uistelu, onkimi-
nen ja pilkkiminen) tapahtuvaa kalastusta. Kaupallista kalastusta kalatalousalueella on vähän. 
Jänisjoen alueen järviä, joilla harrastetaan uistelua ja jotka siihen soveltuvat ovat ainakin: Loitimo-Melakko, 
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Ylinen, Öllölänjärvi ja Eimisjärvi. Muillakin pienemmillä järvillä uistellaan mutta vähemmän. Järvillä tärkeim-
pinä saaliskaloina ovat kuha ja hauki. Seisovilla pyydyksillä kalastus vähenee jatkuvasti. Jänisjoen alueella ei 
harjoiteta ollenkaan kaupallista kalastusta. 

Jänisjoen alueella merkittävin vapaa-ajankalastuksen muoto on koskikalastus Jänisjoen ja Kotajoen koskialu-
eilla. Koskikalastajat tavoittelevat pääasiassa kirjolohta mutta myös haukea, kuhaa, taimenta ja harjusta. 
Taulukossa 5. on esitetty Jänisjoen vieheluvan myyntitulojen kehitys viideltä viime vuodelta. Kalatalousalue 
päätti nostaa vuodesta 2020 alkaen vuosiluvan hintaa 35 eurosta 50 euroon. Koski- ja virta-alueilla kalaste-
taan myös osakaskuntien myymillä luvilla. Jänisjoen alueen koski- ja virtapaikat, joissa yleiskalastusoikeudet 
eivät ole voimassa, on määritelty ELY-keskuksen päätöksillä vuosina 2020 ja 2021 (Liite 6). 

Vuoden 2015 kalastustiedustelussa (Ahosola & Kiiskinen 2015) viehekalastajia pyydettiin arvioimaan kalas-
tusoloja Jänisjoella asteikolla 1- 5. Reilu 20 % vastaajista antoi arvosanaksi neljä (4), alle 10 % antoi arvosa-
nan viisi (5). Arvosanaksi kolmosen (3) antoi noin 45 % kalastajista. Reilu 20 % kalastajista antoi kolmosta 
alemman arvosanan. Arvosanojen perusteella kalastajat olivat siis enimmäkseen kohtuullisen tyytyväisiä ka-
lastusoloihin. Suurimpina olosuhteita huonontavina tekijöinä nähtiin vedenkorkeuden suuret vaihtelut, kor-
keat veden lämpötilat kesäaikana, voimalaitospadot ja niihin liittyvät kalastuskieltoalueet sekä koskien ja uo-
mien perkaukset. 
 

Taulukko 5. Jänisjoen vieheluvan myynti vuosilta 2015 – 2020 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

25 747 € 24 747 € 20 694 € 19 811 € 21 241 € 27 480 € 23 662 € 
 

Kitee-Tohmajoen alueella uistelua harrastetaan suurimmilla järvillä eli Kiteenjärvellä, Tohmajärvellä, Suurella 
Heinäjärvellä ja Säynejärvellä. Koskikalastusta ei alueella ainakaan tiettävästi juurikaan harrasteta. 
Kiteenjärvellä, Suurella Heinäjärvellä ja Säynejärvellä harjoitetaan kaupallista kalastusta jonkin verran. Tär-
keimpinä saaliskaloina ovat kuha ja hauki. 

 

Palvelurakenteet 

Jänisjoen alue 

 Kinnasjärvi, Porttilahti: uimaranta, wc 

 Eimisjärvi, Kylänlahti eteläpää ja Niiralanniemi: uimaranta, nuotiopaikka, laavu, wc 

 Kotajoki, Koskenniska: kota, laavu, nuotiopaikka, uimalaituri 

 Vekaruskoski-Kotakoski: kaksi laavua, nuotiopaikka, kota, varaustupa, WC, pysäköintipaikka 

 Loitimo, Käräjänhiekka: nuotiopaikka 

 Loitimo, Länkisaari: laavu 

 Loitimo, Kuljunniementien uimaranta, tulipaikka, luiska 

 Melakko: Liiterniemi, uimaranta, nuotiopaikka 

 Oskolankoski: nuotiopaikka, laavu, WC, pysäköintipaikka, sorasta tehty veneenlaskuluiska, laituri 

 Peltokoski: kaksi laavua (joen molemmilla puolilla), WC, pysäköintipaikka 

 Tanikka: nuotiopaikka, laituri, hiekkaluiska,uimaranta 

 Tanikka: luiska 

 Tanikka: nuotiopaikka 

 Kattilakoski: nuotiopaikka, WC 

 Kangaskoski (Saario): nuotiopaikka 
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 Sirkkapuro: laavu, luiska 

 Patsolankoski: laavu, WC, pysäköintipaikka 

 Uskalintien kupeessa 

 Kangasoja: laavu, Jänispolun sillan luona 
 
Kartat Jänisjoen alueen palvelurakenteista liitteenä 4. 

 

Kitee-Tohmajoen alue 

 Kiteenjärvi: palolaitoksen luiska 

 Tohmajärvi:  
-Turusenniemi: luiska, nuotiopaikka 
-Kirkkoniemi, uimaranta, wc 
-Perttisenjoki (laskee Tohmajärveen): luiska 

 Säynejärvi: Kyläyhdistyksen ranta, luiska, uimaranta, wc 

 Iso-Heinäjärvi: uimaranta 

Kartta Kitee-Tohmajoen alueen palvelurakenteista on liitteenä 5. 

 

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 kalas-
tusmatkailutilaisuuksien järjestämiseen on myönnetty 24 kalastusmatkailuyrittäjälle. Kitee-Jänisjoen kalata-
lousalueella ei toistaiseksi ole matkailuyrittäjille myytävää matkailukalastuslupaa eikä kalastusmatkailutoi-
mintaa nykyisellään ole. Koskikalastuksessa ja myös järvialueilla on kuitenkin edellytyksiä ko. toimintaan. 

 

3. Kalakantojen ja kalastuksen tavoitetilat ja osatavoitteet 
 
Tavoitetila seuraavalle suunnittelukaudelle on, että alueen kalavaroja hoidetaan ja hyödynnetään kalakanto-
jen tuottoa ja monimuotoisuutta vaarantamatta. Vapaa-ajankalastus tuottaa hyvinvointia ja elämyksiä. Sekä 
vapaa-ajan, että kaupallisesta kalastustoiminnasta tulee tuottoa vesialueiden omistajille. Alueen kalastus ja 
tärkeimpien kalakalakantojen tila tunnetaan hyvin ja tietoa käytetään kalastuksen ohjauksessa. Tavoitetilaan 
pyritään asettamalla suunnittelukaudelle osatavoitteita.  
 

3.1 Osatavoitteet 
 
Kalastus 
OSATAVOITE 1. Jänisjoen alue säilyy ja kehittyy varsinkin koskikalastuksen osalta kiinnostavana vapaa-ajan 
kalastuksen kohteena. Vapaa-ajan kalastus tuottaa lupatuloja kalatalousalueelle ja vesialueiden omistajille. 
Lupatuloja käytetään kalavesien hoitoon ja selvityksiin kalakantojen tilasta. Vapaa-ajan kalastajien määrää 
seurataan vuosittain kalatalousalueen myymien lupamäärien kautta. 
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OSATAVOITE 2. Kiteenjoen alueella on muutamia koskikohteita, joiden kehittämismahdollisuuksia koskikalas-
tuskohteiksi selvitetään. Mikäli jotkut kohteet osoittautuvat lupaaviksi, pyritään osakaskuntien kanssa yhteis-
työssä saamaan mm. lupajärjestelyt ja palvelurakenteet kalastajia varten kuntoon. 

 

Kalakannat 
OSATAVOITE 3. Selvitetään Jänisjoen taimenten kanta/kannat DNA-tutkimuksella. Kun taimenten perimä on 
tiedossa, voidaan sen perusteella suunnitella järkevät toimenpiteet ja kunnostuskohteet taimenkannan/kan-
tojen elvyttämiseksi. Jänisjoen pääuomalle on jo vuonna 2009 tehty kunnostuskartoitus, jossa löytyi useita 
potentiaalisia kunnostuskohteita virtakutuisten kalojen lisääntymisalueiksi. Selvitetään kunnostusten toteut-
tamismahdollisuuksia. Mahdolliset kunnostustoimet suunnataan ensisijaisesti parhaille kohteille.  

OSATAVOITE 4. Pienemmillä joki- ja puroalueilla taimenelle ja muille virtakutuisille kaloille sopivia kohteita 
pyritään kartoittamaan ja kunnostamaan mahdollisuuksien mukaan ja poistamaan vaellusesteet. Taimenten 
perimä selvitetään muutamalla pienemmällä joella. 

