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1. Johdanto 
 

Ohjaavana perustana kalavesien hoidon ja kalastuksen järjestämisessä on eri 
kalastusmuotojen tasapuolinen kohtelu. 
 
 

2. Hoitokunta 

 

Osakasten kokouksessa päätettävän hoitokunnan jäsenille nimetään 
tehtäväalueet  seuraavilla alueilla: 
- istutukset 
- kalastuksen valvonta 
- vesienhoito 
- markkinointi ja tiedotus (mm. kotisivut) 
- Eri vesien paikallisedustajat: Ryökäs-Liekune, Vahvajärvi-Iso-Sämpiä, 
Saarva-Tervajärvi, Hintikka- Kaihlanen  ja muut vesialueet. 
- maa-alueet 
 

3. Yhteistyö 

Sovitaan yhteistyöstä kalavesien hoidossa ja kalastuksessa osakaskuntaan 
liittymättömien  osakaskuntien kanssa Liekuneella ja Vahvajärvellä sekä muilla 
yhteisillä vesialueilla kuten Patajärvi, Salakset, Iso – Sämpiä, Tervajärvi ja  
Etelä- Tervajärvi. Yhteistyötä sovelletaan myös vesiensuojeluun liittyvissä 
asioissa. Tehdään yhteistyötä maa-alue osakaskuntien kanssa venevalkamista. 
Ollaan yhteistyössä Hirvensalmen kalamiesten kanssa mm. nuorisotyössä. 

 

4. Kalavesien hoito 

Istutusmäärät toteutetaan hyväksytyn budjetin mukaisesti. 
Suoritetaan vesistömme happipitoisuus- ja näkösyvyyden mittauksia. Tulokset 
raportoidaan ELY-keskukselle. Happipitoisuutta mitataan Inkisen montussa ja 
Kotkatveden syvänteessä tarpeen mukaan. Näkösyvyyttä tarkastellaan 
Ryökäsvedellä, Liekuneella ja Vahvajärvellä. Mahdollinen sedimettitutkimus 
inkisensyvänteeseen. Hoitokalastuksesta on tehty avustushakemus Elyyn. 
 

 
5. Rapuvesien hoito 

Saarva on ruttovapaa järvi ja sinne on elpymässä uusi jokirapukanta. 
Osakaskunnan rapuvesien hoidon tärkein kohde on säilyttää Saarva 
ruttovapaana vetenä. Saarvan rapukanta oli koeravustuksen tietojen valossa 
vielä alamittaista. 
Saarvassa ravustus kielletään toistaiseksi. 
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6. Vesialueiden laadun parantaminen 

Vesistön humuskuormitusta lisäävät metsäojitukset, erityisesti suoperäisten 
maiden. Lisäksi Puulan pinnanvaihtelut lisäävät humuskuormaa vesistöön. 
 
Osakaskunnan tavoitteena on eri keinoin vaikuttaa maanomistajien ja yritysten 
toimiin, jotta vaikutukset vesistöön jäävät mahdollisimman pieniksi. Hoitokunta 
antaa uuden vesilain edellyttämät lausunnot metsäojituksiin ja vesistön 
ruoppauksiin ja puuttuu epäkohtiin ja luvattomiin juoksutuksiin, jos sellaisia 
tulee tietoon. 
 

Hoitokunta seuraa Vilkonlahteen valuvien kasteluvesien vaikutuksia 
Kotkatvedenlaatuun omilla veden happipitoisuus- ja näkösyvyysmittauksilla ja 
vaatimalla ELY-keskukselta toimenpiteitä, mikäli syvänteen happivajaus ei 
korjaannu.    

Ryökäsveden Inkisen syvänteen happivajaukseen johtavat syyt selvitetään 
pohjan sedimenttitutkimuksella.   

Entiseen Särkilampeen suunnitteilla olevan lintukosteikon ruoppaustoimissa 
huomioidaan vesistövaikutukset, jotta humuskuormitus Ryökäsveteen ei 
lisäänny. Projektin toteutuminen riippuu rahoituksen järjestymisestä ja alueen 
maanomistajien asennoitumisesta hankkeeseen.   

Osakaskunta seuraa ja antaa lausuntoja uuteen Puulaveden 
juoksutussääntöön. Tavoitteena on huomioida Kissakosken yläpuolisen 
vesistön lisäksi juoksutusmuutoksen vaikutukset Vahvajärveen.  

Hirvensalmen kunnan jätevesipuhdistamon fosforipäästöt ovat korkeita ja ovat 
erityisesti kesäaikaan lupaehtoja suuremmat. Osakaskunta seuraa päästöjen 
kehitystä ja luvattua pienenemistä puhdistusprosessien uudistusinvestoinnin 
kautta vuonna 2021.     
 
Saarvaan ja Hintikansellle laskevia suoperäisiä maita on ojitettu ottamatta 
riittävästi huomioon toimien vesistövaikutuksia. Hoitokunta jatkaa keskustelua 
maanomistajien kanssa, jotta purkuojiin saadaan toimivat kosteikot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Kalastuksen valvonta 
 

Tarkastuksia toteutetaan satunnaisesti kuitenkin vähintään kaksi kertaa 
vuodessa, kalastuskauden alussa keväällä ja  kalastuskauden lähestyessä 
loppuaan syksyllä. 

Hoitokunta kouluttaa tarvittaessa lisää kalastuksenvalvojia tasapuolisesti eri 
vesialueille. 

 

8. Tiedotus ja markkinointi 

Hoitokunta huolehtii kotisivujen ylläpidosta ja niiden ajantasaisuudesta. 

Perinteisiä rantakalatapahtumia Ryökkäällä ja Vahvajärvellä ei järjestetä. 

Paikallislehteen tiedotusta osakaskunnan kuulumisista ja tapahtumista. 

Maahanmuuttajille opetetaan kalankäsittelyä 7.8. 

9. Nuorisotyö 

Kalamiesten kanssa nuorisotyötä esim. Elomaan koululla 

 