OSATAVOITE 5. Kiteenjärven ja Tohmajärven hoitotoimenpiteitä jatketaan, jotta vedenlaatu paranisi edel-
leen ja kalakannat pysyisivät elinvoimaisina. Kuormittajilta vaaditaan jatkossakin toimenpiteitä jätevesien 
puhdistamiseksi ja esim. turvetuotannosta peräisin olevan kuormituksen vähentämiseksi. 

Yhteistoiminnan kehittäminen 
OSATAVOITE 6. Osakaskuntien yhdistymismahdollisuuksia isommiksi kokonaisuuksiksi, esim. yhdistymishank-
keiden avulla, selvitetään. Osakaskuntien yhdistymisiä tuetaan mahdollisuuksien mukaan. Osakaskunnille 
annetaan opastusta yhteistoimintaan myös ilman virallista yhdistymistä.   

OSATAVOITE 7. Yhtenäislupa-alueita pyritään laajentaminen sopimuksilla osakaskuntien kanssa. 
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4. Alueellinen suunnittelu ja yhteistoiminnan kehittäminen 
 

4.1 Kalataloudellisesti merkittävät alueet 
 
Jänisjoen alueella kalataloudellisesti suurin merkitys on vapaa-ajan kalastuksella. Merkittävimmät alueet 
ovat koskikalastuskohteita, joista tärkeimpiä ovat Jänisjoella: Patsolankoski, Kattilakoski ja Peltokoski. Kota-
joen reitillä tärkeimpiä kalastuskohteita ovat: Vekaruskoski, Myllykoski, Kotakoski, Vääräkoski ja Koskenniska 
eli Myllykoski. 

Kitee-Tohmajoen alueella kalataloudellista merkitystä on eniten suurimmilla järvillä; Kiteenjärvellä, Säynejär-
vellä, Suurella Heinäjärvellä ja Tohmajärvellä.  

 

4.2 Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat alueet ja niillä käytettävät  
pyydykset 
 
Kaupalliseen kalastukseen hyvin soveltuvat lähinnä Kitee-Tohmajoen alueen suurimmat järvet: Kiteenjärvi, 
Säynejärvi ja Suuri Heinäjärvi. Käytettäviksi pyydyksiksi soveltuvat nuotta, rysä, verkko ja katiska. 

 
4.3 Kaupallisen kalastuksen alueellinen lupa: kalastusoikeuden haltijalle maksetta-
van käyvän hinnan määrittely  
 
Mikäli ELY-keskus on myöntämässä kaupalliselle kalastajalle alueellisen luvan kaupallisen kalastuksen harjoit-
tamiseksi (KL 13 §), ELY-keskuksen tulee käyvän hinnan (KL 14 §) muodostamiseksi olla yhteydessä kalata-
lousalueen hallitukseen, joka selvittää alueellista käypää hintaa yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Yhteis-
työllä pyritään selvittämään hakemuksessa ilmoitetun alueen käypä hinta ottaen huomioon alueen lupahin-
taan vaikuttavat erityiset olosuhteet ja tekijät. Kalatalousalue voi esimerkiksi olla yhteydessä alueensa kalas-
tusoikeuden haltijoihin hinnan selvittämiseksi. 

 
4.4 Kalastusmatkailuun hyvin soveltuvat alueet 
 
Koskikalastuskohteet tarjoavat Jänisjoen alueella mahdollisuuksia kalastusmatkailuun ja ovat siihen hyvin 
soveltuvia. Nykyiselläänkin alueella käy kalastajia ympäri Suomea ja jonkin verran myös ulkomailta. 

Kalatalousalueella on paljon pieniä järviä ja lampia, joissa on runsas haukikanta. Hauen kalastus on maail-
malla suosittua ja tähän liittyvään matkailutoimintaan olisi Kitee-Jänisjoen kalatalousalueella hyvin sopivia 
vesialueita. Myös esimerkiksi ohjattuihin pilkkiretkiin löytyy alueen lukuisista pienistä järvistä ja lammista 
sopivia kohteita paljon. 

Kalatalousalueen lukuisillä pienillä järvillä ei ole yleisiä veneenlaskupaikkoja mutta monen järven rannassa 
on esimerkiksi osakaskunnan jäsenten veneitä. Uudessa vesiliikennelaissa (2020) kevennettiin vuokravenei-
den sääntelyä ja osakakuntien jäsenistöstä voisi löytyä halukkaita veneen vuokralle antajia. Veneitä voisi tällä 
tavalla saada käyttöön ilman kuljetuksia paikasta toiseen, mikä helpottaisi kalastamista ja mahdollisesti lisäisi 
kalastusta järvillä, joihin ei nykyisellään ole avovesikaudella helposti pääsyä. 
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Kalastusmatkailun kehittämisessä tarvittaisiin yhteistyötä kalatalousalueen, osakaskuntien ja matkailuyhdis-
tysten sekä –yrittäjien kanssa. 

4.5 Vapaa-ajankalastuksen yhtenäislupa-alueet ja järjestelmän kehittäminen 
 
Yhtenäislupa-alueet muodostetaan osakaskuntien kanssa tehtävillä tehtäviensiirtosopimuksilla. Osakaskun-
nilla on kuitenkin oikeus myydä omaa viehekalastuslupaa ja pyydysyksikkömerkkiä omille vesialueillensa.  

Kalatalousalueella on Jänisjoen viehelupa, jolla on mahdollista kalastaa kaikilla Jänisjoen, Kotajoki-Vekarus-
joen, Rekijoki-Kuuttijoen, Kangasjoen ja Viesimojoen koski- ja virta-alueiksi määritellyillä alueilla. Alueilla, 
joita ei ole määritelty koski- ja virta-alueeksi voi viehekalastusta harjoittaa yhdellä vavalla pelkällä kalaston-
hoitomaksulla. Jänisjoen vieheluvalla voi koskialueiden lisäksi kalastaa useammalla vavalla myös sopimuksen 
tehneiden osakaskuntien järvialueilla. Nykyisellään lupa-alueeseen kuuluvat jo lähes kaikki kalatalousalueen 
järvet. Kalatalousalue pyrkii tekemään sopimukset kaikkien kalatalousalueen osakaskuntien kanssa. 

 

4.5 Yhteistoiminnan kehittäminen kalatalousalueella 
 
Varsinkin Kitee-Tohmajoen alueella on paljon pieniä osakaskuntia. Osakaskuntien yhdistyminen esim. koko 
järven kattavaksi osakaskunnaksi helpottaisi kalastuksen järjestämistä ja tekisi lupien hankinnan helpom-
maksi kalastajille. Osakaskuntien yhdistymismahdollisuuksia isommiksi kokonaisuuksiksi, esim. yhdistymis-
hankkeiden avulla, selvitetään. Kalatalousalue voi tukea osakaskuntien yhdistymisiä mahdollisuuksien mu-
kaan myös rahallisesti.   

Osakaskuntia opastetaan toimimaan tarvittaessa yhdessä vaikka virallista yhdistymistä ei oltaisi tekemässä. 
Nykyisellään kalatalousalueella on useita osakaskuntia, jotka ovat yhdistäneet toimintansa vaikka virallisesti 
osakaskunnat eivät ole liittyneet yhteen, eli muodostaneet uutta yhtenäistä kiinteistöä.  

Kiteenjärven osakaskunnat ovat perustaneet Kiteenjärven yhteistyöelimen, jossa ovat mukana kaikki osakas-
kunnat. Yhteistyöelin on muun muassa muodostanut koko Kiteenjärven kattavan kalastuslupa-alueen (viehe-
luvat ja pyydysluvat). Kiteenjärven osakaskunnat pitävät kuitenkin kukin omat kokouksensa ja osakaskunnilla 
on oma rahaliikenne.  

Kalatalousalueella on yhdessä toimivia osakaskuntia ja osakaskuntia, jotka hallinoivat sopimuksilla useampaa 
kiinteistöä. Uusikylän-Patsolan osakaskunta hallinnoi kolmen kiinteistön vesialueita, samoin Juvanjoen osa-
kaskunta. Tohmajärvellä Peijonniemen osakaskunnalla on hoidettavanaan sopimuksien kautta neljän eri kiin-
teistön vesialueet.  

On myös osakaskuntia, joilla on yhteinen hoitokunta ja jotka ovat yhdistäneet rahaliikenteensä. Osakaskun-
nat myyvät yhteislupia sekä viehe- että pyydyskalastukseen ja hoitavat istutukset yhdessä. Keskijärven ja ym-
päristön osakaskunnat (Palon ok, Löytöjärven ok, Kuusjärven ok ja Röksän ok) toimivat tällä tavoin. Konnun-
niemen, Oskolan ja Öllölän osakaskunnat ovat aloittaneet vuonna 2020 samanlaisen yhteistoiminnan ja ne 
toimivat nimellä Konnuniemen-Oskolan-Öllölän osakaskunta. 

Tohmajärven alueen osakaskunnat Jouhkola, Kemie, Järventaus, Peijonniemi ja Akkala aloittivat kalatalous-
alueen avustamana neuvottelut yhteistoiminnan käynnistämiseksi vuonna 2022. 

Yhdessä toimineet Koveron ja Kortevaaran osakaskunnat siirtyivät tehtäviensiirtosopimuksella kalatalousalu-
een hallinnoimaksi ja hoidettavaksi vuoden 2020 lopulla.  
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5. Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi ja kalastuksen kehittämiseksi 
 

5.1 Ehdotukset kalastuksen säätelytoimenpiteiksi 
 
Tämä osio liitteenä 6., jotta säätelytoimenpiteitä voidaan tarpeen vaatiessa muuttaa toimenpidekauden ai-
kana. 
 

5.2 Suunnitelma kunnostustoimenpiteistä 
 

Joki-ja puroalueet 

Vuonna 2009 on tehty Jänisjoen pääuoman kalataloudellisten kunnostusedellytysten kartoitus. Kartoituk-
sessa selvitettiin, voidaanko Loitimon alapuolista jokea kunnostaa virtakutuisille kalalajeille nykyistä parem-
min soveltuvaksi. Suurin osa Jänisjoesta ei tämän nykyisessä muodossa sovellu virtakutuisten kalalajien li-
sääntymiseen, sillä virtaus on joessa yleensä erittäin hidas, uoma leveä ja pääosin kivetön (Rouvinen 2009). 
Tutkituista kohteista vain neljässä, kunnostus osoittautui joen nykyisten käyttömuotojen puitteissa tarkoi-
tuksenmukaiseksi. Näitä olivat Peltokosken alue, Vihtakosken voimalaitoksen ohijuoksutusuomat, Vääräkos-
ken voimalaitoksen alapuolinen uoma sekä Patsolankoski (Rouvinen 2009). Jänisjoen pääuoman kunnostus-
ten toteuttamismahdollisuuksia selvitetään ja mikäli toteuttamismahdollisuuksia eli rahoitusta ja yhteistyö-
kumppaneita löytyy, teetetään kunnostussuunnitelma.  
 
Pienemmillä joki- ja puroalueilla taimenelle ja muille virtakutuisille kaloille sopivia kohteita pyritään kartoit-
tamaan sopivien kunnostuskohteiden löytämiseksi. Mikäli sopivia kohteita löytyy, teetetään kunnostussuun-
nitelmat ja osallistutaan kunnostuksiin sekä vaellusesteiden poistamiseen osakaskuntien kanssa yhteis-
työssä.  

Jokien ja purojen kunnostusmahdollisuuksien kartoittamisessa on huomioitava valuma-alueen tila ja siellä 
mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet. Kalataloudellisesti merkittävät tai kunnostetut vesistöt olisi tärkeää 
huomioida myös metsien käsittelyssä, jättämällä joen varteen riittävästi suojapuustoa. Rantapuusto suojaa 
kaloja voimakkaalta veden lämpötilan nousulta ja vesistöön kaatuneet puut tarjoavat kalanpoikasille suoja-
paikkoja sekä lisäävät vesieliöstön monimuotoisuutta ja tarjoamalla siten myös kaloille ravintoa (Kotaniemi 
& Manninen 2017). 

 
Järvialueet 

Kiteenjärvessä, Tohmajärvessä ja Keskijärvessä tehdään toimenpiteitä kalatalousmaksuilla. Suunnitelman 
(voimassa 2022 loppuun asti) mukaisesti Kiteenjärvessä tehdään Kiteen taajaman jätevesipuhdistamon ja 
Kirkkosuon turvetuotantoalueen kalatalousmaksuilla hoitokalastusta. 

Valkeasuon ja Kotkanpesänsuon turvetuotantoalueiden sekä Kemien jätevesipuhdistamon kalatalousmaksut 
käytetään Tohmajärven hoitokalastuksiin, vesikasvillisuuden poistoon ja vesiensuojelurakenteiden ylläpi-
toon.  Puhdas Tohmajärvi Ry sopii ja järjestää vuosittaiset hoitotoimenpiteet. 

Keskijärvessä tehdään Keskijärven kalanviljelylaitoksen kalatalousmaksuilla hoitokalastusta. 
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Mikäli osakaskunnilla ilmenee vesialueiden tai palvelurakenteiden kunnostustarpeita, kalatalousalue voi 
avustaa niissä osakaskuntia talousarvion sallimissa rajoissa. Osakaskuntien tulee toimittaa avustusanomuk-
set kalatalousalueelle helmikuun loppuun mennessä, että ne ehditään käsitellä kalatalousalueen hallituksen 
kokouksessa ja sen jälkeen yleisessä kokouksessa.  

Sekä joki- että järvialueiden kunnostushankkeita suunnitellessa yhteistyömahdollisuudet yhdistysten, esim. 
metsänhoito- ja riistanhoitoyhdistykset, olisi järkevää ottaa huomioon. Metsänhoitoyhdistyksillä on tieto 
esim. ojituksista ja riistanhoitoyhdistyksillä kosteikkohankkeista. Yhteistoiminta voisi mahdollistaa eri osa-
puolten hakemien avustusten tehokkaan kohdentamisen. 
 

5.3 Suunnitelma istutuksista 
 
Kitee-Jänisjoen alueelle on istutettu viiden viimeisen vuoden aikana järvitaimenta, kirjolohta, järvilohta, ku-
haa ja planktonsiikaa (Taulukko 6). Kalaistutuksia on tehty kalastus/kalatalous –alueen varoilla, osakaskun-
tien varoilla, kalatalousmaksuilla ja toimenpidevelvoitteina.  
 
Velvoiteistutukset Jänisjoen alueella:  

 Vääräkosken voimalaitos, PKS: Kirjolohta Jänisjokeen Vääräkosken ylä- ja alapuolelle 

 Ruskeakosken voimalaitos: Kirjolohta ja kuhaa Loitimoon ja Tanikkaan 

 Saarion voimalaitos: Kirjolohta Saarion voimalaitoksen ylä- ja alapuolelle 

 Linnansuon turvetuotantoalue, Vapo: Kirjolohta Loitimoon ja siikaa Haarajärveen 

 Keskijärven kalanviljelylaitos: Siikaa Yliseen ja kuhaa Keskijärveen  

 Valkeasuon turvetuotantoalue: Kirjolohta Jänisjokeen Vihtakosken alapuolelle 
 
Suunnitelma velvoiteistutuksista on voimassa vuoden 2022 loppuun asti. 
 
Jänisjoen alueella viimeisen viiden vuoden aikana 2-vuotiaita rasvaeväleikattuja järvitaimenia on istutettu 
Yliseen ja 1-vuotiaita taimenen poikasia on istutettu Jänisjoen latvoille sekä Kuuttijoki-Rekijoelle.  
 
Kirjolohta on istutettu Jänisjokeen seuraaviin kohteisiin: Patsolankoski, Saario, Joenpolvi, Tanikka, Vihtakoski, 
Kattilakoski, Peltokoski, Oskolankoski ja Kovero. Myös Melakko-Loitimoon on istutettu kirjolohta useaan koh-
teeseen, pääosin velvoiteistutuksina.  
 
Kotajoelle kirjolohta on istutettu, Vekaruskoskeen, Öllöläntien sillan viereen, Koskenniskalle ja Onnenvirralle 
Jänisjoen alueen kirjolohi-istutukset on tehty kalatalousalueen varoilla ja velvoitteina. Kuhaa ja planktonsii-
kaa on istutettu lukuisiin järviin ja lampiin osakaskuntien varoilla. 
 
Kitee-Tohmajoen alueella rasvaeväleikattua 2-vuotiasta järvitaimenta on istutettu Tohmajärveen, Säynejär-
veen ja Suureen Heinäjärveen. Kuhaa ja planktonsiikaa on istutettu lukuisiin järviin ja lampiin. Tohmajärveen 
istutetaan Kemien jätevedenpuhdistamon ja Valkeasuon turvetuotantoalueen velvoitteena siikaa (Liite1.) 
Kirjolohta on istutettu pieniä määriä Kiteenjärveen ja Tohmajärveen osakaskuntien varoilla. 
 
Istutuksia on tarkoitus jatkaa tulevalla suunnittelukaudella suunnilleen entiseen tapaan.  
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Taulukko 6. Kitee-Jänisjoen alueella toteutetut istutukset kappalemäärinä vuosina 2015 -2021 

Kalalaji 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Järvitaimen 1v 5000 1786 - 1540 - 2599 3330 

Järvitaimen 2v. 616 1092 586 632 190 - - 

Kirjolohi 5968 3014 4235 3542 3176 2693 2894 

Järvilohi 286 289 - - - - - 

Planktonsiika 68727 48387 26343 20262 6888 15890 4900 

Kuha 31380 31660 23412 21284 13076 21408 16776 

 
 
Kitee-Jänisjoen kalatalousalueella tulee huomioida istutettaessa kalaa rajavesistöihin, että pääasiallinen vas-
tuu istuttamisesta on istutuksen tilaajalla. Venäjän puolelle ulottuvissa vesistöissä on huolehdittava, että 
mahdolliset kalataudit eivät pääse leviämään Venäjän puoleisiin kalakantoihin. Istutetut kalat eivät saisi vael-
taa Venäjän puolelle, koska ne voivat aiheuttaa pysyvää haittaa alkuperäisille kalakannoille sotkemalla kala-
kantojen perinnöllisiä ominaisuuksia (Istuta harkiten 2007). Tämän takia Loitimon alapuoliseen Jänisjokeen 
ei tule istuttaa Vuoksen kantaa olevaa taimenta lainkaan. Muihinkaan jokiin, jotka laskevat Venäjän puolelle 
ei tule istuttaa Vuoksen kantaa olevaa taimenta. Myöskään järvilohta ei tule istuttaa rajavesistöihin (Tau-
lukko 7). Loitimon yläpuoliselle Jänisjoen yläjuoksulle ja järvialtaisiin, voi istuttaa Vuoksen kantaa olevia tai-
menen poikasia.  
 
Taulukossa 7. on esitetty kalalajit ja -kannat, joita voi käyttää Kitee-Jänisjoen kalatalousalueen istutuksissa 
mikäli lajia, on aiemmin istutettu tai sitä esiintyy ennestään vesistössä. Muussa tapauksessa tarvitaan aina 
ELY-keskuksen lupa kotiutusistutukseen (KL 74 §). 
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Taulukko 7. Kitee-Jänisjoen kalatalousalueen istutuksissa käytettävät lajit tai kannat. 
 

Laji Käytettävä kanta 

Järvitaimen Vuoksen kanta, ei rajavesiin ollenkaan 

Järvilohi Vuoksen kanta, ei rajavesiin ollenkaan 

Kirjolohi Ei tietoa 

Harjus järviin Puruveden kanta 

Harjus virtavesiin Arvioidaan tapauskohtaisesti 

Siika Koitajoen kanta 

Kuha Paikallinen kanta tai kanta, jota on jo aiemmin käytetty 

 
 
Keskijärven kalanviljelylaitoksella on viljelyksessä arvokkaita emokalastoja ja kalanpoikasia. Laitoksen ylä-
puolisen Ylisen valuma-alueelle (Kuva 11). tehtävissä istutuksissa on erityisen tarkasti huomioitava kala- ja 
raputautiriskit, jotta kalanviljelylaitos pysyy jatkossakin tautivapaana. Asetuksen mukaan, jos vesieläimiä is-
tutetaan Ylisen valuma-alueelle muualta kuin Keskijärven kalanviljelylaitokselta, pitää istutettaville ve-
sieläimille tehdä terveysselvitys, jolla todistetaan istutettavat vesieläimet tautivapaiksi. 
 
 

 
Kuva 11. Ylisen valuma-alue 
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5.4 Ehdotukset kalastuksen kehittämistoimenpiteiksi 
 
Palvelurakenteiden hyvästä kunnosta ja toimivuudesta tulee huolehtia jatkossakin. Mikäli tarpeita uusille 
rakenteille ilmenee, niiden toteuttamiseen osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. 

Tulevaisuudessa lupien ostaminen luvanmyyntipisteistä tulee todennäköisesti vähenemään ja lupien osto 
siirtyy yhä enemmän sähköisen muotoon (nettiin). Viehelupa on nykyäänkin mahdollista maksaa kalatalous-
alueen tilille mutta sähköisiä myyntitapoja pyritään kehittämään tulevaisuudessa.  

Kalatalousalue tukee lasten ja nuorten kalastusharrastusta ja kalastustapahtumia esimerkiksi kalastusseuro-
jen kanssa yhteistyössä. Alle 15-vuotiaiden ei tarvitse maksaa Jänisjoen viehekalastuslupaa. 
 

5.5 Suunnitelma kalastusta ja kalakantoja koskevan seurannan järjestämisestä 
 
Kalastuksen tilaa seurataan lupamyynnin kehityksen kautta. Kalataloudellisten tarkkailuohjelmien ja kalata-
lousmaksujen puitteissa tehdään kalakantojen seurantaa koekalastuksilla sekä kalastustiedusteluilla (Liite 1). 
Tarvittaessa myös kalatalousalue voi teettää kalastoselvityksiä.  
 
Keskijärven kalanviljelylaitoksen tarkkailuohjelmaan (2017- 2025) kuuluvat koeverkkokalastukset ja kalastus-
tiedustelut. 
 
Linnansuon turvetuotantoalueen tarkkailuohjelmaan kuuluu virtavesilajiston ja kalatiheyksien seuraaminen 
sähkökoekalastuksella Loitimon yläpuolisella Jänisjoella. Tarkkailuohjelmaan kuuluvat myös kalastustieduste-
lut. 
 
Pohjois-Karjalan sähkön Ruskeakosken ja Saarion voimalaitosten tarkkailuohjelmaan kuuluu kalastustiedus-
telujen tekeminen (viimeisin 2015, koskien vuoden 2014 kalastusta).  Tiedusteluilla selvitetään kalastajien 
saamia saaliita ja sitä kautta kalakantojen tilaa. Kalastustiedusteluissa selvitetään myös kalastajien tyytyväi-
syyttä kalastusolosuhteisiin ja kalakantojen hoitoon. Seuraava kalastustiedustelu tehdään 2021 vuoden ka-
lastuksesta. 
 
Kemien jätevesipuhdistamon ja Kotkanpesän turvetuotantoalueen kalatalousmaksujen käyttösuunnitelman 
(2012 - 2022) mukaisesti Tohmajärvellä tehdään kalastoselvityksiä koeverkkokalastuksilla.  
 
Kiteenjärvellä tehdään kalastoselvityksiä Kirkkosuon turvetuotantoalueen kalataloustarkkailuna. Kiteen jäte-
vesipuhdistamon kalatalousmaksuja käytetään myös kyseisten kalastoselvitysten tekemiseen.  
 
 

6. Suunnitelma kalastuksenvalvonnan järjestämisestä 
 
Kalastuksenvalvonnan tarkoituksena on valvoa kalastuslain ja –asetuksen säännösten ja ELY-keskuksen vah-
vistamien alueellisten kalastusmääräysten sekä paikallisten säännösten noudattamista. Valvonnan kohteena 
ovat myös paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset kalastusluvat.  

Valvonnan painopistealueet 
Kitee-Jänisjoen kalatalousalueella valvonta kohdistuu pääasiassa Jänisjoen viehekalastuslupien valvontaan 
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sekä ns. laillisuusvalvontaan Jänisjoen pääuomalla. Kalatalousalueen myymän vieheluvan lisäksi osakaskun-
nat voivat myydä omia viehelupiaan. Viehelupien tarkastamisen yhteydessä tarkastetaan aina myös kalas-
tonhoitomaksu.  

Järvillä valvontaa suorittavat pääasiassa osakaskuntien omat valvojat. Pyydyskalastuksen osalta valvonta 
kohdistuu verkkojen solmuvälirajoituksiin ja osakaskuntien myymiin pyydysyksikkömerkkeihin sekä pyydys-
ten merkintöihin.  
 
Resurssit ja yhteistyö 
Kalatalousalueella on 19 valtuutettua valvojaa, joista kuusi on Pohjois-Karjalan kalatalouskeskuksen valvon-
tatiimiin kuuluvia valvojia. Kalatalousalue on osakkaana kalatalouskeskuksen omistamassa vesijetissä mutta 
muutoin alueella ei ole omaa valvontakalustoa. 

Rahoitus 
Valvontaa tehdään kalatalousalueen omilla varoilla ja mahdollisilla kalatalouden edistämiseen suunnatuilla 
varoilla. 

Seuranta 
Jokaisesta valvontakerrasta täytetään raportointilomake, jossa on seuraavat asiat: 

 Valvontatunnit ja ajankohta  

 Tavattujen kalastajien määrä (alle 18v. ja yli 65v. eritelty)  

 Luvattomat kalastajat (mikä lupatyyppi) 

 Rikkomukset (rauhoitusaikana/kieltoalueella kalastus, pyyntimittaa, välineitä/pyydyksiä pyydysten 
merkintää koskevat rikkomukset). 

 Huomautukset (kirjalliset ja suulliset) 

 Tutkintapyynnöt ja näyttömääräykset 

 Talteenotot 
 

Raportointilomakkeista kootaan vuosittain yhteenveto, jossa on kaikkien valvontapäivien tapahtumat ja toi-
menpiteet. Yhteenvetojen avulla seurataan tilanteen kehittymistä pitkällä aikavälillä. Lisäksi kalastuksenval-
vojien tekemät tapahtumailmoitukset toimitetaan lakisääteisesti vuosittain ELY-keskukselle. 
 
 

7. Vaelluskalojen, uhanalaisten kalakantojen ja biologisen monimuotoi-
suuden huomioon ottaminen toimenpiteissä 
 
Kalatalousalue ottaa toimissaan ja päätöksen teossaan huomioon kansallisen kalatiestrategian. 
Kalatiestrategian mukaisesti pyritään tukemaan virtakutuisten kalojen, varsinkin taimenen, lisääntymismah-
dollisuuksien palauttamista.  
 
Koska Jänisjoen alaosiin tai muihinkaan rajajokiin ei saa istuttaa Vuoksen kantaa olevaa taimenta, taimen-
kantojen elvyttämisessä tärkeä lähtökohta on selvittää Jänisjoen alueella esiintyvien taimenten perimä. Ve-
näjän puolelta nousee mahdollisesti taimenia Jänisjoen alajuoksulle ja näiden taimenien perimä on tärkeää 
selvittää. Myös Jänisjoen sivujoissa esiintyvien taimenien perimä on selvitettävä, jotta saadaan tietää ovatko 
ne omia kantojaan. Vuonna 2021 aloitetiin taimenten DNA-tutkimushanke Jänisjoen alueella. Kun Jänisjoen 
taimenkannat on selvitetty, voidaan suunnitella toimenpiteitä taimenkannan/-kantojen elvyttämiseksi, esim. 
mitä kohteita on järkevää kunnostaa kutupaikoiksi ja miten taimenistutuksia voidaan toteuttaa. 
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Jänisjoen pääuomalla on tehty kunnostuskartoitus, jossa löytyi potentiaalisia kunnostuskohteita. Näiden 
kohteiden (ks. luku 5.2) osalta selvitetään kunnostushankkeiden toteuttamismahdollisuuksia.  Muillakin joki- 
ja puroalueilla pyritään löytämään taimenelle ja muille virtakutuisille kaloille lisääntymisalueiksi sopivia koh-
teita.  Potentiaalisten kohteiden kunnostushankkeisiin ja vaellusesteiden poistamiseen osallistutaan mahdol-
lisuuksien mukaan. Kalatalousalue ottaa kalastuksensäätelyssä huomioon kalan kulun turvaamisen.  
 

 
8. Täpläravun ja muiden vieraslajien huomioon ottaminen toimenpiteissä 
 
Vieraslajit ovat alkuperäiseen lajistoon kuulumattomia eliöitä, joita ihminen on tarkoituksella tai tahatto-
masti levittänyt uusille alueille. Vieraslajit voivat kilpailullaan haitata ja syrjäyttää alkuperäisiä lajeja. Ne voi-
vat tuoda mukanaan alkuperäisille lajeille kohtalokkaita loisia ja tauteja, jollainen on esimerkiksi täpläravun 
kantama rapurutto. Vieraslajien aiheuttamien haittojen minimoimiseksi niitä ei tule tarkoituksella siirtää tai 
istuttaa uusille alueille. 

 
Kansallisessa rapustrategiassa keskeisintä on jokirapukantojen säilyttäminen ja lisääminen sekä täplärapu-
kantojen ja rapuruton leviämisen estäminen ja hallinta. Kitee-Jänisjoen kalatalousalueella täplärapu on levin-
nyt tai sitä on istutettu hyvin laajalti.  
 
Vesistöissä missä jokirapua on viime vuosina vielä esiintynyt, on ilmennyt rapujen häviämistä. Rapurutto on 
tehnyt laajasti tuhoa ja jokiravun tilanne on hyvin heikko. Kalatalousalue pyrkii tiedottamaan täpläravun hai-
tallisuudesta ja siitä, että sen istuttaminen on kiellettyä. Myös jokirapujen istuttamiseen tarvitaan aina viran-
omaisen lupa. 
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9. Ehdotus omistajakorvauksien jakamiseksi 
 
Kalatalousalue jakaa omistajakorvaukset Kalpan (kalatalousalueiden sähköiset palvelut) avulla. Vesien omis-
tajille jaetaan korvaus, joka perustuu maksullisten yleiskalastusoikeuksien käyttöön kalavesillä ja kalastus-
opastoimintaan. Yleiskalastusoikeudeksi katsotaan viehekalastus; heittokalastus tai vetouistelu yhdellä va-
valla. Kalatalousalue päättää varojen jakamisperiaatteesta yleiskokouksessa. Jakoperuste koskee korvausta, 
joka 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 yleiskalas-
tus on kielletty koko vuoden Kalastusrajoitus.fi -palvelussa, saavat automaattisesti arvon nolla. 

Kitee-Jänisjoen kalatalousalueella viehekalastusrasituksen perusarvo on kolme (3). Omistajakorvaukset jae-
taan vesipinta-alojen mukaan käyttäen samaa perusarvoa eli rasituskerrointa kolme kaikilla alueilla, pois lu-
kien alueet joissa kalastus on kielletty koko vuoden. Taulukossa 8.on esitetty vähintään 50 hehtaaria omista-
vat vesisalueen omistajat, joille omistajakorvaukset jakaantuvat. 

 

Taulukko 8. Vesialueen omistajat 

Kiinteistötunnus Vesialueen omistaja Pinta-ala 

167-412-876-1+4 Keskijärven ympäristön osakaskunnat 2183,01 

167-422-876-1+2 Konnunniemen-Oskolan-Öllölän osakaskunta 2173,34 

167-876-1-4 Tuupovaaran itäinen osakaskunta 1832,17 

167-876-1-3 Korpiselän osakaskunta 1132,94 

167-414-14-9+3 Pohjois-Karjalan sähkö 787,97 

260-409-876-1 Kiteenlahden osakaskunta 622,34 

167-425-876-1+1 Kovero-Kortevaaran osakaskunta 611,83 

848-406-876-1 Kemien osakaskunta 512,34 

260-431-876-1 Säynejärven osakaskunta 507,84 

260-876-5-0+1 Päätyen-Ruppovaaran osakaskunta 498,53 

848-402-876-2 Jouhkolan osakaskunta 471,1 

848-420-876-1+2 Juvanjoen kalaveden osakaskunta 449,14 

260-408-876-1 Kiteenkylän osakaskunta 414,61 

260-414-876-1 Loukunvaaran osakaskunta 397,77 

848-424-876-1+2 Uusikylän-Patsolan osakaskunta 375,49 

167-411-876-1 Huhtilammen kalaveden osakaskunta 368,19 

260-411-876-1 Kunonniemen osakaskunta 361,73 

260-406-876-1 Kantosyrjän kalaveden osakaskunta 348,93 

848-403-876-1 Järventauksen osakaskunta 326,58 

167-410-876-1 Heinävaaran osakaskunta 301,78 

848-411-876-3+2 Peijonniemen osakaskunta 291,00 

167-417-876-1 Uskaljärven kalaveden osakaskunta 245,65 

167-439-876-1 Revonkylän kalaveden osakaskunta 239,43 

167-413-876-1 Kiihtelyksen kalaveden osakaskunta 234,88 

276-409-876-1 Selkien yhteisen kalaveden osakaskunta 225,58 

167-430-876-1 Sonkajanrannan Osakaskunta 207,41 

260-420-876-1 Potoskavaaran kalaveden osakaskunta 206,82 
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848-409-876-1 Kutsun osakaskunta 204,88 

167-434-876-1 Aittovaaran kalaveden osakaskunta 199,86 

167-437-876-1 Luhtapohjan kalaveden osakaskunta 188,36 

260-424-876-1 Riihijärven osakaskunta 154,87 

146-876-1-0 Melaselkä-Ostronsaaren kalastuskunta 118,12 

167-438-876-1 Pirttivaaran kalaveden osakaskunta 100,20 

848-417-876-1 Saarion kalaveden osakaskunta 92,74 

167-411-46-1+12 Kiihtelys+12 89,91 

146-419-876-1 Maukkulan osakaskunta 83,16 

848-401-876-1 Akkalan osakaskunta 76,06 

848-413-876-1 Rämeenjärven osakaskunta 66,52 

848-410-876-2 Onkamon kylän talojen 57 - 59 vesialue 66,31 

167-423-26-0+13 ASUNTOLAMPI+13 62,72 

260-415-876-1 Misolan osakaskunta 58,90 

260-412-876-1 Lahdenkylän osakaskunta 56,10 

260-402-876-1 Haarajärven osakaskunta 55,84 

848-876-1-0 Onkamo-Sintsin kalaveden osakaskunta 53,87 

 
 
 
 

10. Suunnitelma viestinnästä 
 
Viestintä on aina kaksisuuntaista. Siksi on tärkeää, että vesienomistajat pitävät kalatalousalueen ajan tasalla 
muun muassa yhteystiedoistaan, lupamyynnistään, kalastusmääräyksistään, kunnostuksistaan, omista kalas-
tuksenvalvojista ja muista päätöksistään.  
 
Kalatalousalueen Sisäisessä viestinnässä kerrotaan muun muassa hallinnollisista asioista. Tärkeimmät kohde-
ryhmät ovat hallitus, kalastuksenvalvojat ja muut toimihenkilöt. Vastuu sisäisestä viestinnästä on toiminnan-
johtajalla. Sisäisen viestinnän kanavat voivat olla mm. suora henkilökohtainen yhteydenpito, sähköposti, 
WhatsApp ja kokoukset. 
 
Ulkoisen viestinnän kohderyhmiä ovat mm. osakaskunnat ja muut vesialueiden omistajat, naapuri kalatalous-
alueet, kunnat ja kaupungit, järjestöt, tiedotusvälineet ja viranomaiset. Vastuu ulkoisesta viestinnästä on toi-
minnanjohtajalla.  
 
Viestinnällä kerrotaan: 

 Kalatalousalueen toiminnasta yleensä 

 Voimassa olevasta paikallisesta säätelystä 

 Kalastuksenvalvonnasta 

 Omistajille maksettavista korvauksista 

 Kalastusmahdollisuuksista 

 Paikallisista luvista ja niiden myynnistä 

 Voimassa olevista kalastussäädöksistä 
 
Nettisivut ovat kalatalousalueen tärkein tiedotuskanava. Kalatalousalueen nettisivuilla ovat nähtävillä mm. 
kalatalousalueen vuosikokouksien pöytäkirjat liitteineen, eli kaikki kalatalousalueen tekemät päätökset löyty-
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vät sieltä. Sivuilta löytyvät myös kalastuslupatiedot ja alueella voimassa olevat kalastusrajoitukset. Ajankoh-
taisista hankkeista ja muista tärkeistä asioista laitetaan myös tietoa sivuille. Osakaskuntien yhteystiedot, lu-
patiedot ja kalastusrajoitukset pyritään myös kokoamaan kalatalousalueen nettisivuille. 
Muita mahdollisia tiedotuskanavia ovat tiedotteet, sosiaalinen media, koulutustilaisuudet, esitteet (esim. 
lupaesite luvanostajille), ilmoitukset erilaisiin julkaisuihin, juttujen tarjoaminen paikallislehdille ja kuntien 
tiedotteet. 
 
Käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksymisen jälkeen suunnitelma julkaistaan kalatalousalueen nettisivuilla ja 
lähetetään sähköpostitse tiedoksi niille omistajatahoille, kaupallisille kalastajille ja kalastusmatkailuoppaille 
ja vapaa-ajan kalastajien edustajille, joiden yhteystiedot ovat alueen käytössä. Käyttö- ja hoitosuunnitel-
masta laaditaan myös tiedote alueen paikallislehtiin.  
 
Toiminnanjohtaja laatii yhdessä hallituksen kanssa vuosittain viestintäsuunnitelman, joka on osa kalatalous-
alueen toimintasuunnitelmaa. Suunnitelmaan kirjataan vuoden viestintäaikataulu ja viestintäkanavat. Yh-
teenveto viestinnästä laitetaan kalatalousalueen vuosikertomukseen. 
 
 
 

11. Käyttö- ja hoitosuunnitelman toimeenpano 
 
Käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttamisesta vastaavat yhdessä kalatalousalue, kalastusoikeuden haltijat ja 
viranomaiset. Osakaskuntien ja yksityisten vesialueiden omistajien on järjestettävä oman vesialueensa kalas-
tusta ja hoitoa käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti ja viranomaisten on otettava suunnitelman linjauk-
set huomioon.  
 
ELY-keskus toimeenpanee sellaiset alueelliset säätelytoimenpiteet, joiden soveltaminen edellyttää ELY:n 
päätöstä. Käyttö- ja hoitosuunnitelman tehokas toimeenpano on riippuvainen riittävästä rahoituksesta. 
Suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi käyttö- ja hoitosuunnitelman tunnettavuutta ja vai-
kuttavuutta on myös laajennettava yhteiskunnallisella tasolla esim. kuntatasolla. 
 
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 koostetaan vuosittain toimintakertomukseen.  
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12. Vaikuttavuuden arviointi ja suunnitelman päivitys 
 
Käyttö- ja hoitosuunnitelman vaikuttavuutta arvioidaan siinä asetettujen kalastukseen ja kalakantoihin liitty-
vien tavoitteiden toteutumisen perusteella. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan kahdessa osassa siten, että 
ensimmäisen arviointikierroksen tulokset ovat käytettävissä vuoden 2025 vuosikokouksessa ja toisen arvioin-
tikierroksen tulokset vuoden 2029 vuosikokouksessa. Toiminnanjohtaja tekee arvioinneista yhteenvedot ja 
esittää arviointien tulokset ja niistä mahdollisesti seuraavat toimet kalatalousalueen vuosikokouksien lisäksi 
myös ko. vuosien vuosikertomuksissa. 
 
Vapaa-ajankalastuksen tilaa ja kalastajien määrää (osatavoite 1) seurataan vuosittain kalatalousalueen myy-
mien lupamäärien kautta. Kalastuksen tilaa seurataan myös kalastustiedustelujen kautta. 
 
Uusien koskikalastuskohteiden kehittämismahdollisuuksien selvittämistä (osatavoite 2) jatketaan koko suun-
nitelmakauden ajan. 
 
Taimenille sopivien alueiden ja kunnostusmahdollisuuksien selvittämistä uusilla ja jo kartoitetuilla alueilla 
(osatavoitteet 3 ja 4) jatketaan koko suunnitelmakauden ajan. Kunnostettujen kohteiden kalakantojen tilaa 
seurataan koekalastuksilla. 
 
Kiteenjärven ja Tohmajärven tilan (osatavoite 5) seuranta jatkuu hoitokalastussaaliin seurannalla ja kalata-
loustarkkailuun kuuluvien kalastustiedustelujen sekä koekalastusten avulla. 
 
Osakaskuntien yhdistymismahdollisuuksia (osatavoite 6) isommiksi kokonaisuuksiksi, esim. yhdistymishank-
keen avulla, selvitetään ja mahdollisesti tuetaan koko suunnitelmakauden ajan.  
 
Yhtenäislupa-alueiden laajentamismahdollisuuksia (osatavoite 7) osakaskuntien kanssa tehtävillä sopimuk-
silla tarkastellaan tarvittaessa koko suunnitelmankauden ajan. Sopimuksia uudistetaan ja muokataan tar-
peen mukaan. 
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Liite 1.   
 
Kitee-Jänisjoen kalatalousalueen vesistöihin kuormitusta tai haittaa aiheuttavat toimijat  
ja niiden ympäristölupiin kuuluvat kalataloudelliset velvoitteet 
(suluissa mainitut päätösten voimassaoloajat tarkoittavat istutusvelvoitteen toteuttamissuunnitelman tai 
kalatalousmaksun käyttösuunnitelman päätöksen voimassaoloaikaa) 

 
Pohjois-Karjalan sähkö Oy, Ruskeakosken voimalaitos 

 toimenpidevelvoite: kirjolohi-istutukset Loitimoon Konnunniemen ok:n alueelle ja Tanikkaan Uskalin 
ok:n alueelle (päätös voimassa vuoden 2022 loppuun asti) 

 tarkkailuvelvoite: Saarionkosken ja Ruskeakosken voimalaitosten velvoiteistutusten tuloksellisuuden 
seuranta, kalastustiedustelut Loitimon, Melakon, Tanikan ja Jänisjoen alueilla viiden vuoden välein 
(tehty 2001, 2009, 2014) 

 
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Saarionkosken voimalaitos 

 toimenpidevelvoite: kirjolohi-istutukset Saarion voimalaitoksen ylä- ja alapuolelle (päätös voimassa 
vuoden 2022 loppuun asti) 

 tarkkailuvelvoite: Saarionkosken ja Ruskeakosken voimalaitosten velvoiteistutusten tuloksellisuuden 
seuranta 

 
Pohjois-Karjalan sähkö Oy, Vääräkosken voimalaitos 

 maksuvelvoite: 3 364 euroa /vuosi (vuonna 2020), joka käytetään kirjolohi-istutuksiin Jänisjokeen 
Vääräkosken ylä- ja alapuolelle (päätös voimassa vuoden 2022 loppuun) 

 
Pohjois-Karjalan kalanviljely Oy, Keskijärven kalanviljelylaitos 

 maksuvelvoite: 2200 euroa / vuosi (vuonna 2020), kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen 
estämiseksi hankkeen vaikutusalueella. Maksut on käytetty Keskijärven hoitokalastukseen ja kuhais-
tutuksiin. (suunnitelma ollut voimassa vuodesta 2017 alkaen) 

 toimenpidevelvoite: siikaistutukset Yliseen 1000 eurolla / vuosi (velvoitetta noudatetaan vuodesta 
2021 eteenpäin toistaiseksi voimassa olevana) 

 tarkkailuvelvoite: kalastustiedustelu (Keskijärvi) viiden vuoden välein (Viimeisin tehty 2021) koeka-
lastus joka kolmas vuosi (viimeisin tehty 2019, seuraava 2022, tarkkailuohjelma voimassa vuoden 
2025 loppuun asti). 

Kemien jätevesipuhdistamo, Tohmajärvi 

 maksuvelvoite: 1034 euroa (vuonna 2020) kalataloudellisen haitan ja vahinkojen estämiseen liitty-
vien toimenpiteiden kustantamiseen Kemien puhdistamon purkuvesistössä. Maksut on käytetty Toh-
majärven hoitokalastukseen, niittoihin ja siikaistutuksiin. (päätös voimassa vuoden 2022 loppuun 
asti) 
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Neova Oy, Linnansuon turvetuotantoalue, Joensuu 

 maksuvelvoite: 2220 euroa (vuonna 2020) käytettäväksi yleiselle kalatalousedulle aiheutuvien hait-
tojen ehkäisemiseen Jänisjoen vesistöalueella Haarajärvessä ja Loitimossa. Maksu on käytetty Haara-
järven siikaistutuksiin ja Loitomon kirjolohi-istutuksiin (päätös voimassa vuoden 2022 loppuun asti) 

 tarkkailuvelvoite:  

-Kalastustiedustelut joka viides vuosi Jänisjoen (Linnansuo-Loitimo välillä), Haarajärven ja Loitimon 
pohjoisosan kalataloudellisen tilan selvittämiseksi. 
-Sähkökoekalastukset Jänisjoen virtavesilajiston ja kalatiheyden seuraamiseksi tehdään joka neljäs 
vuosi Linnansuon purkuvesien alapuolisilla koealoilla (seuraavan kerran 2022 ja 2026). (tarkkailuoh-
jelma voimassa vuoden 2026 loppuun asti) 

Neova Oy, Valkeasuon turvetuotantoalue, Tohmajärvi 

 maksuvelvoite: 2200 euroa /vuosi (1500 euroa vuodesta 2023 alkaen) vesistöön johdettavien pääs-
töjen vaikutusalueen kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseen Jänisjoen ja 
Tohmajärven alueella. Puolet maksusta käytetään kirjolohi-istutuksiin Jänisjokeen Vihtakosken ala-
puolelle ja toiset puolet Tohmajärven hoitotoimenpiteisiin (hoitokalastukseen, niittoihin ja siikaistu-
tuksiin). (päätös voimassa vuoden 2022 loppuun) 

 tarkkailuvelvoite: Valkea- ja Kotkanpesänsuon kalataloudellinen tarkkailuohjelma turvetuotantoalu-
een kuivatusvesien vaikutuksista Luosojoen ja Tohmajärven kalastoon ja kalastukseen. Tarkkailuoh-
jelmaan sisältyy verkkokoekalastuksia Tohmajärvellä ja kalastustiedustelut joka kolmas vuosi. 
Viesimojoella on tehty kolme kertaa sähkökoekalastuksia. 

Neova Oy, Kotkanpesän turvetuotantoalue, Tohmajärvi 

 maksuvelvoite: 2000 euroa /vuosi (vuonna 2020), kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen 
estämiseksi. Maksut on käytetty Tohmajärven hoitokalastuksiin, niittoihin ja istutuksiin. (päätös voi-
massa vuoden 2022 loppuun asti) 

 tarkkailuvelvoite: Valkea- ja Kotkanpesänsuon kalataloudellinen tarkkailuohjelma (ks. kohta Valkea-
suon turvetuotantoalue) 

Neova Oy, Kirkkosuon turvetuotantoalue, Kitee 

 maksuvelvoite: 1000 euroa / vuosi (vuonna 2020), joka on käytetty Kiteenjärven hoitokalastuksiin ja 
koekalastuksiin (päätös voimassa vuoden 2022 loppuun asti) 

 tarkkailuvelvoite: Kiteen Kirkkosuon kalataloudellinen tarkkailuohjelma. Koekalastukset Kiteenjär-
vellä ja kalastustiedustelut koskien Kiteenjärven kalastusta (päätös voimassa vuoden 2022 loppuun 
asti) 

Kiteen vesikunta, Kiteen keskustaajaman jätevesipuhdistamo 

 maksuvelvoite: 1700 euroa / vuosi (vuonna 2020) kalataloushaittoja estäviin toimenpiteisiin ja niiden 
tuloksellisuuden seurantaan Kiteenjärvellä. Maksut on käytetty hoitokalastukseen ja koekalastuksiin 
Kirkkosuon kalataloustarkkailun yhteydessä. (päätös voimassa vuoden 2022 loppuun asti) 
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Liite 6. Ehdotukset kalastuksensäätelytoimenpiteiksi 

5.1 Kalastuksen säätelytoimenpiteet 

Kalojen sallitut pyyntimitat ja rauhoitukset  

Kalojen alamitat ovat kalastusasetuksen mukaisia. Rasvaeväleikatun järvitaimenen alamitta on 50 cm, kuhan 
42 cm ja harjuksen 35 cm. Rasvaevällinen järvitaimen on rauhoitettu. Harjus on rauhoitettu 1.4.- 31.5. väli-
senä aikana. 

Kotajoen pääuomalta ja Loitimon alapuoleiselta Jänisjoen pääuomalta välillä Loitimo - Vääräkosken voimalai-
tos on kumottu kalastuslain mukainen rasvaeväleikatun taimenen syysrauhoitus ELY- keskuksen päätöksellä 
(23.8.2021), vuoden 2025 loppuun asti  

Jänisjoen alueella kalastettaessa saaliskiintiö on kaksi lohikalaa vuorokaudessa. 

 

Seisovia pyydyksiä koskevat rajoitukset 

Kalaväylä 
Kalaväylä on pidettävä kalan kulun turvaamiseksi vapaana pyydyksistä, lukuun ottamatta rapumertaa. 
 ”Kalaväylä on kolmannes keskivedenkorkeuden mukaisesta joen, salmen tai kapeikon leveydestä sen syvim-
mällä kohdalla. Missä joki yhtyy järveen, kalaväylä on kolmannes keskivedenkorkeuden mukaisesta vesialu-
een leveydestä sen syvimmällä kohdalla ja ulottuu niin kauaksi selkäveteen, että kalan kulku on turvattu.” 
(Kalastuslaki 379/ 2015, 67§) 

Vaelluskalavesistöt 
Kaikki Kitee-Jänisjoen kalatalousalueen vedet ovat vaelluskalavesistöä. 
”Vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa kalastus verkolla on kielletty elokuun 15 päivästä marraskuun 30 
päivään.” (Valtioneuvoston asetus kalastuksesta 1360/2015, 12 §) 

Koski- ja virta-alueet 
Jänisjoen pääuomalle, Kotajoelle, Rekijoki-Mäntyjoki-Kuuttijoelle, Viesimonjoelle ja Kangasjoelle määriteltiin 
kalatalousalueen esityksestä ELY-keskuksen päätöksellä vuonna 2020 koski- ja virtapaikat. Rajoitusalueiden 
osakaskunnat olivat mukana tekemässä esitystä.  

Koski- ja virta-alueilla yleiskalastusoikeudet (onkiminen, pilkkiminen, kalastonhoitomaksuun tai ikään perus-
tuva viehekalastus) ovat kiellettyjä. Koski- ja virta-alueella viehekalastus vavalla ja vieheellä on kuitenkin 
mahdollista vesialueen omistajan luvalla, eli Jänisjoen viehekalastusluvalla tai osakaskuntien myymillä viehe-
kalastusluvilla. Muualla Kotajoen, Kuuttijoen-Mäntyjoen-Rekijoen ja Jänisjoen pääuoman alueella, voi kalas-
taa myös yleiskalastusoikeuksien nojalla. Päätöksen mukaiset koski- ja virta-alueet löytyvät kalastusrajoitus.fi 
-karttapalvelusta. 

Päätös voidaan tarvittaessa kalatalousviranomaisen päätöksellä kumota tai sitä voidaan muuttaa esimerkiksi 
kalatalousalueen esityksestä, tai mikäli olosuhteet vaelluskalakannoissa tai -kantojen hoidossa sitä edellyttä-
vät.  
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Jänisjoen pääuoman koski- ja virta-alueet: Ylä-Paasikoski, Paasikoski, Myllysenkoski, Tervasärkäntien sillan 
kohta, Myllykoskija Alamyllynkoski, Konnunniementien sillan kohta, Oskolankoski, Ruskea-koski-Peltokoski, 
Vihtakoski, Tervosenpolvi, Kattilakoski, Saario, Lempaankoski, Vääräkoski-Myllypyörre ja Patsolankoski-Ty-
ränpyörre.  
 
 

 

Ylä-Paasikoski, Paasikoski ja Myllysenkoski 
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Tervasärkäntien sillan kohta 

 

 

Myllykoski ja Ala-Myllyn koski 
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Konnunniemen sillan kohta 

 

 

Oskolankoski. Laituri jää rajauksen ulkopuolelle. 
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Ruskeakoski-Peltokoski 

 

 

Vihtakoski 
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Tervosenpolvi 

 

 

Kattilakoski 
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Saario 

 

 

Lempaankoski 
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Vääräkoski-Myllypyörre 

 

 

Patsolankoski-Tyränpyörre 
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Kotajoen Koski- ja virta-alueet: Onnenvirta, Myllykoski-Koskenniska, Alajärven ja Keljonjärven väliset kosket; 
Lyhytkoski ja Pitkäkoski, Alakoski-Vääräkoski, Kotajoen ylittävän Öllöläntien sillan kohta ja Kotakoski-Veka-
ruskoski  

 

Onnenvirta 

 

Myllykoski-Koskenniska 
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Alajärven ja Keljonjärven väliset Lyhytkoski ja Pitkäkoski 

 

Alakoski-Vääräkoski ja Kotajoen ylittävän Öllöläntien sillan kohta  
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Kotakoski-Vekaruskoski 
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Kuuttijoki-Mäntyjoki-Rekijoen koski-ja virta-alueet: Jauhaja, Rosvohotu, Kalliokoski, Myllykoski ja Myllylam-
men alapuolinen koski, Mäntyjoen kapeikko, Mäntyjoen alaosa, Mäntyjärven ja Polvisen välinen virta-alue, 
Polvisen ja Ala-Polvisen välinen virta-alue, Rekikoski, Likolampareen-Kaatiojärven välinen virta-alue ja Kaura-
koski.  

 

Jauhaja 

 

Kalliokoski ja Rosvohotu 
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Myllykoski ja Myllylammen alapuolinen koski 

 

 

Mäntyjoen kapeikko ja Mäntyjoen alaosa 

 



Liite 6. Ehdotukset kalastuksensäätelytoimenpiteiksi 

 

 

Mäntyjärven ja Polvisen välinen virta-alue ja Polvisen ja Ala-Polvisen välinen virta-alue 

 

 

Rekikoski ja Likolampareen-Kaatiojärven välinen virta-alue 
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Kaurakoski 

 

Viesimonjoki  Lampelankoski 
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Kangasjoen/Kangasojan koski- ja virta-alueet: Kenraalinkyläntien sillan kohdalla oleva koskialue, Murto-
koski, Jänispolun laavun koskialue ja  Mustaoja-Jänisjoki välinen virta-alue 

 

Kenraalinkyläntien sillan kohdalla oleva koskialue 

 

Murtokoski 
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Jänispolun laavun koskialue 

 

Mustaoja-Jänisjoki välinen virta-alue 
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Osakaskunnilla on omia kalastusrajoituksiaan. Alla olevassa taulukossa on lueteltu vesialueittain tai osakas-
kunnittain verkkojen solmuvälirajoituksia ja muita kalastusrajoituksia. 

Osakaskunta / vesistö Solmuvälirajoitukset 
avovesikaudella 

Vähimmäissolmuväli 
talvella  

Muut rajoitukset 

KITEE-TOHMAJOEN 
ALUE 

   

Kiteenjärvi, ei koske 
Päätyenlahteä eikä Hyy-
piänlahtea 

31-59 mm kielletty 60 mm 300 metrin säteellä 
hapettimesta kalastus 
seisovilla pyydyksillä 
kielletty 

Tohmajärvi yli 3 m vedessä  
väh. 55 mm 

55 mm  

Säynejärvi yli 3 metrin vedessä 
väh. 60 mm 

60 mm  

Rukosenlampi 
Jouhkola 

yli 3 metrin vedessä 
väh. 40 mm 

40 mm  

Siikajärvi,  
Akkala 

yli 3 metrin vedessä  
väh. 50 mm 

50 mm  

Nenosenlampi 
Peijonniemi 

väh. 60 mm 60 mm  

Riihikylän ok:n vesialu-
eet 

yli 3 metrin vedessä 
väh.40 mm 

50 mm  

muut Kitee-Tohmajoen 
alueen vedet 

yli 3 metrin vedessä 
väh. 50 mm 

50 mm  

 
JÄNISJOEN ALUE 

   

Varislampi, 
Heinävaaran ok 

  verkkokalastuskielto 

Öllölänjärvi, Otmenen-
järvi 

väh. 50 mm  50 mm  

Öllölän ok:n muut  
vesi-alueet 

  -kalastus Kotajoen sil-
loilta kielletty  
-syöttitahnan käyttö 
kielletty kaikilla vesi-
alueilla 

Haarajärvi, Konnunnie-
men ok 

väh.50 mm 
tai 22 mm 

 50 mm 
tai 22 mm 

sorsastus kielletty 
-syöttitahna kielletty 

Ala- ja Ylä-Lehmo, 
Konnunniemen ok 

väh.50 mm 
tai 22 mm 

50 mm 
tai 22 mm 

-syöttitahna kielletty 

Lastujärvi, 
Konnuniemen ok 

väh. 50 mm 
tai 22 mm 

 50 mm 
tai 22 mm 

sorsastus kielletty 
-syöttitahna kielletty 

Valkeinen, 
Konnunniemen ok 

väh. 50 mm 
tai 22 mm 

50 mm 
tai 22 mm 

sorsastus kielletty 
-syöttitahna kielletty 

Puurolampi Konnunnie-
men ok 

väh. 50 mm  talvikalastus pilkintää 
lukuun ottamatta kiel-
letty 
-syöttitahna kielletty 

Herajärvi (Kovero) 
 

väh. 50 mm 50 mm  
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Saarijärvi (Kovero) 
 

väh. 50 mm 50 mm  

Pitkäjärvi (Kovero) 
 

väh. 50 mm 50 mm  

Koveronjärvi 
 

väh. 50 mm 50 mm sorsastus kielletty 

Koveron Lastujärvi 
 

väh. 50 mm 50 mm sorsastus kielletty 

Revon Sonkaja 
 

väh. 50 mm 50 mm  

Ritojärvi (Kortevaara) 
 

väh. 50 mm 50 mm  

Kortejärvi 
 

väh. 50 mm 50 mm  

Uskaljärven ok:n  
vesialueet 

selkävesillä (Uskaljärvi) 
50 mm 

  

Kaustajärvi 
 

väh.50 mm 50 mm  

Loitimo,  
Konnunniemi-Oskola- 
Öllölä ok 

  syöttitahnan käyttö 
kielletty 

Jänisjoki, 
Oskolan ok 

väh. 50 mm 50 mm syöttitahnan käyttö 
kielletty  

Jänisjoki, 
Konnunniemen ok 

  syöttitahnan käyttö 
kielletty 

Jänisjoki, 
Uskaljärven ok 

   

Jänisjoki,  
Kutsun ok 

väh. 60 mm 60 mm syöttitahnan käyttö 
kielletty 

Jänisjoki,  
Saarion ok:n alue 

väh. 50 mm, siellä missä 
ei kielletty 

verkkokalastus kielletty 
Saarion voimalaitoksesta 
alaspäin 

syöttitahnan käyttö 
kielletty  

Jänisjoki, 
Uusikylä-Patsolan ok 

 kaikki passiivipyydykset 
kielletty koskialueiksi 
määritellyillä alueilla 

syöttitahnan käyttö 
kielletty 

 

 

 

 

 

 

 

 


